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Foi enviada pelo presidente da República ao Congresso uma mensagem pedindo a abertura
de crédito de quatorze milhões de cruzeiros para a instalação de uma fábrica de munições
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UM AEROPORTO RUSSO
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RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 11 de outubro de 1950 NÚMERO 2.825
Oiretor: HEITOR MONIZ Gew-tt: MARTI NHO DE SOUZA

Inalterada a posição dos
QS TRABALHOS DE ONTEM NO HOTEL DOS ESTRANGEIROS - OS

partidos
Prosseguiram, ontem, no Hotel

dos Estrangeiros os trabalhos
das Juntas Apuradoras. Já vai
decrescendo, com o decorrer dos
dias, o movimento de cândida*
tos e tiscai,-» pelos salões e cor-
redores do antigo casarão da
praça José de Alencar, centro
para onde convergiram as aten-
ções políticas do Distrito Fe-
deral.

A veriílcaçáo de votos vem
sendo feita com a possível bre-
vidade. Na tarde passada, ape-
nas, foram contatadas as seguin-
tes irregularidades:

Na 38.* junta, foi Impugnada a

MAIS VOTADOS NO DISTRITO
urna da 30.* Seção, da 12.* ao-
na, por conter maior número de
sobrecartas do que 0'número de
votantes constantes da relação
de eleitores. Votaram 319 pessoase apareceram 338 sobrecartas;
na 15.* Junta sofreu impugna-
çáo a urna n. 1.742, da 13.* Zo-
na, por'falta de relação de vo-
tos em separado; na 24.* Junta
as urnas. 1.468, da 25.* Seção,
da 11.* Zona, que tambem veio
desacompanhada de lista e a de
n. -1.623, da 25.» 8cçSo, da 12.*
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RECEBIDO EM AUDIÊNCIA O
DR. DANTON COELHO

. > Ò Presidente dá República recebeu em audiência,
no dia 9, o Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro,
Dr. Danton Coelho, que expressou sua magnífica lm-
pressão acerca do ambiente de ordem dentro do qua:
decorreram as eleições de 3 de outubro. Comunicou
ainda ao Chefe da Nação os. propósitos de seu partido
de promover a constituição de um governo de coalizão,
revelando o desejo de que o Partido Social Democrático
dê sua colaboração a esse deslderatum.

Terminou apelando para que o Sr. Presidente da'
República interponha sua autoridade no sentido de que j!
seja obtida essa cooperação por parte do P. S. D.

Sua Excelência agradeceu, acentuando, porém, que
a solicitação devia ser dirigida aos lideres do P. S. D.,
tanto mais quanto é sua intenção, conhecida do pais,
alhelar-se dá vida política no dia 31 dé Janeiro prôxl-
mo, <juando terminará o seu período de governo.
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Zona, que continha duas sobre-
cartas a mais, foram rejeitadas,
não se procedendo, assim, a con-
tapem dos votos nelas deposita-
dos.

A 31.* Junta não funcionou, por
motivo de impedimento ocaslo-
nal do juis Presidente dr. Roque-
te Vás.

OS RESULTADOS
Com as apurações de ontem,

estão mais votados os seguintes
candidatos a deputados:

tiuterb".'; ..^-. .. .,',. iè.829
Segadas ../.. .. ..''.*. 2.811
Mario AlUKo .* .... ','£ 2.487
Edson Passos .." .. .... 2.442
Danton  .. 1.989
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Jopert •• .. ..
Jabour 
Heitor Beltrão
Costa Rego ..

P.S.I.
Gama Filho .. .. .. »•
Moura Brasil .. .. .. .,
Amaral Peixoto ,

P.SJ„
Hermes Uma .. .. ..
Osório Borba .... .. .,p.ic.
Eurlpedes Mcne«s .. .,

Raul MilHed '.. .. .". ..
(Conernl na l.m pia.)

4.844
2.940
2.724
1.922

3.334
1.439
1.005

1.172
1.147
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A cem quilemeires
dia íimleiit* cerciimi
Afirma a Rússia que o ataque foi realizado por dois
caças norte-americanos - Protesto oficial de Moscou

LONDRES, 10 (Por Tt-omot C. Wohon, «Jo INS) — A Rúiiia pretos tou anta os Ei todo» Unido»
ofirtnanif-t «-ue dois cocos omorlcanoi do propultão o joio tinham otacado um aeroporto ru-io a 100 qui*
lAmsrres oo norte tia fronteiro tia Coréia.

A 54 QUILÔMETROS DE VLADISVOSTOK
A ridlo do Moscou dis quo os avisos amorican os violaram a território nrno domingo último num

otaquo olim do fronteiro coreano, aHrando contra u m aoródromo a 64 quilômetro* ao sul do Vlodis-vosisk.
NEGOU-SE A RECE BER O PROTESTO

O proto-to foi lido ontem perante o acenar am aricano Walworth Rarbeur, quo no entanto msou-io
àm ,c<i,ui ia aflrVnanda que o assunto ero da atçad a das M=ç5c- Unidas.

A nora exige severo castigo poro os aviadores responsáveis o pede garantias ao governo omtrlco-
no no sentido de serem evitados, no futuro, toli ato ques. •* '

"Concurso Rainha das Operárias r

Sem precedentes, o sensacional certame
Como se expressou Aidée Lopes, terceira candidata
da Fábrica de Vestidos de "A Exposição" -Novas

adesões- Notas e detalhes T

Eleição paia
RIO. 10 (Asapress) — B' a

seguinte à posição dos candidatos
a governo dos Estados, segundo
as ultimas apurações recebidas
pela ASAPRESS:

AMAZONAS
Álvaro. Maia .. ..
Severiano Nunes .. ..
Mendes Cavaleiro ..

ALAGOAS
Arnon de Melo .. ..
Campos Teixeira .. .

- BAHIA
Juracy Magalhães... .. 78.294
Regis Pacheco 104.40?

Governadores de Estado
CEARA'

9.011
4.976

16

27.834
15.285

Edgar Arruda
Raul Barbosa

69.292
76.842

ESPÍRITO SANTO
Afonso Schawab .. .... 33.522
Jones Neves ..44.824

(Conclui na 9." pág.)

Mesmo depois do iniciado a
apuraçfio parcial der certame,
continuam as adesões, por parte
das candidatas, ansiosas por al-
cançar o titulo máximo de "Ral-
nha das Operárias". E' ainda da
PRbrica de Vestidos de "A Ex-
posição", à rua Cidade de Lima,
141 _ 50. andar, a candidata aue
hoje apresentamos .

Trata-se de Aidée Lopes, sim-
patica morena,, com 19 anos de
idade, uma pequena bela e ln-
sinuanie.

Em alguns minutos de palestra
com Aidée, pudemos sentir sua
grande animação pela nossa inL.
ciativa. Sâo suas estas palavras:

— "Ê maravilhosa essa oportu-

nidade qu« «A MANHA" nos
proporcionou, pois só assim pou
deremos aparecer..,Sim,..porque
a despeito da nossa condição de
simples operárias, há nas íabri-

cas, moças lindas dignas de for.
marem com as mais destacadas
estrelas' de cinema Sâo vertia-
deiras beldades". 77'7 ?.

(Conclui aa 2.» pág.) >

Ultima hora nos Estados e Territórios'
W 9 seguinte a posição doa

candidatos a Presidência da Re-
pública, segundo as ultimas apu-
rnções recebidas pela Asapress:

AMAZONAS
Oetullo Vargas .. ... .- 8.055
Cristiano Machado ... ,. 1.097

Eduardo Oomes .. .. ... 3.834
Jofto Mangabeira ... :.« '- 3

PARA ~
Oetullo Varias.. .... 18.771
Cristiano Machado .. .. 23.191
Eduardo Gomes .. ..... 17.87?

(Conclui na 2."-pâff.)
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ENUJTADA A ESCOLA DE PARAQUEDISTAS
Lamentável acidente verificado por ocasião da comemoração
do quarto aniversário daquela corporação - Pereceram dois
/ paraquedistas durante as de monstrações no "Gremacho"

Um.acidente de funestas con-
seqüências veio empanar. o. bri-lho das comemorações da pás-sageiri do-quarto aniversário dé
criaç&o do núcleo de Formação
e Treinamento de paraquedLstas.No campo de treinamento de"Qramacho" aquela briosa cor-
poraçâc de nosso exército reall-

í.ssaVa uma demonstjaçâo ' do real^jparaquedlsmo. Entre os presen-
;xes" encontravam-se o Ministro

da Guerra, general Canrobert
Pereira da Coste, sr. Sirilo JU-
nior, Presidente da Câmara dosDeputados; todos os generais e
altas patentes da Marinha é daAeronáutica, 'além de numerosas
famílias.'

Dal a pouco cerca de quatro-centos paraquedistas se lança*
riam no "espaço, 

para ganhar,em formação de combate o vas*
to cámpq.dé treinamento, E as-
sim em ansiosa! espectativa es-
peravam todos pelo mormente
decisivo.. Daí há pouco vários
aviões iXM. Cruzam o campo

; para deles . se lançarem um a
uni aqueles bravos soldados quesuspensos no espaço, a balançar
de um «para outro lado, oferé-"?)ciam'aos. presentes um magnl-
fico espetáculo em arrojo e be-
Icza."
PULO FATAL

om daqueles' denodados mlll-
tares todavia Ignorava qUe de-
ra o pulo fatal para a morto
arrastando consigo para o txá*
gtco destino um outro subordi-
nado e companheiro de farda.
Que instantes dolorosos viveram
quantos assistiram ao espeta-
culo brutal'. O paraquedas nâo
abrira e a morte era, agora,
inevltáveK E assim, ante os
olhares atônitos dos presenteslá se foram os dois infelizes

(Conclui na &,* pág.)
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O governo Dutra e o
II comercio externo do Brasil

• Oi paraquedistas João Alves Diniz e" Paulo, .William: Neto,' comidos'..' '.' . " ; ¦"- -.¦"•—r—' pela fatalidade —r—;—•--—-¦—-—-

Resultado conhecido do pleito em todo o país
Até lt 24 horas de ontem, eram os seguintes os

rcauiísdes das eleições em todo o Brasil;

CEfÜLIO VARGAS ............... 2.301816
BRtCAOEIRO IDUARDO COMES ... 1.398.018
CRISTIANO MACHADO 1 - 093.859

JOÁO MANCASEIRÂ 14,936
ttmttmmm anminiiiiiii,irlliuiiii i-imi«iiy,»nm i in

GRADATIVA uielho-
A ria da posição do
t\. Brasil no comercio
externo reflete-se nos co-
mentarlos da imprensa
especializada e dos obser-
vadorés de maior concel -.
to no-campo das ílnan-
ças Internacionais.

Recentemente,- quando
apareceram os dados a
respeito do primeiro se-
mestre do ano corrente,
vérificoú-se verdadeira-;
mente uma inversão do
panorama em relação ao
primeiro semestre do .ano
passado, quando cairá o
valor das exportações bra-
sileiras, em face tias im-
pòrtações, o que criava
para o nosso cambio uma
posição muito difícil.. Re-
almente, exportamos, de.
janeiro a Junho de 1949,
1 milhão e seiscèntos e

/.vinte"mü' toneladas de
mercadorias e importa-
mos no mesmo periodo,
3 milhõwj e cento e qua-
renta e duas mil tonela-
das, o que nos deixava
lium déficit de 1 milhão
e quinhentos e vinte e
duas mil toneladas, Quan-
to ao valor,-; a situação

.não, era menos- dificll
pois importamos naquele
periodo 10 bilhões e quá-
trocentoa e vinte e três
milhões; de cruzeiros e
exportamos 8 bilhões ceh-
to e iDinquenta e cinco
milhões, deixando, por-
tanto, um déficit de 2
bilhões e duzentos e ses-
senta e sete milhões de
cruzeiros. Tal posição w>
comércio externo não po-
deriá deixar de reíieür-
se seriamente na econo-
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mia geral do pais, se o
governo não acudisse com
medidas positivas e dras-
ticas. Mas o general Du-
tra, logo que tomou co-
nheclmento da situação,
agiu, rápida e enérgica-
mente, através de medi-
das dè controle da impor-
tação, de estimulo à pro-
ducão e de alargamento
do" âmbito do nosso co-;
merclo externo, por meio
da acordos com vários
paises que também luta-
vam, como o Brasil, com
a escassez de moedas du-
rãs— conseqüência natu-
ral da desorganização da
economia mundial do pe-
riodo de após-guerra.
Com essas providencias,
pôde o atual governo

; enfrentar o problema dos
atrasados comerciais què
em outubro do ano pas-
sado se elevaram a cerca
dè trezentos milhões de
dólares e em setembro
deste ano estavam prati-
cãmente liquidados. Go-
tèjando a posição finan-
cèira dos paises da Ame-
rica Latina, publicações
especializadas norte-ame-
ricanas chegaram à evi-
dência de que as dividas
comerciais desses paises,
especialmente do Brasil,
haviam descido ao ponto
mais baixo jamais atin-
gido nestes últimos anos.

£' fácil de compreender
o fenômeno, se lança-
mos as vistas para os nu-
meros referentes ao co-
mercio externo no primei-
ro semestre do corrente
ano. Esses dados colocam-
nos diante rie um supe*
ravit de 1 bilhão e cento

e trinta e um milhões de
cruzeiros, poiâ a nossa ex-
portação subiu de 8. bi-
ihões e cento e cinquén-
ta e cinco mil cruzeiros
para 9 bilhões e noventa
e sete mil, enquanto, ,a
importação caia dè 10
bilhões e quatrocentos e
Tinte e três mil para 7
bilhões e novecentos et
sessenta e seis milhões*
de cruzeiros no mesmo
período. Quanto ao co-
merclo com os ' Estados
Unidos, no mesmo perio-
do obtlvemos um-saldo
de 94 mil setecentos.e
quarenta e três tonela-
das e de 2 bilhões tre-
zentos e. sessenta e oito'
milhões de cruzeiros, o
que significa que conse-
gulmos, de janeiro a Ju-
nho de 1950, aquilo que,
no ano passado, parecia
dificílimo de alcançar -- ,
uma balança ativa em vo-
lume e em valor.

Se levarmos mais lon-
ge nosso exame em tor-
no dos dados do nosso
comercio externo, verlfl-
camos qüe o governo Du-
tra se esforçou no senti-
do- de- concentrar-e- oon-
trolar rigorasamente ç>
moviment.0. , importador,,
cortando duramente pa-
ra evitar a importação
de artigos supérfluos. As
estatísticas 

' demonstram "
que cerca de setenta
e* três por cento do *volu-
me das nossas importa-
ções no primeiro semes-
tre deste ano-foram cons-
tituldas de maquinas,
ferramentas, aparelhos e
ütèrisilios,* trigo,' * 

prddir-
tos químicos e farmacèu-
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PRESIDENTE DUTRA
ticos, gasolina, manufa-
turas de ferro e aço, óleos
combuativèis, caminlaÔRs..
Ônibus, ambulâncias e
respectivos chassis e ce-
lulose para fabricação de
papel. Só maquinas, âpa-
relhos, ferramentas ócu-
pam quase, à' maibr par-
te do valor total- das lm-
pòrtações brasileiras nes-;
se periodo.'. 

E é assim què vamo$
chegando a uma -situa-
çã^o de desafogo no comer-
cio externo, graças à ener-
gica orientação adotada
pelo governo do geneta!
Dutra ehv süa politica
econômica. A çxecuçãò
dessa politica foi de tal
maneira¦'¦' equilibrada e
acertada . que as restrtt
ções na Importação não
afetaram,- de" modo alf
gum, o crescimento" da
produção* e o désenvol-
vimento da economia
¦naeíraialf de -sorte» que
o país continuou mar-
chando no. mesmo. ritmo
de progresso.

Esta a lição a tirar do
exame da*balàriça oomerl
dal do Brasil no primei-
ro semestre do ano -4-
•numa lição de energia^
de coragem e de patrlçf-
tismo que faz honra kf:"gòverpé *. 'áò ' 

presidento
Eurico' Dutrs.

&0e$&ewwf44&e$ef4#eé**ê*#$*tie#4&$MMe,eM*ét^
. i. ..-..- ¦-¦ -.--'¦'- -—-rr. "'~r"~~~. y~-\-p?7.

• '



¦

'i fi*|aüül,ij

:• 
¦-..

si».

Ü*\?
tACINA í>

. iMil IWtftilti ._ L— —.

mmm f*\^mm

Em Compiégne
MÁRIO MONTURO

FA1AM08, 

h* dias, de Btarrit*, a propósito do *f«»" *>
Imperador", ali rtmllaodo, evocando com Justa proprieüa-
da-o Segundo Império, ainda que somente durante um al»,

no Folol», o uma noite no tieitevu», , ._,..
tUoordunoa, por Lno, OompligM. por onde passamos toiMm.

ja existia no tempo dos Romanos, ali mesmo, nfto multo longe ae
Pari», departamento de OUe. em cuja» margens se encontra.

Compiégne este cheia de palácios porque muitos reis e naai-
gos viveram neles mas é sempre Indicado em primeiro lugar o
oue Lula XV mandou erguer onde existira outrora o de Canos
V. Napolefto, em 1808. deu êsse palftolo a Carlos IV, enii trocui da
Espanha cujo trono lhe arrancara e, «em mal» cerimonias, dera
a seu Irmão José, que bem pouco se Incomodou com el».

Poi ali oue o Grande Corso qui» receber, com toda a imponen-
cia, a arqulduquesa Maria LuU» que resolvera tomar par» es-
P 

Êsse palácio foi também uma das residências prediletas de
Napolefto III que nele promoveu multas festas e caçadas.

Picaram famosos os seus "serões de Compiégne" onde com
sua esposa, a formosa Imperatriz EUgônla do Gusman, recebeu
as maiores notabllidades mundanos, políticos, Htcràrlaa e ar-
tistlcas de Paris. íUmPLã*

Fala-nos dessas horas, intelectualmente grandes, a deUcoda
princesa Paulina de Meternich, nas suas «Memórlai" lntertssan-
tes. Vários outros foram os escritores que. como asajtcntes, se
referiram às peças propositadamente escritas para serem ali re-
presentados pelos melhores artistas da «Comédia Francesa".

Havia uma extraordinária seleçfto nos convites mos nunca
deixou dc 14 ir e de «er galhardamente recebido quem tinha
realmente valor e o revelava igualmente em suas atitudes. Ao
nrquíteto Gabriel, um dos cooperadores no milagre dc Versalhes
coube embelezar aquele edifício que ajudou a troçar em linha*
admiráveis e, mais tarde, sofreu modificações, aindn para me-
lhor. M«s, sendo Compiégne uma cidade tfto distinta, tfto regia-
mente afincada entre bosques e Jardim, no seu parecer, logo, ao
vé-la, uma pergunta se formulou cm nosso espirite e fez-nos
filosofar um pouco. .

Exatamente como as ruas e as casas, que exibem a sua psi-
cologla mostrando fisionomia própria. umas alegres e outras
amarguradas, ora convidativas ora sombrias inspirando tuna ln-
compreensível antipatia, também as terras, as cidades, em con-
Junto, cestumam ser assim. Tomemos compiégne para exemplo.
Foi lá que, em 661, Clothárlo, filho de Clóvia, encontrou a mor-
te, depois de se apossar de todo o reino de Orlcans e de toda a
monarquia franca, de ter, ali. assassinado seu filho, dentro de
uma choupana. seu lrmSd Chtldeberto e seu lrmfto Clodomlro,
cujos filhos igualmente matou.

Lá fora viver Carlos IV, de Espanha, depois . de ter perdi-
do o seu reino, a convite -amável mas forçado de outro rei que
o roubara. Casaram ali Luiz XVI e Maria Antonieta que, como
todos sabem, tombaram & falsa injustiça dos homens maquina-
dos pela selvajària popular. .

Napolefto I casou-se. oü, com Maria ttilza que tfio ingra-
ta lhe íol e de quem tfto maguadamente se recordou, em 8anW
Helena até morrer.

NapoleSo III. vivendo entre festas e prazeres, velo a nau-
fragor em empréstimos ruinosoa, em altas e destacados opera-
çôes financeiras, e ali se lembrou de sacrificar Maximiliano em
terras mexicanas. Mal suportou os ataques de Thiers, Boche-
íórt, Victor Hugo e Gambetta. provocou Inúteis batalhas e der-
rotas como a de Sédan que o fez prisioneiro de guerra com todo
o exército. Acabou, mais tarde, por tbglr, em 1873, com sua
esposa e filho, para Chileshurst, nos arredores de Londres, onde
morreu.

Em Compiégne há uma das mais lindas estátuas que temos
visto de Joana d'Arc e íol IA que os burguinhões, por traições
malditos e apuradas, conseguiram prender a chamada "Pucelle
d'Orleans"

7 '

y. S. USA DENTADURA t
Intio itifeitltua-a mt uma prática e modinii

¦l/irc en ciei". Mais fixa o nio tira o paladar.
OR. CALILEU Dl QUEIROZ — CirurglSo Denlhli

EA Carioca — .Urso d» Carleca, n. 8 — *.• and- -
HU»- tfSot KMW - pi U às II horaa

PRAÇA SAEN2B PENA, N. ÍI - Wmat «-»«¦
das 8 às 12 horas

mm** Atropelado na rua
Barão de Mesquita

D«u <~)tr»»U ne H.P.8., o»"»».
* «oito, depoi» de ter «Wo airopt-
Udft por um carro n*o ld«ntlííc»xto.
tu, ru» iieiiâéi il» Mesquita, JoAo
Evírl*io*d* Mira. da « ano», sol-
ttlro. induitrlárlo. Em <~tt«do bss-
tsnt- Br*»»», tol Internado naque-
lt hoeplM, «ora fratura Aa trtaio.

«Ml M MUS

" Concurso Rainha das Operárias"
(Cenelasto da L* pftg.)

B que acha daa bases»
-8e mo permite, acho-aa

"batata**. B' assim que deve ser,
nada de "marmeladas**; ou sc
-trabalha" ou enteio nada de vi-
torta".

E, com um sorriso gracioso,
acrescentou - "Esforço próprio
e mobilização dos cabos elc-ltoraia
ó o indispensável no momento.
Esse ò o meu programa para con-
seguir o cetro de "Bainha".

Como se pode ver. esta é uma
concorrente decidida a lutar sem
Icsfalcclmonto pelo grande tl-
tulo de "Rainha dos Operárias".

Publicamos abaixo fts bases:
Detalha interessante

Com a obrigatoriedade de se.
rem apresentados semanalmente
os votos, verifica-se que o primei-
ra colocada n&o estft multo dls-
tarxlada das Ha. e 3a. o que
ainda deixa margem para que
outras candidatas se inscrevam
com grandes possibilidades.
Os prêmios em dinheiro

A vencedora do concurso para
a escolha da "Rainha das Opera-
rins" receberft Importâncias em
dinheiro e para «s» 3* *S5?25
em nosso poder Crf 10.000,00
(dez mil cruzeiros) prêmio do se-
nhor Carlos Darbclly.Brandão,
em nome dos seus estabelecimen-
tos comerciais "Guanabara ,
".Camlsarla Progresso" e , A
Crlstolelro".
Viagens ao exterior

A vencedora do concurso terft
uma viagem de Ida e volta ao
exterior, podendo fazer-se acom-
panhar de uma pessoa de sua la-
milia.
Outro* grandes prêmios

A "Rainha das Operários" e
as "Princesas" receberão outros
grandes prêmios por çcaslfto da
coroaçílo que se verificará em
um dos nossos grandes teatros,
na primeira quinzena de Janei-

Para maiores detalhes teremos
ft disposiçfto dos interessados os
telefonei 43-6068 43-M06. 43-M85,
43555a t 43.1066 oom a redatora
Zélla Tavares.

(h jornais serio adquiridos,
nas bancas

Podemos asseverar que
de maneira alguma serio
vendidos os jornais de en-
calhe com cupões, ot quais
seráo inutilizados quando de
sua volta do distribuidor.
Itto quer dixer que aa con-
correntes somente te oode-
rio valer da edição dat ban-
cai e nunca adquirir votos
correspondentes ao encalhe
do jornal.
Novat candidatai

Novas candidatas podem ain-

da concorrer neste concurso.
Basta enviar oe seus votos. A
apurnçfto de sábado «tiveram
presentes as seguintes senhorl-
nhas*. ,

Xtatl Pereira de Aguiar, fiscal
da candidata Amaolalr Sorte;
Dalva Mendes de Oliveira, fiscal
da candidata Adall Mendes dc
OUvelra; Nelde Ribeiro e Albcr-
tina Amaral, fiscais da candi-
date Nlldo Ribeiro; « Maria Pe-
reira de Queirós, fiscal da can-
dldata Ana Pereira de Queirós.
Terlo valor

Oi votes preenchidos em favor
de qualquer candidata e que se-
Jam enviados ft tossa redação,
serfto apurados devidamente.

A entrega dot votos
Oa votos devem ser entreguei

em nossa redaçfto. ft rua Saca-
dura Cabral, 43, .pelas cândida-
tas ou por portador de sua con-
fiança, até fts 16,45 horas, de to-
dos os sAbados.

«,.... ¦ i i' m- j. em » it -.—.- -

i K__t___rr M_____tl

Gerente! Marttehe àa
4* P~feU-.ieis.itei t»}alm» Tttttlra

• ofteteMi Raa gwalara Cabral, tt

UO PAULO:Ajg-jl**^ gpr*Tl%S' 
D* 9mi

de Barros, W

ASSINATURAS; Anual Crt 150.00 
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In! ormações úteis

atoa de Senhoras
CIRURGIA GERAL

Dr. Deociidtes Martins Ferreira
Cons.t Av. Rio Branoo, 247 -»'• «Jj* ""•
t.» feiras, ém 17 às W^0 ha. - Tels. 42-0467 - Ree,

tfi, *.m
37-3301

ro. ,
, Cinco candidatas para cada

Nascido em Donremy. no departamento de Vosges. aviston- „^ilíl|-e:n.enf0 industrial
do o Meuse, multo embora fosse reabiUtada no processo orde- ™ab*weim?^,^„ento ln"
nado por Luiz XI. foi em Compiégne que encontrou o principio Nenhuna «^S%»c£.
da tragédia que terminou com a chama que a envolveu, em dustriol poderá .ter .¦¦¦¦¦»_¦»«£
Rouen.

Mais cosos teríamos pnra lembrar mas evocaremos ainda,
apenas, que a guerra de 14 teve IA a sua assinatura de paz den-
tro de uma carruagem de caminho de ferro. No mesmo lugar,
ajardinado em volta, ficou, depois, essa carruagem transforma-
da em monumento histórico. Vimo-la ainda mas, com o retôr-
no dos alèmfts à França, desapareceu, para nunca mais voltar.

ENIUUDA A ESCOU DE PARAOUEDISIAS

Inalterada a posição dos partidos
(Conclusão da l." pftg.)

A VEREADORES
P.T.B.: Mais votados — Sll-

vlno Neto, Mourfio Pilho e Edgar
de Carvalho.

U.D.N.: Ligia Lessa Bastos,
Pascoal Carlos Magno e Carlos
Frias.

P.S.D.: Hugo Ramos, Erasmo
Martins e Levi Neves.

P.S.B.: Magalhães Júnior
P.S.T.: José Carlos Machado

Neto.
P.D.C.: Hiram Dutra.
P.R.P. — Cotrim Neto.

VOTAÇÃO POR LEGENDA
Para deputado e vereador, res-
pectivamente, é
por legenda:
P.S.D .. .. ..
U.D.N
P.T.B. .. ..
P.S.P
P.R.P
PR
P.R.T. .. ..
P.O.T. ,. *.
P.S.T.
P.T.N. .. ..
P.D.C. .. ..
P.S.B
P,L
P.R.B

(Conclusão da 1.* fàg.)
tombar nem em meio ao cam-
^Alguns 

paraquedlstas, lndusi-
ve o médico da Escola que ja
havia tocado ao solo correram
em socorro dos companheiros.
Inutilmente, todavia, uma vea
aue eles jft nfto mais viviam.

Eram élcs o sargento Jofto
Alves Dlnlz, de 33 anos, soltei-
ro e o cabo Paulo William Neto

^ÍSMa-Iii^It-i.0 0»-1 jto£ 
-j^ solteiro,

curso. Para que a escolha se pro., amnos « 
cofhe-los.

cesse com o máximo crltério.^d^- , gjg1,^,, uo aUge da fé o
de Jft aconselhamos aos lnteres-
sadòs a apreciação dos nomes . da coragem buscavam no salto

destemido no espaço a -solista-
das que deverfto'pelos seus dotes dtestenuao no «£w - —^

rir. hPiPza concorrer ft uma prova | ^ *«••-¦ »™0I«^n*cq fnrftm re-

esta votaçfto

16.778 13.610
23.052 23.427
41.904 30.719
7.214 10.860

3.562
2.712 6.205
8.041 7.CJ6
4.260 3.539
1.683 2.932
1.603 3.234
4.666 4.382
2.749 3.158

265 358
196 195

Resultados das eleições no Distrito Federal
Até o dia de ontem eram conhecidos os seguin-

tes resultados!

CETULIO VARGAS .......... 78.539
BRIGADEIRO E. GOMES .
CRISTIANO MACHADO
JOAO MANGABEIRA ...

PARA VICE-PRESIDENTE

• :'• • • •

41.380
7.549

801

.*•«••
GAFE* FILHO .......  76.618
ODILON BRAGA ..
ALTINO ARANTES .
VITORINO FREIRE ..
ALI PIO CORRÊA NETO

PARA SENADOR

3S.432
3.454
1.210

416

NAPOLEÃO ALINCASTRO ... 59.767
MOZART LAGO .. 49.739
ADAUCTO CARDOSO 36 590
ÈUCLIDES FIGUEIREDO 35.291
VALERIO KONDER 10 888
JOAO ALBERTO „ 8.148
DOURADO LOPES  4 700

de beleza concorrer
que se faz pela primeiro vez no
pais, <Éki|MNÉMn__MM£Sr
e procurando destacar mçrçcffl
lhente os quo nos «ais dlveri.es
.setores de atividade prestam ô
indústria'ò^eü vftlloso concurso.
Os votos não são trant-

Pica estabeleoldo que as íAbri-
cas com mais de uma cândida-
ta inscrita nfto poderfto trans-
mitir a outra os votos que tive-
rem sido destinados a uma das
candidatas. „..„,„

Os cupões-votos serfto nume-
rados. Indicando a semana a
aue eqüivalem, o que impu-
ca na obrigatoriedade de serem
apresentados dentro da semana
da-apuraçfio correspondente.

Os votos serfto recebidos ate
cadn sábado, te 16,45 horas, ou
seja, 15 minutos antes de ser lnl-
ciada a apuraçfio.
A idade limite para a

inscrição
As candidatas deverfto ter na

época da inscriç&o a idade mi-
nima de 15 anos e a máxima de
26 anos, devendo ser o seu esta-
do civil, solteira.
Só para operáriat

Visando o concurso a escolha
da rainha das operários, nfto po-
derâo ser votadas as moças
quo atuem nos escritórios ou ad-
minlstrações de indústria.
O novo cupão

O cupfto que estamos publica-
do tem o n. 2 e só é valido até
sábado dia 14 do corrente, fts 17
horas, quando será, iniciada a
segunda apuraçfto.
Controle dos interessados

Áa apurações serão feitas aos
sábados, na presença dos lnteres.
sados, a partir das 17 horas. Ca-
da fábrica que tenho candidatas
concorrendo ao titulo de "Rainha
das Operárias" credenciará um
yeoresentante para fazer parte
da" Junta apurado?» do concurso.

Poderfto ainda concorrer ao tí-
tulo de "Rainha das Operárias"
candidatas que pertençam fts re-
partições fabris ou industriais do
governo, como autarquias, etc.
O concurso para a escolha da
"Rainha das Operários" terml-
nará no dia 31 do corrente ano.

tãvam. Seus corpos foram re

3.1. V* ****¦*» *-T***m~* —*-—.— -"**1»

lldades, taram expostos em Oft-
mp.ra. ardente. .„.„._ ^ _ .
FALA O MINISTRO DA

GUERRA

era. O fim doloroso que tiveram
esses dois militares deve ser atri-
huirio. em ultima analise, ft fata-
lidade que passou a rondar a Es-
cola de Paraquedlstaa do Exor-
cito, desde o Inicio do ano, quan-
do nas Instruções verificaram-
se pequenos acidentes pessoais
como fraturas e outraa contu-
soes, acentuando-se, depois, com
- tragédia do jovem Roberto que
pereceu afogado nas Águas da
Guanabara.

Esses fotos todavia, nfto que-
braram o moral dos paroque-
distas que hoje mesmo reallaa-
rfto novos saltos de Instruções.

A ESCOLA PROMOVERA
O FUNERÁRIO

,„ , „ Hoje, fts 10 hs., os corpos dos
oma°^íortu^adM--para-^edlÍtf8/erw0 

conduzidos da "morgue" do B,
o. E.. ònde se encontram, para o
cemitério Sfto Francisco Xavier,
onde baixarão ao túmulo, após as
honras de estilo. O enterramenta

O TEMPO
Tempo: Instável, sujeite a çhu-

vee. Temperatura em llgel-
ro declínio.

Ventos: De sul m «te, com ra-
Jadas frescas.

Máxima: 26.3.
Mínima: 20.8.

PAGAMENTOS
O Tesouro pagarft hoje as fo-

lhas tabeladas no 14° dia uttl.
MONTEPIO CIVIL DA MARI-
"aJÊ) - D-J - J-N - N-Z.
MONTEPIO MILITAR DA MA-
RINHA: mwm m . . M

M-O — P-Z — A-Z. ^
MONT^IO OPERÁRIO _DOg
KENAIS DE MARINHA B
DIRETORIA DO ARMAMENTO

E-L — L-V — V-Z.
FARMÁCIAS DE

PLANTÃO
HOJE: R. da Alfândega, 74 —

R. 1° de Março, 17 — R. Vise.
Rio Branco. 37 — Largo da Ca-
rioca. 10/12 — R. Carioca. 33 -
R. Riachuelo. 1»-A — B.I*-
vradio, 147 — R. da Lapa. 18 -
R. Frei Orlando. 6 — R. do Ça-
tete. 245 — R- Laranjeiras. 168-A

R. Marquês de Abrantes. 213
R. Oal. Polldoro. 156 — Praia

de Botafogo, 480 — R. S. Jofto

Batista. 13 - R. Mereohal Csn-
tuftrla. 106 - R. Jardimi Dote-
nico 697 — Av. Atoulfo de P.U-
va 102-A - R. Voluntórli» da
Pátria 451 - Av. Prtceia hA-
bd.TM» - AV. Conocabana Wi:
m.h\ 911-A e 1219 — R. Vl»n.
[Tm$'M> 3M-A £33-8 --.E
Frei Caneca. 142 — R
Palhares. wn

»*—**• -^." ^

S Ss S'mm

Ainda aturdidos com a dor será promovido pela própria Es

caíSda fito choque tremendo • ¦ -"'—

DENTADURAS PE8RITÂS
LAUREADO 18IHW1ALI8TA
MfTODO ESPECIAL Dl

MOLDAGEM DO
DR. ROMEU 6. lOUREfltO
PREÇOS AO ALCAjKP *-*•

CLASSE POBRE
TRABALHOS A PRESTA-

.*•.-. ÇÜtS -
AV. MARECHAL FLO-

RIANO, 87

RAINHA DAS OPERÁRIAS BAINHA DAS OPERÁRIAS RAINHA PAS OPERÁRIAS RAINHA DAS OPERÁRIAS *

PA*lÂ RAINHA CÜPON H.°

DAS OPERÁRIAS
Voto em

Estabelecimento

»7>:' 17.*,* ¦#?•-.•;¦

• etc * • .» » • 
¦.;»¦-

' t • 0 • 4> •' *

Votante Só é válido até
sábado, dia 14

do corrente

svavnmvs aviaVaajo sva VHKiva svumiaao sva vbmivu sviuvunJosvavHmv" sv^v^g-J-?..

oT demais paraquedlstas que
saltaram depois, foram postos
em formaçfto para ouvirem do
general Canrobert . Pereira da
Costa a última saudaçfto aos
companheiros mortos. ^^-mente emocionado o ministro
disse de sua tristeza ante o gol-
ne Irremediável que acabava de
sofrer a Escola de Paraquedlstas.
Mas, acrescentou o general Can-
robert. acidentes como esse em-
£ra dolorosos nfto devem que-
brar o ânimo dos paraquedlstas
do Exército; antes mesmo, au-
mentAr-lhes o entusiasmo -pot-

que, finalizou o ministro, o po-
raqiedlsta 6, antes de tudo, um
abnegado.
CASO VIRGEM NO

BRASIL . P !
Logo depois da chegada do

corno no H C. E. nossa repor-
tagem esteve naquele nosoçomlo
do Exercito. -*MM'

AH, falamos a vários compa-
nhelros do lnfortunadp pwfaqçuer-
dista os quais nos explicaram
como se verificou o doloroso «el-
dente, O sargento Dlnlz, Intoi-
ma-nos um dos oficiais, falhou
no pulo para o espaço. Em con-
seqüência, batido pelo sopro da
héllce do avlfto, rodopiou, causan-
dò o estrangulamento das linims
de sustentaçfto do' paroquedas.
Com o estrangulamento das eu-
tas linhas a boca do paroquedas
congestlonou-se, Impedindo, as-
sim, a penetraç&o do ar em seu
bojo, o que prejudicou í>, abertu-
ra da peça. Por isso, desceu ver-
üglnosamentc em espiral, cau-
sando o que na Unguegem do pa-
raqueaista dcuornlna-se "cha-
ruto". Em meio à des.cida ver-
tiginosa, o sargento Dlnlz ainda
tentou fazer uso do paroquedas
sobressalente mas, nessa ocasião,
foi colher o paroquedas do ça-
bo qué vinha um pouco abaixo.
Embarafustaram-se / os dois mi-
lltares, começando, ai, a desci-
da fatal para a morte, de nada
valendo a tentativa desespera-
da do cata para por em funcio-
namento o paraquedas sobres-
salente. Tudo pode ser atribui-
do, segundo nosso informante, a
um grave erro do paraquedlsta
que, por ocasl&o do pulo, não
observou as regras de segurança.
As excessivas rotações que de-
ram causa ao "charuto" verlíl-
caram-se porque, certamente, d
sargento Dinlz, pulando mal, caiu
no espaço com as pernas separa-
das, as qualp. batjdas pelo sopro
da héllce, fizeram-no girar qual
espiral. /
VOLTOU PARA

MORRER
Ainda no H.. CE. soubemos

qu» o cabo Paulo W»Uam havia
sido dispensado do serviço ativo
da escola^ sendo transferido pa-
ris a reserva. Este ano, todavia,
engajou, com o intuito da for-
mar-se paraquedistà. Era ele
um dos bons saltaddrw da Es-
cola, sendo colhido pela fatall-
dade quando em franco progres-
so. Ó sargento Dlnlz, nfto obs-
tante ter-se formado recente-
mente, recomendava-se, tam-
bém, como bom paraquedlsta que

ftgM?affJMWM ""'»
GINECOLOGIA E PEDIATRIA

Dro. Margarida Grillo Jordão
RUA MÉXICO, 31 - 10.* ANO. - Z."t, 5.VJA • «.¦»-

feiras
Tol. 22-4317. R«. 26-7456, iu 13 At.1T hs.
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ümMAHÔRÂHÒTHTADOS E TERRITÓRIOS
(Conclusão da L* páf.)

MARANHÃO
Oetúllo Vargas ...... 7.031
Cristiano Machado .. 2-™J
Eduardo Oomes  !•«*

PIAUÍ
Oetúllo Vargas .. .. .. l.«l
Cristiano Machado .. .. 6.802
Eduardo Gomes  5-"32

CEARA
Oetúllo Vargas ...... .. M>«8
Cristiano Machado .. .. «5.elo
Eduardo Gomes .. .. .. 66.727
João Mangabeira .. .. *

RIO 6RANDE DO NORTE
Getulio Vargas .. .. .. 12.611
Cristiano Machado .... «.021
Eduardo Gomes  6.M9

9

Cristiano Machado
Eduardo Gomes ..
Jofto Mangabeira ,

158.987
314.212

0.001

PARANÁ'

Joaoutm
mm. r. Noburo do

t-ÇüxlTiÚ"^- R. Haddock Lota.
106 e 411 - R. catumbi. «7 -

e Barros. 635 - R. 8.Lu'J! Gr",
zaso 66 — R. Plratlnl. 43 — ».
SS." Our.lfto. 164 -- R. Cor/e
de Leopoldina. 541 - R. Cpr^e
de Bonfim, 2*»!1 6 962-A — R.
S. Pranclscn Xavier. 194 - R,
Teodorn da 811va. fi49 - R. M«**-
well. SSÍ" — R. Barfto de Boti
Retiro. 1876-B — R. Barfto *ie
Mesquita. 238 e 1039 - R. f*-
reha Nunes. 221 — R. 24 de Mala
511 — R. Conselheiro M*-*Tt,
Si4 _ R. Souza Barros. 655 -*
R. Adolfo Bert-omlni. 10* — R.
Adinno, 97 — R. AquMobft. 36Í-A

R. Barfto de Bom B*ttro,.
H84-B — R. D. Rom*u-a. 198 ->!
R. Arlstides Calre. 340 - R.
Prederiro Meyer, - 26-B - R.
OolAs, 234 — R. Josí Bonl/*-i*»*
593 _ R. José dos Rtls. R*6-tí

Av. 29 de Outubro. 5S25 —
9536-B f 10496 — R. .Assis Car-
neiro. «o — R. Cleriniun-Vi **e
Melo. 396 — Av. Joft Rlbei'0.
5 — Praça das Nacoes. 74 — R.
Guilherme Matwell. 43*» — R.
Cardoso de Mornes. 61--A —
Praça Progresso, ?0 — R. Rr.
Alfwdo Bare-los. ft84 — R. M;i-
tevideu. W4-B — R. Antenor ""i-
varro 530 — R. Tenent»* *b»l
Cunha. 1* — R üraros. 963 —
R. JnRo Reim. Ifil — R. Rnmet-
rw. 48 _ R. Vf>*entiJ--i Maffn-
l*-i"te«*. 226-A — R. Dou**? «os,-ç»*i-B — Av. AUtomo**»! Cl»****.
2884 — ^str. Bran de Pin» 13C9

R. BulhBes Marcial. 109 ~
Estr. Vlmnte d*. Carvalho. 1604.
BS.-A e ts, — R. Ma-*'* Passos.
043 — R. Maria de Pr**ltas. «I

p-t.r. do Bar*o Venr^ho. 1 ¦'fl
Eitr. Mal. Banirei 965 — R.

Fernande** Marido. 45 — R.
Amerleo Rneha. 616-A — R. dos
Tbpni!lo<«. 71 — Estr. do Pori»-
Ia 106-R — E«tr. Na7vetb. 398
—¦ R. Striey. 62-B — Estr. Oal.
Tawo Prairoso. 4115 — R. Can*
dldo Beniein. W37 — Av. Nelson
Cordof*o, 142R-B —.Rt Coronel.
Banirei. 450-A — AV. Cone***)
Vaseonrelfw. 45 — R. Goulart d*.
Andrad». R — R. 2 dn Ahrll S¦'—* R. DIvIsórK 92 — R. Corrêa
&>ara. 35 —- R. Comnel Ages*'-
nho. 17 — R. Ar<\u&, 33 — R.
SAi-,a<*or Cnmará 29 — R. Alvr»*-'»
A^rto. 439 — Estr. do Ccula,
365 — R. Pinheiro Freire. 71.

FEIRAS LIVRES
HOJE: Camoo de H. Cri-ito-

v&o — S. Cr stovfto; Praça Se»--
«edelo Correia -~ Cottacab?*;-».:
Lanto dos Le6>s — HnmaU*:
praça Condensa de Frontim — Rln
Comnrtdo: Rua Piánclsca Vidal

Pilares: Rua Mala Larerda
Estáclo de SA: Rua Torres

Homem e Rua Petrocothlno —
Vila Isabel; Praça Rio Grande
do Norte — Engenho de Dentro;
Praça Proffresso — Olaria: Lar-
co do Pechincha — JacarenaguAí
Praci*. Valquelre — Vila Valouel-
re: Rua Gastar Viana — Enee-
nhelro Toai: Rua Adelolde Bada-
Joe — Oswaldo Oma: Rua Qua-rnuna — Imçuo Tílcente de Car-
v^o: Rua TOxelra de Pinho.

João Mangabeira
PARAÍBA

Getulio Vargas .'.'¦' ..
Cristiano Machado ..
Eduardo Gomes .. ..
Jofto Mangabeira

Getulio Vargaa 86.422
Cristiano Machado .... 28.839
Eduardo Gomes .. .... 13.713

SANTA CATARINA
Getulio Vargas .. .. .. TO.045
Cristiano Machado .. .. S2.JW8
Eduardo Gomes m.m
Jofto Mangabeira .... «

RIO GRANDE DO SUL
Getulio Vargas .. .... 248.919
Cristiano Machado .... 128.037
Eduardo Gomes ,. .. .. 85.714
Jofto Mangabeira ;. .. >08

MINAS GERAIS

83.874
9.874

45.502
to

Getulio Vargas .... '.., 5t*25i

Cristiano Machado .... 3*«™~
Eduardo Gomes .. .. .. «-9J0
Jofto Mangabeira .. ., «

ALAGOAS
Getulio Vargas 32.889
Cristiano Machado .... 9.152
Eduardo Gomes ...... 10. sn
João Mangabeira .. .. «3

SERGIPE
Oetúllo Vargas ;•'.. .. .. 11012
Cristiano Machado .... 8.881
Eduardo Gomes ".341
Jofto Mangabeira .... 23

BAHIA
Getulio Vargas 12.788
Cristiano Machado .... 19.236
Eduardo Gomes 39.329
Jofto Mangabeira .... 121

ESPIRITO SANTO
Getulio Vargas .. .. .. 1T.829
Cristiano Machado .... 6.283
Eduardo Gomes ...... 13.621
Jofto Mangabeira ..7.. •»

ESTADO Da RIO
Getulio Vargas .. .. .. 74.935
Cristiano Machado .... ¦¦ 11.831
Eduardo Gomes .. .. .. , 38.73b
Jofto Mangabeira .... 175

DISTRITO FEDERAI
O*»u*".o Varão» 78.539
Crlstínno Machado .... 7.549
Eduardo Gomes .... .. 41-380
Jofto Man^bMta ;. .. 801

SÂO PAIH0
Getulio Vargas 813.602

Getulio Vargaa .>
Cristiano Machado
Eduardo Gomes ..
Jofto Mangabeira

137.321
72.031
89.603

34

GOIÁS
Oetulln Vargo* ,'* ...-_ 9-8011
Crlstíõno Machado .... 2*2S
Eduardo Gomes .... .. 9.9W
Jofio Mangabeira .. ,» w

MATO GROSSO
aetuUo Vargas .. .. .. 10.060
Cristiano Machado .... 9.35»
Eduardo Gomes .. .... 10.738
Jofto Mangabeira .... I

ACRE
Getulio Varias .... .. 2.WS
Cristiano Machado .. .? 3.864
Eduardo Gomes .. .. ..*?' 1,159

AMAPÁ
Getulio Vargas .. ..' ** . JSg
Cristiano Machado .. .. 8.783
Eduardo Gomes .. .... o?

GUAPORE'
Getulio Vargas .. .... 409
Cristiano Machado .... 601
Eduardo Gomes .... .. 128
Jofto Mangabeira .... ^;

DIA DDiUfíl

Getulio Vargas .. .. .. 831
Cristiano Machado .... 219
Eiduardo Gomes .. .... 42

-^SMfnt\mímfyT*XifmV^tli^t)a^^ i" "i"

Aviso aos convocados
das classes de 1925

11931
TERMINO DE PBAZO

Terminando a 31 de outu-
bro corrente o prazo para a
apresentação das cl*st»s de
1925, 1926, 1927, 1928, 1929,
1938 e 1931, dos ddad&os qne
nfto estfto em dia cem o Ser-
viço Militar, de acordo cem o
decreto 28.088, de 6-V.1950, o
dlrator de Reerotaraento, ge-
nenl Lamartine Paes Leme,
recomenda àa Ctretuocrlçftes
de Recrutamento «ne tomem
público, per meio de rádio,
jornais, 

'^.^«-fteMjMlm¦ 
J*ií-miiuavõo ãcslõ prmiO, â.~,

nado qu* os referidos convo-
cados tenham pleno conliecl-
mento de que permanecerão
ou te tornarão Insubmissos a
partir do zero hora do dia 1.*
de novembro de 1959, caso nio
se apresentem.
tmm^t*mm*ét*mm*mm*mm**mm**f**mmn**

Atropelado há dias, fa-
ieceu no Miguel Couto

Conforme noticiamos, ao tfto 34,
do mis passado, íol atropelado na
roa Hviraaltâ, por um «\it~~nâ»ei rto
chapa Ignorada, o tmrbelro Antenor
Antônio "ot::, de 46 anOs, casa-
do, domiciliado na ma Marquís de
SSo Vicente, 1*7, grupo 28, casa
17, Com fraturas do crânio, do ter.
ço superior esquerdo, contusões e
eacorlaçSís generaHsadaa íol í«»-
HslcJo r-.o Sll^l»! Couto, onde, n&o
resistindo aca ta-lmeutos. velo *
falecer ontem. O corpo í»l remo-
tldé para o necr6t*rto ao tnstl*
tuto Médico Lc-R.il.

**uvvx*v\BiigtjfX_^ ~i^iJi-*i~-- "nhhr ti-"—---¦

O jornol Â MANHÃ é Impresso tom
tintes Vitória. -? Fábrica de Tintos Vi-
tória - Rua Conde de Leo^ldina, 644

— Telefone: 28-8110 —-
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A SEMANA DA CRIANÇA
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De-lhe um verdadeira presente
de nascimento... um futuro
Ita obra que pertence a toes — Unia campanha que não

exclui ninguém
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A sua -ontYlbuíçáo á Campanha Nacional do Criança «ai ajudui
cs crianças necessitadas a gozar uma vida sadia como a destes jo-
vens. Os bons hábitos apreendidos desde pequenos, formam ateis

cidadãos. (Foto gentilmente cedida pela Johnson & Johnson)

Nascido do nada, sem nada,
miihõss de crianças têm que lu-
tsr pela própria existência, quo
é o seu direito de nascimento.
Cs„a ano trezentas mil crianças
morrem antes de terem atingido
um ano de vida. Mas mesmo pa-
ra aqueles que sobrevivem a ês-

Sana-TôÉo Tônico e
auxiliar no

i tratamento
da sifLU- • nas manifestações,

wà/M TÍPHAÍr?
*¦"' M-irtAtH-B-itt*?" 
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PROVIDA, ONTEM, UMA CARTA
TESTEMtJNHAVEL CRIMINAL
A Segunda Turma do Supremo

Tt,bunal Federal esteve reunida,
enfim, em sessão ordtnArla. aob
a presidência do ministro Orozlm-
bo Nonato. Aprovada a ata da ses.
_&-* anterior, passaram os mlnls-
tvc. ao Julgamento dos procea-
eçj em mesa, cujo resultado íol o
EtTulnte:"_o conheceram dos recursos crl-
í-- aala de Raimundo Barbosa, de
Almeida, do Plaul, e dc. a Empr*-*.
Tr buna Limitada, do Estado do
Elo de Janelt», negando provlmen.
tr aos agravos opostos nos proces-
tos de Luiz Chamlvlcs, desta capi-
tal. Empresa de Terrenos Paiva LI-
mltada. de SSo Paulo, Empresa ln-
du-trlal Gnrclíi Limitado, desta ca-
pitai, Antônio Blnaldt. de Pernam-
buco, Jos.- Natal de Arruda, Jos*
Borges e Carlos Roeemberg, do En-
pirlto Santo.

A corta tcstemunliávnl criminai
dn eoldado José Alves, de S&o Pau.
1.. suplicada a Justiça Militar, fot
jvl-jada procedente e provida, por
unanimidade de votos. A Turma
nío conheceu dos recursos extraor.
-'nftrloa de Colunar Miranda Noto,
rl-, Slo Paulo. Joaquim Pereira Gou-
1?--, de Minas Gorais. Raimundo d»
I.'rlo Bacelar, desta capital. Roma-
no Rodrigues Borges, dc Mlnos Ge-
n% Henrique Braga, desta capi.
ti>l, e Manoel Soares Fllguelras, do
Rio Grande do Norte.

Votou em Afonso Pena
para presidente da

República

tes primeiros doze meses n&o hà
presentes de aniversário, canções
e doces. Para estas crianças nas-
cldas dentro da miséria mais
absoluta, o bolo tradicional é um
pãozinho velho e o presente é
um pedaço de saco que possa ser-
vir de cobertor.

Para quem nunca esteve num?
favela de uma cidade superpopu-
lada, para quem nunca passelou
pela rua de um pobre vilarejo,
é diíicil fazer uma idéia da po-
breza e da miséria que ali exls-
,tem,.,. — da mesma tojaa-.qii-,
é d-ficil imtfííihe. *'o Tiavor qua
reina durante'tim bombardeio,
OU numa cidade ameaçada por
umá eptóem.a?;.í'*i'** ;. *..* V

Mas a pobreza é uma epidemia
— e entre cr, suas vitimas acham-
se as crianças que poderiam ter-
se tornando cidadãos úteis, sadios
e bons.

Este problema da salvação das
crianças brasileiras tem que cer
solucionado se quisermos que o
Brasil mantenha o seu lugar en.
tre as grandes nações mundiais.

Durante estes últimos anos a
Campanha Nacional da Crianç**
chamou a atenção da nação tri-
teiva para os milhões de crlan-
ças necessitadas. Foi pedido t-
todos para feserem o possive;
para livrarem êste país da praga
da miséria, que anualmente nos
rouba tantas crianças.

E' nossa convicção de que to-
da criança tem direito à saude
e á felicidade; o nosso objetivo
é que toda criança necessitada
possa gozar dâssss direitos.

Durante a Semana da Orlan-
ça pedimos, o seu auxilio, Esta <*•
a sua oportunidade de dar-lhes
uma oportunidade. A gratidão
duma criança necessitada n&o
tem preço — .entretanto mere-
cê-la custa só poucos tostões.

A sua contribuição & Campa-
nha Nacional da Criança, por

j pequena oue seja, é a sua con-1 tribuição as crianças brasileiros;

Ontem, em meio a àtt-wma
que tem lonwdü conta do Ho-
tel dos iwiraiigciroa, aquela»
cédulas eleitorais tirada* da
urna da 30.» seção, da 11.»
•mm, pareciam remover uma
porçfto do ano» pnrn se encra.
vor definiuvamento em outra»
períodos de ii-_*tt vida repu*
Ollcuna.

Ontem, em melo a aaatama
tâo ntnim-iúitii.'.. dentro da
sobrecarta hermel •amente •--
chada? Ninguém sabe n.-.pon-
d«r. Homem, ou mulher, para
quem d tempo tivesse parado
no» primórdios do século, ou
algum jovem desejoso de fa-
wr "blague" com as coisas
-.rias da vida nacional? Tal-
ves nem oe primeiros, nem o
ultimo, mas alguém que exa.
minando num confronto os
nomes de hoje, com os de on-
tem, a estes preferisse • qul-
cesse mostrar, assim, a res-
ponsabllldade que pesa «obro
a nuçfio ao escolher, pela voz
dos seus partidos políticos, os
que devem fazer parte do Oo-
vêrno.

O certo é que na _-." junta
apuradora foram lidas a» cha-
pas do excêntrico votante:

Paru Presidente da Repúblt.
ca: Afonso Pena; para vice-
Presidente: Hermes da Fon__-
ca; para senador: Washlng-
ton Luiz; para deputado:
Campos Sales; para vereador:
Rodrigues Alves.

O Presidente da Junta, n&o
acreditando no que ouvira, tt-
rou os óculos, limpou bem as
lentes, tomou a botá-los e ve-
rlficando, cédula por cédula,
constatou a verdade dos fatos.
Era aquilo mesmo que de-
sejara o eleitor. Votar em
Afonso Pen_, em Hermes da
Fonseca, em Washington Lute,
em Campos Sales, em Rodrt-
gues Alves, numa época em
que todo mundo é candidato,
em que todos, tenham ou nâo
merecimento, querem uma
parcela no Governo da Reprt-
blica. Perdeu o voto esse elel-
tor desconhecido, mas deu
uma lição, uma grando lição
aos dirigentes dos partidos
políticos no BrasU.

Livraria Franeis*-»
Alves

fundada em 185*V
LIVREIROS C EDJTORK»

noa do Ouvidor, 166 — Ri*
 ¦¦-- . .. 
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Í'_?Í__ifnfará o Brasil
na Europa

TRA.E&IA QUE CONSTERNOU JUIZ DE FORA
iammmammtmmmamwiaTimm <m mwt-m mtttmm.

COM INCRÍVEL crueldade
MATOU A SUA BENFEITORA
A vitime, senhora estimadíssima naquela
cidade, era esposa do prefeito de Guarará
- Após desferir-lhe inúmeros golpes de pu-
nhal o meíiante-assassino revolveu toda o
residência, carregando o que pôde - Pre-
sos o autor do latrocínio e um teu compar-

sa quando cruzavam o fronteira do
Estado do Rio

JUIZ DS FORA. 10 (E-pecUl
para "A MANHA) — Perdura
ainda no espirito público daqui
e ds GKiÃrari a ,-Wora.a impres.
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•.drogado Afonso Leite, prefeito
oe Guarará e esposo do senhora

assassinada

eáo causada pelo bárbaro troei-
damento da sra. Iná Camões
Leite, dama que. pelos dotes de
coração e virtude de que em

cruel por um dos seus inúmeros
beneficiados.

Um monstro, ua desatinado
pando m margem o tem que re-
cebera táo procligamente de sua
b-nfeitora, matou-a Impi.t-.osa-
mente a golpes de punhal.
MATOU PARA ROUBAR

Foi A rua Morais e Castro n.
.54. nesta cidade que serviu de
palco a tremenda tragédia. Ai
d. .na Camões Leite passava ai-
{-uns dias. quando, alta hora da
maUrugada. teve o seu domicilio
assaltado e roubado, sendo nessa
ocasião assassinada. Uma vea no

I interior da residência o ladrão-
assassino, defrontondo-se logo
com a sua vitima, passou a exe.
cutar o seu plano sinistro, des-
íerindo-lhe inúmeros golpes de
punhal. Tomada de lncontlda
surpresa a senhora cam j& gra-
vemente ferida enquanto o
monstro, oquele mesmo que ela
beneficiara tanto, prosseguia na
tua faina criminosa. A esse tem.
po d. Ini. brutal e mortalmente
ferida agonizava numa poça ao
sangue. Foi ai que surgiu uma
das empregadas da casa que, soo
ameaça de morte do assassino e
seu companheiro, pode correr pe-
loa fundos da casa, indo pedir
socorro.

Os meliantes, porem, lá ha.
viam executado a sua tenebrosa
missão, saqueando a residência,
A-ixando-a toda revolvida. Logo
a seguir puseram-se em fuga.

QUEM E' O' ASSASSINO E
O SEU COMPARSA

Presos horas depois, o assaaino
e o seu companheiro em pouco
conhecia-s. a identidade de am-
boa.

Cm deles, o principal autor da
tragédia, e aquele que justamen-
te fora um dos beneficiados da

SP**________________^^^^^BI.________H
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EMBARCARA, BREVE, O
CORONEL LA1-T3RY
SALES — SUBSTL

TinÇAO
Passará, hoje, às 11,30 horas,

cm s:u próprio gabinente, o cor-
go de Dlr.tor Oeral do Departa-
n-.cnto dos Correios e Telégrafos
o tensnte-coronel Landrj* Sales
Gonçalves, por ter de seguir pa.
ra a Europa, onde vai represen-
tar o nosso pais no ii.° Congresso
da União Postal das Américas
o Espanha, a reunir-se em Ma-
dtt cuja sessão inaugural será
amanhã dia 12. O seu afastamen-
to será, apenas, por sessenta
dias. Substituí-lo-á, durante essa
tempo, o engenheiro do quadro
daquele Departamento, sr. Anto.
nio Cavalcanti Vieira da Cunha,
iOirctoi* do Material, que é a au-
torldade indicada pelas disposi-
çõrs regulamentares para ocupor
aquele alto cargo, em tais emer.
fíenclas.

Integrando a delegação brasi-
iTira ao &> Congresso da U. P.
A. E.. acompanhará o tem.nte-
coronel Landry Sales o oficial
postal-tele-trafico José Luiz Ri-
.:iro Samlco.
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L,M
Sra. Iná Camões Leite, vitima do ladfâo-assassino

CAPTURADOS ENFIM
Enquanto eram tomadas as

primeiras providencias para so-
correr a senhora jà agonizante
as autoridades policiais da cida-
de eram cientificadas de todo o
ocorrido D. Iná. porem, veio a
falecer a caminho da Assistem.
cia.

Formaram-se então várias ca-
ravanas policiais, tendo à frente
deu ma delas o delegado local sr.
Mario Gouveia. Iniclou.se as-
sim a caça aos dois bandidos que
haviam tomado rumo ignorado.
A persseguição prosseguia então
Intensamente até que os mellan.
tes assassinos foram iocnlL'_ulos o.
presos quando pretendiam tráns-
por a fronteira com o Estado do
|_l0.: 
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CONFESSOU FRIAMENTE
A AUTORIA DO CRIME

Geraldo Serafim Fernandes,
interrogado sobre o bárbaro cri-
me, confessou amplamente a au-
toria do mesmo, pormenorlzan.
do os fatos decorridos com frieza
indlsfarçavel e inacreditável de-
sembaraço. Contou entfto que, ao
dar entrada no prédio, foi logo
apunhalando a sua vitima, ju.-.
tamente quando ela o lnterpe-
lava com certa estranhesa devi.
do o adiantado da hora. Ajun.
tou depois que não sabia como
havia praticado tal crime, acres-
ç_n.ando. que estavt. etnb.ir.ga_o.*- *
E concluiu dizendo que està
ameaçado de ser linchado pela
população locaL

As datas para as eleições sindicais
Portaria do ministro do Trabalho sabre o

assunto - Declarações de um candidato

Iniciada a Campanha Financeira
Pró - Campanha Nacional da Criança

Geraldo Serafim Fernandes, à esquerda, autor io bárbaro crime, e
————— Manoel Ramiro ia SUva, seu cumpfíce —-———

vitima chama-se Geraldo Será-
fim Fernandes, natural de Mar
de Espanha, contando 22 anos.
Certa ves, interessando-se por
«ta sotte. d. Iná Camões Leite
livrou-o da cadeia, em Guarará,
onde cumpria a pena de quatro
anos de reclusão. O outro, co-
autor do homicídio, e com quem
Geraldo havia combinado antes
o assalto à sua benfeitora, cha.
ma-s. Manoel Ramiro da Silva.

portadora, tornara-se figura es-
timadisslma aos círculos sociais
jui-deforenses. Mas nio s6 na
sociedade desta cidade como tam-
bem na de Guarará, onde Uniu.
o s:u domicilio, dona Dam Ca-
mões Leite, que era esposa tlt-
tuosa do prefeito desta última
cidade, advoeado Afonso Leite,
desfmta-ra igual pretígio sodal
Por toda a parte, dado o seu es.
pirito grandsment. voltado pe»
as obras de benemercncla e ca-
-Idade o seu nome, largamente
conhecido, era censurado por
todos. E foi, atadt. que parado-
xalmente, trucidada de modo
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A MÜHIÇ&O MO KFUGROU
D_3f0NClà_»O^O SOUAPO DB
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MORTE
K» 1.» V_r* CtS_a___l. >__a a. set

denua-cla-o V_,Wer__r S-quelra és
Castro, solda-o ti. PoUcta, por ter,
no di* 18 de m-to. e*®** »ri0. ******
ita 11 hoí-s. nm ru* Catumbl, pr_-
_lmo ao -mMtt_ a.» (B, __rs<ll_o
S-bastlfio Ramo* _ aen te__k> A**_-
Uno Bam-». H* oeaa-to. o acuaa-o
acionou por duaa -rtism o g*«__o
do revólver qu* ttsxtm a*o___*-_, __»
que, a m-nlçâo detla---^«. _

O riu, quando interrogado aa
Políct-, atribuiu o íato * ctumea
da í-mtu* da* *!_____» e qu» «fca
agredido, tendo asldOi **-**-_, «a
UgíUraa drt-aa. Oedaraa -____«
que o revâJver -_e pertencia, m -fue,
por ' oí_e!_o da luta. sentira que
lhe tlrava-n, sem «¦a-t-do, Tertncar,
1411C TH C T 3 .

as tesstenumha* ou-ldas no tn-
qulrtto, porêin. centestatam a afir-
ntatlva do acusado, aiis-ando tro»
o mesmo pu__*a d* -hb* e acionara
o gatilho. .6 nto m de*-atT___n-
6o. '¦ BOr ter ensaag_do. Casa da*
testemunhai át-laKm ama* que to-
to ela que ene_ats__ s -ev-l^r daa
trSc-s do ae*___so.

O caa. fe* daü-ttte-do eomo %tn-
«uela Vara marce- dia iara o Inter-
-.tiva de morte e o Utalar da-
roj-atôrto d. acusado, a rtm de ts
pr__ed_r m suasSrto d- cnlp*.

Simultaneamente com o inicio, ontem, da "Seman*.
eeira pró Campanha Nacional da Criança, O ato
e Saúde e teve a presença do presidente Enrico
ordens, capitSo Clovis Nova da Cesta- _os mlnlstr
des de Morais, do barão de Saavedra, qne no corr
M..rl__4o Gtsicira, diretor do Departamento Nacl
taçào. A Campanha visa angariar fundos par» a
usaram da nalavra o ministro p.<Irs C_!ms;_- _m
Marinsão ««rslcirs, toado ambos ressaltai!» a impo

^-•íí-r,---,.—--- -- ií^cilí» ntrotfiiit, IM BÕ

da Criança", foi inangarada a Campanha Finan-
reallxen-se no auditório do Ministério da Gdao_ç__>
Deira, qne sa fez acompanhar de aeu ..jn-ianto dá

os Pedro Calmsn e Bias Fort-s, ilo profetto Me.-
ente ano preside a referida Campanha, do prof.
ortal da Criança e de outra. -j_s.o_s d. repreiüU-
proteção à inflsei» desvaütla. Durante a reMnil-v
n.__e no pr-siáente aa Repiililica o 9 professa***
t*(_Bclaj(^jM-^te^t-l-_-----iBÍeis^.v â-vü^BU-ü-L-r~iôi"~né\ièasa'áé solenldaáe. .
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Qt. losé 0% àJmm-*****»**** \
Mem..* efetlte d» S3tie*t__«

do Sweies*» da ÜHl'
DOBiCfts m$v.m bo
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Trabalhadores da Tele-
fônica tratam de eleger
a nova diretoria do seu

(iniüi-alí. fS__ rlaccft• •¦ _HHalWl_a_»aw *mot *m**mwmmr. ¦-

Esteie em nosa redaclo atimeror.»
comles&o da empredadoã da Compa-
nhla Telefônica Bra&llclra que noa
trouxe a Indicação do vários nomes
para composição da nova dlretorlts
do Sindicato doa Trabalhadores em
empresas Telefônicas, do qual ia-
«cm parte, e que deve realizar a 10
desta m_a ele5ç0-a de acordo coca
oa seus estatutos e * portaria ml-
material numero 39a . .

A "chapa branca", como ê.deno-
minada * que vem de ser apresen-
tada por aqueles empregados, esti
assim constituída:

Para Diretoria KfeUva:
Vlctor dos Santoa — Waldir de

Sousa — Alberto Ferreira — Jor-
ge Coelho Monteiro — Manoel Car-
loa de Souaa Pontes — Eurócin- do
OUvelnt Bamos — Jayme Celso.da
Silveira Tavora.

Para Conselho Fiscal Efetivo:
Oswaldo Fartado de Farl» — Jor-

ge BapUBta do Nascimento — Ma-
noel Maravilha Lourenço.

Par» Suplentes da Diretoria:
_,_*_*• da Costa Barros •— Newton

___a_e — Nilson Triles de Carvalho
— Antônio Joaê da Vaa-oncello» —
Dj-lma Tetótira uma — Wilson
Pacheco de Oliveira — Jorge Do-
XTit t-2 OS.

Para Suplentes do Conselho fia*
cal:

iS-tonio Teixeira de Attevedo —
Ai_*4e_ Augusto Quiatas — Pedro
Francisco Cardoso.

Sspeam oa organlsadoree da
"chapa branca" -pie «eja «at* a cha-
pa vitoriosa, por apresentar ele-
mentos o._- eíettfamerite estâo ft
-atum da dlrisrir os d-fttno* da
Pf«s*4_io«a. entidade de claase. E*
uma chapa tssnatltul-a de aomes
cp» •' nâo tast-n pteenessas' —-^J***!5^_ts_-> tae_ inisiTaiou aqueia com:a«

i-ttb — maa o,ue ¦ írpre-e-nt» bem o
ilj^_mai-r_t-t_%..-^._Ht___dg- 

*Bf*- *
% «s 

" 
défca* dos lnt*_fe_«s «»::**é

< a__**.e___». grupo de tra___hads*"*e*

O ministro do Trabalho assl-
nou portaria determinando que
as entidades sindicais mira
enumeradas tomem as provi-
ciências estatuídas na Portaria
ministerial n. 28, de 29 de mar-1
ço de 1950, para a realização
das eleições dos respectivos ór-
gâos administrativos e repre-
sentantes Junto as Federações
a que estiverem filiados, nas
seguintes datas: Sindicato dos
Carregadores e Transportadores
de Bagagens, do Porto de Be-
lém, dia 14-11-50; Sindicato dos
Carregadores e Transportadores
de Bagagem, do Porto de São
Luiz, dia 14-11-50; Sindicato do
Comércio de Vendedores Am-
bulantes, de São Luiz, dia
20-11-50; Sindicato dos Carre-
gadores e Transportadores de
Volumes o Bagagens cm Oeral,
de Fortaleza, dia 20-11-50* Sln-
dicato do Comércio de Vendedo-
rés Ambulantes, de Fortaleza,
dia 14-11-50; Sindicato dos Car-
regadores e Transportadores de
Bagagem em Estações Ferrovia-
rias, do Grato dia, 24-11-SO; Sin-
dicato do Comércio de Vendedo-
res .Ambulantes, de Jofto Pessoa,
dia 20-11-50; Sindicato do Co-
mérclo de Vendedores Ambulan-
tes, do Recife, dia 24-11-50;
Sindicato dos Carregadores e
Transportadores dê Bagagem ds
Porto de :!v-.lfer.._-_l 29-11-50;
Sindicato dos Carregadores e
Tranportadores de Volumes e
Bagagem em Geral, do Recife,
dia 4-12-50; Sindicato dos Dis-
tribuidores e Vendedores de
Jornais e Revistas, do Estado
de Pernambuco, dia 13-12-50;
Sindicato dos Carregadores o
Transportadores de Volumes e
Bagagens em Geral, de Aracaju,
dia 24-11-50; Sindicato de Condu-
tores Atonômds de Veículos Rodo-
viários, de Aracaju, dia 29-11-50;
Sindicato dos Carregadores e
Transportadores de Volumes e
Bagagens em Geral de Mac*..,
dia 29-11-50; Sindicato dos
Carregadores e Transportadores
de Bagagens do Porto de Sal-
vador. dia S9-11-80; Sindicato
dos Distribuidores e Vendedores
de Jornais e Revistas da Cida-
de do Salvador, dia 4-12-50;
Sindicato dos Carregadores e
Transportadores-de Bagagem do
Porto de Ilhéus, dia 8-12-50:
Sindicato dos Carregadores e
Transportadores de Baeagens
do Porto do Rio de Janeiro,
dia 4-12-5-; Sindicato dos Cat-
regadores e Transportadores de
Volumes e Bagagens em Geral
tíõ Rio de Janeiro, dia 18-12-50;

! Sindicsto dos Condutores At.-
tflnomos de Veículos Rodovia-'rio?, do Rio de Janeiro, dia
18-12-60; Sindicato dos Dese-

. níiistas. do Rio de Janeiro,
• 3&=í2=59; Sindieato «ôs Distri»
! buldorcs e Vendedores de Jor-
'---•á_^---e--S^_^te^-__í"';Kwír_e?"_%*

neiro. dto'82-13-80;-'-'Sindicami do Comércio de Vcnáettorea

Ambulantes, do Rio de .lanei-
ro, dia 8-12-50; Sindicato dos
Condutores Autônomos de Vei-
culos Rodoviários da Zona Nor-
te, Leste e Sul do Estado de s.
Paulo, dia 4-12-50; Sindicato
do Comércio de Vendedores Am-
bulantes de São Paulo, dia
13-12-50; Sindicato dos Condu-
tores Autônomos de Veiemos
Rodoviários da Zona Oeste do
Estado de São Paulo, dia ....
18-12-50; Sindicato dos Carre-
gadores e Transportadores de
Bagagens das Estações Ferro-
viárias, de Santos e São Vicen-
te? dia 22-12-50; Sindicato aos
Carregadores e Transportadores
de Bagagem do Porto de San-
tos, dia 22-12-50; Sindicato do
Comércio de Vendedores Am-
bulantes, do Porto Alegre, dia
8-12-50; Sindicato do Comércio
dc Vendedores Ambulantes de
Leite, de Pelotas, dia 13-12-50;
Sindicato do Comércio de Ven-
dedores Ambulantes de Leite,
de Belo Horizonte, dia 18-12-50;
Sindicato dos Farmacêuticos, da
Estado de Goiás, dia 18-12-.0.
ESCLARECIMENTOS

Com referencia às eleições do
Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais, o sr. Hermano Re-
qui_o, solicita a publicação de
mais eate esclarecimento ã

UO 5SS0 ttm* gemais, con-
correntes n&o regularizarem a
sua situação seja por não con-
seguirem atestados de Ideologia,
seja pela deliberação de não
requererem os referidos do»
cumentos, * nâo disputara o
pleito como chapa única.

A anexaçâo de "atestados de
ideologia" ao requerimento de
Inscrição, repete aqui, mais uma
vez, foi efetuada em virtude da
exigência, feita & primeira ho-
ra, em edital assinado pelo se-
nhor A. Porto da Silveira, pre*
sidente do Sindicato e cândida*-
to à reeleição. Se a, preslden-
cia da entidade, 'exercida ..per
um dos concorrentes ao pleito,
exigia o cumprimento das lns-
trações, era natural que uma
das Chapas de oposição legaliza
a sua inscrição conforme eSta-
belecla o edital da própria ent--
dade.

As Insinuações de que esta
chapa é favorável ao atesta-
do de ideologia são malévolas
e falsas, e visam, táo somente,
grangear-lhe anupatias. Como
já afirmou, se tivesse recebi-
do uma notificação nesse sen-
tido, avisada portanto, não te-
ria requerido tais atestados.

A resposta à essas intrigas d
ei-ta: — renuncia à disputa do
pleito, no caso tias duas outras
contates não.'poderem ou não
quiserem catteorft-. Se for cha-
pa única solicitará, em caráter
ÜTêvogàv-ei. o caneeíamenio ao:t^jdebo. ga insctíçân..--_m..^í^^r---~*ãSna~da vitória eleitoral, es-
;t^-.wi-. interesses.-e. a unldado-.'\~ Jâa^». .
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HUMANISMO OU
PROGRESSO MECÂNICO

SEGUNDO o t-kHttrino do população ds Thomoi Robtt.*-»*' Molthu*, o homem qus noKS num mundo lá «xupocío
nâo «sm o mínimo direito, m o iuo fomlllo nfio pudsr ollmtnto»
Io, ou se o t.oíiedQde nfio puder utili-ar-se do leu l(obalho, ds

redomor uma porção ds alimento, « deva eoniiderar*io demal.
-obre a terra, Dsvs conformar-ss «-om a naturexa qus tho ar*
dana qus te retire, e «Ia it-eima nâo tardará multo em por em
execução esta ordem.

Quonilo Mallhut expôs o sua doutrina nfio podia imaQlnai
a longo e forte Influencia que ela exerceria nos homem, aps»
-nr de de-mentída pelo» fatoi. Slntstltoda na «xpreufio "luta

pela vida" dela wrvlu»»« Darwln para explicar a origem dat «".
picles como resultado da seleção natural, da vitória do mai» forte
sobre o mais fraco. Apoderou-ts do darwlnlsmo urna burguesia ma»
terlallsta, que o deturpou «m proveito próprio, valendo-se de orgu-
mentos cientifico» para coonestar suas ambições. E graças a Mal*
thus, através de Darwln, o conseguiu em grande parte; gerando
problemas que ainda estão para ser resolvidos.

A tendência de colocar no arquivo dos fatos consumados e,
pois, como verdade Infollvel e provada, a vitória do forte sobre
o fraco, lev-ou-nos a um progmatismo diferente do de Pierce •
William James, o um pragmatismo ferormente utllltarlsta, oo
quol devemos, em grande parte, o progresso mecânico de nos*
sa época, de que os Estados Unidos têm sido os principais ar*
tlces. Há quem vejo nesse progresso mecânico, e somente ne*
le, o troço característico de um novo humanismo, — o huma*
nismo ianque.

Mos Isso Importado em subestimar o formidável soma ds
valores morais daquele povo, de onde saem pensadores para os
quais a descoberta dos cromosomas ou dos átomos é menos im*
portante do que a descoberta (que ainda nfio se fez...) de um
meio de regulorizar as relações humanas. Sem duvida os inven»
tos modernos, a máquina, a fábrica, a produção em série, con-
tribuem para aproximar o homem do homem, paro criar entro
os homens um sentimento comum. Até hoje, porem, tem êlsi
sido muito pouco utilizados com esse objetivo. O progresso me*
conico, fruto da razão, nõo bosta para formar umo civilizaçflo,
que é razõo e sentimento. Principalmente sentimento. Sob mui*
tos aspectos um italiano da Renascença, com o seu ogudo sen-
so dos valores, era bem móis civilizado que o moderno homem
comum.

O objetivo do verdadeiro humanismo é melhorar por to-
dos os meios, inclusive dominando a noturezo, as relações hu»
manas. E' dar aos homens bem estar material e espiritual, pa*
ra quo se compreendam, auxiliem e tolerem. Se avançamos bas*
tante no domínio da natureza, pouco fizemos ainda para tor*
nar a vida menos brutal e insegura. Dá-nos exemplo disso o
professor James Robinson, quc no seu livro "The Mind in the
Making", compara os atitudes mentais de um mecânico de ga-
ragem e de um senador do congresso norteomericano.

O mecânico pensa em termos concretos. Está preocupado
em aplicar o que sabe de mecânica para pôr'.o automóvel em
movimento. O senador, no entanto, participa geralmente dos
debotes sem idéia firmada sobre o assunto que voi discutir, usa.
da retórica, troz á baila idéias politicos do século passado, ornar*
ra-se a preconceitos partidários, acena a seus pores com espe-
ranças vogas ou lhes transmite os seus temores sem fundamen-
to. E', finalmente, um homem que se agarra ao passado, rnos
êste lhe parece tão incerto quanto o presente e o futuro. 0
mecânico, entretanto, olha para o automóvel como o automóvel
é, e se põe a consertá-lo sem nenhum respeito místico pelas on
figas formas do motor de explosão, que de modo algum vão In-
fluir no seu trabalho.

Podemos vêr, por esse exemplo, como o progresso do» cl»
encias sociais foi insignificante se comparado ao progresso me-
canico, oo progresso técnico; podemos vêr, por aí, como o ra*
zôo foi alem do sentimento. Falta ao __hymanismo___^m^___rt)í>

'"'áqujlo "q«íé° r&r'^6rr*fii rW*i*i&encfè' a sil
mortal — o perene sentimento do bem, o amor â
o verdadeiro humanismo aperfeiçoa. Sem êsss i«n*'¦ etlt-l-L. iJÍr diSl !ÍJ- ..«.JM J- t.lfRHttimem' hão' passo 

'aV um potre aprendiz de felt1céM,"qQé~vcTct*l
rá destruído pelos instrumentos mágicos , que Inconsiderodamen-
te criou.

Não é possível falar no humonismo do radar, da televisão,
da energia atômica enquanto o homem não tiver, de par com
o conforto material, o conforto espiritual, o razão suprema da
vida, a beleza que nõo morre. Não é possível falar em huma-
nismo quando, nâo se podendo fazer que seja forte o que é
justo, se procura tornar justo o que é forte; quando ainda ago*
ro, como ontem assinalamos nesta coluno comentando a notl-
cia de uma conferência feita há dias em Viena pelo diretor da
Organização Mundial de Saude, se temem os perigos da guer-
ra bacteriológica...

-Jc Dewey versus Roosevelt

SEGUNDO 
revelam infor-

inações chegados dos Esta.
dos Unidos, esboça-se ali a

possibilidade de outra luta elei-
toral entre Dewey e um Roose*
velt. Nfio se trata desta vez de
disputar o titulo de morador da
Casa Branca, porém, o de gover-
nador do Estado de Nova Iorque,
tido e havido como um dos mais
poderosos Impulsos que um ho-
mem público pode receber para
atingir a Presidência da Repúbll-
ca na grande nação do norte.

O Roosevelt de quem agora
tanto se fala é o jovem Franklln
Delano, filho do falecido presl.
dente, aliás contlnuador da tra

do som produzido pela detona,
ç&o. Nas experiências de Bikini,
tal são aconteceu, mas os re-
sultados ficaram em segredo.

E, assim, os encarregados dos
documentários relativos à bom-
ba atômica e destinados a subs-
titulr o medo coletivo pela noção
da realidade continuaram pre.
judlcados. Obtiveram apenas uma
Informação: o ruido espetacular
da explosão atômica de urânio
é muito próximo do provocado
por 128 trovoadas que estron-
dem ao mesmo tempo.

Acham eles agora que, em par.
te, a dificuldade foi sanada, pois,
128 discos de trovoadas tocados
simultaneamente serão utiliza-
dos para dar som aos projeta,
dos filmes documentários. Evl*

POPULAÇÃO
FLUMINENSE

EM, 
i»elo menos, de-mrla

município* fluminense-» JA
se -nrt-irarum <m trabalhos

do Censo ftemograflco de 1950, Ot
multados preliminar»**, do Inqué*
rito, suscmUíI» embora de alta-
ração, lmpres-lonniii vivamente
por revelarem, no KaUdo do Rio
de Janeiro, um fenômeno que ul.
Um.unem,» tem despertado o tn.
terêsse geral da nação: o protres*
¦Ivo despovoamento doa campos
brasileiros.

Permanecemos-, segundo alguns,
um pais fundsmentalmente agrt.
cola. Tanto que, em 1849, pelo
menos setenta por cento da po-
pulaçlo nacional era rurieola *-~*
habitava minúsculos arruados de
IndlH.arçi.VcIs característica* ru.
rala. Mas nlo se pode negar que,
com o correr dos anos, o desloca,
mento dtmmt grandes massas de
camponeses para as cidades, ao.
bretudo para as capitais e cen.
troa Industriais de maior proje-
çáo, se tem acentuado de manei.
ra notável, ameaçando a tradiclo.
nal preponderância doa quadros
rurais na configuração do con.
Junto demográfico do Brasil. O
fenômeno é de tal evidência que
nio admite contestação.

O que demonstram, a respeito,
oa primeiros t-estiltados centltA.
rios no Estado do Rio, constitui
Indubitavelmente uma amostra
sintomática. Se nio, vejamos. Bio
os seguintes, os desessels muni-
clploa fluminenses de qne se dls.
põem de ret-ultados eentlUrios:
Cabo Frio, Carmo, Caslmlro de
Abreu. Cordeiro, Duas Barras, Nl.
terói, Paraíba do Sul, Parati, For.
cluncula, R. Bonito, Santa Maria
Madalena, Sio Gonçalo, Hru.ua-
rema, Silva Jardim, Sumidouro e
Três Rios. A população neles pre-
sente, a 1* de Julho passado, mon.
tava a quase melo mllhlo de ha.
bitantes, dos quais cerca de ...
172.600 domiciliados nas tonas rn.
rafa

Pois bem, nos mesmos munici-
pios o Censo Demográfico de 1950
registrou nma população rural de
207.745 habitantes. Como se vi,
houve no decênio uma pondera-
vel diminuição, caloulada em nú.
meros absolutos em mais de S5
milhares de indivíduos, e traduzi.
da pela elevada percentagem de
17 por cento.

Outrossim, é de notar que, com
exceção de Cabo Frio e Cordeiro,
a redução se fes sentir em todos
os municípios restantes, atlngln.
do Índices pronunciados em Car.
mo (42%), Niterói (54%). Santa
Maria Madalena (26%). 8. Gon-
calo (22%).

For outro lado, é mister sa-
lientar que, no mesmo decênio, a
população global dos municípios
em questáo náo diminuiu. Feio
contrário, sabendo-se que, em ...
1A40, somava 445.207 almas, tem.
se para 1950 um aumento relati-
vo de aproximadamente 12%.
Desse modo, o decréscimo dos
contingentes agrários assume
proporções multo mais expressl.,
ra, que ressalta dc-'confronto ~tnV
tre aa respectivas quotas, no eon.
junto demográfico do Estado, re-
ferente às datas das duas últimas
operações censitárias. De fato, os
207 milhares de campônlos equi.
valiam em 1940 a quase metade
da populaçio dos dezesseis muni.
cipios (mais precisamente, a .;••¦
47%). Enquanto os 172.600 atual,
mente recenseados mal perfazem
35% do total.

Torna-se, assim, evidente a re.
gressio. Aliás desde há muito
tem-se mostrado o Estado do Rio
de Janeiro um dos mais desfalca,
doe, no pais. pelos movimentos
migratórios Interiores. Basta dl.
zer que, em 1940, mais de 280 mil
fluminenses foram recenseados no
D. Federal, constituindo o maior
contingente de adventtclos entfio
radicados na Capital da Repúbll.
ca. Ai está, sem dúvida, um dos
mal* fortes fatores do Ininterrup.
to desfalque sofrido, ano apôs
ano, pela população dn Estado do
Rio: a atração da Capital Fe.
deral. E. ao que é lícito deduzir
do que foi exposto, o déflctt se
aprofundará principalmente en.
tre as massas agrárias do Estado
litorâneo. .

Ck*^'&Ík*%*\*XZ
FLOREAL BUSCA TEÓFILO

Nesta 
crônica matinal *•

esboçam e progriútm ot
enrêítn* tmtilrinâ A iuii

ao cinema naturalmente dese-
jando ver o explosão atômica
apenas na tela... ,

d.çfio gloriosa da íamüia, da qual aos lumes «^""X ' 
„*idadõ

Tpneinrn fflra nor duas vezes dentemente eles terão o cuiaaao
Se do execu&Ó t&S *» #& d* 

gSíffiffiBcessaria, compatível com o esta-
Secundo revelam as mesmas Ido de espirito e a P^sposlçào

fontes, os malorais do Partido * dos ouvidos dos que vão
Democrático impugnaram a can.
didatura do Jovem Roosevelt, sob
a alegaç&o única de que èle é
multo moço para se candidatar a
posto de tamanha relevância. Mas
a coisa parece que nfio vai parar
ai. Afigura-se que em virtude da
evolução dos acontecimento o fi-
lho do .presidente Roosevelt soli-
dificou fortemente sua poslçáo de
candidato.

Ninguém é capaz de prever com
segurança o qu-» resultará dal. O
que se sabe é que se a luta for
estabelecida. Dewey pela terceira
vez, repetirá a façanha de con-
quistar a Casa Branca, e o Par-
tido Democrático terá resolvido
o problema que se resume na pro-
cura de um sucessor para o Pre.
fsidente Truman.

*

—-—..:

Documentários cinema-
1op.icos

DENTRE 
os assuntos que

preocupam os produtores
de filmes documentários

nos Estados Usidos um existe que
vem preponderando sobre os' de-
mais. E ele se resume numa per.
cunta. sm dúvida difícil de res-
ponder: qual o barulho produzi,
do por uma explosão atômica de
•urânio?

Trata-se de um pormenor que
escapou aos cientistas e tecnt-
cos que realizaram a primeira
experiência atômica no deserto
dr. "ato México, em 1945. Eles
tomaram medidas de segurança.

*-

•£ Doen.es e doenças

UMA 
velha questão de ética

sempre presente às cogl-
taçôes dos médicos e até

dos doentes, vem de ser objeto
de inquérito na Universidade de
Minnesota, nos Estados Unidos,
resultando, ao cabo de tudo, se-
gundo podemos concluir, ficar o
assunto no mesma pé em que
sempre esteve.

Trata-se de saber se o medi-
co deve ou nâo deve diaer a ver-
dade ao seu cliente, se deve ou
nfio deve coloca-lo a par do dia-
gnóstlco estabelecido, ainda que
esse diagnóstico seja dos mais
graves. A quest&o, como se vê,
é realmente velha, táo velha co-
mo a medicina. E. frente a ela,
as atitudes dos médicos têm va-
rlado ao extremo. Uns dizem
francamente aos seus doentes
quais sfio os males de que eles
sofrem e quais os perigos a que
estfio expostos. Outros acham
ser melhor nfio o dizer passan-
do a contornar a questáo com
maior ou menor habilidade. Ter-
celros ficam entre o sim e o nfio.
contando apenas uma parte da
verdade.

Os primeiros deixam seus do-
antes ns ignorância dus seus so-
frlmentos por que n&o vêm van-
tagem. mas sim desvantagem,
em alarmar o paciente sem oue
dai resulte nenhum bem. Os ou*

GREVE NO CHILE
SANTIAGO DO CHILE (INS)

—¦ Quatro mil operários das ofi-
cinas de sal, de Maria Elena t
Mineral Toío, se declararam em
greve solidários com os dirlgen-
tes sindicais que foram inablll-
tados pelo governo, considerados
extremistas.'• £"'{'"

São Paulo é o segundo produ-
tor de uva no país

A produçSo paulista ae uva ai»
cnnçou o total de 31.088 toneladas,
no ano passado, sendo de Crt ....
58.046.000.00 o valor da safra.

Segundo informa o Serviço de
Estatística ds ProduçSo, do Minis*
têrlo ds Agricultura, a área ocupa-
da fot de 4.S66 hectares; o rendi*
mento alcançou 4.618 quUos por
hectare.

S&o Paulo claealflca-se como o
segundo Estado produtor de uva,
cabendo o primeiro lugar ao Hio
Grande do Sut,

feir-dii» tecido» à iuu
i'iti-i.i'1'i. /*.'• a ouvinte que me
ttcrev» eom uma ternura qu» eu
adivinho nateida na tallaáo in
um quarto de doente, bondou.
e comovida, orocurando enttn-
âer a cronista até no que tia
nem escreve, i o moco que me
telefona peta dtscutlr política,
sio tantas cartas que exprimem
êsse caminhar tta crônico por
outra- vldai, por outros tempe-
ramentos. Toâavla, há alguns
dias um telefonema me velo mais
estranho do que todos os outro».
Alguém ouvira a crônica sobre
o misterioso velhinho da batina
de estopd, que falava sob o rui-
âo âas anáorinhas petropolita-
nas, e no meio âe um ambiente
âe acesa propaganâa política do
céu, do purgatório, dos exemplos
dos santos e do fim do mundo,
Era o "Café" sobre Teófilo, o
pregaâor misterioso, vinda ndo
ie sabe âe onde, aue dormia nas
caias âesconheciaas, vivendo âc
esmolas, peregrino neste largo
munâo brasileiro. Quem me te-
lefonou, ansiosamente queria sa-
ber âe Teôfilo. Era o professor
Floreal.

•— "Imagine como estou co*
movido.* ná vinte anos que ndo
vefo Teôfilot Pensei que hou-
pesse morriâol"

E me diz com tôâa a clareta.
"Se hâ santo neste mundo

Teófilo é um. Morou em minha
casa cinco anosl Jâ nesta épo-
ca usava suas batinas âe esto-
pa, ji nesta fase sô se preocupa-
va em pregar o bem. Nâo pen-
se que era um louco. Quem con-
viveu com êle âurante tanto
tempo poâia saber se era um
doente mental. Nâo erat Perten-
cia a essa classe hoje extinta âo
asceta, áo penitente, que satã
em pregação, e vivia âa cariâa-
âe pública. Assisti a um extra-
ordinário episódio."Uma velhinha, cujo nome
Italiano, a cronista nâo reteve,
na conversa, o âescobnu, como
enviado âe Santo Inácio, que lhe
aparecera em sonhos."

"Em sua mão estava o íl-
nal que o marcava para a se-
nhora que aguarâava essa vlst-
ta havia anos e anos!"

E o Professor Floreal prosse-
gue.

Durante muito tempo se alia-
ram, em sua fé. A velhinha era
uma extraorâtoária criatura que,
comigo fes algo muito paredão
com um milagre... âepois ela
morreu. Muâando de ciâaae
perdi Teófilo âe vista..."

Tive âe dizer que seria im-
posstvel fornecer qualquer inâi-
cação sobre o pregador Teófilo.
Mas que se os ouvintes da Râ-
âio Nacional soubessem onde es-
tâ êsse âoce velhinho barbuâo,
de batina de estopa, que prega
velas praças, podiam, quem sa-
be, dar noticia,, escrevendo para
W cfàritàta^ *•¦-"? .'«*••"*-»' i

O Professor Floreal, que se
vota ao estudo âa qttlrologla,'«qul-teio conhecer a mdò'qite'
traça esta crônica, interessado
nela. E viu uma coisa. Viu a
mancha d* um sofrimento pro-
fundo justamente no ano de 32.
quando a revolução paulista era
um vendaval sobre os nossos
âestinos, ciclone que arrebatou
até a um primo, cuja morte
ninguém, sabe como se deu. Dis-
se a alguém âepois, em minha
casa, o âia em que houvera"nascido de novo..." pois es-
capara âe um perigo âe morte.
Falou dos cuidados que deverei
ter... para nüo cair em perse-
gulções, no ano vindouro. "Se-
rá 1951 em sua vida, como is-
te 1950 i para o Brigadeiro,
aue ndo poderá vencer, pois a
época ndo lhe é favorável. Nâo
entre em política ou em nego-
cios..."

De súbito Floreal vi uma me-
nina — minha fuinha. E' com
emoção que examina sua mão-
tinha — tão pequena."Estão vendo essa carinha
de anjo? Sô eu SEI o que ê es-
sa pequena! Um gênio forte,
uma alma fechada, aue guarda
ressentimentos... Ninguém vê
isso, nesses olhos tão grandes,
oue parecem tão simples de en-
tender. Não zangue nunca com
ela... Fale... explique. Os com-

plexot ido fáceis de formar em
tua nima,"

Sente uma súbita ternura o
Professor por tua descoberta dt
uma grave stmu de velha, den-
tro de um corpo de cinco anos
de Idade.

— "«5* maravilhoso, dit, Caaa
dia acredito mats no que as
mãos contam. A mão de um re-
citn-nascião è qualquer coisa âe
perturbaâor. Os vincos tão malt
profunâos. Dois gêmeos, por
parecidittlmos que sejam, tra-
tem inteiramente âlversas tuat
marcas nas palmas!"

O Prof. Floreal, que quer ta-
ber do paradeiro de Teófilo, de-
pois encerrou seu estudo sobre
esta máo de onâe brotam tan-
tas crônicas. Parece-me ile um
homem adiantado, capas de sen-
tlr essa Irradiação que é o mts-
tf rio de cada personalidade.
Quem lucrou mais com a visita
fot a pequenina, que jâ está
tonta com tanta adulaçioi

E' o "meu bentlnho" em lu-
qar da palmada, o pedido em
ves da orâem... De psicólogo e
âe qulrôlogo — o certo i que
até agora com ela. com a me-
nina, a orientação âe Floreal
vai dando seus doces frutos!

Dinnh Silvcir.i de Queiroz

Esta crônica i irradiada d'd-
riamente. âe segunâa a sábado,
ôs «9,55 da manhã na Rádio Na-
clonai. — Remessa âe colabora-
çôes: — Rua República âo Peru,
193 —» Copacabana.

A RECUPERAÇÃO DA AMAZÔNIA
E A UNIDADE DA PÁTRIA
 Jacy do Souia Lima ——

OMO é notório.

ATOS E DESPACHOS DO PRE
SIDENTE DA REPÚBLICA

O presidente da Republica asst-
nou os seguintes decretos:

Na pasta da AGRICULTURA —
Designando, diretor da Escola de
Iniciação Agrícola "Visconde ds
Maua", o agrflnomo ecologlsta, cias-
se i.. Antônio SlmOes de Oliveira.

Nomeando, classtflcadores de pro-
dutos vegetais, classe R. José Fer»
nandes. Ribeiro e Natanael Morei-
ra.

Aposentando Elol Teodoro de An*
drade, guarda-almoxarlfado, e An*
tonlo da Cunha Covelelro, trabalha*
dor.

Concedendo exoneração, de arma-
taenlsta, referencia 21, a Cydtnir
Francisco de Paula, e a Orlando
Bastos de Meneses, de veterinário,
classe .'.

Tornsndo sem efeito o decreto de
6-9-49, que nomeou, claselfltndor
de produtos vegetais, classe H, JoSo
Hcrmlnto da Bllva.

Na pasta da JUSTIÇa — Conce-
dendo naturalização: a Ernesto
Agustln Huallt. natural da Argen*
tina: a Otto Plsch. natural da Aus-
tria; a Miguel Abdalla Sarraff, na-
tural da Colômbia; a Apel Kalous*
dlan. natural da Armênia: a Moy-
ses Conen, natural do Egito; a An-
gel Be]ad]leff, natural da Bulga*
ria; a Herbert Ltndenbeln. natural
da França; a Hldekazu Hlral. na-
tural eo&mrtkQ/.&Jar{t**Goi$on.™-
tural da ^Lituânia: a Jorge sugul-
ta, natural do Japfto; a Mablh Sa-
rahri' Salomto e Jenri Cury, naturais
da BlriaV-a Kall!'CUTy -»íiOoot**---
Tannous Bauèrl, naturais do Llba-
no: a Pedro Frlvald e Estefano Hor-
vatb. naturala da Iugoslávia; a Sal-
vtno Pardelas DomlAguez e José
Jullo Juncal Gonsalez. naturais fla
Espanha; a Rosa Johanna Wlnkler.
Alzbeta Spatenkova e Hermnnn
Spltzkopf. naturais da Tchecoslov*-
qula; a Meyer Rolstnann, Teodlk
Veyner, I,eonlla Dltcheft, Geon-e»
V**iegrdoff e Eater Krastschln, na-
turals da Rússia; a Ladlalas Rath,
t.lvin Roto, Dlontslo Risa. Kalmsn
Molmsr. Ellsabcth Moinar e nonn
Schwars. naturais da Hungria: a
Plattns Francesco. Antônio Alo.
Lulgl Zanon, Alessandro Fenyves,
Elena Borrell Romano e. Firmlno de
Bort. naturais da Itéila: a Stepn»-
nle Mayer Grebler. 8alomRo Dia-
mante, Rosa Zzarskl, Cyala Elhaii.
Acopna Chevatln, César Krnsllchlk.
Borah Colfman e Jayme Rolzenbllt.
naturais da Rumanla; a Marco Au-
tonio Pereira Faglm, Raul da Sll-
va Henrtques Raquel Maria con-
freiras de Figueiredo, Maria Paes
Valente. Maria de Lourdea Komem
da Foneeca, Manuel Vasco de Fl-
guelredo. Antônio Gomes Gulma-
rftes, Augusto Cezar Pinto, Cario»
Silva, César Augusto Nunes, Anto-
nlo Gomes da Silva

oi dUpo-Ulv-M do artigo IM j parágrafo
..atolo de 18 de setembro de IMO, Incluírem

V- a Mcsopoi&mla brasileira no plano dos PUMIW"""}!
nacionais com que pretende reerguer e valorlsar a amarônla, vi-
«ando, ao mesmo tempo, a unidade da P««»; , d constitui-E realmente, o que caracteriza v Iniciativas da consiiiui-
câo como Jà «vi ocwlào de dlrer em artigo anterior, é a subor-
Statâ^le todos o, grandes problemas nacionais a uma orlenU.
çáo sistemática cm que se reflete um único pensamento, a gran.
(ICWA?adfreffi«- 

do planejamento • perspectivas da valorlsaçao
econômica da Amatonla conjun-^ente coni H' m<*f«s de pro-
teçào da borracha, por exemplo, destacam-se como uma de sum

Uma prova eloqüente da'maneira como os Mires públicos
estáo sabendo integrar-se nas dlretrlses da 0^tl*J**4o, M-*»
ingente da reconstrução nacional, temo-la no Plano de Valorü»-»
çfto Econômica da Amarônlii com os recursos provenientes de três
Por cento das rendas tributárias i*™^™^'!!!^^
vinte anos. Além disso, os Estados, Territórios e Municípios des»,
sa teglào reservaráo para o mesmo ílm. anualmente, três por
cento das suas rendas tributárias. A êsse plano o Oovérno do
prcMdcnte Eurico Gaspar Dutra patrlòtlcamente vem demonstran-
do vivo Interesse, principalmente, no tocante ao desenvolvlmen-
to da Amazônia, no que diz respeito ao aproveitamento econõ-
mico das possibilidades que oferecem as reservas da região pelo
cultivo em larga escala das suas melhores terras e sua coloniza-
ç&o Intensiva. .

Com Isso, espera a nação maior e melhor volume da pro*
duçáo, capaz de compensar os enormes gastos decorrentes dessa
tarefa gigantesca, para a qual devemos todos colaborar em unia*,
sagrada e lndlssolüível. '

No oportuno depoimento do escritor amazonense Onórlo Nu-
nes, em seu patriótico trabalho "Introdução ao Estudo da Ama-
zônla Brasileira", até 1946, n&o obstante a guerra no Atlântico,
o vale amazônico estava olvidado como parte considerável do
organismo nacional. A patriótica emenda apresentada pelo «su-
doso deputado Leopoldo Perez chamou, novamente, a atença**
do Brasil para 41% de seu território, que se atrofiava, tomado pe-
lo paludlsmo dos habitantes e pela anemia do sistema econõml-
co. O Brasil voltava sobre seus passos e verificava ter esquecido
ss T.çóes da política colonial portuguesa.

Data, com efeito, do ano de 1946 a açfto do Governo Federal
em prol da valorlzaç&o da Amazônia, através de auxílios varia-
dos e subvenções a atividades de órgftos governamentais que ope-
ram na regifio. Nesse sentido, na expressSo írlsante do presl-
dente Eurico Gaspar Dutra, nfto será exagero proclamar que %
Amazônia se tornou, nos últimos quatro anos, sobretudo em 1949,
cenário de uma concentraçfto de dotações federais como nunca
antes se verificara em sua história econômica.

Com efeito, só no exercido de 1949, consignou o Orçamento
da Unl&o aos Estados. Territórios e Municípios mencionados*nos
dispositivos do artigo 199 e parágrafo único da Constituição Fe-
deral, créditos orçamentários e adicionais que ascendem a cêr-
ca de Cr$ 700.(WO.000,00, o que representa total conslder&velmen-
te superior ao global das arrecadações das referidas unidades.

Cumpre assinalar que nesse total orçamentário, n&o foi compu-
tado o crédito de Cri 150.000.000.00 destinado ao financiamen-
to dos excedentes do consumo de borracha das safras de 1948 e
1949.

O auxilio êsse também inspirado nos objetivos de cooperaç&o
para reerguimento da Amazônia pela exploraçfto Intensiva das nos-
sas grandes reservas gomiferas.

Deve registrar-se. pois. como acontecimento de excepcional*
utilidade para a unidade da Pátria, o Plano de Valorização Ecn-
nômlca da Amazônia determinado pelos dispositivos do artigo 199
e parágrafo único da Constituição da República, e que resultará
em reais benefícios para o povo brasileiro.

Casamento de relevo
THERAN. 10 lINS) — O ml-

nistérío da Corte Imperial anun-
ciou hoje o casamento de Shah
Reza Pahle\i, do lran com So-
rnín Efandlari, bela rapariga «ie
dezenove anos. filha de um des-
tacado líder popular, -i.**:--..

Szttern. Sara Rosenberg, 8alomSo
ler. Moisés Lejo Alterman, Lea Kor-
nhaber, Zelman Bojko. Bajla Zla
ta Huberman. Joscf Nerse Langer,
Miguel Maclsg. Luis Korn, Awrum
Chusyd, Anlela Saper, Efrolm
Sztajnbok, Izrael Herszonbut, Baazn
I.nfman. Chalm Gltelman, Josí Er*
lach. Benjamin Mine, Dawld Ra*
wloz, Izydor Szplgel, Emllla' Kard *
A*lill'(V,iJ~lí»tA^**^l»^aSB«r-. Robert
Schlftan, Otto August Altschul.
Otto Miii/.kc Mover Felix Marmo.*
resco, Máx Sçhtffer. Margarete Ha*
Uert, *"Ueset*Htb' Hlrsch':iLieis 1k*í*
morosch, Kurt Urbach, Kurt Ais*
sander. Karl Rlchar Altschul, Hans
Pollark, F**mi»*,tn Stlller. Abranam
Nuchlm Haber, Lere Meyer. Kurt
Israel Alexander, Anna Elsa Brun*
ner, Anna Matzke, Altred Cohn,
Albert SInch, Helng Amo Htrscb,
Hermann Calmanowttz, Else Thrun,
Else Mosbach Slmon, Edith Dober.
Eduard Owozarskl, Berths Kahn.
Eva Helene Hanns, Gunther Paul
Stefan. Isabella Isay, Gunter Hell*
bem, Frita Dober. Eugênio Calma-
r.owlta e Helns Peter Joseph, na-
turals da Alemanha.

Assinou decreto estabelecendo eni
todos os portos do pata. para pedi-
do de socorro em caso de Incêndio
em navios ou nas instalações dos
portos, a emlseSo repetida de iv..i
sinal sonoro, constando de cinco
apitos seguidos, com a duraçSo A*
quatro segundos, cada um, dados
pelos aparelhos de alarme, apito,
sirena, busina, etc, concomitante-
mente com o lçamento das bandel-
ras empregadas em sinais de fogo a
bordo corerspondentes às letrns
H-M-N-O, do CMIgo Internacional

Delmiro na de Sinais. As autoridades com atrl-
Fonseca. Jiaqulm Correta Bran-' bulçfles sobre navios, portos e as
dSo. Joaquim Pereira Rabelo e HU- corporações de, bombeiros e os sm-
da de Freitas Penteado, naturais de dlcatos das classes que exercerem
Portugal; a Josef 8aper, Enrique, i atividades nos portos e no setor
Lefman, Fanny Ooldber. Wolf Hu-! da navegação divulgarão ,por todos
berman. Saymon Selejf. Zellg Gin- os meios ao seu alcance, o sinal es-
gald, Slmfto Pugan. Sole Salomon tabelecldo para que quantos perce-

bam o dito slnsl possam cooperar
no pedido òu prestação. de socorr**.

•
Enviou mensagem a Câmara dos

Deputados, scompanhada de ante-
projeto de lei, que-autoriza a aber-
tura. pelo Ministério da Fa-enrt»..
de crédito suplementar, em retor-
ço de dotações conslgnsdns aquém
Ministério nas Verbas Pessoal, Ma-
terlal e Serviços e Encargos do ür-
çamento vigente.

Recebeu, ontem, no Palácio e!o
Catete, para despacho, o general
Jofto Valdetaro de Amorim e Melo.
ministro da Viaçâo. e o embalxaiirr
Raul Fernandes, ministro das Ri-
lações Exteriores.

•
Enviou cumprimentos por Inter-

médio do ministro Francisco d'A:-
mo Lousada, chefe do Cerimonial
da Presidência da Republica, a, Em-
baixada da China, por motivo Ja
data nacional daquele pais.

O primeiro secretario Antouío
Borges Leal Castello Branco Filho,
introdutor diplomático, apresentou
k Embaixada da China, os cumpri-
mentos do Ministro da Estado dns
Relações Exteriores.

•
Esteve, ontem, no Palácio do Ca-

tete, o senhor Antônio Augusto Br-t-
ga Leite de Faria, embaixador de
Portugal, a fim de agradecer eo
presidente da Republica os cum-
prlmentos enviados por motivo da
passagem da data nacional daquele
pais.

DIVULGAÇÃO

d-» r-gi-tro da luminosidade e
das radinçôes. dç fotografia, etc. >¦ mm. ¦*« vu-
Omitiram,, porem.- os aparelhos I tros acham que nfto. Os doentes
destinados a registrar *•*, altitfa1 poaeip. cooperar com os métileos

•:•

e, assim sendo, devem ser escla
recidos sobre tudo.

Essa questão é que foi subme
tida ao parecer de doentes, se
gundo interessante trabalho pu
blicado na revista "Surgery"
Dentre estes, 85 disseram que já
sabiam do seu mal devido aos
sintomas divulgados pela pro
paganda profilátlca; 89 preferi,
ram que o mal lhes fosse reve-
lado, 5 deixaram a questão sem
resposta e 6 foram de oplnlfto
que o doente nfio deve saber na-
da sobre a natureza do seu mal.

De tudo Isso, e mais alguma
couaa, pois nfio sintetizamos to-
talmente o* que se passou com o
interessante "enquête", resultou
o seguinte: os médicos acharam
que nessa matéria de esclarecer
ou nfto o doent-e. cada cnso tem
suas peculiaridades, e cada pacl-
ente deve ser estuda-lo nelo me-
dlco »*ue concluirá, "-ritâo. sé de-
ve ou nfto devo ésclarece-lo so-

bye o assunto^

I John Macy é ótimo vulgarlzatíor,
1 creio mesmo que excede os Wells e

outros célebres que a formidável publicldtv-
de dn*- grandes país-ss tèhi divulgado peios
quatro cantos do mundo. A maneira como
Inicia o seu panorama de literatura mun-
diaré de certo modo original; levando.nos
a meditar sobre a simples e trivial folha de
papel Impressa, tfio encontradlça e corri-
queira que a recebemos todos os dias com
os nossos Jornais, e nem Imaginamos a
história milenar que ela representa. Obri-
ga-nos a recuar até ao tempo em que nfto
se conhecia o papel, na Europa. Papel e
descoberta de chlns que os árabes trans-
mltlram ao ocidente; e assim chegamos a
conclusão: aquele veiculo imprescindível íi
divulgação do pensamento e portanto ao
progresso do mundo provem de dois ra-
mos asiáticos do gênero humano.

No século XIV. o papel Já era popular
na Europa. A sua manufatura em peque.
na escala tomava-o precioso e bem apro-
veltado pelos homens de letra bonita que
utilizavam todos os espaços aglutinando
com os seus curslvos á pena de pato
que havia de essencial á divulgação. •
mais essencial à dlvulgaçfto ainda era àque-
le tempo a palavra de Deus — a Bíblia es-
crlta e reescrlta em papiro. A palavra "pa-

pel" vem dessa planta aquática encontra,
dlça ás margens do Nilo. O menino Moi-
sés, o salvo das águas, foi encontrado Jun-
to a uma toucelra de papiro. O nome gre-
go do papiro era "biblos". dal: Bíblia,
Esta fraglllsslma planta transmitiu mais t
cultura e a história dos povos antigos oue
as pirâmides construídas em pedfn pãfã
t«Ma a eternidade. A literatura, a reallda-
de Inexorável da poesia, as palavras de en-
cantamento, as dos profetas e dos re-
voluclonárlos, as leis dos países, a*
dos ditadores e democratas, tudo Isso de-
pende de uma substancia preciosa — n
madeira. Os sax«5es primitivos gravava»

JORGE DE LIMA
. ¦ .».«..«¦»¦» i »..»..»,¦«.¦,.»....¦¦»¦¦.¦.¦>.¦ tttt «in

as suas palavras em delgadas tábuas de
fala ou "beech", dal "boch". Em alemão
fala é "buche", e livro é "buch".

Os primitivos romanos, do mesmo mu-
do, usavam tábuas e cascas de árvores. A
palavra "llber", parte Interna da casca
das plantas, deu o "livre" dos franceses,
o libro e o livro dos Italianos, espanhóis e
lusos. O movei em que escrevemos se cha-
ma "table", "távola", e ao bloco de papel
chamam "tablet", devido â palavra lati.
na —- "tabula" — tábua. Em. cima de
nossa tabula folheamos o nosso álbum de
íàmüia. Álbum significa "alvo" , Na an-
tlga Roma o -3umo Pontífice, espécie de
secretário de estado, gravava os acontecl-
mentos anuais num molho de tabuinhas
alvas. Entfto conclui John Macy: A árvo-
re de sabedoria é uma árvore maravilhosa,
tfto desnorteante que nfto sabemos como
descrevê-la.

E\ como t-ôdas as árvores, de,madeira,
mas nasceu da pedra; anlnham-se em seus
galhos as aves que nos forneceram a pena,
e em redor vemos os animais que nos de-
ram o pergamlnho. A sua sombra o Ho-
mem lê um livro e medita.

Dividiu John Macy a sua compreensi-
va obra em História e Critica do Mundo
Antigo ou melhor comentário do Mundo
Antigo, r, idade Média, Literatura Moder-
na, anterior ao século XIX, ^e o_ Secuio
XIX e Hoje. ná pequenas notas usm ss=
gazes principalmente sobre o Renascimen-
to Romântico na Literatura Inglesa. Ro.
manclstas Ingleses do Século XIX. Ensais-
tas e Filósofos Ingleses do Século XIX e
Poesia Vitoriana.

O presente artigo pretende apenas
luíormar uma ou outra coisa de mais iate-

ressante no livro. As poucas lindas sobre
Rosssettl por exemplo -- Rossettl foi ao mes-
mo tempo pintor e poeta, fazendo parte
dum grupo denominado prerrafaelita, oue
procurava arrancar a arte ao convencia-
nalismo para lntegrâ-la na frescura in.
ventlva anterior a Rafael. A arte Pitórlca
de Rossettl de algum modo reflete-se em
sua poesia; o gênio que encara a vida sob'
os aspectos visuais da cór e das linhas usa,
ao escrever, palavras simbólicas do vistm-
llsmo. O talento de Rossettl possuía ainda
outra dualidade; seu pai fora um tta-
Uano que o educara no perfeito co
nhecimento da língua e da literato
ra dos ancestrais. Compreensível, portanto,
que se tomasse o maior de todos os mes-
três ingleses do soneto, essa forma trazida
da Itália. Jâ o seu gênio é profundamente
inglês, alei tado em SlinlrespearQ * nas ve
lhas baladas, e muito influído pelo con•temporftneo Brownlng. When I am deatí(
my dearest, Slng no sad song for me*
Plant thou no roses at my head. Nor shady
cypress tree: Be the green grass above me
Wlth Showers and dewdrops wet; And lf
thou wilt. remember And lf thou wilt, for-
ger. I shall not see the shadows, I shall
not feel the rato; I shall not hear the
nightingale Sing on. as if in pato; And
dreaming throngh the twillght That doth
noiV rise nor set. Raply I may remember,
And haply may forget. E aqui está a ad-
mlravel tradução feita por Manoel Ban-
deira:

Eni minha sepultura, ó meu amor. náo
plantes nem ciprestes nem rosas; nem
tristemente cantes. Sê como a erva dos
túmulos que o orvalho umedece. E se qui-
seres, esquece. Ea nfto verei as sombras
quando a tarde, baixar; nio ouvirei de noi-
te o rouxinol cantar. Sonhando em meu
crepúsculo, sem sentir, sem sofrer, talvea
possa lembrar.me, t&lra possa esquecer.
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« a senhora RI-
rsrdo Rletner ofereceram
tuna el«yt»nt* tecepsl» em

ti>.iiu ii.i_.rm i compositora Justa
da Silveira, eom o propéilto d»
apresentar as tnals recentes
ubras da arilua, figura dt pres-
tlglf» t multo queiida cm nossa«ocledadt, A cantora njaldit,.-!
lontenelo foi a («lis Intérprete,
t conquistou lUongelro iuer«jo
entre os nomerosos convidados
qut compareceram à encantado-
ra restdênrta de Copacabana.

As senhoras Carmen Boisson,
Flordallia Oulmsrles e Helena
Kami, elementos dt destaque «a
Orquestra Sinfônica Brasileira,
foram especialmente convidadas
para resolverem sobre tuna das
nelas composições de Justa da
Silveira, a ser apresentada na
próxima temporada. Agradou de
pronto, a "Balada dos Ventos",
Inspirada t Interessante pagina
aplaudiram ainda a Jovem pia-
nlsta Beatiit Vieira, dona dt
grande talento artístico.

Em volta á grande e luxuosa
mesa, ricamente serrlda, após a
hora de arte, encontramos a sra.
Saíra Machado Guljnarftes. sra.
amado Caminha; ara. Fllet*
Guimarães; sr. Álvaro Cumplido
bani •Aline. sra. I uma Mo de S&i
sra. Altalr Guisou; sra. Marina
Araujo; senhor Fernando Nnnes
Feretra;> sra. senador Arthur
Smtns; sra. Mendes de Almeida;
sra. Z1U Junqueira; tra. Amado
Caminha; sra. Mary Bosqulnl;
sra. Helena Vieira; senhor Adal-
berto Cumplldo SanfAnna; sra.
Almerlo de Moura; sra. Hortcn-
tia Duarte; srta. Fernandlna
Marques; sr. Ruy de Castro; sr.
Mario FOntentUe; sr. Fernando
Nunes Pereira.

. A senhora Rachel Rlomer,
multo simpática e atenciosa, foi,
como sempre, uma adorável an-
fitrla.

DYLA J08ETTI
>A»V*«r>AAAp*«^M_pWVVV*tMVWVWVVVWVW ,

Unir Juruena dt Mattos * do ln.
rtustrlal, n. 8<**unÉ|lr*<7 nato Qui.
max.Ua.

Excursões
O Departamento dt Turismo do

Touring Clube do Brasil, esti ata.
limando o programa ofwiíl do Ho.
vo Cruseiro Turístico ao Horto do
pais, a reallsar.M tm Janeiio de
1P51.

*^Y I MIN* J)f " *°W M R,r'n BTr8' Dfeecéo e It^OJçlo </. VITTORIO M SICA,*s*_^><^sr «p«HiMtacívo 
\\tiritfoktmyyn Mayer

Homenagens
lleallaa-se. boje àt 13,15, hora»,

no Olubt Ginástico Português, o
almoço da Sociedade Brasileira de
Cultura Inglesa, oferecido no» tm.
J. A, Thompson e H. Ckwthard,
respectivamente secretario exeoutl-
vo do Instituto Brasil-Estados Vta-
dot t representante Interino do
Conselho Britânico no Braatl.

— Aproveitando o ensejo do
transcurso, ontem, da data nata-
lfcia do major general Robert
Webster, chefe da "Air Beotlon" da
Comissão Militar Mista Bra.iii._s-
tados Unldot, Ot oílctala a fundo-
nftrlos que servem sob tuas ordens
lhe prestaram uma manifestação
de apreço. O brinde ao ten. Webs.
ter rol feito pelo cel John W.
Moore, diretor da InformacOe* Pú.
bllcas daquela Seçlo.

In Memoriam

'Aniversários

fazem anos hoje:
senhoras:

Leopoldina C Barbosa Silveira
Mstia Isabel Cordeiro FHguelra*
Estar Mesquita Oliveira
Alzira silva Pereira

etSfJHORITAS:
Elza Ramos
Helena Nascimento Costa

. Mlrtes Luttgardes Cardoso daCastro
Carina Maltc Duarto

ÊliNHORÍB:
Comandante Salustlano de Lemos

Ltssa
Jo&o Carlos de Castro Nuaea,

procurador da Justiça do Trabalho
Eduardo Bahia
Luiz Sampaio Quente!
Prof. Henrique Tanner de AbreuAntonto Bessa Dlaa
Daniel José Fontoura
Ari Souza Guimarães
Relnaldo Ramos
Augusto Jogo .Menezes . <i. ...¦¦ • - Iornandes Dantas

Traaocorre, hoje, 0 ontversft.•rld. riataliclo do ' menino Jotriár
ílliía '00' sr: 'João- Mariano :' "filho,
auxiliar do Gabinete do ministro
dt Aeronáutica e de aua esposa,
sra. Maria de Paula lhaclo Mariano.

Noivado
Contrataram casamento, no dia

8 do corrente, o sr. Eduardo Ml-
c_í_eh, filho da viuva, sra, Ene-
d'.na Mlchelsen « a senhorita Nelly
Ferreira Agostinho, filha do casal
Antônio Ferreira Agostinho FUho

e Granida Ferreira Agostinho.

Nascimentos ' \
— ii ii

Foi enriquecido o lar do sr. Arls-
tldcs Barbosa e sra. Edna Pacheco
Barbosa, com o nascimento da me-
nina Lais.

O casal professor Luiz Affonso
Juru:na de Matto e professora Ce-
leste Gulmarftes Juruena de Mattos,
participam aos seus parentes e aml-
Cf», o nascimento do Reu prlmogé-nlto Luiz Artur, ocorrido no dia
3 do teorrenie. O reccm-nasctdo é
neto do saudoso educador dr. Ar- j

Calcifican-
t te dos

ossos.
^^^AAp^^^^^V^^^Wt^>H^^V»^__^^»*^-VV^^^^

Por motivo, hoje, da passagem do
3° aniversário do falecimento da
sra. Cnrmela Dutra, a Organliaçfto
das Voluntárias, fará celebrar uma
missa, as 9,30 horu. na igreja do
8.S. Sacramento, em intenção dt
sua alma.

Missas
celebram.se HOJE:

ÁLVARO DE CASTRO RODRI-
GUE8 CAMPOS, 7.» (Ua, as 10,30
horas, na Igreja de Sfto Francis-
cú de Paula.

SUBA COGSENZA, f.o dia, ta
0,30 horaa. no Mosteiro de Bao
Bento.

INÁCIO M. AZEVEDO DO
AMARAL, 7.o dia Às 10,20 horas, na
Igreja da Candelária.
,- MARIA ROSA DA FONSECA AL-
MEIDA, 7.» dia, as 10 horas, na
igreja de Sfto Francisco de Paula.CEL. MATEUS MARTINS NO-
RONHA, 7.o dia, às 10 horas, na
Igreja do Carmo.
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"ZORAYA t\ **_l_iÚ_iJ_tA"

— Há multo, o público carioca
n&o assistia um espetáculo quo
o saUsflsesse. e, quando ontem,
foi lançado ZORAYA A FKITI-
CL1RA nos cinemas Presidente,
Alvorada e Coliseu, e em Nlte-
rol, no Pnratodos, uma verda-
deira leglfto de f&s aflulu ft es-
sas casas de diversões, ávida
de assistir ao mais notável dos
filmes já produzidos no Mexi-
co, impelida pelo grandioso
trailer apresentado noa cinemas
de sua predileção.

ZORAYA A FEITICEIRA se-
raá sem duvida, lembrada jpor to-
dos àqueles que a assistirem
em virtude do emocionante ro-
mance vivido neste filme, porGLORIA MARIN E JORGE
NEGRETE sob a direção lncri-
tlcavel de Juan BustUlo Oro,
que conseguiu reviver em Ima-
gens coloridas, o mais negro dos
períodos da história, que foi a
Inquisição na Espanha.

>"***r. y*Musica
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feeo-Tôoico
RÁDIO

Pelos prefixos
Lauro /.Borges • Castro Barbosaofguem. àmanhft, para Sfio Paulo,onde, ett.o fim do mês. percorrerãoas cidades da Sorocabana. em niYmero dc 17. Em novembro e «te-

zembro descansarão, retornando aomicrofone da Nacional em • janeirodc 1951. Por Isso, a "PRIMir ent»fora do ar, desenferrujando as Vil-

ELEAZAR DE CARVALHO
,,- ...» ,.in ,.«l|.r,- >.t*J'TV l^int „ .-TT,,vf». r*. I,y

ÇXB,,.''Bená;Herú*' .òíerééeu; um banquete de despe-
dlda .rt Elcazar do .Carvalho,-.que no .sábado próximo.:
deixará novamente o Rio. E foi nessa ocasião que pu-

demos conversar iun pouco oom o maestro.- — "Embarco sábado próximo para Palestina", ronta-nos
êle, "onde irei desempenhar-me de uma dupla misê. >: subs-
tltuir Koussevitz_y à írente da Orquestra Filarmônica de I.v
rael, regendo vinte concertos consecutivos nas cidades de Tei-
Aviv, Jerusalém e Haifa, e levar o abraço fraternal dos Is-
raelltas residentes no Brasil aos seus irmãos de Israel, ini-
ciando assim, também, um duplo intercâmbio musical e cul-
tural entre o Brasil e os povos do Oriente."Estes vinte concertos serão constituídos apenas, — oo-
serva Eleazar de Carvalho — de dois programas, visto que lá
o nivel de cultura musical é diferente do de todos os outros
povos. Enquanto as estatísticas norte-americanas — as mais
perfeitas — provaram que a média de freqüentadores do con-
certos sinfônicos de uma cidade é de 1 a 2%, no máximo, em
Israel é de mais de 50%, precisando a orquestra repetir nado
menos que dez vezes um mesmo programa.

V— "Heitor Villa-Lobos e (Jamargo Guarniefi serão os re-
presentantes da música brasileira na "tournée" que iniciarei
na próxima semana. Êste, com sua 2." Sinfonia, e aquele com
a sua Bachiana n.° 2. As outras obras serfto de Beethoven,
Berlloz, Aaron Copland, Mendelssohn. Mussorgsky, Brahms c
Ravel.

"De Jerusalém passarei pòr Paris, onde deverei reger
no dia 17 do dezembro próximo, e continuarei, em seguida,
minha viagem para os Estados Unidos, em cujo pais, junta-
mente com Koussevltzky e Bernsteln. deverei reger quinze con-
certos dos sessenta que a Orquestra Sinfônica de Israel ali rea-
lizará". •"Òeixo. pois. por seu Intermédio, minhas despedidas
aos meus amigos do Brasil — fala-nos, concluindo, o feste-
Jado maestro.

Desejamos a Eleazar uma ótima viagem — e todo o êxito
que ôle merece — esperando que no próximo ano lhe seja da_o
reger no Rio de Janeiro um multo maior número daqueles
seus concertos, sempre tão vivos e interessantes, que em 1950
íoram tão pouco numerosps.

R. MASSARANI
e0SS**v*jmjKrt^rej*se***Se*i*iA*ti***+

"K (3ASA DE TROYA" -
Será uma das mais agradáveis
surpresas para o público íemi-
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Abílio Lessa embarca, amanhft
piifa Recife, a chaníado. dò RâdinClr.be. para efetuar uma têmpora-'
dn de 15 dias.

Haroldo Blras, caritor de melodiasnorte-americanas, assinou contrafwcom a Nacional.
A francesa Suzl Solldor e a nor-t*-aniericana Mary Meade encerra-ram suas temporadas na PRE-8. «
Sábado último, César Ladeira ba»titou seu filho, na mesma Igrejaea que se casou com a atrla Re-r.àta Pronzl.
!'0 «iue di*eem os jornais", é Ir-radiado diariamente, pela Emissor»Continental era duas cdlçOes Idoshorários, das 9.4S. com noticias do»matutinos, e as 18 horas,' com a»"manchetees" dos vespertinos. A

primeira edlçSo é redigida por Mol-sés Medeiros- Blinss. e a "egunda
obedece à orientação de GUllatt
Schettlnl.

A cantora portuguesa Rmllta Csn-delas,, que ainda hi penico et apre-
sentou nesta capitai, acaba de es-
trear .no principal teatro dá capi-
tal paracnsü. onde Se encontra pararealizar uma temporada no Radio
Clube» Segundo comunlcaç&Q tele-<
Bràfica aqui recebida, & estreia da
canto*» lusa foi auspiciosa, achan-
do-st» lotado o teatro de Belém. No
seu regresso a est«\ capiui, Emllla
Candefta integrará o^nco de ura»
compshhín ir-âtiüi, >Vuc eslá éêndã
organttada por Ferreira da Bllva.

Estrearam sibado íiitlmo na RA-
dlo Ministério ds Educaçio, no
programa "Lira do Povo". «5s aplau-
dldoa íolclorlst-at Mara e. Waldemar
HenrtOue, que regressaram recen-
tetn**ntí> do uma es?cur?.5o à EU'
roí».

Newton -Padm
Realiza-r.(» hoje, na Escola Nnclo-

nal de Música, os 17,30 horas, o re-
citai do violoncelista Newton Fádua,
conhecido professor.

. .Maria ãa Penha
A Jovem pianista Marta da Penha

Almeida dará amanha, às 18 horas,
Um, concerto no Teatro Municipal
com escolhido programa.

A. B. C.
v.-za associação apresentar* de-

pois de amanhft, &s ai horas, no
Municipal, o pianista Alexandre
Eomowsky.

Ana Càrolina
A pianista Ana Caroltna dará, no

próximo sábado, ae 17,30 horas, um,
recital no Saldo Leopoldo Miguez,
executando obras de Bach, _c.*tho-
ven, Schumann, L, Fernandci, Car-
los Ane», Virgínia Ftuza e VHla-Lc-
boa.

Alunos-de Heloísa de
Figueiredo Cordovil

Realiza-se no próximo Kúb.-.Uo, ii*>
£030 horas, a audição dos alunos da
pianista e professora Heloísa «ie- Fl-
gueíredo Cordovll, na acolá Naclo-
nat «te Múatca: Hugo Pinheiro Cha-
gas, Suely Bogdanotf, âtela Dmna
Azulay, Clarlsso Laredo, Dalsy PI-
nhelro Chagas, Ester EUane Lare-
do, Imllce Familiar, Metrta Antoma
e Marta Joaé Botelho Cardoso. Hello
Humberto e Hugo Cordovil.

Lèoi Bach
• Êexta-ieir», 13 do correntaí. fts
. ai,30 heroa. a Râdlo Roquetts Ptn-
. to aoresentani no pi*«_rám8 "Ofsn-
I des intérpretes", um recltul da; har-

pista L|a Bach. Encerrando essè.re-
dtil radiofônico, Lêa Bach executa-
tt, —. colaborando ao plano Maria

| di» Pa* Tí-vora — "CSclo Platereseo"*.
I tia Turlna. escrito ortBlBalmente
I para risrpa e ptarw.

Dyla Pagani Rothier
Essa cantora, dará no próximo do-

mlngo. ás 10 horas, um concerto no
Teatro Municipal, para a Série "iíe-
crcnçiio Popular'*, com o seguinte
programa: "Héendel, "Chi sprczzsu-
tto ti sommo bene"; Lulll, "Amour,
que veux tu de mõi-"í SEãilãtt:,"Ola il solo dei Oange": Brahms."Mino Ltet>6 lst grunn;" Oésw
Frank . "Le Marisíff des roses";
Fauré. "Les roses d'_pahan". Wub-
nor. "O anjo"; strauss, "Dedica-
ção"; VUla Lobot, "Lundu da Mar-
queta de Santos"; Vieira Brandão."Serei... serás...; Rlmsky-Rona-
l-.oíi, "Perdôo, esqueça os dias de
làgTimas" (no original russo); San-
tollquldo, "Erlnnl"; Joaquim Nino,"Pano Murolano"; Hagemtin, "Dt»
not go my lòve"; Hcnry Oeehl,"For ou alonc". Ao plano, JuUeta
Gomca de Menezes.

Rossi Lemeni
O Julgamento da critica sóbre a

r.i iv.i.v i_> de Rossi Lemeni como ln-
térprete do repertório, cameristlco
ÍOj «lo* mala calorosos. Tal como
na Europa, as versões que nos ofe-
receu o notável cantor, de obras de
Sehubert, schumann. Brahmí, Bes-
thovfth. Mussõrgoky e outros auto-
.res tiveram prof unda repercussão no,
selo do numeroso auditório nresen-
te ao seu recital para • a Cultura
Artística, «» pouca realizado.

Na próxima segunda-feira, ia. és
31 horaa Rossi Lemeni realizará no
Tiatro Municipal seu ânico racltal
público da presente temporada,
anresent.indo um programa tom.
cbras de Bsch, Morart Sehuliprt,
Rchumaan. Ravel, Koenemsnft,
Tchnlkowsfey e Iríussorgslty.

lairreMos a wnda na bUheterla
do Munlcioai, a oartlr de ssxtivfeira
próxima, às 10 horas.

Maria Sylvia Pinto
Na Série Oficial de 1930, a cantof»

Maria Sylvla Pinto, d«râ ura recital
no SalSo Leopoldo'Mlguea, sa pró-
xima sestinda-foira, és 51 horas. Ao
plano. Alceu BOcohino. Oportuni.-
mente daremos" o programa.

nino o regresso de Armando
Calvo no filme "A CASA DK
TROYA", que a PEL-MEX exi-
birá em breve na Unha do Pre-
sldente.

Armando Calvo, que em suas
películas anteriores despertou
as mais vivas simpatias das fás
num difícil papel de vilão, vem
ngora acompanhado de Rosário
Granadas e Ca nue m Mollna.

Um trio de valor num.filme
de valor. Rosário Grçj^jtój.. ípi
n&p laz guilto, teinjK>,..Jretnlá-
da cm Madrld por, uma inter-
m'es^çt\o . pyeiíuwda ^..^m.^e
seus últimos filmes, pois sua
carreira está marcada de o.xi-
tos em películas donde é. cha-
mada a intervir. Carmem Mo-
Una, estrela de "Vocfi Já Foi á
Bahia?" do genial Walt Dls-
ney, naquela festa de músicas e
cOres, retorna num desempenho
cheio de graça e ternura' com
sua beleza envolvente. Aguar-
dem "A CASA DE TROYA" e
hão de assistir um dos mais en-
cantadores filmes • que o México
já nos'brindou.

.. "NUVENS DE TEMPESTA-
DE" (A MALDIÇÃO DA DO-
CA 13) — Robert Ryan, o "as-

i tro" de "Rancor" «j "Punhos
j de Campeáo", filmes estes quo
> o consagraram internacional-

mente, é o protagonista de"Nuvens de tempestade" (A
Maldição da Doca 13) — o sen-
Eaclonal lançamento que a RKO
Rádio fará segunda-feira pro-
xlma, no Plaza, Astoria, Olinda,
Parisiense, Rita, Star, Colonial,
Primor Mascote c Hadock Lo-
bo. Nesta novíssima e empol-
gante super-produção. Robert
Ryan encontra o melhor papel
áe sua vitoriosa carreira na te-
la, encarnando a dinâmica a
atormentada figura de um ar-
mador do porto de S&o Fran-
cisco, de cujo passado ingrato
emergem sombras insólitas e
ameaçadoras, forçando-o a uma
luta tenaz e sem tréguas com
o destino e com uma poderosa
organização social../Posto, as-
sim, dentro de um tema que
conjuga violência com o mais
flagrante realismo, e a mais
perfeita verdade psicológica do
momento què vivemos, Robert
Ry»_ eíer-cs um desempenho
seguro, avasalante, dominando
emocionalmentfi a platéia de
principio a fim,, com a força
de sua mascara' dramática
o a convicção de seus mus-
culos dp aço... Mas em melo
ás cenas inesquecíveis da

"Nuvens de Tempestade", tám-
bém Laraine Day, a inter-
preta maravilhosa de "Angus-
tia", a linda Janis Carter, John
Agar e Thomaz Gomez elevam
o elenco desse grandioso filmo
que mereceu uma direç&o viva
e experimentada de Robert Ste-
venson. Além disso, "Nuvens
de Tempestade" possui uma fo-
tografia esplendida, nue ainda
mais valoriza o teor espetacular
do sua açfto.- _x—-_"••¦:¦¦

UM FILME COM UM GRAN-
DE TRIO — Dentro de breves
dias o público carioca terá o
prazer* de rever dois de seus
Ídolos cinematográficos, reuni-
dos na mais bela trama de
amor que Hollywood' já produ--Ju. Gary Cooper e Barbara
Stanwyck estarfto de vbitu ás
nossas teias, apaixonado* um
peh outro no filme "ADORA-
VEL VAGABUNDO", lnteligen-
te reallaaçlb de PraM*; Capra.
o diretor cem por cento que o
mundo inteiro aplauda. "ADO-
RAVEL VAGABUNDO" comü-
tul genuíno entretimento con-
tendo-nos ums historia senti-
mental e aventureira, repleta fle
pafsagsns indeléveis e de fino
gosto, mantendo, assim, o es-
pectador. atento desde o inicio
ao término feliz.

ULTIMO DIA DE "HOMAN-
CE CARIOCA" — Apôs duas
semanas de suceso, despede-se
hoje do enrtaz dos S cines Me-
tro esse divertido e buliçoso
ROMANCE CARIOCA (Nanoy
Góes to Rio), que Robert Z.
Leonard dirigiu para a Metro- i
Goldwyn-Mayer e que íol edl-
tado em Technlcolor — com
Jane Powéll, Ann Sothern. Bar-
ry Sulltvnn, Louis Cnlhern. Car-
men.Miranda, Scotty Backatt e
o Bando da Lua na Interpreta-
çfto.

Amanha já amanha, em car-
taz nos cines Metro.

O GLORIOSO "LADRÕES
DB BICICLETAS" — A histo-
ria cativante, arrebatadora sem-
pre, multo simples, humana e
multo verdadeira, que Vlttorio
dc Bica filmou nas ruas de Ro-
ma — e que resultou num fll-
me até aqui premiado em
Hollywood, em Loc&rno, em
Bruxelas, o New York —• LA-
DROES DE BICICLETAS, ou"La d ri de Biclclette". apresen-
tado pela Metro-Goltlwy n -
Mayer em vários países, e que,
no nosso, marcará sua estréia
na América Latina — estará
em Cartaz, já amanha, nos 3
cines Metro. Vamos conhecer
a historia do colador de carta-
zes, a quem roubam uma blci-
oietaj ,u»Rw Wdcleto ...que par»éle * representava tanto- quase
quanto a-própria família..-.. Va-
moa rver «Lamberto- tt Maggloranl
aai^pápel'Ôessé honfem' humilde
e vamos, para empolgar-nos sé-
riamente, ver o garoto Enzo
Stalola — extraordinário tem-
peramento de artista! — no
papel do filho desse homem
atribulado. Mas há várias ou-
trás figuras marcantes nesso
filme admirável, nesse filme sô-
bre o qual, antes de ver, nln-
guém poderá fazer uma idéia
de seu valor, sua intensidade
emocional. E' o caso de se a vi-
sar: nâo o Julguem pelo "trai-
ler". Eis um caso em que o"trailer" quase constitui con-
tra-propaganda. E' preciso ver
o filme, é preciso ver LADRÕES :
DE BICICLETAS para compre-
«mder porque o filme de Vlttorio
de Sica foi premiado quatrovezes e outras vezes o será, nao
tenhamos dúvida...

Ingressos e correspondência--
Os Ingressos para as MWm«<*íi
correspondência para a BsCÇhO
TEATRAL deste Jornal devem «er
enviados psra HENRIQUE CAM-
POS.

"MACABIO CONTRA OS
BANDIDOS" — Amor... & to-
que de acelerado! Comédia em
todas as fases. Ai vem Maça-
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wt _ Almmttfetlre °* «lamentos qu» compõem a cUua
INOVO «IrfTOna teatral Já ««tio se prenariindo para ela-

.,.— ¦ f^on 8«r a nova diretoria para a "Cssa do»
pOrO O VOSa Ait-ta»" •, p**« Isto. «stáo sendo «Uâ-
j-, A.i;,»-, trlbuldo» o» seguintes editais:
aos Mrriiias .^q pr«iente *dlt«U. em cumpri* *

mento to dlaposto no art- U daa "Instruções" aprovadas peT»
Portaria MlnUt«rial n.° 3G. de 29 de março de lDi», convoco os
¦utooSados déste Sindicato para a votação no» pleito para u eiei-
çfto da Diretoria e Conselho Fiscal.

A el-lçáo será realizada no dia 16 do corrente, das 10 ás Itt
horat, e será processada perante a Mesa Coletora deslgnadf, e quefuncionará n* eede do Sindicato, à rua Senador Dantas. n.° iO»

I.* andar.
Só poder&o votar os assoctaitos quites, contando mais de 6

meses de Inscrição no quadro aocial e mais de 2 anos de exer-
ciclo na proflssio, a menos que se encontrem nas condlçA;s pre-
vistas no art. 840, ! 2.° da C.L.T., maiores de 18 anos, sabenáo
ler e escrever, e que estiverem no goro doa direitos sindicais (Art.
l.« daa "Instruçô**").

Os associados dtjver&ó comparecer durante 0 horário de fun»
clonamento da Mesa Coletora, perante esta. munidos do rec'bo
de quitação da mensalidade sindicai, ou declaraçáo do Sindicato
para supri-la, bem assim, para prova de sua Identldad», com um
dos seguintes documentos: — carteira profissional, carteira de lden-
tldade, caderneta mUltar ou eartelra de Instituição de Prevldén-
cia Social.

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 1960. (as.) Floriano Falssat
Presidente".
"De acordo com o disposto no art. 8.°. alínea b das "instru-

çóes" baixadas com a Portaria Ministerial n.° 20. de 29 de março
de 1950, faço saber aos que o presente virem ôu dele tomarem co-
nheelmento que a única chapa registrada concorrente ás ele;çoea
a serem realizadas no dia 18 de outubro de 1960. no Sindlcat? do»
Atores Teatrais, Cenógrafos e «_enotécnicoa do.Rio de Janeira
íol a seguinte: ... ,

PARA A DIRETORIA: — Olavo de Barros. Edmundo Lopes,
Solange França. Pedro Dias, Francisco Moreno.

PARA SUPLENTES: — César Ladeira, Carlos Machado. Lyg.a
Sarmento. Manoel Vieira, Antônio Spina. «

PARA O CONSELHO FISCAL: - Antônio de Oliveira Gul-
maraes. Eduardo Temperani. Paschoal Américo.

PARA SUPl^ENTES: — Floriano Faissal, Nelma fJosta, Jofto
Celestino. ¦___..--, *^,

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1960. (as.) — Floriano Fa.s-
sal — Presidente". '

"A-Camisola do Anjo" ««£
censr "A .Camlsoia do anjo", pri-
meira peca de sua temporada dest.*
ano", no Rival, bem sabia o que es- _
tava laieudo. Jogando eom urn «m-
redo original, onde a leveza e b:l-
Ino do dialogo levam o espectador
de surpresa em surpresa.* contefi*'»
com papeis excelentes para todea os
inttrpretes e ainda, dispondo ds.
uma "mls-en-scene" elogiavel e uma;
montagem curiosa, onde os csntrtc*.
sfto outros tantos espetáculos. "A
Camlsoia de anjo" de Pedro -'.oib.
e Darci Evangelista, bem merec-u
o sucesso alcançado. Tàdas as .ioi-
tes vsl à cen» esta peça. com Al-
mée, 8amsrltann Santos. Alexsntro
Carlos. Flavlo Cordeiro e Feliz Bs-
tlsta. Aa qumtas-ielras. ha vesperal
a preços reduzidos ás IS horas.

sem Itvor
o pio-

neiro da nossa literatura intanttl.
acaba de ser chamado por G«ysa
Boscoll para escrever para a paro-
tada do Teatrlnho Jardel "A Gíta
Borralheira". Interessante comedia
que sr-rá interpretada por um con-
Junto de"" novos artistas que o Tea-
trhiho ral lançar, sob o cem and ^
de uma nova e Unda estrela. Fer
nando Blanca. ;
"òí 

Rllhõlv*;" (organização brai
gênero dos famosos Plceou de Po-
drecca, que foi lançada no come-
ço deste ano no Teatrlnho Jardel),
acabam de voltar de uma vitoriosa
excursão. Jâ no próximo sibedo "Os
Rubalys" estarfto ali. em Copaca-
batia, oferecendo, sôment** em ves-
perais, atraentes programas risoro-
temente Infantis.

faníart-il.i Com sua companhiaUHIIUIUIII tfe revistas mágicas
continua no Jofto «Taetano o zn&çi-
eo Cantarem . que ' tem levado
ftquele teatro um numeroso públl-
co, para ver sitas novas e Interes-
ssntes mágicas ainda ir.idltas par».o nosso público. Cantarem vem ss
apresentando de terça-feira a saxtiV
em sessão única iis 81 horas, ,-'js#
Sábados e domingos em duos ses-
sâes Os 20 e 23 horas. Nas quintas- .
feiras, vesperal des moças, fts 16 ho-
ras a preços reduaidos. Aos sábados
e domingos vesperal elegante os ÍS
horts. o bilhetes estfto & venda
com trta dias de antecedência.

No João Caetano *3°rtlT Z
Empregados do Comércio, haverá: no
Teatro Jofio Caetano, dois grándéáespetáculos ás 20 e 22 horns cnc
homenagem á Rainha e Pftncesaa
do tSwnercio com uma revlsta-snow.
Aguardemos este espetáculo dedica-
do aoa comerclárlos.

' 
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FERNANDO COIMBRA E V3-
CIA BELTRÃO, numa cena Ia
"O Tio Rico", do espetáculo dà

"Cos» dò Porto

Vai deixar o elenco d* n^á;
Barros a tariUionté atrlts Tonla Cor-
reto. Atrnna-s« tjue tal atitud»
prende-se a uma desinteligência do
cenógrafo Carlos Thlré. marido da
querida atria, com aquele empresa-

;Esfe-<e no Rio 'tm^m^
Gonçnlvcâ que nos informou estar"Nega Maluca" fazendo grande su-
cesso no Teatro Santana, em S&o
Paulo.

Deixou o elenco&*•* «¦£
cantora Lotirdinha Bittencourt-. Já
na eatrtla "Níga Maluca". Lourdl-
nh!» nllo atuou.

Anuncia-se a estréia ^^
mo atriz na vaga deixada por Nely
Rodrigues em "Camlnhsntes sem.
lua", no Teatro pgnlx, Trata-se de
uma ótima aquisiçSo para o nosso tteatro.

Eusforgio Wanderley.

jayme Costa a sua Companhia

rio, UM cômico tão travesso e
original quanto Oarlitos, ncom-
panhado de gente moça o tra*
vessa, vivendo a vida alegre da
antiga França para a delicia'
dos fàs de todas as idades. Ume,
aventura cheia de mistério e
risos. Beijos que estalam como
a bomba Hl... Uma terrível
quadrilha de mal encarados, ngln-
do descaradamente e confun-
dlndo o "cheffto** com a lnsl-
nuante Macario. herói pòracaso».. Ela em síntese *o quese- vô e ouve nas seqüências ri*
sonhas e alegres de MACARIO
CONTRA OS BANDIDOS, a
notável película da Art-Fllms a
ser lançada segunda-feira no
RTVOIil com exclusividade:
Nesta trepldante sátira, aoa
heróis da mela-noite, tendo iV
frente Macario, o indômlto, um
cast de estrelas poe a maior
sinceridade nas intetrpretações.
Do cast destacamos Olga Villi,
Fiorelll. Nirto Cirfinan, Gero Zam-
bnto tilém áo Corpo de Baile do
Teatro da Opera de Roma, com
vários brotlnhos deliciosos, e a
primeira haüarina Mvrn Poli.

Escola *k Mm firajaü
Si_ina»«e teoria, solfejo, «tosto.«lano a vie,l«ô por atúsl?». violão

prático em «I riséses. prepara-se
para soiea e cintar, aeomprahnn-
.do-se ao vlolio *t» attíUtjuer tene-to. Telefona — ss.swi.

tt Marechal Joíírc, 139, apto. lOi.

hia ainda esta semana para atuar
no Teatlro Ouarany.
"0 Tío Ricp" no Carios Gomes
— A Escola Dramática Bosa Damas-
ceno da Casa do Porto apresentou-
tt no mfts passado no Teatro Serra-
dor na interpretação ti* "O Tio
Bico", tuna das mais famosas
obras do maior escritor Teatral
Português, "'Roroada Curto". Tal
tol o êxito conseguido por êose con-
Junto que os Empresários do Tf*-
tro Carlos Oomes — -mpresá Pss-
chool Segreto 8. A. — convidaram
esse elenco para exibir o "Tto Bico"
ás tcgundaa-felras naquele Teatro.

Sfto os seguintes os artista* Que
trabalham nessa humana e ea-
graçada comédia, Gabriel Veloso,
Maria JSugenl» Duarte, Américo BI-
beiro, Lucla BcHrfio. Catolina SOtto
Mayor. Zulralta Aaevedo. Pernandr*
Coimbra. Olordsno Soares. Ernesto
Campello, Vlrlato Lobro e «toeé Ma-
Ha Oliveira. Dirigiu o espetáculo
qúe tem cenitlos dè Crèuea e ves-
tuSrlo de 1800 dt D. 8ona Magno
de Carvalho, o Jovrm diretor Carlos
Couto. A estréia dar-se-ft segunda-
íelra. dia lê.

Rodolfojfcyéf «&j*j£
ce**, «té FSDRO BLOCH, a maior
crlaçio de sua brilhante carreira
artística. Interpreta sOEtnho toda a
peca « dates á platéia para fazí-la
participar do espítfteulo de manei-
ra direta."As mat» it Burídicfi" está senão
apiesetitada todos as féguadas-íet-
ras, em duas sesífles. uma às 1? hò-
ra» (veapstâlí e Uiu» à Halie (is
31 horas). A peca retebeu a eonsa-
grscSo do pübUco e «ja «Jrttlca, cena-
tituinda um áut^ifeo-.wcesso or-
ti-tico e rf? bilheteria.Fet mm éüósm
cho, sito sinhô. que >i«*rtr_ para cõ-
memorar as "Bodas íé Prata" dá
Snprêsft de Teatro Pláto ttda. r«j,
Teatrft Buerèlo t t» <t*s ams* da
gestão de Walter Flnt"

Rud Wlisrion N0 "c*V" •»***--.uu üiiaiiun aey3a b^o,, ct.
ganlzou para apresentar a revista"Mias Prança", no seu Teatrlnho
Jardel. aiem dos artistas, nacionais
de .grande cartas corno Valter Da-
vi!», Mara Rubla. Jardcl Filho, Ema
Dávila • o Ballet Pigalle, há dois
elementos que taem. aldo aplaudi-
doa pelas mats existentes platéias
européias: o bailarino espanhol Mar-
tin Vargas e o conhecido n|?.üi«ti
belga P.uri «ímrton. Sobro Martin
Vargas. Que se tornou a "coqUelu-
che" «te Copacabana,' já nos temea
ocupado, mas lusto è que se (tea-
taque, também n situação dé;so
competente maeatro belga, que, sem,
dúvida, pelo vigor de Sua arte. cuo-
trlbul com apreciável parcela parao êttto de "Mlss França", a ravlst»
que está empolgando a cidade.

Pfllll PnilÜPP. d0 cinema e daR0UI KUUIICIi, rlbaità bsasllcltra.
voltará brevemente aos palcos rio
Slo ap Janeiro, ft frente dt- uma
companhia de comédias. Antvs- po--
rém, o astro de "Deliciosa" a dó*'lrrcsl»;lvel Roberto", se ,ant*esan-
tara em uma sensacional ''avant-
premirre" ao microfone da R&d>or
Gtlanabarn". através do progra(n%"Grande Teatro Guanabara*", tll-
rígido pela atrla W&hU- Bra-
sil. Juntamente com a creaSO-
ra de "Perfídia", Raul Rouilen.
segunda feira próxima, dia 2' de*
Outubro, fts ai.30 horas, viver* oa
principais papeis da microfoninçSo
da "Dois Amores", peça dc B_i
Chandleí, tufgtimentlsta da1 Pata-
mount, eleita especialmente para
Raul Rouiien e qúe toc&liea dua?
vidas famosas nò universo, do .ée-
luloide — Gary Cooper e Josi Mb-
jica. c- troa para o publico ouvinte-
impressões ao vivo dos grandes dia-
mas isnoi-ad.es 'íjUe ae desetiroianí
na mét» do: Cinema. "Dois Amores"
serft mats uma etapa Vitoriosa na
nova linha de programas da "Mais
popular*.

õ ator MartòelFez èitos onfêm
tesoureiro ds Casa dos Artistas, •fí-
gur» multo «aüsftatia ft» •arma
melo ttatjrtii e íéra dele fel o sal-
vs!Ss*isr«e muito feãfiHáaa, >ç».--
seus cüp|íg*s «* *íí*sstrô- Rící«*1q ares- -
teram-lhe sl«inm«*a«»a ftflttienag9<n.«
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RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 11 de outubro de I95ÜNÚMERO 2,025
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Os comunistas
o ultimatum

coreanos
de Mac

rejeitam

Em chamas a cidade
, Resistem os comunistas oo avanço doi

fôrças ianques

Arthur
Continuarão lutando - Mensagem do primeiro mi-

nistro da Coréia do Norte
i TOCHÍlO, 11. quM.«vfelr» (U.P.)
«— O primeiro mlnlatro d» Coríl»
«lo Norte,, Kttn II Biing. rejeitou,
)nij¦'. o ultimatum do general Mac
•A.Uiur pnrn que no rendn. A .ml»-
sora comunista de Pyongyang luíor-
mou que o' dlrlswnlc no.-te-corfi.no
ordenou *» eua* lorçai que "lutem
até a morte".

. MENSAGEM ESPECIAL• TÓQUIO, 11. quarta-feira tU.P.)
—-' A rádio de Pyougjrong. capital
Ua Coríla do Nor«3, transmitiu, às
7,30' liora» do iiojo (hora local), a
8cgulnte''raea8asem eapeclal do Pri-

'melro Ministro norte coreano, Klm
11 8unü. "a todo o exército popu-

, lar, guerrilheiro o povo":"Aa força» ngr<s*oras norte-ume-
iir.ii'-' - penetraram nt* a parale-
lo 38. A :n . ;i pátria enlronta uma

•' grave cries. Devemos aprender, no
entanto, com o exemplo da rcvolu-
f&o de outubro dn Unl&o Soviética.
O exército, 'popular o os guerrilhei-
rdsí lutarão até o dia da vitória,
eliminando toar» ¦"• dificuldades.
Devemos realizar esforços ndlcio-
nais c mais Intrusci pura restau-
rar cs ct^struldOB serviços terrovla-
Tios e de comunicações, produzir
mais armas o munlçtSes c enviar
maiores quantldndes de materiais
e alimentos para as linhas'de fren-
te e da retnsunrdn".

1NBTIGAÇAU IU IMritENSA
BUSBA

MOSCOU. 10 (U.P.) — Os Jor-
lals soviéticos disseram aos seus lei-

. tom, quu cs norte-rorcanos Jornais
capitularão. Um despacho de Pyon-

ara tiras. Nto enganarlo ninguém, V
melhor morrer de pé, do que.,.
deixar entrar em nosaa caa* t fu-
rloaa fera americana — ela o. grito
de. combate do» patriota» coreanos.
que defendem cada polegada de su»

réipbtídente: "Que esaea cavalheiro», I terra natal". A "G»»eta Wterarla"
os diplomata» norte-americano» nao . dlt também qu» a capitulação nor- «» ** J10*6* 

*"f*"i,os ""'".ÍÍI?
pejsWam em »ua« Impudente» men- I te-coreana é "inconcebível". .1

gyaitg pata o "Komsomolskata Prav-
da" —orgao da Juventude Comu-
nJítn — ridicularizava o apelo de
MnrArthur à rondlçto e sua pro-
iiirnn dt tratamento humano dos
prisioneiros de guerra. Dizia o cor

WONBAN. OortU. do Norte, 10 (Dt
Robert Bennyhoff, correspondem»
da U.P.)'-- B»ta eldade mu.» tm
chama», hoj» h nolU, apfc Ht
ocupada. pela» tropa» »ul-cor*?ana*
qu» pu»«ram em fuga aa lôrça»
comunlâta» que * derendtam. Pro-
jetels dt artilharia continuavam
estourando em dl-era»» parte» d»
cidade, enquanto o» vermelho» »e
retiravam* O» *ul-core*no» ocuparam
Wmbém o aeroporto de Wontan —
um do» melhore» da Coréia — o
qual foi encontrado tm condições
qua*e ptrftltt». O grotto iu dl-
vUOr» »ul^or»anaa "Capltol" t 3.»
entrou n* eldade pouco depol* do
meio-dia, culminando com lwo o
avanço Iniciado hi de* dlaa desde
o paralelo 31. A maior parte da
Jornada — M4 quilômetro» — foi
realltada r. pé.
GRANDE IIRTHUIÇAO

Bate correapondent» ehegou a
WatOn aproximadamente àa 13 ho.

CLÍNICA Dt SINHORASI CRIANÇAS
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Encontro de Truman com Mac Arthur
Será realizado no Pacífico - O presidente discursará

no dia 17 sobre a politica exterior americana
ÀdíÀSHlNOTON. 10 (U.P.) — O

presidente Truman fez as seguln-
; ••;, declarações a propósito de sua
pio .lm.. entrevista com o gen. Dou-

í;1h7. Mac Arthur:
"No próximo fim de semana o

Kcnn.il Mac Arthur e eu fare-
mi.;, mn,; rápida viagem para no»
r «unirmos no Pacifico.' Quando o
vir, exprimirei o apreço e a gratl-
t-í-o Uo povo e do governo doa EE.
Ut}., pelo grande serviço prratado
ii pas mundial. Como chefe das f6r-
Ç*», da ONU na Coréia, agiu tanto
i/tlik 

'organização mundial quanto
por ii«v, próprios. Sua mlss&o foi
repelir' à ngrcssfto e restabelecer a

}**f**+*-t++t+**+*t*****++t*

Hoje, nos Festivais G. E."Morte e transfigurarão"
0 belo poema sinfônico de Ricardo Slrauss, na execução da

Grande Orquestra Sinfônica da Rádio Nacional
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pag e a segurança Internacionais
nessa rona, ttl, como lhe ordenou
a' ONU. Est* cumprindo suá mis-
.';>.) com' imaginação, valor-'.* eft-
ciência quo o assinalaram, no »e|-
viço, como um "cios nossos maiores
dirigentes militares.

CORÉIA l'NIDA E
INDEPENDENTE"Debaterei com êle a fase final

da açío da OUv na Coréia. Ncsan
fase, o comando militar da ONU
estará trabnlhnndo estreitamente
cem a comissão da ONU qu» 

' ac*-
ba dc scr criada pela Assembléia
Oeral. Impondo-lhe grande» ríspon-
sabllldades para o estabelecimen-
to de uma Coréia unida, indepen-
dem? e democrática.

O PROGRAMA DE AJUDA E
RECONSTRUÇÃO"Temos que proceder rapidamente

cem nossa parte, na organização do
programa de ajuda e reconstrução,
destinado a dnr ao povo coreano
oportunidade para viver erri pn».'
O secretário Acheson, cm seu. dis-
curso Inaugural na Assembléia Oc-
ral da ONU, sublinhou a Impor-
tnnclr. destn grande oportunidade
de demonstrar h capacidade 

~ik or-
g im-. ík'7'o mundial para restabele-
cer a vida econômica e soclül nu
Coréia, que táo cruelmente 

'.sofreu

as conseqüências; da agressão. Ü
êxito na realleaç&o dessa :niUsfto
pacifica pode servir de jiadrto a
oiítfoâ 'esforços" 

por" mê-l-orãr, nttit-K
tes povos, cm todo o mundo. A
tr.rcfa \de reconstrução ria ! Coréia

lorç&^grnntje, por parte m ONU: • os
EE. UU. accltarfio sua "copi_nicl-
paçflo nesse encargo"; ';¦'.

OS EE. UU. NAO TÊM
INTERESSE NA CORÉIA

"O único Interesse dos EE. UO.

ca»*» • grouai coluna» d» fuma-
ç» el»**v»m-»e «O CêU. Um* nu-
vftu negra d» fumaçt cobre a
bala d» Wontan. Uuandu pela pri-
mtlra ve« vunei o Mtor prtncip»!
da cldad», lunto * b«i», vi pouco*
clvl». A» tretiti» das L'MM *»(»•
vnrn cobr-rta.. de táboa». Num» rá-
plda r«..ur»*o pela cld*d». num
!*J»ep", calculei que aproslwada-
mente 30 pot eento oa* essa* d»
Wonsan haviam aldo danificada» ou
dHtrulda» pelu bomba» norte-
«mertean»». A parta »ul d» cld»d»
fot a qu» m»U tofreu, ]* que *ll
e»t*o conoentrada» muita» íábrl-
ca». O pátio d» manobra* fmovl*.
rio foi também rudement» caatiga-
do. Estilhaço» d» uma bombt fo-
guet» estavam ainda p-rto de uma
bilheteria. Numa da* parte» pode-
te ler a origem do petardo. Dlt:
"».• Nut O, llwood City, Pensyl-
vannta".
EI.KVADO NtMritO tlt* PR18IO-

NEIBOS
Oa »ul-core«no» ctpturaram nu-

meroao» comunUta» em Woruan •
teu» arredore». At* ia 17 horas con-
lei SOO prisioneiro». A maioria dt-
le» 4 compoata de jovens » Um
a cabeça raspada a eero. Nio p«»•recém sentir-se triste» pela situa-
çao em que »» encontram. Vt mui-
to» norte-core»no» »lnd» d» pos-
se d» iu»a arma». Outro» levavam
ao» ombros a» armas • equtp»men-
to» do» RUl-coreanos.
POSIÇÃO DAS FORÇAS IANQUES

TÓQUIO. 11 (U.P.) — A ocupa-
ç*o de Wonsan constitui a maior
vitória con*egulda at* agora pe-
Ias forças da ONU no cur»o d» sua
campanha na Coréia do Norte. En.
tretanto. a principal cidade de seu
território — Pypngy*o«. capital co-
munlata, — encontra-se ainda a
muitos quilômetro» 

' de dl»t*ncla
da» tropas »ltad«a. A» fôrças da
Primeira Dlvlsio dc Cavalaria nor-
te-amerlean», que se dirigem para
Pyongyang vindo do »ul. »penaa
puderam avançar cinco qullôme-
tros »o norte do Paralelo 38, nos
crtorf-t ocidental* da Coréia do Nor-
té. Caça»*' e aviões de bombsr-
delo leves aliados atacaram com
todos os recurso» ao »eu alcance —
projetels-foguetcs, bombss de gaso-
Una gelatinosa e fogo de metralha-
tioras — abrindo caminho para as
fôrças atacantes, e visando princi-
palmente posições comunistas na»
montanhas. Junto *a estradas por
chde avançam os norte-americanos,
metralhadoras e outras armas de
pniueno calibre, conseguindo re-
tarCar o avanço das tropas da Pri-
metra Dh;lsao dc Cavalaria.
A CHINA COMUNISTA! NAO TEME

UMA GUERRA DE AGRESSÃO
TÓQUIO, 11 (U.P.) — A China

comunista comunicou hos EE.UU.,
Helas segunda veí, em 10 dias, para
que permaneçam fora da Coréia do
Norte,.,».disse que a China nunca
temeu e jamais temerá fawr fren-
te j». um* _suerrji_ de .Krcs^lp,:,-..

NOSSA POSIÇÃO

é ajudar a ONU a lograr mu* gran-
de» propósitos na Coréia. Nio te-
nm'. absolutamente nenhum inte-
résse em obter nenhum* poslçio
especial par» os ES. UU. na Co-
rela; nem desejamo» reter base»
ou outra» ln»t»laçée* militares nes-
se pais. Agradar-nos-la retirar de
lá nossas força» armada» • devol-
vê-ias a seus outros deveres. no
momento mal» imediato compatível
com o. cumprimento d» nossas
cbrlgaçôcs como membros da ONU."Naturalmente. aproveitarei ft
oportunidade para dtscutlr com o
gen. Mac Arthur outros assuntos
dentro de sua responsabilidade".

DISCURSARA' TRUMAN
WASHINGTON, 10 (U.P.) — A

Casa Branca anunciou que o presi-
dente Truman, ao regressar de aua
entrevi, tu no Pacifico, com o ge-
neral Mac Arthur, pronunciará, em
Sáõ rr*n':lsc3, no dia 17 do mês
cm curso, importante discurso sobro
b politica exterior dos Estados Uni-'do»; ¦¦',",.

Incêndio no cargueiro
NÕVÁ YORK, 10 (U. P.) —

Ò cargueiro espanhol "Monte
Inchortn", de 3.360 .toneladas.
informou que. "forte Incêndio"
qui lavrava num dos seus po-
rões foi dominado, A notica da-"dV fclIÒ" Pábío" Tõr.-c_.p1S(ftr í>êlõ "i nBÍTKRÃ'a" cWffA"
rebocador canadeftso "Founda. tôOUIOíh (U.P.) — Af agêhcla

Mt». comunista No?* ,CM0a,*rei*.ar í» tÚttmW*)
.,,,!.,. i„ ,i, r,..íifov .. : ie«» pelo-1.» MlnUtto, comunUta.a sudeste de ™}}™ '¦ chan-En-Lnl. no dU l.» do mês

informou que,ee encontrava com . em cuno de quei A chlna comu.
o "Monte Inchortn" por volta nlgtft nSo permanecerá de braços
ds 2 dâ terde, para • escoltá-lo cru?adoa enquanto a coreis é lnva-
para Halifax. dlda.

tolif&U7|;rers«^5'.«.t• '.:.."-. >...i»t. a*, iiailrov ,, feita pelo 1.'

Léo Peracchl
' Num tempo agitado como cs-
Ee, de surpresas e decepções po-
líticas, de guerras anunciando
Eeus primeiros disparos sôbíre o
universo, de lamentações esportl-
vas, dc calor e de não sei mais
o que — um pouco de música
faziun bem admirável.

Música envolvente, pairando
longe e acima das conveniências
materiais, falando à pureza dò
sentimento humano — música
assim é um doce remédio para a
alma conturbada e ávida de luz
e repouso.

Música curando o homem a
Iluminando os espíritos.

Pois é essa música que desce
Eôbre nós como um rocio acarl-

• ciante, que os "Festivais G.
E." costumam oferecer üOS ou-
vintes da Rádio Nacional, todas
as quartas-feiras', das 20 horas

!e30 minutos às 21 horas.•Hoje, por exemplo, teremos a
grande orquestra regida pelo
maestro Léo' Peracchl. exe-
cucando o magistral poema sin-
íôni-cn, "Morte e Transfigura-

çâo"( do compositor alemáo RI-
caldo Strauss, que, há pouco
màls de um ano. deixou o mun-
dò'dois seres vivos, para conti-
nüàr vivendo através de suas
mensagens musicais.

'«Morte e Transfiguração" tem
como tema a luta entre a vida
é'á morte. Sua tessitura obe

0 Brasil apoia a proposta das sete nações
Reforço das prerrogativas da Assembléia Geral da
ONU - Criação das fôrças armadas internacionais

- À Rússia combate o plano

CAZEtA MARÍTIMA órgão independente e dedi-
cado exclusivamente aos imediatos « urgentes interesses
da Marinha Mercante Nacional e dos marítimos em ge-
rk fundado em 2 de julho de 1949, sob a direção minha
e do jornalista Dr. FLORENCIO SANTOS, que vem se
impondo de maneira inequívoca no seio dos marítimos e
classes anexas, manteve-se apolitica até o mês de Julho do
corrente ano, quando teve a grande ventura de estabe-
lecer contaeto direto com o grande brasileiro Dr. Cris-
tiano Machado, candidato à suprema magistratura da na-

ção, apresentado à presidência da República pelo parti-
do então majoritário, hoje completamente esfacelado,
porque abrigava em seu seio um cardume de traidores e
um magote de demagogos, triste lição às convicções de-
mocráticas daqueles que, como nós, acreditaram na sin-
ceridade da causa grandiosa que conduziria o Sr. Cris-
tiano Machado à vitória. Marchamos ao lado dessa ilus-
tre figura de homem público que muito tem produzido em
favor do Brasil, e não estamos arrependidos porque, quan-
do deum discurso que o Diretor responsável deste jor-
nal pronunciou na Vila dos Marítimos em Tomás Coelho,
numa manifestação ao Sr. Ademar de Barros. tivemos
ocasião de dizer dá nossa posição apolitica sem ligação
a qualquer partido, e que por isso CAZETA MARÍTIMA
colocar-se-ia ao lado do candidato que conviesse aos in-;
terêsses da classe marítima. Se assim dissemos melhor o
fizemos. Em 22 de junho o Dr. Cristiano Machado em
entrevista concedida a êste órgão de classe, abordava com
rara felicidade os problemas õ*a Marinha Mercante.e dos
marítimos, e, fato interessante, os pontos que constituíam
o pensamento do candidato eram justamente os itens prin-
cipais do nosso programa, que traçamos pela primeira vez
em 2 de julho de 1949. do qual não nos afastamos uma
linha sequer e jamais nos afastaremos.

Este esclarecimento se faz necessário para que
fique bem claro que continuamos com o Sr. Cristiano
Machado e com êle estaremos até o fim, porque no go:
vêrno, ou fora dele. êste brasileiro, que durante 28 anos
de atividades em diversas funções públicas, muito fêz e
muito fará ainda pelos superiores interesses da Pátria e
do povo brasileiro.

Temos atitudes e não somos traidores. Lutamos ao
lado de Cristiano Machado e não distribuímos outras cé-
dulas para Presidente da República, que não fossem
àquelas que continham o seu.glorioso nome. Chegamos
ao,lHm dalorna-dalerfos.de ejue ^mprimos;.o^nossojde-
ver. Nossa missão.terminou. Agórà yol.tarembs^j™?*,^
dicat1 é*c1uS.va)rhênte aósâltòsInteresses dà clasáéVe.aMo-
tar pela Autonomia-da Marinha Mercante.

Rio, 10 de Outubro de 1950. /;,'
Comte. José Ironilde» de Sousa

Transcrito de CAZETA MARÍTIMA

LAKE SUCCESS, 10 (De .Bruce
Munu, correspondente da U. P.) —
O Brasil e o Períi secundaram a
proposta das «cto nações destinada
a reforçar as faculdade» da Assam-
blêla Oeral e orlar as força» arma-
das Internacionais a serem ilsada-i
contra oa agressores. O ministro
das Relações Exteriores da Aus-
trftlla. Percy Spencer, ü o da lu-
goslavia, Eduard KardelJ, também
es manifestaram a favor da pifO-

áèce a uma composição inspira-1 poBtn na reuni&o matutina dã co-
dá e tecnicamente perfeita, on- missão política da Assemblílft^qj-
j*. n ontr,,. mn-t™ n? miHlPiai ral. que-teve início esta manha, ao
^ 1 wS «rt Um ».i« tloras' ° "elenado Vicente
de-sua fascinante arte. wa.Hâ ü0 Brasii, expressou a, apro-
peça que vai encher a audição vaÇft0 üo gcu pill3 h proposta das 7
toda e que encantará os ouvln- j ,,aÇões c disse que a experiência
tgS, | sugere' que haveria: de ocorrer um

Tanto o Imortal compositor, completo fracasso, do Conselho
como a sua "Morte c Transfl- segurança Be se
Sào" serão objeto ae ™8 ™.88 de
sintético estudo e apreciação do
reüaUir dc programa. Vender!!-
nò Nunes, que saberá mostrar

aos sintonizadores «os elemen-
tos essenciais para compreensão
da famosa obra do autor ale-
máo.

Concerto de rara beleza, ine-i,
rece ser ouyldo por todos.

de
verificassem nó-
ugrcss&o ou uo

I violação da p»a. Rào acrescentou!
que multas vezes os teenlclsm03

PARTIDAS DE LINHO
Lotes completos de puro Unho bcljsa,Motes Imitação linho na-
cional, linhos belgas em diferentes larguras, faqnelros dtv prata
90. em diversos desenhos, etc. CONFECÇÕES DE CAMI8AS E
PIJAMAS SOB MEDIDA. — Vendas à vista e » longo praio.
fazemos demonstrações A Domicílio sem compro-
MISSO. - Peçam informações a LOTHAR HERMAN & CIA
LTDA. — Av. Rio Branco, 108-1D&, 2» andar. Salas 207-8 —
TELEFONE* 22-31S3 — Remetemos par» o Interior qualquer

mercadoria pelo REEMBOLSO POSTAL

(iíi';ii*aiH vn ooiwniv
nfto se pode tratar a fundo dè, cer-
toa ussuntosi apesar de qué estes
oao de fundamental Importância pa-
ra ii suprema causa da paz, e que"é .necessário condenar a pratica de
debater todos os assuntos deproeca-
bo, tenham ou nSo lmportanola, às-
slm.como o mftu uso do vétoqunn-
do, afinal, se toma uma declB&o;','diesu 

mais que cra necessária; tam-
bém adotar-se uma "rcsoluçào sus-
cetivel de romper a estagnação re-
sultante do abuso do .veto, prlndt-
palmente agora, quando estamos

presenciando uma brutal guerra de
agressão".

AMEAÇADA A IUGOSLÁVIA

LAKB. SUCCESS. 10 (INS) — A
Iugoslávia afirmou hoje qu» hi 3
anos que á Rússia a ameaça com. a
guerra > anunciou que apoia a pro-
posição norte-americana tendente a
crlnr um exército da». naçOes uni-
das para combater a agress&o.
(osdecl«Ü.o

A RÚSSIA REPRLE A
; PROPOSTA

liAKE SUCCESS, 10 (De Bruce
Munu, da TI. P.)"— O ministro das
relações exteriores da Unlto Sovlé-
tica, Attdrel Vlarlnsl-y, repeliu cate-
goítcamente o plano da» »et« po-
térnclnn para organizar uma força
armada internacional, que estaria
à dlspôslçSo da Assembléia Oeral,
onde na grandes potências nio po-

dem exercer o direito de veto. Vis-
hlneky rechaçou o plano depois que
os delegados de Cuba. Gustavo Ou-
tierrez, e da Holanda, O, J, van
Heuven. manifestaram seu completo
apoio de:_ seus países a eesa pro-
po»ta. Entretanto. Vlshlnsky anun-
ciou que seu governo proporá ofi-
rinimrntf uma conferência dos cln-
co grandes para estudar as me-
dldas necéssArtas ft manutenção dft
par. internacional. Embora o chan-
celer soviético tívesse combatido a»
partes principais do plano das sete
potências, dizendo que o objetivo
do mesmo era 7 destruir o Come-
lho dé Segurança e o veto, aceitou
entretanto a • parte do mesmo rela-
tiva & crlaçfto de uma "Comissão
de Observação de Paz", que esta-
ria autorizada a enviar observado-
rei. aos lugares «m qu» surgirem
ameaças à paz..

Dr.SdvasdeLacer
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ vCARGANTA

da
/.

fom estágio nos hospitais «m N. York
Cons.: Rxva Álvaro Alvün. SI, 5.* an».

Cinelftadla - tt-UW
Ai tas., ta*. • easu-fêíras

Dai 16.S0 is 19 hs.

se:
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JUVENTUDE
ALEXANDRE

Proitrou acanivetadas o operário
A cena de sangue ocorreu em Niterói

Na localidade de Vila Progres-
so, em Pendotiba, bairro de
Niterói, vários rapazes comen-
tavàm uma partida de futebol,
quando foram interrompidos pe-
lo indivíduo Adenor Geraldo
Portela, vulgo "Tamborim", de
25 anos, residente na mesma lo-
calidade, que, bastante alcooll-
zado entrou a admoestá-los. A
certa altura, "Tamborim* ten-
tou a|redlr um deles, Honório
Trindade, de 32 anos, solteiro,
morador ria estrada de Muriqui,
nav "Vila Progresso". Êste, de-
vido aò estado em que se acha-
va "Tamborim", xx&a quis rea-
gir. Fõl o bastante para que o

perverso Indivíduo sacasse do
um canivete e, ato continuo, o
golpeasse na altura dos rins,
prostrando-o gravemente ferido.

Mantendo' os outros & dis-
tància sob a ameaça da arma,
"Tamborim" conseguiu evadir-
se. O investigador Tobias Via-
na, da Delegacia de Vigilância c
Capturas, mais tarde, porém,
conseguiu prender o criminoso
que foi autuado pelo delegtído
Ademar Brás e recolhido à Casa
de Detenção.

A vitima íoi medicada na As-
sistência e recolhido ao Hospi-
tal Sáo Joáo Batista. Seu es-
tado é grave. 

*

FABRICAÇÃO E DEPÓSITO DE JÓIAS
IMPORTAÇÃO DE RELÓGIOS SUÍÇOS

" 
áelogios-pulseira de onro-18 k, para senhoras, a partir de Cri

1.400,00. Relógios folheados, 15 rubis, para homens e sèuhoras, a
Crf 320,00. CancUs "Parker 51", folheadas, legitimas, iw Cr$
«85,05. Brincos de boia», par» crfanças, a partir «je CrS 30,00. Pul-
seiras "Champion" americanas, legitimas, Crf 180,00. Preços sem
competição em artigos de fabricação própria e importação direi»
Am Estados Unidos é da Europa. Vendas por atacado e a varejo,
Uma Infinidade de artigos em deposito para liquidar a preços de
arrasar. Venham e verifiquem! ADOIF DORF — Rua do Rosário,
12& — S*'andar — Sala 9.'item elevador) «- Tel. 43-7086.

Dr. Orlandino Fonseca
• (DA CRDZ VERMELHA BRASILEIRA)

Ortopedia — Traumatolesia — Fisioterapia
TRATAMENTO DA PARALISIA |NPANT?tt. :

Radiodlagndstiw espeel?sUiado djss doentjas do» «wio» .,<•
articulações — Radiografias.«' tratameato de frataras s

ísmlcSIo.

Al OS X
Cons.! At. Ela Branco, 257 - t\* and. - S. 511 e 51S, de

18,30"hs. —Tel.! S8-t75t — -Ws*.. 37-1531
Ui) a

IB-B USE E NAO MUDEI
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DO FINALAPROXIMA-SE
k APURAÇÃO DO PLEITO EM VÁRIOS ESTA ¦SN

#10
•í•

Oe acoÉ com os últimos resultados con-
solidam-se as tendências iá conhecidas
Trabalham ininterruptamente as juntas
apuradoras - A contagem de voíos de Nor-

te a Sul, inclusive Territórios
Os trabalhos de apuração dos resultados do pleito elei-

Icral de 3 de outubro continuam no mesmo ritmo nas ya-
rhs partes do país. As juntas apuradoras trabalham Inln-
t-rruptamente em todos os Estados, informando com pre-
cíão os resultados alcançados pelos vários candidatos aos
portos eletivos. Como Já acentuamos, noticias vindas de
a'-unas das unidades da Federação adiantam que Ja-es-
tá'próximo o final dos trabalhos de apuração.

Prossegulndo nas Informações que vimos proporclo-
nando diariamente aos nossos leitores, passamos a trans-
crévéf as ultimas noticias telegraflcas a repelto:

Retomou a Câmara dos Deputados
seu ritmo habitual de trabalho

AMAPÁ
a

MACAPÁ'. 10 (Asapress) -
Bio os seguintes os resultados do
pleito neste Estado, para presi-
dente da República: Cristiano
Machado — 3.783; Getúllo Var.
gas — 680. Brigadeiro — 52. Para
deputados ícderals os mais vo-
tados sao: Coaracy Nunes — •¦
3.730 e Milton Lopes — 528.

Esses resultados correspondem
a quatro seções.

,à TCrédito de 14milhões para a insta
A luta de libertação da Coréia lação de uma fábrica de munições

ACRE
RIO BRANCO, 10 (Oorrcspon-

dente) — São os seguintes os re-
sultados até êste momento:
Cristiano 3-86*
Getulio 3.773
Brigadeiro  "2,B

Para deputado federal os mais
votados s&o os srs. José Gulomar,
Oscar Passos, Adalberto Senal e
Lafalete Resende.

AMAZONAS
MANAUS, 10 (Asapress) -

Até o momento, sexto dia da apu-
ração, das 98 urnas da capital
haviart** sido abertas apenas 29,
seridó--l» na Ia. Zona e 10 na 2a.
O .resultado total, oficial, do Es.
tadof até ks "7 horas de hoje', era
o seguinte: para presidente: Ge.
túlio Vargas — 7.332; Brigadeiro

3,577; Cristiano Machado —
2.000: para o Senado: Vivaldo LI.
ma Filho — 4.821; Leopoldo Ne.
ves — 4.543; Cunha Melo — ....
2 8B5;' para o governo do Estado:
Álvaro Mala - 8.281; Severiano
Ncties — 4.639; Cavaleiro — 15;
para vice-presidente: Café Filho

4.230: Odilon Braga — 3.350;
Aluno Arantes - 1.769; Vitorino
Freire — 960.

Para .deputados federais as le-
gendas mais votadas sâo a.da
••Frente Libertadora" e a da co-
ligação trabalhista udeno-popu-
lar.

Arguida a inelegibilida-
de do sr. Gianeffi

Concorreu à prefeitura de Be
lo Horizonte sem deixar a

Secretaria da Agricultura
BELO HORIZONTE, 10 —

(ALAN) — Sob o fundamento de
que o sr. Américo René Glanettl
concorreu ao pleito municipal
sem se afastar do cargo de se-
cretário da Agricultura do go-
verno do Estado, o delegado do
Partido Trabalhista Nacional en-
trou, domingo passado, nas 3
juntas apuradoras das eleições
em Belo Horizonte, com uma pe-
tição, em que solicita n&o sejam
computados os votos dados aque-
le candidato. Conhecendo da
petição que no momento lhe cra
endereçada, o juiz Cintra Neto,
proferiu o seguinte despacho:
Sem competência para tomar co.
nheclmento ,do pedldt*. O candi-
dato foi registrado regularmente
pelo Tribunal Eleitoral de Mlnaa
Gerais, e somente este poder*
decidir no caso em apreço. O
dr. José de Carvalho, presidente
da 7a. Junta Apuradora. Indcfe-
riu tambem o pedido: Quanto ao
juiz Fernandes de Andrad?, dc-
terminou este que a petição cons.
tásse da ata. pross:guindo, po-
rem. a apuração dos votos da-
quele candidato. Em face dos
despachos dos juizes apurado-
res, fomos informados dc que
o PTN pensa em entrar com no.
vo recurso junto ao Trlbuanl Re-
gional Eleitoral. Fomos Informa-
dos do que é tamb?m pensnmen-
to dos chefes do PTB formula-
rem, no instante oportuno iden-
tico recurso. ¦
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Copiosa matéria aprovada na sessão de

ontem - Ainda a reestruturação do DCT
- Salário dos médicos

Novamente, o sr. Cirilo Júnior abriu a sessão da Câmara, anun»
ciando a presença de 36 deputados. O expediente consignou duas
Snlígeni do Presidente da República de grande importância.
F.ram dois pedidos de abertura de crédito, um cm favor da tunda-
ção Abrigo Cristo Redentor, na imporUncia de quinze milhões e
outro destinado à construção de edifício e Instalações de uma lâbri-
oa de munições, no valor de quatorse milhões e quatrocentos mil.

Salário de médicos
O primeiro orador íol o sr.

Aurellano Leite, que tratou, lnl-
cialmente, do centenário de nas-
cimento do naturalista Herman
von Iherlng, fundador do Mu-
seu de Sào' Paulo e membro do
Instituto Histórico e Geográ-
fico.

O mesmo orador voltou, pou

IAKE SUCCESS - Membros do Comitê Político, d*.* Nações Unidas votam pela aprovação do plano
/oddefitalnLauW... a. tropas das Nações Uni da. a crutar ..paralelo 38, em direção m Coréia

do Norte. A votação foi de 47 votos a favor, 5 eon tra e 7 abetençoes. ________

MAJORITÁRIO EM PETRÓPOLIS
0 P.T.B.

Está terminada a apuração do
pleito, em Petrópolis. terra onde
nasceu o brigadeiro Eduardo Go-
mes, candidato da UDN à suces-
são presidencial.

i O PTB elegeu o prefeito, se-
nhor Cordolino Ambrósio, e cln-
co vereadores, tornando-se, as-
sim, o partido dominante. Nas
eleições de 46 a UDN elegera o
prefeito. Ainda cm Rezende, o
tambem com a vitória do PTB,
que elegeu prefeito o senhor Oe-
raldo Rodrigues, foi encerrada a
apuração.
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PARÁ
BELÉM, 10 (Correspondente)

— Os resultados até ontem às 17
horas, eram os seguintes:
Cristiano ?2»191
Getulio 18.771
Brigadeiro • • H-872

Para governador do Estado:

Assunção ';':¦''.' . . • • 32.826
Barata ......... 27.170

PIAUÍ

NO GABINETE DO MINISTRO
DA JUSTIÇA

Conferenciaram, ontem, com
o sr. Bias fortes, titular da pas-
ta da Justiça, os .srs. major Nej-
ton Santos, presidente do PTB
de SSo Paulo. dr. Plínio Travas-
sos, Procurador Geral da Reçu-
bllca e Theodoro Arthur. Procu»
rndor do Distrito Federal.

a aeDaie no òenaao o
a prorrogação da Lei do In
Declarações á impren-
sa do sr, Lucas Garcez

projeto sobre
quilinato

O sr. Augusto Meira fala sobre a liberdade
de sindicalizarão - Continua a falta

de "quorum"

TEREZINA, 10 (Corresponden.
te) — São os seguintes os resul-
tados gerais até ontem apurados
das eleições para governador do
Estado:
Etiripedcs 8?23
Freitas • • 7.910

^Paia presidente da Repúblico
s&o estes os resultados:
Brigadeiro 8.96*3
Cristiano ........ 6.474
Getulio < . . • • • • • 2-597

.Por .esses números verifica-se
oue os partidos locais se mantl-* veram coesos na votação dos seus'candidatos, não havendo desvio

(Conclui na página seguinte)

Anuncia que fará um governo
de coalizão, visando pacificar

o Estado
S PAULO, 10 (Asapress) —

Numa entrevista concedida aos
jornais locais, ontem, o sr. Lu-
cas Garcez, que já se pode con-
siderar eleito -governador de S.
Paulo, adiantou que fará, um go-
vêrno de coalizão, visando pacl-
ficar a política no Estado.

As declarações do candidato
populista repercutiram nos meios
políticos locais, esperançosos de
uma verdadeira pacificação na
política bandeirante, para o bem
do Estado.

do sr. DarioReuniu»»-, ontem o Senado, sob a presidência
Cardoso, presentes 21 senadores.

O sr. Augusto Meira foi o primeiro orador, no expediente. Leu
noticiário de cm vespertino, sob o título "Fiscais do 8lmUcato tios
Estivadores intervém contra m atividades de elementos nao slndi-
calhados", tecendo considerações a respeito. Disse que os tra-
Balhadores podem sindicallzar-se e defender seus defensáveis in-
terêsses, sendo.lhes. porém, defeso criar obstâculos aque es que,
nor qualquer circunstância, entendam trabalhar livremente e lera
dos sindicatos". E acentuou: "Sr. Presidente, é preciso dar re»
percussão á nota deste jornal

Tem novo presidente
TRE da Bahia

°^ «?í%°í?itama mn to!" 'nhor Cordolino Ambrósio. e cln
co depois. A Wbuna^ pa^Og- verendores. tornando-se. as
tar do caso do reajustamento
do salário dos médicos, asplraçãos
que reputou de multa justiça e,
mesmo, de muita necessidade.

0 caso do D. C. T.
Aproveitando, ainda, o tempo

que lhe sobrava, pediu quc a
Casa desse, andamento ao pro-
jeto que reestrutura as car-
relras do Departamento dos Cor-
reios e Telégrafos, matéria que
está há multo tempo em poder
do Legislativo, sem a solução
final. ,'- . . -,

,#-^aei$Q_a telegramas que
recebeu do fc)o Grande do Sul,
o sr. Osórlp Tuluti insistiu no
assunto, acrescentando que to-
mou conhecimento de que nem
mesmo o parecer das Comissões
está efetivado com relação ao
projeto. Em resposta, o sr. Cl-
rllo Júnior Informou que, real-
mente, o fato é verdadeiro. Es-
gotado. porém, o prazo reglmen-
tal, qualquer . deputado poderá
requerer a nomeação de uma co-
missão especial, para falar so-
bre" a matéria, substituindo os
órgãos faltosos

VITORINO VENCENDO NO
MARANHÃO

O senador Vitorino Freire, que
se acha no Maranhão, enviou
ontem ao senhor Martins e 611-
va, secretario do PST, o seguinte
cabograma:

"S. Luiz, 10 — Aqui já esta-
mos vencendo maioria .soorn
candidato oposição' por 2.426
votos, tendendo melhorar cada
vez mais com a votação que Ja
estamos recebendo do interior
com perspectivas animadoras .

que tra» a público situação que
reputo grave, porque fato seme-
ihante se pode repetir no Rio de
Janeiro e se dar em qualquer
parte do pais onde existam tra-
balhadores: sindicatos e traba-
lhadores livres". Após longas
considerações, o sr. Augusto Mel-
ra conclui seu discurso com cs.
tas palavras: "A Constituição
brasileira concede liberdade dc
slndlcallzação*. Quem quer. sin-
dicallza-se; quem não quer, nao
o faz. Todos podem trabalhar,

_-r- wnnT-nNT- 10 (Asa- sindicalizados, conforme seus es-
BELO HORIZONTE, 10 iAsa tofnt.R „ outros c)c acordo com

0 futuro governo de Minas

merece o amparo que as leis lhe
confere, os que não se slndlcali-
zarem também são dignos de
igual apoio, de Inteiro amparo e
segurança. Quando se votou aqui
a lei da slndlcallzação, que ain-
da está em curso, tive ocasião tle
lhe apresentar emendas; uma dc/
Ias visava acautelar esse ponto de
vista, pois que o projeto apresen-
tado, era tirânico e violento.
Desconhecia, completamente a
Constituição e era contra os dl-

(Conclui na página seguinte)

Suspensão dos trabalhos
Nesta altura, entra a ordem

do dia. Não havia,, ainda, nú-
mero suficiente para votação,
mas o sr. Cirilo Júnior alimen-
tava a esperança de que o "quo-
rum" seria conseguido um pou-
co mais tarde. Assim, annnclou
que iria levantar os trabalhos
por trinta minutos, para aguar-
dar os retardatárlos. Antes, po-
rém, agradeceu os presentes a
atenção ao seu pedido de com-
pareciücnto e suspendeu os tra-
balhos.

Falta "quorum"
Quando se reabriu a sessão

press) — Anuncia-se que o PTB
baseado na provável vitória dp
senhor Juscelino Kubitschek. ja
iniciou entendimentos objeiivan-
do sua participação no futuro
governo estadual.  

-

tatutos, e outros de acordo com
as leis que regem o pais. Chamo
a atenção do Senado e da nossa
Imprensa para que esclareçam
melhor o assunto, divulgando-o,
uma vez que se o sindicalizado

foi anunciado "quorum" sufi-
ciente para votação. Foram apro-
vados, a.seguir, diversos proje-
tos, voltando a Câmara ao seu
ritmo habitual de trabalho. En-
tretanto, a certa altura da vo-

(Conclui na 9.* pág.)

SAtVADOR. 10 (Agançla Na-
cional) — Por' ocasião, ontem,
da pòàse dos novos ífíémbros do
Tribunal Regional Eleitoral d»
Bahia. íol eleito presidente da
referida Corte o desembargador
Adallclo Nogueira, que hoje to-
mou posse do cargo. A eleição
do novo presidente da Justiça
Eleitoral baiana causou boa lm-
pressão nos meios da Imprensa
local»

UM MILHÃO DE CRUZEIROS
PARA 0 PTB

PORTO ALEGRE, 10 (Asa-
press) — Regressou á Estância
dé São. Pedro, o sr. Gabriel Pe.
dro Moaclr procer do PSP no
Estado, declarando á reporta-
gem o seguinte: "Fui portador
de um cheque que um grande ca-
pltallsta bandeirante ofereceu ao
sr. Getulio Vargas, como presen-
te ao futuro presidente da Re-
pública, para que dele fizesse o
uso que melhor entendesse. JO>
capitalista em questão fez duas
apostas de 500 mil cruzeiros ca-
da uma em que o sr. Getulio
Vargas seria eleito. Agora, como
está ganhando a aposta, resolveu
oferecer o dinheiro ao candidato
vitorioso, para expressar a sua
satisfação.

O sr. Getulio Vargas endos-
sou o cheque para o *r» Danton
Coelho, doando aquela impor-
tancla a caixa do Partido Tra-
balhista BrasUeiro.

SURPRESAS DO PLEITO

O DERROTADO
O VITORIOSO -

-. Estou olormodo com os resultados do pleito!
E eu tombem!... í»

Concluiu o TSE o exame das ins-

tru.ões sobre a organização
dos partidos políticos

Cancelado o registro do diretório estadual
do POT em São Paulo - Os outros assuntos

da sessão
vnitou a reunir-se ontem o Tribunal Superior Eleitoral, sob a

«réBuffik dó ministre, Laíayette de Andrada Inicialmente, por
S oposta cio ministro Djalma da Cunha Melo íol consignado em ata
um vo o de louvor ao desembargador Mario Guimarães presidente
^Tribunal Regional de São Paulo, pc^s relevantes serriçospresta-
dos ao pais; no desempenho de suas funções naquele órgão regional.
A seguir? ò Tribunal concluiu a aprovação das Instruções sobre
a organização dos partidos Políticos, relatadas; pelo ministro Ma.
^"'coíceieul^bunal o afastamento do sr. Mario *«* «£
chado Monteiro da Justiça comum, durante o periodo del0»3lie
outubro a fim de dedicar-se aos trabalhos do Regional do Distrito.

O TSE deu ainda provimento ao recurso Interposto pelo Dlre»
tório Nacional do Partido Orientador Trabalhista, da.decisão do
Tribunal Regional de São Paulo, que indeferiu o pedido de can»
cclamento do registro dò diretório estadual do mesmo Partida,
bem como dos diretórios municipais. ' ' '. ' 

. * _" 
Em prosseguimento, o TSE não conheceu da reclamação do

•sr Joaquim Nf-vnes Bonnlta, contra o diretório central do Partido
Democrata Cristão, que o excluiu do quadro partidário, sem apôlo
cm dispositivos estatutários. . ..' .... ^ .. „

Por último, em tacc de*uma consulta do presidente do Trlcu-
nal Regional de Mato Grosso, sobre impedltrtfrito doi presidente de
,1unta Apuradora, resnondeu o T» S. E„ oue, ocorrendo impcdlmen-
to de Juiz Presidente de Junta Apuradora, deve ele se afastai
imediatamente, de acordo com as instruções. . .

I. 

¦

HGliCiãS põíitícas ae ?ao rauio
Avistar-se-á hoje com o governador o sr. Danton Coelho, se-

guindo logo depois para Uruguaiana - Declarações do sr. Ga-
briel Pedro Moacir - Os deputados paulistas querem aumento

¦¦_':¦'¦.'_ m 9 . ' ¦ ' •¦'l
8. PAULO, 10 (ALAN) — Os

círculos populistas revelam que o
senhor Danton Coelho, atual
presidente do PTB e que fez a
ligação entre os senhores Getu-
Ho Vargas e Ademar de Barros,
deverá chegar hoje ft esta capl-
tal, de onde» prosseguirá viagem
para São Borja ou Uruguaiana,
ao encontro de Vargas. Atribui-
se Importância à missão do se-
nhor Danton Coelho.
Conferenciará com Ademar e

depois com Gelúlio
8. PAULO. 10» (ALAN) — Ho-

Je, o senhor Danton Coelho è es-
perado em Sào Paulo. Vem con-
ferenclar com o governador do

de subsidio
im São Paulo o sr. Gabriel

Pedro Moaclr
S. PAULO, 10 (Asapress) —

Encontra-se nesta capital, o se-
nhor Gabriel Pedro Moaclr, che-
fe político do Partido Social
Progressista no Rio Grande do
Sul.

Falando à reportagem, o pró-
cer gaúcho confirmou ter con-
íerenclado com o senhor Dan-
ten Coelho, ontem à noite.
Acrescentou que o senhor Getu-
lio Vargas não teve até o momen-
to qualquer contacto politico e
que o primeiro será no Rio
Grande do Sul, com os senhores
Ademar de Barros, Lucas Gar-

U'11'lll-lii: MHU U a,>.,v...>™-. ,  .- -, _._¦

Estado, sobre-a situação política, cez e Erllndo Salzano.
E' obvio que os temas centrais | Disse ainda os
_i_ _.'-._-. __MK«. ÍAt-vRn Vaderintfnda conversação fdlrâo respeito
ao futuro govt»mo. /Asseguram
fontes trabalhistas que entre
todos, merecerá maior atenção
dos próceres a idéia do acordo
pluripartidárlo. De São Paulo.
o senhor Danton Coelho deverá
seguir para o Sul, ao encontro
do senhor Getulio Vargas. Leva-
rá a este ultimo o ponte de vis-
ta do noverhãsor. paulista eobre
a constituição do governo popu-
lista

Pedro Moaclr que veio a Sfio
Paulo para fazer um convite
nesse sentido aos representantes
paulistas. Disse ainda que o go-
verno do senhor Getulio Vargas
será de pacificação.
Valeu mais o dinheiro que o

nres
S. PAULO. 10 (Asapress) —

Continua sendo comentada nos
círculos políticos a desonestidade

de alguns candidatos a postos
eletivos, que praticamente che-
garam a comprar dU*etórlos do
interior para conseguir votos.

Assim é que, com algumas exce*
ções, mais valeu no pleito o dl-
nheiro do que o prestigio pessoal.

Os deputados paulistas querem'•- 
aumento de subsídio ^

S, PAULO. 1Q (Asapress) —k
Na sessão de ontem da Assem*
bléia Estadual, o deputado Cas-»
tro Carvalho, do PSP, justificou
um projeto de aumento para 15
mil cruzeiros da parte fixa dos
vencimentos tios deputados esta-
duáls» Contra o fato protestou
na Câmara Municipal o verea-
dor José Cirilo, vice-presidente
da. edllltíade paulistana, dteendq
que os representantes do povo
não deviam legislar em causa
própria. Lembrou o sr. José Ci-
rllo. tambem. que. em virtude do;
descuido e da inépcia e da falta
de interesse pelos bens públicos
por parte dos nossos deputados
é. que o' senhor Getulio Vargas
estava sendo levado novamente
ao Catete por esmagadora maio-
ria de votos,.

.
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Judicioso artigo de Macedo Soares
Corlos Severo

"Crlitlono Mochodo* foi o titulo do artigo que
Macedo Soares «scraveu, domingo último, porá o
»*u matutino, o "Dlorlo Carioco".

Foeollia o brilhante Jornalista a posição ds Crlt-
flano no «r-órío político brasileiro, para acentuar
que Ile tó poderia ser criticado por «rros que come-
tesw no encaminhamento da sua campanha prísl»
dcncial.

E Cristiano — todos o tobemos —- assumindo a
responsabilidade do árduo posto, que lhe foi confia-
do no campanha eleitoral, lançou-se à propaganda
da sua candidatura, com elevação • entusiasmo,
corraspondendo, assim, à confiança dos partidos e
correntes politicas que o flieram candidato à suces-
soo de Dutra.

Não se tem noticia de qualquer ato, gesto, ati-
tude e palavra de Crlsliono, quo ha|a comprometi-
do ou quebrado aquela elevação e superioridade,
que imprimiu à sua campanha eleitoral.
....Sempre respeitou os seus competidores, sempre
lhes deu o devido apreço, aposar de poder, IquoI-
mente, e em legitima defesa usar' das armas, do
linguagem, dos processos • dos moios com que O
atacavam a Imprensa e os oradores udenistas e In-
tegralistas nos comícios realizados.

Todos noe recordamos, ainda, da violência da
linguagem, dos ataques pessoais com que os orado-
res brigodelristas do comício do Castelo — o último
da série — visaram, abertamente a Crlstiano.

E essa insólita atitude causou péssima Impres-
sâo, por que, afinal de contas, aqueles oradores de-
veriam considerar e respeitar, ao menos, a respon-
sãbilidade dos cargos e posições que ocupam.

A Imprensa, brigadeirista, por seu lado, esquecia
os méritos e predicados do seu candidato, e, em
vez de exaltá-los preferlo esquecê-los, para se de-
dlcar, exclusivamente, a ataques a Crlstiano, que
não foi poupado de nenhum modo.

Crlstlono foi alvo de cerrado combate, «m que

fados os armai possíveis entraram em aç-o, mel
noo conseguiram feri-lo,

£ ê por Islo que Macedo Soares, no seu artigo,
declara qus nflo vemos como se justifique ou se-
quer se explique o eneornlçomento do órgão do
Brigadeiro — e todos sobeimos quol «jo —*, retall»
artt-Jo todos os dias um homem decente—> Criulano
—• que — acrescento o fundador do *Diário Corlo-
ca" «— tanto como os moii dignos, é umo reservo
moral e intelectual da nata dos brasileiros, que ser-
vem, proflcuamente, o seu pais.

Evidentemente — escreveu Macedo Soares *—
nâo temos procurações de Crlstlono, para o deferi-
der de ataques absurdos e iníquos.

Crlstiano -— conclui Macedo Soares — vai vol-
tar ao recesso do seu lar,nio tendo desmerecido dos
seus compatriotas; pelo contrário, os seus sacrifícios
e sofrimentos, numa luto ingrata, serão lembrados
como um exemplo de corogem e desprendimento,
que não será esquecido dos bons brasileiros.

Subscrevo e aplaudo o que Macedo Soares os»
sinou, porque — saliento — diariamente e duron-
te a campanha eleitoral, sempre combati o Irrevs*
rência da linguagem, os ataques pessoais e procev
sos Iguas com que se estava fazendo a propaganda
eleitoral.

Os brigodelristas foram Impiedosos e cruéis com
Crlstiano, que mais ot preocupou do que o seu pro-
prlo candidato.

Calcule-se o que seria ds nós te o Brigadeiro
vencesse e não pudesse evitar os desatinos de eer-
tos correligionários!

Nõo souberam perder «, com certeza, não sa-
beriam ganhar, porque transformaram uma compa-
tiçõo eleitoral provisória numa oposição permanon-
te a um adversário político, que antes, durante e
depois das eleições tem se mantido numa posição
digna e elevada.

Que Deus nos livre de gente assim!

OS ESTRATEGISTAS DE CAFÉ B AS
ELEIÇÕES DE 3 DE OUTUBRO

Budifto de Esciuna, nosso prestado confrade, comentarista
político do -Dlárk' de Noticias*, publicou durante vário* diis
.iíiUu de 8 de outubro, uma deor«en«riu'ao láfiia de como o
Brig§a«ira Hdusrdo Gomes vencert* fawimeni» as miçòt*

Em 1048, itrgumpi.tftv.i o cf.menUrl.itr», Kduardn teve 40«,
da VôtAs&o e o *-*nerol Dutr- 60%. Ho espaço do tempo eom-
preendtdo entre .6 e 60 terlu o Brigadeiro perdido, no apreço
do público, eu teria aumentado o seu pre.itl**ío? Perfiintava
o Jornalista. E éle mesmo respondia:

—• JE* oviatrtste que o BrlijtMieíra só pode t*r-se et*_ra»de-
cido no alto concetto que merece, há muitos nnos, da coietiv!-
dade brasileira."Digíunos, porém, prosseguia o "Diário de Noticias", quecaibam ao Brigadeiro, no próximo pleito, apenas a raesm*
quota de 40% que teve na votação passada, quando eslava
Hòmnho, tendo eo sen lado, apenas, os partidot que o apoia-
vam, % eleiUHr»do livre e independente, fan 1945, todos os Ea»
tados estavam «o lado de Dutra. Agora os governos de Ml-
nas e Silo Paulo, como oa da Bahia, da Paraiba. do Cear*,
do Piauí, de Ooias, do Amatsonaa e do Espirito flauto estilo
contra o candidato do Catete, sendo que o de 88o Paulo ae
bate escandalosamente pela vitoria de OetUUo".

Ao fim de toda essa lent-a-lenga, concluía Budifto de Ba-
cama t*jue o Brigadeiro recebendo a 3 de outubro oe mea»
mos 40% de votos que teve em 45. ascenderia a uma rotação
de 3.300.000, ao passo que os restantes «30%. divididos entr*
Cristiano e Vargas, nao bastavam para tornar nenhum dos
dois vitorioso.

Por incrível que pareça, todas essas crettnlcea alvares
ralram impressa* num grande Jornal do Rio de Janeiro. S
houve gente que te impressionasse com tt ar-nimentacáo, dt-
zendo:

— E' mesmo, está lógico. Saia dessa.
Foi aaelm, com pessoas dessa espécie, que ee quis ga-nhar uma campanha presidencial. Foi ba*,'— que, pela se-

minda vez, arrastaram o Brigadeiro a uma aventura insen*
satã.

JOAO DA RIM
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Aproxima-se do íinal a apuração do pleito em vários Estados
(Conclusão da pág. anterior)

de preferências pars nomes es.
iranhos ás suas legendas.

DADOS DO TRE
TEREZINA. 10 (Asapress) —.

A apuração colhida na secreta-
ria do Tribunal Regional Eleito-
ntl até ás 9,30 horas de hoje ofe-
receu o seguinte resultado para
deputados federais:

PSD — Leonidas Melo — 943
Vitorino Correia — 1.538 — Pí.
res Gaioso — 1.038 — Slgefredo
Pacheco — 825 e Padua Brito —
123.

UDN — Demerval Lobão —> ..
1.480 — José Cândido — 1.382
— Slmpliclo Mendes — 928 —
Chagas Rodrigues — 535 — Ma.
ria Correia —- 216 — Adelmar
Bocha — 354.
PARALISADA A APURA-

ÇAO NA CAPITAL
terezina, 10 (Asapress) —

A apuração nesta capital está pa-
ralisada. O resultado colhido da
apuração geral em todo ò Esta-
do, inclusive 17 seções da capital,
com os„ totais dos municípios de
Miguel Alves, Urussui, Castelo,
Palmerals e Luiz Correia, somen-
ie para governador, é o seguinte:
Pedro Freitas •— 11,107 — Eurl-*
pedes Aguiar — 11.354 votos.

CEARÁ
FORTALEZA, 10 (Correspon-

dente) — O candidato pessedls-
ta Raul Barbosa vem até este
momento mantendo a liderança
na votação para o governo do
Estado, tanto na capital como
no interior; Os resultados gerais
até agora são os seguintes: Para
governador:

Raul Barbosa; .. .. .. 68.310
Edgard Arruda .. .. 61.415
Neste total então computados j

es votos das ultimas urnas aber-
tas na Capital; que deram 6.5ü3
vu tos para Raul Barbosa e 2.825
para Edgard. Quanto ás eleições
para presidente da Republica,
continua vencendo o brigadeiro
Eduardo Gomes.

.LEGEU UM VEREADOR
FORTALEZA, 10 (AsapíesSÍ -

A União Democrática Naciom.1
elegeu o seu primeiro vereador,
em Fortaleza, 0 Jornalista José
carhihha Alencar Araripe. O
fato causou a melhor satisfação
nos meios políticos e jornalistl-
cos.

RESULTADO GERAL
FORTALEZA, 10 (Asapress) -

O. resultado geral da eleição até
às 8 horas de hoje, apontam o»
tegulntes:

Presidência da Republica:
Eduardo Gomes... ..69.101
Qetuilo Vargas . . . 31.254
Crlstiano Machado . 40.236'Vice-presidértcla:
Café Pilho ....... 9.550
Odilon Braga . . . . . 56.629
Altino Arantes . . , . 37.68o
Vitorlho Fr,eire .... 1.127
Senador:
Onòfré Muniz .... 67.403
Fernandes Tavora . . 54.530
Governador:
Raul Barbosa . . . .68.310• Edgar Arruda . . ... 61.411»

PARAÍBA
JOAO PESSOA, 10 (Corres-

pendente) — São os seguintes os
resultados até ontem das elel-
ções'para governador dò Estado:

José Américo ... . 64.109
Argemlro Figueiredo •. 46.330
Para senador, continua vencen*

do o chefe pessedista, senhor Rul
Carneiro, sendo os seguintes 03
resultados até ontem para a ca-
cicira do Senado:

Rui Carneiro ..... 62.943
Ftfrelra Lira .... .-.. 45.348
Pelos resultados _íê'> agora

ípürados em todo o EstadOj é
impressão nos meios políticos
locais de que a Coligação Demo-
crática faça seis deputados den-
tre òs dez que constituem a re-
présentação do Estado nã Ca-
mara Federal.

DEPUTADOS MAIS VO-
TADOS

JOAO PESSOA, 10 (Asapress)
**»- O TRE expediu o seguinte bo-
letlm com o resultado do pleito
neste estado:
Para presidente da Republica:

Getúlio Vargas .-.. 53.874
Brigadeiro. 45.DOS
Cristiano Machado . . 9.874
Mangabeira 23

Para vice-presidente:
Odilon Braga .... 43.247
Café Filho 20.530
Altino Arantes .... 7.700
Vitorino Freire . . « 2.767
Alipio Corrêa Neto . 10
Para senador:
Ruy Carneiro • . . . 62.943
Pereira Lira 45.588
Para governador:
José Américo . . . . 64.109
Argemlro 46.330
Para deputados federais:
Ernani Sátiro .... 3.444
Fernando Nóbrega . 7.224
Jofto Agriplno .... 6.058
João Ursuls. ..... 3.805
José Gaudenclo .... 2.509
José Gomes da Silva 4.010
Oliveira Lima .... 2.59G
Osmar Altino ..... 2.243
Oswaldo Trigueiro . 5.269
Praxedes Pitanga . . 1.203
Ranulío Cunha . . . 5.963
Salvinno Leite . . . 988
Vital Rollm 1.877
Para deputados federais pela

Coligação:
Alcides 6arn«Mrô Y .!>'. 4.917
Pereira Diniz .... 7109
AntônioPinto ... .- 1.439
Djalma Leite 1.168
Elpldlo Almeida ... 5.565
Epitacio C. Pessoa . 1.245
Epitacio P. Cavalcanti 3.384
Jandüi Carneiro ... 6.742

,José Jofily 6.372
Ovidlò Duarte .... 4.838
o toei lio Jurema .... 3.522
Plínio Lemos 5.070
Samuel Duarte . . .

ALAGOAS
MACE-O', 10 (Asapress) —

Eram os seguintes, ontem, os
últimos resultados, nfio oficiais,
do pleito rio Estado.
Getuilo Vargas  20.433
Eduardo Gomes  9.484
Crlstiano Machado .... 7.788

Pará governador
Amou de Melo ........ 25.063
Campos Teixeira ...... .14.294

Para senador:
Ezcquías da Rocha .... 19.905
Góis Monteiro  12.890

SERGIPE
ARACAJU, 10 (Asapress) —

Segundo boletim . lnfortlSatlvo
das 18 horas de ontem do TRE
apontam os. seguintes resulta-
dos:

PRESIDÊNCIA DA REPU-
BLICA

Getuilo Vargas ....11.912
Eduardo Gomes ....... 7.241
Cristiano Machado .... 6.391
Mangabeira 23

VICE-PRESIDÊNCIA
Caíô Filho ............ ,7.766
Odilon Braga ......... 7.368
Altino Arantes  6.268
Vltorirtò Freire  660

GOVERNADOR
Leandro Maciel  9.333
Arnaldo Garcez «.,,... 8. 2S5
Francisco Macedo  6.589

SENADOR
Mainard Gomes ........ 10.872
Júlio Leite  10.120

lSAHIA
Sa-iLVa-DOK, 10 (Asapress) —

Sâo os seguintes os çèsultados
extra oficial.':, da apuração do
pleito neste Estado: para go-
vernádor: R«gis, Pâchecío —f ..
94.607; Juracy Magalhães —- ..
71.728..

ESTADO DO RIO
CAMPOS. 10. — AsapreÈsj, -—

A Junta apuradora funcionou
até a madrugada de hoje sendo
abertas desde o inicio da apu-
ração 42 urnas, faltando 165 pa-
ia serem apuradas. O resultado
total atê hoje é este: Getúlio

5 í 085 — Brigadeiro - — ....
2.407 — Crlstiano ¦=**** 722 —
Mangabeira 18. Para vlee-pre-
sldonte: Café 4,111) — Odilon

2.297 — AltinO 850 — Vlto-
rino — 131 — Alipio — 18, Pa-
ra governador: Amaral Peixoto
.<- 5.295 — Prado Kelly — ....
2.412 — Para vice-go vernádor:
Tarciso — 5.246 — Renato —
2.478 — Senador: Sá Tlnoco —
4,520 — Macedo — 1.885 — Pa-
ra Prefeitos: José Alves, do P,
T. B. com 3362 — Barcelos
Martins, do P. S. B. com ....
2.482 — Jorge Pereira Pinto,
do P. S. D. com 164; Ary Via-
na. da U, D. N. com 431; Eve-
raldo Martins, do P. T. N. com
134. Para denutados federais:
Saio Brand 2,038, Llzandro ,.
1,221; Celso Peçanha 878; Car--

doso de Melo, 605; e outros me-
nos votados. Para deputados es-
taduais: Hei vio Barcelar ......
1.346; Ernesto Ribeiro com ..
679; Rabel com 348; Nelson
Martins com 365; Cecil Tlnoco
com 349; As tol f o com 282; Ai-
cldes Maciel com 230 e outros
menos votados: Para vereado-
res: Carlos T. Dias com 696;
Joel Reis com 437; Jonas L.
Carvalho, com 350 e outros
menos votados.

SÃO PAULO
S. PAULO, 10 (Asapress) —

Sâo os seguintes os resultados da
apuração do pleito neste Estado,
para presidente da Republica:

Brigadeiro 314.129
Crlstiano Machado . 158.987
Getuilo Vargas . . . 813.602
Mangabeira .... 2.124
Para vice-presidente:
Odilon Braga ... 186
Altino Arantes . . . 152.822
Vitorino Freire . . . 118.009
Café FUho.. .»;, ,..A,462.0S10
Alipio Corrêa Neto . . . 4-997
Para governador:
Lucas N. Garcez.-. .575.893
Hugo Borghi ... .319.220
Prestes Maia . . . . 297.042
Para vlce-govemador:
Atallba Nogueira . . 282.502
Erlindò Salzano . . 512.709
João Gomes . . . .232.123
Para senador:
Brasllio M. Neto . . 249.213
Oesar L. Vergueiro . 473.003
Miguel Reale .... 209.122
Costa Pimenta . . . 11.019

DEPUTADOS MAIS
VOTADOS

S. PAULO, 10 (ALAN) —Por
enouanto os candidatos mais vo-
tados nas diversas legendas sâò
0% seguintes: — UDN — Câmara
Federal: Auro Moura Andrade,
Ernesto Pereira Lopes, Herbert
Levy, Lauro Monteiro da Cruz
e Souza Noschese; Assembléia
Legislativa: Padre Calazans,
Camilo Ascher; P.S.P. «— Oa-
mara Federal: Paulo Lauro, Ma-
nhâes Barreto C D'Agostinho; I
Ublrajara Koutnedjion, Arnaldo'
Cerdelra e Mario Berii; Assem-
bléla Legislativa: Juvenal Litiu
dc Matos, Mendonça Falcão c
Leonidas Camarinha; P.T.B. —
Câmara Federal: Frota Moreira,
Marrey Júnior, Eusébio Rocha,
.tvete Vargas, Pedro Juníbr, Ar-
tur Audrá, Mario Aprlle, Paulo
Abreu, Menúttí DCÍ Plehia; As-
sembléià Legislativa; Porfirio da
Paz, ííonceiç&o Santamaria,
Paulo Ornelas, Flôrfval Barleta,
Anis Aldar, Luis Carlos da SU-
velra. Cassío CíampôUni, Scàla-)
mandré Sobrinho o Valentim
Amaral; PR -— Câmara Federai:
Roberto Moreira, Francisco Ate-
vedo e Cândido Mota Jflino; As-
sembléià Legislativa: ¦Jèrvile Al-
legréttl, Jòsê de Moura, JòsfiS.¦Julionelll, Antônio- C Sales Fl-
lho e José Luso Júnior. No PSD,
embora òs dados recebidos, st/-
iam ainda mais escassos que nas
demais agremiações, sabé-se que
vêm recebendo boa votacáôí Pa-
ra a-Câmara Federal, os Senho-i
res Ulisses Guimarães, Cunha
Bueno e Horácio Lafer e para a
Assembléia Legislativa, os senho-
res Lincoln Feliciano .6 Romeiro
Pereira. -

APURAÇÃO NÓ IN*
TERIOR

I S, PAULO, 10 (Asapress) -
Encsrraráin-áe onte ffittó apura-
çfiès em várias cidades do inte-
rior do Estado, sendo que algu-
mas são grandes núcleos ejeito-
rais, como-Sâo Jo3ê do Rio Pre-
to, onde a votação foi a seguin-
ter --...

Getuilo Vargas . . , . 6.34b
Eduardo Gómél ... 3.553
Crlstiano Machado » . 1.155
Vice-presldencIa:
Café Filho . . .... 4.372
Odilon Braga • . . . 2.458
Vitorino Freire .... 1.973
Altino Arantes . ... 1476
RITMO ACELERADO

S. PAULO, 10 (.ALAN)
PíOSSt am em ritmo acelerado
os trabalhos de apuração das
eleições neste Estado- O senhor
Getuilo Vargas, apte os resulta-*
dos apurados ontem, ultrapassou
um milhão de votos somsnt*} em
Sâo Paulo. A votfl«T*io acusa o
•seguinte resultado paít, & presi*
dehcia:

Getlllio ¦-. . ,•¦'-. » 1.006.579
, Brigadeiro .... 367.-73

Crlstiano Machado 163.718
Joáo Mangabeira 5.674
Para vice-presidente:
Café Filho .... 444.268
Altino Arantes . 163.67(1
Odilon Braga . . 179.886
Vitorino Freire . 116.898
Alipio Cf. Neto . 6.987

RESULTADOS GERAIS
J3AO PAULO, lo (Asapress) —

Os resultados das eleições em
todo o Estado de São Paulo:
PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA

Votos
Getuilo Vargas .. ., . 812.365
Eduardo Oomes  314.214
Cristiano Machado ... 158.599
João Mangabeira -¦ .. 6.001

VICE PRESIDÊNCIA
Café Filho .. .. ,. »» 481.HS
Odilon Braga  186.122
Vitorino Freire  117.741
Altino Arantes  162.385
Alipio C. Neto  4.513.

GOVERNADOR
Lucas N. Garces .. .. 575.686
HUgO Borghi ....' .. '. 318.713
Prestes Maia .. ..... .. 296.682

VICÈ.GOVERNADOR /_.'
Erllndo Salsano ......":.'.' 812.233
Atallba Nogueira .... 281.725
Gomes Martins FUho . 231.607

SENADOR
Cezar Vergueiro .. «»¦ . 471.812
Brasllio Neto  248.786
Miguel Reale ..,. ,. . 208.957
João da Costa Pimenta 10.877

MINAS GERAIS
B. HORIZONTE. 10 (aUAN)

O sr. Juscelino Kubitschelc
contínua comandando a apura-
ção para o cargo de governador
do listado. Enquanto o cândida-
to pessedista Já reúne 153.650
votos, o sr. Gabriel Passos acusa
a sèü favor, 88.672 sufrágios.
Para a Prefeitura desta capital,
o sr. Américo Reno Gianc-Ui,
candidato udenista, continua na
frente, com cerca de três mil
votos de vantagem sôbre o sr.
Amintas de Barros, candidato
trabalhista. .

CAFÉ EM TERCEIRO
LUGAR

B. HORIZONTE, 10 (ALAN)
O sr. Café Pilho, candidato à

vice-presidência da" Republica,
que vem alcançando grande vo-
taçâo em todo o pais, está eni
terceiro lugar em Minas. O sr.
Odilon Braga reuhe até agora
85.673 votos, o sr, Altino Ar-ui*
tes 70.268 vbtos e 0 sr. Café ÍS_
lho, com 44.987 voltes, supera
apenas o sr. Vitorino Freire qüeconta com 5.345 votoa:'".."¦

RESULTADOS GERAIS
BELO HORIZONTE, 10

(ALAN) — sâo os seguintes os
resultados da eleição de 3 de
outubro üú EhíüuO, atô às 23 ho-
ra» de ontem:

PARA PRESIDENTE:
Votos

Getúlio Vargas . .„. . 124.551
Eduardo Gomes . . . 98.859
Cristiano Machado .. 79.734
João,Mangabelta ... 124

PARA VICE*«PREBIDÍ_ITI_:
Votos

Odilon Braga . . . . 94.507
Altino AráütOs . . , 80.773
Café Filho . ;•-'•,- . . 65.1*38
Vitorino Freire . . , 5.746
Alíplò Corrêa Neto . . m

PARA GOVERNADOR:
Votos

Juscelino Kubltsch™ . 170.699
Gabriel Passos . . . ,125.512

PARA VICE-GOVERNADOR.
Votos

Cldvis Salgado . . . 133.667
Pedro Aleixo .... 95.512

PARA SEN.^DOR:
Votos

Bernardes Filho . . . 91.145
Amaro Lanari .... 80.007
Coelho Júnior . ... 37.477

SM JUIZ DE FORA
JUIZ DE FORA, 10 (Asapress)Até ohtém, a apuração nesta

cidade apresenta o tsi-^uínte re-
sultado:
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Votos
Getúlio Vargas .... 3.620
Eduardo Gomes , , . 3.682
Crlstiano Machado . . 1.0Í6
João Mántrabelra ..." 3

VICfc-PRÊSlDÈNCIA
Votos

Café Pilho  6.6Ó1
Odilon Braga .... 3.743
AUlno Arantes .... 1.270
Vitorino Frairè ... SÕS
AMpio C. Neto ... 8

PARA GOVERNADOR:
Votos

Juscelino Kubitschek . 7.655
Gabriel Passos . . . 6.555

PARA VICE-GK)VERNADOR:
Votos

Clovis Salgado . . . 5.868
Pedro .Aleixo . . . . 6.441

PREFEITO
Votos
5.882
4.827
4.539

Olavo ....*...
José Procopio . . .
Joáo Felicio ...

EM BICAS
JUIZ DE FORA, 10 (Asapress)

— O município de Bicas tem
3.900 eleitores, dos quais vota-
ram 3.129, em 14 urnas. Destas,
9 apresentaram o seguinte re-
sultado:

FARÁ PPJESÍPENTE:

VOLTA A DEBATE NO SENADO 0 PROJETO SOBRE
A PRORROGAÇÃO DA IEI DO INQUIUNATO

(Concluiilo da Báf. anUrier» objeto d« freqüência obrlsatoriA".
O rtstitoT, «. Ferreira de Sonw,
onlna em seu parecer pela rejel.
cite) do nto »>i»iíto ao art, 6* que
determina *e ministre em dois
ano» ao» alunos do wxo femlnl.
ao du esmlu primárias, rurais
« cursos noturnos da zona rttr.il e
suburbana, o eusino de artes W.
mlnifws. 1, flnalmeritt', o pt»rec«**r
i ne sentida da eprovnc&o úa ve.
to oposto no art. 20. que equipa.
ra aos professo**! secundários os
professor,*-, primário*, atualmente
lotades no Serviço de Fdu:*ir}50
Física, com cinco «n-w de exer-
ciclo, convertendoosem professo,
rei de educação fisica .

Foram apenas esêes três os dis.
poíitivos do proieto em aprr«jo
vetada.*, pelo Prefeito do Distrito
Federei.

A Comt<.:.fio de Constituição e
Justiça aprovou o parecer do sr.
Ferreira de Souza. •

Votos
1.070

818
72
1

Getúlio Vargas ...
Eduardo Gomes . .
Cristiano Machado . .
Joáo Mangabeira . . .

PARA V-CE-FR1-31ÜENTB:
¦»«I_'**àM:!' •|•»'•'', >«p. («•>••*Café Filho .... .
Odilon Braga .....
Altino .Arantes .¦.,»•.... >....»
Vitorino Freire ...
Alipio Corrêa Neto . .

PARA GOVERNADOR:

797
173

11
7

Votos
1.109

832
Juscelino Kubitschek.
Gabriel Passos . . .

PARA VICE-GOVERNADOR:
Votos

Clóvls  1.161
Aleixo 857

PARA PREF-ITIX):
Votoa

Sebastião Campos (co-
ligação UDN-PR) . 848

Pedro Dutra (coligação
PSD-PTB)  1.072
VEREADOR MAIS VOTADO:

J«õsé Fiorà.
PESSEDISTA O PREFEITO

DE ALEM PARAÍBA
ALEM PARAÍBA, 10 (Especial

para A MANHA) — O P.S.D.
elegeu o prefeito desta cidade.
E* éle o sr. Otávio Cortes, que
teve como competidor o sr. La-
dário de Faria, que foi apoiado
pelo PTB-UDN-PR.

A vitoria do sr. Otávio Côr-
tes foi recebida com Júbilo pelo
povo.

O PSD fes também o vice-
prefeito sr. Júlio de Paula Bran-
dão e maioria na Câmara Mu-
nicípol.

Juscelino Kubitschek foi o
candidato mais votado neste mu-
nicipio.
SANTA CATARINA

FLORIANÓPOLIS. 10 (Asa-
press) — Resultado oficial dás
eleições aqui até ás 18 horas de
ontem: '

Getúlio Vargas ... 89.709
Eduardo Gomes . . . 44.746
wíistiano Machado . 26.942

VICE-PRESIDENTE:
Odilon Braga .... 51.443
Altino Arantes . -. .'¦' 49.954
Vitorino? Freire ... 64»
Alipio Corrêa Neto 8
Café Filho ..... 12.387

GOVERNADOR:
Irineu Bornhausen 71.8W
Udo Deeke .... 57.195

Senador*.
Carlos Gomes , . . 71.471
Nereu Ramos . . . . 53.222
Legendas federais: PSD, .....

54.140; UDN, 40.548; PM, ....
20.941.

Legendas estaduais: PSD, ....
63.779; UDN, 38.840; PTB .....
20.941! PRP, 5.498.

EM JOINVILLE
JOINVÍLB, 10 (ASAPRESS)

— Sâo 03 seguintes até o momsn-
to os resultados do pleito atjui:
Getúlio Vargas .. .... 2937
Eduardo Gomes  1724
Cristiano Maçado .... .. 289
João Maneabelra ....... 1

GOVERNADOR:
írineu Bornhausen  2570
Udo Dcekè .. .. .. .. .. 2255

SENADOR:
Carlos Gomes ..... .. .. 3374
Nereu Ramos  1342

VICE-PRESIDENTE:
Odilon Braga  199$
Café Filhoy.-. •».  1993
Altino «".rantes  722
Vitorino Freire .. .. 8

CÁLCULOS PARA CO-
VERNÁDOR

.TCMNV5,E Ift'(ASAPRESS) -~
A. apurá**So, do rúWó continua
aqnl no mtsnío ritmo. OnteA fo-
ram apuradas mais #«f* «imaiS.

rrlt-as dO« iraUuihmior*--, livras.
Sates, sr. Píwidente, os fatos
que queria tritíor «o conhecimtn.
to do Sitiado e de toda a Nação,
porqu* a maUrlft intotatia a todo
traba!í«dor nacional, do Ama»
tonas k.o Prata".

A M da l^uüirwtô
O w. Lúcio Corrêa foi, depois,

á tribuna, para relembrar ao Se-
nado que o projeto por tle apre.
sentado, prorrogando a lei do ln.
qutlinatn, ainda te encontra na
CumlMáo técnica, »iriMnii.Bdo o
respectivo parecer, Há, contudo,
na Câmara do;, Deputados, uma
outra proposiçéo originária da-
quela Casa e revista no Senado,
Queria, assim dirigir apelo aos
deputados, a fim de que dêem an.
üamento àquela proposição, fa-
zeudo-a subir a sanção do Presi.
dente da República. "!.•«. npèlo
— acentuou —, qu* ví-u. o inte.
r-we da população brasileira, de-
verá ser estendido também no
sentido da rejeição de todas as
emendas que majoram os atuais
alugueis, pois nó assim o proje. |
to permanecerá dentro da siste.,
mátlca, que é a do congelamento
dos preçc-s de locação". O orador
di-.;,, que a proposoito do projeto
de sua autoria, vem recebendo, de
todos os pontos do pois e prtnci-
palmente daa capitais dos Esta-
dos volumosa correspondência,
condenando um a sua iniciativa,
outros aplaudindo^ e outros ain.
da solicitando modifique o proje-
to, com emendas que cada um su-
gere de acordo com suas convtml.
ôncias.. Frisou que náo poderia
emendar seu projeto, porque èle
obedece ao sistema do congela,
mento e que todas as sugestões
que lhe fazem são ad sentido de
permitir a liberação dos atuais
alufmels.

Ainda falta de "«quorum"
Mais uma vez faltou "quorum"

para a votação das matérias cons.
tantes da ordem do dia.
Um veto do Prefeito na Co*

missão de Justiça
A Comissão de Constituição e

Justiça do Senado esteve reuni-
da para se manifestar «obre o ve-
to parcial do Prefeito do Distrito
Federal ao projeto de Lei da Cá-
mara dos Vereadores, que reor-
ganim o quadro de professores
do ensino supletivo municipal e
dá outras providências. O veto é
oposto ao l 3o do art. 2o do pro-
Jeto, cujo teor é o seguinte: " I
3o — O Ensino Religioso cons-
tituirá disciplina dos horários
dos cursos de Ensino Supletivo,
não devendo constituir, porém,

Â SESSÃO DE OMTEM Dà
CÂMARA MUNICIPAL

APENAS UM PROJOTO
APROVADO - RESSAla,
TADAS A ISENÇÃO DO

PRESIDIO-Ti; DUTRA
EM FACE DO PLEITO

Na t-essáo de ontem da Cama-
ra Municipal foi aprovado um
voto de. louvor ao desembarg*.-
dor Toscano Esplnola por sua
atuação ã frente do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Fe-
deral, o qual acaba de deixar a
presidência desse orgfto. A ••?-
gulr, na hora do expediente, a
propósito de debates em torno
das ultimas eleições, o sr. Levi
Neves teve oportunidade de res-
saltar a imoarcialldade <• espirt-
to democrático do Presidente da
Republica, sob cuja egtde o pais
viu transcorrer o pleito num am»
Wente de plenas garantias e
absoluta tranqüilidade.

Na ordem do dia. acenas um
projeto foi aorovado: O que am.
pila para seis pavimentes: nn»
eondiç-ües qne menciona; a p-Sr-
mlssfio para construeties nor» ío.
nas residenciais ZP3 e 2.R.3 na
Zona Industrial (J51) orevtstos
na Lei 83 de 1948: que foi acei-
to em ultima discussão. Para o
restante das matérias da niiita,
a Casa não lcons;guiu o "qno.
rum" lega! nara a votaçã*)................................

Or, Swnnsa P#im
Doenças seraai- e urinaria» r.a-
matam endoscfiplca da resír*-*-».
Próstata - R. SENADOR D-YN-

TAS. 45-B **> Tel.: «2-S3S7
Da 1 às 7 horaa

DR. FÁBIO SODRE — Consulta,
somente cela iWfa marcada.

Hm*m.mt.m. _.___. •*<•» Méjdc*, 21, 3.* ami, a SU.
PSlCOterapta Telefones: 52r4940 e 43-18»
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elevandoje a 23 o total das Ja
computadas, Com os resultados
dessa»! urnas. ¦ o candidato da
üDF, sr. Irineu Borrihausen pas-
sou a frente do candidato do
PSD, sr. Udo Deelt Calcula-se
aqui uma diferença de 2 mil vo-
tos para o candidato udenista
aó governo do Estado, bem como
a do brigadeiro Eduardo Gomes
sobrs o sr. Getuilo Vargas.

BOLETIM DO THE
FLORIANÓPOLIS. 10 (ASA-

PRESS) — O boletim oficial do
TRE, das 12 horas apontam os
seguintes resultados:

PRESIDÊNCIA DA RHFU-
BLICA

Getúlio Vargas 
Eduardo Gomes 
Crlstiano Machado .....

GOVERNADOR
Irineu Bornhausen  80.033
Udo Deeke  68..MT

SENADOR
Carlos Gomes ;......... 79.803
Nereu Ramos 

 59.321

65.993
49.736
30.916

GOIÁS

964
262

261
964

206

GOIÂNIA, 10 (Asapres3) —
Terminaram os trabalhos de apu.=
ração no município de Silvánla,
dando os seguintes resultados:

Getúlio Vargas .... 579
Eduardo Gomes .... 274
Cristiano Machado . . 354

GOVERNO ESTADUAL:
Pedro Ludovlco .....
Altámlro Pacheco . . .

VICE-GOVEBNADOR:.
Aquiles Pina . . . . .
Jcnas Duarte ... . .

PREFEITO:
Mizàel Ferreira Júnior,
PSD

Josüfat Morais UDN .
O PSD, além do prefeito, ele-

geu também seis vereadores á
Câmara Municipal.

VITÓRIAS DO PSD
GOIÂNIA, 10 (Asapress) --

O PSD ganhou as eleições no
município de inhumas, elegendo
o prefeito Eipidio Brandão, com
1.033 votos contra 522 dados ao
candidato da UDN, sr. Sisíelíz-io
Gomes.

Para presidente da República
e governador do Estado, Os resul-
tados na mesma cidade foram:

Getúlio Vargas . . . . 788
Eduardo Gomes .... 528
Cristiano Machado . . 257
Pedro Ludovico . . .-.-,. 1.447 i
Altámlro Pacheco ... (556

RIO 6. DO SUL
PORTO ALEGRE, 10 (Asa-

press) — Resultado da apuração
de ontem era todo o Estado atê
às 23 hora*:
Getuilo Vargas ....
Crlstiano Machado ¦
Eduardo Gomes ...
Joâb Mangabeira ..

Vice-presidência
Café FUho ........
Altino AHHittss 
Odilon Braga 
Vitorino Freire ....

Senãtorla: Alberto Pasqualtni,•94.452: Plinio Sí^do, 
136.018; Dedo Martins Costa.mm.

G*veí»a_ça estadual: Smés-
to Dorne.es, 186.551; Cilon
Rosa. 176,138; ISdgard Schttel-
der, 85.387,

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE 10 (Alan)

— De acordo com os dsdos «foi1*-

248.819
128.037
85.714

133.116
1M»-W
102.021

910

necidos pelo Tribunal Regional
Eleitoral è com os obtidos dl- ,
retamente com as juntas apurar,
doras do pleito, o resultado da
apuração no Rio Grande do
Sul até ás primeiras horas dè
hoje é o seguinte: porá pre-
•ddente da República, Getúlio
Vargas: 323.857 votos; Crlstia-
rto Machado: 139.654 votos e
Brigadeiro Eduardo Gomes: .. .
100.890 votos. Para Vice-presl-
dente da República: Café Fl-
lho: Í24.678 votos; Altino Aran-
tes: 120.894 votos; Odilon Bra-
ga: 98.395 votos e Vitorino
Freire: 19.006 votos.
TERMINADA A APURA-
ÇAO EM 50 MUNICÍPIOS

PORTO ALEGRE, 10 (Asâ-
press) — Já teimilnararn as apu-
rações em 50 municípios deste
Estado, faltando ainda 42 muni-»
clplos. .

RESULTADOS DE URU-
GUAI AN A

URUGUAIANA, 10 (Asapress^
Resultados apurados em 33

urnas: É-
Getuilo Vargas  4.355
Eduardo Gomes .. .... 2.324
Cristiano Machado .. .v;' 9S9

PRATICAMENTE ELEITOS
PORTO ALEGRE, 10 (ALAN)

Os candidatos do PTB estão
levando nítida vantagem nò piei-
to para o governo do Estado,
Senado e Câmara Frisai, As-
sembléià Legislativa EStádúàl 8
Câmara de Vereadores. Os srs.
Rrnesto Dtírneles e- Alberto Pas- .
qualinl já podem se cônsid!*rar
eleitos para ° üoverno de Esta-
do e SeiiâdO Federal, respeCtW
vãmente.

RESULTADOS DA
CAPITAL

PORTO ALEGRA lí) (Asa-
press) — Últimos resuítádos do'
pleito eleitoral nesta capital, até'
ás 10 horas de hoje, dià 10:
Getuilo Vargas ., .. .. 22.560
Eduardo Gomes .. .. .. 8.41*
Cristiano Machado .. .. 4.116.
João Mangabeira .. .. .. 90

Vice-presidente:
Café Filho  18.827
Odilon Braga .... ..6.358
Altino Arantos '•' 3.938
Vitorino Freire ...... 265
AUpio Corrêa Neto .... 27

Governador:
Ernesto Dorneles ». .. 30.866 f
Cilon Rosa  6.8S5
Edgar Schneidw ..;•.; .. 3.6S2

Senador:
Pasqualinl'..- .. ,» .. .. 23.305
Décio Martins Costa .. 4.132
Plinio Salgado ..,,'.. 3.912

MATO GROSSO

intto

;'.\:'-, 
•'.-.'¦.'.¦¦/'¦.
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CUIABÁ', 10 (Asapress) «- O
boletim oficial áó TRE aponta
os sífgulntes resúltadc-:
PRESIDÊNCIA DA REPCRUCA
Getuilo Vargas  18.083
Eduardo Gome;,  10.788
Crlstiano Machado .. .. 9.355

VICE-PRESIOENCIA
Odilon Braga ., .. .. 10.8?!»
Café Filho .. .. ... .. - 8.716
AltinO Araateá- .. .. ., 5.017
Vitorino S*i*eife'... .. -k- 1-607

GOVETâNABOR «
Filinto MJílIftr 16.882-
Férttandô F, da Costa- .. 16.207--¦SENADOR'--" -
SiMo Curvo .. .» ». ,. 12.080
Júlio Mtiiíi» .. .. ;.• ...lô.oft
Aítutltto FigúèlfeSô .... 7.8w

Mi'.
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HÍOHOU A CÂMARA 00$ DEPUTADOS SEU RUMO
HABITUAL DE IRABAWO

(Concluais da !<" P**-»
taçte, uma -/crillcaçôo demolia-
irou QU» 80 se çnoantravuin no
recinto W deputados, o que de-
terminou o encerramento doa
trabalhos. O autor du petliuo
d» verlticaçâo foi o sr. Joaé
Uotnil, que justificou aeu gea-
to. O projeto que deu causa a
»ua Iniciativa em o que conslae-
rava de utilidade núbilca a "ban-
deira de Plratlnlng»*'.
Principais projetos aprovados

Dentre oa projetos aprovados
destacam-se os seguinte»: avul-
aos do orçamento relativos ao
Ministério da Pnzenda, do Tra-
balho, do Exterior, da Ouerra,
dn Marinha, do Congresso Nn-
cional, do Poder JudlclArio, da
Marinha, da Aeronáutica, da
Presidência da República e de
outros órgãos: - o que proíbe
exportação da minérios utiliza-
dos na energia atômlen; — o que
dispõe sobro bens dos súditos do
«lxo; — o que concede anistia:
o que determina a devolução de
dez crtuselfos por arroba dc ai-
«odâo a produlmcs que hajam
apenhado a .mercadoria, para íi-
nencininento; o que aprova as
contas • do presidente da Repu-
bltca. em 1040; o que dispões so-
bre a eleição do presidente c,
vice-presidente da Rrpúbllca, em
caso de ltnprdlmcnto de ambos
e o qué dtópóé sobre a Lei Or-

Íânjça 
do Ministério Público da

Inifto.
Outros projetos aprovados
Foram, ainda, aprovados os

seguintes projetos*.
Projeto autorizando o Poder

Executivo a abrir, Pal° ,****}{*•
tério da Viação c Obras Publl-
cas, o credito especial de CrS..
200.000.000,00 parn a construção
da via férrea Passa-Fundo-Por-
to Aleffre. no Rio Grande do Sul.

Projeto, dispondo sobre classl-
flcaç&q dp D.íarlstas na modall-
dade de Mensàlistas.

Projeto.. automando o Poder
Executivo a dar a garantia do
Tesouro Nacional a um empres-
tlmo de trinta c cinco milhões
de dólares pela -Industria e Co-
mércio S. A. Icomi" com o In-
ternatjonàl Bahk ' for Recons-
tructloh anci.. Deycllopment pa-
ra aproveitamento de jazidas de
naganés do Amapá.

Pojeto rcestruturando o Qua-
dro da Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Go.
rais; "

Projeto de Resolução, reestru-
turando as carreiras de taqul-
grafo e de datilografo da Secre-
tarja da Câmara dos Deputados.

Emenda no Senado ao Proje-
to, abrindo ao Poder Judiciário,
o credito suplementar de CrS.
60.000,00, para pagamento de
substituições no Tribunal Regio-
nal do Trabalho e Juntas de
Conciliação e Julgamento.da Ia.
Região;

remetida*do Senado ao Proje-
to abttfidò tío" Poder Judiciário,
o credito suplementar de Cr$..
8.800.00! para pagamento de gra-
tííicaçBes a membros do Tribu-
nal Eleitoral de Goiás;

Emenda do Senado ao Poje-
to, abrindo ao Poder Judiciário,
o credito suplementar le CrS..
21.200,00,''pata .pagamento de
gratificações de representação a
membros do Tribunal Eleitoral
de Sáo Paulo;

Emenda do Senado ao Proje-
to autorizando o Poder Executl-
vo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Saúde para a cons-
trução do novo edifício do Se-
minnrio Arqulepiseopal da Cl-
dade do Salvador, Bahia e pa-
ra auxiliar a construção do edl-
flcio de Cajazeiras, Paraíba.

Projeto estendendo aos cargos
Isolados de provimento, em co-

Colhida por auto na rua
Senador Vergueiro

Maria da Silva, de 28 nnos, sol-
teira, residente na rua Sacopi, 42,
foi colhida por um auto de nome-
ro Ignorado, na rua Senador Ver-
guelro em frente ao prédio-n." 66.
Socorrida por ambulância foi con-
duclda ao H.P.S., onde ficou tn-
ternada com fratura de várias cos-
telas.

inJulu.. o 4» lunçoe* gratltlaulas
do Quadro do pessoal do Trt-
bunal iàuperlor do Tnoalho os
símbolos « valore-i eatabelecldoa
no Lei n» 488, de 15 de novern-
bro de «Hfl, e dá outras provi-
dènclae;

Projeto dispondo aôbre ns con-
trliMilçoe» do Montaplo Civil;

Projeto concedendo Isençáo ds
direitos de importaçfto para o
consumo e demais taxas aduanei-
ras, Inclusive a de previdência
Bocinl, á» mercmlorlaa e materiais
Importados pelo Comissário do
Santíssimo Nome de Jesus, se-
dlndii em Anápolis, Goiás;

Projeto fixando a Dlvlsio Ad-
mlnlstradora e Judiciária do
Território Federal do Amupi.,
para o qüinqüênio dc lDiu-1963;

Projeto tConvocaçáo). alteran-
do o art. 43 do Decreto n- 24.427.
de 19 de Junho de 1943. que re-
gula as Caixa» Econômica:-, Fe-
derals;

Projeto criando a categoria de
Dlvlsio Especial do Ministério
d» Vlaçfto e Obras Públicas, o
Departamento Nacional da Ama-
zoriia;.. .

0 aísalísttle feria sido
assassinado

Ka manha 4* ontem, o comls.
tAiin Rabelo, Wv* iunlii-clm#nto,
.itmii d* um guarda qut ronda,
vt, do aparecimento da um cadáver
im» tn*rg«tw da lagoa luxinio <u
Fretttt.

Imediatamente, aquela autoridade
dü 1." Distrito l'sill.-i«l. M dirigiu
para o local, e apurou tratar-ta d_
um homem de cor preta, vestindo
calça * camisa, aiMU-eatando U
«mi., de Idade.

Um fato jiniím, chamou a atsn-
cio de eomtM&rio, paia, « late-
hk apresentava um ferimento na
cabeça, tudo indicando foate pro-
duatdo por instrumento contunden-
tu Ouvindo virlaa peasoas, soube
entio a i*»Hc in que antaa havia
uma ocorrência plenamente ligada
to cato. .

O »r. Mario Rib.lro, tambím d»
cor preta, solteiro, oom 3» anoa,
moratíor na ru» OUvlo Bllva, t n..
surpreendeu alguém qua tentava
«rrombar aua moradia, um modrt-
tu barracio. Interveio íle — o o
otitro, amedrontada, pradpttou-aa
na layoa.

Mario Ribeiro foi detido, devendo
nt.ir.ri. preaur melhore* eaclarecl.

meu toa.

V IDA MILITAR

CONSELHO AUMENTAR DO SAPS
O queijo PsrmesAo è a maior

fonte «llmentar de cálcio, poaauln-
do 1.38% desse mineral. Sua pra-
teriça em certaa preparações, além
do tabor sgradivel que lhe confere,
tumenta-lhea o valor nutritivo.
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EU PO PAM GOVERNADORES DE ESTADO
piaui'

9.454
13.849

1.643

(Conclusão da 1.* pag.)
ESTADO DO RIO

Amaral-Palxoto-..¦-.! .. 16.148
Prado Kelly  41-432

GOIÁS
Alt a miro Moura ». ..
Pedro Ludovico .. • •

MARANHÃO
Eugênio de Barro ..
Saturnino Bello  2.51 í

MAIO GROSSO
Fellnto Muller  15.822
Fernando Pereira' .. .. 18.201

MINAS GERAIS
JusceUno Kubltahek .,
Gabriel Passos .. ..

PARA'
Zacurlas de Assuçfto .
Magalháes Barata .. .

PARANÁ'
Ângelo Lopes .', 
Munhoz da Rocha •• _•
Carlos Osório

PERNAMBUCO
Agamenon Magalhães .. 96.14Í
Joáo Cleoías  98.487

149.393
107.542

32.862
27.170

27.586
71.045

87

Pedro Freita»  U-Jg
B. Clementlno  H-354
Barbosa Almeida  930

RIO GRANDE DO NORTE
Dlxscpt Rosado  3794
Manoel Varela  1-733

RIO GRANDE DO SUI
Cilon Rosa  202.692
Ernesto Dorneles .. ..230.022
Schnelder 65.387

SANTA CATARINA
Irlneu Bomhausen .. .. 84.791
Udo Decke 67.490

SAO PAULO
Lucas Garcea .. .. .. 575.893
Hugo Borghi .. .. .. 326.137
Prestes Maia 297.042

SERGIPE
Leandro Maciel  9-333
Arnaldo Garcez  8-265
Francisco Macedo .... 6.589

PARAÍBA
1." José Américo de Almeida

(Collgaçfto) 66.811.
2.° Argemiro Figueiredo (ali-

anca) 48.539.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
PROMOÇÕES DE PRIMEIROS TENENTES MtDJCOS A
CAPITÃES¦¦-* PERMANECEM EM SUAS /UNÇHS 
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OFICIAIS PROMOVIDOS — A SOLENIDADE DE HOJE

NO GABINETE DO MINISTRO

:,.-'¦ :
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DESESPERADO SÜICIDOV-SEO guarda da administração
do Porto do Rio de Janeiro
Moacir Pontes Alves, de 32 anos,
morava na Travessa Cupertino,
n.° 269, em São Gonçalo, jun-
iamente com Carminha Linha-
res Bruno, de 27 anos, casada.
Há dias foi abandonado pela
mulher que voltou a morar em
companhia do marido. Depois
de várias tentativas para se re-
conciliar e desesperado com as
constantes negativas de Carmi-
«lia, resolveu suicidar-se. Foi
ao botequim situado na rua Rio-
dades, onde comprou um refri-
perante ao qual adicionou vlo-
lento tóxico. Sua morte foi qua-
se instantânea. Publicamos acl-

mo um clichê do suicida —

O presidente da República aasl-
nou'' um 'decreto • promovendo, »o
Cjundro de Oílclals M-Sdtcoa do Cor-
po de Oficiais ¦ da Aeronáutica,- aoJ
posto de ctipltdo os primeiros ta-
nentes' EmanUetTlftho, Duilló' Bar-
ros Beltrão, Pedro da Coata Alves,
Sebastião Jorgo Brown, Hotmont
Rabelo de Oliveira, Jos» Joaquim
de Alc&ntara Sobrinho, Milton VI-
elra Ferro, New Lannes de Ollvel.
ra, Jofto Batista de Lima Noce, Lula
Jarídla de Sã, Josó Eduardo de
Abreu, Herbert, Barbosa Dumans,
Antônio Lourenço Bosa Rangel, Par-
cl de iri-iuL-ír.' Oelduque, Afonso
Carvalho Cardoso Antunes, Alclndo
Nova da Costa, Pedro Gomes de
Oliveira Lopes, Adolfo Valente, Oo-
doi ralo Roberto Genofre, Saul Chlt-
tman, Rüy' Bartiosà Saraiva, Ayrton
Gonçalves Fróis, Genaro José Cos-
tablie, Jorsc Ferreira Pinto, Joaé
Gonzaga Ferreira de Carvalho, Pau-
lo de Oliveira Prates, Bel da Car-
valho Brnga, Jofto Borges Portes,
Wilson- Fadul, Benedito Ignáclo Bar-
bosa, Jo&o Batista de Carvalho, Gll-
berto Berreaus Stronelt, Vleente Co-
rulll, Clemente Lolo PUro, Oscar
Plalsanto, Gastfto Feio Valente, Jo-
sé Carlos D'Andreta, Antônio Fran-
co Vieira, José da Silva Salaaar,
Anrfto Mosos Serrulha, Tito Llvlo
Job, Armando Nevas, Aldo Pinho
Alves, José Walter Carvalho Costa.
Jofto Bouquet de Barredo, Rafael
Benchlmol, Jorge André dos Santos,
Caetano de, SA Lucas, Antônio Cio-
doaldo <le Souza,* GlvaldO Gomes
Padllha, Javob Crês. José Edmundo
Carhelro CutHtl,' VlCènte Danusto
Moiitercir.o, Murilo da Magalhães
Prado, AdélmO' de Oliveira, Miguel
Leite, Aplo Ribeiro de Castro. Ari
Luz Lob&o; Pedro de Brito Tupi-
nnmbií, Alfredo Rocas, Mario Rlclo
Wanderley- o Enriniú Machado, o no
Quadro de Especialistas em Foto-
grafia do corpo de Oficiais da Aero-
náutica, ao posto de capltfto o 1.°
tonente Esmeraldo da Silva Prado;
aa posto de 1° tenente, os 2,°a te-
nentes, Luta . Gonçalves de Moura,
Raul Alfredo da silveira, Silvio su-
va, Milton Gomea da SUva, José
Maria de Abreu e, ao posto de 2.°
tenente, o aspirantes Joeé Amo-
rim de Carvalho.

ORDEM DU PERMANÊNCIA EM
SUAS FUNÇÕES

Tendo em vista o estabeledldo na
Lei n. 1.183. determinou o mina-
tro Armando Trompoweky que oa
oficiais - promovidos devem perma-
necer em auaa funções, como se efe-
tlvo» fossam, até ulterior dtllbe-
rac&o.

DISPENSA DE SERVIDOR
Fot dispensado da funçfio de au-

atilar administrativo da Tabela -Oui-
ea de Mensallstns o servidor Oeral-
do de Andrade Furtado.

REPRESENTOU O MINISTRO
O ministro da Afoa&utlca ae fer

representar no exercício de- demons-
traçfto de lançamento dos paraque-
distas, com o.ue tol ontem come-
morado o 4.°* aniversário da Escola
de Paraquedtstaa, pelo asu seçreté-
rto, major aviador Rafael Leoc&dlo
doe Santoa.

ESTA CIRCULANDO "AVIÃO"
Entrou em circulação o n. 82 da

revista especializada "Avlío"*. que
se edita nesta capital sota a d<ra-
çio dos nossos confrades Jonathaa
Carvalho a Mario Vtdalra. Aoreien-
tando numerosas reportagens llua-
tradae da POrça Aérea Brasileira e
da avlRçfio comercial, "Avifto" des-'
pertou interesse nas repat,tlç<lw e
em todoa ea lugat_» etn qtte apare-
cau.
REUNIÃO IJA 80C1EDAOE DE DI-

,RE!TO AERONÁUTICO
EstA marcada para ho.ie, fts 10

hora*, na eede da C.E.R.M.A.I.. à
Avenida Marechal C&mara. 333-13.»
— edifício do Ministério da Anro-
nftutlca, mala ema rawnlfto da "8o«
cledade Brastiplra da Direito Aero-
nftutieo" fS.B.D.A.), nara «on*l-
nuacfto do estudo.* debate «tn tc-
ma iniciado na íiitim» reunião.

A Diretoria ped* o eompareelmen-
to rt* foitos oa «ôcles. :
CONDECnst nçm*t R a»m«TWUl-

TOES DE PI ATINAS
No Bablneto do dlretwr i?»««t de

Intendêncla, brigadeiro José Epaml-

aondaa de Aqulno Grania realizou-
se a solenidade de entrega d» con-
oeeoríirijM com que foram agrada-
doa oa oficiais qua aU servem. •
das substituições daa platinas dos
que toram recentemente promovi-
dos. O brigadeiro Joaé Grania ofe-
receu as platinas aos coronéis Ar-
trer Alvim Cllmara. Augusto Xavier
dos Santos, Luiz Peres Moreira a
Uvldlo Alves Beratdo e aos tenen-
tea coronéis Oleg&rio Castelo Bran-
co Verçosa. Honorlo Ignacto da 811-
va, Manoel José Martins e Ary Lo-
pes e condecorou com a Ordem
do Mérito Aeronáutico os coronéla
Antônio Sanromft e Luta Penee Mo-
relra; com a Cruz de Aviação os
coronéis Luta Peres Moreira e AU-
gusto Xavier doa Santoa e o t«nen-
te coronel Olegarlo Castelo Barnco
Verçosa e com a Medalha da Cam-
panha no Atlftntlco Bul oa coro-
nela Manoel Narciso Castelo Bran-
co Orlando Deodato Cardoso, Ar-
tur Alvim Cftmara e Augusto Xa-
vier doa Santos, tenentes coronéla
Jofto Carlos de Castro Franaen a
Olegarlo Castelo Branco Verçosa o
o major Álvaro Luta da Cunha Bar-
bosa, tendo pronunciado palavras
de elogios aoa soub auxiliares, que,
pelos bons serviços prestadas, tor-
narsm-se merecedores nfto só das
promoçOea como das condecora-
çOea.

Sm agradecimento falou o coro-
nel Antônio Sanromft, que apontou
o brigadeiro Joaé Granja como che-
fe e amigo merecedor de todos os
elogios, pois a ele devem oa seus
subordlnadoa oa premloa que vim
recebendo. _.
PROMOVIDO O DlRKTOIt DA PA-

BRICA DO GALEÃO
Acaba de ser promovido; pelo prin-

clplo de merecimento, ao posto da
coronel o tenente coronel engenhei-
ro Jo&o Francisco de Azevedo Ml-
lanez Pilho. Eese oficial, que hft
v&rtos anos dirige, com proflclén-
cia, a Fftbrlca do Galefto, tem sido
multo cumprimentado pelos seus
colegas e subordinados.
MUViniUNiO UOS ai-.itmum'iua

O movimento de aeronaves, pas-
sagelros, correio e carga noa aero-

Ítortos 
de santos Dumont e do Ga-

e&o, no dia SS de setembro üiu-
mo, segundo aa estatísticas da D.
A. O., foi o seguinte; Aeroporto
Bantos Dumont, 153 aeronaves; 840
puuseiros desembarcados, 904 em-

O ministro da Ouerra, altas autoridade* militares e exmat. faml-
liai, quando assistiam àt provat de paraquedismo. (Foto Agência

 Nacional) . ¦ ¦¦¦

MINISTÉRIO DA GUERRA
NOVOS CORONÉIS AMPARADOS PELA LEI N. 1.156
— AS DEMONSTRAÇÕES DE TIRO REALIZADAS EM
CERICIN6 E DIRIGIDAS PELA SEÇÃO DE EXÉRCITO
DOS EE. UU. — PARA ALTERAÇÃO NOS EFETIVOS
DOS CONTIGENTES — OFICIAL DE GABINETE HO-
MENACEAOO — AVISO AOS CANDIDATOS AO C.
P. O. R. EA' ESCOLA DE ARTILHARIA — CHA-
MADOS A D. R. EA CARTEIRA HIPOTECARIA DO

CLUBE MILITAR — POSSE NO I. B. E.
O praddente da República aa-

alnou decretos na pasta <la Guerra
promovendo da 'acordo eom a lei
1.1M da 1N0, ao posto da general
de brigada oa coronéla da reaer-
va Álvaro Ribeiro Saldanha, As-
canlo Viana, Clelstanea Barboaa,
Franklin Parreira Braga, Lula Pe-
lipe de Albuquerque. Pedro de Frei-
taa Bandeira de Melo, Hello Rama-
lho, Raimundo Passos da Carvalho
e Valter d» Oliveira Parreira.
DEMONSTRAÇÃO DK TIRO EM

GEKICINO
NO campo de instruçfto de Ge-

riclnó, redüzou-Eo ontem, pela na-
nhft, uma édemonstr»çfto da Uro
eom canb_.es, nem recuo ds 57 ml-
li me tros para oa oflclali da 1.* R.M.
A demonatraçfto transcorreu nor-
malmente, tendo dirigida pela Sc-
Cfto do Exército da Comissio Mista
Brasil-Estados Unidos.
PARA ALTERAÇÃO NOS EFETIVOS

DB CONTINGENTES
Tendo am vista o que propfie

o Estado Maior do Exército, o ml-
nlstro, em -aviso de ontem, reco-
menda: a) aa propostas ds altera-
çOea nos efetivos doa contlngen-
tes, para 1991, devem aer dirigidas
ft Diretoria- do Pessoal, até o dia
31 do corrente; b) O Departamen-
to Geral de Admlnlstraçfto, em 11- \
gaç&o eom o Estado Maior do \
Exército devera, aapadlr instruções
ftquela Dlreorta para que seja or-
gantaada a proposta doa efetivos
dos Contingentes para 1931.
HOMENAGEM NO GABINETE DO

MINISTRO
Foi alvo ontem de significativa

nomens-Bem par part» do tehsfe
e dos oficiais de gabinete do ml-
nIr,tro da Guerra, o major Ja.ê
Atila Tavernfto Barroso, por motivo
do transcurso do seu anlvcrsftrlo
Miitaliclo. O coronel Lcvi Cardoso,
chefe de -gabinete, em nomo dot
presentes, usando: da palavra, eau-
dou o - aniversariante e, por fim,
ofereceu-lha -uma custosa lembran-
ça. O major Barroso npds agrade-
cer foi abraçado por todos oa pre-
sentes:

ATENÇÃO. CANDIDATOS AO»
C. P. O. R.

Os candidatos abaixo deverfto
comparecer à Pollcilnlca Central do
Exército, k rua Moncorvo Pilho, 20,
àa 7 horss, do dia 12, do corrente,
a fim de serem inspecionados:
Francisco José ds Melo, Osvaldo
Augusto Marques, Roger Castler,
Zenlmar Paraquet Marques, 8tduo
Araaka, Darci Peixoto da SUva,
DJalma Barros Passos, José Ubórlo
Pires, Valdir Figueiredo da Costa,
Paulo Viveiros, Alberto Balaio, Nel
José Junqueira Maldonado, Manoel
Parreira Martinez, Pedro Marcai de
Carvalho, Atílio Peixoto Dias, Al-
berto Moisés, Hugo Maurício Slgel-
man; Valter Saad, José Argemiro
Pinto, Hello da Sousa Barroso, Jo&o
Antônio Castro, José Artur Boi-
teur, Milton Antônio «tos Santos
Mauro José Ferreira s Ângelo Ba-
tlsta de Brito e SUva. !

NA DIRETORIA DE 8AÜDE ;.:
Em virtude da viagem ds lns. |

peçfto do general dr. Marques Porto,
para SAo Paulo, asaumtu interina-
mente a dlreçlo do Corpo ds Saú-
de do Exército o general dr. José
Vieira Peixoto, aub-diretor técnico
e a chefia do respectivo gabinete
o major, médico, dr. Moaclr Rlbet-
ro da Luz, por ter o titular efeti-
vo daats cargo, coronel, dr. Artur
Luta de Alcântara, seguido na to-
mlttva daquele ilustre viajante.

SOBRE DISTINTIVOS
D* aòOrdo com oa parecerea

do Estado Maior do Exército * da
Comlssfto de Fardamento, o disttn-
tlvo bordado para cabos s soldados
do Comando de Elementoa de Fron-
tetra será semelhante aos distintivos
dos Corpos de Tropa de Infantaria,
figurando na poslçio do número e
dá designação da Unidade, respec-
tlvamentè, o número da Regtfto Mt-
Iiiiir t nã iüíüituã "CEF", tuão 00
r.côrdo com o aviso ontem baixado.

i.riiin Pilho - Paulo Coelho ~ Pau.
to OsWaldo Valim - Rubem Duar-
ts.

Dl* 1I-X-19W, Turma "O" eona-
tiiui-U doa ecjculiitfs candidatos;
8«l_»»tlfto Rmlllano — WashliHlWt»
frrrelri. Rodrigues. I'r»e«» — Anl-
bal Bellaw* V»mm — Augelo Da-
barba — Ajsenor Targino da Sllv»

Ciebor de Almeida - Donaldaou
Oi-mri» de Andrade — Edson Vai»-
riano Barbo** — Edtno Amorlm —
Francisco Vitorino de Aaiimçío So-
brlnho — learahjr Vlftra — Jou*
Henrique Walther — Joel de Sou-
ra Oomea — Jorge Mol**»o — Ltds
Duarte — Luta Caetano da Silva

Locarino Rubens Ventortm —
Nilo Lopes — Nivaldo Ferreira dos
Santos — NUton Pereira dos San-
tos.

Dia 20-X-19SO, Turma "D". con*i-
titutda dos ssgulntss Candidatou!
rrtAÇAS — Ney Mlgosnskl de Car-
valho — Odlmar de Araújo de Sou-
ea —• Padro de Oliveira — Paulo
Tarso Falcão — Renato Torres Bra-
«ii — Saktamnl Lima Sardinha -

tro Baptlsta Marques rillio — Wsl-
i- r Vicente Machado — Waldlr Oo.
mes da Itocha — Ogulnaldo Paletó
Gonçalves de Souaa.

— Para esta prova, o* Cândida-
to* incluída* em eada Turma, ds-
vsrfto comparecer no Quartel do Rs-
tsliiiriito Escola do Artllliart*. sm
Deodoro, fti ante ti»n_* do dia de-
stgnado, munido* de Carteira d«
Identidade ou documento e«iulva-
Unte, a tim da ssrsm encsmlnha-
dos * Junta Militar de Saudo,

EXAME FÍSICO
Dtas 23, 24 s 30 de outubro psr*

todas as Turmas,
Local: — Qtmrtel do Regimento

Escola de Artilharia — Deodoro,
Hora do inicio das provas: otto

horaa,
EXAME imi i v* rr vi.

Dl* sete de novembro, para todos
a* Turmas.

Local: Quartel do R««tmento Es-
cola ds Artilharia - - Deodoro.

Hora do Inicio daa provas: oito
horas.

Material: — o previsto nas lns-
Victor Hugo de Arevedo — Eoroas- truções psra a matricula.

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL

bsreados e 8 em transito; â» <jü«.
los dc malas do correto desembar- 
cada, 88S erabaroadas e 3 em trftn- CURSO DE ADAPTAÇÃO DE PBO-
sito e 16.864 quilos de carga desem- TÊTICOS
barcada, 28.002 embarcada e 2.861 — ué aco«io eom oa parecerea do
ém trânsito; Aeroporto do Galeto i B,tado Maior do Exército • da Dl-
23 aeronaves; 176 passageiros desem- | retorlft d8 ^^^ íunei0narâ em
barcados, 143 embarcados o 04 cm
trínslto: 609 quilos de malas de
correio desembarcada, 182 embarca-
da e 8.677 quilos de carga desem-
ourcada, 2.524 embarcada,
CERIMÔNIA NO GABINETE DO

MINISTRO
O ministro da Aeronáutica ofere-

ceré. as platinas aos oficiais do seu
trablnete recentemente promovido».
A substltuiçfto das platinas serft
nrocessada em solnntdaíe, hoje, u
14,30 horas, no Salfio Nobre do edl-
tlcIo-Efde do Ministério. Em se-
Kuldn, o ministro Armando Trom-
novrakv procederá a . «nt.rega das
Mtda'has dé Campanha do Atlan-
tico Bul com que foram agraciados
os oficiais do seu «tablnete e os
fervldores civis dos Serviços Auxl-
llarr» tt/, nabiriete.

VIAÍOU PARA fUKlUOA*-
A flí« d» colher para "Avifto". uma

reportaaem sobre o de_-e.nvolvlm.m-
to «aronftutieo da República Portu-
ttivísa viajou, nara L'«boa, oelo
"Constetlatlon*! d* "Panair". o nos-
pt% _.onfrt\de Mario Amaral t/ldelra,
ti'-t\c* t*"'$-> re-'tt_> «-SD-Rttl!"-"ida.

ResSfülcãft tk ckumeslos
O diretor <»eral do Ens'no dr. A*.

ronftutlca détt e> seBUinto desoacho
nos renuçriwwtei em ft» ^"bpriísio
de Slq""!*-» F'bi-.!ro. Ivwm nlas P»-'»«•*. Lula •fÇttríêr'*-. .•'•strí-iqslo.
,»oSo "turro! Cri'!-, íor*»-» '*"--»r.il|,ó de
0'ive'— t potiln A" 0""}fi~* costa.

»c*: "Rçstitua-cc, ¦ mediante recl-
bd".

1931, oom 25 vagas, o Curso «a
Adaptação ds Protéticos, feriado pe-lo aviso n.o 63, de 22 de Janeirode 1918, podendo concorrer a ma-
tricula ào mesmo os sargentos do
Exército que possuam o certificado
ds profético, conferido pelo Depar-
tamento Nacional de Saúde Públt-
ca. Os candidatos tieario' Isentos
de prova de seleçfto, devendo aa-
ttsfnzor aé demais exigências rcjçu-
lamentares para matrícula na Ss«
cola de Saúde do Exército. Na nu.
póteso do número dé candidatos
att maior que o da vagas fixadas,
terfto preferências: os mais gradua-
dos; : os qUe contem maior tem-

Trigo em esfeque nos moinhos
desía capital

Segundo boletim semanal do Ser-
viço de Expansão do Trigo do Mlnls-
tério da íjricultura, o trigo era
grão. em estoque nos moinhos des-
ta capital, na semana de 18 a 33
do més prõvimo passado, at-lnplu o
total de 55.471.540 quilos. Dessa
quantidade, saíram 12.462.040 qul-
los. ficando, para a semana seguin-
te, um saldo de 43.009.509 quilos.

Quanto a, farinha de trigo, o es-
toque era, naquele período,; da ....
12.072.059 qutloa. Tendo saldo ...
9.043,001 quilos, ficou para a se-
mana seguinte, o saldo de 3.034.053
quilos.

po d* serviço, A sprasenUçao dos
requerimentos de lnscriçfto, devi-
«lamente Informados, ao comandai!-
te da Escola de 8eúde do Exército,
poderá ser feita até 30 da novem-
oro próximo, tudo ds acordo com
o aviso ontem baixado, a respeito
pelo ministro.
PARA PROMOÇÃO DE SARGENTOS

O ministro, em aviso de on-
tem. declara que, ds acordo com
o parecer do Estado Maior do
Exército, am fac* da consulta do
comando do l.° Batalhão de Car-
ros ds Oombatc, sObre promoçto de
sargentos, tlca adotado o co:fi-
ciente 4 para os Cursos da Escola
ds Motomecanlsaç&o.

CHAMADOS A CH.I.C.M.
Katfto convidados oa sócios da

Carteira Hipotecária s Imobiliária
do Clube Militar a comparecer á
assembléia parcial a reallzar-ss
amanhft, ás 20 horas, ns sede da-
quele Clube, para resolver sssunto
ds Importância vital.
NO CAMPO DB INSTRUÇÕES DE

GERICINO
O feneral Otávio Mariste passará

hoje, ás 10 horas, o cargo de dire-
tor do Campo de Instruçfto de Ge-
riclnd ao coronel Renato Bltten.
court Brlgldo. nomeado para substt-
tut-lo, em virtude de sua promo-
çfto àquele posto.
CIRCULO DE OFICIAIS INTEN-

DENTES
O Circulo dos oficiais Intenden-

tes, realizar?, no dia 14 do corrente,
no sétimo andar do edifício do Clu-
bs Militar, ás 20 horas, suas elei-
ções para o ano social de 1931, "
que vem despertando o interesse da
classe que deseja ver consolldadi
sua aaaoclàçfto. O fato ten» .prpvo;
cado a acorréncla dos Intendentes
qus, até então, ainda nfto ss ha-
viam .decidido.

Há «ma chapa organizada eom os
seguintes nomes:

Presidente. coronel LeOnidas
Amaro.

1.° vice preeldente tenente eo-
ronel Idyno Sandenberg.

3.* vice-presidente, capltio AD-
dlns Arruda.

l.a aecretárlo, tenente Jaime Ro-
lembsrg de Lima.

2.* aecretárlo, capltio Waldemar
Artur Teixeira Campoa.

l.o tesoureiro, tenente Ademar
Messias de Aragfto.

2." tesoureiro.. capltio Cromwell
Medeiros.

Orador, capltfto flebaatlio Vale-
riano de Morais.

CONSELHEIROS FISCAIS:
1) — coronel Waldemar Rocha.
2) — coronel Lauro Loureiro de

Sousa.
3) -.coronel Jullo AgosUnl.
4) — coronel Odilon Gomes da

Silva.
3)— coronel Luta Raveduttl So-

brlnho.
6) — tenente coronel Cícero Sal-

mundo ds-Souza.
7) — tenente coronel Salvador

Carrosslnl. m J _•
8) — major Januário Joio Del R*

SUPLENTES DB CONSELHEIROS
FISCAIS:

1) — tenente coronel Manuel doa
Santos.

2). — major Jullo Corre* Palken-
bach.

3) — maior Antônio Mendonça.
4) — tenente José Morais de Olt-
'ei». _ . _

5) — tenente Walter Souto Bo-
driguea. "¦' ',' 

,
CHAMADO A' D. R.

Está chamado a comparecer i
primeira áeçfto dá primeira dlvlsfio
da Diretoria de Recrutamento, o
segundo tenen)» R.I Manoel Paehe-
eo da Costa.
NO INStiTUTO DE BIOLOGIA DO

EXE'RCITO
. — RealU-ãr-se-á depola de ama-
nhí. dia 13, ás 14 horas, a cerimo-
nla dé posse do coronel médico dr
Otarlco Xavier A. Roaa no ca-«o de
diretor do InaUtuto de Biologia do
Exército nara 4 !_v.a! fora hi pcuí-J
nomeado rô «to revestlr-se-i de so-
lenidade devendo comparecer aa ai-
tas autoridades elvla s militares,
Jornalistas e amigos do novo dire-
tor.

UNIFORME DO DIA
Poi marcado o, 8.» unlform* p*-

rs o dia 12 do corrente.
AVISO AOS CANDIDATOS ^A' BS-

COLA DE ARTILHARIA
Avlsa-se aos Candldados à matrl-

cuia, Inscritos por intermédio dn
Regimento Escola de Artilharia, que
os exames de seleçfto realtaar-se-fto
nas seguintes dataa:

Vexame de saude
Dia 16-X-1950. Turma "A" cons-

tltutda doa seguintes Candidatos;
Antônio Borges Sobrinho — Anto-
nio Moacl ds Oliveira -~ Adclmo
da Silva — Antônio Correia de La-
cerda — Aroldo Joaquim Prança —
Alberto Santoa de Moraes— Arman-
do Lua — Arnaldo Lua — Amaro
Moura de Miranda —i Antônio Ma-
ciei da Crus — Aeyr Pedro da Crua
Chaves — Arthur Oam« — Amaw
Machado Maciel — Carlos Alberto
Gulmarftes Sampaio — Carlos Lcan-
dro da SUva — Domingos Pereira
de Sá — Edmar da Silva — Bnls
Baptlsta — Elyzeu Machado Sobrl-
nho — Francisco Macieira Assls.

Dia 17-X-1950. Turma, "B" cons-
tltulda dos seguintes candidatos:
Guttemberg Pedrosa doa Santoa ¦—
Gll Costa — Horácio dè Súuaa Bar-
K» — Isldro Ramos do Naw-ln-?nto
— itamar da Silva Ferreira — J«5'1
Tcodorlco Lima — José Edison de
Brito — JOet Lotario de LUna God-
lart mi. José Pereira de Abreu —
José Osmar Reiso — João Araújo
Pas — Miguel Moreira Sampaio -
Nlneve Saãv-dra Ramos —- Oscar
Cardoso — Ollveíros Mattos — Ofâ-
vlo Xavier de Sousa — Pascho&i

Publico, par* • devida «xecuçío,
O aegulnte:
VINDA DE OFICIAI. A ESTA C*.

PITAL
— Pelo Emx.o Senhor General Che-
fe do Deparumenot Gersl de Ad-
mtnUtnçáo, foi sutorls*d» a vUida
a eat* capital, am objeto de aervlço
do major Afranio Pacheco de Assis,
da Terceira Reglio Militar.

MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS
Arma de Infantaria.

Tr Aiisf e renci»:
Transfiro, por necessidade do

serviço, de Del*g*do d* Sétima
Delegacia da Recrutamento, da VI-
géstma Seguhda Clrcunscrlçfto de
Recrutamento para Delegado da
Primeira D. R. da meams Clrcuns-
crlç&o de Recrutamento, o segun-
do tenente do Q. A. O. Theodoml>
ro sales ds Freitas.

Transferencia tornada aem sfsl-
to:

Torno sem efeito, por interes**
próprio, a tranaterencla do primeiro
tenente Jorge Wady Miguel N&rar
Bafady, do Quarto Regimento de
Infantaria p*r» o batalhio de Quar-
das, publicada nb Boletim Interno
de 21 de Junho ultimo.

Retificação d* transferencia:
Retifico, por interesse próprio,

a transferencia do Décimo Regi-
mento de Infantaria para o Tercei-
ro Batalhio de Carros de Combate
Leves, publlcsda em B, I. de
29-8-1950. desta Diretoria, do Prl-
melro tenente Juracy Demon-ito
Tapado, como aendo daquele Regi-
mento de Infantaria para a Tercei-
rn Companhia Média de Mamiten-
çfto. • nfto como fes publico o Bo-
letim cm apreço.

Arma de Artilharia;
Retifica çfto d* transferencia:

Retifico, por necessidade do
aervlço. a tránaferencla do capltfto
da Arma ds Artilharia, Murilo
Francisco Barbosa, como aendo do
Quadro Suplementar Geral para o
Quadro Ordinário, sondo classlft-
cado no Segundo Grupo ds Obuzes
155 o nfto para a Escola de Instru-
çfto Especializada (Secretário), con-
forme foi publico paio Boletim In-
terno ds 4-8-1850. deste. Diretoria. OFICIAIS:

no Regimento Sampaio, pedindo
permlasAo pnrn contrair matrimônio
com a senhorita Soely Barbos*, br--
sllelra. filha de Sebastião Barboni
* Aurora Kerkofska Barbosa, real-
dents á Ru* Pedro de Carvalho nn-
mero 680, Casa IV. cm Lins de Vas-
concelos, nesta Capital. Deferido.
Em 8-10-1950.

Antônio Blfto Martins Luu*,
pedindo transferencia do segundo
ano do curso de Infsntarla do Cen-
tro ds Preparaçfto de Oficiais da
Reserva ds Sslvador para o do RW
da Janeiro. Deferido. Em 8-10-1953

Silvio Lopes dos Santos, **.-
gundo tenente do Q. A. O., pedin-
do transferencia por conveniência
de saude. de acordo com o numeri
4, do artigo 40 da L. M. Q. Arqul-
ve-ae. O requerente Já foi transit-
rido para a Quarta Delegacia d*
Recrutamento da Vigésima quan*
Clrcunscrlçfto de Recrutamento, por
necessidade do serviço e de ordem
do Exm.0 Br. Ministro, pelo B.I.
ds 16-9-150.

Álvaro de Almeida d'Eça, ter-
celro aargento do Contingente deo-
ta Diretoria, pedindo reengajamen-
to por três anos. Deferido. ScJ..
reengajado por 3 anos. a contar do
13-9-1950, com amparo na letra c
do artigo oitenta e sete e parágru-
fo unlco do artigo oitenta e nove,
da L.S. M.

Faustlno Alves, segundo sar-
gento do Infsntarla, da acolá M'-
lltar ds Rezende, pedindo transre-
renda por Interesse próprio, para
qualquer um dos Corpos de Trop'»
do infantaria, ou Contlngentes-Bu-
bornados á Sexta Reglio Militar.
Indeferido, por falta de vaga nas
Unidades ou Contingentes Subor-
dlnados á Sexta Reglfto Mllttor.

DESLIGAMENTO DE OFICIAL
Desligo de adido a esta Direto-

ria, o primeiro tenente Dalton Pe-
relra, do Vigésimo Regimento as
Infantaria, por ter de so recolher
á sua Unidade.

PERMISSÕES
Concedidas por esta Diretoria,

para paasarem parte dos oerlodos do
transito:

REQUERIMENTOS DESPACHADO»
Por esta Diretoria:
Álvaro Rodrigues Sanchea, prl-

melro tenente do Q. A. O., d* Ar-
tn* de Artilharia, adido a eata D.
P., pedindo adiantamento dá uir.
méa ds vencimentos a titulo ds
àbooo para fardamerfo. ,de con-
formidade com o estabelecido 'no
artigo cento • «atenta « seis, do
C.V.V.M-E- Bm 8-10-1950.

Dcmcrval Magalhftea da Stlva
Chaves, segundo tenente, servindo

em Plndamonhangaba. ao se-
gundo tenente do Q. A. O. Silvio
Lopes dos Santos, transferido par»
o Q. S. G. e nomeado para servir
na Quarta D. R.. da Vlgéslm» .
quarta CJreünscrlÇ-ld..da .Recrutar,
mento. , .. , .

PRAÇAS; , ,.
, —íem. Campina Gràride, 'ào ter-'

celro sargento José Barbosa do Nas-
cimento, transferido para o Décimo
Grupo de Artilharia Transportada
Setenta e cinco.

MINISTÉRIO DA MARINHA
HOMENAGEM DA MARINHA DA ESPANHA A TA-
MANDARÉ — ENTREGA DE CONDECORAÇÕES —

ATOS DO MINISTRO
A MARINHA D*ESPANHA RENDE
HOMENAGEM AO PATRONO DA

MARINHA DO BRASIL
Realtaou-se, no manhã de on-

tem, Junto ao monumento ao ai-
mirante Tamandaré, a cerimônia
em que, em nome da Marinha d'Es-
panha, o comandante, oílclals e
guardas-marinhas do navio-eecola••Juan Sebaatlan de Elcano" home-
nagearam a Marinha do Braail, oui-
tuando a memória do asu patro-
no.

Estiveram presentes o embalxa-
dor d'Espa_nha, conde de Casa Bo-
isa, o almirante Victor Silva Pon-
tes. comandante do 1.° Distrito Na-
vai, e outras autoridades.
NOVO VICE-DIRETOR DA ESCOLA

DE GUERRA NAVAL
O ministro Sylvio ds Noronra as-

sinou os seguintes atos: designan-
do o capltfto de mar o guerra Fre-
derlco Cavalcanti de Albuquerque
para exercer as funções de vlce-dl-
retor da Escola de Guerra Naval
e dispensando das referidas fun-
ções o capltio de mar e guerra
Luta Carneiro da Rocha Soares Dlaa.
UES1U1.A_.1JU V1CK-U1KETOK UA

i___.jui.--y __av.1L, -

Designando o oapltio de mar e
guerra OIbto d* Araújo para oxer-
cer o cargo de vice-diretor da Es-
cola Naval e dispensando do re-
ferido cargo o capltfto de mar e
guerra Frederico Cavalcanti de Al-
buquerque.
NAVIO-ESCOIA "JtJAN SEBASTIAN

DB ELCANO"
A convite do vlce-atmlrant* Ar-

mando Pinto de Lima, comandante
em chefe da Esquadra, o comam-
dants e oficiais do navlo-escoia
"Juan sebaatlan de Elcano" vlsl-

taram, ontem, a base de aubmart-
noa "Almirante Castro e Silva",
onde, «pés a visita, lhes foi ofere-
cido um almoço.

MOVIMENTAÇÃO DE NAVIOS
O rebocador de socorra maritt-

mos "Triunfo" deixou o porto do
Rio de Janeiro com destino ao Rio
Grande. O rebocador de aocerros
marítimos "Trltio** deixou o porto
de Recife com destino a ilha d*
Fernando Noronha. O navio-hldru-
grafico "Rio Branco", em mlss&o
de hidrografia, deixou o porto do
Bio da Janeiro.

NAVIO-ESCOLA «ALMIRANTE
SALDANHA"

O navio-escola "Almirante Salda-
nha" deixou ontem o porto de An-
tucrpla com destino ao de Bresí
onde deverá ohegar * 13 do cor-
rente.

No dia 9, o navio prestou home-
nngem aos morto* de guerra da
Bélgica sendo depositada, pelo co-
mandante, uma palma de flore»
junto ao monumento, enquanto
uma companhia de marinheiro.,
prestava continência. Em seguida
essa companhia desfilou pela cl-
dade. Antes da partida, foi rcali-
ssado, a bordo, um almoço dé des-
pedida ao qual compareceram alem.
do embaixador do Brasil * do Oon-
sul Geral, aa autoridades locais, cl»
vis e militares que estiveram era
contato com o navio. y.i
ENTREGA DE CONDECORAÇÕES A
OFICIAIS DA MARINHA CHILENA

Na embaixada do Brasil, em San-
tlago do Chile, foi realizada, sole-
nem*!!**" *¦¦¦ ççHfri*1!!!». *>* •!»*!*«!*
das condecorações do Mérito. Na-
vai recentemente conferidas pelo
governo do BrasU a oficiais da Ma-
rinha do Chile.
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'HOMENAGEM DA MARINHA DA ESPANHA Â TA^ANDARS -1
A marinha espanhola prestou, ontem pela manhã, uma homena-t
aem à sua congênere brasileira, quando o comandante capitua
Cabreiro Blanco e oficiais do navio-escola "Juan Sebaítian de Eli
cano" denositaram uma coroa de flores junto ao monumento da
almirante Tamandaré.. Delegaç&es da oficialidade e dos guardas-i
7iw.rinhas daquele navio-eseda era surto na Guanabara prestaram
as honras do estilo, achando-se também presente outra âelegaçüQ
da nossa Escola Naval. Compareceram ainda à saleniâado o em»
baisaâar da Espanha «o BmiU c°*de dt Casm Rojas: o camen-.
_ia.:f<? do 1.' Distrito Naval, almirante Victor Silva Fontes; o adian
militar junto à Embaixada de Espanha e altas patentes üos nos*
sas torças armadas. O clichê reproduz uni aspecto da cerimonial- -'.JZ (Foío Agência Nacional] 
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FAIRPLAY EM NOVA E DECISIVA PROVA DE FOGO
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Ondino, My Uve, Maki e Manimbê, os principais adversários do defon-
sor do "stud" Jorge Jabour - Programas para as próximas reuniões da
sábado o domingo no Hipédromo Brasileiro - livro de Ocorrências -

Outras notas
PAGINA 10 tIO, QUARTA-HIRA, 11-10-1950 — A MANHA

QUARTO CONCURSO IMPRENSA
OlU.ANlZAÇAO DA ASSOCIAÇÃO
DOS CH0N1STA8 DB TURIE DO

Hio DE JAHEIRO
REGULAMENTO

Ajft. i,o — o 4.° Concurso Im-
prensa ser* realteado simultane*-
mente com ss carreiras de domin-
go, 39 ds outubro de 1890, do 3. O.
Brasileiro, exclusivamente entra oa
sócios da Auoclaçlo dos Cronistas
de Turfe do Rio de Janeiro, dett-
dkmente quites.

Art. 3.° — O Concurso conitart
de palpites para esta reunião.

Art. 3.* — Poderio tomar parte
no Concurso, todos oe cronistas,
auxiliares • _ .imentarute» dos dia-
rios desta capita) • de Nlterúi. das
reflitas espeelallsadas • das emle-
soras.

Art. 4.* — Os coneoiTtntes de»e-
rio laser a entrega de seus palpltee
• um dos componentes Us. Comls-io
Organliadora, no Iflpddromo Bra-
illelro, at* o fechamento das apos-
tas do primeiro pireo das eo.T_-.aa
de domingo, dia 3* de outubro de
1990, devidamente assinado • indl-

ENTRADA E SAÍDA DE VAPORES

LLOYD BRASILEIRO
BCCR-TORIO CENTRAL - Bit» «• MSÉI-B tflÊt

Tel. St-mi
OAROAB BBTBAMOB-UB - TtL *S*Mtt
PAS9AQSMB — Avenida Ma Branco, «VM

Tel. 43-1347
DÍFORMAÇÔES — Ro_4t10. Via. Tel. M-S.S1

ARUAZER3 li-A — Tel. 4S-SST3
ARMAZKNB ILA — Tel. V*-itXt
ARUA2E.I8 13 - Ma 4I-MS0

SARGAB - Rua do Rosário, VM. TeL 33.183*.
ROTA - Para aoulsloAo de pMMflt-aa é niss-M

ri» a apresentação de atestado ds vaslna.

W. * % \9P wmsA

SERVIÇO DE PASSAGEl-
RQ3 K CABO AS

PARA O NORTE

BANDEIRANTE
Sairá a 21 de outubro para:
VITORIA — SALVADOR —
MACEIÓ' — RECIFE — OA-
BEDELO — NATAL t FOR-

TALEZA

"RIO AMAZONAS"
Sairá a 18 do corrente, para:
VITÓRIA — SALVADOR —
RECIFE — CABEDELO —
FORTALEZA — TUT6IA —

S. LUIZ e BELÉM

"CTE. RIPER"
Sairá a 12 de outubro, às 14

horas, para:
SALVADOR — RECOT. —
CABEDELO e NATAL

o'= .'^i.Bnnor. ¦¦•*> .'-> mè-SS-- *""¦ 1Mm*Wm\w$â
Sairá a 16 de outubro, para:
SALVADOR — MACEIÓ' —
RECIFE — CABEDELO •

TTJTÕIA

"CTE. CAPELA"
Sairá a 30 de outubro, ás

10 horas, para:
SALVADOR e ILHEÜS

MAUA
Sàlrá a 14 dè-outubro, para:
VITôHU - SALVADOR ~
MACEIÓ —• RECIFE — FOR-
TALEZA — BELÉM — SAN-
TAREM —• ÓBIDOS — PA-
RINTINS —ITACOATIARA

"SANTARÉM"
Sairá a 13 de outubro, jwa
VITORIA - SALVADOR-
MACEIÓ — RECIFE — FOR-

TALEZA — ILHÉUS a
BELÉM

PARA O SUL
-ALEGRETE"

Sairá • 15 de outubro, para:
SANTOS — RIO GRANDE

_- PELOTAS e PORTO
ALEGRE

SERVIÇO DE PASSAGEl-
E03 E CARGAS

LINHAS PARA O ES-
TRANCEIRO

PARA A EUROPA
E RIO DA PRATA

"LOIDE-CANADA"
03 ronrií-Rfi-iiT s ítoíilmsll ,«sv»t
Sairá á 15 dé outubro, paxá:

-ir.' -tLH-nis^ ,-SAÍ^p^..- SALVADOR — «SC-TB—
D_*JKAR - HAJÜRE - LON-
dres — aotuêrpia--
roterdam — amster-

DAM e HAMBURGO

cado "o ergio a <iue pertenee.
Art. S.« — Os palpites coiutario

da indicação de tris animais para.
cada pireo, prevalecendo no caso,
de "forrai»**, ou retirada de um
animal, a ordem indicada.

Art. <.** — A contagem de pon.
tos obedeeeri is normas estabeleci-
du pelo Joekey Club Brasileiro, pa.
ra oe concursos denominados Bolo
Duplo.

Art. 1.* — Os empates serio de-
cldldos sempre pelos rateios mais
elevados.

O Art. •.• — Os casos omissos
serio resolvidos pela Comissio Or-
gant__adora.

PATROCINADORES
Ho os seguintes os patrocinado-

res do 4.* Concurso Imprensa de
1950: Jockey Club Brasileiro, dr.
Joio Borges, Filho, sra. Sarah de
Mag»lhies Boettcher, dr. Jorge Ja-
bour, dr. Eurico Bolanis, dr. P. 8.
d* Paula Machado, dr. Roberto
Stabm, dr. Francisco Serrado., dr.
Alberto Flttlgllanl, dr. Nelson Bea.
bra, dr. A. J. Peixoto de castro,
dr. Caries, d* Rocha Paria, dr.
Euraido I/Odl • dr. Joeí Bastos Pa-
dllha.

PR-SMlOi
teias patrocinadores do Coaeur-

so serio oferecidos pri mios aos ero-
ntstas cl-JMlfteados no ifi Cerne.ir-
so Imprensa. Oportunamente eeri
publicada a relaçAo dos prfmloe,
qus íleario expostos na Tribuna
Social do Hipodromo da Gares, a
partir de aibudo, 28 do corrente.

Ao proprletirio e criador do ani-
mal vencedor do Clisslco Impren-
sa caber» vsllasas taças de prata,
denominadas, Taça Imprensa.

Ao jóquei, ao.tratador • ao cava-
larlço do mesmo animal serio ofer-
tadcs mimos pela A-itoclavao da
Cronistas ds Turfe do Rio de Ja-
neiro.

RBOLUfftS DA COMISSÃO DE
CORRIDAS

A Comissio de Corridas em sua
reunlio de anteontem resolveu:

a) de acordo com a comunicação
do "surter". proibir de correr, por
tempo Indeterminado, oa anlmsla
Morocho s Pile e chamar a «ten-
çio dos traUdoree de Maiter, Oootl
Bport e Drtlla. sobra a Indociilü-rl»
destes animais;

b) suspender por tris corridas o
Jóquei Artur Araújo: por duas cor-
ridas o Jóquei Mareei l/01lterou e
por uma corrida os Jóqueis -.mldlo
Castillo, ..ula Rigoni. OdUon Castro

o aprendia Ublrajara Cunha, torto»
por infração do artigo 155 do Códi-
go (prejudicar oe competidores i
montando os animais — Blue
Dream e Quejldo — Nuvem a f_lpe
— Fair tadir, Pequerrucha, 1-a-urno

MisUco;
C) multar era Ort 300,00 o Jóquei

Lagos Mesaroa, por Infração do ar-
tlgo IM do Código (desvio de II-
nha), montando o animal Falrfax;

d) chamar i secretarie quinta-
feira, dia 13, as 14,30 horas, os tra-
tsdores Adalr Feljó e Moisés Arau-
Jo • os Jóqueis Adio Ribas e Jus-
ttnlano Mesquita:

•) -ordenar • pai.emento dos pri-
mios das corridas de 30 de setem-
bro s 1 de outubro.

•fe_.rp.ST. o irregular petn» 0* _»•«•
priedede do sr, Jorge Jebuor. vol-
uri i pista no próximo dt»n.lr»BO
para enfrentar, entre outros, Ondt-
no e My i.nvr que o derrotaram na
sua última apreeentaçio, O repre*
semente de dona Zeli» OOttÉaga
Peixoto de Castro conUri com o
auxilio do "falsa", Ocre. enquanto
My I-ove seri ajudado por Aluar-
ve e Honolulu. Além dè»a** doía
(artes concorrentes, acham-se inseri-
tos no pireo dois novos elementos

El Maíachim nio correspondeu
EI. MATA.HIN NAO CORRB8PON-

tV O Q_"E INFORMA O RED
TRATADOR

Reduslno de Freitas, reeponiivel
pelo animal Et Matachln, comuni-
cou que o seu pupilo nio correspon-
deu ao que dele se esperava, atri-
butndo a leso, o estado umldo da
pista de areia.

Acrescentou ainda que em sua
próxima atuaçio, El Matachln deve*
ri produsir carreira bem melhor.

t
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GALINHAS MORTAS! SÓ Ni
"0 REI OOS CABRITOS'

Í.IJA RIACHUÈLO, 180

de reenslto, Maki, um produto da
••fibrtea" Paul» Machado, que dei-
sou ótima Impretato na eetrüs, •
Manimbí. um filho de Ever R*--.,

nmttim de eriaçio do famoao h»-
ras. %', p«-»rl»nUí, decisiva * i*"*»*»
de fogo a que se sufm-.-er* Fair-
pis*, no "Grand*. Prímto Wnwro
de Paula Machado", carreira funda,
mental de domingo próximo no HI-
pôdromo Braalletro.

Gambrinus, Líbano e Frontal
são os favoritos dos 3 primei-

ros páreos da domingueira
Programa para a reunião de domingo

LIVRO DE OCORRÊNCIAS
Como êSoi se "defenderam"...

COBRIDA DE 8A'BADO

Céesr caiiert. qua montou o ani-
mal Iguape, informou due, na gran-
dt curva, o competidor Místico,
velo de golpe para dentro, tendo ít;
chado bruscamente o informante,
apesar de ter o mesmo gritado so
colega. qut tomasse cuidado, a fim
dt tvitar acidente.
Hi W. Cunha, piloto dt Místico, ln-
formou que, ao fazer a curva, seu

"LOIDE-CHILE"

Sairá & 31 de outubro, para:
VITÓRIA - SALVADOR-
TENER1FE — C. BLANCA
- LISBOA — TAiraER —
GIBRALTAR - MARSEãJÍA

. — GÊNOVA e NÁPOLES j

"LOIDE-NICARACUA"
Sairá a 20 de novembro, para:

VITORIA — TR1OTDÁD e
MANAUS

Vivianne é a favorita do pri-
meiro páreo da sabatina
Programa para a reunião de sábado

l.t PAREO —* As 13,00 horw —
1.400 Mts. — Crt 40.000,00.

1 ( 1 Oambrlnua .. .. .. .. U

( 3 Quavanaa .a .* ¦« .. aa -A

( S Olstrla 5'

( 4 Bketch .. .. .. .. .. .a 55

1 SElaegi ts

«I
( 6 Bohemlo  .. •* U

( T Uclmla  U

>.«• PARK) — At 13,30 horta -
1.800 Mta. — Cri 30.000,00.

1 l a ralr UA? ..
( 3 Rio Pormoso

( 4 Bcarfact .. .
_l I S IttltnO .a aa

l 9 NUVtm .. aa

( 7 Elegv ..
S | • Mete ..

( 1 Jeruqul
mm *m •* ••

• »* ** •• *•

S4
M

39
M
M

•4
M
M

4 !

( • Mediador ,. .. '•_ .. .. 58
(10 Loto -*

( 1 Líbano • • e» •• •¦
St

84

1.» PAREO — 1.500 Mta. •
40.000,00 — At 13,10 horas.

Crt

1 (1 Virtnnne .... M „ ,. SS
t ( a Home Fleet .. .. .. .. SS
S ( 8 Klanut .. ., .. .. .. .. 88á* r^-rJBíW-v. .*. %»• -ilivín'*

: *t s Bola Atai"..-'.-;''-'.. *..- ;»* 
'8$

ttm* -¦-*""» -* r*-*n'- -*>H«»'l O !
J.e PARTO — 1.400 Mta. — Crt -...

35.000,00 — Aa 13,40 horas (Com-
pulsdrio).

a.o PAREO — 1.400 metros — Crt
35.000,00 — (roíktPÜI-BORIO. —

K-_.

( 1 Cherlt  i. .. .. 84
í !

( 3 Bourgo a* »« ta *• •*
( 3 Sulamlta¦;l
( «EU a. ....
( 3 Jarlnt ' .a ..'
| S Lingote
( 7 AíetO •• a* t» • • 11
( 8 Portugal .... .. ..

| t Oraudella
( "Miss Oood .... ..'..

84
86

88
50
84
54
54
52
58

l 8 MefUtófelet
( " Sstío ... .. .

8.» PAREO — 1.300 Mts. — Ort ....
35.000,00 — At 1S.S5 horat. "Bet-
tlng".

R».

...( " Ariana .. ,'.'.¦ ..',.".. .
-M^t*_ilaít>^'.tf^P .*-..«-.

( 3 -Letns. >t •• •• •• m* *
( 4 Dracula .. .. .. .. .
( s Popova .. it---»

a |
( 7 Parker .. .. .. ...... .
( 8 Oalarin .. ..  53
( 8 Arsenal  .. .. 32

.
(lOIval  .. .. 50

conduzido "sentiu" ds um diante!-
ro, rnrio por que correu psra den*
tro, apesar de seus esforços para
que tal nio acontecesse.
•V* C. Moreno Informou que, apesar
de seus esforços, seu conduzido,
Master, vinha "escrevendo", nio
tendo, porem, causado qualquer
nrn.ii.i-"» tn demais competidores.*ft C. Moreno, que montou tampei-
ra, Informou que. a partir dot 360
metros, sua conduzida vinha pro*
curando abrir, atribuindo esss tn-
cldente ao fato de sua pilotada ter"sentido".
*s Rigoni. que montou Jacul. decla-
rou que, no pulo da partida, os ani-
mais Cacurl e ícaro, apertaram sua
montada, que st atrasou considera-
velmentt.
tt 3. Martins, que montou Cacurl.
informou qut, na partida, o animai
ícaro, estando mal pisado, velo pa*
ra dentro, levando o informante
contra Jacul.•f. E, Castillo, piloto de Fair Lady.
comunicou que. nos 600 metros, a
égua Nuvem correu bruscamente pa-
ra dentro, o que obrigou o infor-
mante "escori-la" com o braço.
•f J. Martins, piloto de Welcorn*.
Informou que mm conduzido nao'«''Sctítaptnhou Vcárrefia, "tendo ter-

•S, minado o percurso com* flletes de
ieang*w'na» Jtótlnwil, _ „(! .•_.("

HC P.MMacha_.o, que montou Pllan*
tra,. Informou que. na partida, o
competidor Joio "fechou" o condu-
aldo do declarante, qu» quase "ro-
dou".

CORRIDA Í>E DOMINGO

( 3 NICO a. I

( 3 El Matachln 86
3 1

( 4 Belmont Park 86

( 8 Real 88
< 6 Welcome .. 36

( 7 Noviço 56

( 8 July Seventh 88
| 9 Jaguaré  .. 86
(10 Charlo M

3.» PAREO — As 14,08 horas —
1.500 MU. — Ctt 30.000,00.

Ks
( 1 Cravsdor .. 84

I |
( a Pelotio 84

( 3 Botambo .. .. .. .. •• 88
a | .

( 4 Ar&ri «-. «• •• •• •• at 54

*MI
50
58
48

58

(II Onze
(12 Dlxlc .. ..
(13 Borrschudo

4!
(14 Napoleio ..
( " Mias Oood

sa
se:
34

86
48

7.<> PAREO — 1.400 Mts.

S.o PAREO — 1.500 Mta. — Crt ...
25.000,00 — At 14.10 horat.

m.

30,000.00
tlng"

Oit
— At 16,30 horas. "Bet

COMPANHIA NACIONAL ^
DE NAVEGAÇÃO COSTEIRA

PATRIMÔNIO NACIONAL
INFORMAÇÕES DE VAPORES

AV. RODRIGUES ALVES NS. ÍW a Ml
TELSai 48-3484 E 23-1900

sgfJA

^mW^ vHHL ^flV

PASSACIIROI

ITAPUHY
Sairá para:
trf-t»r>pT» _- qatrra .— Mi.*"*~CÊfO* — 'RBOIFE

O RÁPIDO CARGUEIRO
RIOJURUA' .

Sairá para:
BAHIA — RECIFE — FOR-
TALEZA — ». LUIZ —

BELÉM

ITAQUATIA*
tMOTTOS1*- FLORlAN<
S_S -* RIO GRANDE— PB-

AT.r-.mR

"ITANACt"

^l5^ RECIFE • OA-
BEDELO

°^Yo*CijS?bRt"
Sairá nara:
SANTOS - RIO GRANDE-

PELOTAS O P. ALEGRE

1 ( I Jequltlala .. ........ 86
( a Mandlnga .. 30

tf
I 3 Poranga. ** «• •• •• •• e. 58
(4 «AléU .» «••«•• •• at *a 86ai
( S Opalíl ;• •• aa «• •• at aa 56
( 6 Media' Luna .. .. .... 53

41- ( • AtlVa a. .. ..^ a. .... 84

4.» PAREO — 1.400 metros
Crt 30.000,00 — Al 14,45 horas.

Ks.
1 ( 1 FaUítO .. ., .. ., a. ..

( 2 Llrô «. mm aa «t tt ** **
58
56

• t • * mm m*

2 1
( 3 tampo
( 4 Nerelda .. ...... .. ..; aa
{5 Htramonto .. •• *« *• 5S

ai
( 6 Alpino .... .. .. .... 88
(7 l-oureiro ...... .....*«
( 8 Barrftn .? •* • • ••_,*• 5*3

MT -¦'--
( t Inewdiirio .. 50' <18 Vsr__a_-i ._ _-_ •- "•• .... 88
(11 Thunderbolt .. .. .. .. 86

( 1 Aclram ..
1 | 3 Dynamo ..

( 3 Leste .. .
(4 Psrlamento

a | S Mlngulnho
( 9 Anscreon ..
( 7 Gunruman ..

3 | 8 Jatiú ... .. ..
. { " Jamary ... .,

(9 El Campeador
(10 Galhardo .. .

4.1
(11 Tarumtn .. .
( " Hong-Kong ..

•t aa «a

81
58
63
80
52
87
38
S0
84
48

83
48

( 5 Pronta! •• «
ai

( 6 I_ord Polar
~~~( 

7 Intrép-tlo ..' 4 ! 
'8 "Anscreon .'.

¦ (. 9 .Corretor ._¦

•fl) et tfl.

• t •• •• ;••

84

sa

54
53
32

SIR iti.-

AVIBO — A CompanlUa rtetbt cargas, ««(«mtndM^t b__gag*ent at
porto até ia titperta da salda da atua pequaMt. aM at 18 horat. P»»«»
armazém 13 — Valores pelo Btcrlt&lo Central, at* 18 horas da ****
ptra da aaida de teus paquetes — Os paquetes dt pasaage-rot au-

poeta dt cimarat Wgortf-cas.

Aeoita-st carga para trtmtportt. dt domicilio a domleiuo, em watt-
go mutuo eom a R«dt Viaçio Paraná — Santa Catarina, par» Ctal-

tlba a Ponta Grossa. — via Paranagui a tottmtoa. _^
Aceitam-se. igualmente, em trifego direto com. a W**^***"*?
Bahia t Minta — via Ponta D*Areia, carga* para aa toeaudadta %***.

vida* por aeiye-a ettrada. ou talam: :-, 
NO ESTADO DA BAHIA: Juerana - Helvécia -Mata eArgolo.
NO ESTADO DE MINAS: Altnoría — Pretldente Bueno — *^fl*-*a_ü'|
— Charqutada ~ Presidenta Ottullo - P_*_Wjm_« •?*!,-^T•T.F»n•í^,
Bi Bias Fortet — Pedro Vtíriaai — Teofilo Otoat - Valio --_Ru-
canga - Caporanga — _-adai-_l_a — Sio Bento — Quelssda - 8taS«*

Sbelro Bel-noor — Aífrtdo Graça a Arusual.

3.» PAREO —- 1.600 metroa —
Crt 30.000,00 — At 13,30 horas.- nm.--'-

I ( 1 Blue Dream .. .. '.. .. . 58
( 3'Bglt .*  54ai
( S JOlO ,; a. a. a. .. .. .. 58
( 4 Aplnagé ..54

ai
( 8 Pânico  -.....-&%
I 6 Pilantra .. .. .. ...... 54

4|
(7 Mon R«ve .. .... .. .. 86

8.» PAREO — 1.600 Mts. — Crt ....
30.000,00 — As 17,10 horas. "Bet-
tlng".

; XI.- ¦
( 1 ícaro t« «• «• »• •• - tt 5*1

i í
(2 JUTÚ .a aa a 80
( 3 Mftvllla 58

a | 4 Al Arussa  ..48
(3 L-tcr.tu .. .. .. .. aa ..52
( 6 Cacurl'.,  a. 36

| 7 Estalo .. .... 52
( 8 Arablana .. .. .. .. ..; 50
( S Mlrianto .. .. .... .. 54
J10 Carinhosa .. .. .. ..; 84
(11 FurRo .. .. .. a. ,. ¦** 58

D. Ferreira, piloto de Mani, ln-.
formou que o seu conduzido nio
correspondeu, em parte alguma do
percurso ia solicitações do infor-
mante nto confirmando, tambem os.
bons trabalhos.
-#*s_.W, Meireles, qut montou Jelis*
tóv lníormou que na altura dos 600
metros, a competidora Thals, velo
de golpe para dentro, o que obrigou

Io declarante a suspender o seu con-' duzldo.
•jj. Valdemar Costa, "treinador do cs-
valo Mani. informou que. o seu pen-

Ks sionista nio correspondeu aos bons
61 eneretetos produtldos. contlrmando,

assim, tt declarações de Mlngulnho.
piloto do aludido animal.
)i Cândido Moreno, quo montou o
animal Toê, informou que, na al-
tura dot 900 metros, o cavalo Llpe
correu para dentro, lavando nesse
movimento o informante contra o
competidor Hunter Prtnce.
-it D. Moreira, que montou Thals,
informou que, nos 600 metrot. um
grupo de competidores correu brus-
cnmcnte para dentro, levando o seu
pilotado contra o animal Jsllsco.•j. c Sousa, comunicou que o seu
pilotado Arcimclel, saiu de galo-
pe para Ipra, ao encontrar na re-
ta, nio prejudicando, no entanto,
qualquer competidor.
•r- J. Tinoco Informou que. na
grande curva, a competidora Magall
correu para dentro levando o pilo*
tado do informante, Punltaqul. se
perdesse nss patas de Retang.
41 P. Simões, que montou Magall.
comunicou que, na curva, o animal
Laturno veto de golpe para dentro,
razío por que Magall foi Jogada
contra o animal Punltaqul.

IP PAREO — At 14.40 horat —
1.500 Mts. — Crt 40.000,00 — "Ctn-
tenirlo do Farmacêutico SUva
Araújo".

. ( 1 OOOd SDOrt ... «__». aa a. 83
i* -*•-¦• • „

( 3 OtCar .. a. aa .» a. ...93

( 3 Cangápi .* 33
3 |

( 4 Changa .. 33

( 5 Tocantins  ..55
3 I

( 8 Oslo  •• 83

( 7 Qenglbre .. .... .. ., .. 88
. 4 | 8 Mont Royal .. .. .. .. SS

( " Maud .. ... .. .. .. .. 53

S.° -PAREO — GRANDE PRÊMIO
LINNED DE PAULA MACHADO —
a.ooo Mts. — As 15,18 horaa —
Crt 300.000,00.

(11 Don Paweho 88
( " Ss.ab.l_- .. ,-.-. .. .. .. 84

7.» PAREO — As 16,30 horas —
1.800 Mta. —• Ort 100.000,00 —
(BETriNO) ZXm "Hsndlcap" Ba-
peelal — "Thompson Motta".

Kl.

( 1 Lover'8 Moon 38
( a Laurlna • .. .. 8a

1 t
( 3 Orio Mogol 48
( 4 Cld 86

( 8 Globo  38
( 6 Camarada 55

( 7 Metteo 56
( " Ztlua 81

(tEtrela 56
( 8 Oseulo .. .. 48
110 Mônaco .. .. .. .. .. 3a
(11 Retang 63
( " Champion .. .. .. .. .. 48

(12 U Flteht 54
(13 8tnt Routt 87

| " Tarentatse .. .. 51
( " Btrrete 58
( " «a Campeador 53

8.» PAREO — At 17,10 horas —
1.500 Mta. — Ctt 25.000,00 —
(BErnNO).

Ks.'•«« •• . 54
.. .. 80

: **,n*6.'íf

• • ¦• 3*
r=V A*,' .,??sa

52
80

( 1 Rolante do Sul
113 Harem
,,,( 3-Vlgaxlitta.....,,,..

. (,4:pequerrue__à.v".?'
_U S.Valco, ... ..,,..

{ 6Lipe .. . • I .tt • •

( 7 Braclltan
3 8 Toé

Star

( " Moreno, ex-Sky .. .... 53

( 8 Trlmonte
4 10 Alecrim ,

( " Ben Hur
m. 50
a. 58

~+**eimi4V*i****v*m*+********+***

MÂPBASÊ
0/iriwe.m.

( I Ondino • • ¦ •

II
( *• Ocrt

( 3 Fairplay
ai

(3 Manimbê .'. '..«

SI
( 4 Maki

Ks
SS

•"85

, 83

. 
'38

, 85

POTRO IRLANDÊS PÂRÃ 0
PUNTU PAULISTA

A bordo da Um clipper earsue Ir o
da Pan. American World Airways
transitou, ontem, pelo Rio, com
destino a S&o Paulo, um potro balo"Balaltlava". embarcado em Mia-
ml t que st destina ao turfman
paulista sr. Haroldo Oulmaries, O
referido potro servirá ao. plantei
que o referido esportista'possui nt
capital bandeirante.

DR.CAPISTRAN0SSS08
(Doe, rao. huS.) GARGANTA |
Senador Dantas, 20.*, te!. 82-886S'mi*ttrmitmt>****m*my*r**^^ '

( 8 Mandl  .... .. 35

{ 6 MT t-OVe ., a. a. aa ..53
4 I " Algarve .. .. .. .. .. ,5S

( " Honolulu .. 83

6.o PAREO — As 15,50 horaa —
1.000 Mts. — Crt 30.000,00 —
!BETT_NG) — "X.* Convencio Ns_-
cional doa e_t-Combatentes".

mt+ttismmmttsmm******************

Doenças Nervosas
e Mentais

DR. HUMBERTO
ALEXANDRE

Serviço de Eletrochoque h
Domicilio

AtCIMO GUANABARA. N. l»-t«
t.» e 9.* âai 14 àa IS horas.Ks. 8.».

(1 El Toro 56' Téí. 5S-ÍSSS .-SSS
_._ ;—— ____-.. . .i 1.1 

"= 
—•.¦>;¦ V1'. ¦'. "'¦. .'.. 

' 
¦'." "¦ ¦ '"*•

Informacíea* e«m MARIO wmStQ
auâ visetmda dt Inhaúma, at -* V* TMtftmtat «-3388 t 33-1»»

AVENIDA RIO BRANCO. «
LOJA - Ttíefon» »nn*W*wm^

Dttóitageiros pelo Arm, IS do a do rotui

MO?ROi? V-KdTdE INRAOMA, tt - V* AND 33-3^»^»

PASSAGENS:

EM NITERÓI: ARMASSEM E í«-«TORIOM liABÜ1~ 6785
ARMAZÉM EM MARüí - 6781

JtU

t+*iv*****i*m**ê****v*i**#i^^

CLINICA GERAL
MOLÉSTIAS Dl SIN HORA E FARTOS

FICADO — DIABETES — MOLÉSTIAS VENiREAS

ULTRA VIOLETA — INFRA VERMELHO

DR. NELSON DA FONSECA
Cm»,: Srs Pereira NJ-Rea, VHK dat • àa U ha. - feL 4S-15S1

Av. Qtmm Ttére. 18S, sofersáe*. âss IS ks 11 ha.
Rem.: Raa Grfto Pará, IS9, Ap. III - TeL SS-M4S

SUPERINTENDÊNCIA DAS EMPRESAS INCORPORA-

DAS AO PATRIMÔNIO NACIONAL

-AVISO-

^».*^^*-^*'if*tf^,*i_*'_jft<*_»?t^

_a_i_U__AZ*m.—"©-3466. l_L__---.-^--»Í£-.-^-?^te7"^_í__Cf/''t_i-Oifff»í —-'€-.--_-»!>-
ÁRMAÍBEM 13 do Cais do Porto. Tel. S-1S08

miijiiiih$ * *

ê\§\tã9*m1mrmtmmê*^

O REI DOS CABRITOS
GALINHitó, FRANGOS, MARRECOS, PATOS, PERUS, OA-
BRITINHOS, LEITÕES E CORDHR1NHOS. t«do abatido na
hora e à vista do publico. Aceitamos encomendas para bati-
iados. casamentos, etc., para prepará-los Já "ASSADOS* à

gdsto do freguês,
FAMOSOS OS NOSSOS "LOMBINHOS". CARRÊS E PER-
NIS ^--.PQl*--*^-*-?"**---*-***^^ 'i
cendo uma grande aceitação de nossos numerosos fregueses. í

Rua Riachuèlo n. 180 — Fone 32-3800.
m*******M*m*M**mT******i*mm*m**»m**tm^^

Empresa Asfalto Nacional
O Diário Oficial do dia 16 de setembro pastado.;publica o Aviso de

prorrogação do praao do edital de concorrência (D, O. de 19-5-50,
páas. 7.735-7.736., para venda da Empresa Asfalto Nacional.

O preço básico da aüenaçio é de Cr$ 1.384.048.70.
Â apresentação dos documentos de idoneidade será ali de novem-

bro próximo e a apresentação das propostas a 14 do mesmo mês, às 14
horas, à Comissão de Concorrência, na safa n.° 1.406 do Edifício de "A

Noite", à Praça Mauá n.° 7.
Nesse local poderio ser.fomeeidos, das 14 às 16 hm&$t todos^os dias.

úfreis* excels ees sábados, quaisquer' Informes • relativos à empresa •• às
condições de venda.
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SERÁ ELEITO HOJE 0 NOVO DIRETOR
IO» INICIO

O l.»r«nlMf»« V* C. «# Inb«.»tir»a.
eooiiltlR »>• «ma eo-irmle* & parti»
cipar rto torneio inicio «41» far* ro
rnttcar no ai» a d» nov«bK> do |fom»»l* ano. *m sta campo. O^utl»
QUtt iiifi»rft.«.«,So pelo «•iii-ion» .,,
59-151» UM 17 taOfSi em diAnte,
Chiintr 0 twnhet Oeiner.

it—¦ it!»»><»«ataiii.. ».¦-.¦¦...,¦¦.,,, .1 11. .i»ii.«a>>,i..i,a»M,i|......n..,ii ii«liil..».ilMll»»t»»»aaa)a»^^
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ANO X
«a»»»»" ,,«.*«•»

. 1 '" .'"I—»»»—————»—mim -. ,¦ ...-..,¦.,¦.„¦ —^—^-^-^.^ niillllllt ll. r i if*}
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RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 1, ti* outubro <i« 1950 NÚMERO 2.825

CAMPEONATO DA SAUDADE
-**l*t**r*****svs****+***v*l*t*>***v***** a»a«i«»«>»A»»»«»'»»»»»»»a«t^M»y»a»»s»a^s»»sa»a«^

DOMINGO 0 INICIO 00 RETURNO
Flamengo x América, no cam-:
po do Sampaio — Madureira
X Bonsucesso, em Conselheiro
Galvão — Os outros Jogos do
inferessanle certame — De-

sisliu 9 Bangu
Eu» rfuniâo, roaread» par» a nel»

te de no)e, a diretoria dot Vtters-
no* Carloeaa dará conhecimento tos
delegados dos clubes mecritot no
IV Campeonato ds Situoade, ds ts»
brin organitad* psr» ot Jogos do
returno, Incluídos ot trea Jogos
tranaferldos entre Bonsucesso %
Amêrtos. Flamengo s Amítica *
América x Sio Cristóvão. Essa *
tabele: Domingo. 13 no campo do
Sampaio; Flamengo x Amedc*. HO
estádio do Campo Cirande: Fortu-
suesa x Sampaio. Em Conselheiro
OalvSo: Madureira x Bonsucèaso.
Quarta-feira, 18, no estádio do Et»
porte Clube Oposição: Bonauceaso x
Vasco da Gama, em Figueira de Me
Io. Bonsuceto x Portuguesa, tm
Teixeira de Castro e cocou x Pis»
mengo, na Ilha do Uovernador. Dia
33 (quarta-feira, à noite)), no cam-
po ao 8ampalo: America x Sio
CrlatoVao e Sampaio x Flamengo.
Dia 20: América x Cocotá — Vai-
co da asma x Madureira e Portu»
;-.-.:-.-¦ x Flamengo. Sta & de oo-
Timbro: Cocoti x Sao CSaStovio —
America x Madureira e Sampaio *
Bonsucesso. Dta ia: Bio Criatovàu
x riamengo — Bonsucesso x Viu-
co e Madtirelra x Cocoti. Dia 19:
PortugueM x América — Flamenuo
x Madureira — Bonsucesso x Sio
Crlttovio e Vasco da Dama x Sam-
peto. Dia 22 (quarta-feira, i noite):
Flamengo x Vasco e América x Sam-
paio. Dia 28: Madureira x S&o cri.».-
tovao — Vasco da Gama x Portu-
guesa. Dia 3 de deeembro; SAo
Cristóvão x América — Madureira
x Sampaio e Cocoti x Vasco. Dia
10: Portuguesa x Madureira —
An-.értca x Bonsuceso ê Sio Cristo»
vio x Sampaio. Dia 17: POrtUtfUe-
sa x Cocotá — América t Flamengo
e Sio Cristóvão x Portuguesa.

O BANGU DESISTIU

Em oficio remetido ao presidente
dos Veteranos Cartocss, João Kepo-
wuceno Fecundo, o* popular "Ma-
fuiinista" cientificou «jue, por mo»
tivos de ordem i1Ãüfr*na". óí Vetéra-
nos do Bangú nio dlsputarilo.0 re-
turno. E' lamentável que ós "tor-
cedorés" do foot-ball antigo fiquem
privados de aplaudir o esquadrão
miKnlfico d08 "alvt-rubrda4', uma
dns maiores atrações do TV Campe-
onato da Saudade.

comMTpeíFkíinãl.

m. .tv.». as.aaa-.jE.tti.ttt *,,** * m ^ *% ** t»,^,-^^ ** ^j* .. j. ^ r |Jfc .-..^ ^ ^ f** ^ •* *x*f+00t0jt$* fi i*vi Annry*i'jrinir

Lutando sempre
»»»»»a»Wi»<ayt^s<s*Vsai»»»>al»»s^«-»a>V»tl »"'»,*»"W4"4»»'»"('«'%V'4^

Ifcravt: IRINIO DELGADO
SOBERANIA, SÓ A DO CONSELHO DE

REPRESENTANTES
Atravessa e Deportomento Autônomo ¦ tM woler crise. A ofi-

tudt inoportuna da J.D.D. mandando publicar em Boletim Oiicia! amo
decisão qut, a notso vér. Nm poderia permanecer nos bastidores éa-
quele crgoniimo, serviu é* motivo para «sta situação que era impera
entre M clube» amodorittos da metrópole. A rsnúneia do dr. João Mo-
ehodo, acarretou, consequentemente, a demisiio «Jos teut ouxiliorci,

ja que o maioria do* mesmo octipova cortes de conlianto. Deste
mtido assumiu a direção gorai o viec-dirotor dr. Alcides Paiva. Et«'t, ao
Invés de procurar sctuefc-Rsd o impasse móis dipIsmaHeorsgfste, *%* èa.
***** maneiro um tanto discricionária, impondo tua vontade aos repre-
sentantet det clubes, come te es mesmos fossem crianças que sa dei-
xam levar per promessas pueris.

. Consto-nos, até, que na reunião de hoje dos membros do Conte-
lhe de Representantes, o dr. Alcides Paiva, não permitirá que es re-
pretentontes te manifestem sobro a renúncia do dr. JoSo Machado; ae
contrário procurará faser tenHr aos mesmos que 

"todo aquele qua ra»
núncio, não ttm direito a iulaamente".

Alegam vários dirigentes de clubes que «<»-. ****¦:*-«.5» ral Impo»
ticõo a cama lídimos representantes — aliás, razão da ser do próprio
D» A. 

'•**** 
Iulgarão a atitude do antigo presidenta da PAS de ocdrdo

«am as circunstancial. Nao aeredifamos. entretanto, que o dr. Alcides
Paiva, tenha em mira tal procedimento, isto porque, conheça sobeja-
mente os clubes amadoristas e tabe muito bem que seus repretênt-jn-
tes nio serão joguetes da vontade alheio, notadamente de am homem
cuja entrada para o OA causou sérios aborrecimentos entre os clubes.

A crise, possivelmente, atingirá hoje, por ocasião áo reunião o
seu "clímax". A vontade soberana da Conselho da Repretentaiites dl»

rá quem está com a razão pois ninguém melhor do que os própriosclubes sabeoteolher seusdirigentes. Aprasa aos céu», «mtretan^o, quo
tudo termine bem, para benslicio do esperte amador, a quedavida-
mos, se c que a novo gestão está sendo alicerçada sobre ódios e chi-
canos, uo Qot clubes façam prevalecer sua vontade, acima da qualquerimposição, parta ala do onde partir pois mais vala morrer dè pé, do
que viver de joelhos...

0 São Luiz Gonzaga foi, viu e...
Tftb 1 (Wegaçã* M •gtwMi pito jegatoes e "lorcetoes"
do Tupi — Vendi t clube de MaMa por 2 % 1 — Uma

vaca brava encerrou o episódio — Ninguém sabia dos CrS
150,00- Tudo azul na

Eníte ei m. Akldes Nva e Ma Cirnas a direção geraf de
la^MlMiMli AuHeene ~ \kÊ*9Êê, tMÉém, para a cen-
linuaçí» de dr. Jeio Machado no posto mk\ts\Q daquele órgão

.Sofreu a kíjjúk. p $aoto ||eijo> s- -; -_*>* ¦• .- p,QiWm\sJt*y fi , tt •f»*** <*r»t!'»-> ,»Hí*»'»'t*=- •« Et»5n|!i^*rroitT

Conseguiu vencer o ÂRilorinha jwr^"x.2^B»s ^,€«^$1-
ção ficará sem diversos jogadores por muito tempo — "Cunha-

do" sèrismenfs atingido

— »5tte em suas últimas atuarei»,
o quuaro do 11 Terríveis A. C, tem,
tracussado muito...

— Qus o pessoal do 7 de Setem-
bro n&o est4 ínzendo fé no Torras
Homem...

— Que nSo coaíormsdòs com s
d«rro".a doseü tjusdro, certos tor-
cedoree do Atlético F. C, tentaram
agreiaír cs deícnsores do Oritdos de
Manguinhos., ...

— Que a miidrluliti do Americano
Olímpico, .010 ttosta quo se fale
daquele clube...

— Que o Piraquarn F. C, 'am-
bém vttl désaílar o Torres Homem...

— QUa ot. O, Hcstauriidores, iá
tem depMtaae-nto Médico. Fará-
bens...

Ein difícil

Quo o S. C. Saudade, da Casca-
dvtrs, quando sofre derrotas, nâo

anda noticiário para a imprensa...
-:.í- .-v,::-.. «- A-... . ¦¦ - >"FURÃO"

peleja o Caravana
F.8TARA DOM1NSO FRENTE AO
ATLÉTICO MA RUA 1>A ALEGRIA

, , — JOGARA' COMPLETO
O Caravana, torfi domingo um di-

ficU compromiar.o c apesar de r.a-
bet qüe tet* pela frento um quadro
categorizado como o do Atlético, a
turma da. rua Mantiqueira irá a
cancha dtspoàta a um grande feito.
E para Isto catão preparados, n&o
tendo sua direçíio ss descuidado. )ft
que sfio conhecedores do poderio dt
eetf adversário,

E" CERTA A PRESENÇA DE NEL-
81NMO Ê MÜtATO,

Ej.-I:.. Ia comente uma dúvida na
equipa do Caravana o esta ara'&
presetifà do ponteiro r-jr-ir.tnho <«u-!
contundlu-ae contra o Oeramtca.
Mas cstar.fi em seu posto, justam.:»-•te conio Mulaío frente o Atlético.

Este é o quadro da A. A
Santo aleixo. Muitas de seus

ISffto ê a pilmeira vez, que re-
registramos e com pesar, o poucocaso com que sito reesbiefas as
delegações cariocas que vfto a
Santo Aleixo Cm Magé, princi-
palmente quando a equipe visl-
tante consegue lewr vantagem
no marcador. Ainda domingo
último, coube a A. A. Unidos
conhecer de perto a ira de maus
esportistas do adiantado fnunici-
pio fluminense, excluídos
apenas os dirigentes do Ando-
rinha P. C, já que seus Joga-dores sfio autênticas f»«ras em
cámpô. .Nfio resistíbint-lQ •»'*¦-
guém. valem-se da" brutalida-
de para impor medo aos seus
adversários, que ali vão nara
disputar uma peleja de futebol
e com titulo de amistosa.
O UNIDOS NAO AOREDITOU

E VmmO POR 5X2
Com enorme expectativa teve

inicio o préilo principal, depois

A embaixada do 8. Lute Gon-
saga foi domingo último a Taire.
tá, para ali dar combate em uma
peleja amistosa a cqulps do Tu-
pi P. C. locai. Os integrantes
da comitiva madurelrense che.
garam a Tairetá c rumaram paraa sede do clube fluminesse. Ate
ali nada de mais. Muita amabili-
dp.de e baa sronvsrsa. er.íre os di-
rigestes do clube carioca e flu-
mtnense.
MUITA ESPOR-nVIDADE NA

PRELIMINAR , *
;' logiy úepois das l^lioras, teve
inicio a pe!?ja de aspirantes. Que•k?!cza., A diícipliia,.«9íti5S09rtlvi-,
dade reinante «aram de fasfer in.
veja. Um choQiit» um pouco mais"duro**, is dois alvsrsark» con-
íraif-niiivamjs?. numa demons-
trr.çSo beia de como deve ser
praticado o futebol. No fnal
venciam os integranfs do sao
Luiz Gonzaga por 2 x I.

O INVERSO OA MEDALHA
Dirigentes, jogadores e "tor-

cedares* do clube de Madiireira
citaram rtôUsfeltifSlmos com o
qu» vinha acontecendo. E cdra
tmtttsiasmtjs, entravam os ln-
tegrantes do S. Lute Gonzaga-para disputar a peleja principal
è frente a um quadro que um
domingjp antrs Unha vencido seu
adversário, que foi o Acari, pela
contagem de U x 1. Mos estava
i r-íTvada uma surpresa paro to-
dos qus r--í acompanhavam o
quadro visitante. E isto começou
quando o S. Luiz Gonzaga assl.
nala o stni sestundo tento. Pronto
começou o maísacr?. Jogadores

( dirigentts. senhoritas. crianças,
cnfün. todo mundo apanhou. Era

Vnidos, que venceu o Andorinha lá em' uma P1000^ de I0 ?*** h *

prellüilRar -
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Estáo basUnte agitados ot
círculos rsporuvos amartortsus.
com os OfUmoc acontecimentos
no Departamento Autônomo,
que crlginanun o pedido de de-
nii.-•.-,'«o do Sr. João Machado,
que vinha exercendo o cargo do
Diretor Oeral d»Mde quo foi
fundado aquele organismo des-
porlivo Hoje à noite, renhir-
M-fto cia Assembléia os repre-
sentantí/s dos clubes anudniir,-
ta», a fim de tomar conheci-
mento da renuncia do antigo
presidente da P. A. S., a, em
seguida, eleger o novo Diretor
Oeral.
QUEREM A CONTINUAÇÃO

Pelo que conseguimos apurar,
alguns clubes faraó um movi-
mento no sentido de que o Br.
Joáo Machado continue à testa
do Departamento Autonomo,
Entre os partidário*, dessa cor-
rente, estariam o Campo anui-
de, Cacique, Del Castillo e ou-
tros. Entretanto, diversos dos
clubes que apoiam essa medida,
oporiam restrições k continua-
•çio de auxiliam do Sr. Joáo
Machado, pelo que poderia fra-
cassar a idéia, JA que se trata

O quadro do São Luit Gonzaga, que vencia o Tupi por 2 x l, quando fese mlcto tremendo •'sururu" —

ingresso. O "seu*4 Rocha que 6
o tesoureiro falou que náo ora
com ele, alegando que o diretor
de esportes é que pagava. Por
sua vez, este diretor disse quenfio tinha nada com o "peixe"
E neste joga.joga, veio o Sáo
Lute Gonzaga, sem o dinheiro
que prometeram, e sim, com uma
surra tremenda...

ATEKÇÃO m DO RIVER
. A diretoria do River resolveu prcr-

«regar atí o dia 91 a entni-'.lí.Klé só-.-
cios sem jóia, sendo qua daquela

itlata cm diante, ncará .estabeleciao'
o pagamento. da citada taxa.

Reabilitou-ie o E. C. Saudade
Apé* o contundente retée som-

do frente ao esquadrão do Centro
¦àsportivo de Amadores, o conjunto
oo X. 0« Saudade, enfrentou do.
mmgo vitimo em Kltópoits, o qua*
dro do E. C. Central. derrotando»o.
pata contagem de 5 «¦ l. O •Mito
orientado por Mundtnho, apresen-
tou»st> com a constituição segiitnt«:

j Jacaré; Osvaldo * Chico; Paulo, Cos-
j me e Tito; Milton, "Wilson, Nelson,
j Nilson a Zé (Ivan). Os tentos para
I o bando vencedor, foram cong,ut«-
i todos por intermédio de Nelson a,
I Wilson 2 a Ivan 1. Na preliminar,

venceu ainda o grêmio visitante,
por 3 x J. '

DJFICIl VftóRJTDoTT
ANA NERI

Teve lugar sábado à noite no es-
tadlo do Bampalo A. O., O stnsa-
cional logo amistoso entre as equi-
pe* representativas do 8. C. Ana
Neri a A. A. ENGENHO NOVO, ter-
minando oom a vitoria do primei-
ro por 3x3.

O primeiro tempo terminou com
o platmrd assinalando 3x0 para o
8. C. Ana Ncrl, tentos marcados
por Eimlr 3 a Hilton 1 No 2." perlo-' do, á A. A. Engenho Novo atuando

¦ rc:n mais entusiasmo consegue dl-
mlnulr o marcador, assinalando 3

í tentos, terminando o préilo com a
i Justa a merecida vitoria do cam»
, pclo do Rlachuelo por 3x3. No

quadro do E. O. Ana Neri nao hé
nomes a destacar, tendo todos os
seus elementos cumprido bOsa atua-
çoes.

O quadro vencedor estava aastm
formado: Alfredo: Gentil e Osmar;

[Jorge. Hamilton e Tamarlndo: So-
: bral. 'Nicoia. Hilton, Ebnir. * Casca-'nha. Na preliminar venceu o Enge-

}«jnhb^a;t^'3 r^£^f-~*

ttt cargos de confiança, e o
Prwident* demlssioftáHo pottvl»
velmento nAo averitaria conti»
Mar etn teu posto sem oa ele-
mentos de sua confiança.
AM-lliKS líARROS DE

PAIVA
Com a di-nilí.M.o do Sr. Joio

Machado, qua ser* levada hojo
ao conhecimento dos clubes
amadorista, assumiu a dlrtrçfio
o Sr. Aloldo.*. Barros d* Paiva,
entfto vice-diretor. a\o que nos
íôl dado Informar, esse íespor-
tlsta é um dos preferido» por
alguns clubes para dirigir o De»
partamento. e sua «"nrw.ilniura
será apresentada hoje, encon*
trando forte apoio.
SURGE O "TERTroS"

Finalmente, surge o terceiro
nome, apresentado como o "ter»
tlus", Trata-se do Dr. Paul»
Ramos. Presidente da JunU
Disciplinar Desportiva, e tícâ-
portlsta bastante simpático a
todos os grêmios do Departa-
mento, dada sua ação merr-e-
dom. de louvores. & testa do 6r-
gllo disciplinar do Departamfm-
to. O Dr. Paula Ramos seria
o candidato d* concüla-ao, me-
recendo, portsso, franco apoio
doa clubes. Assim «índr^ao
que parece será ben; recebida a
apresentação de «eu nome.
A CONVOCAÇÃO

O Boletim n. 118, de ontem,
fes a seguinte convocação doa
clubes, para a assembléia des-
ta noite:

Convoco os Srs. Reprecen-
tantos das Associações filiadas
na forma do Artigo 27 dos Es-
tatutos da F. M P. (Êt-vl do
Artigo 13.» do Regulamento do
D. A.) para se reunirem no
dia onze de outubro corrente fts
desoito horas em As?.emblét*
Kxtraordlnftrla » doiilwrnr «Atire
a seguinte Ordem do Dia: To-
mar conhecimento da renunci*
do sr. Diretor Oeral de resot-.
ver casos omissos de interesses
gerais. (Terceira e última Con*
vocaçAo).

*^*s*M*^*******l.*****t*,n***,.J*AJ*A+j*A/**
Caleifkan-
l te dea ,

ossos. '
«l«tj«>«t)atl»'»*«a»t»>«a'»*'als>a»a^

Óssfio-Têflicfl

CORRESPONDÊNCIA
Encontra-se am noasa redafto. e

pode aer procurada diariamente s»
partir daa 13 noras, eorrespondAn-
cia para a srta. Mlrlan Marino. da
Silva, Madrinha do Esporte Amcdor
de 1*350. Também eatao em nosso»
poder, e podem ser procuradas da
mesma forma, as entradaa que Tor»
res Homem T. C.j__conc*aeu ao fot- BetemMo •tr'.- o., dcTWHlòn. p«t|
o íríuoqú* trtvat-ío 430/» aMôsimo
dia 31, Oo estidto Klabtn. I
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ENCERRARÁ NO PRÓXIMO DIA 31 O PtilTO QUE ELEGERÁ A RAINHA DA
PRIMAVERA DO RIVER F. CLUBE — A diretoria do River F. C, em sua úf-

tinta reunião, resolveu que o Concurso que elegerá a Rainha da Primavera de
1950 seri encerrado no próximo dia 31, devendo a festa de consagração ser reali-

sada no mês de Novembro

Os concursos da Â. C. D.
Com os resultados da ultima ro- Mario P. Silva 51; 8 — Paulo 61!•

dada a. colocação doo primeiros 'con- veira 51; 8 — Vieéntí Faltosa 31;
correntes ílcou sendo a seguinte: .«—»,í*austo G. a*alm»ilda 49: 9 --

Otavio 8iltiv.»5#í lo —» Cello da Bar-*#AÇA 4'AMERICA"

(ii I — S-srgto Paiva, 10-TÍ; 3 — <3s-
SmarP. Melo «-63; 3 — Osvaldo H.li topes 5-57; 4'—• José Telxeirt» «-S7:
hS — Luclo OuimarSes 5-SS; a — Vi-
acento Peltosa 4-35; 7 — Mtltbn Pi-
linhtUro 4-54; 1 — ÍUcardo Carpenter*»4-54;',8 -r pernando Carlos 8-S3i
f-9 -i isoía4 Zuijftmani» 4-53; It> i- JOr-
."ge de Sòuia 4-SS; 11
iís-53; 12 — Mario P

ros 43; 10 — Zitdo Dantas 48; 10r— Eduardo Moto 48; 10 — Manoel
Enrbosa 4S; 11 — Kaac Zukemann
47; 11 — PáUlO Vidal 47: Í3 —~Wll-
ton Llfjuorl 46; lí — Ricardo Caí-
penter 48; 13 — Iraelt» O-áimarSes
45: 13 — "CduraStlo SljigalJsfies 45;
13 — «Tãder lf«Wes tii Í4 —- Fernan-
dO Cnriõ-, 44; 14 — Otavio Vidal «W;
14 — Eüfjstiló Martins 44; 14 ---Mi'

«Jaime Amar Purtado do Oliveira 44; 13 — Car-
Silva 1-52; 13 los Neto 43; 15 — AmaUí? Masct-

u— Atarlco Conta 3-51: 14 -»» AtipSà- monto 43,*iío ISastoa 0-31; 15 — Fausto d, At-
rnslda 4-80; ia — José Araújo 4-805 TAÇA "A. C. O."

il6 i-.afader V. Mavas 2-30; 17 — • 1 -» Pauto Oomes 8»54: 2 — HuiJfi
. Patilo Silveira 4-«s; 18 —- ítomtiu A« Rocha 2-50; 3 — fiêrnartíl Cam»

C, Silva 2-48; 19 — Amadeu R. lo- pos 3-49; 3 — Abel J. da SAlv* 3-4»;. pel 3-47; 20 — Audtr BasWs 2-47. 4 — Jsa^üím ds OitTeíra S-4"i S
i«' s 1— Murilo B. Santos-3-45; 6 »—. Al»BrtONZE "gaVANO Ht HiííTo44 tesu Osstss 2-4S; 7 — "'Rsódoro 

lõm-¦: " ".';:-•''-': - . . f vedoü-43", á¦ •»» BíígiG Strauss Z-4A:.\ í íi o*s»sldo N. .Xopfcs 8ã; 2 — .9- —: EUjr#nto eí* Oliveira i-«d; 10'
Scrpiô Pstva 71: 3 - Milton Pinhei- — ftoíicrto Cariònglá 1-34; n -»

12 —•

•Jogadores estão contundidos
ún uma preliminar onde o mar-
caüor acusou 2x2. «Lego de ,ui-
cio, o ([ttudro do Uniaos mostro-j
iVíúis técnica e controle ctiirc
suas linhas. E isto veio se espe-
lhar no "placard" que eni pou-
cos minutos fcl a casa dos S
tentos a "nickel" des locais. |Tanto bastou para ter inicio a
violência. £ como deram "bo- -
tinadas" os ••santinhos" lá de >

nada podiam faser cs integrantes
da embaixada «rioca.

APAREOT UMA VACA
BRAVA"Desgraça pouca é besteira**.

Este é um ditado antigo. E ÍOi ,
o Q»ae aconteceu com a embaixo. . v**° argentino

^^ _. — _— —*. . I <******* ii t*Ti vm Inl-áída do São Luiis Gonzaga. Depois
de apanhar até dizer chrga. vol-
tava para a r.rdc a fim de ru-
mar para o Rio, quando surgiu
uma vaca brava. Ê outro corre
corre, sendo que a Madrinha do

Santo Aleixo, conseguindo assim • clube de Madureira quase foi
o seu primeiro e segundo tentos, , atingida pelo animal, qua pare.
terminando a peleja imoti 6 vitó- I cia querer emltar os integrantes
ria brilhante ao Unidos da He- • da equip® do TtõiL' Tudo isto nos fõi narrado pelo

rc 69; 4 — José Teixeira 39; 5 —
Armando BântOs 57; 3 — Ivan Moti-
tlnlno 57; 6 — Maurício Chapiiis 34:

:6 — Romeu C. Silva 54: 7 -*» isasc
Moutíario 52! 7 — Amadeu R. to-
peê 52; 7 — a*Jarlco Costa 52; 8-.—»

A. Cardoso Machado 1-33:
Rubens oe p. mm 1-32: 13 »*» tên
B. Bulcfio 1-31; 14 — TOM**» O. Vi-
ftna 0-30; 13 — '3etè Alv«"s áo'Mo-
rses 1-SrfS: 15 — Araerto Pereira ds
Eiiva 1-26.

¦ CUNHADO TOR*I*EMENTE
ATINGIDO

Na violência, o mais atingido
íoi cunhado, com violento chu-
té no tornozelo, com ameaça de
fratura. O jovem jogador do
quadro carioca foi imediatamen-
te transportado para *»sta capl-
tal onde esta sob tratamento mé-
dfoo. ¦

OUTRA mm.k DÔ CELESTE
A peleja que vinha sendo aguar-

dada coin gciuida intende mto ene-
íçou a agradar a todos no* ali com-
pareceram. J& que o Olímpico tsta
tot adversArlO 0 por 4 x 2 venceu o
Celeste. Mantida a Invencibilidade
aoa aspirantes do celeste, vencer.-
ao oa i^Mpanhelros ds Assis pei4x1, Os quadris do Celeste assls».
jegaram:

AMAÜOHES: Antônio; Nelson *
üiiaon; OBvaldo, Ai*rtnho e Ary:
Artfímar, Alteralr, ftMÊra, Camscno «

; âSèmktttm*.'. Uto: Ania • 
' 
tjtr-

cy: Quínho, Eciínho e Kízo; Sísl-
nno, Aguineile, Baba!, fefltínao *
Waldir. !

esportista Bergem de M. Ribei-
ro, diretor, de propaganda do 8.
Luis Goni?agáv qui também loi
atincido no olho esquerda
NAO APARECEU NINGUÉM

PARA PAGAR A AJUDA DE
CUSTO

O lnteressaste, é, tpxe «lepois de
tudo aquilo, ss dirigentes do S.
uta Gonzaga íoram proctírai4
uma ajuda de custo de Gr:?..:.
1.500.(50, das despesas feitas, ji
tpie o clube -flumlneasa cet-ra

Reunese o tmúk ÔsS«
rts1iv0 é* E. C. &esfka

Cosa a prlasaira «íoavocaçio, mar-
cada para is 30 horaa a d. Gcyanda.
para àa 21 noras, i-tnmtr-so-* no ?»*i»3-
xirao dta IX na tMe da rua SI»
Luta Gonsasa.. o Catvselbo Dalibe-
raUvo do E. C. Bsnnca. p;ra tratar
da seguinte erdea do dia:

a»> --- Aisrevat-alo fio balsas* »j*-
ral do s»no de 1949, e 1.° semestre
•Je liBO.

b) —*3***3*-3t*t sebre o art. 93 das
Xatatutos. letr* "a"*,

c> — Tiwaiur caabiKímeai» da
campanha PrO-sede social • inte-
rtsMs gerais.

CAMBIO
Abriu ontem, o mercado da -am»

cio em posição estável a sem alta-
mçio nss tasaí. O Banco do Brasil
sacava a $2.4160 sobre Londres • *cri in.ta sobro Nova Iorque «com-
orava a crf 51.4440 • a crj 13.3a
rcr.prctivamcute.

As&ito, techuu inalterado.
O Banco do BrasU atuou es se-"tias mias:

Praças Cr»
A Wm» Vend. comp
Dota* ..... 18,73 1S38
rranco eutço . . . 4.3241 4,21 «4
Pesata , 1,70 flè

1.37 «f
74000
0.3120
iíLtH
,1^0

0.37 78
52.41 CO 51.4««5

4,9131 4.G2 29

1,34 88
8,94 40

13811

8.38 42

3,7393
0.37 44
0.0535
O.ji) ii

3,83 tts
0,3578
0.03 25
0.88 34

Cr$
53,4160
0.8572

18.73
0,05 33
0,37 70
44285

S.73 53
1,70 S«
3,62 09

Federação Brasileira das
Iscolas de Samba

Esta mareada para amanhi. q-ii^fa^to-ft4^™, !m|»H»uj"í* i-eijiiiílo
çn^o oa. presidentes e.M|u*i»enta?ito* das- S-wmbk* <M Samba fíüaâ»sa teiieraçlo Brasl!ei|«i das E«»áas d® Samla. Esr«a reusaiâo cujo
^*Wsltó.?élí*Pe!í3*> t^-m m ^^ %®c**- a* and* atteífatema»*- sa-tjiíelá.Entidade- k rua íoa^tilfii 4t?i,«íJto»ís. 3m* s* fgt*t*% tm '**6Ú-
mos íoljjuedos fâi^vaíeseos e aos desfiles »-»ifi*Jais âe 1851. *

Peso urugucio
eeao boliviano . .
Flor lm ......
wuJtSH « •} • *m*
Franco belga , . .
Ubra» . ....
Coroa sueca .. ..
coroa dinamar-

QUtíSf» «. . . , ,Ct-troa «sbsca . . .Franca franess , .rr..-uI!o J .....
ÚUBO-nNÒ

O Banco do Brasil, eompmt. ***,tem, a grama de ouro-ílno na base
tt lood/l.fjw. em curra- 0u am«J»>-
dado ao preço da Cr* 20.81 76.

CÂMARA SINDICAL
Sm 9 do corrente. raglstrou»se as

seguintes mídias cambiais*:
Praças
landres
Portugal
Mova Iorquo .. .. .. .,
Franca .. .. ,« .. .. .,
Bélgica (í. belga) .... ..
Suíça
uruguat .. .. .. a. .. .. .,
Oinamarea .. .... ,. ,; ..
Heapsnba .. .... ., .. ..
Grteià .. ..•.."

BOLSA DE VALORES
Tivemos a Bolsa de Valore», on-

tem, em cendlçítsa ativas, verificas.»
dts-se negocies anunciados noa ti-
tules em evidência. Cotaram-so disTJdores sara alteraçfto alguma de
er*íM, mas com boas perspectiva*e tendências favoráveis, tudo con-~%tó«*i*auM

.. Apôllce-3 gerais:
<3rf

41 D. Emis.» - Nom. . 700,00
soo Idem aut,a 700,00
lt* rdém t*M&? pt 715,00100 Idem 725.00

3 Idem Emp. nm .. .. 860,00
200 Bf^ajustamento .. .. 776,00

Obri-açílc»:
ft Goerra Crf 100,0o .. ,. 76,00

19 Idem t>S 300,00 .... 152.00
19 Ide» OrS 500.00 .'. .. 380,00
iiara cr» 1.000,00 .. 771,00n üesá;.-,(.. ¦'.*. -..-';, " m.co

v*Jm*m '.. ¦.. 775,00
182 Sttem CrS 5.000.00 .. 3.910.00

Estaduais: - Apls:
3 M-. Sífflto - pt. 8s/Jf 425.00

ío-Mtea». -p^uia»*  40Q.00
13 Minas 7 «3. .CrS 500.00, 250,00' 
UMtm- CH l.ttBOfi* .. 555ffí' t*ténm;---i,m .,.., .. mm50 màm l.a séria ,. .. 183.00
33 lãera 3.» Sène ...... : 158,00

22 Idem 3.» Sírt» .,"*. ., 393.00
50 Pernambuco ,. ,. ., 43,00

477 R0d.° E. RIO .... .. 349.00
19 8. Paulo .. ,. ,. .. 305,00

IOS Idem Uniformo .. ,. 885,00
87 Idem  ., 890,00

Sluntclpalí d»
D, Federal

ídt Emp." 2906 pt. a. .. 165,00
50 Iitéra 1914 .... ., .. 169,00

Municipais dos
Estados" 

6P..31/2%  30,00
144 P.. Alegre Crt 500,00¦7% ....: .;... .. .. 3bo,oo
108 SSo . Leopoldo d* Of»

1.000.00 - 8  850,00
Bancos: - Ações:

31 Mercantil do RIO de
Janeiro CrS 300.00 ., Vtijtlb

585 Preíettura do D. Fe».
deral Crt 300,00 .. .. 200,00

3 Idem .. .... .... .. 210.00
Companlilaj:

100 Progreaao Industrial do
BrasU Crt 200,00 .. .. 1.400,00

500 Eu ttü CrS 100,00 .... 40,00
50 Carioca industrial Cr*

Crt 100,00 .. .. .. ,, 127.00
140 çorv. Brabmi. Cr»

mOO - Pref. ., ..:..- 605,00
607 d. santos - Nom. Crt

300,00 ..  215,00
47 Idem port  215,00

155 Ferro Brasileiro do
CrS 200,03 .. ..... .,.' 390,00

110 Paulista da Força o'
Lv» Cáf# 300,00 .. .. 200.00

27Mdem... .. .. .. .. 303.00
3 Prolar •— Ord, Or.

200,00,., ,. .. .... moo
5C0 Idem pret,° .. .... 200,00

20 Sid.« Nacional Ort
200,00 .. .. :-'.; .. .. 195.00
Debcntures:

50 Bco. Lar Brasileiro »
Ct* 200.00 - 6% .. .. "ÍÔ3,60

Vt Cia. C« "ftrahm* Ct*-i.aio.oo'-•- b«* .. .. í.oys.oo
20 Cia. P. e L. Nordeste

do BrasU - 1% CrS
1.000.00 .. .. .. .. .. 613,00
Vendas * prajo

1350 Aç, Bac. D. F«XÍC-ral
t— V/CcírniJ.a 180 dias
a Crt 200.00 .. ., ..

CAFÉ4.-
Ilpo í — crt 174.60

Este mercado funcionou, ontem,
ém condiçôtsr firmes •» com oa pre-
ço» inalterados, o-tipo 7. foi «o»
tadd no nreeo antar-ior do CrS 174,03
pot dea qulíos, na wedra <• durante
os trabalhos nSo Houve v«ífh»JaS eo-
bra, o dlsponivali.

tHè&m inaHflradO. > ,
COTAÇÕES POR DK2 QUItOS

Tipo 3 .. .. .. .. .. .. .. 173,4.1
Tipo f"'....,'.. .,- .. ..- ., 175.30
Tipo  .. 17520
Tipo 6 .. .. ..  17460
Tipo  I74.ÕÓ
Tipo 0. t, .. ... ,, .. ..' aí, 173.»

PAÓTA — Estado de Minais —
Café comum CrS 17,41; tdem fino
CrS 19.85 — Estado do Rio —' Ca-
fé coitiUrt. t**t' 17.80.

MOV1SIENTÕ EST^TISTlCOi
Sntrstlas ..  afi-^tó

Existência .... .. .. ., .. 582.791
CAFB' A TEBMO - ABERlüR.4»

CONTRAtO A
(COTAÇÕES POft DEZ QUILOS I

Meses Vénd. Comp.
Outubro .. .. *, .. 176.50 175,50
Novombro., .IV, .. M96 175,30
DMembro .« .. ., 176.00 176.M
Janeiro .... ,. .... 178.90 177.10
Fevereiro .. .. ,. .. 179,40 177,70
Marco ., •,. ., .. .. S/V 177.90

Vendaa — 3,000 sacas, f
Mercado — Estável.

FECHAMENTO
Meses 1 Vend. Comp.

$/0
B/C
B/O.
S/O
8/0
N/O

Outubro .. .,, .. ,. 173,80
Novembro .; ., .. 173,80
Dt::cuibro ...... .. 173,80
Janeiro.. ,.".. ,. AMtt.V)
Fevereiro ., .... .-, 176,00
M»r«*õ .. .. .. .. ..'. N/C

V«ndas — 6.500 sacas.
Marcado --.Frouxo, , -

AÇ'l) CA II
Estevo ainda.ratem, «ss* merca»

do sustentado e com os prcçOB Inal»•JfiríJdia.'''''- *.,'.'.. ".: " ¦'-'• '¦£
,. MOVIMENTO ESTATlRlirr»; *'
Entradas: tardos
Estado do ÍU4.',.' .. .. ., . 1.920
Da Minas CM«»Uí .. .. .. "t 500

TOTAL .. ...... ,V 2.42Ò
Saldüa .-,'•.,. .. ..  14.489
Existência  75.551

COTAC0E8 «POR 60 QU110S
Branco cristal .. .. .. ,. ,. 193.0O
Crlatcl amarelo .. .. 'im 

.. ,*.-' 177,00
Masca vinho .. .. .. .. •**'¦ 173,00
Müscavo"¦¦«, .. ,.-.....«• 161,00

ALGODÃO
O mercado de algodSo em rama

funetonou ontem;* ilrmè a «om 'oa
preços inalterados.
, «MOVIMENTO ESTATiSTíCôi
Entradas:
ue Sio Pauto .« .. ,. .. 

'..-- 
200

Do Ceart ..-¦¦.,  ' —

TOTAL .. .. .... .... 
~S&

Saidas «...  160
Ext-stôncia .,..,. .. ...... 1.749

COf AÇÕES POR DEZ QUILOS
Pihrà longa:
tipo 5 
Tipo 
Flbrt» mídiai
Sertíies
Tipo 
TlpoS .. ,. ..' ,
Tipo & .. a. a. .
Ceará:
Tipo 
Tipo 5 ...... .
Fibra corta: ,
Mstn*. tipo 3 .
Paulista, tiof» a .

GÊNEROS ALIMENTiClOiS
O movfeaeato verificado ita d

segülntei:

280.00 a.SèS.O»
270,00 a 375.00

245.00 a 247.09
SÍS.fJO '.a-SMt.Oftt'.
228,00 a 230.Cft'

2al.OO s 230,03
314,00 a 310.00

wm» 22*»0Ó
218.00 «« 213.00

Embariluês ,.-¦ ..-
Citaj (icsuâclsídò

baroue .. ..
Consumo ItxtX .

par* em- 33.9SS

139.052
1.050

Fatilo (sasoal .
Astfcar (saeos) . .
Fartófia (ssiíôsl .
Milho {saco») , ,
Battha' TcaUàsV ...
Carvta* (*»ttj»*«i ,
Arroa (quilos) . .
Aswí"i* (etUaitt) . .
B*calas« (tâ«3e*>
Batata (saeos) .' -.'
Manteiga (quilo;) ,

Ent.
3.403'

31.533
1.300
8.723

7.050m
250

9,fiS4sn

Saio
1.504
3,903

*?00
50»se»

. ioe
3.000



.^ÂVIfüO.I ALEIXO CONTRA O SANGÜ-O Oíorfa^^ &¥®«Ío lanfWas. tébad*

l ' contra o Bangu* Os dois paulistas ensaiaram i agradaram m mim dos leopoldiu m%m

UHllil 010TC DE TREINAMENTO
OSPARA OS VASCAIN
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OURO - JÓIAS
PRATARI AS

Compro pilo maior prece.
Beco 4» Rosário N. 2, Junte
»0 tarso de S Francisco e
janto k ôtlfa 

'A Redentor».
•..•... ' 

*•"¦.'.'..'¦. 
- ... 

'  "" ' 
¦•'¦ ¦¦ ' ¦ ¦'• ¦ ¦¦¦- ' -¦¦ ¦ ¦•-:..¦¦•»¦- r ¦¦¦-,¦

Concentração apés as partidas - Redução dos
treinos de conjunto — Esgotados os craimaHInos

— Conferenciou cosn ílavb o coram! Mim

ANO X RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 11 de outubro de 1950 NÚMERO 2.825!
>i i i ¦¦ mm... ' i 1....1 .. .-¦...-. ¦¦ ; ij "i ..ii ,."Cracks" paulistas visados pelo Vasco
ttm.ma.mÍmJL •.««••míJa-CáSm tx />ni>oNol PÁvfin fl fim He §0nd<ir SÔbrÊ PinaO. mínuo último nfto correspondeuSeguirá segunda-feira o coronel Póvoa a fim de sondar sobre Pinga,

Abelardo, Nestor e HomeroTentará o Vasco reforçar o
teeu plantei de profissionais fo-
causando, desta feita, o fute-
boi bandeirante. Assim é que
«O presidente Cel. Otávio Povoa
está de viagem marcada para 8.
Paulo, devendo seguir na segun-
tia-felra próxima, a fim de son-

'*'"
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pelo maloral do clube de S&o
Januário, para «vbrir as lacunas
abertas por jogadores contundi-
:dos.
DANILO DEVERA' SER

AFASTADO'O "príncipe", que náo vem

Na Gávea Flamengo x Botafogo
'ÍO.encontro entre aa equipes de
Juvenis do Botatogo e do FUmen-
go pelo certame metropolitano, se-
ri. realizado ns OfcTea, conforme
comunlcaçio do clube rubro-negro
è,.í»,M.í'.

" : "

Nestor?
làar a possibilidade de contra-
tor alguns jogadbres de desta-
que..os-VISADOS, _..,., . m^u.

íritre ¦Os'""pláyètSí' "'pretendi-
dos pelo Vasco, figuram os "ln-
lldeB" Pinga; 'Nestor e ABelftr-
do, além- de Homero, uma re-
vélação do futebol paulista.

.' Pelo visto, confirma-se que o
plantei 

' cnizmalttno ressente-se
de atacantes, pois nada menos
detrás "lnsidéiç" s&o visados

Novo elemento para o tricolor
O Fluminense pediu fc Federação

Metropolitana de Futebol, o "pa*»
do "player" Fernando Furttdo, ao
Esporte Clube Ouro Preto, para o
s*u plantei de proítaalonala.

cumprindo boa atuaçáo, deve-
rá ser poupado em alguns"matchs" a fim de se recupe-
nu fisicamente.

Diante disso, a intermediária

TÊNIS DE MESA
VUTJHJUW J*TJ* .ru*l ¦*1f-|*-|*I-^J--*-*-*-*A^

cruanaltln* sofrerá modifica-
çôes e, pelo quo conseguimos
apurar, Ely passará para o
centro e Ipojucan será recuado
para a asa média, direita.
DJAIft POR CHICO

DJalr voltará á equipe prin-

Brilham òs brasileiros
SANTIAGO, 10 (ü. P.) - OS

brasileiros iniciaram multo o81" o
"V Campeonato Sul-Amèricano
de Tênis dè Mesa" (plng-pong)
lutando assim para conseguir o
titulo de W-campe<JjBs da Amerl-
ca do Sul. ,', .

Na primeira rodada realizada
ontem, Wilson Severo, brasileiro,
venceu a Vlctorlo Zecchl, uru-

Ó AMÉRICA IRA MESMO A
NITERÓI

Sem problema o lider para a peleja
com o Canto do Rio ,

ri América liai atravessar a bala para dar combate oo Con-
ita d°fi,dZi™o, X «tój •^ftn/ss_B5uP,?J!:
taéÍèiimáò'daHábelánão>obliveram èxlto,< dt modo que, o fre-
"- :So"K ^¦S^°?owéí»o*,para sdom^-# fò*
¦craaSt °con?undidot 

já estão 
Pem 

período de recuperação, encara
o'compromisso como os demais da sua equipe. _'^Sabe 

que terá que lutar muito paro vencer *^i* co»/«<*-
gamente na sua turma, que está preparada têcn ca e ^*f>?«£¦mme para qualquer peleja, como alias, demonstrou sábado, con-
tteaoBangu. ..-. .- ¦ ¦¦ ' : ; ••••¦-¦ ¦'

gualo, por 21/14, 21/13 e 21/10.
Hugo Severo, brasileiro, derro-
tou a Hugo Qonzalez, chileno, por

;-r.V 16, 21/18 e 21/18. Batista Bo-
derone, brasileiro, sobrepujou a
Luiz BusUtmanle, peruano, por
21/10, 21/10 e 21/15.

Na primeira rodada feminina
houve um resultado surpresa. A
excelente equipe chilena, cam-
peá continental, sofreu de tol-
cio uma derrota. Foram os se-
gulntes os resultados femininos:
Marta Zamora, chilena, venceu
Lourdes Torres, brasileira, por:21/15, e 21/13. íris Vedugo, chi-
lena, derrotou a Dolores. Marcial,
argentina, 21/18 e 21/10. Clau-
dia' Protopopoff, argentina, so-
brepujou o Maria Soto, chilena,
por 18/21, 21/9 e 23/22.. Evelln
.Mustat, brasileira, ganhou a OI-
;ga Carreira, argentina, por 6/21,
21/17 é 21/16. "

OUTROS RESULTADOS
, SANTIAGO, 10 (Ü. P;> — Em
¦prosseguimento dás prbwfcs-lh-'dividuais do Campeonato Sul-
•Afliericax»,,de ,TcQte.dst,,»!*!»,,*!
chlienò Ra\il Rivero venceu o
argentino Juan Rosmanlch por
três "sets" a dois.

Às : contagens parciais dos"sets" foram: 21/19, 17/21, 19/21
e M/20.
. '.. 

"' i ' ' ,''"'. •

1 clpal. A atuaçáo de Chico do
Ingo último nlo correspondeu

e o vet*?»no ponteiro revelou
náo possuir, atualmente, cre-
dencials para ocupar aquele
posto.

Assim, entáo, a direção técnl-
ca fará retomar Djair, que tem
correspondido a sua escalaçio.

TAÇA 'HERBERT MOSES"
. iTAÇAi"HERBERT M08RI"

Apuração oa 9.» rodadn —"í-S de
outobro de isso.

j o —Hello Roch*  «S-7
3.« —Luií Baeyr  sa-5
3.» — Abrahln Tobet -.. 56-S

. 4.* — sandro Moreira .. .. 56-4
S.c — Baldanha Marinho .... 55-4
6.» — J. L. ds Bllva Pinto .. S3-5
7," — Ceear 8e*r«  53-4
8.0 — KvemdO Lopes  5J-4

52-2
51-2
50-1

48-4

48-2

46-2
46-1
45-2
44-3
44-2

D FOI DA POLICIA A COAÇ
A ameaça à Zizinhè partiu de um delegado do TiÇD.t I

»¦" . ' -"¦¦ '.'."'.-. ¦ ' '_ _,']_' L'^.|lf|rtr>ftAAArt
,__.»j) Noticiamos ontem, e outros

,Ã«yww<^vvs»vw<<yN«>wM^i'«>w^^ Jornais tambem o fIjseram, ;que o
Bangu iria apresentar unj>. pro-
trsto contra uma atitude de-uni

AGORA E' TARDE! INEZ E' MORTA! — Ette ancião vem
acomponhondo hó tempos o obeiRomento do nivel técnico vas-
coino. E não tenho escondido aos,'meus amigos mais chegados,
a minha observação.,¦ Quando o lôleeionado brasileiro foi der-
rolado pelos upiinueie;, piêvi ã hecarombe cruimaltina. E por-
que? Porque o ente nacional fora-leito à base do quadro de São
Januário. Do jogo pera jogo, as folhas so evidenciavam. San-
tia-50 ,C[U0 CStavo psríc O dis im quê «sbóraasia. o ecüiíü Jã COf-

tira. tu mésmò dizia: "Ho dia ew oue o Vasco tiver pelo fron-
to um time disposto a lutar, nesió dia 6ls perderá!" veis o jóge
do Bangú. Ganhou sabe Deus como. O Bangú excedeu-se ém
filigranas, perdendo magníficas oportunidades para arrematar.
o a sorte andou rondando o arco do Barbosa, Veio o jogo com
o Flamengo. Só na fase final é que, depois do Flamengo ter dois
de seus jogadores contundidos, c. que cedeu para o Vasca, numa
partida que venceu sem convencer. ;

Depois vsíio o América. Timo cheio de ,vido, correndo te-
do a tempo, sem se intimidar com cartaxos, o América impôs
a primeiro derrota aos vaseainos. Era a vex, agora, do Fliiml-
nense: Mas ninguém acreditava no tricolor./ H*m eu . fra um
quadro sem preparo mara!, que vinha sofrendo revezes segui-
dos. Mas lutou com denodo e impôs a segunda derroto ao cs-
quadrão cruxmaltino. Foi uma surpresa gerol! E..jt Vosso, eômo
era natural, devia ter tomada siiat. providencias. Quais foram
elas, eu não sei. Mas deve te-las -tomado. E veio o encontra
eom e Glorioso. Cama aconteceu com o tricolor, ninguém fex
14 no.tíotafogo. Era um time aniquilado, desconjuntedo. E de-
pois o Vasco, Cám as barbas de molho, saberia sc desforrar da

¦¦:'revés"'siiterlof'.'.'¦."•_;' ¦" '

Eu nfio fui ver o jogo. Mes o Pimenta, cem quem estive
conyersahdo no Hotel dos Estrangeiros, eorttou-nse tudo, E eu
fiquei pprplcxo! E, não quero fàxér comentários a respeito!. .
Confirmo meu ponto de vista: o time voscaino preciso de gente
nova. Ele abriu mâb dos elementos eom,que agora poderio contar.
Fot.pródigo e açoro' está sofrendo as con seqüências. Não acha-
¦rió 'o leitor amiio qua, ums linha-- atacante mais ou raüsos. as-
«im, ?o6ã seria bèa • pare o Veseèf Veja: Djelmo, Ademir, Di-
mas, .Maneca e Mario? Ou ainda:>Ftiàça, Ademir, Heleno, ls-
«aci o Maneco oui Mario? E'. TàMx fosse bem melhor do que
estos improvisações que ái estão. Md«. quem dá oú empresta o

que* tem a pedir vem. É se o leitor fichasse os olhes e sonhasse
cam uma saga composta por Augusta e Rafaneli? Hein.E'...

- mas ê sonho de noite de verão..;. .
Agora nâa adianta, meus amigas. Agora é enfrentar o

^rablsma-e tocarão bares pré fraéfi! Mas a verdade ê-tutiti"'quem'plohta.-.. é que «elhel

'[. MMÊÈÍsmmWMWÊSÊÊvmW B '

PELES
Lavam-se, consertam-se • W-
formam-se. Ses casaco oa
agasalho velho, ficam noves.
Rua Marquês âe Olinda, 18,

apto. Ml' — Botafogo.
Tel. 88-TOM

g> - DlacesoSo Ferr*!ra tto-
mes» e AcbUlee Chlrol

lO.o _ oscar Wrlght da SUva
11 o _ Huslan Alves .. .. ..
12.° — Ismar, Buarque e Levy

Klelman .. ..... ••
13.o _ Álvaro Naeclmento «

Arlindo Monteiro ....
l»y _ vasco Bocha e Raul

1,0)1!.r;.s .. .... .. ••
15.o _ Walter Mesquita .. ..
16." — Milton ¦ Pinheiro ....
}!.« — QUlIatU Schtttlnl ..
I8.o "- Isaac Oherman .. ....
IB.o _ Nilson Faria e Arman-

do Nogueira  «-3
Ms." ..--Caa cmt «lutl m m mm
jo.o _ Maurício Naslauíky, Ca-

n6r Slmôea Coelho e
Carlos Alberto .... . •

21.o — Mario Vali*
aa.» — Paulo Medeiros .. ••
23 o — Arthur Tromaxsi .. ..
24> — Frederico Quarteirolo .
35 e _ Augusto Bodrlgues • ..
28 o _ Mario Jullo Ro^rtguca
27> — Altover Valadâo, Her-

mogenlo Monteiro e
«swaldo ds Castro Me-
neèea."*'!'' ••" •> •¦" ¦'•

as.»— Carlos:-. Vinhais ..--..
39.0 _- Luclllq 4« Csstro e Ja-

tíér-Keves '.'•; '.'.. .'• ••"
30.o — Milton Ribeiro
31.0 —Antônio Carloa

galhíes Bios ..
32.o— Ary Lage ;. ..
330 — Aloysio eande ..
34.0 _ isaao- Luchwau
35.0— Carlos Neto ..
36.0 — Martano Junior
37 o _ ,Mb ?rt o Lage ..
ggo _ Alaor Carvalho e

Junior ......
39.0 _ Bruno Ferreira
40#o_MU«m Bolívar

Araújo •• ••
41 o _ Kiebc-r Pimenta .. ..
42> —. Antônio Santasauzs^nR
43.0 — José Carlos Um» ....
44.0 —Lula de Queirós .. ..
45.0 — Paulo Bodrlgues .. ..
«a> _ Newton Carlos .. ....
47.0— Alfredo Marinho .. ..
4a#o — sebastiSo Santana ..
49,o —• Bento Ferreira- Gomes
50.o _ tuelo Guimarães e

Adriano Moraes -.. .....
5l.o _ Augusto de Godoy e

Marun JaablÈt, ... ...
5a o — Admlmon viegss .. ...
930.—.Tullo Ganiaro .. ....
S4,o __, Domingas D'Angela •

A. Ps». Leme .. ..

WÈBÈHwammmmmmmmMMw
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Ma-

43.3
42-3
42-2
42-1
41-3
41-1
40-3

4S-SS

3Í-3
37-a

37-1
.. .'. 37
.. .. 35-2
.. .. 34-3
.. .. 34-2
.. .. 3*-l
,. .. 34
Melo

-. .. 33-2
Gomes32"3

de
.. 32
.. 31-2

31
30-1
30
37-2

Flavlo Costa, o renomado "coach" vascaino, em companhia do
— nojso redator —

O sistema de tretnamen-
to cío Vasco vot sofrer elte-
ração. Os "cracks" vascaj-
nos estão esgotados, de mo-
do, que Flávio Costa depois
de ter conferenciado, on-
tem, com o coronel Póvoa,

1 resolveu adotai novo siste-
I ma de preparo para os seus
pupilos.

Os ensaios de conjuntos
foram teduxldet, devendo
haver apenas «ta, por se?

St«ííJU lS»fl:li li.li.-.' <S:r.,iili\!'.r
mana,

Haverá mais física, fican-
do ainda estabelecido que
também o sistema de con-
cenf ração sofrerá alto»-
ções.
AS FOLGAS APêS OSf

JOCOS
As folgas após os jogos,

por exemplo, serão aboli-
das. Adotará Flávio Cesta,

. , o sistema de Cândido de
^.j! Oliveira, isto é, dará folga

48 horas após o prélio. A
turma vascaina dêsse medo,
apés cada jogo irá para'*
concentração onde perma-
necerá até o dia seguinte.
INICIO NO SÁBADO

O inicio da concentração
será 24 heras antes de pré-
lio, devendo começar no
sábado .exceção da sema-
na que tiver o clube que je-
gar antes dè domingo,

Espera Flávio Cesta cem
èitas alterações * melhorar a
produçio dos vaseaines,
que vêm caindo de prélio
para prélio.
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A Conffdsraçâo Brasileira de Des-
portos, remeteu * Federação Metro,
politan» d» Futebol o diploma do
último Campeonato Bçarileiro de
Futebol.

n corrida automobilística de domingo
¦.'0,' Automóvel Clube proraove-

{rá, domingo, a segunda prova
do Campeonato de Subidas. A

AIMORÉ FOI DISPENSADO
Receberá os prêmios eslabeleciíos, no caso

fui" obíer boa colocif Iorrs^„.

Zizinho

Relegado que mandara coagir
Zizinho, ameaçando-q de prl-
sfio.

O Comissário Gilberto Alves
que íol a autoridade que superln-
tendeu o policiamento nò Ma-
racan&, procurou-nos par con-
testar o fato

A dircçüo técnica do Bangu
IA não conta mala com a cola-
boraçfto de Aimoré, qúe teve os
seus serviços dlspêitóados. O
grêmio alvl-rubro ter* doravan-
te, apenas Ondlno Viera como
técnico, conforme: tivemos opor-
tunltíáde de antecipar. Em- \dr-
tude de desentendimentos com
Caries-Nascimento e Ondlno Vi-
era, pelo fato de tornar pú-
bllco, com freqüência assuntos
de ordem interna do clube, e
ainda de estar em desacordo
com a orientação que n "res-
ponsilvel". pelo quadro alvi-ru-
bro," 6 preparador Aimoré Mo-

to. de forma ¦ que está b mesmo
Inteiramente afastado do Ban-
gG. 

'. . , .
Silveira Filho reafirmou a

ampla autoridade qúe concede-
ra a Carlos1 Nascimento para
resolver os assuntos de ordem
técnica, de modo que, descia
ontem, Ondlno Viera é. o únl-
co responsável pelo team dos
proletários. Hoje o ensaio de
conjunto será dirigido pelo con-
ceifuado "coach" oriental.

prova programada é a da Ti ju-
ca, com partida próximo & La-
goinha. As inscrições éstÜo
abertas no A.C.B., até depois
de amanha. Já preencheram o
boletim vários volantes que par-
tlclparam da primeira compeli-
çáo, dentre cies Gino Bianco,
Henrique Cassinl, Geraldo Bonn.,
Primo Floresi,"-"Vetori Eugênio
Antônio, etc.

A Comissão Desportiva • do
A.C.B., está com uma impor-
tante reunião marcada para es-
ta tarde, em conjunto cera r< Di-
tetorla, para deliterar: sobre •
ralisaçâo, ou nio, do famoso"Circuito ;ito Gàv*s**. .

E realmente ficou provado que 1 reira i acabou solicitando uma

í
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nfio fez nada contra Zizinho
TERIA SIDO Ò DELEGADO,
Pelo que apurou a reportogem

de "A MANHA", twla havido real
mente a coação. Porém eeta tSr
ria sido feita pelo. delegado do
,TrIbunál através do interprete
de Mr. Sunderland.

De qualquer mn neiva, uma
coisa vai acontecer. O Bangu
protestará junto à Pedéraçfto
contra o fato.

licença.. O patrono Silveira M
lho informou, entfio, a Aimoré
qúe êle n&o sofreria qualquer
prejuiio, pois receberia tddas as
gratificaçfes combinadas, no
cásb dè boi colocação dà equi-
pehb final dò Campeonato, Ba^â
em vez de licença lhe conce-
diá dàpehsa. Ontem mesmo foi
autorüadòi. o pagamento dos sa-
ÍÍÍUUÍ)- i\ huc nsisiuire w«Ow uuç**
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©gécsos - Imobiliários
Compro e Venim"
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núrriero d€ indiéiàdos dà semono será umné%t pois.
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