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QUEM CORRE, CANSA
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Incrível como ptroça, mais de meio ano levaram as aulo
rídades et Prefeitura para iniciar a construção de abrigos
para passageiros — Três dias, apenas, levou a Prefeitura
de Sèo Paute para dotar a capital bandeirante de tais meInoramiiries — Locais dos primeiros abrigos que, finalmente,
parece que vão sair
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que se afo3t CHOVE — é como se vi. O coitado do passageiro
bom. Mas é que
mente Enquanto a coisa fica nisso está tudo muito
quase sempre vem uma gripe para complicar
Um-das campanhas de A MA- dida que, incontestavelmentc, bcNHAV em favor do povo, ó a que ncíiciará em multo o pobre do
vlsè * construção de abrigos pa- carioca que a contra gosto é íordos
ra' passageiros, nos pontos ini- çado a suportar òs rigores
das
ciais « terminais das linhas de verões tropicais ou o fragor
Cnibm, raicro-ônlbus e bondes. intempéries, postado cm intennlTem o nosso matutino se batido náveis filas, para poder chegar
com vltor.pela execução da me- cm casa após oito horas de intenso labor.
VEREADORES AMIGOS DO
POVO
i Atendendo às sucessivas reportegens que fizemos, clamando
I' pela adoção do benefício, diversós vereadores tomaram a iniciativa de apresentar projeto de lei,
'
dispondo sobre o assunto. O projcto, que tomou o n° 29|51 lol de. pois, convertido em Lei, c teve
i como primeiro signatário o vercaI dor Frederico Trotta que justiíl-
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0 açúcar refinado passou a (r$ 5f40 — Intensificado o consumo do açâcar cristal, ultimamente desaparecido do mercado — liberada, !ambém, a farinha de mandioca - Será mantida a carne popular, aos prede (r$ 5,50, com osso, e Cr$ 6,00, sem osso - Oulros assuntos em
0/
pauta que serão discutidos na próxima reunião

Penando a alma e em débito
com o demônio, só ficaria livre com o sangue de sete
crianças
SALVADOR, 18 {Asapress) Durante a reunião da Comissão
de Folclore com o governador, foi
levado ao conheciment do sr. Regis Pacheco e dos demais presentes, pelo folclortsta Castelar Sampaio, um fato grave que vem ocorrendo na cidade de Jequié e /o»
calidades vizinhas.
Origina-se o mesmo numa lenria ou suprstição conhecida por
'Pega menino", em que aparece
como agente um tipo negro dt
vampiro a serviço do diabo.
Conta-se que certa viuva apavorada com certas aparições em
sua casa, consultou um a/amado
macumbeiro, que a convenceu d»
que a ahna de seu esposo estava
em debito com o demônio e que
a mesma só ficaria livre com o
sangue de sete crianças.
Ao que corre naquelas zonas,
acrescentou o informante, duas
crianças já foram sacrificadas peIo "Pega menino".
Diante de tão graves revelações,
a Comissão de Folclore resolveu
apurar os fatos e realizar uma
intensa propaganda para desfazer tão perigosa lenda.
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LUTA PELO ACO

NOVA IOMUB, 18 (1NB1 - O
Instituto Nortc-araerlcauo do Aço
¦auneioa, - hoje que. » capacidade
produtiva anual do ovo doa B£.
UU. numentou em inala de 4 mlHiõcs e 300 mil toneladas em 1931,
r.lcançando a nova cifra de
108.587.670 toneladas. Segundo o
aa^^^^^^x^>^w>S«w^
ai
B
af
*
Instituto, a capacidade produtiva
de nço dú paia está autwnSc FAZ SOL — èa mesma coisa. Nem se <:onscgue ler os letreiros dos anual
tando até o nível de VJO.OOO.OOO
serviço
um
meses
leva
seis
Prefeitura,
A
ônibus.
para fazer
porém,
de toneladas que se espera estabeque normalmente levaria três dias
lecer cm 1953.
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cou-o baseando-se nas razoes que !
por diversas vezes citáramos, i
Além de sancionar a matéria o j
prefeito Jofio Carlos Vital, deter- !
minou a imediata abertura do \
crédito necessário sendo que de !
início, foram destinados Cr$ ... I
500.000.00 para o inicio das obras.'
Tudo ia muito bem quando, do
inopino, a coisa emperrou. Era !
(Conclui na 8.* página)
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Em Sã* João de Menti a ocorrência — Morta desde segunda-feira, só
ontem foi encontrado o corpo —Perseguição ao criminoso
A policia de São João do Merití vem de descobrir um crime
de morte; ocorrido aji na rua
Montebrín, n.8 38. em circunstancia*'misteriosas. Ao quo apuraum as autoridades policiais, um
homem encontrando naquele endereço a sua esposa cm compahia
dp amante, enfurecido, matou-a
a portas fechadas.
DaWUNCIA A POLÍCIA
Ocorrido o fato na segunda-íeira última, só ontem a policia velo

marido, com 32 anos, moradora
no endereço citado.
O seu pressuposto matador a
marido, chama-se Apriglo Mentíonça, residindo no Realengo, a
(Conclui na S.* página)

NÂ0 HA NENHUMA IGREJA
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CATÓLICA NA RÚSSIA
0 Sovtef procura, contudo, o colaboracwmimo religioso para,
com isso, destruir i Igreja
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;> Maria Mendonça Grania, a
assassinada
. ',
a ler conhecimento. E' que pessoas da vlíinhança, tendo a atem
çâo despertada pelo mau cheiro
que se desprendia dn casa n.° 38,
correram ã delegacia local, dando
conhecimento do que ocorria.
Arrombada por policiais uma
das portas da moradia lá foram
encontrar o corpo de uma mulher ]& em adiantado estado de
decomposição. Dado a situação
em que íoi encontrado o corpo,
apresentando várias perfuraçôea
na cabeça, a policia concluiu logo
trátar-se-de um crime nraticado
com requjntes de brutalidade.-

~ Janeiro (Karl Rienífer, ex-delegado do
tí^^Vii^í^^x^v^ Partido
Comunista da Áustria no Komin^wy^M»,W
L;ml ~ Nem ** decIaraÇ°es de Churchill
^¦^.'^\.^\^^^
hí^ww^wSSww tóbre a colaboração ou não-colaboraç&o
aos
britftnicá no Exercito Europeu, acompanhadas de sua viagem "esKE. UU., nem as próprias manifestações de Stalin sobre a
cravidão" do povo japonês em mãos estrangeiras, nem muito menos a grave situação que atravessa a França na Indochina, foram
razão suficiente para abafar as ecos da tormenla levantada pelo
bispo de Lyão, monsenhor Ancel, que, em declarações desaíortunadas, aparecidas em certa revista católica, se opôs abertamente à
chamada "guerra preventiva". Se esta alta dignidade eclesiástica
foi sincera e aumentou o propósito de defender a integridade fislea
c moral do seti rebanho, encontrou o mais calamitoso dos camlnhos, pois com a sua manifestação outra coisa não fez senão alimontar a corrente pacifista francesa, disposta a continuar se cnganando a si mesma, com a falsa ilusão de que a guerra não eclodirá e com o ilusório engano, mantido e fomentado pelos criptode que a Rússia deseja a paz.
comunistas,
A "cabeçada" do monsenhor Ancel, homem hoje tão popular
nos meios pacifistas (leia-se comunista) como possa ser o deão de
Cantorbuiv. c a defesa rin suas convicções religiosas, que Julganovaaguça
mos equivocadas,
mente o mundo religioso no problema da sua luta frente ao comunismo.
comunistas
os
.Politicamente,
uSo têm opositores em nenhuma
'
pelo teatro,
parte da terra. Mais disciplina- EJlf CIMA Helben Flint, a atriz que,trocou o cinema
EXCLUSIVO
de madana
acreditaram
não
duas
fama
senfwras
ladeada
menos
e
que
organizado
por
melhor
do,
Ferrer que foi consicarente de escrúpulos, o comu- me Davis — Em baixo, e à esquerda, Anne
"ofuscando" o cartaz da
nismo. com a sua terrível e rea- derada, a bordo, a mulher mais elegante
da
lista teoria de igualdade, pode enfrentar com êxito qualquer par- mulher que os parisienses consideram entre as dez ditadoras
namorada
o
Fitzpatrick,
à
direita,
mundo
c,
do
elegância
feminina
douMas
como
tido político ou qualquer concepção programátlca,
"a Guanabara c
trina e como credo — que n&o é outra coisa — a mística comunis- úo Rio, quanao enfaticamente dizia ao reporicr:
1 (Conclui na 2.» pãç)
a coisa mais linda que meus olhos v^iwiibrarum..."
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Vários aspectos colhidos na reunido <ir ovtem da CCP
esteve, ontem, passarão a vigorar nas seguinte^
A C. C. P.
(j
reunida para deliberar sobre o bases:
máximos pára g,
Os preços
reajustamento do preço do açuvinda do açúcar refin.^o' pas*,t
car para o consumidor.
Tendo, em consideração a im- sam a ser os fjeguihtêo; :.^|
a) — No Distrito federal a
portauciu do assunto. íoi a quêscm Niterói: da refinaria paru o«,%
tão amplamente debatida.
Após o relatório do sr. Nilo varejistas, posto arniazcm vi>reW
SevaUio. representante do co(Conclui na 8.' página)
mercio c membro da .subromi-os
são
nomeada, foram fixados
!
| novos preços do açúcar pára o
1 Distrito Federal e Niterói, que
Concorda o Prefeito com v
aumento ie cinqüenta
centavos
Encontra-se cm mãoó cio Pre«
leito para dar solução o r.eclldo
de aumento nos preços d:».-- pis»
sageuu de Ônibus, feito pelo.s pro».
prletárias desse, coletivo^ para
VÊM RETEMPERAR O COR- àterider ao reajustamento dos .ia*,
láríos de motoristas c troercloPO AOS RAIOS PURPURI- res.
NOS DOS TRÓPICOS, FU- O assunto foi ventilado en»
CINDO DOS RICORES DO metia redonda realizada no ?<ü«
do Trabalho, tendo sido
INVERNO — FITZPATRI- nistério
encaminhada ao governador da
CK CADA VEZ MAIS APAI- Cidade para dar a palavra final
pretensão das empresas de óniXONADO PELO RiO — AS abus.
'CAROPASSACEIRAS DO
inrornnulos
Segundo estamos
NIA" DESDENHARAM DA o sr. João Carlos Vital conrorcom o aumento pretendido
FAMADEMADAMEDAVIS, dou
que é o de cinqüenta centavos
UMA DAS DEZ MULHERES nas linhas simpleÁ.

"ônibus

mais am

MILIONÁRIOS EM BUSCA DE SOL

MATOU A ESPOSA INFIEL
OS PERSONAGENS
Através de documentos i>ertencentes, à vítima e recolhidos peIas autoridades, ficou apuradb
que se tratava de Maria Mendonça Granja, casada, separada do

**'i' 4

ELEGANTES DO
MAIS
MUNDO - MAS A ENCANTADORA SENHORA DEMONSTROU QUE ERA UMA
CAMPEÃ DA ELECÃNCIA
HELLEN FLINT TROCOU O CINEMA PELA
O presidente
RI B ALTA

OVO

A reportagem de A MANHÃ
a bordo do navio que só faz
viagem com milionários
Com duzentos e noventa e seis
turistas, dos quais vinte c seis de
nacionalidade canadense; oito
brasileiros e o restante capitalistas norteamericanos em viagem de recreio e a procura de
sol quente e revitaluador, chegou, ontem, ao nosso porto, cmbandeirado em arco, na sua seo transagunda visita ao Brasil,
tlàntico inglês "Caronia", da
Cunard Line. navio que não realiza rota fixa de navegação, mas,
tão somente, destina-se aos cruzelros turísticos pelo mundo, geralmente alugado por figuras
destacadas do capitalismo universai, que aproveitam essas viageus, para a retemperação do espirito e poder gastar um pouco
daquilo que lhes sobram fartamente ao fim de um ano inteiro
de trabalho: — dinheiro.
A reportagem de A MANHA,
madrugada ainda, penetrava a
bordo do luxuoso barco para anolar os nomes dos mais destacados
elementos do inundo do dinheiro,
e foi assim que apuramos entre
tantos outros, os senhores: Nelson Shauder — fazendeiro multlmilionário dos Estados Unidos;
H. G. Stepells — senador canadenso e magnata da indústria
dos minérios; T. L. Meffat —
Industrial, fabricante das geladeiras chrysler e fogões elétricos;
Mí F. Connague — engenheiro
. «Conclui na 8.» página)
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da República;
como
saber
a Adminis*
quer
tração do Porto do Rio está
aplicando o empréstimo fej<j
to no Instituto dos Maritimos — Em andamento ne<
gociações para outro
empréstimo
No processo em que o M(QÍsté>
rio do Trabalho submeteu ao
chefe do Governo o contrato da
empréstimo firniádo entre o Ins^
tituto dos Marítimos e a Adml.
nistração do Porto do Rio de Ja.'.-¦
nclro, no valov de CrS
40.000.000,00. em março de 1949a.!
o presidente da República despa«|
chou da seguinte forma: "Volta
para informar com base em que
dispositivo legal foi feito o empréstimo em causr.; que autorldade o ordenou; cm que condições
íoi o mesmo levado a efeito: so
já íoi totalmente entregue a
quantia mutuada; se o Instituto
fiscaliza o seu emprego, e se. o
serviço da divida está sendo,regularmente satisfeito".
OUTRO

EMPRÉSTIMO

Como se sabe, esse empréstimoíoi realizado com a finalidade ds
ser aplicado na construção dè
uma vila operária para os traba*
lhadores portuários. EntretantoJ
a referida importância não chet
gou para a totalidade das cousf
truções. Assim, soube a reporta»
gem que se estava negociando aa
bases de outro empréstimo junto
a atual direção do I. A. r. M.
abrigos seriam iniciadas dentre)
dos próximos 20 dias.
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PACINA 2

E OLHOS TAPADOS

AMIGO . . .
0 jornalista americano Gene lowler organizou, certa vez,
um concurso no qual premiara com um dólar a quem lhe enviatise a descrição do momento mala crítico que houvesse
panado. Entre muitas colaborações, recebeu catai "Certa noite, quando cheguei a casa encontrei meu melhor amigo aos beijos com
minha mulher. Mande-me dois dólares, pois parece que minha
mulher também passou um momento crucial".
Wlas depois, chegou » resposta de Fowlcr, náo com 2 mas
com 3 dólares, e esta explicação: "Mando-lhe três dólares- porque imagino a situação difícil que também teria pastado seu
melhor amigo"....

LAS.

Impressionante ciso
teraioiógko
JOAO PESSOA-, 18 (Asapress)
— Espantoso caso teratologico
verificou-se na localidade de
cruz daa Almas, onde uma muiher deu à luz, uma criança que
nasceu com a abertura d* boca,
do nariz e dos olhos completamente vedados, aparecendo os
referidos orgáos delineados ape*
nas por pequenos riscos.
A mãe da criança, pouco aepois do seu nascimento, ao verlficar a estranha ocorrência, levou o recem-naecldo
ao posto
medico local, a fim de obter onentaçfto doa médicos a respeito
de como poderia alimentar seu
filho, já que a abertura da boon
se apresentava totalmente vedada. Submetida a exame, o recem-nascido, cujo estado era
melindroso, velo a falecer, conslotando os faculttatlvos tratarse de fato dos mais curiosos tatvez inédito. A criança era do
sexo masculino e
apresentava
um aspecto estranho, como se
sc tratasse de um ser deaconhecido, lembrando as fantasias sobre os pretensos habitantes do
planeta Marte.
Comentando o acontecido,
"Diário do Norte" classificou oo
fenômeno de uma "pilhéria tragica" da Natureza,

MORALISTA
UM MORALISTA ft UMA
PESSOA
SEVERA COM
AS
FALTAS ALHEIAS E GENEROSA COM AS PRÓPRIAS.
f

O ÚNICO MEIO
Poucos dias antes da sua morte, encerrou-se Madalena Brolian na sua residência da rua de Rivoli, cm Paris, onde recebia
reduzido número de amigos. Certo dia foi visitá-la o coronel
Tyl, que so apresentou diante da grande atriz pondo os pulniõcs pela boca.
Oh, senhora! Quatro andares! Que alto vivo você!
Que quer. meu velho amigo, rcspnndcu-llio Brohan, com
seu sorriso característico: £ o único meio que me resta para
fazer palpitar o coração dos homens.

A ACADEMIA E A SEMANA
DA ARTE MODERNA

Uma proposta revolucionária de Cassiano Ricardo — Aceita, (om vistas à Inspeforia
por unanimidade, a idéia do consagrado poeta paulista
de Trânsilo
Cassiano Ricardo
apresentou, nova entre nós, Já como exigência
ontem, ã Academia Brasileira de da nossa cultura e nfto apenas coLetras, unia proposta visando a mo pretexto para discussão.
comemoração este ano do trlgéslE' possível, õ mesmo
natural,
mo aniversário
da Semana de que haja entre os meus ilustres
Arte Moderna.
colegas quem nfio aprecie a arte
A idéia veio
revolucionar
a moderna. Em assunto de cultura
Casa de Machado de Assis, ha- e sensibilidade nem todos podeoituada ao tradlcionallsnío llte- rfto ter o mesmo comportamento.
Mas a verdade 6 que a Academia
sempre reconheceu a liberdade de
criação artística ou literária como sendo uma condição para a
.*.ua própria
sobrevivência, no
mundo democrático.
Ora, foi justamente esso "liberdade de criação artística" ou o
direito k "livre pesquisa estética"
comp dizia Mário
de Andrade,
um dor- grandes ideais da Semana de Arte Moderna.
8r. presidente: nn hipótese de
ser aceita a presente
sugcstfto
ainda
pelo plenário,
proponho
aue seja convidado o acadêmico
Menottl Del Picchla para reallzar uma conferência em sessão
pública, sobre o memorável acontecimento, do qual íol éle um dos
lideres desde o primeiro instante.
A sua palavra terá. também, o
valor de um depoimento hístórico".
Falaram sobre a proposta do
acadêmico Cassiano Ricardo, os j
j
| r.rf.. Pedro Calmou e Osvaldo Orl- j
cc, ambos aplaudindo a oportunl- :
1
dade dn iniciativa.
Cassiano Ricardo
ráiio. Todavia, o autor da proposta; tf.o bem conduziu o seu
pensamento que a Academia cou-,
siderou a oportunidade da comemóràçSb uigerida.
Damos, a seguir, na integra, o
Caspensamento do acadêmico
si;ino Ricardo, recebido com an
vivas demonstrações
mais
do
simpatia por todos os presentes o
e
que sc constitui numa ampla
magnífica defesa do modernismo.
Está, assim, redigida a proposta
cio autor de "Martin Cererè":
"Proponho
que a Academia, a
exemplo do que vai fazer o Ministério da EducaçSo- comemore
condignanietitéí este ano, o trigé•simo aniversário da Semana da
Arte Modcrni. realizada em Sâo!
Paulo, em 19D2, e que marcou o
início da renovação artística
o
literário hoje
plenamente vitories:.', cm nosso pais.
Justificam esta proposta vários
motivo!», oue assim resumirei:
Aprúoria Academia tem o sou
nome vinculado ao movimento
modernista, com o famoso discurso, aqui proferido, em 1924.
po'.- Graça Aranha.
Dois mestres desta Casa, cujos
nomes tanto merecem a homena-]
gem da nossa saudade, como João!
Ribeiro e Amadeu Amaral,
foram dos primeiros a aplaudir os
objeti\cs da Semana
da Arte
Mortemn. dando aos "novos" daquele tempo a sua solidariedade e
o seu estimulo.
Lego clcootí». alguns dos unncipeis elementos do modernismo
tiveram ingresso na Casa de Machado ú?. Assis. Aqui estão hoje
Alcer Amoroso
Manuel
Lima.
Banidélrà. Guilherme de Almeida,
Mcnotti Del Picchia, Ribeiro Couto, Peregrino Júnior, que tomaram parto direta na campanha, e
Mucio Leão, Rodrigo Otávio PIlho. Osvaldo Orlro. Viana Moog o
Austrcgcsllo de Athayde, que colaboraram eficazmente na vitória
das novas idéias. Lembro, tambdm aue no ser conferido, pela
primeira vez, o prêmio Machado
de Assis, o Drcmiado foi Jorge de
Lima. uni dos maiores poetas do
modernismo.
Outro
pormenor
multo expressivo é que c busto
do Gvaçp. Aranha figure, na sala
das nossas sessões, desde 1944,
por iniciativa de Múcio Iefio, em

homenagem ao grande Revolucionávio. A Academia, além dis.so, já pela sua finalidade, nunca
poderia desconhecer um movimento cultural dessa natureza,
em nossa história literária. As
obras representativas de tal período. e os nomes dos seus autores. figuram hoje nos compôndios, nas antologias, nos nroirramas oficiais de ensino, etc, Nfto
íaz multo tempo, era o próprio
chefe da nação quem se referia à
Semana de Arte Moderna como
ponto de partida da nova mentalidada brasileira. E ainda mais
recentemente a Bienal de São
Paulo e o Museu de Arte Moderna desta capital assinalaram, em
definitivo, a presença de arte

iiiimnii

INOVAÇÃO NO
rK TÚNEL

R0DÂ1VIVA

NO AMOR. AS MULHERES
ABORRECEM A PRUDÊNCIA,
QUANDO NAO PROVÉM DE-
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Transformada a calçada do
edificio em garagem
Moradores do edifício número
G64 sito k rua Barata Ribeiro,
pedem, por intermédio de A MANHA, providencias a Inspetoila
de Trânsito contra o abuso do
proprietário de um "Ford-Auglia'1, de cor beije, que teima em
transformar a calçada daquele
edifício em garagem. Dizem os
qeulxosos que o "Anglia", que ô
de propriedade de um investigador -jo policia, permanece toda a
noite c varias horas do dia nu
referida calçada, dificultando o
trânsito dos moradores do ediíiclo.

Sabão e velas em foco

de atingirem os dois túneis do
Leme.
PASSAGENS PARA PEDESTRES
üma inovaçfto conterá o «ovo
túnel da cidade, Duas passagens
subterrâneas para pedestres, de*
vldameiite
ladrllhadas
serão,
também, entregues ao uso do públlco, que ficará, deste modo, a
salvo do acidentes em zona de
tráfego tfto movimentado.
Uma delas surgirá ao lado da
sede do Botafogo, a fim de facllitar a travessia, principalmente
nos dias do jogos de futebol. A
outra será construída na rua Oeneral Sevcriano de onde será
afastado o bonde da "Praia Vermelha".

Empregados e empregadores
discutem -— Quando a infelicidade bate h porta dos
trabalhadores
Voltaram a rtunlr-se, ontem, no
Departamento Nacional do Tra tialho, os empregados o empregadores
em «abSo o vela»,
reprt-aentacloi.,
respectivamente,
Josfc
pelos sra.
Ferreira Campeio o Ari Camplsta.
do Sindicato do* Trabalhadores uaa
Industrias d» Produtos
Químico»,
Farmacêutico* o de 8aMo e Velas,
o o advogado Paulo Vítor da Costa Monncrat e um diretor do Sindlcato da industria de Babão i VeIa» do Rio de Janeiro, quo so negou a declinar aeu nome e a atatnar a ata de presença.
O» empregados
apresentaram
a
tua proposta definitiva, relviudlcando um aumento salarial Uc 30 por
conto sóbre o» ordenados vigorante-a rm Janeiro de 1052, com exclu*So da cláusula de assiduidade, neceblda a proposta, o advogado patronai derlurou que ilitt ser * me*ma submetida A nprerlaçflo da aaaemblela doa empregadores,
para
uma posterior reapoets.
Duranto a reunião foi notada com
estranheza a atitude do repreaentanto patronal, qito ae
negou
a
Identificar-se, «endo, então apurado que «t trata de um doa inala
prósperos patróci do ramo da mdúrtrla do e.-ibftu, patrocinador da
ci-rlssimos
do
làdlo,
programa*
como o de "A Fc-licldttdo bate
6
sua porta".

INFORMAÇÕES ÚTEIS
•»>

O TEMPO

TEMPO! ~- Instável sujeito • cbiivai
TEMPERATURA: — Estável
VKNTOSs ~ Variáveis trocos
MÁXIMA i 25,8
.MÍNIMA: — 21,7.

Ainda o inquérito no Ministério do Trabalho
Um comunicado oficial que encerra o assunto — Apócrifos
os pedidos de esclarecimentos

Mundo dos Estudantes
Curso de Sociologia Rural, a sor realizado pelo prof*
Raymond Wakeley — As aulas e as inscrições
Nu próxima terça-feira, dia 22,
terá inicio, no auditório do MiHistorio da Educação, o Curso de
Sociologia Rural promovido pelo
Departamento Nacional de Educftçâo, em
cooperação
com a
Food and Agrlcultural
Organizatlon, da O-N.U., para estuao
dos problemas sociais
brasileiros.
O Curso está « cargo do profes.sor
Raymond
Wakçleyj conhecido
sociólogo norte-americano, do Departamento de Economla e .Sociologia da Unlvcrsidade de Iowu States College, de
Ames, nos Estados Unidos, constando dos seguintes temas: 1 —

A^oclologla e a Sociologia Ru- \
ral con» meio do relações hu
manas; ii — Os principais tipos
do rclp.{;6es humanas; 3 — A I
Sociologlu c o método cienUílco;
4 — Selecionando o problema it
postjuisar; 6 ~- Escolhendo o»
métodos a serem empregados; Õ
— Como coletar dados para a
Problemas de
pesquisa: 7 -

O ministro Horáclo Ufcr recebeu, ontem, o representante da
câmara Britânica de Comércio, em
audiência, que lho Íôra prevlamenw solicitada, para tratar da que»tfto do retorno de capitais estrautenros aplicados no Brasil.
Preliminarmente, o representante
daquele orgáo acentuou que a Camara Brltftnlca de Comércio reconliecla ser esto aaounto a ser re«olvido, no uso de sua soberania
pelo governo brasileiro, além dò
que as soluções deviam tomar em
conta e se subordinar as poaalbilldadea cambiais do Brasil.
No desejo, porem, Ue fortalecer
um estaco de uolsas que permitisse
o emprego sempre crescente, de capitais estrangeiros uo Brasil, a camara Britânica de Comércio tinha
em mente, apresentar sugestões em
bem maior entrelaçamento dos capitais britânicos com o Brasil.
O mlnlatro da Fagenda respondeu que o sr. Presidente da Rspnbllca determinou a constituiç&o do
uma comlssáo — j* hoje, resinou
o aua primeira reunt&o, no Qablnete daquele titular — para o estudo de todas as sugestões
que
forem apresentadas, dentro de um
espirito objetivo de defesa dos lnterêsses gerais brasileiros em harmonta com aspectos que, garantidores dos legítimos Interesses do
capital estrangeiro, fortalecessem a
cooperação econômica Internacional,
que o Brasil, tradicionalmente, tem
mantido.
Assim, as sugestões da C&mara
Britânica de Comércio seriam recebldaa com toda a simpatia e estudadas dentro desse espirito.

A BOMBA ESTRAÇALHOU
A MiO DO GUARDA
0 engmho mortífero estava oculto numa gaveta - Mlsterioso atentado numa livraria de Porto Alegro
PORTO ALEGRE, 18 (Asapres) — Conhecem-se novos detalhes do ato de terrorismo pratlcado na livraria "Globo".
Cerca das 10,30, o guarda Darcy Xavier de Souza, de 44 anos,
casado, pai de sete filhos, ao
abrir uma gaveta localizada no
centro da loja, onde eram guardados os pertences dos empregados, íol vitima de misterioso enKenho, que ali fora colocado.
Houve violenta exploslo, tendo
o suarda jogado ao solo, com
dois dedos da mAo esquerda de*
cepados e a mAo direita completamente
estraçalhada, tofrendo ainda graves ferimentos
no rosto, que provavelmente lho
causarão a cegueira, alem de
perfurações no peito e no abdomem.
A policia técnica recolheu os
estilhaços, concluindo que o
principio usado na bomba foi o
mesmo das vezes anteriores, com
a diferença de que agora o exploslvo foi colocado num cano
de chumbo
estA no interior
de um tubo de lança perfume
metálico, A deflagraçAo foi pro-

gráficos; 9 — AJfumas aplicações da técnica estatística: 10 —
teste e generalização das hlpoteses; — 11 — Aplicação dos reeu lt anos pesquisados ao programa do açfto; 12 — Técnica etperimental — Inquéritos «obre a
opinião publica; 13 — Técnica
.soclotnelrloa o problemas de 11derança; 14 - Estudo típico de
uma cqmunldade rural; 15 — A
Sociologia Rural e seu planejamento.
As aulas serão ministradas
om inglês, com um sumario ua
ninteria, em portuguêí, pelo *s.si.stente do »,.-or. Wakeley, engo
nheiro agrônomo Cláudio Cecil
roland. Haverá 15 palestras e
um inquérito etn torno dos ponto.s acima referidos. A duração

CORRfSPONKNcTA
DIRIGIDA A PRESIDÊNCIA

DA REPÚBLICA

A Secretaria á\ Presidência da
Republica pede-nos a publica*
ção da seguinte nota:
Em virtude da íalta Cc cxatldfto o clareza nos endereços das
Ganhou ontem a questão no pessoas que se dirigem ao Presidento da,.Republica, bem,-como.
Tribunal Federal
fMfm iioV Chefes, IstfSiCliéWfl e auxlRecursos
Umes dos Gabinete Civil o MiliO sEbi. segundo Julgamfutii do tar.
esta Secretaria solicita
Tribunal Federal de Recuraoa, te*. maior «tençfio dos remetens
a
Uzado ontem k tarcli», por cinco vo- fim de evitar
a devolução das
toa contra doía, c entidade de dlcartas em que a Presidência da
rei to prlvnao.
aos intereslíusa uenteuça judicial. íol prorij- Republica informa
soridív no recurso Impetrado pelo Trl- sados sobre o andamento e
biiunl do Coutas da ünlao, que que- ¦ lucilo dos respectivos processos.
riu obrigar Aquela entidade, a presxxx
I tuçAo d« cóntaa além do que era
j O sr. Isaac Elbas esteve no
| legaliiientc previsto.
Palácio
do Catete a íim de
Reconhecido como entidade
de ;
dliolto privado, a prestação de con- '; agradecer o telegrama de felicitos cio SESI será ao seu Conselho tações que lhe enviou por ocaNacional, u referida pcndtncla de- ; sião do seu aniversário o Presl• dente da Republica.
finltlvameuto euccrradii,

PALAVRAS CRUZADAS
PROBLEMA N. 188
HORIZONTAIS
»
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vocada por uma pilha de lanterna, que deu contato ao ser aberta a gaveta.

IIOU1ZONTAIS

Rede humana de IransNe de abastecimento

VERTICAIS

HANOt, Indo-Chlua, 11
P.)
— Aa autoridades íranceeaa (U.acusaram oi rebelde* comunistas de tersntL organisado uma rede humana
de transporte de abastecimento»,
constituída por 130 mil s 200 mil
leoolles", a,fim de trazer muniefles e suprimentos da China vermelha para os exércitos do VletMlnh que estSo se reagrupando em
torno de Hoa-Blnh. Acrescenta a
denuncia que as longas colunas que
se movem lentamente sSo fáceis
slvos psra os aviões anti-oomunlstas qce aa atacam com bombas de
napalm (gasolina gelatinosa) enquanto elas se arrastam pelos campos rasos da China. O quartel Oeneral francês disse que a prewfio
comunista em torno ds fortaleza
francesa de Hoa-Blnh e sobre a
estrada colonial nfi 9 tinha dlmlnuldo, ao passo qus houve choquês esporádicos no sul e no MBtro do Vletnam

amostragem na pesquisa social;
8 — Classificação, codificação e

0 5.E.5.I. É ENTIDADE
PRIVADA

DIMINUI A CRISE POLÍTICA
NA FRANÇA

Brasil

esta promovendo a elndlcallzeçAo
1'LEITKAM OS DIREITOS DA LBI
Bsteve no gabinete do ministro em maasa. Nesse sentido, ja orgao Sindicato do* Trabalhador**
Smnlzou
do
comissão
do Trabalho uma
dlcato dos Trabalhador** na In- na Indústria d* Madeira d* tortadúatria da Vidros e Cristal* de 8Ro lsza, na dependência agora, do nsPaulo, pleiteando a separação da pectivo reconhecimento,
atividade da indústria meoanlsada MARCENEIROS KM «DESTAO
Bob a presidência do ar. Roque
da categoria manual, arteaanato, a
fim de que o* trabalhadora* desta Vicente Ferrar, reuniram-se ontem,
última poaaam usufruir oe direi- no DNT, oe empregados n empretoa da* lei* trabalhista*, inclusive gadoree do* Indústria* de mareensao* domingo* o repouso rmune- ria, a fim de ae tratar da aaiánoa
rado.
pleiteado pelo sindicato de empreu mlnlatro Cegadas Viana prorae- gado*. Apta ourlr-s* sa ponderatou eatudar o assunto oom ateneio «0e« de ambas u parte* nessa -»ue*.
resolve-lo
esperando
satisfatória- tio, oa trabalhadora* ali repreeenmente.
tados desejavam um aumento d*
Recebeu, também, um reprseOh- salários, diários, que variam entre
tanto do Sindicato do* Estivadores CrS 20.00 e CrS 3.00. aendo dez par*
de Salvador, Estado da Bahia, que oe aprendizes e menores. O órgAri
velo agradecer as providencia* to- empregador discursou da proposta
madaa pelo titular da puta, com e acrescentou que ua categoria esreferencia à* atividades do tecre- peclaltzada um operário ganha aorutárlo da Delegacia do Trabalho Ma- slmadameutc cento e poucoa crurttlmo naquelo Estado, que estaria selro* por dia. rasio porque, discorda va do pedido desejado. Inperseguindo os estivador**.
O mlnlatro negada* Viana reee- vestindo no rnso a Procuradoria oh
beu, ainda, uma comissão de tra- Justiça do Trabalho, ficou reaoibalhadore* oaarense*, aue lhe comu- vido marcar-se nova reunlfto entre
nteou que a Federação doa Trana- as partes a fim de que fundam-».
lhadores na* Indústrias de seu mu Undo-*n a queatáo com bnseí rnvi
tado, em atenção à palavra de or- poeltirs*, pudesse haver nova r».
dem do presidente detdllo Vargas. untfto.

Duas passagens subterrâneas para pedestres — Conclusio
dis obras o mais breve possível r- Intensificados os trabalhes per ordem do Prefeito

nidí Antenor Navarro (Braz da Pina li
rua Leopoldo Migiiet (Copacabana)| rui
A:-,dr* Pinto (Ramos); praça Jo»< Mi.
tuna Filbo (Lagoa); praça
Condem
Punia de Fronlín (Rio Comprido); tua
Btlmira (Piedide); rua
Ouiihtrmhi-i
Gulnle (Bot,iffi|(F); ria Alxreitgs l'el.
FEIRASLIVRES
Jiotvi (Vij«rio Geral); rua Ribeira (llhi
An feir.is.llvr«j ferio realitèdst ho)j, dn Gav«raador)> praça Ahun* (6m;e.
»:ib.ído, no» jejuintM pontol! ru» Fe. nho da Rainha); rua Dr. Nojutl- (Ri
j
lltbcrto Meneies (pr«ça da Bandeira); mos) e rua Gui e Saura (Enrantadol
rua das Larauleiras (Ltranjeirai); rui
'Io Rícha (EítaçSo do Ro.-ha); rui SanBARRACAS 00 SAPS
t.i Lu(r« (Marncani); rua V.'a»hingto'>
Luf» (prnra da Crtu Vermelha); ateAi barraca* du SAPS ésiaciónar-lt»,
liójç, íábiiJo, na», BCSuiiltcs rèiraà.-llvreài
da rua Leopoldo Miguex (Copacabana);
d,l rua Santa Luiu (Msraeani);
ni
pr.-FÇâ l- ile Novembro (ao lido .Io Miloailó Miinicip.11); nn rm 1'crflr» l.-indi
(Râinuí), na praça da Bandeira; no mera
lii do Jacircjlnho; ,i.. prata GiiiiieiM
Pjiilo i( Froniin (Rio Comprido); da
rui Belmira (Piedade), d» rua Washtilií.
lon Luis (praça Crtit VermHhi)! f|j
praça Jtjó Mariano Filho (Lagoa Hodrijto de Frtítasj e no ;onjunto rcsideucl.il
A propósito de notas distribuídas si -- Franrl3po de Paula Watson do IAPI (Penha).
—
A Imprensa, cuja procedência vom
Mario Bolívar Sa Krclre — HumTELEFONES ÚTEIS
eeudo atribuída a Comissão do Im- berto Ribeiro da Silva e Roque
Informa
posto Sindical,
a aua Be- Vicente Ferrer,
D'AGUA:
FALTA
rrotarln quo aómeute em aua úlPosto de re.-lsmaefles!
«
jZ-2127
tinn rcuntfto, realizada a 17 do
32-2173
corrente, aprovou r. expedlç&o da
Domingo!,
feriados
e à u-iite 28-9590
uma única nota quo constou de
AS.MSTENCIA:
ata. e estA aaalm redlgldu:
"A Comlaafto do Imposto
—
Pronto
Socorro
22.19J9 a 42.4S.J9
SlndlPARIS, 18 (Charles Rldley, da V.
Posto do Mí)er — 29-0033
cal, em aua primeira reuolio após
—
P.i
Edgar
Faure,
mais
Jovem
Hospital
— 30.1414
que
Getulio
Vargas
a constatação do desfalque atribui
RADIO PATRULHAI 32.4242
do ao funcionário que ocupava o tedoa 03 demais presidentes do ConPca. da Independência — 82-4344
cargo do tesoureiro em aua Secre- .•.filio da Ministros da história nataria. torna público que, tendo ai- clonal da França — com exceção
R . Bambina — 20-8212
—
parecia estar hoje
do Jri determinadas, pelo esmo, ar. do um Cínico
Conde de Bonfim — .18.1620
obtendo
progressos na mismlnlatro do Trabalho, as provldcu- & noite
Zona Suburbana — 29.0390
cias para a apuração da responsa- sflo do formar um Gabinete que dl- FALTA DE LUZ;
rija
a
nação
esta
se prepaquando
bllidade • punição do aeu autor,
Fr. Borges — Campo
••
Granja
lmpôe-se sejam aguardados os ro- ra para Intervir em duas das mais 1030.
transcendentes
conferências
intersoltados da mesma.
Zona Urbana — 22-1809
Outroaalm, declara que aío apo- nacionais da Europa do apôa-guerBOMBEIROS — 22.204-1
rrlfoa os pedidos de esclareclmen- ra. Base politic-o radlcal-soclalista PARTIDA
t CHEGADA DE NAVIOS;
tes ao exmo. sr. ministro do Tra- de 43 anos, virtualmente desconheballio atribuídos a seus membros", cldo fora doa círculos políticos fran- PARTIDA E CHEGADA —DE AVIOESi
Aeroporto do Galtio
Governador
conversações
A referida nota foi Ilrmada pe- ceaes, celebrou suas
ft 3;:
los ara. Conselheiros preacutes àque. preliminares de sondagem oom
Aeroporto Santos Dumaat — J2«6j (I
mesma mlnuclosldade metódica qua
\~"„».i?:-»,,,i4.
Jont»u"» *"•*>-»
Ibsen de Ros- lhe valeu a' esmagadora maioria de FALTA DB— GASi
Catete
401 contra 101 na votação que apro.
j2.732T
vou oficialmente a mlacáo Inicial.Copacabana — 37-8744
iv.-nto entregue ft élo pelo PresiPça. da Bandeira — 38-ÒOOS
dente Aurlol.
Mejer — 29-4847

0 ministro da Fazenda
recebe a (amara Britanica de Comércio no

VIDA PROFISSIONAL

DO PASMADO

Noticiamos, com destaque, numa de nossas edições deste mês.
a intensificação dos trabalhos no
Túnel do Pasmado, por ordem
expressa do prefeito Jofto Carlos
Vital. Esto vem visitando, diáriamente, àquelas obras e tudo indica que, em breves dias, estarfto
as mesmas concluídas.
A abertura do túnel do Pasmado surgiu de estudos que objetivam a ligação mais rápida do
centro da cidade k zona sul,
Leme, Copacabana, Ipanema e
Leblon encurtando o trajeto em
1 quilômetro a distância percorrida pelos carros, quando dfto a
volta pela avenida Pasteur, avenlda Wcnccslau Braz, etc., a fim

i

SOLUÇÃO

DO PKOBLKMA

Sfi

1 — Náo admltlr, hesitar
7 — Nome mascultno
7* — N o m e da
letra grega
correspondente ao
nosso "T"
9 — Corre
tslozmeute
9a — Embarcaçáo
de recreio
10a— Pedra de
moinho
12 — Embriagado
—
IS
Llçáo duma
disciplina plural
VERTICAIS
1 — Dar. oonceder
i-nbiui
Neves
3 — Zombo
—
i
N o m e fsmlnlno
s —Homem qus
nlo crô em
Deus
l — BatMqulo
1 — (Geografia)
Pequena cldade
dt
França, no
P u y- d sDome
1-86.
remiBino

W

1 — Se; 2 — So; S — Labor; ( — or; 7 — Ar.
1 — Salto; 3 — Orror; 4

Aba.

Aprenda, se não souber
PERGUNTAS
— Qual • primeira ave que apareceu ne mundo?
— Qual a Deusa da Música, na Mitologia Gra«e*
— Qual o nome antico da cidade de Tróia?
— Que forma tem a base de um cone; trianfular,
ou circular?

quadroti«.ular

—• Qual o efetivo das tropas que de Pieard entregou aos independentes cm Porto Calvo?
¦;oj!-?||SDjq uidjo
snb sodoii sons ap epoiíui sousdy—•J0|n3J|D ~ ç
t
•"9111 —
e
adjein-j — j
¦joindnç osissomr opojisd ou opjaajodo 'xAsjdo
aoijjjy q
i

sviNfouad

do Curyo seta de 5 semanas, com
aula.-; Ss 3as. e bas. ícirat:. -Jl-,
15,30 às 16,30, e aos «abado», das
9 às 10 horas. As inscrições (stio abertas a todos os interessados que possuam nivel »ecunúario, sendo o Curso inteira mente
gratuito. Quaisquer outras informtiçúcF, podem ser obtldai
com a funcionaria Mariza Qu.ttteiro, no 14,« andar do Minlsterio da Educaçáo e Saúde, das 11
kn 17 horas, sala 1-MH, telefone
42-3306. As Inscrições encerrar.
se-Ao no próprio dia 13.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
CONVOCAÇÃO OK PROFKSSORP.S
R PCNCIONARIOS
Para o eàrviCO de fiscallr.açflo <\*
prova de Português, do Coucuno
de Admlssfio ao curso ginasta!, cri
em processamento, ficam ronv-x-idos os seguintes professores * runrtouártos, que devem comparar »
este Instituto na próxima segiina»
feira, dia 21. das 8,30 horss sa Pt*
horas: Marilln Araújo — Daurea no
Almeida Crut — Dagmsr Mede.la
da Costa Durante — ZUda do amrado Lopes — Hilda Nssclmemo
Silva — Luiz Macedo — Marta OIdeira Fuça — Maria Mapdalene Vni;o*a Carvallielra — Mathilde Manrazo Oarglnlo — Nll» Rocha —
Odetc Vasconcellos Reis — Vsm
aimonsen btreot — Jalro Morais —
ceitn.1 L*|e terandíb — ^edroBoiSes Bampaio --Oscar rhlpetln —
Ruth Mbiuilo Vlllela —. Luiz Sauerbronn — Diva da Silva Alvrw Tlnto — Alélss Martins Athayde' —
Odctte LangO s Ada Murei.

Reuniu-se a (omissão
Nacional de Política
Agrária
Aprovado o Regimento
Interno
Esteve reunida ontem, no 3."
pavimento do Ministério da Agricultura, a Comissão Nacional do
Política Agrária. No eventual im
pcdlmento do ministro
João
Oleoías. assumiu
a presidência
dos trabalhos o representante do
Ministério da Justiça, sr. Cailos Medeiros da Silva.
Apôs a leitura das atas da gessao anterior, passaram oa mem»
bros da comlssfto a tratar do rc»
gimento interno, de acordo com
o esboço elaborado pelo secretario executivo. 14 artigos foram
estudados meticulosamente, sobressaindo os que se referem A
organização das subcomissões »
aos trabalhos técnicos, princlpa
objetivo da política agraria dfl
governo.
Aprovado o regimento que «•
rà submetido i aprovação
do
ministro da Agricultura, oe membros da Comissão marcaram novs
reunião para o próximo dia 1.*
ae fevereiro, às 14,30
horaa.

0 NABO

O nabo é uma horta!!* «oito
útil à noae-a alimentação. Pode.
mos obter boas preparações tamto da rala como daa folha» da
nabo. Eitaa ultimas possuem 4ft
de hidrates de carbono, 1% df
proteínas, 0,4% de gordura» »
90% de água. São portadoras de
cálcio, fósforo, ferro, magnésio,
potásato, sódio, cloro, enxofra e
das vitaminas A. BI- Ba a C.
A rata do nabo possui 7% tf*
hldratos de carbono, 1% de protetoas, 0,3% de gorduras a «8*
de água. Contém oa mesmos minerais das folhas, só variando
quanto ao teor de cada um. Aa
vitaminas Bi. Ba e Nlaeina «atao presentes nessa rala.
As folhaa devem levar manos
tempo em cozimento do que a
raiz, porque, além da demorada
coeção ser desnecessária
aquelas, irá destruir parte daapera
vitaminas O a BI.
O nabo é um vegetal da baixo
custo e isso constitui outro motlvo. que, aliado às qualidades
nutritivas desse vegetal,
deva
contribuir para que o incluamos
em nossa dieta. — (Divisão ds
Propaganda do SAPS).
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PACTO
DE
DEFESA
ENTRE
OS
ESTADOS
0
DISPOSTO 0 EGITO A INVOCAR
ÁRABES
~~~
l_

O discurso de Churchill provoco reações At. hostil m PO-erà ter sérias ««M|)|||
go |gg ^
|g|n|o (| ^
quências O Conal de Suez deve ser oberto à navegação mundial - Intervenção do Em estudo um maior controle sobre a liberdade de movimentos dos diConselho de Segurança da ONU - Ainda
plomatas soviéticos — Já limitados os passos dos representantes da Ruprisioneiro dos britânicos o chefe
WASHINGTON, 18 (Donald J.
OS PASSOS DOS
de Polícia egípcio
Gonzalez, da U. P.) — Possívelmania e da Hungria LIMITADOS
REPRESENTANTES DA HUN-

PARIS, 18 (D. P.) — O Bglto
ameaçou Invoca* o pacto de delesa mutua do» 7 Estado» árabe»
o solicitar a Intervenção do Consolho do Segurança da» Nações Unidos, caso os Estados Unidos, a Frnnenviassem tropa»
ça e » Turquia
'canal de Suez, em reiA zona d»
posta ao apelo nesse sentido feito
britânico
pelo primeiro ministro
Wluston Churchill.
Churchill propôs ontem em dlseurso perante o Congrosso nortenmerlcano que fossem enviada» forçns, para compartilhar com a» tropns britânicas, n vigilância na ngttoda zona do canal. A delegação
egípcia perante a» Nações Unida»
emitiu um comunicado em que declara que a proposta de Churchill
"conBtltul um novo atentado contra o soberania de um Estado membro da Organização Mundial, e 4
suscetível de comprometer »ériamente a segurança do Oriente MéxUo".
CONSIDERA O EGITO
ATO HOSTIL
O porta-voz oficial do Ministério
das Relações Exteriores egípcio, Snlah El Dln, chefo da delegação de
eeu pai» á ONU, declarou que o
Egito considerará"otoa remessa de trohostil, que popas como um
dera ter grave» conseqüência»".
le
for atondlda a
Acrescentou quo,
«ollcltaçáo de Churchill, poderemo»
apresentar o assunto ao Conselho
rio Segurança". Declarou também

A Grã-Brefanha não
adofará represálias

qua o Egito considerará a remessa
de tropas como motivo suficiente
do pacto árabe
para a invocaçáo
de defesa 'mútua. O citado pacto,
firmado há dolt anoa aproximadamente, estipula o auxilio mútuo entre todoa o» Estados árabe» no caso
de uma agressão externa.
LIVRE TRAN8ITO NO SUEZ
Este comunicado, que conatttul
a primeira reação oficial egípcia
ao discurso de Churchill, ae ba•et» em Informações jornalístico»
sobro referencie» do primeiro mlnlstro britânico ao Egito e eo Oriente Médio. A delegação egípcia náo
recebeu ainda o texto oficial do
citado discurso, O comunicado da
delegação egípcia «allenta, com fins
esclarecedores, que o canal de Sue»
deve estar sempre aberto a todas
a» nações do mundo, ao posso que
a proteção ã livre navegação pelo
canal correaponde unicamente ao
Egito, de conformidade com o princlplo contido na Convenção Internacional de 1888 assinada em Comtantlnopla,
AINDA EM MÃOS DOS INGLESES
Q. O. BRITÂNICO NA ZONA DO
CANAL DE SUEZ, 18 (Peter Webb,
da U. P.) — A» autoridadeo brttanlcaa pensam em reter em eeu
poder o Chefe dn Policia Egípcia,
Abdul
Mohammed
major-general
Raouf, até a termbaaçlo da» lnve«tlgoções que estão ae realizando,
apesar de todo» oa protesto» do
governo egípcio.
Raouf foi capturado com una 130
policial» e clvl» egípcio» durante
as operações britânicas de quartafeira .quando granadelros e gur.rdas "Colristreom" cercaram a aldeia
de Tel-El-Keblr • varejaram vário»
casas.

LONDRES, 18 (United Press)
— Um porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores disse
que a Grã Bretanha nfio tenciona adotar represálias contra o
Irá por haver esse pais ordenaTÓQUIO, 18 (TJ. P.) — O Mini»do o fechamento dos consulados térlo
do Exterior JapÕnê» negou
britânicos ali.
Unioficialmente que o» Estados
algo
ocorra
A nfio ser que
do» tlve»»em exercido "presíáo" »õinesperado na declsfio do Irfi, os br» o Japão para este reconhecer
consulados britânicos fecharão a China nacionalista em vez do
suas portas segunda-feira proxl- regime comunista chinês. Fonte»
ligada» «o governo Japonês disserem
ma.
»ldo Burpreendlda» pela InO porta-voe disse que a nota terem
slnuação britânica de que o prlbritânica de ante-ontem, acusan- melro ministro Shtgeru Toshld» tido o Irã de haver rompido o nha sido submetido a pressão para
acordo entre os dois países ao assumir a atitude em favor de
ordenar o fechamento dos con- Chlang Kal-Shelc. Em carto dlriespecial dos
Eulados,.não teve ainda reação gldo oo embaixador
Estado» Unido», disse o sr. Toahlds
oficial em Teerã.
o Japão não reconheceria a
iranianos que
Não há consulados
China Vermelha, porém tentaria »«na Grã Bretanha e o embalxe- slnar um tratodo bt-loteral com
dor do Irã aqui, Ali Sohelly, foi a China nacionalista. Fonte» flchamado a Teerã recentemente, dedlgno» desta capital dizem que
americano» não fizeram maior
juntamente com outros diploma- o»
pressão sobre o» Japoneses para retas Iranianos, tendo o governo conhecerem
oa nacionalistas do que
do Irã alegado que essa medida o» britânico» fizeram em favor dd
o
íol tomada porque
pais care- reconhecimento do regime comucia de divisas estrangeiras.
nlsta.

Nega o Japão qualquer
pressão dos EE.UÜ.

mente os EE. UU. revidarão às
últimas restrições soviéticas a
viagens de diplomatas estrangeiroa, apertando os controles para
ns viagens soviéticas nos Estados
Unidos. Adidos da embaixada
soviética guiaram duas limusines
de Washington a São Francisco,
para uso da delegação soviética
na conferência de paz para o Japão, em agosto último. Escolheram a estrada que deviam seguir,
sem audição do departamento de
Estado.
ABERTA A PORTA
A possibilidade de se acabar
com essa liberdade de movimentos certamente será estudada,
como retaliação pelas novas restrições russas aos movimentos
estrangeiros,
dos
anunciadas
quarta-feira. Em sua última conferêncla de imprensa, o secreta-
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Enterprise

NOVA IORQUE, 18 (UP) — O ca.
Kurt Carlseu recebeu ontem
pltão
"a saudaçáo doa heróis", tributada
esta
cidade, a maior doa Estapor
dos Unido».
Carlsen, que durante 13 dias permaneceu sozinho » bordo de seu
navio "Flying Enterprise", abandominutos
nando-o somente alguns
antee de o mesmo soçobrar, em águas
do Atlântico, foi aclamado por 300
um
saudado com
mil pessoas e
"multo bem" pelo Prefeito desta eiTodavia,
Empellltlcre.
dade, Vlncent
o capitão recebeu a saudação com
a que demone» mesma calma como "Enterprise"
»
trou a bordo do
continuou Insistindo em que não
era um herói.
"Jamais esquecerei este dl». Não
creio que o mereça. Além de tudo,
nfto consegui levar meu navio ao
porto" — disse Carlsen.
Carlsen percorreu aa doze quadro»
do porto ate
d» Avenida Broadway.
"torrencl»!
chua Prefeitura. »ob
*»" de pedaços de papel — tradlcional saudação dos novalorqulnos
no mesmo automóvel era que o
general Douglas Moc Arthur o fez
quando de seu regresso de Tóquio.
Na Prefeitura, Corlscn foi condeoorarto com a "medalha de honra
municipal".
Falsado ao» Jornalistas, o Jovem
capitão disse que não aceitará aa
ofertas que recebeu de diversas em» revista»
presa» cinematográficas
"odisséia", muipara publicar suo
oferecido
tenham
to embora lhe
mais de 200.000 dólares.
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Descerrado o velário do nicho de S, Sebastião - jyjft.'"*,

ontem, a solenidade de aberta* df nlch» de Sáo Sebastião, pailroelro da cidade, que m encontra ns saguão da Câmara dos Vereadores, para adoração dos fiéis. Corte ao prefeito João Carlos Vital descerrar o velarjo do nicho, após o que o superior do Convento
dos Padres Capuchinhos, frei Frederico Mszzarino, procedeu a bencão da Imagem, acolitado pelo frei Gabriel Melilll. No decorrer do
ato religioso, o superior Frederico Mazzarino pronunciou algumas
palavras sobre a vida de São Sebastião, exaltando também o elesentimento católico do povo carioca. Em seguida, falou o preIdente tia Câmara Municipal, ar. João Machado. A cerimônia foi
Cado
ksslstida por numerosas autoridades federais e municipais, membros
fio Parlamento e vereadores, além de grande massa popular. A foiogvafla fixa um aspecto tomado ns ocasião. (Foto da Ag. Nacional)

Xotas

AMERICANAS

PARIS, 18 (UP) — Reuniu-se ã»
3,23 horas da tarde (12,33 no R'.o;
a Comissão Política da Assembléia
Geral da ONU, para debater a pro.
posto peruano de admiaião de novos membros. O delegado peruano
Vlctor Andres Beiaunde propôs que
a ONU admita qualquer estado soberano que seja "amante da paz"
e apresente provas Jurídicos de odesão aos princípios da Carta da ONU.
Entretanto, Beiaunde não propôs,
nem proporá, o admissão da Espanha.
assenta
A proposta do Beiaunde
era dois ponto» Jurídicos: 1) — ca"ecumênico"
da
ráter unlversol ou
ONU; 3) — o direito de admissão
não é discricionário, mas resuladora e objetiva. Falando sobre
sua
"Meu
Beiaunde:
proposta, disse
k
admissão
organização
de
projeto
dos 14 pslses cujos pedidos estão
ainda pendentes — entre o» qual»
se encontra a Itália, pais Irmão do»
nossos — baseia-se na mal» lógica
• Jurídica, das plataforma» e, por.
tanto, alimento a esperança de que
seja aceita pela Assembléia e pelo
Conselho de Segurança".

AGITAÇÃO NA TUNÍSIA
TUNIS, 18 (UP) — Oa «lndicatos
esquerdistas ordenaram uma greve
"Ilimitado", nesta estratégica
geral
colônia francesa, em aegutda á prlsáo do chefe comunista tuntslsno,
Maurice Nlzard e
outro»
lidere»
rntl-frnncese». Entre o» que fo.
rsm presos juntamente com Nlzard
encontram-se Habtb Bourgblbo, chefe do Neo Destour (Partido Independente) e Mongi Slim.
Consta também que estão presos
sem confirmação oficial para o
rumor — Mohammed D. Jerad •
Khemals Kaobl, apontados como 11deres comunistas. A policia barricou Imediatamente todas os mestradaa que conduzem o esta capital e
fez preparativos paro esmagar quaiscomereiquer demonstrações. O»
entes fecharam sua» portas e as
foram
egvade
mercado
se
praças
atando á medida que se propagava
a noticia das detençóee.

APOIO DA FUNDAÇÃO ROCKEFELLER A AMERICA LATINA
6 A Fundação Rockeíeller, no quarto trimestre de 1951, continuou
apoiando os programas de agricultura na América Latina. A
Colômbia, por exemplo, recebeu uma verba de 120.000 dólares para
o ano de 1952, destinando-se 70.000 dólares aos programas mexicano e colombiano no terreno científico. Por outro lado, a Fundação
. ricou 20.250 dólares ao Serviço Rural de Saúde e Nutrição do Chile, afora mais 22.500 dólares para o Departamento de Engenharia
{Sanitária do mesmo pais.
AUMENTOU A POPULAÇÃO NORTE-AMERICANA
O O Escritório do Censo dos EE. UU. informou que a populaçfto
norte-americana em desembro ultimo foi calculada em
156.575.000 pessoas. Esse total significa um aumento de 291.000
fóbre o calculo da população feito em l.o de novembro de 1951 e
de 4.443.000 sobre o censo realizado a l.o de abril de 1950.
CORRE TUDO EM SEGREDO
t Estrito segredo rodela as negociações sobre o acordo de ajuPARIS. 18 (U. P.) — O mlnlsda militar reciproca entre os Estados.Unidos e o Equador, que
tro d» Justiça, Salah Bcn Yussef
estão sendo realizadas nesta capital.
» o ministro dos Assuntos Soclnls
PROIBIDA A EXPORTAÇÃO
da Tuulsla, representantes daquela
0 O governo da Nicarágua proibiu que seus produtores de algo- colonln francesa na ONU, enviadão exportem essa matéria prima para a Tchecoslovaquia. Esse rara um telegrama as 60 delegações
chamando a atenção papato havia proposto a compra de toda a colheita nicaraguense, a na ONU,
recos favoráveis — 40 dólares. O governo diz que considera. Im- ra a "gravidade
"o da sltuaçfto "Acm Tu'Moscou.
deletelegrama:
nls".N Dizia
oprlo negociar com países satélites de
do
governo do Tunis, A qual
gaçSo
COMPLEMENTAÇAO DE TRATADO
está confiada a mtssio de submeForam trocadas notas entre o Brasil • a Bolívia em comple- ter,
eni nome do chefe do seu goe
a
1938
ferroviária
sobre
de
a ligação
mentação do tratado
verno uma petlçflo ao Con/elho d<:
ploração e aproveitamento do petróleo. As notas foram trocadas Segurança, relativo às divergências
n tro o Ministro das Relações Exteriores, coronel Suarei, e o Em- fr»nco-tunlslan«8, chama urgentemente sua ateuç&o para a gravlbalxador brasileiro em La Paz.
dado da situação em Tuula. em
, GOVERNO SUÍÇO NO URUGUAI
exercida
da press&o
m Foram dados a conhecer oficialmente os resultados do plebls- conseqüência
pels sautorldades francesas sobre o
oito sobre a reforma constitucional que substituirá o atual sis- soberano
tuntslnno, para obrl^â-lo
temo do poder executivo do Uruguai concentrado na pessoa do Pre- m desautorizar a açío de BU1 gcvrr«dente por um sistema da executivo coleglado de B membros, nos no perante o Conselho de Beguran-

M
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CATETE, 55, 57 E 59

PLANO DE REORGANIZAÇÃO DA L.Bi.

paíse.i.

Prevista uma modificação na política da O.N.U. sobre a quêstão do armistício — Importantes reuniões entre os altos
chefes aliados — Firmes os comunistas em suas reivindicações

Chamada a atenção da ONU para a gravidade da situação em Tunis

çr.-

As autoridades francesas estão
efetuando prisões arbitrarias de 11deres políticos tunlslanos, com o
fim de sufocar as aspirações do
povo de Tunis. T"nts, em estado
de sitio, è atualmente teatro do
acontecimento?, com morgraves
tos e feridos. Essa reação, que ocorem quo » dtvergenmomento
re no
cia franco-tunlslana se encontra perante o Conselho de Segurança, segue a propaganda que persegue O
fim do desacreditar o protesto levantado pela delegação de Tuuls
na ONU o visa o Isolamento du soberano e a retirada rio protesto,
segundo vollm tática. A delr^açào
tuntslttiia exorta-o a estudar urgentomonto aeu pedido e apela para
su» consciência par» que n? tornem
as niecíltlns uprcíiárlps, do acordo
com o direito o a Justiça Internaclonals".

•r; t

Estado
O departamento de
criou dois precedentes para as
medidas que venha a tomar, a
partir de 1948. Ordenou duras
retaliações, em maio de 1950, contra os funcionários da legaçfio
rumena e. cm Janeiro de 1951,
contra os da húngara. Seus govemos hnvlam adotado severas
restrições contra diplomatas nortenmerlcanos. antes disso. Essas
Simplificação dos serviços para maior rendimento e mencr
limitações continuam cm vigor
irede
Estado
{ O departamento
despesa — Reajuslamenio da instituição para melhor çpfluentemente nprova viagens de
funcionários daqueles países snprir os seus objetivos — Importante portaria assinada
tólttes. até Nova Iorque, mns se
eles querem Ir além. reserva a
\ pela sra. Darcy Vargas
declsfio até que funcionários da
A presidente da Lcglfio Brnsiletlegaç&o, na Rumanla c na HunAssistência, sra. Darcy Var- c) — Dirigir os serviços de Secregrla, obtenham permissão para ra debaixou
a seguinte portaria:
toria da referida "Comissão
viajar a Igual distância, nnquelcs gss."Considerando
Consultiva";
quo a LBA é ór-

Novos rumos para as
negociações de paz

AGRAVAM-SE AS DIVERGEMCIAS FRANCO-TUNISIANAS

ESTILO

A RENASC

GRIA E RUMANIA

católicos, opostos ao materlallsmo grosseiro e socz da filosofia martlsta. Ê, pois, na Igreja onde se mantém o mais sólido dos baluartes anti-comunistas, e é a Igreja a quem unicamente respeitam e
temem os dirigentes internacionais do bolchevlsmo.
Diferente do comunismo, qua é uma mística agressiva montada sobre um aparelhamento de propaganda ultra-moderna, o catollcismo é uma doutrina de paz e resignação que impede aos seus
adeptos luta em outros terrenos que não sejam o da discussão. Está aí a terrível desvantagem do catolicismo frente ao comunismo,
e ai também o porquê do grave erro cometido por monsenhor Ancel, cuja declaração, além de criar confusionlsmo c provocar polômica no selo da igreja católica francesa, corta pela raiz todo espírito do luta anti-comunlsta dos cristãos deste país.
Não queremos admitir que o bispo de Lyão se tenha convertido ao bolchevlsmo, coisa que seria obrigatória se Lyfto c o bispado
se encontrassem atrás da cortina de ferro.
da sua capacidade para
O Sovlet tem dado provas sobejas
dobrar a consciência do seu inimigo político e religioso. A melhor
o mais convincente destas provas oferece-nos a Igreja Ortodoxa
Russa, convertida atualmente no Comissariado Religioso do Comunlsmo. E o mais extraordinário desta apostasia é que os mesmos capitães eclesiásticos que em 1941 subscreveram a colaboração
da Igreja Ortodoxa Rússia com o Soviet, na sua luta contra Hitler, haviam sido os mais perseguidos pelos bolchevistns, e haviam
passado grande parte de sua existência prisioneiros, primeiro, da
O. P. U. e, logo depois, da N. K. D. V..
O governo soviético, que pelo decreto de 23 de janeiro de 1918
proclamava a separação da Igreja do Estado, assassinava relíglosos e fiéis, colocando bem guardado o arcebispo metropolitano rie
Moscou. Ivan Nicolavich Staragorodski (Sérgio na vida religiosa"»,
em 1941, depois da invasão nazista apressadamente retirava dos
ortodoxos, para
porões da Lublanka os bens adestrados patriarcas
"fidelidade" do
pautilizá-los como armas psicológicas. Seguro da
Stalin devolveu a liberdade ao sumo pontífice ortotriarca Sérgio, "boas
intenções" que o chefe da Igreja se apressou a
doxo com tão
escrever ou a subscrever com sua firma folheto atrás de loiheto, detendendo as razões do comunismo e instando a que os fiéis se unissem ao governo na sua luta contra o invasor da pátria. Um destes
opúsculos, "A religião e a igreja na URSS", editado nas próprias
"o
paroficinas gráficas do governo, chegava r.o cúmulo de dizer:
do
movimento
classe
?da.
ppetária,
tido bolchevista como dirigente
revolucionário na Rússia soubo levantar-se contra o sclvagem rogime czariste e as perseRtilçóes religiosas, lutando por implantar
no pais as liberdades democráticas o a liberdade de eoiiM-íência".
Outro folheta rnaíâ'àudhcitísò'aliidí; intitulado'"A Igreja Ortodoxa
firmado pelo arcebispo de Kiev, Nlcolás,
Russa e a grande Pátria",
dizia a certa altura: "... e quando o povo russo elegeu no seu próprio selo um uoder próprio, popular, o poder soviético, a Igreja
proclamou abertamente que não podia deixar de reconhecer em sã
consciência que o potier dos àoviéta ova o poder estabelecido por
Deus, um poder verdadeiramente popular".
Detenham-se cs leitores católicos nestas monstruosidades e vejam até onde pode chegar, e chega, o comunismo no seu afã de
derrubar a consciência do mundo cristão, única barreira que se
opõe no seu caminho.
Talvez o bispo de Lyão haja acreditado de boa fé nesta líberdade religiosa de que falam os corifeus do comunismo russo, pois
caiu o próprio sacerdote católico norteem idêntica armadilha
americano Orlemanski, e têm caido muitos outros. Mas saibam os
cristãos que a única igreja católica de Moscou, a captln francesa,
foi fechada em 1946 e o sacerdote ali destacado, reverendo Leoporque tevo a valentia de proclapoldo Brau, expulso da Rússia
"a liberdade
religiosa no Soviet não era
mar numa entrevista que
mais de que uma sangrenta farsa".

TÓQUIO, 19 (sábado> (Peter
Kallscher, correspondente da U.
P.) — Prevê-se uma possível modlflcação na política das Nações
Unidas a respeito do armistício
na Coréia, em virtude das conferências sobro estratégia realizada
entre altos chefes aliados no
acampamento da ONU em Munsan. A censura militar impediu
sobre
a divulgação de detalhes
tais conferências, verificadas ontem. sexta-feira, porém Informações procedentes de Washington
de que ns negociações de trégua
assumirão novo aspecto, tendem
a dar fundamento ás conjetu-
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DA MAIS ALTA QUALIDADE
CORTINAS — TAPETES
PASSADEIRAS — GRUPOS ESTOFADOS

(alorosa recepção ao i Não há nenhuma Igreja Católica na Rússia
"Flying
(Conclusão da 1.* página)
comandante do
ta encontra uma série de firme resistência na consciência dos

ADMISSÃO DE NOVOS
MEMBROS NA O.N.U.

'W&ÈmÉ&itwHmib

rio de Estado deixou aberta n
porta para tais medidas. Recordam os funcionários que o departamento de Estado, só por esIrrita margem, decidiu contra a
proibição ou a limitação das viagens dos diplomatas soviéticos.
Várias outras repartições, incluslve o FBI advogaram a medida,
mas o projeto foi finalmente nrquivado, porque os russos ainda
deixaram certa margem de 11berdade de movimentos em seu
próprio país. Em 1948, uma ordem soviética vedou as viagens a
11 dos mais importantes cidades
russas e a cinco das 16 repúblicas soviéticas. A ordem de quarta-felra adiciona novos distritos
e onze grandes cidades, a listo de
proibições. Reduziu a liberdade
de movimentos em torno de Moscou de 50 para 40 quilômetros a
partir dos limites da cidade.

MÓVEIS

ras de que está sendo encarado
"algo de novo nesse terreno". Os
comunistas até agora mão deram
sinais de que pretendem ceder
nas duas questões básicas que levaram as negociações de armistíclo a um beco sem saída desde
há três semanas, e que são relatlvas á troca de prisioneiros e á
proibição da construção de aeródromos na Coréia do Norte durante a vigência da trégua.
FROCURAM GANHAR TEMPO
O contra-almirante R. E. Libby, negociador das Nações Unidas. que se ocupa da questão dos
prisioneiros, acusou os comunlstas do proletarem a retenção, por
tramo indefenldo. na Coréia do
Norte, do uns 50.000 soldados sul
coreanos que foram obrigados a
incorporar-se ao exército vermelho. O porta voz oficial do comando da ONU. brigadeiro general Wllliam Nuckols. -declarou
oue os comunistas opõem-se violentamente A repatrlação voluntária dos prisioneiros porque teme uma enorme nerda de presti"se se concedermos prlsiogio.
uma enorme
neiros norque teme "se
se conceperda de prestígio,
der aos prisioneiros a liberdade
de escolher o lado do qual deseja ficar".
AMBIENTE DE CALMA
No caso do suposto bombardeio
aéreo ptfos aliados da zona netitra de Kaesong, os comunistas
nfio puderam apresentar uma
unícr» testemunha paro corroboVívr sua neusaç&o. Os moradores
da locnlidnrlp nrn m\nK cercanias
ocorreu a exü'os?.o nRo míderam
dl?f.r se o riylSo ou aviões one
Ia?:ç?rrm ns hotrbss eram r>''ades. Ar. nefioclnçõés de sejta-frirn pão nroirrMlrp.m folsn n'guma. norém scpur,d"> NurkoK cavn.ctr'.'^r.rnni.-;p nela püsSíicla do
tom yíolarito e dos ataques nas
conversações.
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i-fti.i do cooperação com o Estado
no tocante aos serviços de nssls- d) — Indicar a presidência técnicos
tencio social (Decreto-lei n.° 4.830,
para colabora.- no referido
"Plano
do 15-10-42) e como tol deve estar
do RcorganiraçAo";
aparelhada paro enfrentar e resolver, ua medida dos meios de que e) — Requisitar A presidência o*
dispuser, o» problemr.s de ordem
funcloní.rlos da I.e;;lAo necesassistência! do pais;
sArlcs A elaboração do» tra' bolhos do mencionado "PiaConsiderando quo o de toda convonlencla a revisão periódico do
no", bem como aos mlstírcs
mecanismo doa orgSos dellberatlda Secretaria da "ComlssAo
vos. executivos e tícnlcos da InsConsultiva";
.
tltulçío, para verificação de seu
—
funcionamento, qun deve ser aprl- fi
Convocar qualquer dos dlr'morado cada vez mais:
gentes ou auxlllarcs da LeConsiderando a necessidade do
glilo para reuniões sobre o
simplificar o» Borvlços, aplicandoplanejamento e
so normas modernas de admlnlatrttíAo, capazes de outorgar ri I.RA ¦f) — Requisitar o material e nparotina» com o mílxlmo de rendirelhamèrito
necessários
ao»
mento e o mínimo de despesa;
trabalhos.
Considerando ser Imprescindível
concentrar o podor de contrô'0 no
2.°) — Criar a "ComlssAo Conõrgfto central da Leglfto e descên- Miltlva do Plano de Reorqar.l-açAo
trollzar a execuçfio do síub ser- da LBA", sob a presidência do previço» pejos orgftos executivos lo- sidente da LBA e constituída de
cnls da lnstltutçAo:
mnl» dez membro», todos dcslrmados por portaria, dentre cldsdAos
Considerando que o Conselho De- de
alto s&bcr e notório espirito pullberatlvo da LBA, em sess&o do bllco,
s
14 de Janeiro do corrente ano, "ten3.o) — Determinar oue os dlvrrdo em vista a necessidade de um
"Plano" acima
reajustamento da Instltulçüo, pura sos oopitu1"1» do
menclonedo
íejam
encaminhados,
mnls perfeito cumprimento dos seus
Intermédio da presidência da
objetivos" recomendou "» promo- por
LeglAo,
A
ComlssAo
Central, a fim
çao Imediata dos estudos necessários de
que esta. por sua vez, o encaa, revisão dos Estatutos, e a conmlnhe
ao
Conselho
Deliberativo
ds
sequente elaboracflo de um novo LBA,
para aprovaçSo final".
Reçlmonto Interno. Tri conformldnde com a reforma em vista":
COMISSÃO CONSULTIVA
Considerando que elnda aquele
PE QUE TRATA O
Conselho, na mesma sessÃo. conteARTIGO 2,'»
riu fi ComlsaSo Central e ao presidente da Leglilo "plenos poderei
Prealdcntf — 6ru. Darcy Earmsno tocante ao» assuntos dR adml- ithp Vargaí; Diretor
Executivo —
nlstracAo Interna";
Fernando Cavalcanti Martin«i
Considerando que, por sua ve'/,. Dr.
Abelhelra,
Procurador
dn
Geral
n Comissão Centre.!, em sessão do LBA: Membro3 — Sra. Alzira
VarS de março último, estabeleceu
gA» do Amaral Petxoto, Dr. Declo
que "os esttidos necessários à re- I A. do MornNi Júnior, sr. JoAo Bavlsío dos Estatutos e A oor.fiequcn- tlata Monteiro, dr.
te elabore.cAo do novo Rc(;!m»nto | Munclnl, dr. Amaury Luiz Carlos
I>itern'\ determinado» pelo Couse- Pti'o Celso Moutlnho, Marcello, dr.
Marta
lho Deliberativo", ficaram "ccnfV.- Alcncastro GulmarAes, era,
sru.
dos ao Procurador Geral d» LBA. Pereira'ítejjtelw e sr.^MareWo Eiisa
Brav
que promoverA a elaboracflo doa s!loiro de.Almeida.
respectivos anteprojetos";
Considerando mala que, na referida sessAo de Comissão Central,
esta delegou "plenos poderes ao
presidente, do LBA. que deliberará
sobre os assuntos do a'ta admlnlstrnçAo da casa "nd icferendum"
kda ComlssAo Central";
Convocada excepcionalmcnConsiderando, entretanto, que o»
trabalhas supra mencionados, rela- te pelo Governo para o prótlvomehte A reforma dos Estatutos,
ximo dia 29
JA foram Iniciado», deoendendo, porém, suo conclusSo, do reorganizaAntecipado, excepcionalmente,
râ"< wrnl da LBA. uma vez que os no
ano em curso, porá o corrente
Estatutos constituem a lei maçna
(tà Inatltulçftò e devem consübstâãn- mês, insralar-sc-o, no próximo dia
ciar as normas penvls de sua nd- 29, sob o presidência do Ministro
mlnÍBtroçfio, contendo os orcSos da da Faxenda. o VIII Congresso das
respectiva Buper-estnitura. com as
Caixas Econômicos Federais.
atribuições correspondente:
Considerando a vantagem de qu?
Nessa reunião não
só
serão
os r?ferldos estudos de planojomcn- apreciadas as toses apresentadas o
to fiquem subordinados a uma dldo
recAo executtvo ünlro, para melhor pertinentes a esses institutos
credito popular
uniformidade de orientação, e,
do país,
como
Considerando, outrosslm, a con- também, e
principalmente, o Sr.
ventencla desses trabalhos serem
BUbmeUdos bo exame e parecer de Horácio Lafor, aproveitando o iniuma ComlssAo ronst.ltulda de pes- cio do exercício, troçará normas
sons de alto saber e dedlcnçío Aa quo objetivem enquadrar as apiicausa» nacionais, antes de encacações das
disponibilidades
das
mlnhrtdos aos poderes competentes;
Caixas Econômicas
Federais
no
Resolve:
1.°) — Instituir o "Plano de Reor- programa financeiro do governo.
(tnnlzaçlo d» LBA. que fica dlretnmente subordinado oo presidenta
da LeglAo e tem como Diretor Erecutlvo o Procurador Geral da LBA,
este com as seguintes atribuições
especiais:

VIII R«0 tOHfiRESSUAl
DAS CAIXAS ECONÔMICAS
FEDERAIS
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Âs mulheres WnÉs rêzam antes de votar

a) — Assistido de técnicos e com
a colaboração dos orgftos da
LBA. dirigir a elaboração dos
das
diversa»
plr.nehimentos
atividade» da lnstltulçAo, en"ComlssAo
camlnhondo-os A
Consultivo" referida adiante
(art. 2.o);
b) — Representar o presidente da
LBA na» visitas de estudo aos
diferente» serviços da InstltutrAo. Inclusive nns Comissões
Estaduais, Territoriais ou MuUlclpalfl, agindo como delegado especial da presidência;

PARIS, !«

,'INS) -

o cardeal

Francls Speüman, arcebispo de Nova Iorque, visitou o general Dwight
Elecnhower. e a outros altos otlcía s
da chefia da Crrtanlz:;çao do Norte
do AtlAntlco. porém disse que durante a visita nAo se discutiu co'.:a
alp.uma de
ordem
política. Tfais
tarde, sua eminência
esterlorlzou
rcniinlscéncías cobro sua paeiageni
pela índia, na viagem de resrevo
aos Estados Unidos, e manifestou
que as mulheres hindus rozam antrs do votar.
Acrcrccr.tou: 'fSsi%
poderia ser uma boa Idéia para cs
norte-americanos".

CONDENSADOS®^
INTERNACIOiNAl ^1 \
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(Telegramas da U. Press e International News Service»
OHÇAMENTO DO JAPÃO — O Gabinete japonâs aprovou o orçamento de 2 bilhões 268 milhões e 611 mil dólares para o ano fiscal
ae 1952-53, que reflete a tendência mundial para uma economia
de "canhões em vez de manteiga". O projeto do orçamento prevui.
a atribuição de um quinto dessa sema — 520 milhões e 55 mil dólares — a rrfedidas de segurança.
REPERCUSSÃO DO DISCURSO DE CHURCHILL — Uma tempestade de criticas recebeu o que se interpretou como sugestão, pelo
Primeiro ministro Churchill, em seu discurso de Washington, de
que a Inglaterra poderia concordar com ataques aéreos contra a
China vermelha, se for quebrada a trégua na Coréia.
ACORDO COMERCIAL — A Suécia e a Unido Soviética assinaram
um acordo comercial para o ano em curso, culminando assim as
conversações que vinham sendo celebradas nesta capital e em
Moscou.
ROBUSTECIMENTO DE RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS — O mlnistro das Relações Exteriores de Portugal anunciou que, como
melo de "robustecer as relações" entre o Canadá e Portugal, os doi»
países decidiram estabelecer legações em Lisboa e Ottawa.
LOUVADOS OS FEITOS DO CANADA PELA DEMOCRACIA —
O embaixador brasileiro, Acyr Nascimento Paes, decano do corpo
diplomático aqui, prepara-se para regressar à Pátria, de onde está
ausente há seis anos. Declarou em entrevista que o mundo livre
contraiu uma vasta dívida pata com o Canadá, Louvou oa íeltoa
desse mis nela causa da democracia»
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MILIONÁRIOS NO RIO
fundeado no porto do Rio o transatlântico "Caronla". O vapor de luxo, a nave doe milionários. Dentre os
ESTA'
390 passageiros, estão a elegante sra. DAVIES e o clneiista JAMES FITZPATRICK, que as platéias do mundo conhecem através dos documentários cinematográficos, FITZPATRICK já produziu um excelente filme sobre a cidade do Rio.
Desde que o vapor atracou, observa-se um desusado morlmento de "taxis" pela Praça Mau*. Parece que todos o» motoristas
se concentraram nas imediações, aguardando a descida
dos
milionários. Se comumente, uma corrida até Copacabana custa
80,00,
imagine-se o
Cri
especial cobrado aos turistas do
»Carônla'r. Que féria! preço
O PRIÇO DE UM MARIDO
JEORGES t viuva e moça. Conta apenas trinta
e cinco anos. Km Los Angeles, onde reside, a mulher imaELEANOR
ginou um meio complicado e perigoso de pescar um marido. O homem que elegeu é Frei Rlsch, casado com Pearl.
Eleanor falsificou a assinatura de Pearl e requereu o divorcio
do casal,
\
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MODERNIZAÇÃO DE* MÉTODOS
ADMINISTRATIVOS

Antes que o juiz decretasse o divorcio — que na verdadt não fora solicitado ~~, Pearl descobriu a falsificação de sua
assinatura e denunciou ioda a trama à Justiça. Nessa altura,
a situação de Eleanor é a mttií penosa: acusada de falsificação,
a viuva não terá o marido e, provavelmente, perderá a liberdade.
AS CURVAS Dl JANE RUSSIL
uma vez, o já famoso busto da atrie JANE RUS8EL
provoca a ira dos censores. De certa feita, um artista
MAIS
Italiano foi obrigado a alterai' o retrato que fizera A<\
'estrela", para esconder suas curvas, Agora os
Jornais de Otawa
estamparam os anúncios do filme "His Kind of woman"; JANE aparece debruçada sobre o gala ROBERT MITCHUM e
seu arrojado decote tem uma perspectiva amplíssima, Alguns
leitores protestaram. A censura acedeu: um laço de fita será
desenhado sobre o decote de JANE. De JANE, que tem busto
famoso e curvas perigosas!

PROGRAMA dc modernização dos métodos adminisfrotivos do Banco do Brasil, preconixodo polo Presidente GeO
"*"" túlio Vargas,
emeontra ressonância com a instaloção, em
D Io Horizonte, da primeira reunião
dos gerentes de agências
disso estabelecimento de crédito cm todo o Estado de Minas. O
euo pretendo o governo c imprimir moior dinamismo ao papel do
Banco no setor da economia nacional, com o ampliação do
teu
cempo dc ação.
Como declarou no seu discurso do Ano Bom
o Presidente
"arcar,
o governo se empenhará, daqui por diante, mais do que
fez «interiormente, na campanha do aumento da produção, levando assistência técnica e financeira c facilitondo
por outros
rucies os empreendimentos úteis co desenvolvimento do pais. Ao
Ccnco do Brasil está reservado um desempenho preponderante no
c;qucma da nova política dc recuperação, em larga escala, consldcrando-sc que lhe cabe atender a todos os setores de olividadc, através de suas carteiras, as quais suprem a talta d» outros
bancos especializados e exclusivamente destinados a interferir
nos domínios agrícolas e industriais.
As reuniões dc gerentes de agencias completam a iniciatlva, tomada logo ao inicio do seu governo pelo Presidente Varo
$;.-. ao criar o Banco do Brasil uma Consultoria Técnica, com
dc interesse
encargo dc examinar os assuntos
para a política'
econômica, junto ao gabinete do presidente do Banco, e assessór)as técnicos junto às diversas carteiros, para o mesmo fim. Nesras condições, o Banco está hoje suprido de técnicos de comprovada proficiência, aos quais compete definir oi rumos a seguir
na solução dos problemas que se apresentam à consideração do*
diiioentcs do estabelecimento.

"q:
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Não se faz mais nada ali, eo sebor das circunstâncias, como
antigamente, mes dentro dc rígidos troçados ou segundo oi termos dos plonos elaborados peles peritos. Reunindo gerentes ds
cigérrias. o Banco podo ter informações mais exatas e prseiosss sòbrc as necessidades de cada uma das zonas a que serve.
O depoimento desses funcionários servirá para esclarecer muitos
c;;:cfcs regionais c que influem na execução do programa gerc! dc desenvolvimento econômico do Brasil.
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paz de amar sete anos, sem esperar nada desse amor, 7iiais devotado d si/a amada que Jaca a i
Raquel, porque este tinha esperar.çasi ao contrário do marinheiro.
Mus já com a música conhecidissima de um samba canção — o
moco começa a cantar, na letra
cie sua autoria: "Ela se chama
Nair..."
E nessa voz de homem enamorado o samba dolente agofá —
passado o primeiro choque, domtnado o nervosismo, vem fácil e
bem entoado, trazendo o apelo a
essa Nair, que talvez o estivesse
ouvindo.
Por mim, recolhi o episódio como uma mensagem de um antigo
coração, de um coração enamorado, éô tnr. rzrr.po em qm ira p»sivclamar de longe, sem esperanças. sem jamais trocar palavra
com a princesa do coração. Ah, as
O pai
surprezas desle mundo!
deste Mussolini pós o rótulo errado no poeta que se encarnou naquele moreno menino do Brasil
ouc um dia seria um homem do
mar.
Dinah Silveira de Queiroz

Tratado com a Bolívia
O sr. Embaixador Jo&o Neves
da Fontoura, Ministro das Relações Exteriores, recebeu, ontem,
de La Paz, o seguinte telegrama:
"Comunico a Vossa Excelência
que. foram trocadas hoje, às 17
na
horas, em forma solene,
Chancelaria boliviana, as notas
reversals contendo as declarações
adicionais e Interpretativas com
relação ao tratado sobre ligação
ferroviária e salda e aproveitamento do petróleo boliviano. Esos Ministros
tiveram presentes
de Estado, altos chefes da adminlstração, representantes da imprensa, diretores da Yaclmientos
Petrolíferos Flscalcs, havendo o
Ministro das Relações Exteriores
pronunciado um discurso ao qual
com
respondi.
Congratulo-me
Vossa Excelência, por este feliz
acontecimento, contribuição decisiva à magnífica obra de cooperação e boa vizinhança com a
Bolívia, obra na qual o sr. President* Getulio Vargas e Vossa
Excelência
estão sinceramente
empenhados, (a) Paulo Demoro,
Embaixador do Brasil".

EXECUÇÃO CÀSiSF"
DO CRISTAL
Devidamente autorizado pelo
ministro Souza Lima, o DeparObras e
tamento Nacional de
Saneamento abriu concorrência
publica, que será encerrada no
dia 7 de março vindouro, para
execução do Aterro do Cristal,
em Porto Alegre, no Estado do
Rio Grande do Sul.
Trata-se de obra de saneamento, cujas propostas não poderão exceder ao preço de .. ..
CrS 21.737.000,00 e a sua execuçfio em prazo superior a mil
dias consecutivos.

O l're«;c«i,.iti.' (i.i Heinibiica assi- riento-corvtiel s* :-:r;.;t ;¦•¦ uiianta
toou o* segum.*» dscretoW"1' R» --ta' AJrt-jiif'J'Ntiçáto' d* faria. *.«Ui.
Classificando »jor necessidade «.to
Na pnsti da OULKlíA —' Noi
serviço, no •».»>' Regimento dc ln*
meando, mírn,Dros
temporários eis
comissão de. Wom-.çôfS-ab Exétc\-í"' iiautaria o coronalida.arma de lufantaria José Hhlutro de tJlhon
to, para o »no üe 11-54, os seguiutes oitclals teníral*; general de Cintra, n0 »." Regimento de infanexército Canrobert Pereira da Cos- taria o tenente-corontl «ir. urimi u»
ta, generais de brigada Juarez do Infantaria Jo»o Batuta Mondlni
Beiettl », no li.* Regimento ue
Naaclm>-nto Fernaude* Tsvorz. Alcldes donçal-es Etchegoyen, Jodo Infantaria o tenente-coronel d* arma
dc Infantaria Luís de CamarVicente Salão Cardoao, Kmillo Rotírlgues Ribas Júnior e Joio ds go.
Bcftndaa Viana.
Transferindo, por necessidade do
Nomeando, por necessidade
da serviço, do Quadro Suplementar Qeserviço, o corouel Leonidas de LI- tal para o Quadro tis Estado .\Lilor
ma
Botelho, ajudante geral do da Ativa, o tencuttr-coronel d:i ar*
Quartel General da 7.» RegUo Ml- ma de Artilharia Oeorge America»
litar.
no Freire e, do Quadro SuplemeuNomeando o coronel Oscar de Bar- tar Geral para o «uatfro Ordinário
ros FalcAo para a íunçao de adido sendo classificado no 3.* R, I., o
militar Junto * Embaixada do Bra- tenente-coronel da arma de Infan-sii cm Buenos Aires.
tarla Llneu dos Santos Lourlval.
Na pasta da EDUCAÇÃO —* NoIncluindo, por neceasldcde do sermeando, profestor
catedrttlco da viço, no Quadro ds Estado Maior
cadeira dc ciência das finanças, d» da Ativa, o tenente-coronel da arFaculdade d» Direito de Alagoas. ma de Engenharia Antouto AndraAlfícdo Gaspar de Oliveira; e, joao de ds Araújo, no Quadro Supled'Abreu para exercer, cumulatl-umentar Geral, o tenente-coronel da
n.ente, o cargo de professor cate- arma de Engenharia Ramtro LlnC--uico da «uidclra de economia podemberg Amor» », no
d»
lltica da rVomdade A* Direito d* Estado Maior da Ativa, quadro
o tenenteGolas.
coronel da arma de Infantaria HiO Presidente da Republica assi- .««ji Soares Bulcao,
nou decreto, concedendo à Universidade
Católica de Pernambuco,
com sede na Capital desse Estado,
os prerrogativas de equiparação w
O Presidente ds República nuaprovando o estatuto da mesma,
O Presidente da República assi- nou decretos, promovendo, no Cornou decreto abrindo, ao Ministério po de Bombeiros do Distrito Fededa Agricultura, o credito especial ral, ao posto de tenente-coronel, o
de cem milhões d* cruzelrua des- major Ruílno Coelho Barbosa, tor
finado s lntegraltiur a cota da merecimento; ao posto de major,
p t
Unlao no capital do Banco Nado- graduado Armando de Moura,
antigüidade; ao posto de l.o tenennal dc Credito Coopera tiro.
O. Presidente da República assi* te, os segundos tenentes Casemlro de Morais, o Nelson Gomes ds
nou oa seguintes decretos:
Na pasta do TRABALHO — No- Ltms, por merecimento; e, Roberto
meando, interinamente,
escritura* Ferreira Lima • Osvaldo de Sousa
rio, classe E, Altalr Barbosa de Bandeira, por antigüidade; e, ao
posto de 2.° tenente os aspirantes
Araújo.
a oficial José Oetas da SUra e Ale—
Na pasta da GUERRA
No- xandre da Silva Loureiro.
meando, diretor do Hospital Mmtar de Balvador, o major médico ar.
Joel da Silva Oliveira e, para serO Presidente da República recevir no estabelecimento Central d* beu, ontem, no Palácio do Catete.
Material e Intendencla, o major para despacho — os ministros da
Jacyr Fernandes.
Vlação e Obras Públicas, sr. AlvaNomeando, por necessidade do ro de Souza Uma, e, da Aeronáuserviço, chefe do Serviço de Ma- tloa, brigadeiro Nero Moura; e, em
audiência, — o governador de
terlal Bélico da 5.» Regtlo Min*
tar, o coronel da arma de Artilha- Mato Grosso, ar. Fernando Corrêa
ria Hocho Puleherio; chefe da 11.* Costa em companhia do deputado
Olrcunscriçao de Recrutamento,
o Carvalho Sobrinho. s
O sr. Joio Pioneiro Kübo, preslcoronel da arma d* Infantaria Flrmino Lages Castelo Branco; coman- dente do Conselho Nacional de Ecodants do C. P. O. R. de Belém, nomla que deu conhecimento a
o tenente-coronel da arma de ln- S. Exa. do andamento de diversos
fantarta Argens do Monte Llma;\ estudos principalmente o problema
para servir no Deposlto**Central d* do reajustamento dsa dividas dos
Material Bélico, o major da arma pecuaristas, cujo anteprojeto de lei
de Artilharia Carlos Pontes, sen- está sendo elaborado por aquele
do em conseqüência
Incluído no orgfto. Foram focalizado», ainda, na
Quadro Suplementar Geral; mstru- ocaslüo, a planlflcaçlo da energia
tor-chefe do Curso de cavalaria ao elétrica do paia como também esC. P. O. R. do Rio de Janeiro, o tudos econômicos e Industriais do
major da arma de Cavalaria Rui babaçu;
do Oliveira .Couto; para servir na
o ar. Galvao Antunes, diretor
Diretoria de Armas, o major da ar- da* Industria* Reunidas de Ferro
ms de Cavalaria Alulzlo de Andra- e Aço que foi agradecer, a visita
ds Palcfio, sendo em conseqüência, que S. Exa, fez. recentemente, ás
transferido do Quadro Ordinário pa- fábricas daquela organização, onde
ra o Quadro Suplementar Geral; assistiu As demonstrações du nopara servir na Escola de Parsque- vas locomotivas ali (enricadas;
distas, o major da arma de Inos diretores do Automóvel Clube
fantaria Leonidas Sales Freire, sen- do Brasil, ds Argentina, e da Itádo em conseqüência Incluído no lia, en companhia dos conectores
Quadro Suplementar Geral; para que, participarão do Circuito da
servir na Seção Especial da Força Gávea, prova automobilística que
Expedicionária Brasileira, sendo em m realizará
amanhe, neste Caconseqüência Incluído no Quadro pitai. Nessa oportunidade o coroSuplementar Geral, o major da ar- nel Santa Rosa. presidente do Auma de Infantaria Araten Arar* tomovcl Clube do Brasil SpresonCunha Torres: para servirem na Dl- tou so sr. Getulio Vargas, as deleretorla do Arquivo do Exercito, os ç6es esportivas nacionais e estranmajores da arma de Infantaria ¦feitas.
Adall de Castro Caminhe e Lula
Gonzaga Pereira da Cunha, sendo
em conseqüência Incluídos no QuaO presidente Getúllo Varfjaa. retiro Suplementar Geral; s, para ser- cebeu, ainda, em audiência, o devir co Estado Maior do Exército, putado Euvaldo Lodl, e o sr. Assendo em conseqüência incluído no eis Chateaubriand, diretor dos "DláQuadro Suplementar Geral, o te- rios AseocUdos"t
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•Por Styrbjorn LindstrandNo "Jornal do Comercio" de Lisboa, de 10 do
corrente, Styrbjorn Lindstrand, escreveu os seguintes comentários, que pediu
a A MANHA reproduzisse:

JVOS DOCUMINTOS
OFICIAIS ELOQÜENTES

i

atos no V RESIDENTE

ELA SE CHAMA NAIR
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Vonne (Caxias) — Já resolvi
os duvidas da sua primeira carta. E' que a Srta. náo viu o Jornal em que foram publicadas.
1/
Queira repeti-las.
Eu nfio fiquei estomagado com
o seu nome. Parece que a Srta.
desconhece o verdadeiro valor do
verbo astomagar. Apenas achei
estranho.
forma de
Ione não é outra
Yonne, salvo, a adaptação íonética. Ione vem do grego lóne, va*
rlante de Elóne.
Só tenho visto Edite co femlnino.
Luelmar e Erotildes «fio desnossa
tes nomes forjados pela
falta de critério. Da mesma forma por que os forjaram, deramarbitrariamente o gênero
lhes
masculino e o feminino.
Que se há de fazer?
O que muitos pulses já fizeram.
Haver uma lista oficial de nomes, tirados do calendário religloso, da historia e da literatura
e só admitir a registro nome que
conste desta lista.
(1) "Embora condene o mestre
a análise que Indiquei, lembrome de Já ter ouvido analisar Que
queres? Quem bate? e frases outrás lntcrrogativas da seguinte
maneira: Eu pergunto: que queres? Eu pergunto: quem bate?"
Eu também tenho ouvido e 11do.
Só lhe posso responder que toda análise que precisa subentender nigunia palavra, em regra é
defeituosa. Esta subentende.
E' uma analise atrasada, que
não encara o problema sob um
angulo moderno, com uma visüo
superior.
Para que subentender? A frasM
sem
c entendida em absoluto,
precisar de muletas. Só o espirito
rotineiro ainda usa tais muletas,
neste e noutros casos.
(2) "Como é que vocàtlvos fogem à analise lógica? Na oração.
Zé Américo, aonde vais? o sujeito é ou náo é: tu, Zé Américo?"
Nfio.
O sujeito é tu simplesmente
(oculto por elipse).
A sua análise, dando a Zé
Américo aquela construção, transformou um vocativo num apósto. Falseou o texto.
O assunto nos levaria ao Indodc
europeu e a altas questões
lingüística, que nesta meia coluna eu não teria espaço para dcsenvolver.
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SINAL DOS TEMPOS

UANDO uma mulher erma com um homem, que a Jita nos olhos, é sinal que ela precisa
melhorar seu.
corpo" {Da cantora MINDY CARSON a um colunisM
ta americano).
ABSOLVIDO O CAMPEÃO
o Juiz da 4a. Vara Criminal, absorveu GJERALDO DE OLIVEIRA, campeão de salto tríplice é comONTEM,
ponente da Policia Especial. E tudo partiu deste caso:
Francisca Gravinho, residente no morro de Santo Antônio,
declarou em Juízo que o acusado a agredira com um litro vamo. dizendo que ela andava fazendo "macumba" para seu filho ficar doente. GERALDO negou o fato e o magistrado —
por falta de provas — absolveu o acusado, que é um atleta
renomado.
A HERDEIRA DE TED ROBBINS
faleceu — há cerca de dois anos — o escritor
americano TED ROBBINS deixou à suu filha DORüQUANDO
THEY LONG e à sua esposa uma fortuna avaliada em
meio milhão de francos, A parte que cabe a DOROTHY —
filha natural do romancista — i de cento e cinqüenta miIhóes de francos. Mas. a validade do testamento foi contestada pela quinta esposa de TED.
DOROTHY, que hoje tem vinte anos « uni
cabelos
louro-claros, poderá ser uma das moças mais ricas da Cote
c.Azur. E' o que dii a imprensa francesa. A herdeira e sua
mãe embarcaram para Nova Iorque, onde corre o processo do
inventário, Se vencer a demanda, DOROTHY quer ser artista e produtora cinematográfica.

A renovação dos métodos de trabalho do Banco, que s»
está egra completando, é mais um inestimável serviço que o Prelidonle Getulio Vargcs presta ás classes produtoras que militam
nas regiões mais afastados c- por isso mesmo, as mais nccesiitadas a'c amparo governamental.

na Televisão, ocorreu um pequeno faio que
ONTEAfi
talvez não tenha tocado ia
mèsina maneirei que repercutiu
na cronista aos militares de ass.sientes do programa de calouros.
Entre os mocos que ali vinham
tentar o sucesso, apareceu um que
se chamava Muaolini. Mussolini
líumas. se não me falha a manoriu. Di.iicil seria casar a somUrtcdo "Diice" com a figura de//encia c simpática desse Mussotini que dc certo deve o seu ?io7>ie, aquela primeira
fase brilhante de um fascismo que sedúzia tanto pelo seu lado exterior, não parecendo conter ainda os yermens dessa
desgraça
cm que iria mergulhar seu próprio idealizador. O pai deste nosso Mussolini, se G^ai c istizou
è porque amava a ousadia, o homem forte, a voz que comanda,
enfim o espirito
da Ditadura.
Mas nem o nome poderoso dc
sugestões pôde mudar o téniperainento do seu filho, o Mussolininho nacional.
Perguntou Siveslrc, dirigindo
o programa, já antecipando ali
uma certa graça escondida:
"£?a se chama Nair... Mas
esse deve ser... o nome de uma
sua namorada... Você nos pode
contar a história?"
Mussolini sofria
terrivelment:, ao ser televisionado. De certo experimentava a sensação
que
"descreum meu amigo tão bem
v.u:
"Quando apareci no palco,
pela primeira vez, senti-me como
em pesadelos anteriores, cm que
eu me via nu, de súbito, num salúo apinhado de gente. Eu sentia
a inexistência da minha arte. Era
um pobre coitado que iria desperlar escândalo, piedade, vergonha,
ataques de risos... Tive um medo horroroso..."
Mussolini suava, sorria contrafeita, não disfarçando a emoção.
Mas desabafou, no entanto.
"Eu não posso
contar...
porque a história 6 comprida deviais — tem sete anos!"
"Ah, muito bem! Então o
amor já dura há bastante tem7)0'" Perguntou-lhe Silvestre.
E Mussolini, o coração na boca;
"Não senhor...
Nair nem
sabe. que eu gosto dela! Nunca
soube! E na Marinha meus companheiros brincam comigo, porque não há quem náo saiba da
. minha paixão por essa moça!"
Sele anos... E sete anos de viagevz, de conhecimento de outras
num
mulheres, de convivência
mundo onde o amor é colhido depressa; há pouco tempo para as
aventuras, o mar espera, da terra
if: os marinheiros se desligam sem
pena. Os marinheiras? Quase lodos eles. E Mussolini vai levando
a estrela no coração, o nome dessa Nair. Há dias, num filme francês, vimos uma paixão parecida
com a de Mussolini, A do camareiro do navio de luxo, que sonhava com a passageira que nem sequer reparava em sua pessoa, numa paixão que era um êxtase e
nada pedia.
Mussolini também é assim. Ca-

Aplicará o Brasil o acordo
ortográfico de 1945 ?'

PUBLICA-SE AS 3.", 5." E
.SÁBADOS

/
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O sr. Embaixador João Neves
da Fontoura, Ministro das Relaçôes Exteriores, concederá hoje,
ãs 10 horas, no Palácio Itamarati, uma entrevista coletiva à imprensa. ¦ Aprovando as exposlcões de motivos do ministro Sonsa* Lima b presidente <f*> Rrpublica autorizou: as Instalações de
radio faróis cm ávarc e Santa
Crus do Rio .Pardo (S. Paulo).
ambas da "VASP"; para operar,
em sua sedr. nesta Capital, com
um transmissor do "Lolde Aereo" e instalações de estações radiotclefiràiicas em liurianópolis
(Santa Catarina) c Dmconha (S.
Paulo), ambas da "Real"; cm
Mtindagnarl (Paraná), da "Cruzciro do Sul" e, em Santarém
(Parâi; Uberaba e Araguari (Mlnas Gerais); Manaus (Amazonas); Curitiba (Paraná) e Florianopolis iSanta Catarina), todas
do "Lolde Aéreo".

*

OOC. 1, 20 DE ABRIL DE 1931:
PRIMEIRO ACORDO LUSOBRASILEIRO
O acordo ortográfico luso-brasllelro é firmado em 30.4.31. São
suprimidas as consoantes mudas
e as geminadus, com uma excepcão; continua a escrever-se cc,
"os dois
quando, dis o acordo,
co soarem distintamente: sucção,
seccio". foram assim estabelecidas pelos dois paises as grafias
açáo, diretor etc.
DOC. 2, QUATRO DIAS DEPOIS: PORTUGAL CONFIRMA
O ACORDO
K" publicado no Diário do Go*
veino
o
português de 28.5.31
acordo, "Com o qual", dlz-sc na
"Sua
Exa. o Mlntsintrodução,
tro concordou por seu despacho
de 4 do corrente".
DOC. 3, TRÊS SEMANAS DE*
POIS: PORTUGAL ANULA PARTE DO ACORDO
Por portaria de 37.6.31, o mesmo ministro, contra o seu despacho de 4.5.31, anula as partes do
acordo luso-brasilclro que estabeleceram as grafias ação, dlreter,
e manda escrever aeçío, dlreetor.
DOC. 4, 1940: PORTUGAL CONFIRMA A ANULAÇÃO
O Vocabulário da Academia das
Ciências de Lisboa é publicado
em 1040. Obedece i portaria de
27.S.31, e assim confirma a anulaçfto de parte do acordo lusobrasileiro.
DOC. 5, DEZEMBRO DE IMS: O
BRASIL CONFIRMA O AÇORDO DE 1931
O Vocabulário da Academia
Brasileira de Letras é publicado
em 8.12.43. Respeita todo o açordo luso-brasilelro.
mesmo
na
parte anulada pela Academia ds
Lisboa, e escreve por conseguiate ação, diretorDOC. 6, OUTONO DE 1943:
PORTUGAL APROVA SEM RESERVA A ORTOGRAFIA DO
BRASIL
O Vocabulário brasileiro acima
comunica, na sua Introdução, que
a Academia de Lisboa, depois de
examinar detidamente as Instruçôes e as provas tipográficas do
mesmo vocabulário, as "aprovou
sem reserva" e considera as Instruçôes "como expressão do perfeito acordo existente entre
as
duas nações e as duas academias
no sentido da unidade, esplendo:
c prestigio do idioma comum".
Este Vocabulário - escreve
aeáo,
diretor.
,,.
DOC. 7, DEZEMBRO DE 1943;
CONVENÇÃO LUSO- t
BRASILEIRA

. A convenção ortográfica lusobrasileira é firmada em 29.12.43.
Na convenção, os dois paises
obrigam-se a estabelecer
como
regime ortográfico o que resulta
do sistema fixado pelas duas aca
demlas para organização do respectlvo vocabulário.
DOC. 8, 10 DE AGOSTO DE
1945: SEGUNDO ACORDO
LUSO-BRASILEIRO
O segundo acordo ortográfico
luso-brasllelro
é firmado
em

NO FORO

*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — TRIBUNAL FEDE
RAL DE RECURSOS — VARAS CRIMINAIS
TENTOU

MATAR O DIRETOR
DO
JARDIM BOTÂNICO
O Ccmtlho de ir/iíífifa foi dittclvijo,
por ler adolciJo trtvcmtntt a tspett ia
promotor,
EiU.a marcada paraonttra, no Tril-utial do júri, 0 |ulj»ra*nto do reu Jo*í
Dornlnjo», funcioiu.no do Jardim Bo.
tanico, t icussdo por crime At morte.
O denunciada, no dia 2 de aelembro
do 1949, cerca du 21 hora», no intericr
daquele departamento, disparou um r*.
volnr contra o Dr. Raimundo Pimentel
Geme*, tem o atingir. Na meims ocasião, fei também dlsparoa contra
lett
«uperlor hierárquico Nelson Tinoco, mattndo.o.
O acusado, tia. policia, slejoii ter a«1.
dí em legitima defesa e cairá numa
cilada, por questíes de serviço, que lhe
fora armada pela vitima e pelo diretor,
o que nlo ficou provado, na Instruclj
criminal.
Aberta a seeslo pele Juiz sr. Ftuitino Nascimento, e, aorteados oa |urados, logo após a leitura do relatório,
o promotor Emerson de Uma comuni.
cou ao presidente do tribunal ter re.
cebido nctlcia de *que sua esposa se
'achava passando mal, razio
porque Unha que se ausentar.. .
O |uiz, em conuequenrla, dissolveu o
Conselho de Sentença, adiando o julgamento para dia que ser.\ oportunamente
marcado.

AGUARDAM

O PAGAMENTO
PREPARO

DO

Na Secretaria do Tribunal Federal de
Recursos, deram entrada * aguardara o
pagamento do preparo psra seu prosse.
suimento os agravos de petição de Fran.
cisco Moreira Souza, de Sergipe, Souía
& Gnillon, de São Paulo, e Magib Assei
Lauar, de Minas Gerais.
Encontrara-se ainda ali, com vista aos
interessados as apelações eiveis Interpostas nos processos de Romeu do Ama.
ral. de SIo Paulo, Pedro Laiar St Ir.
mios, desta Capital, Vítor Emanuel, desta Capital e Associacio dos Proprletarios de Imóveis, dests Capital.
O PEDIDO DB INDENIZAÇÃO E' UM
VERDADBIRO ASSALTO AOS COFRES
PUBLICOS — O SUB.PROCURADOR
GERAL DA REPUBLICA, POR ISSO,
OPTOU PELA REFORMA DA SEN.
TKNÇA
\
Há tempos, Miguel Simões,
dono Ae
uma lavanderia em Natal, Rio Grand*
do Norte, atendia, em caráter comptelamente precário, n?> serviço correspondente da Base Aírea daquela Capital.
Achavam.se as coisas nesse pi, quind*.
em <íerembrn de 1017, o Comando abriu
concorrência publica para a exploraçio
do mesmo serviço.

Apresentaram dois csncorreniee, Hi.
guil SimSee e eutrs pessoa, limitandose e comando a fazer publica s dli:rfminaçlo das duas propostaa e dando d*
P"is preferencia a daquele.
Mais tardi, o vencedor propôs na»
açio contra i Untlo, pleiteando s ia.
rfenlzaçao por serviço* que terls prestado e que ia a soma considerável. O
juiz iulgou-a procedente. Dil apelação
para o Tribunal Federal de Recurso».
Os sutoa foram cem vista ao Sub.
P:ocurador Geral da Republica, sr. A".
cen BarbeJo, o qual, em longo parecer, estranhou nlo ter o Proeundor da
Republica nsquef* Estado centestsd* a
,
açio, falta que verberou. Salientou, na
entanto, que seria impoasSvel extrair
dal tedgs as conesqueneias admitidas na
sentença, »!!>« de leitura dificfl.
Mostrou depoia, quanto ao esso, nia
ter sido assinsdo nenhum contrato e,
essim, a situação do autor continuou,
perante a Base, cota s mesma precáriadade anterior.
Concluindo, pediu a reforma da sen.
tença, poli o pedido, em conjunto, snu.
mia properçíes de absurdo, sids mais
sendo do que um assalto ao* cofres eubllros;
TERIA O DETETIVE MESTADO
DEPOIMENTO FALSO
O dr. Alctno Falcão Juiz da 24a. Vsra Criminal,ern sentença de ontem, eb.
solveu Sslvador Rodrigues ds lei de eco,
nomia populsr * ..maudou que copias «hj
rua Adolfo Caminhs í. subtraindo rou
v»r* Criminal, «mo Inctiesa no
f1* Procuradoria, a fim de ser advertido e
prooessado o detective Jfonatàs Batista
do Nascimento, por ter prestado depolmantos falsos no processo d* Sslvador
Rodrigues.
INFELICITOU UMA MENOB DB II
ANOS
No Juizo d» 9*. Var* Crlmtssl foi,
ontem, denunciado Afonso Costa
que
seduziu e infelicitou sua namorada, um*
menor de 13 snos de idade.
NAO SE REALIZOU. ONTEM, O 8UMARIO DB IOLAHDA 81LVA
EsUv* marcado pira ontem, M fc.
Vara Criminal, o sumario d* eulpa de
lolanda Vieira da Silva, o qut nlo te
realizou porque deixou de comparecer
uma das testemunhas desi-nadaa.
AGREDIU O DESAFETO A BOFETADAS
Milton Alencar d* OUreirm foi, 9ntem, denunciado *o Juíza da 9a. v«
ra Criminal como incurso no crime dê
lesües. por ter, na Avenida Mem de Sá
agredido s bofetadas * José Tiwe'
Neto.
AGRBD1RAM A SOCOS NO HOTIL
AMBASSADOR
Evsldo Rui Barbou * Francisco
3ro.
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10.8.45 (e mais tarde confirnir.
do, no Braell por decreto-lei de
5.12.46, em Portugal por decreto
ae 8.12,45».
DOC. 8, DEZEMBRO OE 1951'
O BRASIL CONFIRMA A CONVENÇAO DE 1943
A Câmara dos Deputados do
Brasil «prova cm 14.12.51 a Convençlo de 1943.
V por causa duma única rc(uma em clngra ortográfica
que o acordo
quenta-e-uma!)
luso-brasllelro de 1045 nào rigora: a regra que manda manter u consoantes mudas.
Vai o Brasil agora, depois d<
confirmada há pouco a convciv
cio de 1843, aplicar o acordo0
Os nove documentos ofklnti
acima mostram que é muito duvidoso.
Ou melhor,
mostram
se for apU
que a convenção,
cada, Invalidará o acordo.
Vejamos t concluamos.
O QUK SIGNIFICAVA A
CONVENÇÃO
Na Convenção
(doe.
7), 0
Brasil e Portugal obrlgaram-.-e
a estabelecer como regime ortografico o "tjae resulta do ai*tema fliado pelas duas acadr¦alas" para organização do resQue slgpectlvo vocabulário".
-istema
fixado"?
nlficava "o
Significava o primeiro
acordo
(doe. 1K mal* as partes que os
dois vocabulários (does. 4 e 5)
tinham de comum.
("O sistema fixado" nfio signlficava, é claro, as restante'
discordantes entre si.
partes)
dos vocabulários,
porque elediscordantes nfto formentos
"sistema
tixado"'i.
mam um
O ACORDO DE 1831 ES! KlVIA "AÇÃO", "DIRETOR"
Ora, as partes
concordantes
dos vocabulários obedeceram no
Encontramos
primeiro acordo.
Isso neste acordo todo o
por
"sistema fixado".
E como se
vè nali sta dos documentos acima (doe. l)j este acordo, t por
conseguinte "o sistema fixado ",
visado pela
Convenção, mandam escrever ação, diretor, etc.
Mas o segundo acordo (de
1945; doe. 8) escreve aceíe, dl.
r*ctor. Logo. este acordo
nãj
resulta, neste ponto Importante,
do "sistema fixado" pelo primelro acordo.
A CONVENÇÃO
INVALIDA O
ACORDO DE 1945
Ora. vimos acima que foi e\ tamente o que resulta do primelro acordo que a Convenção
pretendeu estabelecer como regirae ortográfico nos dois países.
Conclusão: a Convenção não é
compatível com s "acordo ir
1945; Invalida-o.
COMO SE PENSA MO
.1 BRASIL
Tirei acima as conclusões obJetlvás dos documentos oficial'
Vejamos, agora como os brasilelros, também
objetivamer.;».
vêem esta questão.
Quando o Brasil assinou i
Convenção
em Dezembro de
1843, acabava de publicar o
seu vocabulário (doe. 5). Antes
da sua publicação, a Acadenva
de Lisboa, depois de examinar
as Instruções e as provas tipográficas desse vocabulário bra"sem reser
sllelro,. aprovou-as
va" (doe. 6r. As instruções eas
provss grafavam ar*o. diretor
POUCO PROVÁVEL QUE O
BRASIL ACEITE
Os brasileiros, ao assinarem a
Convenção, Unham assim duas
razões Imperativas para considerarem fora de qualquer duvida que Portugal tinha adotado
as grafias açáo, dlreter:
1) a própria Convenção lndica: "o qua resulta do sistema
fixado pelas duas
academia*",
quer dàer, o primeiro acordo,
com u grafias ação, diretor;
3) a Academia de Lisboa ti"sem reserva-'
nhá aprovado
estas grafias.
Em face disto, • em face da
discordância entre a ConvençAn
e o segundo acordo, aceitará o
Brasil este ultimo? Imporá o
Brasil
voluntariamente á sua
Juventude estudante (até agora
acostumada a um sistema grsfisimples, lógico.
pratico,
ço
fácil de aprender e ds usar —
as consoantes mudas, perniclosos resíduos de pronúncias mort«a • de regimes
ortográficos
há multo
reprovados, e cuja
aprendiaagem rouba todos os,
anos aos estudantes portugue«ese milhares de horas? Parece
pouco provável.

ÁRTICO DE AMANHA:"TELEVISÃO
E
NEOLOCISMOS
Picar Uribc Villega»

éssw-Tiiiicfl °rr^•^s^sa^sjs^sails^sls^

ossos.

rino forem processados no Jiriio da
•s. Vsrs Criminai, por terem no dis j
d* luise de ÍNO, bo Hotel AmDatsadir
asiediao a tocos Santino Belromin. Em
despscao d* ontem, • Juiz da Vara sb.
soWeu.ee.
DENUNCIADOS EM CRIME DE FURTO
Jor-* Soares s José Sirva Cfasias fo.
rara, ontem, denunciados no Juiso it
•*• Vn.ni Criminal, em crime de forte
O* «cusedos em 21 de novemlíro J«
*flo passado flaeram o menor Juliao Ps.
«*<!« ds Melo penetrar na can
i*
roa Adalfo Caminha 2, subtraindo rou*
P*s se vttor d* Crf 790,00.
AGREDIU A MULHER NA VIA
PUBLICA
Me Juiio da 3a. Vara Criminal fei,
ontem, condenado Olmto Montsiro R-%
c*a a S meses dè detenelo, por ter. ta
AvenirJ* Gomes Freire, «o dia II He
(•nelre d* 1950, a-redido Idones Ba.
tist* ds Costa, eausando-lhe ferimentrs.
AGREDIU A OUTRA A EOFETADAS
Foi, ontem, denunciado no Juiio da
&»• Vara Criminal, como incurso no
erim* de lestes, Zelia Pereira oue na
nt* Carmo Netto, agrediu a bofetada
D*lils Msris Fonseca.

i&*sKK»3«&íSe
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"boite" Mente Cario logo após o carnaval
"Boulevord"
Em março Jaime
na
Accsoíy Nef to escreveu
ser
apresentado
ft
para
"Rainha
das Atrizes"
Costa estará, novamente, no Gloria # Nelia Paula não deixou o elenco de Cole e é candidata ao trono de
^L

fggggHH

___¦ ; _____ coNPicioNAOo sírrsito

I*1
, copncaBRNR pnssciD tmucr
2-4-6-aiOHS.» '^01*. J-4'6-6 IOHS • J-4-6-8IOHS.

« « » a a a.

o' dr. Wlime Joáo Feres e sra.
Rosaria Feres. ->í¦¦.''"
»¦»¦
^m **t
MARIA JURANDVR FIQUEIREDO
BAYAO-MURILO
DE
ARAÚJO
m-, AO poderíamos deixar de
MAGALHÃES — Reallza-ee, hoje,
«listrar o fella enlace de
il dois
o casamento do ar. Murilo de ArauJovens encantadoret
Jiutamente nueridos; tuaia .• ! lei Magalhães, alto funcionário do
Oullherme. Eu, tuna d,
Departamento de Estrada de Romado vf.rt Claudia e Jorge ?,„!
dagem, com a senhorlta Maria JuU
randyr Figueiredo Baylo, filha da
le Pereira. O noivo, filho
do" .
Carmen Figueiredo
viuva,
ara,
Bayáo, residente em Pouso Alegre,
no Estado de MInaa Qerats. O caGuilherme Hupsel de
tamento civil reallsa-se, na 11.*'
é nosso amável colega deoliveira
Clrcunacrlgáo Civil desta Capital,
reditendo como testemunhas, do nol'ador e de grande vi.ao, torvo,
o sr. Odyr Peráclo e exma. es,0"-s?1na * MANHA uma flgupoea; e, da noiva, o sr. Odilon
r.i Indispensável.
/
Vssconcellos e ezma. eepOea. O
\ cerimonia religiosa,
ato religioso terá lugar, ás 13,30
realliada no belo templo da Matriz
horas, na Igreja do Sagrado Coraçfto
do .sagrado Coraçáo de Jciús,
de Jesus, devendo o noivo ser pamuitos foram os colegas que o
ranlnfado pelo ar. Jullo de Aruuabraçaram: o d», René Dçalanjo MagalhAes e senhorlta Msgda
des, ilustre secretário e um dos
Bastos; e, a noiva, por Cello Bayáo
fundadores de A MANHA; sr e
e senhorlta Qenoveva de Araújo
ienhora Augusto Nobre; sr' e
Magalháes.
sra, Eunlclo Barbosa: dr. e sra
Rea!lza-ee, hoje, II do corrente,
1'aulo Mendonça; viuva George
enlace matrimonial do vlce-cuo
Lay; senhora Isabel Correia da
retor social do Barroso F.C, sr.
t'o:.ta;
sra.
otilla
fontes
José Carquldlo.
Luuow: sr. c sra. André Rocha;
Realiza-se, hoje, o casamento
si', e sra. Manoel Pereira de Mada srta. Odete Moreira Leite, ftido; sra. Marina Vasquez e sua
lha da viuva Leonidln Moreira LMniraiitartora rilha; sr, Leopoldo
te, com o ar. Cary de Oliveira 1,1feres; sr. e sra. Henrique Vale;
ma, filho da viuva Ana de Oliveira
sr. e srta, Nelson
Naciff; sr.
Lima. o estimado funcionário da
"United Proas", nesta Capital. O
Adalberto IVtlmsa; «rt*. Noemla
Cunhai srta»; ilka i> Vera Jarato religioso terá lugar, as 18 hodlm,
ras e meu, na Matriz de S&o Luiz
Gonzaga, em Madurei», tendo sido
Umá linda reunião teve Juo ato civil, realizado ontem, no
S"f cm uí;i da noiva, na Tijiiralado da Justiça de Niterói. Será
ta. onrtr deaenài do convidados
;i -suardavam. O seu lindo venpadrinho do noivo, no ato rellgtoao, o sr. Arldes Pereira Lima, amtido im tetim duchese, o vapodo madrinha, da noiva, a sra.
ío.:-., vuu de "(uile- t as singeZenelde da Silva Aguiar
•pi
angélicas do "boucjuet",
<»;.is ressaltavam sua gracloia
i S.iriinu
morena e de olhos
Bodas, de Prato
• i-S/o-j. ..a rcidOiu-la da Xljui-,l, iiimpureccram ainda: o caHa Igreja da Candelária, será
rt. Vlr.iiio l'eroir,i de Almeicelebrada, hoje. r.a 11 horas, tuleua; causai Plorlano Brasset; casa. em açáo de graças, em comeai Luís Valvcrdo; almirante e
moraçáo ás bodas de prata, do cafcf.i, líoberto do Castilho; c&iul
sal Osmarlo Freitas da Silva San..„.. j ;.ujro; jornalista Fernantos-Odysséla Ribeiro da Silva Sani i llilpstl iii Oliveira; família
tos. Em s3guU.a, será levado á
úo u.\ Cluvls Costa Kodrlgues;
'..:.. itUjeus iliandao; casai Joolrt batlsmrtl, seu netlnlio Roberto,
e, á noite, cm sua residência, haíii h.cu liara; casal Cláudio de
verá uma recepçáo ás pessoas de
í.sadqnVa; srtaa, Carmela, Regia.iaa rclnçdcs de amizade.
.1.1 i- Joio Cláudio Gomes Pri.-'„ iroinos d.i noiva; jornalis, . .j.. ...i.itiho: «.ra. Edmundo
Batizados
...... ..:.(. sra. <.en_- Melo Bar,,i., ioijii.1 ltuin.10 Pereira; caRealizou-se no dia « deste m»e,
•a. Jir.:c Corrêa; casal Arrcles
o batizado da galante menina Mai. ¦ <;....irn.: sr. Helisüèf Catarlse Pereira, dileta filha do sr.
•' i.ic; il-. bíbasliúo Teixeira; dr.
Waldemar O. Pereira e de dona
.. .... SuJrigues e fnmílla; cel.
Pereira,
Alexandrina doa Santos
..'.ii. i.t.-;.nlo dt- Abriu; rasai
tendo os .seus pais oferecido uma
...-•;. cíuírj casal José Jlenme» de doces aos seus parciitcs a
j:>>. '.: casul Alircdo Purstlage;
amigue, em sua residência, r. rim
.".•. «Oiiuiiu 1'inhctro da Costa;
Pernambuco, 641 — Engenho do
.j. . Ilnir.t.ue Vale; e muitos
Dentro.
.. „; .rr.l>jj tio» Ilustres nolj;, cujos na mes nos rsca.iaram.
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MUSEU DE ARTE MODERNA
(6

i*

"O FILUO DE D^RTAGNAN"
foi produzido «ob a direção tnaglstrnl de Riccardo Freda e é um
lllmc para a toda espécie de púhllco, Na próxima segunda-feira
'O FILHO DE D*ARTAGNANM
estará em exibição nos cinemas
Pathé — Art Palácio — ITcsidente e São José, continuando no
cartas no Santa Aiice e a partir
db quinta-feira será o ponto de
atração do público da cidade serrima, onde estará cm cartaz no
cinema Esperanto de Fctrópolis.
O RETRATO DE VON ROMMEL
Nunca o cinema conseguiu pintar
mais cruamente o retrato do um
homem, com todas as sutilezas de
sua alma e personalidade, como
so fez em "CINCO COVAS NO
EGITO", onde o general Von
Rommcl aparece cm um realismo
impressionante, na pessoa de
Erirh von Stroheltn. "CINCO
COVAS NO EGITO", que conta
no seu "casl com Franchot Tone, Anne Baxter c Aklm Tamiroff, será apresentado pela Farámounl, a partir de segunda-feira,
nos cinemas Fiara, Astória. Olinda, Ritz, Parisiense, Primor, Colonial, Mnscoto e Haddock Lobo.
"O RIGOLETTO"
A Art Fllms está anunciando pura multo breve em um grunde
circuito cinematográfico liderado
de Copelo cinema Art Palácio "O
RIpacabana a exibição de
GOLETTO", produção Minerva,
.sob a direção de Carmine Gallone, um dos mais afamados dlretores de obras celebres. "O RIGOLETTO" é a adaptação cincmnlográflca da ópera de Verdl e
traz no elenco grandes nomes da
cena lírica, como Titn Gobbl, LIna Pagliughi, Mario Flllispcchi e
Marcello Govonl.

"Branco,

tu ó WW^im**^***^ *ãS3*J

que i encabeçada por Walter D'Avlla e tem o concurso de Linda Batlsta. Carmen Rodriguei, Orando Otelo, Los Palomitos e Valeria Amur
dará, boje, vesperal áa 16 horas no Teatro Carlos Uomci e sessões às
BO e ás 32 horas. O original de Humberto Cunha e Roberto Font está
pontllbado de comlcidsde e vem recebendo os aplausos do um público
numeroso que comparece à cosa de espetáculos da Praça Independência.
"Eu quero BnsfllIAlil Vai M QficTAIAtem QU0 »f'r'«!lr que viu, em
produtor Walter Pinto. O original de Freire Júnior. Lula li;iczlan a
Walter Pluto está também com a sua parte cômica bem defendida t
nos dá grandes números de Oscarlto, Pedro Dias, Manoel Vieira c Pnule
Celestino. O corpo de bailes da casa de espetáculos da rua Pedro Prltnelro é encabeçada pela Companhia Marina Mareei o se apresentu enr
um trobalho extraordinário que é o "Romance no Bnzar".

Da sra. Nlomar Monlz Sodré
recebemos a seguinte comunica- "A
fruta de Eva" no República —dj;. h* muHo ° re"iro Rpi)ú'
m\
OÊm
¦
Mmm
ção:
"Agradecendo a colaboração náo registra
aucesso Igual oo de "A fruta do Evu" (O nu utravís U.s
que esse considerado org&o de tempos), estrelada por Luz Del Fuego e que vem sent!o apreacntcdw
Os filmes de hoje
opinião publica vem prestando de terça á sexta-feira ás ai horas e aos sábados r domingas em
ao Museu de Arte Moderna do peral ás 16 horas, e sesefies ás 20 e áa 22 horas. Na revista de SalntPALÁCIO, RIAN, LEBLON t AME- Rio de Janeiro, solicitamos a V. Clolr fainiiii e Milton Rodrigues o público encontra quadros de gretí"
"Pacto
Sinistro", Farley Gran- S. o especial obséquio de tníor- de con lcldade e aplaude um dos maiores elencos, onde figuram ele>
RICA —
gr.- e Rulh Roman. — Ai 14 — IO — mar aos seus leitores quo o re- incntoM do grande valor.
18 — 20 e Zi horas.
V NOTAVKLMENTB
JA ESTA MARCADA
METRO TASSEIO — "E* proibida ferido Museu permanecerá aberproduçáo no Testre
CÔMICO o trabalho
dia 8 de marAlvorada, em CopacaAmar", cm tecnicolor, com Lana Tur. to das 12 às 20 horas Inclusive parn n o estrela
de
Milton
Cnmolro
n»
Eva
de
aos
ço
bana, a revista camadomingos,
exceto
sábados
—
—
e
—
I*
As 12
nrt t Ezio Pinis.
comédia "Não mate o
l ãs segundas feiras,
Todor no Teatro Servalcsni de N"? MaVi ... is ~ 20 e 22 horai.
quando per- rador, com a comédia
seu marido", o curtaa
e Humberto
chado "ilnrciv
"A amiga da onça", campeão üh ClnelanMETRO TIJUCA « METRO COPACt. manecerá fechado",
ila IoCunha
BANA — "Mulher do iliibo", cora Laudia. Milton Carneiro Ua".
na qual a querida
ra Suarei • Luiz Dclfino, a partir dai
atriz terá um dos seus recebeu unanime con"PENTE DB CARE«
12 horas.
sagração da critica
mais originais papéis.
CA E' A MAO". u re.um liit-rprutnçfiii
SAU l.UIZ, REX, IPANEMA t MIRA.
ESTREOU ONTEM
peln
vista carnavalesca de
— Uma das peças mais .impecável, cheia do
MAR — "'Coração Selvagem", em tec.
J. Mala c Max NucéS
comentadas neste co- uma graça e humor.
nicolor, com \'an Hefl-n t Yvonne 0«
vem «prescntiiiulo c.tn
meço de ano é a co- Ao seu lado está uma
Cario. — ás H — 16 — 18 — 20 t
Invulgnr oucesío as
equipe, como
média do deputado
grande
23 heras.
últimas criações tio
Ribeiro Fortes, Maria
Nelson Carneiro "O
VITORIA — "Embruttcldoi pela Vtocômico Cole. ao lado
culpado foi você", que LuIza, Milton Morais,
Iene:»", com Klrk Duugtai e Virsinli
de Celeste Aleta. .Icáo
Mareia Campos e Lia
*% • A avgMTUBja ___¦___.' 'I
o íilôrlu apresentou
Mr)0. — ás 14 — 10 — 18 — i4
C.ihrtil, Nélla Pau;a,
Jordan,
»SP»NT05AMfMTí —4k
1
ontem para uma ca\
e 2ü horas.
Carmem Lamar e SerSERÁ NO DIA 25 n
sa super-lotada. O teROXT,
ODEON, CARIOCA, AZTECA,
rano. no Jardel.
ma central da peça é estréia da comédia de
IDEAL e SAO PEDRO — "A InsteltNO TEATRO COPAGuilherme
Flguolrcdc
do
tragl-comédla
a
dos
SRANOEi
R
i Ja.
"Greve Oernl", Jfi
vel'\ com Maria Antonicta Poni e Ra.
CABANA — Hoje. sa«
recebeu
um
dcsqutte,
—
—
—
IS
18
ricljBalcdon. — As 14
bado. terçmcw vespeapresrntada por Protratamento realmeute
20 o 22 horas.
ral. ria 10 horas, com
copio no Sul d« pais1 "Um
teatral do"O novo toacruvo na Iftpela",
ART.PALÁCIO. PATUÊ, PRLSIDENêxito.
culpado com
trólogo.
grande
de Pedro llloeli. no
TE e PARA TOUOS — "Pecadora U
foi voefi" rcune um "Deus lho ptvguo". o
Teatro Copacabana,
Tunii", com Vlviaae Romaoce e Louii
dos melhores elencos atual cartaz do Sercom Morlnemi e ura
de comédia, como An- rador. estará em cena
Jcuvet, — Ai 14 — 16 — 18 — 30 e
dré Vlllon. Mario Bra- até a próxima quinta22 horas.
grande elenco na ln.
terpretuçAo ela melhor
stnl, Llgla Sarmento, feira, dia 24.
ASTOR1A,
PARISIENSE,
PLAZA,
"Aa
OAV1U CONDE aprepeça do imtor de
Edmundo Mal», MaOUNDA. RITZ. COLONIAL, PRIMOR,
de_K\irldice",,
"A
mfttis
mi»
sentou
segunda
a
outroa.
ria
Castro
o
Vinga».
11 LOBO t MASCOTE —
ça de Jesse James", cm tecnicolor, com
"Massacre",
Mello,
Wendell Coiey, Elleu Drew t MácDonáld
hoje em veweral que Graça
Graça Mello em
fl iiuru na
Caier. — Aa 14 — 16 — 18 — 20 »
galeria dos grandes diretores, tem uni csttípcndu papel cm. Isquerüo,
22 huras.
na peça "Masàacrc", que será lev.icls ü cena no Teatro Regina lioje,
Bettt
IMPÉRIO — "Jetetel" tem
sábado, em vesperal ás 10 lie<riia e aniánhfi, domingo. O trabalho ria
Davis e Henry Fonda. — A» 14 — IS
Graça Mello e do seu Teatro do Equipe 0 daqueles c,\ie omítógnTa ao
IS — 20 e 22 borai.
mais frio dos espíritos e fcl consagrada por mais dr cem critlc::c. A
LEME — "Lobo da Montanha". —
seguir teremos no teatro eli rua Aleindo Guanaberá "O magnífico1' iLe
As 18 — 20 t 22 horei.
Cocu Mognlflquc), de Groniclynck. cm tnuluçáo de R Magãlhíes Jr.
CINEAC TRIANON — Jornais, dese.
nlii-s. comédias, documentários, thorti,
etc. — SesiSes contlmiis.
Estará no Rio, £», se'^: I Vai para o Sorle BJâSêífi>'âo
CAPITÓLIO — Jornais, desenho», co- I ___l___|_j J A Ji J aL Àa a Am^ÀjA
ta da aua temporada em Sán Pau- que termine u temporada W .ir
médias ducumentarios, «horti, etc. —
Io em março próximo o ator em- Pinto, o popular comH-o Cs;.. to.
Se><fie« continuas a partir de 10 horas
O cabeç.-. tio elenco do Teatro _ífpreanrlo Jaymc Costa.
SAO JOSÉ' — "0 Mulato", com Cr.
creio t<'m nndn menos dn on^o pro-.
Antonl°
MCíri>
berti Rpadaro. — Ar 14 — 16 — 18
0 acordeonisla continua em ex- I postai para a excurs.lo.
20 e 22 horas.
cursáo pelo Norte do pais. cono C.já for'tr.í{o o nos?o quentto
Integrante d» Companhia Dercv lí|° i-vunuu confrade Ney ?taGonçalves.
chãdo,
Depois de escròVer ubi
publico
do que noticiou punhado de revista da en
Aa
mnirárÍA
HV ivniiailv um CoifpR vesper- I de S6o Puulo um novo "slicra" na
"bolttV-l
tifi:oui"ir,irto
Esplanada,
tino, Nelia Paulu continua' ua Com- 1'• "Aqui
wum em SSo Páttlq".
panhta do Cole Santana, no Teavlft"
«ulnho Jardíl íe»*ge«a. cawJtóatou- i
te ao trono da "Rainha dus AU!- TpíT! ÍPÚiTlGru" CT"^r"'
e
"rts",
no" rllsputndlíaimo pleito (a tleritre elas umft tciit.adbVt" Vi/-;, o
iniciado pela-Casa dos Artista». Ao Rio Grande rto Sul. a pcgríilariastque se sabe Nelia conta com o apoio ma bailarina Luz Del Fue^c q-.io
Integral do numeroso publico de no momento esta tiatrclRndo a
Copacabana que náo quer que o «ra- Companhia que oeupn o Teatro Keblclonado titulo vá para outro lo- publica.
cal.

l(^^^^le^Él^É8^ffiw,^

HR (Qi* trvt*^7 El

HENRIQUE CAMPOS

O Olymplco Club fará realizar,
nojo. sábado, das 19 ás aa horas, \
,<ii.. isrxa/ios
em seu saláo de festas, mais uma ,
batalha de confetl. dedicada ao I
quadro social do C. R. Flamenso. !'
AÍIOG HOJETocará a orquestra de Yoyó. Os aa.\w.
¦d. ^t,
Cürv.uno - viiOçta eoclados das duas agremiações te- >;
i.
tui^-.iiira Tcróls . .,, ráo Ingresso com a - apresentação
ida carteira social è do refibo ao
^ ¦ ..V-.-i'AS:
,
,lV,j.i .ci.irifc , serra — Eicira Nunes. met corrente
'.
'ionrlnho
— H. Q.
V, is. nA..àro
üi.,.i. — t'.ortolio Paoli — Felísbcr- Espetdcitíos
u uí ücm« Lopus — Jalr Rublm
ESPETÁCULO PARA
CRIANÇAS ;
i..^ ^.i.iv.i.1 - Geraldlno Caetano
'
i... iiaai, .-feto — Canuto de Aürcu NO TEATRO JOÃO CAETANO
recreação
artística
A
-• Lucr^nu üc FlüuelreUo Mesqulpopular da '
Recem-cassdo SnSráSS»i- - \'ito:lno de Oliveira, nosso dlfusáu cultural da Prefeitura pro- '¦
tou Cariu-tro Rccnsciha — "Nio
0
nosso
colega
domingo,
moverá,
amanha,
ás
10
j
i. adt
José Topais, nosso couJg§ Jmo6 mate
seu marido",; Vil ant?s ao IURUA PEDRO I - TEL.: 22-81G4
horas, no Teatro Joáo Caetano, um
Cruzeiro" o brilhante critico teatral
Mil e tudo cr tara rctol-.ltío.
espetáculo para crianças.
Será re- |
Ul ...íriAS:
daquele
semanário
terminou
u
Já
"O
Chapeuzi- i WALTER PINTO apresenta o maior espetáculo do ano
presentada a peça
.... jtii.,13 oe Morais.
uo
Teatro
revista "Boulevard" que será leva- Vfli Vfilhr ft0
Pcllles.
yX„v CABriíEL
da á cena no "bolte" Monte Cur- ysi \onsr dcntr0 ,,m br. ve, o
fEDRO MOA- nho Vermelho", ao preço único ae i
—
c!..
ator-ciiiitor
DaFa*:
empresiirlo
ancB, amanha, dez cruzeiros (CrS 10.00). achando- :
Pessoas
orle
Juari
le.
que leram o novo
LA o e.:-5ehir.»i-ü Gabriel Pcaro ae ai localidades á venda, nn bl- {
afirmam que há magníficos nlel. Kará e> estrear uma Cc-tnpay
glnal
2-4-6-Ô-IO
CaeJoáo
rrOJÍ AW
.•;.u.>i-. cx-prefeito do Porto Ale- lheterla tio Teatro
números cômicos cai sou texto. Ae- nbla di» revistas no trcatrlnho dei
cloly Nctto é um dos que multo Copacohana que no mornento 6
Si,, ii.üfe.-ior catcdrAUco de Ml- tsno.
De
Freire
Iglozias
Júnior,
Luir
e
W.
l»lnto.
com
OSCARITO
.. .uín-.í.a da Escola de Engenhatrabalham pelo teatro de nossa ter- ocupado pela CÒrnpVinllla P.ih .eiIR1S DEL MAR, SILVIA FERNANDA e um elenco magnífico
: u uu universidade do Rio Gnindn Exposições
rim Silva.
ra.
u.j alui b atual piesldente do Ins— Vesperal às 16 horas e sessões às 20 e às 22 horas
ITO.IK
"Uma
UkUto dus ludustrlárlos.
Pálmorirrl Silva; Ophellu CoiPermanecerá, aberta, por mal-) |
noite com ela, no Foliies
O anlveraiii-lHiite tem «eu uome
SENSACIONAIS AS NOVAS FRANCESAS!!!
luccl, J. Mafra, Odete Mardias,
nn
A.B.I.,
a
exposlçáo
alguns
,
ligado a vários empreendimentos
Lldla
Reis
e
Lia
Marn,
síio
eu
Interpretes
do váüdeville ele- Joan
ques,
t>>twiax5V_^NQÍil^ilLLlíJ
cos muU úteis ao desenvolvimento de pintura do sr. Francisco Acqua- | As 20 e 22 lis. — Vcsp. ás qulntns, sábados e domingos, As 16 hs.
Letruz em traduçfto de Miguel Santos, que está Bcndo apreceutacij com
rone.
uiiqüéle Estado sulino e do pais.
sucesso no simpático Teatro Folllee, em Copacabana. As duas heras cie
i rojeto-a e executou, em 1941, a
e» »**********+*+***+***+**+*** duraçáo do divertido espetáculo, provocam explosões de gorgalhadas \iimontagem da Usina
Siderúrgica Homenaqen
lus cenas bem urdldus e complicadas que apresenta. Aos sib.-.dos c doi:.ogruudeuse, para fabricação de
mlngos "Uma noite com ela" 6 apresentada em vesperal às 16 hor-ja
avó, com íundlç&o e lamlnaçáo por
f*4*****4*H****************** c s.-ssOro ás 20,30 e ás 22,13 horas.
Reallsa-ae, na prOxlma segundaprjcasíõ elétrico e sáo conheci- feira,
ALCINDO GUANABARA, 17 - TEL. 32-5817
ás ia horas, no Palácio It.iuca seus trabalhos sobro frio lndusHOJE — Vesperal às 16 horas e sessões às 20 e às 22 horas
trtit. e industrlallzaçáo da cume, marati, uma homenagem ao sr.
tiecurrcndo de sua experiência nca- Levi Carneiro, que deixou aa lunGRAÇA MELO e o seu TEATRO DE EQUIPE com
a.- sator haver participado da Co- çOee de Consultor Jurídico do Mlkiiit.hu Especializada em Frio in- nlstírto das Relações Exteriores, por
membro da corf:
LÍDIA VANNI em
(i-iítriai do antigo Conselho Fede- ter sido eleito
QU£M TODOS GOSTAPHM D£ OD/A7?/
de Justiça, em Haia.
rai üo Comércio Exterior. Outraa Internacional
—
Rejublladoe,
com
a
escolha
do
inio.iitivaa tem confirmado aeu deslor.lnu político e suas qualidades prof. dr. Roberto Acclcly para o «•
cargo de Diretor do Ensino Secunw administrador.
.;rr-lhe-fio prestadas, nesta opor- dárlo, seus amigue, colegas e adnüi. ..iücUc, várias homenagens, rua- radores váo homenageá-lo, no dia tjô ATÊ DOMINGO PARA ATENDEU A 1NUMEKOS PF.DUÍOS
i'K'.:;;rtof> do instituto dos Industria- 9 de fevereiro, oferecendo-lhe, as
"O MAGNÍFICO" (Le Cceur magnilique). farsa de
nua íra-j ao seu gabinete de traba- 13 horas, no Automóvel Clube do A SEGUIR: —
Inu, i: fira de transmitir ao sr. Oa- Brasil, um almoço de cordial!Glomrlynk, em trud. de Raimundo Magalhães Jnnior.
brift Fcdro Mop.cyr felicitações pu- dade, estando a comissão organizadora composta dos professores Abnlu seu aniversário.
QabagUa,
Fazem anos,- hoje, os nossos lardo de Brito. Rsja
Baptisconfrades, srs. Rejis Vidal, R. O. George Sumner e dr. Joáoadesões
a
;.'.one, Durval da Silva Saylo, Jacy ta Pontes. As Httos de
• j Rego Barroa e Juvenal Mario essa homenagem elo enconTadaa,
na portaria da A. B. I., no Autot.apòso.
Faz anos, hoje, a senhora -móvel Clube do Braall, no Estercato do Colégio Pedro fl e no
AtunulliB. de Castro Meneses.
- Anlversarla hoje o ar. JosS "Jornal do CornaremI R GRfinDE COmPflHHin DE REVISTAS
Canuto do Nascimento, funcionanj u.i Prefeitm-a do Distrito • Fe- Viajantes
ui-Mi e quo exerce as suas fun**mw-^A
em
""'
i.úe.t na Portaria do Palácio QuaEm companhia da ara. Támara
n-ioara.
I
Felsch, seguiram para Roma, em
Casamentos
um dos Bandeirantes da Panair do
Brasil, as sitas. Silvia, Vera e GraE.VLACE
DIVA
UUJMABAES- alela Lafer. filhas do sr. Horáclo
KvJüRTO FABREGA8 — Consor- Lafer. Ministro da Fasenda. Aprowum-se hoje, nesta capital, a srt*. veltando o período de férias estut*tf*ft.
ulva Moreira Qulmaráes, filha aa dantls, váo es referidas Jovens vionde
altar
a
Eterna,
de
se
Cidade
e
o
sr.
v.uva Moreira Qulmaráes,
HuraBEOTO cwiKd
Hioerto Henrique Fabregaa da Coe- transportarão, posteriormente, para
aOBM-ro ronr
tj, filho do casal Arnaldo Fabre- a capital francesa. Em inicio de
22.
hobbs • ouimos
vians
is
a
senhora
Lafer
março,
Horáclo
oiRGinmEniE
7o,iS
c
celebrar-se-»
religioso
ato
O
kus.
rs 15,30 horas, na igreja do Sa- Jará, diretamente, a Paris, noutro
,6ABAC05,DOminCOS FERIADOS :VESI> AS 16 Ha»
da Panair,
possívelBiaao Coração, á rua Benjamin Bandeirante
ouciant, onde oa noivos recebe- mente, no dia 4. a fim de fazer
'^Eí^E?hÍIH^SB^^^B.^^^B^iwC^^caaaty'
x-*^y•^-.•'¦¦¦•a^3^m98^^^?Kn .,'"¦'if ¦• -.? j___B9__RhDh
á
Luss e
Cidade
_^_______^y
curta
visita
uma
i. ..¦ cumprimentos.
,
Brasil,
em
companhia
ao
regressar
ÍRTA. MARIA MYRIAM FREIR»o que deverá
3K. ÁLVARO PERES — Realiza-se de suas três a filhas,
27 do mesmo mês.
AV GOMES FREIRE - TEL. 22-0271
tio]v' o casamento da srta. Marta se verificar,
HOJE — Vesperal às 16 horas e sessões às 20 e às 22 horas
Myriam Freire, filha do nosso sauaoio colega de imprensa Leonldaa Missas
Milton Rodrigues apresenta
freire, o conhecido e estlmado^deDO
A
MEMÓRIA
s-nhlsta Léo e de sua esposa, ara.
HOMENAGEM
Horário: 2-4-e-o o iü Horas
Alba Lconldts Freire. O ato clvtt GENBRAIi DK LATBJS DE TASterí. lugar, na 8.» Clrcunscrtcao, SIGNY — O Exército Brasileiro hot os lindos brotinhos da sua colônia.
án P,30 horas, sendo testemunhas menageou, a memória do Marechal
ÚLTIMOS DIAS DE
jW1 * iErÍBS^r>ja^i^»Ccl^aRíiBI^^BBl^W^ MrWÊÊÊÉ-éEWMW^ VmWUmmTmm • '9t^m4m9
da noiva, o dr. Francisco Xlmene de França, recentemente falecido.
im ^. x kL,Vi__i
3KLWaK>m mmmmWj*.'ZTwBmwRí
. jã__j£_____. 3?TtyyflBaa^^NfiMC
" Maria Vitória Crespo; e, do nol- De Lattro de Tasslgny, mandando
H^^Ti^af* l_ít Jam*******
y^^^-^S^T^v1-g_____________H 'E*^y iC
Bu SvfltOln
vo. o dr. Carlos Peree e sra.. A celebrar ontem, dia 18, missa na
cerimônia religiosa realiaa-se, km igreja da Santa Cruz dos MlUta1» horas, na Igreja Matriz de San- res, eom a presença de altas autode Saint Clalr Senna e Milton Rodrigues
tn Mônlca, no Leblon, sendo pa- ridades civis e militares, Inclusive
(O NU ATRAVÉS DOS TEMPOS) - Irap. até 18 anos
clrinhos, por parte da noiva, o ar. o embaixador, francês e ara. emART^B, ORIGINALIDADE E BELEZA
Almérlo Ramos e sra.; e, do noivo. balxatrlz Ollbert Arvengae.
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"CINCO COVAS NO EGITO", com Franchot Tone e Anne Baxter
FILHO
Rimes para segunda-feira:
&
"MEU
"VERGONHA", dsreção
REINO POR UM
de AfokorVavra &
GNAN", com Gianna Maria Canale ^
"MULHER
DO DIABO", com Flavio Corde
Bette Davis e Errol Flynn ft Em cartaz nos Cines Metro:
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CORRETORA CARIOCA LTDA.

Mme Ismeri pratica nova
chantagem
Dizia-se antiga do Prefeito e linha colocação para lodo o
mundo — Mas exigia uma certa importância
"propinas"
<
para as
Audaciosa escroque vem de
ser detida pela polícia. Trata-se
'ds
ismerentlna Faustino. da Sllva, proprietária dc ateller de
costura na avenida Princesa
Isabel, 94, casa 1, onde reside.
Ismerentlna, que é mais conliccida por Mme. Ismeri, dlzcntío-sc nnilga ln*»ma do Prefeito Carlos Vital, ludibriou varias pessoas, sob a promessa de
arranjar-lhes colocação vantajosa na Prefeitura.
Para isso era necessário dlriheiro para dar a alguns funoiònáriòs; por cujas mãos corriam os respectivos processos de
nomeação, bem como para satláfèsãr alguma exigência Imp:t;:Í!-.divL'l. Ma- as nomeações
der;oravam demais e, alarma-

"D».

(AP1STRAN0
CIKUROIA OA SUtU)E£
Ouvidos - Narla — Uarcanta
ÜOC. FAO. MED.
Kua Senador Dautaa, 20 •—
D.» - Tel. 22-US8

dos, os pretendentes resolveram
apresentar queixa à Delegacia
de Defraudações.
Mme Ismeri foi detida ontem
e conduzida à presença do delegado Paulo Lemos, titular da
Delegacia de Roubos e Falsifica-

SOB MEDIDA
Casimlra
Llnho

350.W»
3WI.00

Crlm

250.00

Costume p/senhora .... 250,00
ítfantcaus.
150,00
Capas dc Cltantung a
150,00
partir de
RUA CAROLINA MEIER, 55
- loja cm frente & Estação
do Meier

VITiMAS DOS AUTOS
Clemlldo. de S anos, filha dc Jos»
Ver.rslmo Oonçalves, residente hk
ma Clarlmundo de. Melo. 858, tm
colhida por um auto de n.u fguuicúo, na rua em que reside, esquina da rua Lemos de Brito. Em
conseqüência, a menor sofreu, iratura do crânio c da coxa esquerda. Foi conduzida ao H. O. V. por
um auto do Exército, prefixo E.3.
n° 20.353, e em seguida, removia»
p;ra o H.P.S.. onde s« encontra
Internada. A policia do 23° D.P.,
rcslJtrcu o fato.
— Jalr Carneiro dos Santo*, de
líí anot;, ssiwiro, residente ua rua
Cintra. n.° 245, fundes, quando
pedalava ur.ia bicicleta pela rua.
Lobo Júnior, foi colhido por um
caminhão, sofrendo fratura do crtcjo e do braço direito. A vitima,
fo! Internada no H.O.V., onde
jcln ii falecer.

¦saMBonaf

A ARMADILHA ESCONDIA
A MORTE
Dono de um dot mil* «untuoao»
palacotc* do Frlburgo, o sr. Hello
Vasconcelos Miranda é, também,
ali, importante ctpltallitt. Ararento, sobretudo ambicioso, determinou ultimamente qut, tonem
instalado* lio* elétricos no parrcirnl de sua majestosa moradia.
Tevo com liso, o intuito de talvaguardá-lo da criançada t da*
gambás. Seu propósito, porém, longe d» atingir o fim collntado, deu
lugar t que se verificasse um
lamentarei, com
acontecimento
sua própria *ervlcal.
Aconteceu que anteontem, a etposa do detumano capttallita mandou a lua empregada Cecília dt
Oliveira Souza, com 19 anot, tua
» nhar umas uva*. Por nao ttoet
o que de anormal exlitla nlo adviruu-a da armadilha lá Inatalniin. A Indltosa Bcrvlçal no roomento em que colhia algum cachoa, tocou num dot nos etoonelido* na* folhagem, o lmprevtsto se verificou, entlo. Inevitável-

Fria e lentamente envenenou
a esposa do amante
Adicionava vidro moido à alimentação da enferma — 0
laudo médico confirmou a grave denúncia i Polícia

Livraria Francisco
Alves

FAZEM-SE TERNOS

M

çfcs, a fim de prestar esclareclmentos.
A reportagem estranhou o
procedimento do delegado Paulo
Lemos, que tudo fez para impedir o trabalho
dos repórteres,
que ali foram a fim de entrevis- | mente. cecilit caiu fulminada pe
tar Mme. Isn..ri.
ia corrento elétrica

Foi noa primeiro* dia» de outubro do ano findo, que, faleceu a
"CH0QU6
sra. Teresa da Silva Alfeid, etpOea d» Antônio Alfeid. Sua morte,
DE ÔNIBUS NA
que st verificou em »ua reildéncla,
AVENIDA BRASIL
à rua do Amparo, n.° 21S, após
um ataque de paralisia, foi tida enVARIAS VITIMAS SOCORRIDAS
tio, como natural. Uma sua filha
NU M. 1'. S.
de criação, porém,, de nome Yole
Maria Ferreira da Silva, enfermeiBra- ra do Hospital Cario* Chagas, rcÒntein 4 tarde, ha Avenida"iiaclsll, piuáíiuo u ctnip.iuuiA
sidente em Jacarcpagua, na rua
ic , v^ríílúòü-se
violento choque, Monsenhor Marque*, 130. mete* dcer.v.c úoj oiilous, que trafegam pois, começou a . alimentar dúvlnj ití-smo sontmo, ü ônibus B- das quanto á "cntiüa-mortls" de
2_-3Í/j itâila au, i-rnça. Maua-Hlüoi- sua mac: Dai a razAo dc ir ao 23.°
ia, uii^íciü pcio mtvarista Oatícllúo victUl.o da duvH, de 21 anca, aoiui:o, iL.iüeutu ua rua Mitrii» José
liú, eüsà 17 cm Madurelra, eu
figiiüe vsioetdàtlâ ubairoou a purte
CTa.tsirú, tiu ODibiis 8-21-12. CaxiasJri:i5_ »_._„_, uirijjiün pelo motorisFundada em 1854
residente
th «àrcòuuc jispintioia,
LIVREIROS E EDITORES
na rua fliio Vieira ?.t>i. Km conseijUbiicia tuirftm termos os seguln- Rua do Ouvidor, 166 — RIO
iiò (jui-iigeires, todos do -ouiuus
C-Jítu.-i-.iisa iViMiia: tteimiro Kutuoo
NO TRIBUNAL DO JÚRI
de uiivtiru, _4 unes, solteiro, maíitlinú, reuiuciue na l-raçu luhauEM NITERÓI
ma le, ci.ai contusões giruU; Lula
ABSOLVIDO POR 7x0
Jav ua suvn, solteiro, operário ca
Light, ru.iücnte na rua ümercucluKm prosseguimento á
prtmelru
na lu, com lerlmento no frontal; se&c&o deste ano. rcunlu-se outeni
Emino Kottrlüues igreja, de .6 anos, o Tribunal do Jurl de Hlterdl, «on
residente na a presidência do dr. Neotor Peillncuáado, comerciàrio,
rua Oustu Das toa 27}, casa 103, com gelro, funcionando na promotoria o
e.._ri*;0e* «crais; Mario Alves, de dr. Fernando Matos Fcrnande*. a
ãl unos, ciu-.ieio, operário, residente fim de Julgar o réu Valter Pompeti,
nu rua Ministro Viveiros de Cas- que no dia 11 de novembro do ano
trò 134, com escoriações gerais; passado, assassinou a tlrda no balElias Fc:mr_ Amaro, üe 42 anos, ro da Engenhoca, o soldado ao
catado, operário, residente na rua Exército Geraldo José Rodrigues.
Os trabalhos tiveram inicio as 1Q
terão de' Mesquita 909, com escoruiçôcs gemia c Benedito Maurício horas, e após o sorteio dos jurado»,
dc 26 anca, casado, pintor, real- o escrivão Manoel Gallndo leu as
dente na rua Visconde Delamaie partes principais do procoaso, seulti. Ilha do Governador, com esco- do apó* dada a palavra ao promoriaç&eo gerala. Todos depois de tor que rememorou o fato fazendo
rnidlcadOõ no H. P. 8. retiraram- impressionante acusação.
se. O.i motoristas culpados, íoram
ABSOLVIDO POR
pre:ss e conduzidos ao 16." D. P.
UNANIMIDADE
onde serão autuados.
Em defesa do réu falou o conbeCrisóstomo,
c'.do causídico Elclo
r\v.e de**.rulu ponto por ponto da
argumentação da promotoria. coll»
do
citando por W.o a absolvição
»
ràu. Os Jurados *e recolheram
sala secreta c cerca das 10 horaa
voltaram a plenário para absolver
Jorge Pompeu por unanimidade.

A 6 U A
INGLESA
GRANADO
rime* •licimti
NAS

CONVUfSCfHÇlS

COLISÃO DE VEÍCULOS NA
AVENIDA ATLÂNTICA

esquina
Na Avenida Atlântica,
com rua Bolívar, choceram-se, ontem, o Cadii;ac chapa 8-38 e o auto de praça 5-53-71. Em consequrncia saíram ferida* os seguintes pessoas:
Cügard ccatn Filho, de 30 anos,
casado, morador na rua Voluntsrios da Pátria, 135, filho dn Mlnistro Edgard cc;ta; lolanda Pereira,
solteira, de 19 anos, moradora na
rua Gomes Carneiro. 149, apartamento 504 que viajavam no cam
de praça e leda Ferreira da Silva,
de 20 anos, solteira, residente na
rua Real Grandeza, 122, apartamento 403.
mm
8ofreram,vtedca, ccntu"ões e esPí»fl9-TfirjÍf!fÍ
aus"Í-r°rH» rcrláçôr» goncralizadar, retirandot«.»^a-n;j»to :a depois de receberem o» cc::rrc« r.o hospital Mljuel Couto.
da sífills e suas manifestações
Cs deis motoristas fuglrsm sem
ser identificados.

¦ » i » »« t"i..«
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NOJAS DIVERSAS "Caronra

A carta que um expracinha dirigiu
à sra. Darcy Vargas

CORRETORES

DA ASSISTÊNCIA
ifl
^-^J % DELEGACIA

¦',» >*'*!*'• "'li

c/o front oá véspera de Nutal

COMPRAS E VENDAS DE CASAS E APARTAMENTOS
A CURTO E A LONGO PRAZO
JARDIM MARAVILHA DE CAMPO GRANDI
DISTRITO FEDERAL
Grande e novo loteamento, antes da Praia de Cuaratiba. —•
Ótimos lotes a partir de Cr| 22.800,00, em 60 mensaliMes de CrS 380,00, sem juros. — Ruas asfaltadas, meiefie, água e lus. — Rendes, ônibus e lotações em
frente «o loteamento.
Maralegre: PRAIA DE PIRATININCA
Nessa deslumbrante praia, a • klras. do Pio de Açúcar e a 28 ralnutos das barcas de Niterói, vendo lotes a partir de CrS 15.000,00,
com mensalidade» de CrS 2SS.80, sem Juros. — ônibus até a Praia.

CONDUÇÃO GRÁTIS - AC EITAM-SE

»i»»»S'» min'

Toe a si te evocação

Sede; Travessa do Ouvidor, 10, 2.°, S. 4
Telefone: 22-3423

isf-

i

*
»«¦.».*..» a..a m min
uni'
i' a a
Entre u numtroHi cartas constante* d* correspondência chegada &
LUA» nw último* dlu, figura a «egulnte carta dt um ex-praclnha a
Sra, Darcy Varga*:
"Ma de Janeiro, D» »., I dt JiMtlro de 1W1. — Eimt Ira. D. Darc» tamanho Varg»*. — Cordial* Múdacoes. Dt há multo nutro por
V. Ua. a mal* profunda tdmlraçlo «respeito, nlo »6 por sua atuaclo
li»tri6tka e humana para coas o* desprotegidos da sorte, mu também
pelo* predicados peíwtll, qut *e resumem em V. Bxa., a primeira dama
do pais, esposa dileta da grand» brasileiro qut é o ntw* presidente Geliillo Varias. Tenho acompanhado sempre com viva admiração a atoarài» dt V. Raa. à frtau da l. B. A., *rg*o a quem tanto deve o povo
brasileiro, criação sua, que mesmo na adversidade, quando, por Imperali»o* do destino, esteve alistada de sua direção iiipremt, elevou um.
prr o leu nome e a admiração du nossa povo pela sul pessoa. Essa admlraçlo tornou-to ptttatt quando da dltlma eltlelo para a Pr*»ldênCia da Repúbtlca. Conheço famílias inteira* que lavaram k* urnu o teu
voto.para o "tepMo de 0. Darcy. o ir. Gttutto Vargas". Isto porque
haviam perdido a M nos políticos de Hossa terra t acrcdlUvam somente
naquela que indo havia facultado em prol do povo, mitigando sua* an«úitia» • neeetstdidM, tanuutda.st • verdidelro anjo bom dt tuat vlía*.
Elma. Sra. v
Julgará V. Kua., com ctrtm, ao ler «l» carta, qu* Ht* braillelro
que lhe escreve Seja um bajulador dos multei qe» por ai pululam, b
cata dt favores, emprego», enfia, toda a ttftclt dt vantagem material*.
tttt, porém, aio ttm outra flnalldadt a nlo ter t de dttaonstrer-lb» o
respeito e a admiração ttnceri » espoiitan** dt um modesto brasileiro.
Recordo-me a propoctto, dt uma noite tristonha * tomaria, quando den.
tro dá um "fox-hoto" Me encontrava no front, a poucat detenta de metro» do Inimigo ervwl é ImpMoto, como cabo do Regimento Sampaio
Era véspera dt Ntttl. A ntv* enregclava ta orno* de um punhado de
hntlltlm qut, longo da Pátria e de tua* famílias, curtiam a saudade
Imensa de tanta* t tantas coitas boas qu* um dia ficaram para tra», na
terra gloriam qut ot virá nascer • pela qual agora lutavam t talvez Jatuat* vtilautta a ver. Tinham todo* sensação dt abandono dentro daquela noite negra- em recortada doi claroe» do* "very-llghti". do estrondo du granadas, mensageira» mortífero* do Inimigo, e do gargalhar Incessante das metralhadoras. Ntda no* alentava naquela noite santa dt
Humanidade. Apenas um ou outro companheiro mil» ftlli aconchegava ao peito uma carta, nro poatal ou umi fotografia de sua Hdom ou
de *ua mlezlnha querida. Os demais olhavam com Inveja aquela demonstraçlo de carinho do colega mais afortunado, Havia neve7 na terrt. Havia ntv» em nossos corações. Foi quando, aproveitando a escunossa
rldlo reinante, uma patrulha dt amigos vindo* do P. C. dt
Companhia noi trouxo uma infinidade de pacotes qu* haviam chegado do Brasil, presente» de nossos patrício*, que nao nos haviam esJa
quecldo. Um raio de lut Iluminou nonas almas naquelo momento.
nao nos tperceblamo* dos projetei, tracante» nem dos "very.lights"
Inimigos, Agora s6 víamos aquele nbençoado picotlnho. para cada um
de nos, qui trazia em teu Interior as brnçáos e a saudade de milhares
de mies e esposas, trahibordante* de amor e d» carinho. Nunca nos ptrnceram Uo demoradas a» horas como naquela noite. Todo» aguarda*
vamos que rompesse o dra para então no* deliciarmos com o conteúdo
daquelas encomendai. Finalmente ralou a aurora e com ela as horas de
calma em todo o front, Já qut oi "tedescot" evitavam lutar de dia. SA
entlo podemos vtdfleir o remetente e o conteúdo daquelas caixinhas.
Um« infinidade di*utilidade», desde o tabonet» «té a linha e o botão,
alem de cigarra*, lenço» * vário» do- nossos doces característicos. Flnalmente, no fundo dà caixinha, divisamos, dobrada, uma missiva de
sandtclo t encorajamento, qu» tté hoje conservo em minha companhia,
com religioso carinho, usinada por D. Darcy Varga». Era ema missiva
toda reputada de carinho, desse carinho tio natural a todas u mies
brasileiras. Com palavra* d» ternura e itudade nara aquele que tm Vida
for» o seu amado Getullnho, tod-t no» sentimos como se rara para
nó» aquelu palavras do saudade filial. C até no» sentimos menos sofredores, diante do sofrimento e d* resignado daquela que, em todos
m'.s, via encarnada a ligura de seu saudoso filho, que um dl» enverga-I
ra como um homem simples do povo o glorioso uniforme do Exercito
de Caxias. Um profundo silêncio seguiu-se . leitura daquela carta e,
em surdina, todo* fixrmo* uma prece por aquele companheiro nono que,
se vivo fosse, talvez estivesse ao nosso lido Foi, pois, lenhora, desde
Msè dia. qu< em meu coraçlo de brasileiro e de filho nasceu a mal*
viva e intenu admira-lo, por aquelu, que, sendo a primeira dama do
povo.
pais, tio bem se Identificava com o sofrimento c a alma de teu desta.
Hoje, pulado» vário» ano» desde Isse episódio, venho por meio
„ presença de V. Ex». para lhe oferecer ot meus modesto- présllmos á
lieeilo que V. En. tio bem dirige. Como doador voluntário de ungue
tipo "Unlvcr-il", desde IMS, do Banco ds Sangue Affntldo FUguelros.
aneso ao Ministério da Eduraçlo, hoje extinto,, e presentemente doador
do Banco da r. D. F., coloco-me - dltpotlçfl') d» V. Rn . nlo tf» como
doador, mas, em minhas horas vagas, em outra qualquer atividade nlo
remunerada. Aguardo, poH, nu prendu ordtns. Disponha V.. Exa
deste medHto patrício • admirador, para o que estlvw ao alcance do
mesmo, no engrandeelmento cada vez maior da Legião Brasileira de As.

Dlttrlto Policial, em dezembro últlmo, apresentando grave denúncia
ao comissário Benzi. Depol* de dleer que tinha razoes sobejas para
suspeitar d» enfermeira Anita de
Araujo, de 34 ano», amante de AnQueira V. BU. aceitar u saudações expedicionãrlu do ex.comhatonlo Alfeid, acrescentou que ettiV leate"1.1"*
t»WB rií' r'"i ?*""''......,,.,
vera com *ua mfte semana» ante»
do seu falecimento e, que. além
-... wí, ...... ^wfi[-'vi;,M->w l/aí
**
'.
tVnt'
\_*_-,
de notar a presença de Anita, que
i fora contratada para aselstl-it, oua» suas queixas quanto àa rej viu
feições que teriam areia ou colj sn semelhante. E terminou tflrmtn(DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA)
do que n&o deu maior lmporttncia ao caso.
Ortopedia — Tratimatologia — Fisioterapia
Diante da gravidade da denúncia o deler.ado Aladtr do Amaral,
TRATAMENTO DA PARALISIA INFANTIL
requisitou o* serviço» do Inttltuto Médico Legal. S nos último* dias
ftatliotfiafnóstko eipesialiEado das doença* dos ossos e
de dezembro, pretente o médico learticulações — Radiografias e tratamento de fraturas
glsta Newton Sales, foi exumado o
cadáver.
a domicilio
Procedido, então, o exame cadavérlco de certas porções do Intcitino e estôma30, foi cotntatada
a presença de varias gramai de vicons.; At. KM Branco, Ul - o.» and. - n/bll e Si», tte
dro triturado, que poderiam ter
14 is 18,30 horas - TeL: n-Mll - Kes.: 37-15S1
causado a morte da ara. Alfeid,
HORA MARCADA
como concluiu o laudo médico.
A viste, de tudo isso, foi ouvida,
mais uma vez, anteontem, na deleD.P., d. Yole, a
gacla do 23°
acusada Anita de Araujo, que nega
a acusação, e o seu amante Antonto Alfeid.
MAQUINAS M (OSfüW - COMPRAM-SE

Dr. Vrtàndino Fonseca
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ATÉ CR$ 3.000,00

IMPRENSADO PELO
ELEVADOR
INTERNADO EM ESTADO
GlíAVE, O OPERÁRIO
Lamentável acidente, ocorreu ont.m, no prédio 47, da rua Evaristo da Veiga, quando dois operários
de monutençáo da "Otls" consertavam um defeito de contato no
elevador de serviço.
A vitima foi Slleto Alves Pontes. residente na rua Iblraquara,
591:, na estação de Colégio. Trabalhov» ele. sobre a cablne, quando
o «eu ajudante, Eduardo Fernando Reli; que se encontrava no uitimo pavimento, acreditando ter ouvido a ordem do companheiro para movimentar o,elevador, ligou o
aparelho. Em conseqüência Slleto
teve os pernas o braço» Imprensados entre o teto da cablne e a porta do 6." andar.
Açor renda aos grito- do pobre
trabalhador, oa moradores providcnclaram Imediatamente a vinda
dt um choque do Serviço dt Proteclo do Corpo de Bombeiros, que
retirou o infeliz, depois de IS mlnutos de trabalho.
Em estado grave, com fraturas
da perna, cosa esquerda a braço
direito, t vitima foi removida para o Hospital d- Pronto Socorro.

..sáqulna 8INGER, ALFA, quaftaer llpo. PFAÍF. Ponto AJour.
ísquerda. Paga-se até o preeo máximo de Cr$ 3.tM*,00 no ato da
compra. Atende-te rápido peto telefone 32-1066 — CASA IRENE —
RUA ESTAÇIO DE SA, 1CT.

OLHOS

e

Método Moderno
DR. HEREDIA Eticai
de Tratamento
Rua Buenos Aires, 202 -

129.478,20 e cambial
consignado a Medcrlandsch* Htndel
Maatschappy ai. V.
COUROS VACLNS PARA A
ITÁLIA
Seguiram pelo navio panamenho
"Santo Crua", com destino ao por.
AUTOMÓVEIS
to de Qenova,' na Itália, 74 amarraA quantidade do automóvel» exls- do» contendo 447 couro» vteuiu. satentes noa pátio» interno, e «xter- cot d» segunda categoria, pesando
uo* é de 301 carros.
bruto 4.076 quilo» e 3.629 quilos 11NAVIOS-TAN'ÍI.ES
no valor comercial de Crt
Estão anunciado» os seguintes nt- quldo*
62.492,00. Em* mercadoria procevlos-tanquet:
Oerai» seguiu con.
"Mormacrewa", cora carregamento! dente dt Minta
ilgnanada "a ordem".,
"Esso
^Rocheater".
paro] a Atlantic; "Prauc.
»/, "PANAMÁ"
A. Morpara a Standard o
navio "Panamá", qu» se enO
Orieg.
Agencia
gtn", para a
ao largo, trouse para este
contra
—
NAVIOS CARVOÉIROa
porto o seguinte carregamento.
o*
seguinte».
de pspel:
Estto anunciados
masta
com
fardo»
1.723
"Nor"Pldes",
"Olímpio",
"Jtnns",
803 bobines com papel de lraprta»e", respectivamente, no» dl»» 19, st; 102 caixas com máqulntt 4i~sr21. 27 de Janeiro o 14 de fevereiro. tas; 200 caixas com cloreto d» poTodoa esses cargueiros conduzem tajílo; 22 caixas com desníMdelraa;
carvlo » granel destinado à Com- 9 caixa* cora carga geral nlo esptponhla Siderúrgica Nacional.
clflcada; 31 cttxas com broca»; 10o
FERRO SILÍCIO PARA
clilntlrot de aço voolos; 31 cilindro»
FUNDIÇÃO "Rio
com gás; 26 volumes com material
Plata",
do
U
Pelo navio
hospitalar; 228 cot-;»» com blclcieKoíhiio.
»
destino
seguiram com
tas; 223 caixas coin ferramentas dl50
Argcntiu»,
na
Aires,
Buenos
via
verta»; 12 caixas com químicas; 65
silício
ferro
para
contendo
caixas
com pertence» aspirador*»,
caixas
fundição, peiando 10 900 quilos bru- enceradeiras » máquina»; 1.788 lar83
to e 10 mil tonelidis liquides uo dos » engredado» com celotex;
valor comercial de Cr» 12.000.00. caixa» com materl»l telefônico. 129
Essa mercadoria foi exportada por tubos de »co; 390 ctlxas com tuocs
Alpina Morlthna Soe, Transporte In- <1j aço; 217 amarrados com tubos
ternRCloni»l» Ltda. * ordem do Bank cto aço: 176 caixas com toca-dUow.
of London St South Amerlc» Ltd. 583 caixas com máquina» do costjPIABSAVA
r»; 147 engradado* com máquinas
Exportadora Joscf Relsmtn Ltda.. d» costura; 8 caixa» com carablnt.
Uruno
Montevidéu
exportou para
"Brasil". par» tiro ao alvo; 761 caixas com
guat, pelo navio americano
ferrosetis e peca» para maquinar:
contendo
plasiava orlgi- 478 fardos com papel d» imprensa;
84 fardos
Ama-coas,
do
Estado
pedo
nirla
14'J amarrados com borrus de aço;
sando 4.675 quilos, no valor co- 5 caixa» com eixos; 890 sacos com
merelal de Crt 50.596.60 e cambial cia em po; 745 caixa» cor.» *old»,
ao
de U8Í 2.758.25 e consignada
1 plano; 45 Umbores com químicas;
Bauco do 1» Republica Oriental do aO» máquinas de escritório: 33 barcom material
Uruguay.
'i ras de aço; 60 (caixa»
14
Cí:RA DE OURICURI PARA
75 caixas com paçar.
elétrico:
US ESTADOS UNIDOS
com
"l°: rodas; 56 mola»; 14
amarrado»
RaI
Ra:%ò„mrtnas;
Embarcados por Waldcmar
<«lJ:«t c0m <:-bln{"'
"c»'-aa
navio | XIIHS^J
segulr&o pelo "Frota
mos St Cia.,
com máquinas para co18
j
"Argentina",
da
americano
! r.tnlia: 42 calsas com material fardn Boa Vizinhança", cora destino i niuceutlco; 1 automóvel tbagagemi.
10O
sacos
Iorque.
Nova
ao porto de
com cera do ourlcurl, originária do NAVIOS KRPERADOS
Eitio sendo esneradcfl lioje, dia
Estado da Bahia, com o peso bruto
>i19
oa 5ég%lntes vapores:
tonelada*
oito
e
de 8.100 quilos
FOBMOSE, de nacionalidade fr*nquldw. no valor comercial de Crt cesa,
vindo do Porto de Buenoi
Alror, estaudo s:ndo aguardado ai
G horas.
MAK nEb PLATA. nuclonalld;.ai oe -a liTced^iiíe i4e Itoterdaui.
?•itic» n-setail' ; ò as.
arohnijNA stabi naciou_lidadc m^si. otferndo *s 12 lioras
SAóTfl £4. mciounlldade prastleiia. cs|iii-idii iirr.Dft)-. trazendo ol«;
nacional, procedente dt dtveno*
portos brasileiros.
Serviço de Eletrochoque a
NAVIOS NA FILA
Encontram-se na filo ao larso ds
Domicílio
a vez üt
auanab.ira, aguardando
. ALCINDO GUANABARA
saau|ate<j ¦ naTilo»; car-'.m Atrasar o* "Deuland",
AND;'..•
Ni»'lfc<*,
holandês, dc
guelroa..,
2.*, 4.* c 6.» das 14 às 16 horas. dia 25-12, de Hamburgo, com 3.8S0
n Tel.: 25-4003 -- «es. 46-365'i
k S. A. .Martonuliiiin*..conslgnAdo
tlnclli: "Byron", Jngl*s. Uo dl* Se>.2,
de Llvetpool^ com 2.470 tcoeiodtn.
consignado á Laroporte Holt; "Its¦ !t"t ¦-» ¦' t> <_f. <*——ir^r^m
Jav", sueco, do dt* 27-12, de Filadcltta. com 2.297 toneladas, conslenado á A-çenci* Norllne*: "Cltadei
Vlctorj". americano, do dia 29-13
dc Oalveston, com 2.997 tonelada;
e consignado á Delta LIne; "Nora''
panamenho, do dl* l."-l. d* Bremem, com 10 mil toneladas de eimento. consignado á Wilson Son..
"Dcnis",
dinglês, do dia 5-1,
Llverpool. eom 3.500 tonelada.',
"Panaconsignado à Lamport Holt;
Para a charada de hoje
má", sueco, do dia 8-1, de Bstocolcowslgnat velha Pororoca aconselha: mo, com 1.440 toneladas, "Mormacdo á Agência Johnson;
de
suf", americano, do dia 10-1.
Nova Iorque, com 2.28Í toneladas,
consignado á Moore Mc Cormack:
"Sallust",
do dl* 11-1, de
RESULTADO DE ONTEM Nova Iorque,inglês,
còm 1.200 toneladas,
"Lol3224 — 3807 — 1018 — consignado á Lamport Holt;do dia
de Nicarágua", bratlletro.
6990 — 4035 — 074 — 12-1. de Nova Iorque, com 1.212 toneladcs e contlgnado «o Loide Bra583
elletro; "Lochryan". Inglês, do dia
12-1, do Londres, com 2.213 tonelaRESULTADO NOTURNO das,
consignado à Mala Real Inglrdo
5486 — 5850 — 4802 — sa; "P ts T Trtder", amerietno. 550
dia 13-1, de Vanconver .com
6354 — 2492
á Agencia
toneladas, consignado
- NITERÓI
"Morroacrcirn", do dln
Johuwn;
"Loide
8-1. com 4.0M toneladas;
8343 — 5150 — 7056 — Columbla",
do dia 14-1, com 1.917
toneladas e "Arion", do dia 14-1
2194 — 2743
cem 7.800 toneladas.

CIMENTO
A quantidade de cimento estocado no» Armazéns Interno» e Esternos do Cais do Porto ó de 185.340
sacos, posando 9.267.000 quilos. !

Doenças Nervosas
e Mentais

DR. HUMBERTO
ALEXANDRE

OS sonhos;

4978

_,

BALEOU «7~i7»QUILINO
DESPEJADO

v i^-JW

HOSPITALIZADO O FERIDO E
PRESO EN ItAGRANTE O
AGRESSOR
Sày Inimigos fldagals
Antônio
Oo&çalves Ctvaihare», de 84 anos,
casado, corretor de seguros, morador na travessa Luiz fauu&o, 73,
em Niterói, 6 Manoel José dot Snnto. Júnior, com 45 anot, também
casado, residente na ladeira tiao
Lourènço, 131, na capital vizinha.
Ests último, douws inquilino do
primeiro foi depois despejado, através de pendénc Isjudiclórla cm
quo cs do.s digiadlcram-so por longo tsmpo.
Onter.i. à Urde, aconteceu que
cs dois homens, 'ambos de nadonalldado portuguesa, delrontartm-so
no bairro do £ia Lourènço. A cúlera lhes velo d gue.a e, em pouco, trocavam 'naultos os mais vlolentes. Sm meio a tudo isso, Antomo (..(í.raivrs Carvalbare», sacou um revólver, alvejando o cantender, Estu caiu Serldo. apreseatando u:n ferimento no hsmltprax
direita o outro, a irio esquerda.
Socorrido a vitima prlmelramtnto no Pronta Secorro, foi depets
Internada no Henplíel Santa cm.
O orlnilnitd. presí em flagrante,
íel aprt:'i',t3do e autuado no l.«
Distrito Policial.

Tel.: 23-1482

, que
CHEGOU ontem h Guanabara o navio Inglês
turismo ao redor do mundo.
se encontra em cruzeiro de ——
XXX ——
alemão, procedente de Bremen. esO "STA. UESULA", navio
-o trwwe para «ata capital apreciável
tá atracado no Armazém 1
Alemanha.
na
fabricados
de
canoa
partida
xxx
\;
do
O CIMENTO que vem chegando a eata capital, precedente
A. 1». R. J.. pe
estrangeiro, oontlnua a aborrotar oa armawna da
Importadores dene produto continuam por sua vet a -ater daqueles
locais Bolsa de Cotação de Cimento,
xxx
francês
HOJE, finalmente, deverá amanhecer no porto o navio
"Formosa". O referido navio está sendo aguardado nesta capital
desde o dia 16.
de U8I 7.09440.
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MANOBRA DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR EM
PREJUÍZO DOS TRABALHADORES DAS USINAS
Denuncia a irregularidade da tribuna da Câmara o sr. Ceisef
Peçanha — Acesos debates em temo da polHka fluminense
- Minguada a freqüência às sessões do Palácio Tlradenles
VAI Indo bem o período de convocação extraordinária
Uo Congresso, pelo menos na parte que ae refere è Câmara
NAO
dos Deputados. O numero anda minguado, reglstrando-se pequcna freqüência por ocasião de unia verificação Inesperada. E, por
outro lado, ainda n&o se pensou, por enquanto, em uma açSo mais
itlva,
»
Talvez foi o discurso do sr. Jofto Afripino o mais Interessante
_o expediente. Focalisou, aliás, pela segunda ves, o questão da im...-ilação de gêneros alimentícios, que combate com veemência. Mas
n&o apresentou argumentos. Limitou-se a dlser que é contra, que a
Importação determinara a diminuição da produção e que o Brasil
nao está cm '.<-m lugar na escala da produção de gêneros, por cau.«a do seu clima.
Assim, abordando um assunto que poderia ser palpitante, gas»
tou o resto do seu tempo em considerações Inconseqüentes,
ESPERTEZA DOS PRODUTORES
UE AÇCCAR
A respeito dos produtores de açucar, dois oradores ocuparam a trib'111,1. O primeiro foi o sr, Celso
Peçanh.., que denunciou um fato
•Etranlio. De acordo com lei em
ligor, o» produtores do açúcar cooram mula dol» cruzeiros por saca,
Importância que se deetlnn à asBistênclu gratuita ao» operário». Mn»
o»
uslnelros
a questão é que
taxa.
Ma»
a
cobram
n penas
nüo pagam remédios pBra seu» ope>,
r,\rlos. O orador mostra compro\ antes do quo as despesas de ínrmficlív cstíio sendo pagas pelo operiria, apesar da lei, da taxa, da
ritcàll-açâo, cie tudo...
Também sobre o açúcar, falou
o or. Rondou Pacheco, cm defesa
nos produtores, contra o Instltuta. Acontece quo uma portaria deictminou a cobrança do uma taxa
de 42 cruzeiros por saca, taxa que
li fcl paga o ano passado.
AUMENTO ÜE SA-ARIOS NA
LIGHT
o sr. BUac Pinto mandou à Mebí, para encaminhamento, \im pedido de iníormãçfto ao Executivo,
sobre o aumento Ue taxas em favor da Llght. para efeito de autuoutu cios salários dos trabalhadores
dr.quelu empresa. Quer o requeronte conhecer as conclusões a que
50 chegou, parn autorização do relei'''o aumento.
Também um apelo foi dlrlgMo
aa Presidente da República, pelo
b:. Osvaldo Fonseca, em nome da
Gamará Municipal dc VnssouroD.
Cyjcr aquela cdllldnde tornar-es
r«"'p;nsiivcl pclp.s obras de çohwr»
vaçaò da rodovia Japcri-Mlgucl Perelra.
Ainda outros assuntos: o er.
Derhert de Castro res. o nccrológlo do advogado Jorge Teixeira
de Carvalho, abatido na tragédia
ocorrida na Bahia. O sr. Ernant
Eitlrò protesta contra o mau cstudo das rodovias do nordeste c,
llnalmente, o sr. Paulo Ramos pcde aos poderei públicos o amparo i Indústria do babaçu.
POUXICA FLUMINENSE
Se nada aconteceu, de Importanto? na primeira parte do expedlsate, a mosmn coisa so deu na
stgunda parte. O sr. Qaldlno doà
vilc, udenlsta fluminense, foi
tribuna, para reclamar contra ates
policiais no Estado do Rio. Mas o
tr. Carlos Roberto, cm aparte, rteclarou que o Uder, naturalmente,
virá esclarecer p assunto. AdiantactmdUtiV
vi, entrpr-fito.^qüe-a
'Amaral Peixoto é pode
lltlca dq,^r.
êle nado se
tsl clcvasAó. flue, af¦
'sé"tenham'
repotie atrniÇlr., caso
rociaglétrado os acontecimentos
nador. A serenidndo doa debates seo
pirdéü, completamente, quando
r Tenório Cavalcanti entrou a
rpsrtear Reforlndo-se ao Chefe de
policio do Estado, usou expressões
Bíèntüádamènte Inconvenientes a
pontó de haver o sr. Carlos Roberl* exclamado, como única resposta:
- Nao extravasemos, aqui, nosrs ócilos pessoais.
A REESTRUTURAÇÃO DO
PKGiO.VL DO ARSENAL
O pr. Breno da Silveira, Indo peia primeira á tribuna, depois do

grave acidente de que foi vitima,
agradeceu aos colegas e à Mesa,
a» atenções de que foi »lvo.
K, voltou, a um aatunto que,
Interrompera quando o desastre de
automóvel o mandou para o hospitai. Trata-se da iltuaçio do pessoai do Arsenal de Marinha. Declarou que o ministro, segundo prometera, cumpriu sua palavra, efetlvando a reestruturação do pessoai. Entretanto, queixa-se de que
o DABP, está retardando a aprovaçfto da medida, temendo que o caeo, por Isso, se estenda ainda por
três meses ou mais.
Afirma que sabe estar o Oovêrno interessado em um» obra de
rara envergadura, em favor da Marlnha de Guerra. E deseja que os
operários atual» tenham «ua aituaç&o garantida e reajustada.
O NORDESTE MINEIRO
Srgulu-sc o ir. Alberto Deodato. Interessava-se pela sorte da regllo do uordeste mineiro. E lastlmava que aquela reglfto nfto recebesse favores da Unl&o, aendo,
segundo afirmou, mais ou meno»
abandonado. Seu Interesse especiai estava em tres ou quatro cldade», nutre a» qual», Rio Pardo.
Mais cspeclflcadamente, o orador
queria »e referir à mudança no
traçado da linha férrea Minasllaliiii, que, inicialmente, compre»
endla aquelas cidades e que, agora, mudado, a» deixa á margem. O
orador alega a fertilidade da zona
e afirma que a reglfto poderia »uprlr de alimento» pelo menos, todo
o norte do Ratado de Minas.
O ESTATUTO DOS
MILITARES
Aparentemente, não havia numero, para qualquer coisa concreta
na ordem do dia. Entretanto, foram
anunciados 162 deputados.
Com esto "quorum", um tanto hlpotetteo, concedeu-se llcé_ç_ ao
sr. Teodorlco Bezerra.
Depois, a pedido do sr. Oustnvo
Capanema, adlou-se a votação dn
urgência, pelo sr. Bcnjamln Farnli. para o projeto de Estatuto do»
Militares. Na votação deste requerlmento, para demonstrar que n&o
havia número, houve um pedido
de verificação. O resultado da chamada deu 151 a favor e 2 contra.
Mas o plenário continuava vazio.
E ti prova que nfto havia mesmo
número é que, houve sogunüa verlflcaç-o — desta feita realizada
por outro secretário, que nio era
o sr. Rui Santcs — e nio se con»
seguiu mais do qM* SO deputado».
O projeto om questão, .rejeitado
sem número, foi à que dèitábãfa,
do Fundo Sindical 100.000' cruzeiros, para auxilio médico e ódontologico ao pessoal do Psláclo dos
Trabalhadores, em Maceió. A votaçto será renovada, uma vez qus
a (alta de número anulou o veredlcto.
Estabelecido que nfto havia número, o sr. Lopo Coelho iniciou
a série de explicações pessoal», seguindo-se o ar. Saulo Ramo», que
fez transcrever nos anais, vários
telegramas contra o divórcio e, flnal mente, o sr. Tenório Cavalcan«I, tratou da má ettuaçao do» trans»
portes em todo o interior do pat».
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ao Senado, enviados pela Câmara, os projetos, criando o Instituto Nacional de Café e dispondo sobre o acordo
CHEGARAM
ortográfico.
,
,
O sr. Onofre Gomes ocupou a tributa, durante mais de uma hora,
medidas
governamentais, referentes
tecendo considerações sobre w
¦io« capitais estrangeiros, para concluir com estas palavras: "Estamos confiantes na espertada e patriotismo náo só do Presidente
da Republica, que certamente orientará as conversações e negociaExterior, o Ministro
ções, como dos seus colaboradores, o Ministro do
da Fa_*ri_* e membros componentes da comissão, o Dr. Simões LoEntretanto,
pes e o gestor da Fbcalisac-O do Crédito e da Moeda. serenando
qs
colaboração,
sua
nao
Imprensa
patriótica
prestar
se a
ânimos e criando campo propicio a esse entendimento que todos reconhecemos necessário, multo difícil será a posição desses negociadores. Como velho amigo da imprensa acredito sinceramente que,
neste assunto em que estão em Jogo os vitais Interesses do Brasil, as
antipatia», as divergências, as idiossincrasias pessoais serão arnortecidas, ou melhor, apagadas. E assim o assunto será ventilado em
fi.ee da opinião publica para um encaminhamento o mais rápido pov
¦Ivel e para uma solução Justo que atenda honestamente aos mútuos
e recíprocos interesses em Jogo".

JUVENTUDE

UERMA DE UM JORNALISTA
O ar. Mozart Lago talou (Abre a
inauguração, boje, ns Praça 11,
de uma herma do Jornalista Rodo)fo de Carvalho, dizendo que toda
a bancada carioca no Senado se
«ongratulav» por esta homenagem
àquele jomalUta desaparecido, que
foi um dos batalhadorea em prol
da autonomia do Distrito Federal.
URGÊNCIA '
O sr. Alencastro Guimarães en*
vlou á Mesa requerimento, solteitando urgência para a voUçfto do
projeto que fixa o número de oflciais generais do Exército, em tempo de pas.
ENSINO DE FARMÁCIA
Na ordem do dia, foi aprovado,
o projeto da Câmara, que manda
Incluir, no ensino d» cadeira de
Farmácia OalOnlca as noções fundainental» de Farmácia Homeopática.
I
NOTAS DE PAPEL-MOEDA
Era seguida, foi «provado o proJeto da Camars^que revoga o arttgo 10 do dccreto-lel n.° 4.791,
de 1043. O objetivo do projeto é n
de permitir a fabricação de nota»
de papel-moeda pela Caea da Moeda, «em que fique a meams obrl»
gada a reproduzir os modelos em
circulação orlgluárlsraente Impresso» pela American Bank Note Co.,
de Nova Iorque, e, atualmente, por
Toma» de La Ruo «Sc Co., de Londret.

NOVA DENOMINAÇÃO
DE AEROPORTO
da CaFoi aprovado o projeto
"Oomsndonte
mara. que denomina
Gustavo Ki-mer" o aeroporto d»
Bagé, Rio Grande do Sul.
APOSENTADORIA
¦•¦ Tam_4»«*-lOi>iar»oved»vOrp»-)»to
de rc»<Muçao. que aposenta o dlretor rio Serviço do Senado, HHario Ribeiro Cintra.
DOIS CRÉDITOS
Foram votado» dot» crédito»: ao
Cr»
Fazenda, de
Ministério ds
189.8*0.00, para pagamento de dlferença dc vencimentos a Salomão
de Vasconcelos; e de Cri 9.100.C0,
ao Poder Judiciário, para pagamen»
to de gratificações a Juizes e fun»
Regional
do Tribunal
clonártos
Eleitoral do Amazonas.
CONSTITUCIONAIS
Em discussão preliminar, forsm
considerados constitucional» o pro-

Escolas-tiospitais
para menores de 7
a 16 anos

jeto de resoluçfto, que extingue o
cargo dc oficial legislativo, classe
"J", da Secretaria d». Cas»; e o
projeto de lei, que modifica ob artlgos 801, 836 e 8S6 do Código de
Processo Civil, sobre Julgamento de
recurso de revista e dai ações res*
clsorlts. Os referidos artigo», cuja
modlflcaçfto o projoto objetiva, sáo
considerados Inconstitucionais.
URGÊNCIAS REJEITADAS
Foram rejeitado» os requertmento» da urgência psra oi projetos;
que concede autonomia ao municlplo de Belém, capital do Pará;
e que cria o Banco do Nordeste.

tear/? o

Municipal
O PR indicará o senhor
índio do Brasil
•As 'negociações para formaç-o
da mesa da Câmara Municipal
continuam em andamento. Ontem era corrente que o P. R.
participaria da nvsa. Indicando,
te ígso ocorrer, o nome do .enhor índio do Brasil.
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MANHÃ" NO INGA

A PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTOS
ME DOS NEGÓCIOS DO ESTADO DO RIO
MEDIDAS EM FAVOR DA ASSISTÊNCIA A
— EM PETRÓPOLIS, A PARTIR DE HOJE, O
DOR FLUMINENSE
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AfflMça de cisão na Câmara Municipal de S. Paulo - Paciiicação do P.T.B. paulista — Congresso de Preieilos em Belém
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elementos da situação, para tratar
do assunto,
PACIFICAÇÃO NO PTB
PAULISTA
SAO PAULO. 18 (AsanreM) — Repercutlu bem noa círculos trabalhiatas locais a decisão do diretorio nacional do PTB prorrogando
por mais dois meses o mandato da
atual comissão de reestruturação
do partido em Sao Paulo, a qual
tem à frente o deputado Menottt
trabalhistas
dei Plcclila. Procerea
informaram que o PTB paulista caminha para a completa pacificação.
o que eo evidenciara na próxima
convenção partidária, marcada para março.
VEM AO RIO O GOVERNADOR ,
DO PARA'
DELEM, 18 (Asapress) — Bomente cm fevereiro o governador Kssunçfto viajar* com destino no Klo,
devido a reunião do» prefeitos que
terá lugar a 25 do corrente nesta
capital.
.
O principal assunto do CongreaIlha de Mada
situação
so-sera a
rajô, face ao abastecimento de Belém.
NO TRIBUNAL I>_
JUSTIÇA DA PARAÍBA
—
JOÃO PESSOA, 18 (Asapress)
Foram eleltoa presidente e vlçepresidente do Tribunal do Justiça
do Estado, os desembargadores Manoel Mala Vasconcelos e Antônio
Gablno Costa Machado.

Visüa ao Juízo de Menores
Esteve em visita oo Juízo de
Menores do Distrito Federal o
sr. Ademar de Figueiredo Lyra,
Juiz de Menores de Santos. Recebido pelo Juiz de Menores do
Distrito Federal, sr. Wtddyr.de
Abreu, pelo procurador Eudoro
de Magalhães, o visitante percorreu todas as instalações dessa
benemérita Instituiçfto, recebendo informações detalhadas rte
seu funcionamento e das dlflculdades para o cump*in*«*nto
de sua alta finalidade.

NO VOLU— NOVAS
INFÂNCIA
GOVERNA»

Embora a produção de flores e frutos do Estado do Rio tensr» marcem para um desenvolvimento multo superior ao que apresenta _tualmente, as cifras colhidas ontem pela reportagem de A MANHA no Deíndice bastante
partamento Estadual de Estatística, apresentam umsetor.
significativo da produç.o agrícola fluminense nesse
Ao.lnaugurar-se hoje, ás 16 horas, a IV ExposlcSo Nacional de
Flores e Frutos em Petrópolis. figuram no vo.unir da produção de
frutos do Estado segundo pesquisa realizada em 1950, os seguinte.
Índices gerais'
PRODUÇÃO DR FRUTOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM 1S50

FRUTAS

IKA
TANCLRU
LIMÃO .
MANGA
PÊSSEGO
MAÇA
MARMELO
GOIABA
FRUTA DE CONDE
JABUTICABA
ABACAXI
ABACATE
BANANA
COCO DA BAHIA .,
LARANJA
UVA
FIGO
MAMÃO
CAQUI
PERA
LIMA

QUANTIDADE

UNIDADE

Cento

1

177.460
406.747
2J0.360
13.773
2.700

Quilo

31.000
1.81)0.500

Cento lS.Oúa
quilo
30.000
Fruto 7iia6.750
Cento 104.100
Cacho .4.454.271
Cento
7.744
17.460.125
Quilo 414.860
Cento
«285
3.290.000
Quilo
Cento 18.405
6.000
?

28.800

__.
No que tora a exportação, Incluindo a cana de açúcar, o total de
quilos «portado do Estado do Rio no »no ile 1050 foi ile 91.452.77»,
pcflarcndo uni valor de Cr» 63.148.678,00. O Distrito Federal figura
como a principal praça que se abastece no Estado do Blo.
Por sua Importância no volume reral da produçio fluminense, jusllflon-se d Interesse que vem despertando nos diversos núclc«. produtores a mostra que inaugurar-sc-a hoje em Qultandlnha.
100 PARQUES INFANTIS SERÃO
CONSTRUÍDOS NO ESTADO
A Secretaria de Educaç-o e Cultur» estA providenciando a locallzaçâo ile 100 parques Infantis cuja
construção acaba dc ser determiEstado.
niida pelo Governador do
Vlfa esto medida posnibllltsr uma
aefio educativa desenvolvida em bases ntunllzadas oudo estejam preenchidos todos os requisitos da moderna pedagogia e foi a medida determinada pelo Governo Fluminensu logo após a conclus&o das pestiulsas feitas pelo» técnicos da 8t>cretarla da Educação. Tala eatudoe

Noticias políticas dos Estados
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Coitadinhos das cobras...

u >_»___ - ._____-J_. __. lá.li» i-riittft— O presidente Oetülto Vargas recebeu, ontem, no
RO Catete 0 gOVemadOr IW nilO WOIIO
pa£,i0 do Catete, em audiência, o sr. Fernando
CarvaCorrêa Costa, «rernador do Betado dê Mato Gròs-o, que se fe« aeompanhar do deputado
a S. Excla. dos
lho Sobrinho. Nessa ocasião, o Chefe do Eiecutlvo matofro-sense deq conhecimento
será aumentada em
estudos que estio sendo feitos para prolongamento da estrada Araraquara, que
200 quilômetros. No clichê, um aspecto da audiência. (Foto Agência National)

,

'

WL

A '4»__.__-. — Como tem sido noticiado, Inaugura-se hoje, às
UUIlairainnd
__ horas, em Quitandinhn, a IV Exposição da
Flores e Frutos, promovida pela Secretaria de Agricultura, Indús(ria e Comercio do Estado do Rio de Janeiro. A solenidade Inaugiiral contará com a presença do presidente d» República, sr. Getulio
Vargas, do governador do Estado do Rio, comandante Ernanl do
Amaral Peixoto,.do sr. Paulo Fernandes, secretário dc Agricultura,
Indústria o Comercio do mesmo Estado, e dc outras altas personalidades. Mais de 2-9 produtores de todo o Brasil se Inscreveram
nesse certame, que será assim um espelho bem vivo daa riquezas da
flora brasileira. Os trabalhos de decoração dos salões da Exposição'
ficaram a cargo do consagrado artista Burle Marx. O governador
Amaral Peixoto, acompanhado do sr. Paulo Fernandes, visitou Quilandlnhn. Interessando-se vivamente pelos preparativos da ExpoBiçào. Nessa ocasião íoi fixado o flagrante que Ilustra estas linhas.

E o senador Marias Olimpio observou:
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» iom«nf» o senador Marias Olimpio quo considera
o senador Hamilton Nogueira um dos elementos mais veNÂO
nenosos da Câmara Alta. Outros representantes têm, a
•peito do político carioca, o mesma opinião,.
Se os senadoras llm rasão ou não,'isso é com eles. A ver«hdc no anfonro, * que, naquele jeito d» ermirão, o sr. Homilton Nogueira, invariàvelmenrc. espalho peles grupos da que
tema port», no Monroe, veneno sobre tudo e contra tudo.
i'
Ainda um dia destes, ante». ««V começar» «v sessão;¦^ diverso»
*lfíi
En,'e
,ilanS,J05,B.,0í
Pr1""'"1
. MIAtat*.Jlf. mW?!?*
5°
o senador'do -«i-tríro. queen quem falava, enquanto os jsus ealegas,
ouvlntte-o,'iimlravom-l. o apartes e risos.
'
do
Nenhum deles, porem. Mnha coragem de sair sòiinho
Moco. com medo do senador Hamilton soltar sabre êle o seu veneno. Por isso mesmo, o senador Vllosboas, qua não perde para
ninguém, propus:
Bem, vamos sair todos, para nossos lugares, deixando o
Hamilton sosinho. Assim, o mais que êle pode foscr ó pensar
mal. Mas, nada dirá- por falta de ouvinte.
Foi quando o senador Marcondes Filho atalhou:
Soo idéia é boa, mas náo passa de mero paliativo. E eu
solução ideal para livrar, a nós rodos, do veneno do
o
tenho
Hamilton, de modo definitivo.
Qual i? Indogaram Iodos, prsssurosos.
Explicou o senador Marcondes;
Vou pedir ao Presidente qus o nomeie poro diretor do
Instituto Butanton...

lilill II W

¦

/JS -__y_---i
___lÍ- aB
'^^BKe&^B
__B
^mmVm^W*mmmmWf>-'

Inauguração, hoje, da Exposição de Flores e Frutos, em

Um cargo para o senador
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8AO PAULO. 18 (Asapress) — Denuncla da mala alta gravidade foi
feita ontem a reportagem pelo vereador André Nunes Júnior, prcsidente da Gamara Municipal de 88o
Paulo e elemento da oposição. Diase o referido edil que os vereadoree da sltuaçSo, incitados pelo Uder
do P8P nesta capital, sr. Paulo RIPública
Spúde
A ComlsBfio de
beiro da Luz. Irão apresentar do
rea»
da Câmara dos Deputados
publico o seu lncontormlsmo com
ligou ontem a sua jjrlmelra retr. a derrota na elelç&o da mesa da
A prlnlao" do atual período legislativo Cantara, n&o comparecendo
edllldade pauUsda
reuniio
melra
extraordinário, sob a presidência tana. Indo mais longe, os elemen».
du sr. Miguel Couto Filho, tendo tos governlstas estariam inclinados
aprovado um substitutivo apre- também a provocar a dualidade de
.entado pelo sr. Moura Brasil. Câmara» municipal» em Sfto Paurelutar do projeto n.° 611. nue lo, reunindo-se em outro recinto,
ctb. oscolas-hc-pluls nos _t«e>- ooruo ocorreu na vlalnha cidade do
eos Estados, destinados a r,*.tmc Sio Bernardo do Campo. Nesta caprores de 7 a 18 anos, de ambos o* pitai, porém, o fato poderia lncluvocar grave» conseqüências,
sexos. Entre as modlfleaí«Vss su- slve
sr.
o
motivo
porque
! geridas à aluãtUa proposição fl- Andrédeaordcn»,
Niiuts Júnior est* disposto
i gura á mudança tia denominação ate a promover as necesswrlae gaprimitiva ptua Hospitais-Colô- rantis» para a primeira reunião or-a
Municipal,
.Inarla da Câmara
nias Rurais.
fim de que a mesma sc renllza em.
ambiente de calma » ordem.
O er. André Nun*~ Júnior informou que hoj. ainda se avKtan.
-tegulstlst. os com o governador Lues» No$uolr..
tatestlnee
OarcM, que esUt._er.do citado pesa
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Está em vias do consumar-se a
orgunlzaçfto do PSP, em Mato Oro»so. O movimento do» simpatizantes
Estado,
do ademarlJsmo, naquele
vem de longe, mas só agora c.uu
encontrando elementos para efetlvar-se.
Os próecres peaaeplstas Incumbidos do levar a efeito, nos dtferentes Estados, a criação de seções do
o.
afinal,
conseguiram,
partido,
apoio de alguns políticos ligados a
outra façfto, de modo que, Já agora,
o núcleo matogrossense . uma realidado.
DEIXAM O P.S.D.
apurou,
Segundo a reportagem
quatro deputados estaduais Já deixaram o PSD, passando-se para o
PSP os srs. Rachtd Mi mede, José
Monteiro de Flijuelredo, Hcronldeo
de Arauto, ulcm de outras figuras
de influencia na agremiação, como
o ex-governador Arnaldo de Flguelde
redo, o cx-deputado Vandonl
Barros o o sr. Firmo Dutra.
CONFERÊNCIA FILINTO X
ADEMAR
A propósito, nossa reportagem Íol
informada de que o sr. .FUluto
Muller conferonclou com o sr. Ademar de Barros, quando ds última
viagem deste a esta capital.
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Mesa da Câmara
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Em organização o PSP —
Deixam o PSD diversos depu
tados estaduais — Entrevis
tou-se com o sr. Ademar de
Barros o sr. Filinto Muller
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MATOGROSSENSE

mas o de criar uma corrente de reMOV-MENTA-SE A UDN
que está prcwntantes de-comnrorolssadoe com
O sr. Afonso Arinos,
dfbote
lubstltulndo o sr. Soares Pilho na o' sltuaclcnlsmo para um
lderança da ODN. vem desenvol- mais livre doa principal» projetos
-endo uma habll atuaçio Junto
a em curso na Câmara, sobretudo os
nacionalista,
cunho
epreBentantes de outro»
partidos, projetos de
¦obretudo os que têm demonstrado como o petróleo, a nselonaUsseao
nais Independência, no sentido do dos deposito» bancário», a reforma
itfsl-los para a defesa da orienta- da lei eleitoral, etc.
;&o udenlsta em matéria de pe»
troleo. O trab_lno do sr. Afonso
Arinos esta se fasendo sentir so» I
bre » chamad» "corrente lndepen- i
tiente", ou seja, aquela quo por ,
fiste ou aquele motivo nem sempre
do» I
orientação
tencorda com a
«us dirigentes.
i
NAO PARA OPOSIÇÃO AO
GOVERNO
I
OÀVÍDAE VIGOR
O sr. Afonso Arino» começou o ,
'¦TTi
trabalho pelo PSD gaúcho, onde se ;'.
formou ura núcleo de i.esffiMnçla
luase sistemática • qualquer lm- _
pcslçfiO da liderança da" Câmars. O ,
_¦___
__¦___! K_^__í*ai^^HÈI
ÜÈ_X »í:
também
Jder 'as
udenlsta Investirá
i3J __PPsSSH «WS^*»» H'
WF'
seções paulista e cario- j 19
« libro
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_____¦
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ca do mesmo partido, estendendo | ¦
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sua ação a outr»» agremiações. Seu
*'**_K
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¦
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objetivo — conforme nos declarou
— nfio é fazer opostçSo ao governo,
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Dois projeta mmimí CMS»t_donais — O problema doTnÃjmjrl
cifim eslnngeiro - Urgências rejeitadas '™U,,VA

Formação de um bloco parlamentar para o debate do petróleo de acordo
c?m a orientação udenista — Nenhuma oposição ao governo — declara
Afonso Arinos - Já conversa com os pessedistas gaúchos
ABERTURA dos debates -obre o problema do petróleo esti suscitando grande

1

No Senado o projeto criando
o Instituto Nacional do Café

Vasta ofensiva da ü DN sobre os redutos independentes do PSD

nos
círculos
parlamentares.
Trata-se de um assunto de vital Importanria para o futuro do pais, que será estudado,
por isso mesmo, com elevação e patriotismo.
Na Câmara dos Deputados os lideres estão
empreendendo um movimento de sondagem com
o fim de auscultar o pensamento dos seus 11íerados. Como se sabe, há dentro de cada agre-ilação partidária representantes cujo ponto de
vista diverge da orientação dos lideres, estlmando-sc, por isso, que estes venham a encontrar
não poucas dificuldades para conseguir uma
unidade de conduta quando a matéria entrar
cm sua fase decisiva.
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A MANHA — RIO, SÁBADO, 19-1-1952

levaram aquela Secretaria a conclusio de quo, em face do creíclmtnto da população infantil no Estaindispensável
do do Rio, torna-se
prover vArlos núcleos do terrltoa
rio fluminense desses parques
fim dc que exerçam cies uma nnalldnde pedagógica, eugínica c sociai que sSo, no mundo moderno;
Imprcecindivcls à formação da Juventudo.
Provisoriamente os parques serão
instalados nos recreios aos grupos
escolares, J4 tendo sido iniciadas as
neceMftrias ooras parn as instamçíes. Posteriormente A medida quo
as con*truçõ;s definitiva, fo completcm, vio ilea tendo transfcrldin
nu desdobrados em novos, conrorme
ditarem ft* exigências.
O P.S.P. NO
RIO

ESTADO

DO

Ma seasao realizada no dia 17, e
Tribunal Regional do Estado do
Rio concedeu registro às alterações
verlficada.i no Diretório Regional do
Progressista, Seção
Partido Social
Fluminense, concedendo ao mesmo
TÓQUIO, 18 (INS) — Uma corte tempo registro do Conselho RegloJaponesa"Odecretou hoje, que o ro- nal dessa agremlaç&o. Passa -s-lra
amante de Lsdy Chat» o PSP a ter existência legal no Rsmsnce
ob»cena", tado do RIO.
terley", era "literatura
qu» ameaçava a vida social. A
agência noticiosa Kyodo Informou
JA SE TRANSFERIU PAR,
que a curto de distrito de Tóquio
PETRÓPOLIS O
impôs ao» editores da versüo JapoGOVERNADOR AMARAL
nesa da obra uma multa de 230
PEIXOTO
mil yen».
A partir de hoje Inicia o governado»
Etnanl do Amaral Peixoto seu periodo de veraneio, tendo Ja fixado
residência no Palácio Itaboral em
comunicação
Pettópoll». Segundo
feita etravea da reportagem credenciada no Palácio do Ingà, de segun.
as atividade»
A Comissão Permanent» do IV da-felro em diante
Congresso dos Jornalista» ProfU» ad.nlnUtraUv.is do chefe do execuslonals designou o» Jornalistas Jo- tlvo fluminense obedccer&o aos se«
sé Vitorino, Cost» Pinto e Fredert- guintes horários: t
co Gomes, para integrarem a CoATENDERA NO INGA
missão de Organl_aç»o da Primeira Conferência Nacional de JornaAs terças-feiras, 11 horas, vew
lista» que terá lugar nesta Caplwl no' próximo mês de março, por berA para despacho oa srs. SecrctA»
parte do Sludicato de Jornallatas rio de Finanças. Presidente do Banco de Crédito e Presidente da CaiProfissionais ao Rio de Janeiro.
Caberá ainda ao» membro» da sa Econômica: às 14 hora», com o
referida Comissão a tarefa de ln» prefeito de Niterói; às 13, com o
tenslllcar a propaganda, _e»t» ca- Diretor Geral do Departamento do
pitai o ein todo o território naclo- Serviço Público; das 16 àa 18 horas,
nal, pela aprovação do Projeto Ue audiências aoa congressistas e depuLei que fixa salário» para os pro- tados estaduais.
risslonais de imprensa.
As quartas-feiras, 10 horaa, despacho com o secretário da Vlaçào:
às 14, despachos cdBS o Secretário
de Segurança.* às 14,30 — audiên.
cia aos prefeitos municipais; das lê
às 18 horas, audiência» previament» marcadas.

CONSIDERADA IMORAL

I CONFERÊNCIA NACIONAL
DE JORNALISTAS

VIAJOU 0 PRESIDENTE
DO BANCO DO BRASIL

Em avião especial seguiu on»
tem, para Belo Horizonte, o
presidente do Banco do Brasil,
sr. Ricardo Jafet, que foi presldlr o encerramento da Ia.
reunifio de gerentes daquele estabeleeimento de credito em terrltorlo mineiro.
O sr. Ricardo Jafet receberá
diversas homenagens em Belo
Horizonte, Inclusive um banquete que lhe será oferecido pelo
governador Juscellno Kublstchek.
Pretende o sr. Jafet tratar
vários outros assuntos ligados
ao desenvolvimento econômico
de Minas Gerais em conexão
com os planos do Banco do
Brasil.

:-.iw«l-:._>.',:~ '-'-...',

NO PALÁCIO

rTABORAl

Para os dias om qu» permanecet
oa wsldencl» de verto, em Petrôpolia, fixou o Governador o seguia.
te horário:
As qulntae-fetraa — 10 hora» —
audiência» marcadas com os chefe»
de Serviço»; 15 horas, despacho com
o Secretário do Interior; 16 horas,
marcadas:
audiências previamente
das 1T às 19 hora», audiências a prefeitos, congressistas e deputados ea»
taduala.
As sextas-feiras — 10 hora» — des.
pacho com o Secretário da íduca»
çao; 15 horas, despacho com o Secrotárlo da Agricultura; 17 hora»,
despacho com o Secretário de SaU»
de: 18 horas, audiências.
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(Conclusão da LB pag.)
da Bood-Company, de locomotlvas etc.; Edwln B. Degollas —
magnata do comércio-hotelelro
de São Frnnclsco e família; Donald P. Bladben — da sociedade
novalorqulna; senhora A, O.
Choat — presidente da Organizaç&o Internacional das Bandeirantes; senhora David Deonlger
—i afamada costureira de Nova
Iorque, diretora da Mac Lean
Stores; a ex-atriz do cinema
americano Hellen Flint; a senhora T. B, Davis, recentemente
apontada "como uma das dea
mulheres mais elegantes do mundo" e, finalmente, o conhecido
produtor cinematográfico americano James Fltzpatrick realizador dos famosos "Shorts-documentárlos sobre as maravilhas
da terra.
FITZPATRICif EXALTA AS
BELEZAS O RIO
Homem viajado, conhecedor do
mund-i inteiro em volta do qual
Ja passou por 15 vezes, Fltzpatrlclc que acorda-se tarde, porque geralmente delta-se multo
mais tarde ainda, embora ]a tenha vindo no Rio pela terceira
vez. não se cansa de exaltar as
belezas panorâmicas de nossa cada baia
pitai o, particularmente,
do Guanabara, "cuja natureza
parece ter concentrado na expressão mais fina da sensibilidade
paisagístico, o que existe de maravilhoso e de belo no mundo".
Dando uma entonaçSo enfática
ao seu entusiasmo incontldo Fltzpatrlck exclama:
-- E' a mais fina obra orlada
pela natureza — essa bala de
Guanabara! Nao vi nada no
mundo que se Igualasse í» issol... E' maravilhosa; è magnlflcentel...
Fitzpatrlck Já fez três documentárlos coloridos sobre o
Brasil distribuídos pela Metro.
O primeiro deles, foi em 1932, sobra a nossa capital, com o titulo:
"Rio. Cidade Marmiflcente"; o
secundo, em 1942, denominado:
"Rio, Cidade do Esplendor" e,
ainda agora, será lançado o terceiro da série, ou seja: "Belezas
do Brasil", com cenários do Rio,
São Paulo e Foz do Iguaçu.
Já preparou filmes de longa
metragem, para os vários estúdios de Hollywood, mas Fltzpatrick prefere trabalhar com as
pcllculas-documentários, Já tendo confeccionado cerca de 15 mil
"shorts" dialogados em cinco línguas diferentes. Para tanto conta com três clnegraílstos especiallzados e sua esposa encarrega-se
dos arranjos musicais dos mesmos.
UMA DAS MULHERES MAIS
ELEGANTES DO MUNDO EM
TRAJES DE GAROTASAPECA
Não fugiu à curiosidade do
repórter; um nome de mulher
que ate bem pouco tempo os
jornais de iodo inundo anuncia- *
¦.vara
como uma das dez' mulhtfres mais elegantes do globo.:
•Xiata-se da senhor,a T. B,*.Davis, localizada por iM' plebiscíto de. elegância das rodas parísiènsés u novaiorquinas. Figuru simpática, apesar de ligeiraméhté "cuizaquena" (mas que
balzaqueànai...j a senhora Davis ou nao esperava jornalistas
ou nao correspondeu, em nada,
a aureólá de qua foi cercado o
Eiu nome, como um tipo de elegunca que náo teme conírontos. Trajava-ss ela — embora
as primeiras auras matutinas —
com um vestldinho de lbino
simples, tnsmalhado, deixando
que os ombros nus recebessem a
caricia suave das brisafe guanabarinas. A bortio, quando lnda"Mulher mais elegamos pela
gante ao mundo", houve uma
espécie de sussurros entre as
passageiras que desconheciam essa particularidade. E algumas
delas, à simples indagação dos
repórteres, não escondiam a
empresa, que lhes aflorava ao
semblante. Houve até quem duvldosse mesmo da fama de madame Davis, dizendo que a bordo não era ela a passageira considerada "mais elegante" e sim,
uma outra senhora que trajava
um belo .vestido azul-marinho
enfeitado de rosas brancas, com
um chapéu branco de abas largas adornado de pompons verdes e branco».
Uma outra passageira mais
Indiscreta, aproximando-se ao
repórter -¦ disse maliclosamente:

EM BUSCA OE SOL

— Que mulher mais elegante
N&o será assim,
qual nada...
vestida a maneira de pequena
sapeca que lhe teria merecido o
titulo de "mulher mais elegante
do mundo"... i
Isso bastou para que modame Davis, compreendendo o movlmcnto de curiosidade que passou a lhe acompanhar os passos
peiò convés do navio, resolves**
baixar ao sou camarote para,
momentos após, aparecer trajapdo um belo vestido de Unho
branco, em estilo troplcallssimo.
com um encantador chapéu de
palhinha fina, com ares de autentlca campeã da moda.
HELLEN FLINT TROCOU O
CELULÓIDE PELA RIBALTA]
Risonha, sumamente slmpatlca cm seus 50 anos mais o umenos bem vividos, cujos ttraços
ainda denotam as caracteristlcas de sua mocidade, Hellen Fllnt
foi quem primeiro identificou os
homens da imprensa e num so-

VIDA AGRARIA

taque navalorquino foi quebrando normas e protocolos;
— Good morning; I'm Helltr»
FÜnt...
......
.¦¦¦¦&m^Nm.: ¦ *: ;V*»«F'5P1%^ •
Os. fotógrafos náo peraeram
* itMtiátm^Êmkl
tempo e dai por diante Hellen
náo parou mais de posar com
•
»v ¦'* ** , -x %li>H Hsâi
f'tTtotíffi-n+\7**
>*-^..'v.s.<.»)^^>''«'^>>?^^^;Stl^pj»J^p^pj
'¦'*'WmB,I:
aquele sorriso S maneira liollr"fiawoodiana e, enquanto os
shes" espoucavam no ar e ela
iWÊÊm0ÊiiÊm
procurava ageltar a barra do
vestido que o vento indiscreto
BeU" v- ,,aM Welnbcrg, Sen. H.
Inipmarlniul — ni(
deixava se antever linhas bom- frltlrlM
iampw internacional
da ^ «parto, miKmm0»t ta.
tas e bem torneadas, Hellen
da
lloravanti, proprietário do
Alemanha
ir.
Cláudio
portada
pelo
Fllnt foi dizendo sem perda de canil "Montargis",
Brasil, J4 foi uma
de Slo Paulo. "Bela'', no"Melhor
tempo:
"Melhor
vei
de raça".
de Exposição" s duai veies
—¦ Resolvi trocar o cinema peIo palco. N&o mais tornarei a
filmar e desejo, finalmente coroar a minha carreira vivendo
exclusivamente para a ribalta.
Qual a peça em que trabalhou ultimamente i —• indagou
alstiem — e Hellen, risonha,
dentro de uma simpatia catlvantee que possui ainda, um cer
to "glamour":
— "Um homem Jantou li em
TmWmÀmlLmmmmwmm
casa"...

cme seus
proóímâs

Toda correspondência para tira seção deve sei dirigida ao dr. A. Barone — Redaçio de A MANHA — Rua
Sacadura
Cabral, n.° 43 — Rio de janeiro — Brasil.
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beu do mesmo dr. Temistocles
Publica-se
as terças e sábados, com noticiário gencraliCoutlnho, há 6 meses atrás, expreciso ir devagar, pois quem cor- pllcaçôes Idênticas (vide nossa
«do do mundo canino
re cansa. Foi feito o competente edição de 8-6-51), as informações
processo e a maldita burocracia não satisfizeram integralmente.
encarregou-se do resto. Os abri- A vida ensina a ser como São
gos, conforme, determina a lei, Tome...
Utennel Clube de Julx de Fora — ctea » por elemento» novo» em cardeviam ser construídos no mais
OS PRIMEIROS ABRIGOS
Recebemos comunicação de que se- go» d» diretoria portanto estranho»
breve prazo possível, mas achaConforme tinha ficado estabe- ri fundado o Kennel Clube da cl- ao "modos vlvendU" atual, f a
ram os doutos que era necessário lecido, os
em questão:
primeiros abrigos se- dade de Jula de Fora, o qual «era begulnt» a chapa
'
proceder a meticulosos estudos. rão construídos nos pontos onde filiado ao Minas Kcnncl Clube.
CONSELHO
DELIBERATIVO
xxx
Não é preciso dizer mais para o maior é a concentração humana,
BIENO — 1931-1953
SanU Cristina — Nlnbada
leitor concluir que 7 meses se nas horas do "ruBh". Desta for- de Canil
SÓCIOS PROPRIETÁRIOS - 1 —
"Dochshund" — Comunica-nos
—' Maxlpassaram e de abrigos nem ma, abrigos permanentes e pro- o Sr. Rlchard Braclcmaun o nas- Luiz Hermanny Filho; 2 —
"Do- mino Porto Ctoballero; 3
i, A.
cheiro.
cimento
nlnl-nda
de
uma
de
nos
vlsórios, serão construídos
Aníbal de Carvalho Mesquita; S —
cbahund".
Reserva
de
filhote»
peEXPLICAÇÕES POUCO CON- pontos de bondes e ônibus situa- Io telefone 43-2489 de 9 a» 12 lio- Alberto d» Luca; S — EllzabetU
dos nas avenidas Presidente Var- ras. SSo descendentes de cse* pre- Oross; 7 — Edgard Severlano Lima;
VINCENTES
— João Paulo Magalhães Castro;
Na tarde chuvosa de ontem gas, Brasil, Graça Aranha e Rio mlados com medalha de ouro.
— Arthur Ccaar Rios; 10 — AdeXXX
velo à mente do repórter % von- Branco e praças da Independeu— Antônio
Festa canina — No dl» 27 o Ca- mar Oomes Velbzo; 11
cia
e
Mauá.
— Oscar ManFrança
12
tade de saber porque as leis em
Quaresma;
Tabor,
registro
nil
n.° 2, do Br;,AUSÊNCIA DE QUIOSQUES
— Alfredo Nunes ThOmaa;
nossa terra custam tanto a ser
Clube, • a mais anUga gla; — 13
Podemos ainda adiantar que sil Kennel
14
Leopoldo Figueiredo Júnior.
cumpridas, No Departamento de
de
c&es
do
Brasil,
comemopensão
rara o seu 10.° aniversário com um
SÓCIOS CONTRIBUINTES
Urbanismo da Prefeitura iníor- nfio serão permitidas as instala•WODKA-PARTY".
refresbalas,
de
varejos
de
ções
de congraçaEFETIVOS — 1 — Carlos Gonmaram-nos de que as plantas Já
mento du família clnoflla. A se- çalves; 2 — Jayme Pinheiro Aguiar;
estavam prontas. -- "O resto cos e cigarros, nos novos abri- de
do Canil Tabor, a rua Indiana, 3 — José Engles; 4 — Spenccr Ronão é conosco, aduziram, pro- gos. Uma das causas da proibi111, estnra em festo para receber thler Duarte; 5 — João F. Castro
condiás
ção
prende-se
péssimas
cure informar-se com o SecretaMenezes; 6 — 8. Omena.
ções de higiene em que íunclo- os aeu» convidadoa.
rio de Viação e Obras".
SUPLENTES — 1 — Hana LowenXXX
existentes.
nam
os
Já
Eleições no Urasll Kennel Clube thal; 2 — Eneas Fernandes; 3 —
A sugestão foi aceita e o tcleem
luafixados,
Apenas
serfto
— No próximo dia 23 ás 17 ho- Slmone Deceunlck; 4 — João Luís
fone do gabinete do engenheiro
estabelecidos,
ras
haverá reunião dos sócias do Mattos Leão.
gores
previamente
Alim Pedro, tilintou.
ExCONSELHO
FISCAL
¦— Alô! Aqui é do Jornal A MA- anúncios de empresas comerciais B. K. C, em Assembléia Gerai "noEFETIVOS — 1 — Ernesto Pauproveniente de traordlnárla, para eletçáo d«
NHA. E o repórter explicou o sendo que a renda
—
conselho deliberativo", visto que sen; 2
Joio Braga Filho; 3 —
propaganda reverterá para a vo
caso. Na ausência do titular de tal
atual
foi
eleito
Aroldo
Moreira.
o
considerado
lrreabrigos,
construção de outros
do acordo com seutenSUPLENTES — 1 — Gustavo RIViação e Obras da Munlcipalida- conforme
o projeto que deu gularmente
beiro
MontenegTO; 2 — Antônio
ca Judicial. Um grupo de sócios
de o dr. Temistocles França Cou- origem às reza
atuais providências.
desejosoe de melhores dias para o Castro Lima; 3 — Alfredo GonçalUnho, um de seus assistentes, lnEM S. PAULO
clube carioca, organizou uma cha- ves de Castro.
formou com grande solicitude
PARA PRESIDENTE
con- pa de "renovação" para concorreu
A
titulo
de
esclarecimento
que as obras de Instalação dos vém lembrar que na capital pau- as nuv-.iu elelçõw, a qual espera
Luiz Hermanny — J. A. Gonzaga
abrigos seriam iniciadas dentro lista medidas semelhantes foram Beja vitorio, a por ser constituída Júnior — Edgard Severlano Lima
essencialmente
dos próximos 20 dias.
por criadores de — Carlos Gonçalves.
—- "A concorrência Já Indicou determinadas tendo a Prefeitura
concluído
Iniciado
e
a firma que deverá construi-los. bandeirante
dos abrigos em apeO contrato com a Prefeitura Já anasInstalação
dias. E lá, na Praça
CLINICA OE SENHORAS E CRIANÇAS
foi assinado, bem como foram Clavlstre*Beviláqua,
no Largo da Sé,
aprovadas as plantas respectivas. o no Parque D. Pedro,
Pediatria — (DRA. IRENE CIO)
os
estão
Resta somente aguardar que a abrigos
4as. e 6a« -feirai — Oa» 15 As 18 Horaa
2as„
para passageiros, como
firma encarregada dê Inicio ás
Ginecologia - (DR, .VASCONCELOS (<«*>„. oilvf.
o
orgulho
dos,
a
justificar
que
" 3tis„ Saa. t sábados — Daa ltt A» 18 noras ¦.:,
obras, mesmo por mie- tem prazo I paulistas
quando afirmam que S.
| Paulo
para tanto";
da
capital
RUA
MÉXICO,
ser
a
21 - ÍD* andar -• Sala Í.901 - Fone: «Z-1W9
podia
'tosConcluindo seus esclareclmen.-11 América do Sul.
o di1; Temistocles, Inquirido a
respeito, Informou que a verba de i
Cr$ 500.000 00 Já tinha sido con-1
cedida e consignada para o fim j
previsto.
Todavia, ao repórter, que rece-!

SEIS MESES DE SOL E CHUVA
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FORA DA TABELA A CARNE

A MULHER SEM
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Dr. Spinosa Rothier
Doenças sexuais • urinaria». Lavagem endoscóplca da vesleula,
Próstata - R. SENADOR DANTAS, 45-B - TeLt 22-3367
De 1 às 7 horaa

MATOU A ESPOSA INFIEL
(Conclusão tto L* pagina)
rua Silva Neto. 370, o qual tendo
sido visto entrar na residência da
esposa naquele dia, acha-se desaparecido. v
SURPREENDIDA PELO
ESPOSO
Indo A Sao João de Merltl ne
dia mencionado, ao que se aflr»
ma na vizinhança, Apriglo, encaminhou-se para a residência da
esposa, surpreendendo-a ai em
companhia de um amante de
nome Manoel Maria Prancoso.
Este com a presença do acusado
fugiu Imediatamente, mas Aprl.
gio lá ficara de portas fechadas,
Juntamente com a mulher. Dai
por diante nada mais de anormal
surgiu no local Indicado, a nfio
ser a emanação pútrida que dali
se desprendia e que deu lugar a
descoberta de tudo.
DILIGÊNCIAS
Solicitada a perícia e Apôs a
remoção do cadáver, os detetives
Paulo Damião e Jullo Gomes, lotados na delegacia local, puseram-se em campo à procura do
Esperavam ris policriminoso.
ciais localizá-lo por toda à noite
de ontem.'

Sandra Helena
Hoje será levada à sepultura
o corpo daquela que, lnconformada com o abandono que lhe
votara o capitão do Exercito
Guilherme da Veiga Franco, de
quem fora amasia durante seis
anos, resolveu pôr termo A exlstencia a bordo do DC-4 da Cruzelro do Sul, ingerindo arsênico
em plenos céus da Bahia.
Há cerca de 45 dias o corpo
de Sandra Maria ficou na geiadelra do Instituto Medico Legai,
isso em conseqüência das invésligações levadas a efeito a Um
de ser levantada a sua vordadeira Identidade. Infelizmente, appsar de vários nomes terem aparecido no noticiário, como por
exemplo os de Sandra Helena,
Maria
Maria José Rodrigues,
José Franco e Maria José de
Lima, o corpo de Sandra, que
não teve um parente para chorar a sua triste sina, nem um
amigo para lastimar a sua sorte será sepultado hoje, como
uma anônima, no cemitério de
Sfio Francisco Xavier.
O feretro sairá às 12,30 horas
do Instituto Medico Le^al.

(Conclusão da 1.» página)
jistas. Por quilo: Cr$ 4,90.66.
Do varejista para o consumidor.
Por quilo: Cr$ 5,40.
A venda do açúcar cristal psra o consumo "ln natura" será
obrigatoriamente feita pelos eatabcieclmentos varejistas que comerciam com o açúcar refinado,
os quais ficam obrigados a manter um estoque permanente do
tipo cristal
correspondente ao
mínimo de 10% sobre o açúcar
refinado existente naqueles estabelecimentos.
O Instituto do Açúcar e do Alcool fica obrigado a suprir o comércio varejista, do açúcar crlstal, em pacotes de um quilo pelo
preço de 3,90.
São fixados para o consumidor
os seguintes preços máximos para a venda do açúcar cristal em
pacotes de quilo:

despesas que têm onerado a produção açucarelra.
A CARNE
Entrou, também, em discussão o
caso da carne. O sr. Benjamln
Cabello expõs as condições era
que .ie via àquela comissão, face
á crise que nas últimos tempos
tomara conta dos principais centros de produção, o que a levava
à liberação tia carne.
Para Isso. todavia, seriam manlidos os preços para a carne popular, que passariam a ser os seguintes; assem; peito e costela,
com osso — Crj 5,50, e sem osso,
6,00. Os demais tipos seriam llberados. A Comissão depois de ouvir a palavra do sr. Heitor Grilo,
aprovou a liberação proposta.
DISCUTIDA A QUPSTAO DA
EXPORTAÇÃO OE CARNE
PARA O EXTERIOR
Este assunto prendeu a atenção do plenário da C. CP.
No Distrito Federal .... Cr$ 4,10 que ouviu uma minuciosa expoCr$ 4,20 slção do sr. Oliveira Lopes, diEm SSo Paulo
retor do Departamento Nacional
Art. 5.° —• Nos demais centros
consumidores do pais* os preços
do açúcar refinado serão fixados
pelas Comissões Estaduais de
Preços, de acordo com o seguinte
critério:
a) Para refinarias:
D — Custo Clf da matéria
prima
II) -- Custo de industrial!zação
ni) — Lucro liquido de três
Tendo em vista que JA loram
por cento
pelo Departamento NaIV) — Imposto de vendas ej examinados
clonal da
Iluminação è Gás a
consignações
' V) — Imposto de consumo maioria dos aparelho» elétricos de
uso doméstico, nfto só os importados, como o» fabricados no Pais,
b) Para os varejistas:
—
Margem bruta de oito bem como o» material» elétricos;
I)
para tala exame» e»por cento sobre o pre- que o prazo
no dia 3 de Janeiro úlço de venda das refl- gotou-se
e, considerando que apenas
narlas, JA estando ln- tlmo
uma pequena minoria deixou de
cluido nessa margem o atender
aa determinações
imposto de venda e rido Departamento, resolveudo o referesconsignações.
pectlvo diretor, eng. Rui de Uma
Art. 6.8 -— As Comissões Esta- e Silva, com aprovaçfio do mlnlatro Souza Lima, que a partir" da
duals de Preços, na fixação dos data
da publicação da panaria, que
de venda do açúcar crls- assinou,
preços
ser posto» à
tal "ln natura" de que trata esta venda, noss6 poderio
diversos mercados do
portaria, somente poderão acres- iPals, os mencionados
aparelho»,
cer ao preço de 4,10 fixado no depois de examinados, contendo o
Distrito Federal, o valor corres- selo de aprovaçfto do DNIO.
O» aparelhos elétricos d» UM
pondente à diferença do valor doméstico
do frete e seguro, valor esse apu- dependam e materiais elétricos que
dessa exigência, aegunrável pela diferença entre o do a
portaria do diretor do DNIO,
custo Cif-Rio de 213,10 por saco sáo
oa seguintes:
de 60 quilos, e o custo CIP no espalhadores de cera, enceradeiras,
de assoalho,
centro consumidor local.
aspiradores,
ferro» de engomar,

da Produção Animal sobre a
questão.
MANDIOCA
A FARINHA DE
Esse produto, também, foi liberado No momento existindo
uma crise de farinha de mandioca, que atinge mesmo alguns
Estados produtores, considerou a
CCP a conveniência de sua llberação. Está, assim, a farinha de
mandioca fora do tabelamcnto.
ENTROU PELA MADRUGADA
DE HOJE A REUNIÃO
Já estávamos no
sprimelros
minutos de hoje, quando a comissão resolveu encerrar os seus
trabalhos, mesmo sem a deliberação de outros assuntos em
pautas.
Estes assuntos referem-se, além
da apreciação de alguns autos de
infrações às seguintes alterações
de preços: farinha de trigo, comércio no Estádio
Municipal,
passagem de ônibus cm Bauru e
em Santo André, em São Paulo
e mais a distribuição de leite a
domicilio.

Depende de prévio exame a
venda de aparelhos, elétricos
de uso doméstico

ABSTEVE-SE DE VOTAR
O sr. Mario Catarlno, representante do Instituto do Mate na
CCP absteve-se de votar no caso
do açúcar, enquanto o seu colega
Pedro Spyer, representante da
Imprensa, que procurou por todos
os modos "torpedear" a pretensão altista dos usineiros, votou a
favor do aumento, tendo em vista
as considerações expendldas pelo
sr. Benjamln Cabello, em relação
à nncessidade daquela concessSo,
face aos sucessivos aumentos de

máquina» de secar roupa, chuvelroa, ferros do soldar, aquecedoret,
de água, torradeira» de pfto. acend«dorea de gás e de cigarro», re»l«têncla de UnersSo, bandejas térmlcas, esterlllzadores, fogões, fogareiros, churrasqueira», blfetelra»,
aparelhos de fazer "wafflea", batedelra», fôrmas para bolos, llquldiflcadores, panelas elétricas, secadores para cabelo, aparelho» para
massagens, máquinas de café, bules',
fervedores, escarolas, ventilador»»,
reatores para lâmpadas fluvrescentes, campainhas, cigarras, irradiadores do calor, exaustores para cozinha, destlladores, fitas tsolantes
adesivas, tubos eletroduto», caixa»

elétricas de derlvaçáo, tubo» nexlvei» e curva» e terminal»
p»rà
eletroduto».
Para o» demais aparelho» elétrico»
de uso doméstico, bem como materiais elétricos e dispositivo» elétricôs em geral, destinados à ln»talaçoes elétrica», o D.N.I.O. prorrogou o prazo dessa exigência.
******* * m 'i%%*^fVVVVVVVVVV>JX»v1j»4^J»tj.L

Na arterio esclerose.
|»l»*«>*»*«^»**1-l»T-»*»^«l»»l*»»*è^

Rumo à sessão preparatória do
Congresso Postal de Bruxelas
Oom destino a Berna, via Zurlque, deixaram o Rio em um
dos Bandeirantes da Panalr do
Brasil os srs. Gilberto de Paula
e Silva, chefe/ da Seção Pllatéllca do Departamento de Correios
e Telégrafos e o sr. Alfredo AveUno Pinto Guimarães, antigo Dirètor dos Correios e secretário do
coronel Adacto de Melo, atual
Diretor do D. O. T.
Experimentados
funcionários
em legislação e tráfego postal,
vão os mesmos participar dos
trabalhos da Sessão Preparatória
que organizará, apôs os necessários debates, o temárlo do Congresso Postal de Bruxelas, que
terá lugar no mês de maio do
ano em curso naquela cidade
belga.

262 MIL OVELHAS INSEMINADAS
ARTIFICIALMENTE
Hasceram 155 mil produtos — Sé no Rio Grande do k\,
uma economia de 35 milhões — Aumento o melhoria
na produção da li
O serviço d» lnsemlnaçSo »rtlfldal em ovelha», no Rio Orando do
Sul, iniciado em 1944, JA constitui,
reallsaçOe*
atualmente, uma da»
mal» brilhante» do MtnltMrlo da
Agricultura no setor do fomento d»
produção animal. Naquela ano, um
criador apenas foi atendido, tendo
feita a Insemlnaçáo de 1.393 ovelha», registrando-*» o nascimento de
847 produto». O serviço foi, porém,
desenvolvendo-ie », em 1931, o total d* Insemlnaçáo atingiu a SS.391
ovelhas, pertencente» a 70 criadore» gaúcho» de 19 município» dlferentes. O movimento geral, durant»
o período 1944-1931, 4 representado
pelo total da 363.033 ovelha* lnaeminadas,
com o nascimento de
133.334 produtos. O Instituto de
Zootecnia reallxa os seus trabalhos
de lnsemlnaçSo artificial em colaboraçfto com a Aisoclaçto Rlogrande Ovinos
de
Criadores
dt-nse
(ARCO) êasc proceso Já tem tal
neettaç&o no Rio Grande do Sul
estabelecimentos,
que, em muitos
náo »e promove mais, há vários
ano», a monte natural; e, na» duas
últimas exposições de animei* ali

"
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realizadas, d» 10 eabtças laecrvat
filho» de lnaemlnaçáo artificial
3 obtiverem prêmios.
Com a tnsemlnaç&o trtincUl, obtêm-se rebanho» uniformes, constituldoa de animal» de elite » com
grande* vantagem econõmlcu; mi
1931, a lnaemlnaçáo artificial do
Rio Grande do Sul proporcionou
uma economia real superior * trinte • cinco milhões do cruzeiro», poi»
os rebanho» de ovinos foram (art»
quecldo» com uma dfspes» «p».n».»
de CrS 300.000,00, em máo dr obm;
o sistema de monta natural, para
obter o mesmo número de produ.
tos, exigiria umu dcept-sn de quus
trinta e oito milhões de cruzeiro»
Km face do» resultado* ]& alcan»
çado» pela adoçáo d» Insemlnaçáo
artificial, o Departamento Nuclonal
da Produçáo Animal programou, pars 1932. a reallzaçáo de um trabsUio mula amplo no R. O do Sul.
abrangendo cerca de iw.oco or«lhas, para o que o In-titmo d»
Zootecnia dispõe de mais de cem re.
produtores de altas qualldnO nu
ciais; esperam os técnicos
nbur.
c/rni u> 5ocom esse programa,
60.004 produtos, que proporcIonnrUo
um aumento substancial ni produçáo da lá brasileira, alem de mnutrem na melhoria da rrirlidiiru
dessa matéria prima.

ROSALINO BERTOLDO (Sanaaíuva, mun. de Lagoa Vermelha, R.
dos cascos do» céus
S.): — O mal "uma
espécie de calo
bola de carro,
que racha e «angra", como o »r.
A ração í uni ponto impórtjnlf <í«
descreve, é conhecido pelo nome de
••frlelra", tal como o sr. tem ouvi- ciia-io dt silirii.it, Quem nio ut« bldo chamar. Ele náo passa de uma Uurear riçiei cora segurança <!ei» cor»conseqüência da febre aítoaa. Esta pri.Uj ii preatis .A SOM .Rio teai titn»
doença, como o sr. Já det»»' ter ob- rt(to 100 por cento «Ticicntr, com - nn.
servado, produa leeôes náo só na me ile super-vitimio-da. Para iv« •-,
boc», levando o animal a babar, co- | eonfin»m«nto, a SCAl-.Ríu prepan, tf.
mo também no» casco». As peque- m, "Plratininji ÇòÀftnuitnto"
i..
nas feridas podem mala tarde dc- •eturt todo exito nt criaçío. n«»
SCA1Isso
R'
que
frlelra.
em
por
generar
Mirechal Florians», emctn i»
ao aconselha sompre o tratamen- Rio: Ar.
¦«j.TSU.
to dos cascos quando ocorre a febre rv.i di>» Andrailaj. tel.
aftosa, mesmo quo n&o haja lesões,
O tomate è ura fruto rito era ritaraijuctamente para evitar que elas sobrevenhem. Tal tratamento consta n«, e por isso muito sronseKutel h«
preferivelmentr em •ab.iif,
de apllcaçáo ou pedllúvlos de «vuía- refeiçSt»
to d<j cobro a 3%. Agora, porém, Já con- outro» legume» e yerdttm, íono
com as frlelras, será preciso fazer o pepino, alface, scrilo, etc, ou ín-U
tratamento cirúrgico dos animal», e-ri toco» de mistura com Ur»r'ii cí csl»to é, extirpar todo o tecido de bro- noura. PòtSttt «aíi niincuij impartinuçáo que constitui a frlelra. A se- te» e certn vitaminas como A, BI. 12
gulr, queimar com ferro em brasa e C. muito necessárias ae desenroívi.
e aplicar um penso, fazendo curatl- meuto do orjini«mo e 4 misiimjio
vos deslnfetentea até a clcatrlzaçáo da saúde.
completa. E* claro que, durante o
tratamento, devem os animais perComete nan a sua cr:a;3'j >,% y.
manecer fora de trabalho, em local» ' linha», dando, porém, prcfeien-ii aos
de chfto limpo, eu com cama de pa- pintos de um dia e às francas di ?CA!.;
lba.
j Rm (avenida Marechal Flcriino, eiqaín
I de Andr.-.das), o.ue »ão sadios r tr-n
j otinu ascendência. A SCAL-Rí» tende
ái\ »a<t«
pintos de um dia e fr«:- :
R. New Hampshire, I-eghcrii Brai.c» r Ráo.
Friburgo.
(Nova
TEMEDt
J.): Eis aa Informações do agro- dei Vermelha, em qualquer quantidade.
aomo Guaracl Cabral de lAvor:
"Vamos responder, por ordem, as
A Radio Tarnoin tranamilr. ics ic,
üuas Indagações: Sobre enxertla, foi nunicoi, de 19 à« 19..10 horas, a "Hora
folta a remes3a de folheto explica- do Agricultor'', fundada e;u l." <*.! setlvo. editado pelo Serviço de In- texbro .de ¦ 19-10. pata . ser . •.itil a-« 'a"Noções prátí- vridores •
formação Agrícola,
.risdoreide lodo o Braf.
ca»- de Enxertla. No seu caso par- Ene pro»ramii é apreaentado e-" briet*;.
tlcular, pratique, a enxertla de bor- do peío engettheirTK.aKtonata<.> Mario v\.
bulha; quando perfeitamente capa- Ihtna o constitui um* cont?ifcuicJ» U
citado, poder entfto tentar com êxl- Radio Tarc.0'0 ao melhoramento Jsí P<»
to e com resultado favorável mui- puiaçíes runtii.
tlpllcar as suas fruteiras. Caso êase
processo náo apresente resultado»
criar gahnhj», fner
Se »océ
favoráveis, realize, entáo. enxertla um.i horta, pretende
ter um iardim. ou dej'cat.
"encosto".
de
t» a apicultura, lembre-se -ue náo et.
A SCAL-RIO, Avenida Marechal teti êxito ntssJts atividades is ames tii,i
Andrades,
90Florlano, esquina de
t>i.'
A, pelo reembolso postal, podo man- aprender como deve proceder. p»!<
dar-lhe um livro Intitulado "Arbo- fracaasar, náu «borrteer-sc. ni. perder
rlcultura Frutífera", do Heitor Pin- o seu tenipi. e o seu dinheiro.
A SCAL.Rio p5e a sua útf^i)
to César. Nos cltrus e nas anonáeea» existentes no seu pomar, roa- um irrupo de tícnicos espeiiali;.i, ', >!,;",
llze somente podas de limpeza, pe- lhe ensinarão, gratuitamente, e em f".
!a extlrpaçáo dos ramos e galhos Sis rápidos e práticos, oqu» é f*sín;>í
secos. Traga o seu pomar sempre para você aproveitar brni « «c: iimlimpo das ervas daninhas. Lembre- tai, o seu sitio, a sua cha-ar.»
E»Uo funcionando
se, também, quo a cada fruttílcapara isv-, n\
çSo deve corresponder uma aduba- SCAl-Rio, o* seguintes CURSOS i*.'.
DE AGRICULTURA:
çáo. Na colheita, realmente, n&o PUURES
"HORTAS E
se arrancam os frutoe; estes sAo desJARDINS" s< vtm.
tacados da fruteira, com um peda- das, quartas e sextas-feiras, de S Is í
uma
tesouço do pedúnctüo, com
hu'a>, com o engenheiro ajronor.o Im.
ra apropriada, & venda, também, na nam de Arevedc Penna.
"DOENÇAS DF, PEQUENO?
6CAL-RIO.
AN!»
E' Indispensável a realtzaçáo no;- AÍA1S", Is terças e quinta».feiras, •:'
mal, no pomar, dos seguintes tra- lll às 10,45 hora», com o medico-:-».
toa:
rin»rio .1. Pinto Lima.
Eipelhamento, que consiste na
•PRAGAS e DOENÇAS DA? PI.A1limpeza do terreno, ao redor da TAS". às terças
e quinta».feira<. de 9
fruteira, no circulo compreendido às 10 horas,
com
o asrenomo fites».»pela copa;
A. D. Ferreira lima.
Adubaclo. com. estrume de curral ntlarUta
"APICULTURA", às segundas,
quarta»
bem curtido, de mistura com poreòii»
çto de cinza vegetal; Incorporar 250 e aextas.feirts, de 10 às 10,45 hetas,Cabral
(•ramas de superfosfato, por frutel- o engenheiro afcronomo Guaraci
l-avor.
ra. Essa adubac&o 4 aplicada em de "AVICULTURA",
às íegrindil, quarvala aberta ao redor da fruteira,
distanciada no tronco no coinpri- tas e sextas.feiras, de 9 às 10 hora»,
-mento calculado do ramo mal» de- cora o medico-veterinario J. Pinte LI.
«envolvido. A vala deve ter de lar- ma, de 17,15 às 18 horas, com o «necgura 30 centímetros • 40 de pro- nlieiro agrônomo César da Silva Giti.
fundldade.
maràes, e de IS.jO às 19.-0 hor«s, co^
o mesmo professor; e
"AVICULTURA
—
INDUSTRIAI"
às terças e quintas-feiras, de R4< •»
18,30 horas, com o mediec-vetenrurb
Gttaido Souto.
PRATARIAS
Atenda, pois ao nosso convite: vi '
Compro pelo maior preço. Beco SCAL-Rio, I Av. AUrechsl Ploriano, <¦».
dn Rosário n* 3, Junto ae Largo quina de Andradas, 96.A e ina-rev».»"
de São Francisco e Junto à ótica ros CURSOS POPULARES DE AGP.l.
"A Redentora"
CULTURA.

PEQUENAS NOTAS

TRATAMENTO DO POMAR

OURO-JÓIAS
C0RRE5P0NDÍNÍ IA

DARIO CAErANO I.UCISL PANTOJA (Belém, Pa.>; ,?OSÍ MIRANDA (Colégio. D. P.J; APONgO RADUNZ (8áo Btuto âo Sal. 8. C);
BRÜNHILDA SKPP (auarulhoi, S.
P.);
WALDTR GONÇALVES DA
CUNHA (Olar)», D. P.); JOÃO TBIXEIRA DA SILVA (Alfenas. M. O.);
HENRIQUE SI. LIMA (Barbacena,
M. O.); E8TEVO SALAPATA (8AÒ
Lulr Gonzaga, R. s;); JOÃO CANDIDO DA BILVA (Itabalana. Se.):
A pedido de A MANHA, o Serviço
de Informação Agrícola Já lhes remeteu publicações sobre aplcultura, avlcultura, citrlculturs, adubaç&o verde, pecuária, construções rural», Indústrias rurais, coniervao&o
do solo, hortlcultur». e fruticultura.

O Serviço de Infcmuçlo Agricoli Kt'
ha de editar "Cultur» da Cana de Açucar". d* «utoria do Prof. Joào Csndi.
do Ferreira Filho.
Par» qne t» «re» cresçam rtpids.
Terdadeiras
rasnte • produ-am eerao
rasqulna» de bvos. preeiisia de raÇtVs
que contenham, proteina», vitaminai, minarsls » outros elemento* em pfoporçS^
-xau«:»-<"ientif!cament» balanceadas, i*
raçêe» "Plrstininga" —- fabricadas desde 1930 — reúnem todas a» caracter!»,
tlcas de "alta eficiência''. A SCAL.Ris
convida o» criadores de «ves • verifl»
ca», pessoalmente, como alo fabriesdu
as suas raçJes. na ra» do Lavradio, 17.
Pari a compra de rações balanceadas
"Piratinlnga"
procure a SCAL-Rlo, à
Avenida Marechal Floriano, esquina Aadradas.

m

b*

ür.Savas de Lacerda
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COMERCIO E FINANÇAS

do, também, convidadas outras au- meios radiofônicos cariocas,
que
contarão com a colaboração de ura
torldodes e servidores civis e hii- "show"
Integrado de elomentos do
lltarea da Aeronuutloa. para aula"broadesst" da cidade.
tirem a essa solenidade.
danças
néríio Iniciadas An 22
As
Ainda por motivo da data, o ml185,50 184,Oj)
Fevereiro
COTAÇÕES POR DEZ QUILOS
CAMBIO
nlstro dirigir* à Força Aérea Bra- horas, cnccrraujdo-se às 3 da maCr»
185,70 184,80
Ort
Abriu ontem, o mercado cambial Março
!
sllelra, uma mensagem de congra- nha.
Fibra
186,80
longa:
taAbril
..
..
187,40
em condições estáveis e com as
DISPENSA DE SARGENTO
tuláçOet.
187,40 186,70 Berldó, tipo 3 .. .. 445,00 a 450,00
O ministro dispensou, por ne- a Ort 52,4160 e dólares a Cri 18,72 Moto
Coincidindo a data com a realiza... 186,90 186,50 Ssriúó, tipo 4 .. .. 440,00 s 445,06
a comprava a Crt 51,4640 s a CrS Junho— ,
do
serviço,
cessldade
das
funções
ll.»
Prêmio
Cidade
do
Grande
çao
Fibra mélla:
Nada.
NAUCURADO EM NITERÓI 0 DEPÓSITO DE SUPRI- do Rio de Janeiro, certame automo- que exerce no Estação do Radio 18,38 respectivamente.
VENDAS
Sertões, tipo 3 .. ,. 400.00 a 403,00
MERCADO — Calmo.
fechou Inalterado. ¦
MENTO DE GÊNEROS — NOVOS SUBTENENTES — blllstlco promovido pelo Automo- ZWPN-4, do Corelo Aéreo Nacional, Assim
AÇOCAR
SertOea, tipo 5 .. .. 370,00 a 375,00
O Banco do Brasil afixou as sevel Clube do Brasil, o ministro re- junto à Embaixada Brasileira em
tsss mercado funcionou, ainda Nominal:
CLUBE MILITAR — DISPENSA DE INCORPORAÇÃO
solveu ofertar àquela agremiação, Assunção. República do Paraguai, gulntes taxas:
nominal
e
com
as cota- Ceará, tipo 3 .. ..
ontem, sustentado
"Taça Ml- o sargento Eduardo Stavte; e, de- PRAÇAS
Uma das grandes reallznçocs pro- João Olaudlno, Sebastião Qouvêa de uma taça denominada
Inalteradas.
Ceará, tipo 5 .. .. 360,00 a 363,00
vista:
Cr|
CrS
ções
A
o
suboflclal
ràdlotelegratlsalgnou,
nlstérto
da
Aeronáutica".
Esse
troentradas • saíram fibra carta:
houve
vistas pela direção do Estabeleci- Matos, Paulo Azambuja, Sebastião
18,38
18,70
NAo
ta Joào de Araújo Barbosa, para Dólar
mento Central do Subsistência foi Chaves Filho, Belarmlno Alves Ca- féu destina-se a ser oferecido ao exercer
7,67 43 1.400, ficando em deposito 34.776 Matas, tipo 3 .. .. 300,00 a 302,00
7,96 60
Peso uruguaio ..
suas
funções
na
estaçlo
redas
vencedor
de
uma
provas que
Paulista, tipo 3 .. .. 275,00 a 280,00
1,28 08 sacos.
concretizada, ontom, com a lnau- mara, José Reis Filho, Mario Pe1,3073
Peso argentino . .
ferido.
serão disputadas.
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
4,20 35
COTAÇÕES POR •• QUILOS
4,3159
Franco suíço . .
guraçâo, em Niterói, do Depósito relra da Silva, Antcro ContrAras, NO CLUBE DE
Cri
O mercado de gêneros de consu4,83 58
de Suprimentos, destinado a atender Josó do Nascimento Alvarenga, OsFlorlm
4,92 52
NA
8.
B.
D.
A,
REUNIÃO
AERONÁUTICA
funcionou,
ontem, eom o se180,00 mo
- Branco cristal
1.70 90
ilts militares e funolonurlos civis valdo Barbosa Heitor, José de AlReallzar-se-A, na próxima quar- Peseta
Realizar-se-* hoje, mais um Janamarelo .. .. .. .. 177,00 gulnte movimento:
Cristal
boliviano
0.3120
—
Guarani
Peso
.
.
quo labutam nos diversos setores molda Nogueira, Malcu
às
IO horas, na sua sede,
Ent. Saídas
161,01
Vundericl, Raimundo Pereira da tar-donçante, dedicado aos associa- ta-felr», Marechal
militares da vizinha capital.
Boles
1.20
— Mascavo
Cantara, 233.
1.200
4.210
•
.. 173,00 Arroz (sacos) , . .
0,38 43 Masca vinho
Franco belga . , .
0,37 78
O ato foi presidido pelo mlnls- Silva, Moaclr do i Almeida o Silva, dos do Clube de Aeronáutica e A Av. a 2.» reunlào mensal 12.°
da
andar,
íoo
1.783
ALGODÃO
(sacos) ...
tro E8t!llRc Leal que, se dirigiu José Bispo do Matos, Borja Fer- suas famílias, sendo as danças Sociedade Brasileira de Direito Ae- Libra 52,4160 .51.46 40
abrilhantadas por uma orquestra
77C
lllho (sacos) ...
2.648
3,62 09
3,55 51
O mercado de algodão em rama Seljao
Coroa sueca . , .
para o local em companhia dos relra da Silva, Nelson Sampaio de composta
ronáutlco.
de
doa
artistas
22C
conhecidos
550
0.36 76 funcionou, ontem, calmo • com o» Banha (caixas) ...
0,37 44
Coroa tcheca . . .
isenorals Zenóblo da Costa, Carlos Oliveira, Ulisses Teixeira dos SanCharque (fardos) ..
6C
Coroa
dlnamarGuimarães Covaxe InAclo Veríssimo, toa, Jurandlr do Nascimento, Conepreços inalterados.
—
2.110
Açúcar
2,636a
Entraram 130 fardos de Bao Pau(sacos) ...
2,7353
quesa .....
além do oficiais do sou gabinete. tuntlno de Oliveira, Vicente Pache92G
0,05 25 Io e saíram 158, ficando em depó- Farinha (sacos) . . .4.000
Franco francês . .
0,05 35
As 10 horos, após a chegada das co Sobrinho, José de Sales Sobrl300
Cebola
OURO-F1NO
ditos.
(caixas) . .
sito 11.299
autoridades o Intendente Qernl do nho, Joaquim Gomes Dias, FlorenO Banco do Brasil comprou, onExército convidou o titular da pas- cio Corrêa do Melo, Raimundo Vertem, a grama de ouro-ílno, na bata para cortar a fita simbólica com valem Cruz, José Darcldes Paulo,
barra
ou
se de 1.000(1.000 em
ns cores nacionais, dando por lnau- Artur Pedro Marchl, Boneval Peamoedado ao preço de Crt 20,81,76.
nuratlo o novo próprio das nossas relra da Silva, Arllndo Soares de
CAMARA SINDICAL
torças de terra. N>ese momento, Brito, Vital Ludgcro dos Santos,
Em 17 de Janeiro registraram-se
o coronel Silva Berros, chefe do Aldemtro- Clnrlono Corres, Jullo MOVIMENTAÇÃO NOS ALTOS POSTOS DA ARMADA
as seguintes méOlan cambiais:
E.C.s.E. usando da palavra, 'pro- Nunes e Estevão cidade da Câmara
cri
— CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GUERRA NAVAL —
feriu a seguinte oraçfto: "Longo Machado.
— 10.* AND. — 2a»., 3ai., 5«. e
Londres ..
52,4160
seria a discriminação das entlda- HOMENAGEM
—
| RUA MIXICO, 31
AGENTES DE CA- Nova Iorque
18.72
>Logo após a cerimônia de lnau- MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS
dcB e pessoas que concorreram paS
6a».-ftlra»
França
0,05 35
DA MENSA- Dinamarca
ra a execução dessas obras e seu ração do Depósito de Suprlmon- PITANIA — ELOGIO — ELABORAÇÃO
53
2,73
—
13 a» u n».
das
Res.:
26-7456,
22-4317
Ttl.
equipamento. Todos quo aqui tra- tos de Niterói, o sou diretor, ma0,66 66
Portugal
CEM PRESIDENCIAL
balharam nao flxeram mais quo a Jor Serafim Igrejas, ao ensejo do
4,3159
Sulca
transcurso de sua data natallcla,
sua obrigação".
O Presidente da República assl- ELOGIADA A ATUAÇÃO DOS
Bélgica (francos belgas) ..
0,37 78
foi alvo de grando manifestação de nou os seguintes decretos na pasApós outras considerações,
DA
CAPITAL
deBOMBEIROS
Canadá
—
"Soldado
dos
apreço
clarou:
por parto
presentes.
FLUMINENSE
Já ha 38 anos
ta da Marinha:
3.6209
Suécia .. .->.
duros de caserna,
arregimentado UNIFORMF, 1)0 DIA
Nomeando,
da
For ocasião de um curto-circuito Uruguai
7,9166
dlretor-geral
A Secretaria Oer.il da Guerra de- Marinho Mercante, o contra-almi- ocorrido hA dias no edifício da
nas mais variadas atribuições da
BOLSA DE VALORES
Intendoncla, recebi e dou agora stgnou o 5." uniforme para o pró- rente Carlos Penna Botto;
Fábrica de Torpedos do Marinha,
Regulou a Bolsa, ontem, com trapor cuniprlda a mlssflo de orga- xlmo dia 21.
Nomeando, comandante da Ba- na- ponta da Armação, os bombel- balhos animados e negócios regunizar em Niterói um Depósito r DESPACHOS DO CHEFE DO
se Naval do Recife, o capitão de ros da capital fluminense atende- lares. NAo acusaram alteração nos
D. G. A.
um Armazém Reembolsável, paru
fragata João Arthenlo Marques;
ram com a mAxlma presteza e efl- preços os títulos cm evidencia, tuv
o' cheio do Departamento Gerei
atender, especialmente, a obra soExonerando o contra-almlranto ciência ao chamado que lhes fora do como se ve em seguida.
VANTACENS PARA OS FUNCIONÁRIO) TECNiCOi uv>
dal que o governo do emlnen- de Administração deferiu os roque- Antônio Alves CAmara Júnior, do dirigido.
VENDAS EFETUADAS ONTEM
te presidente Oetulio VargaB, se- rlmentos de Acrclo Rcbouçcs. Ar- cargo de diretor da Escola
Cr»
MUNICIPAL — NADA PROMETEU O PREFtlNaval,
soldados
atuação
dos
bravos
TEATRO
A
cundado pelos saus escalões de man- tur Carlos Trinta, Vítor Hugo de nomeando, para o mesmo cargo, o do fogo foi focalizada no oficio
Apólices -Geralst
OFICIAIS ADMINISTRATIVOS — ISENÇÃO
AOS
Cabral,
Florlano
Caetano
do, executa em' todo o pala. En- Alencar
120.00 TO
1 Unlfor.o Cr» 200,00 .
contra-almlrante José Espíndola;
o capltAo de fragata Luiz Otaque
Alberto
Carlos
Brasileiro,
cuntrel aqui umas obras Já come- Moreira
340.00
Exonerando o almirante de es- vio Brasil, diretor do Centro de Ar1 Idem Cr» 500.00 ....
IMPOSTO DE SELO PARA OS CIRCOS — COMPARE705.00 DE
çadas, construídas em grande par- do Mendonça Lima, João de Alen- quadra graduado Antônio Gulmu- momento da Marinha, dirigiu ao
211 D. Emls.o Pt. E. Ant.
—
te pela nossa Engenharia Militar. car, Osmar Ramos Pinheiro, Toblas rAcs, do cargo de dlrctor-geral do comandante do Corpo de Bombel720,00 CIMENTO DE CANDIDATOS — ATOS E DESPACHOS
C J atrasados
8 Idem
760.00
Faltava completar a obra, ía/.õ-la Rosa Neto, Celso Arame Dias da Hidrografia o NavegaçAo, nomeando, ros de Niterói, nos scaulntos termos:
507 ReaJ. Econômico. Pt.
— PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS
"No dia 7 do corrente, entre 21
770,00
marchar, acelerar os seus seus tro- Silva, Ivano Madeira Coelho, Sll- para o mesmo cargo, o contra-almi44 Idem P|hoJe
75,00 NADA PROMETEU O PREFEITO AOS rido; Diilrna Corrêa da Mata — Arvio de Melo Doutas, Eslo Lima Ver- rante Antônio Alves CAmara Júnior; e 22 horas, verlflcou-se um curto
balhos. B como faze-lo?
3 Guerra CrS 100.00 ..
OFICIAIS ADMINISTRATIVOS
qaivf.se.
152,00
Velho cearense, acostumado des- de, Sabtno Moaclr de Souza, Hugo
Exonerando o capitão de cor- circuito na entrada do cabo eléGuerra Cr» 200.00 ..
Na Urde de ontem, o prefeito Joio SECRETARIA GERAL DO INTERIOR
775,00
de menino a amar as dlflculda- Kunz, Francisco José Mala Santos, veta José Goossens Marques, do cai- trlco de alta tensão que dá oces- 1.365 Guerra Cr» 1.000,00
E SEGURANÇA
776,00 Cariei Vital recebeu no 1'alaciu Guades polo prazer de vencê-las, Isto Marcelo Batista Mourfto, Renato go de adjunto do adido naval Junto so ao edifício da Fábrica de Tor19 Idem .. ..
Fragomenl, A Embaixada do Brasil em
Ato do Secretario Geral: Foi designa |j
Bittencourt, Miguel
aqui nâo foi problema.
93 Guerra Cr» 5,000.00 3.900,00 n»bara com a diretoria do Centro, um
Was- pedos da Marinha, localizado na
Apls.:
Estaduais
O Exmo. Sr. general Cova, In- Poulo Figueiredo Andrade do Oli- hlngton nomeando, para o mesmo Ponta da ArmaçAo. Prevendo os
trintls numero de oficiais administra. Muria Josá Cruz para o Dcpartamentj
160.00 livot que, apresentaram um memorial da Turismo e Certames. ,
tendente Gerei da Guerra, assim que vclra, Justlno Cavalcanti Barros, cargo, o capltAo do corveta Attlla conseqüências que poderiam advir
141 Minas 1934 - 1.° Ser.
137.00 contendo suas reinvindiciçêis de classe.
Minas 1934 3.* Série .
esta chefia em 19 de março do Ruperto Clodooldo Pinto, Valdeml- Franco Ache;
Despachos: Amir Ribeiro — Alarde
da mencionada ocorrendo, foi pe138,00
33
Idem
mio passado, assumiu suas fim- ro RoBa da Conceição, Francisco
Exonerando o contra-almlrante dlda a oresenca do socorro do CorO memorial foi baseado na eminda oportunidade; R. Monteiro St Martins
139.00 apresentada k mensagem 160, em que o Ltda. — Mantenho o despscho; O Cr.t.
62 Idem
çóes, me chamou e disse quo dose- Acloll Meireles, José Costa Fer- José Espíndola, do cargo de coman- no de Bombeiros de Niterói, o que
48.00
10 Pernambuco 5ri ...
Java Inaugurar cm Niterói. Cum- relra Belchior e Joslno Almlr Du- dante do sexto Distrito Naval;
foi atendido com a maior presteza,
aolicitava melhorias para nada zcíro — Não 4 possível anteiuler ent
560.CO prefeito
67 Rod. E. do Rio 8<;'c
tra.
Exonerando o capltAo do fra- sendo o primeiro a chegar no loprlu-se a ordem".
U.Ú0Ú funcionários, não be. face do parecer do DFS; Antutiu p.«
de
menos
215,00
19 SAo Paulo 5%
Ao finalizar, acrescentou "que o CI.UHE MILITAR
Marques, do col, sob o comando do 2,° tenente
reira d» FigtteireiJo e Antoni,, } "i
1947.
desdi
gata João Arthenlo
ueficildos
Durante os festejos carnavalescos cargo de comandante do contra tor- Silvio Pinheiro, auxiliado pelo 3.° 1.000 SAo Paulo — Pt. —
futuro dlra se houve ou nao ai— Sim, cm face tio parece:.
do
CenGarcia
o
ouviu
O
presidem»
predito
660.00
Unificados 6% Ex-J.
Bargento Salvador Santana. Felizgum merecimento nisto. Era uma eo terfto Ingresso nos salões do pcdelro "Araguaia";
GERAI. DE AliHldisse
SECRETARIA
booieaasem,
agradecer
a
ao
e,
Iro
664,00
100 Idem
Retificando o decreto de
velha aspiração dos oficiais e' pra- Clube sócios e suas famílias que,
14 mente nada houve de maior uraCULTURA
do seu propósito de atender a todoi que,
21 SAo Paulo — Pt.l —
çns residentes om Niterói, fsobre- exibirem as carteiras devidamente de dezembro de 1951, que mandou vldade, pelo que nAo chegou o reDt partamento dt Acti,-:iituu
895.00 o bom senão mandava at«ndc-loi e, d»n.
Uniformizadas ST»1 ..
tudo os reformados c suas faml- atualizadas, nao sendo expedidos agregar ao respectivo Quadro o ca- ferido anenrro a entrar em acfto.
Despachos do diretor: Birnuriio Pinto
tro de um principio de justiça adminis.
Municipais do ' Dlslias a abertura de um Armazém Re- ingressos ou convites de espécie ai- pltfio do corveta
Levando esto fato ao conheciAtila
Rodrigues
tratlva nio linha medido esforços no Filho — Compareça; Josí Miguel Ai. 'j
trito Federal:
embolsável na terra de Ararlgbola. giimo.
Novola, paro o fim de decloror que mento de V. S., «tenho a maior
—
560.CO
Fort.
encaminhado ã Câmara dos Vo- canjelo — Autorize; Luiz Guimarães
1904
trabalho
Emp.
71
de
sollc.ltucouro a referida agregação decorreu
As carteiras do família
Estamos aqui para servi-los"' .
do satlsfac&o cm otrrarlecor a
—
150.00
"h",
Nom.
e, nada prometia pois, desejava Eirai — Deferido; Jo«4 Martins de Sarú
1900
Emp.
69
reudores
do
dehomens
dedicados
Logo após a corlinónla lnaugu- vermelho ou preto, ]4 perderam
do de desses
que dlspõo o ort. 86, letra
— Pt. ..
180,00
e nada mais no amante, ta Roía — Cumpra a exigência; Ou.Emp.
1917
50
fazer
eer,
devendo
justiça
valor,
o
logo".
ra! os presentes percorreram demo- ílnltlvamento
Estatuto dos Militares; c,
administrativos
poderiam fi. lon Augusto Pereira — Autorizo,
de
os
oficiais
novo
tipo,
substituídas
radamente todas as dependências e
Mandando agregar ao respectlpelo
dos
Municipais
CONSELHO
nierecimen- SECRETARIA GERAL DE EDL^AÇAU
no
devido
o
tranqüilos
RESULTADO
car
que,
matéria
inInstalações do novo orgao, tendo,
plástica.
vo Quadro o primeiro tenente,
Estados:
Atos do Secretario Geral: Foram de— No próximo domingo, das 16 tendente da Marinha, Onadlr Mar.
DE JUSTIFICAÇÃO
to * classe não seria sobrepujado, por
a certa altura, o general Zenóblo
B.
Ho100 Prefeitura de
No Conselho de Justificação o que
da Costa,
ressaltado a obra da ob 18 horas, scra reollzodo o grito condes, visto ter sido proclamado
outras classes de menor merecimento. aignados Rcsequinha Dulce de lima Ro.
—
640,00
..
CjJ.
rlzonte 1%
Nada prometo, a não ser fazer |us. drigues para o Departamento de Edúci.
S&o se submeteu, nor requerimento próatual chefia do Estabelecimento de carnaval. lnfanto-Juvcnil.
eleito vereador A CAmara de
Prcf. Porto Alegre de
Ção Primaria e Carlos Alves Pereira piContrr.l do Subsistência, aflrman- DISPENSA DE
'iSENÇAO
José dos Oampos, Estado de SAo prlo. o capitão de mar e guerra
16,00
1|2%
3
Frederico Cavalcanti de AlbuquerINCORPORAÇÃO
do qvre o coronel Silva Barros t!>m
DU IMPOSTO DO SELO r» responder pelo expediente do DepatPauio.
—
Ações:
Bancos
exarou
da
Marinha
que. o ministro
Foram dispensados de lncorpoeattofelto plenamente a sua misCONSTRUÇÃO DA NOVA
O prefeito aprovou o regulamento que lamento de II. » Documctttaváo nos ftn,
seguinte:
34 Comércio de Cr» 200,
final, do teor
decisão
ESCOLA DE GUERRA NAVAL
eSo e que de público fazia quês- raç.lo os cid:icl.lo8 convocados da
isenta do imposto di selo de diverséei pedimeatos eventuais do diretor.
500,00
"Tendo
—
Nom
Federot
Tribunal
o
Supremo
tio de o dizer no presença do ml- classe de 1B33. residentes no muniDtftriamrnto dt PJticafio TÍchuo
O ministro da Marinha, vlce-slos circos * teatros, desde que satisfa*
Companhias • Ações:
nlstro da Guerra.
ciplo do Duas Barras, no Estado mirante Renato Oulllobcl, assinou conslrierodo prescrita a causo em
Profütiontl
vam inúmeras condições, entre ai quais:
Jerõde
SAo
conslMinas
ser
1.600
deve
assunto
miestAo.
,o
...
,.;
Estado
Por.último, foi oferecido aos pré- do Rio; ;,....,v.
aviso dirigido ao chefe do
Atos do diretor: Firam
designaduS
— Ord.° de Cr»
apresentem espetáculos próprios
pau
'"T;.,1
ericernlmo
rnmo
definitivamente
.¦¦*';"¦•---:•*
derndo
EFEITO
SEM
dlalmoço,
o
«entes um
durante o qual
Maior tia Armada, autorteandó
37,00 crianças; realisem todas as quintas.fei- Ou.oveva Ferreira para a escuta Ama.
100,00
falou o Intendente Geral, general' ^Tehdo- sidb publicado' com In- retnr du Escola de Guerra Naval a rado. Entretanto, a conclua V» a
Belgo Mineira
ras matinês infantis c forneçam rama ri Cavalcanti e Alcseiidic Esteres di
20 Sld.
Cova, pondo em relevo o esforço correções e substituído pelo aviso entrar em entendimentos com a Dl- nue chenou o Conselho de Jjtatlde Cr» 1.000.00 — Pt. t.870,00 it duirntos ingressos diários para ca Faria para a eic.ie Prinre.-a babel.
de n.° 888, ficou sem efeito o de" retòríà de Engeriharla Navél, i^llrh flcacAo reatai»» inteatralmenta à inde seus auxlllaros.
80 Sld. Nacional de Cri
estudantes das escolas da Municipalidade, SECRETARIA GERAL DE SAÚDE È
Agradeceu o major Igrejas, dlre- n.° 873, de 28-12-51.
de ser aberto concurso de projetos tegrldade moral do justlflcante".
195,00 As empresas, devidamente licenciada-,
ASSISTÊNCIA
200,00
lor do novo Depósito, fazendo-se, QUADRO DE TOPÔGRAFOS
para edlflcáçAo da nova Escola de ELABORAÇÃO HA MENSAGEM
Debêntures:
deverão requerer a Hscitção, que vigorara Dipartuntnto dt Asiittncia Hótpitülar
ainda, ouvir outros oradores.
Foi fixado em 20 o número de Guerra Naval, a eer construída no
30 Bco. Hlp. Lar BreslAtos do diretor: Foram dcsigrilíci AlPRESIDENCIAL
da data de publicação do des*
vagas no Quadro de Topógrafoa, do terreno situado entre a Escola NaNOVOS SUBTENENTES
198.00 a partir
letro de Cr» 200. -8%
O sr. Tourtval Fontes secretário
que deferir o requerimento. Oa varo Martini Baptisía para o instituto
pacho
O ministro assinou portarias no- Serviço Geográfico do Exército, pa- clcnal de Medicina e a estaçAo do
Judiciais:
Vendss
do Pemlbllcs. dlrlcircos e teatros que se beneficiarem com Pasteur; Maria de Lumle< Cunha par»
meando subtenentes os sargentos ra 1952.
caminho aéreo do PAo de Açúcar, da Presidência
Apls. D. Emissões de
Riu circular «os ministros de Esa isenção, ficam obrigados a faier fi- o H. Getulio Vargas; Ollndma tia TriaIndo . par da Avenida Pasteur, es- tado.
—
120.00
Nom.
200,00
do
eneCr»
solicitando, do ordem
680,00 iiutar ima anúncios dt slus programas dad» pari o H.G.C. Chatas; transferi,
quina da praça General Tlburclo,
18 Idem de Cr» 1.000.00
do Governo, o encaminhamento
a apresentação, para crianças, de espe. dos Maria Ferreira Dias paia n II. ,M.
delimitado de acordo com o decre- fe
CAFÉ*
nté
20
de
Janeiro
Secretarie,
táculos grátis ãs quintas .feiras. Outras Couto; Anua Atne'i» C. Sampaio pira
to-lcl n.° 1.146, de 13 de março de ftquelo
TIPO 7 — CR» 189,06
sucintos e
do
relatórios
corrente,
1939, cuja cessão A Marinha estA obtetlvos «obre o conjunto das atlainda on- medidas foram tomadas nesse regula- o H. G. Paulino Tern^ck; Marii tir.nu
funcionou
Esse
mercado
ESCOLA DE ARTILHARIA
de Inatlvldadc. Deferido. Seja can- em vias de ser efetivada.
o U. Pttlro Ernesto e José l:rB:i.
vldades de seus Ministérios e de tem. firme, mas, ss cotações do mento, principalmente a que ae refere para
rolada nos assentamentos do requeDE COSTA
cisco Vieira da Silva para o II. R. FaAs bases para o Concurso devem cada um dos diversos Denortamen- produto permaneceram inalteradas. a fiscalúação.
rente a averbaçAo de, um ano, paMatricula de Oficiais;
calcadas nas especificações or- tos. Divisões. Serviços e órqsr* es- Os possuidores deram ao tipo 7, a VANTAGENS PARA O PESSOAL
DO ria.
— De acordo com a Indicação con- ro fins do lnatlvldade, referente A ser
MONTEPIO DOS EMPREGADOS
TEATRO MUNICIPAL
genlzodas «ela Escola de Guerra
da base anterior de Cr» 180.00 por 10
tida uo ofício n.° 9-C, do 4 do licença especial nfto gozada corres- Naval, com audiência da Diretoria npclals, necessários A elobcraoAo ser
MUNICIPAIS
Alterando a redação do parágrafo
quilos e dursute os trabalhos nAo
cerrente, do Diretor de Ensino do pondento eo l.° decênio de con- de Engenharia Naval, e serão sut>- Mensagem onuol que deverá
Hafamtv.to dt tmpresltwf*
sobre o disponível.
único do artigo 25, do creto a.» 11.005,
Exercito, s&o matriculados no Cur- eecutlvo serviço (2-V-1931 a 2-V- metidas A aprovação do ministro da apresentada ao Conaresso Nacional. houve vendas
Será efetuado hoie. das 9.15 às II
Fechou Inalterado.
de 5 de novembro d* 1951, o prefeita
tese relatório deverá abranger.
eo A da Escola de Artilharia de 1941), tendo em vista o Aviso 897- Marinha.
COTAÇÕES POR 10 QUILOS
assinou, ontem, o seguinte decreto: — horas, o pagamento da sseguintes prtsem prejulxo de se estender nos
Costa, cm I952i os seguintes on- 18-VIII-1947.
Cr»
ADOTADO O MANUAL DE
Art. I." — O parágrafo único, do ar- postas de empréstimos: 47.769 — 41.941
aspectos que apresentem real imMOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS
cias da Arma de Artilharia;.
METEOROLOGIA
}<*•<» tigo 25, do decreto 11.005, de 5 de 41.942 — 41.943 — 41.945 — 41.947
no momento, nara os Tipo 3
portancla,
Arma de Cavalaria
los. Tenentes:
da
do
MlnUtro
aviso
Foi assinado
}M,00 novembro de 1951, passa a ter a at. 41.950 — 41.952 —41.943 — 41.951
respectivos serviços, o seaulnta es- Tipo 4
Retificação de clossttlcaçào.
Geraldo Affonso Doemon de Aniumandando
— Objetivos vi- Tipo 9
Marinha, aprovando e
J™1™ guiute redação: 'Tara
o pessoal adrer. 41.956 — 41.957 — 4I.9;8 — 41.961
Retifico, por necessidade do adotar o "Manual de Meteorologia", quema padráo: 1
Jo, Alberto Horàclo de Paula HaJM.W
ssdos pelo planejamento das att- Tloo 6
e tícnlco dos quadro» do Tea- a 41.970 — 41.972 — 41.973 — 41,ÓU
ge, Paulo César de Souza Bastos, serviço, a claislflcaçào do Capitão elaborado pelo capltao-tenente Pau- vldades referentes ao ano de 1951, Tipo 7
}S£M nistratlvo
— 41.977 — 41,979 a 4l.9il
179.00 tro, prevalecerão todas as disposições ia 41.976
Álvaro Fernandes Figueira Qalvílo DIOFRILDO TROTTA, como sendo Io de Castro Moreira da Silva.
,,80°
e sua relaçBo com na diretrizes do Tipo 8
em rigor pira o pessoal da 41.985 — 41.987 — 41.988 — 41.'JS.'1
legislação
Pereira, Nestor do Valo Filho, Po- no Regimento Escola do Cavalaria
—
PAUTA
DESIGNAÇÕES DB
Re3
Mensagem de 15-3-1951.
18,00 Prefeitura, inclusive no que se refere a 41.990.
tiguara Ribeiro Ramos, Antônio Joa- o não no 7.° Regimento de CavalaOFICIAIS
trospecto das atividades do ano e Est. de Minas (café comum) 20.00
COMUNS
EXTRANUMERARIOS
provimento e ntvei» n> remuneração. O
quim Soares Moreira, Carlos Anni- ria, conforme publicou o Boletim,
•
Foi designado » capltAo- de cor- levantamento dos resultados Já ob- Idem, fino
17.80 pensoal dos quidros artistices, respeita- (MAIS DE 5 ANOS) CÓDIGO 2: —
fonl Pacheco, Davlo Ribeiro de F»- Interno n.° 97, de 5-V-1951, desta veta Alexandrino de Paula Freitas tidos em função do planejamento Est. do Rio ícsfé comum)
Diretoria. (Nota n.° 20-52, DI-C2). Serpa, para representar o Mlnlstsrias.
dos< os direitos dos atuais ocupantes dus PROPOSTA — 62.9jl — 62.932 —
MOVIMENTO ESTATÍSTICO
previsto; 3 — Análise dos serviços
Arma de Artilharia,
208. Tenentes:
*,CM cargo e funções, aerá admitido mediante 62.933 — 62.934 — 62.9.;6 — 62.938
rio da Marinha na Comissão Orga. e dos obras em andamento: 4 — Entradas
— 62.940 — 62.941.
Exoneração sem efeito.
Agnclo de Araújo Brito. Blloo
se encarregar* da psr- Análise do sltuoçAo orçamentária; Central
~" contrato, previamente autorizado
nlzadoro
pelo «2.9.59
Em face de ter sido recondu- tlelpaçAo que
COMUNS EXTRANUMERARIOS (ME.
- Prefeito, por prtto certo, feito pelai Co.
Vargas Dalcastanhy, Osmar Duardo Brasil na III Reuniio 3 — Analise da situação admlnts- Reg. Esp. Santo
te Bento, Ney LUlz Guerra de Sou- zldo de ordem do Exmo. Sr. Ml- pon-Americana de Consulta sobre tratlva (pessoal, material, equipa- Leopoldtia
g'«?2 missão Artística e Cultural, e aubordi. NOS DE 5 ANOS) CÓDIGO 23 — PRO.
v,i e Silva, Asthon Guilherme da nlstro da Guerra, torno sem eíel- Geografia, da
Comissão de Goe- mento, etc): fl — Esclarecimentos Estrada de Rodagem .. a.sw nado a crganitaçlo dos respectivos qua- POSTA — 63 — 87 — Í8 — 89 —
Silva, Sebastião Monteiro Campos; to a exoneração do funçào de Au- grafia do Instituto
Pan-Araerlca- sobre as finalidades dos diversos
ã aprovação do Prefeito. W — 91 — 92 — 9j — 94 — 95
10.116 dros também
Rubens Gurgel de Siqueira, Luden- xlllor de Instrutor do O. P. O. R. no de Geografia e Historia, e ne órgãos e se estes preenchem as neTOTAL
SEGUNDA CHAMADA
EXTRANU— Este decreto entrará ta
2.*
Art.
de cessldadcs atuais; 7 — Esboço do
dorff Moyséa Castelo Branco, Cre- de Porto Alegre, o 1.» Tenente LEO- XVII Congresso Internacional
vigor na data da aua publicação,' revo- MERARIOS (MAIS DE 5 ANOS) CO.
lltlfl
so Cardoso da Cunha .Coimbra. Cl- NEL EDMUNDO DE OLIVEIRA.
Geografia, da União Geográfica In- plano de trabalho o eer cumprido Deade 1.» do mês .. 3.598.511
DIGO 22 — PROPOSTAS — 62.769
gadas ai disposições »m contrario.
ser em 1952 e exercícios seguintes; 8 Desde l.o de Julho ..
cero Costard Júnior,. Manoel Hum- ADIÇÃO DE OFICIAIS
tcrnaclonal. os quais .deverão
62.857 — 6.'.898.
—'
Declara-se que o CapltAo DA- realizados em Washington, em Ju- — Sugestões sobre o aperfeiçoa- Café ent.:
berto Marrocos de Araújo.
p/camluhõos
EMERGÊNCIA — MATRICULA
—
DB cJlflDIDAroS
desde l.o de Julho .... «-WJ.TM COMPARECIMENTO
Os oficiais acima dcverào apre- GOBERTO POMPILIO DA ROCHA lho e agosto do corrente ane.
mento do legislação em vigor.
DE PROFESSOR SU. 233 — 460 — 1.061 — 1.I3j — 1.705
AO
CONCURSO
«entar-so na E. A. C, até o dia MOREIRA, cuja classificação no 23.*
constonsolicitação
Kmharques
¦*«*
A
Atendendo
Foi designado o prlmelro-tenente
2.744 — 2.814 — 2.M — 3.523 —
PLET1VO
*-30U
20 do corrente.
Regimento de Infantaria, foi tor- Luiz Rezende de Queirós, para «ter- te da referida circular, o ministro América do Sul
3.812 — 3.873 — 4.239 — 4.467 —
do
Seleção
Departanàent»
Serviço
de
O
de
o
capltAo
designou
do
Oulllobcl
encarregado
sem
B.
I.
10nada
efeito pelo
de
eer as funções de
1.300 do Pessoal, avisa aos candidatoa inscritos 4 528 — 4.56j — 5.716 — 6.044 —.
REQUERIMENTOS
GusmAo
de
TOTAL
Arthur
Orlando
de
Escola
corveta
BotalhAo
fica
adido
ao
de
Escolar
da
1-1952,
Departamento
DESPACHADOS
até o n.* J.0O0, no .Concurso de Profei. 6.320 — 6.343 — 6.749 — 6.782 —
Guardas, Unidade que JA se acha Aprendizes Marinheiros de Pernam- para servir de elemento de ligação
Por esta Diretoria.
mês .. ... , ?"-*J. sor do Curso Primário Supletivo, qae 7.169 — 9.083 — 9.251 — 9.269 —
da
do
Presidência
da
1»
Secretaria
Desde
a
com
vinculado.
buco.
HOMERO VIEIRA, Cabo ciaS0 13.118 — 12.188 —. 12.618 — lj.835
Fica adido, para efeito de venRepública, a fim de facilitar a pron- Desde lío de Julho .... 3.297.045 deverá* comparecer Imediatamente
NOVOS AGENTES DE
rim do 7.» G. A.' O. M. (Rló Grandespachado
para
de novos esclareclmen- Café
referido Serviço, Avenida Presidente' An- 13.062 — 13.705 — 13.881 — M.39i
obteuçAo
ta
siteraçóes,
PORTOS
DOB
,,._..
ao
G.
da
cimentes
e
CAPITANIAS
Q.
"Ç™ tonto Cario» n.» Ml, 9.» nadar, tala 902, 14.2T7 — lj.288 — 15.868 — IÓ.23S
de), pedindo transferência para onembarques
O titular da Marinha assinou por- tos que se flserem mister duronde houver voga. Deferido. Trans- Z. M. L. e 1.» R. M., o Tenente
-'«.Si a fim de obterem os cartões de inseri- 16.495 — 17.002 — 17.680 — 17.703
te o preparo da referida mensagem. Consumo local
ÀLMIR
BARRETO
DE
segundo-tenenCoronel
o
designando
tarlas,
firo do 7.» G. A. C. M. (Rio Gran;'-««», çáo definitiva.
18.204 — 18.554 — 19.565 — 19.7H
Existência .. .'
Manoel
de) para o 2.° G. A. O. M. (Orca). anaujo, ultimamente posto A dls- te da roíerva remunerada
CAFÉ* A TERMO — ABERTURA
ENTREGA DE DIPLOMAS NA
Os demais candidatos, calai Inicri. 20. U4 —• 20.347 — 21.939 — 23.913
NEY SIMÕES DKIQUES, 2," posição do Ministério da Justiça, a Nlnaut da BUva. para exercer as
CONTRATO
ESCOLA PROFISSIONAL
do InstruçAo da funções de sgente da Capitania dos
ções tstão acima de 3.000, deverão, atl 24.650 — 25.428 — 25.5a» — 25.7?7
"COMANDANTE ZENITHILDB
Sgt. Mcc. Eletr. de Veículos Au- fim de ser Diretor Distrito
COTAÇÕES POR DRZ QUILOS
Estado
Federal
e
Federal.
Militar
Distrito
do
Policia
do
dia 31 do corrente, apresenttr.it ao 28.140 — 26.330 — 26.419 — 26.445
Portos
o
transVend.
Comp
tomovcls em Geral, pedindo
Meses
MAGNO DE CARVALHO"
em Parati; o se28.614 — 26.661 — 27.164 — 27.276
SOBRE
ADIÇÃO
Rio
de
Janeiro,
...
ORDEM
P.S.,
do
4
para 0 mesmo fim.
MoCr»
Cr»
Unidade
ferencla para qualquer
Teve lugar ontem, As 15 horas,
DE OFICIAL ,
SECRETARIA GERAL DB ADMINIS» 27.377 — 27.SW — M.174 — 28.i4t
gundo-tonente da reserva remune- no auditório da Escola Profissional Janeiro •« •• •• <
185.00
182,60
Mecanizada ou Cia.
tomecanlzãda
De ordem do Exmo. Sr. Mlnls- rada Kmygdto Dantas, para agente "Comandante
28.541 — 241.787 — 39.213 — .10.059
TRAÇÃO
186,50 184,90
de Manutenção, com sede na 3.*
Zenlthllde Magno de Fevereiro .. ., •• •
da Capitania dos Portos do Rio SAo
a esta Dlre31.888 — 32.457 — 32.648 — tJ.K 4
Concedendo
Geral
t
Secretario
Ato*
do
186.70
186.00
•
••
••
R. M. Indeferido, por falta de cia- tro. deve ficar adido
..
..
Artilhade
Março
torlo, aguardando comissão, o *Te- Francisco, em Joazelro; e o segun- Carvalho", da Fábrica
Arnaldo
An.12 843 — 33.019 — J4.509 — 34.SOÍI
187,90
187.30
aoi
trabalhadores
melhoria
<
ro.
da
a
cerimonia
da
Marinha,
Abril
••
ris
188.20 187,40 tuues Suzaso e Criieudo Joit Marinho; 35-667 — 36.392 — 37.524 — 38.082
PEDRO DOS SANTOS, 2.» Sgt. nontu Coronel de Engenharia RA- rto-tenente re reserva remunerada entrega de diploma aos aprendizes Maio
LINDBERG AMORA, ultima- Angélico José do* Santos, para agert187.70 186.80 admitindo Amarino dos Santoi para 1 38.378 — 39.615 — 42.137 — 43.054
curso. Junho
do Q. G. da 1.» D.. I„ pedindo MIRO
"o
Portos do Es- que concluíram o respectivo capltAo
— Nada.
ftr
necessidade do mento promovido e JA proposto pa- te da Capitania dos dos
de trabalhador; dispensando Ztla 44,233 — 44.257 — 44.540 — 44.629
da
turma
o
transferencia, por
Foi
VENDAS
paranlnfo
Territórios
tado do Amssonas e
- firme.
Cunha,
Botelho; designando Josá Sil. 4;,793 — 45.031 — 45.113 — 46.427
serviço, para uma das Unidades da ra o CJ. Sv O.
Octaclllo
e
MERCADO
de
rrudt
mar
de
guerra
do Aere, Quaporé e Rio Branco, em diretor da Fábrica de Artilharia
¦ ¦ '
' .¦>¦¦'f"r.
rECHAMBNTO
49 868 — 46.8)5 •— 46.970 — 48.661
7.» R. M. Deferido. Seja ttanBfeva
Secretaria
de Saúde.'
a
para
Uaupés.
Cora*.
— 49.287 — 53.99J — 53.983
tendo como lvomeno- Meses
Vend.
48.806
Marinha,
rido paro o 14." R. I., de acordo
da
do
Ptsteel
Drpattaitunto
RATIFICAÇÃO DB
»/o
183,90
— 56.311 — 56.3II — 56.491
honra ao vlce-almlrante da Jantlro ..
de
35.650
com as letras b e d do art. 45, da
Dulci
Foi
designado
do
gens
diretor:
Ato
DES10NAÇABS
O embaixador Orlando Leite RIremunerada Ayres da Fon— 86.966 — 57.955 — 58.917
reserva
L. M. Q. é autorlznçfto do Exmo.
56.608
de
Centro,
Leite
o
Cardcso
Serviço
para
ratificou
O ministro da Marinha
beiro, chefe da Divisão de Admlseca Costa, ex-dlretor daquela FASr. General Chefe do D. G, A.
le. Despachos: Nelson José Fernandes, 53.041 —59.608 — 60.384 — 60.789
prlmelro-tenente brlco e ao contra-almlrante AntaANTERO FERREIRA PORTEL- nlstraçAo do Itamoratl, oferece ho- a deslgnoçfto do
Orlando Santa Riu, Rodolfo Gosiaga d* 61.251 — 61.438 — 61.885 — 61.9/3
Nubor Bonhosslan, para exercer. In»
Dr. |esé de Albuquerque Silveira
LA, Subtencntc do 2.» G. A. Cav. Je, no restaurante do Ministério das terlnamente! os funções de lmèdlo- nio Maria de Carvalho, dlretor-ge*—• Indeferido; Henrique Mar» 62.607 — 63.780 — 63.813 — 6;.886
75, pedindo cancelamento, em seus Relações Exteriores, um almoço, aos to do navlo-tsnque "Rijo"; a de- ral do Armamento e homenagem
tines —> Indeferido; Eunic» Coelho dt «f 584— 67.585 — 67.636 — 99.165
Membro efettw da Sodeflade
da Escola, coao
patrono
póstuma
assentamentos, do período de 6 mo- seus colegas de turma da Escola slgnoç&o do
PlnCosu Ferreirs, Manoel Pereira de Car- 99..190 — 89.518.
Zenlthllde M. Carvalho.
see de licença especial não gozada Militar do Realengo, cadotes de doro Cordlm prlmelro-tenente
de Seaologla de Paria
SEGUNDA CHAMADA EMERGÊNCIA
Osório, mandante
valho, Silvia Regina do Amaral Portela.
de Alencar
A solenidade constou de discurso
referente ao 1.° decênio de sua 1921. Estão convidados todos os
Haroldo Bento Rosa, Luiia Caminha Mi. — MATRICULA — 33.996.
para exercer as funções He imedte- de abertura da sessão solene, pelo
SEXUAIS DO
DOENÇAS
praoa. averbado pelo dobro para fins que se graduaram naquele ano.
O pagamento dai propostas anuncia.
to, em caráter Interino, do navio- encarregado da Fscola, sr. Paulo
chado da Coatt, Rodolfo Felicio da Cos.
HOMEM
auxiliar "Joié Bonifácio"; e a de- Martins Sophla; entrega dos dtplota, Artur Ribeiro, Álvaro de Sá Couto, das neste raèa e nio procuradas, atí a
OU(•.pnnçAo do capitão de fragata
Manoel Gonçalves, Maria de Lourdtt •r*ett)tt dita, far.se-á ài quintas-fei.
mas: discurso do diplomando EdlRua do Rosário, 98 — De 11
Wanderley.
para vai Ferreira, orador da turma, e
berto Lavcnere
Bldttrim e Benedito Xavier — Iodéfe- n*.
do
de
diretor
exercer as funções
às 13 horas
discurso do paranlnfo, encerrando
ConstruDesenhistas
de
Curso de
a festa.
çAo NavaV do Arsenal de Marinha VISITA AO SUPREMO
do Rio de Janeiro.
TRIBUNAL FEDERAL.' \
DISPENSAS DE OFICIAIS
Renattr Gulllobel, tra de Tosslgny. mandada celebrar
O ministro
Foi assinada portaria dispensando acompanhado de seu ajudante de na Igreja da Santa Crua dos Mlo t«nonte-coronel Gonard' Bontem- ordens copltAo tenente Fronk RO- lltares, pelo embaixada da França.
ANIVERSÁRIO DA CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO
po, das funções de Instrutor de Crip- bert Amoro Levler e do Oficial de AUDIÊNCIAS
'
Por motivo da passagem, ama- rea Brasileira sobre a cidade, os tografla, do Curso de Comunicações gabinete, dr. Agenor Pereira GuiO titular da Marinha recebeu em
nhA, do ll.o aniversário da cria- quais pasarfio sobre a nocròpole para Oriclals, do Centro de Instru- moraes, esteve ontem em visito ao audiência o chefe do Estado Maior
"Almirante
na
esocasião
cm que o mlnUtro
Wandenkolk".
Supremo Tribunal Federal.
da Armada, almirante de esquadra
çâo
çáo do Ministério da Aeronáutica,
o mlnUtro realizara uma visita, as tiver depositando a coroa no túmuFoi dUpensado o capltAo de cor. NAS EXÉQUIAS DO MARECHAL
Raul de San-Tiago Dantas: o dlreDE LATRE DE TASSIGNY
10 horaB, ao cemitério Sfto João Io daquele que foi o primeiro ti- veta Attfla Franco Ache, das funtor geral do Ensino, vlce-almlrante
visita
tular
Cümondo-Cheao
da
uma
coDurante
a
do
ministro
da
fim
de
depositar
d?
Aesltente
O
a
Marinha
fez-se Armando Pinto de Uma: o diretor
pasta.
Coes
.
Batista,
far-ae-a fe do Esquadra. representar pelo subchefe de seu geral do Armamento, contra-almiroo no túmulo do ministro Salga- cemitério, o ministro
Çbní.: At. Rio Branco, 257 — U.*. - Sais MM, — «i^' J
ds gabinete, capitão de fragata Ange- rante Antônio Maria de Carvalho;
chefe do Estado
do Filho, organizador do Ministério. acompanhar do
Foi dispensado das funções
8.» feiras, dai 17 àa 19,30 hs. - Teto.: «•«*« — Rea. S7-SW1
SerA realizada uma revoada por Maior,' diretores de »repartições e atividade o segundo-tenente reíor* Io Nolasco de Almeida, na missa o deputado Maurício Joppcrt da 511esquadrilhas de aviões da Forço Aé- outras autoridades da FAB, estan- ma do João Borges de Si
por olmo do marechal Jean de La- va e o dr. Ismael ds Souzr

Ministério da Giterra

Ministério da Marinha

GINECOLOGIA E PEDIATRIA

Dra. Margarida Grillo Jordão

O Governo da Cidade

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL

Almoço dos cadetes de 1921

Ministério da Aeronáutica

Clínica de Senhoras
CIRURGIA GERAL

Dr. Deoclides Martins Ferreiro
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e Mahdi são boas
Luisiana, Apinagé"bet-ings"
de hoje
CIA.CIMENTO PORTLANDVOLPINI chaves para os
PROJETO DOS ESTATUTOS DA

(em organização)

CAPITULO I
Da ConsUiulç-o e flns
Artigo l.o — Sob a denominação de COMPANHIA CIMENTO
PORTLAND VOLPINI íica constituída tuna sociedade anônima
.*
regida por estes Estatutos e pela Legislação em vigor.
—
do
Rio
de JaA sede da Sociedade será na cidade
Artigo 2.°
nelro, podendo estabelecer agências, sucursais, filiais, escritórios ou
dependências em outras partes do pais e no estrangeiro, a critério
da diretoria.
Artigo 3,o — O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, coincidindo o exercido social com o ano civil.
Artigo 4,o — A Sociedade tem por objetivo;
a) adouirlr, instalar, explorar e transferir estabelecimentos industrtais destinados & fabricação de cimento Portland, cal
e qualquer outro material de construção;
b) adquirir, explorar e transferir terras de cultivo e pedreira;
c) contratar a construção de obras publicas ou particulares,
adquirir, explorar e transferir as mesmas;
d) explorar outras atividades comerciais e. industriais de seu
interesse;
ei celebrar contratos e outros atos jurídicos que sejam necessários ou conveniente à consecução dos objetivos sociais.
'
CAPITULO II
: _
Do capital e açfles
milMtf
cinqüenta
cento
e
—
de
social
6
O capital
Artigo 5.0
de cruzeiros (Cr$ 150.000.000,00), dividido em cento e cinqüenta
mti (150.000) ações nominativas ou ao portador do valor de um
mi! cruzeiros (Cr$ 1.000,00) cada uma, sendo setenta e cinco mil
(75.000) ordinárias, e setenta e cinco mil (75.000) preferenciais,
sem direito a voto e com direito ao dividendo preferencial de dez
por cento (10%) ao ano.
Artigo 6* As ações serão nominativas até a realização Inte»
gral do capital social, quando passarão a ser ao portador.
Artigo 1.° — Em caso de aumento do capital social, os aclonlst3s terão preferência para subscrever o novo capital, em proporçfto ao numero de açeís que então possuírem.

capitulo

m

Artigo 19.* — -ompete ao Diretor-Presidente:
a) representar a Sociedade judicial ou extra-Judicialmente;
b) presidir as Assembléias Gerais e as reuniões da Diretoria;
c) assinar com outro diretor, as ações da Sociedade;
d) usar de todos os poderes conferidos, pelo artigo 18 sua»
alíneas e parágrafos,
<.-„,-,_-•.
Diretoria, 4UUUUU
tjuando j-t-rn
»#_._-,.„._0, -.à -u<..„i",
auau*
pela_ .1mesma
. isxflrmntln
n-4rti-.n_ils.--t «41*. _-> f1l-.-_->-,i.> ___. _ _ .i Ji _
___
a
torizado, respeitado
o disposto no f 4,ü do Artigo
17 do»
Estatutos;
e) gerir os negócios da Sociedade na sua parte financeira •
em todos os serviços da administração, promovendo as operações de financiamento necessárias;
í) contratar e dispensar empregados, fixando-lhes provento»
e funções*
I) fazer compras necessárias ao bom andamento dos negocios, promover a venda e colocação dos produtos da ex»
ploraçáo;
h) assinar correspondência e outros papeis de interesse da
. Sociedade, içovimentar fundos, girar títulos e efeitos re»
sultantes dós negócios, endossá-los, negociá-los ou descontá-lo-s, assinar, emitir* e endossar cheques, papeis de crédito, contratos para abertura dl crédito em estabeleci.
mentos bancários e praticar todos os demais atos inerentes
à administração da sociedade, sempre com outro diretor;
D substituir o Diretor-Gerente nas suas falhas ou impedimentos ocasionais, renúncia ou morte, até a reuniito da
v
Assembléia Geral Ordinária.
Artigo 20.» — Compete ao Diretor-Gerente:
a) trabalhar em conjunto com o Diretor-Presidente, assessorando-o em todas as suas funções;
W responsablüzar-se pesa escrituração do Caixa, documentos
e arquivo respectivo;
c) responsabilizar-se pelo numerário em Caixa;
d) substituir o Diretor-Presidente nas suas falhas ou Impedlmentos ocasionais, renúncia ou morte, até a reunião da
Assembléia Geral Ordinária.
Artigo 21.» — Compete ao Diretor-Superintendente:
D representar a sociedade Junto as repartições públicas, cntidades autárquicas e paraestatais ou sociedades de econoima mista, assinando, sempre com o Diretqr-Presidente ou
o Diretor-Gerente, os atos que constituam obrigação nara
a Sociedade;
b) substituir o Dlretor-Comercial nas suas falhas ou impedimentos ocasionais, renúncia ou morte, até a reunião da Assembléia Geral Ordinária.
Artigo SM.» — Compete ao J-Uretor-Comercial:
a) atender ás requisições da labnca e adquirir os materiais
necessários ao seu bom funcionamento;
b) providenciar a aquisição o transporte de combustível;
ei promover a colocação e venda dos proautos nas diversas
praças do pais, sugerindo à Diretoria a criação dc escritorios comerdlals
' onde reputar heressarios aos interesses da
Cor-ipanhla;
d) entaoular negociações e limiar contratos de compra e venda dos produtos da Companhia, ouvida a Diretoria;
e) assinar com o Dlretor-Prcsiclente ou com o Dlretor-Gcrente, quaisquer atos. que constituam obrigação para a
Sociedade;
ii substituir o Dirctor-iãuperinicndente nus i>uas talhas ou
impedimentos ocasionai1,, renúncia ou morte, ate a reunião
da Assembléia Geral Ordinária.
Artigo •.'3." — Compete ao Diretor-Secreta**io:
ai (er sob sua guarda e responsabilidade a escrituração da
Sociedade;
b) üecreiami as reuniões da Diretoria, lavrando as respectivas atas;
c) assina, com o Diretor-Presidente ou com o Diretor-Uerente, quaisquer atos que constituam obrigação para a Sociedade.
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PROGRAMA E MONTARIAS OFICIAIS PARA
A TARDE DE HOJE E DE AMANHÃ
SÁBADO
1.0 PAREÔ - AS 14,30
—*
1.400 metros —
horas
Cri 40.000,00.
Es.
José
1—1 Pilhéria,
Portilho ....
3—a Nora, Waldemlro
de Andrade . .
3—3 Holiaía, La] os
Mezaros ....
41—4 Zazá, O. Ullôa .
.';.'-5 Harlnha, A. Ribas
a> PAREÔ - At 14,55
Horas — 1.600 metros —
Crt 25.000,00.
KS.
René
1—t Maracajii.
58
Latorre ....
2—3 Alvlno, J. Ribas 58
3 Abre Campo, IIton Pinheiro . . 54
3—4 Erln, P. Tavares 56
5 Don Predique, N.
corre
54
4—8 Stamlna, A. Nobrega
S0
7 Barcena. A. Ribas 54

36
corre . ....
5 Yapdl, O. Thoraa** 56
56
4—6 Brejo, NICorre
" Cherife,
Daniel
56
Pinto da Silva
4.0 PAREÔ - As 15,45
horas — 1.300 metros —
Crt 30.000,00.
Rs.
1—1 Jcff**. O. Macedo 56
2—3 Estônia. C e z a r
Callerl
50
Oswal3—3 JaVBncs.
52
do Ullôu ....
Lticlfer, Darlo
58
Moreira ....
4—5 4-4-iungul, Emygdlo Castlllo . . 58
" Inco-ntta, José
50
Portllho ....
-

As, 16.15

Primeira pro*/*.
de éguas.

especial

Ks.
1—1 Magana, Oswaldo ,
Ullôa
/58
2—2 Happy Haven, E.
38
Castlllo ....
3—3 La Ouasa, Luiz
61
Dlaz . ....
Mnrlllna, Darlo
58
Moreira ....
4—5 Mlss France, Da-,
nlel Pinto Silva 58
René
8 F 0 R a t a,
Latorre
57

8,o PAREÔ - Ks 17.43
horas — 1.300 metros ¦
Crt 30.000.00 - (Brttip.et

*-.>.

Darlo
1—1 Alvltre.
Moreira 5»;
Mllú, René Utorre
52
Maná. C. CriMerl 53
2—4 Arlnr.sé, V/nldyr
Melrelles ....
SS
3 Come On!. Wal*
Ann raie 53
derulro
6 Jurujubi*. Daniel
Pinto Silva .
53—7 Lnmégo. N <*orr- 5t(
T o n a s 1 o. Josí'
Portllho ....
5!
MQnfnrgro, _;-•
Mt':*nr08
.
54
JOS
31
4-10 Tnhln, N corre
11 Waldorf. Mnnot!
Hfnrtquc . . . 52
12 Contrcbunda, IIton Pinheiro .
" Craróvla. Raul J1
Urblna
52

7.0 PAREÔ - As 17,10
horas — 1.500 metros Crt 30.000.00 - (Boltln«)
'
K».
José
Luisiana,
1—1
56
Portllho ....
B l z a r r a. Cezar
32
Callerl .....
Luiz
Sarabela,
54
Coelho .....
2—4 No-tnnllsta. Hton
56
Pinheiro ....
0» PAREÔ — Ai li 10
Mnraty, Scverlno «n 1 horas — 1.300 nvtros —
•'"
....
Ci-.mara.
CrS 40.OCO.00 - (Bettlp*i
6 Mltene, F Loezer 53
Kü.
3—7 Formiga, Cezar
*,Callerl
56 1-1 Oleta. L. Dln
C.
2 Olcní.
Callerl ."•**
Rtbti-i 54
8 Holc**e. A 'Alberto
2—3 Oraria, v Vlfírsi *S
0 L ti j a n,
4 Kn.ll. T- Uitorr- *52
Dornellfs ...
3-5 Mahdl, O Ur.6'i '«t
Lajoí
4-10 <"**i!n'hea,
6 H. Fleet. Vrorr* ;.l
5*
Meíaro» ....
4—v Maráttm-fl, Dsrlo
11 Di-.marenn. WalMoreira ... ¦>'>
Andrade 52
demlro
8 Ojlüda.
Omarl*»
J2 Murr-i. Darlo MoRrtrtlCl
5?
relra
5a

3.o PAREÔ
Da administração
horas — 1.300 metros —
•S E
Crt 40 000,00.
I
Ç A O
Ks.
Glselle, L. Dlns* . 58
Geral
1—1
Da Assembléia
2—2 Marinheira. MaArtigo 8.o — A Assembléia Geral dos acionistas, legalmente
noel Henrique . 54
limites
da
3 Catlra, C. Cnllerl 54
3.° PAREÔ - As 15,20
constituída; é o órgão soberano da administração, nos
—
3—4 Dona Slnha. Oshorns — 1.600 metros
lei com poderes para resolver todos os negócios, aprovar e ratiílwaldo Ullôa . . 58
Ct*8 30.000,00 — Destina»
car ou não, todos os atos sociais, tomar quaisquer deliberações.
ter*
de
Chawra. Bnlom&o
a
aprendizes
do
Estatutos.
Inclusive a de modificar estes
. . . 54
Ferreira
cclra categoria.
Artigo 9.o — As Assembléias Gerais serão constituídas por acloKS
4—6 Fellcln, Ilton PInhelro •*<"
Alberto
íiistas que tenham ações ordinárias inscritas no registro da Com1—1 Blsturl,
" Oorgona, N corre 62
a
Dornr.lles ...
.52
punhia até 30 (trinta) dias antes da data para que foi e,convocada
Ctzar
em se trn2—2 nnlmata,
reunião! no caso em que as ações sejam nominativas,
8." PAREÔ • Aí 18,4*1
Callerl
54
lando de ações ao portador, estas deverão 6er exibidas ou estar de— t.*'00 metros —
horas
Feio,
J.
Tempo
3
que
58 Crt BO.000,00 — austnpositadas na sede' da Sociedade ou em qualquer dadepositário
.....
Ramos
reunião, exivo de Sentia e Silva —
tor aceito peln Diretoria, até 3 (três) dias antes
3—4 F0-.0 Belo, Nito
bindò-se o comprovante.
" Sftrllho. C Cltnlis tt
Artigo 10.o — A Assembléia Geral será constituída, em primei6 0 PAREÔ — Aí 16.40
50
'n.4'i
hei Tlnoco . .
DOMINGO
—
—
metros
PARtT.O —-<U
ra convocação, com a presença de acionistas que representem, no
8.'
1.000
horas
4—5 Petudelo, D. Slhii '58
" My Lord. FmyR50I
metrcfi
horns
30.000.00.
mínimo, cinqüenta por cento (50%) do total das ações ordinários,
Crt
Kl. CrS "5.'00.00 - (B-:-'**-*'
56
dlo Castlllo .
t cm segunda convocação, com qualquer numero.
l.o PAREÔ - As 14.30
Osvoto.
, rTl.
Carelll.
um
a
Don
direito
l—I
dará
—
ordinária
—
1 400 metros
Cada ação
horaí
Artigo lí°
waldo -He-*» . . 54
1—1" r-sculc. O. OlIOA v*
4.o PAREÔ - As 15,«
Crt 40 000.00.
*>r
Artigo Ufi — As Assembléias Gerais serão abertas e presidi"
... 51
Ocre. VSo rorre
Shahpur
KS
horas — 1500 metros —
daa pelo Presidente da Companhia ou seu substituto legal, qut
Sal**
Emy**dlo
Prnclnho.
3—2
Gattllo,,
2—2
Einju50.000,00.
Iblrubá,
Crt
1
convidará dois dos acionistas para secretários, ficando, desse momio Ferreira
Castlllo ,. . . / • 34
Ks.
dlo Casttllo . . 55
52
.3 Aclrnm. A P.05' H
3 Fogat-, Nlcorre
do. constituída a mesa.
I—1 Panchlto, Lutz
Esplnhelro, Darlo
a
e
ordinárias
ser
Joaé
Duri:
3-4 Marshall;
3—4 Batslllcur,
55
Dias ...... 55
Moreira ....
Artigo 13.o — As Assembléias Gerais poderão
.53
Moreira . .
Portllho .... 34
a—3 Naughty Boy, O.
Kaoltra, J o b e 1
extraordinárias. A Assembléia Geral ordinária reunlr-se-á no diae
L u 1 r.
3 Hotc-call*;, J. Mar5 Farolera,
ÜUôs
o
balanço
discutir
Tlnoco
55
e
examinar
ano.
cada
de
abril
para
trinta de
M
tias
Coelho
32
3 Iantl, Nlcorre . .
Zero, U. Cunha 55
o parecer do Conselho Fiscal, sôljre eles deliberar podendo aindao
Maneei
6 Ecelcro,
4—J Deslorto, O. MouCorreglo, L a J o s
3—4
social
interesse
de
para
. 51
SO
Henrique ...
resolver sobre todo e qualquer assunto
. . . 35
ra ......
Mezaros
2.0 PAREÔ — As 14,55
•1—7 Coluba. Emygrilo
7 Scnorona, Eucll3 Falr Baby, Saio*
otial não' sejam por lei exigidas providencias e condições especiais
g Único — Nas suas talhas ou impedimentos ocasionais, rc- horas — 1.600 metros —
32
Casttllo ....
des Silva ....
rafto Ferreira . . 53
.. , .
df convocação.
__ nuncia ou morte, o Dlretor-Secretarlo será substituído por um Crt 40.000.00.
8 Cabo Frio. Oblt*
KS. 4—6 P a 1 m e r, Darlo
s, Unlco — A Assembléia Geral Extraordinária será convocada dos outros Diretores, e, na impossibilidade, por um acionista, a
—
í*t
Inra Cunha
Aí 17.10
7.o PAREÔ
ou critério da Diretoria, até a Assembléia Geral Ordinária.
Moreira . . . . 53
l—l Gentil, Kmygdló
** Ar-tw Amarcp, J
" Granados,
mediante resolução da Diretoria ou pedido do Conselho-Plscal,
horas — 1.300 metros —
56
Castlllo
*-*
'. Rene
*"
de acionistas que representem no mínimo um
"*#
«;Crt^»í«3,00'--'l*_Wt'ÍIÍti"*l
•»
**"*
***
ainda a reouerimento
*
*¦**-**«*
*_E$a**o»
*
*
>W*
ri.
2*4-2t-adrlguI, Ja*-*;,fl . R{1 Latorre .
**bídlti_ílâ-, 'Wn_*s-g)*ano -.'Assembléia deverá se; „..,)%
: '_- t«ao de. Janeiro'*,** * ! ¦4'v. 1 • í í-' ','¦.*-;-i &¦'• «!/'"
lerço datfifebês
. . .56
VPortllho
I*.
apreciaçã-r
à
Consultivo
Üo
Conselho
seguirem
....
.'¦ KS.
i
dias'
..-..
16,40.
9.o PAREÔ -As 18,(0"
trinta
(30)
Darlo
PAREÔ
A-'
5.o
que-so
dos
realizar áéntrtj
C---*'.Soberano,
1 hora» -v'. „.400 'twtro- «í-i i 1—1 P-ó,'-*_."* Castíll-- Í3 horas-'-—'T.400 Metros ei. */*
"Artigo 'ü.' —
Moreira .
"
consulta
de
o
órgão
e
v^
Consultivo
Conselho
C'°
O
sa Crt 40.000,00.
a Iantl, R. Lntorre 53 Crt ^O.000.00 - (BttttmZan-sibar,
Arti-ro'14.o _ As convocações para as Assembléias serão feitase junto a Diretoria, compor-se-a de nove C9> menioios, acionistas e •1—54 Hello,
. KS.
A. Brito 55
TJrblna 56
3
Coromy.
R.
oficial
no
órgão
Gerai que eleger a diretoria, por
r-'a imprensa, mediante anúncios publirados
3—4 Latus. D. Moreira 33 1—1 Hlvon, A. Rosu.
6 Oracl, R. LatorTe 53 l—l Happy Boy, Remen- será eieito pela Assembléia
cm outro jornal de grande circulação, de acordo comdiaa lei,
50
né Latorre ...
igual
3 Estl, 8. Ferreira 55
a HBjt-mun. Ubtraprazo.
non*.
a
e
o
**
o
local,
enAssembléia,
da
escolherão,
—
50
Nao
CsAs 15,20 3—a Zanzlbar,
6 Aldcbaran.
i.u
3> PAREÔ
Os membros do Conselho Consultivo
Jura Cunha
donandò a ordem do dia
—
—
33
corro
38
a—3 C n o r é. Alberto
waldo 0116a . . .
horas
1.800 metros
efetivo.
ca reunião.
si,
tre
um
presidente
54
Dornelleji . . .
3 Hlleta
3—7 Oxford, L. Dlaz 53
CrS 30.000,00.
bUcaç-0 do edltal de convocaçáo deverá preceder
^
K r — Oa membiOii uo Conselho poderão ser reeleitos.
Nlcorre 33
Ks. 3—4V,Dlngo. O. üllila . S6
4 AIvoj, 6. Macedo JB
A_-3embléla:
8 Sorriso.
da
resreunião
da
Conselho
Consultivo
—
data
do
à
dias
atribuições
(8)
oito
Sfto
25."
mínimo,
no
Artigo
tie
. 9 Flor do Sol. n5 Qalo, A, Ribas . 56
3—5 Lipe, L. Mezaros 38
1—1 Egreglous, Darlo
Assembléia
da Dlretorla.
§ .. - Se ,no diu designado para a reunião daconvocar-se-a
ponder as consultas
59
Emyg6 Toé. I. Pinheiro
Moreira 54 4—6 Orestes,"
ton Pinheiro . . 33
*«6.u
reune-se,
unicamente,
—
acionistas,
de
consultivo
legal
O Conselho
Artigo
Geral não comparecer numero
dlo Castlllo . . 56
a—a Orumete, L. Dlaz 58
4—7 Never Loo-es, E
4-10 Coroaet, Luiz
se
na.quai
dias,
desta.
critórlo
(5)
cinco
8 Estalo, A. Rlbiu 53
7 Macabú, Cezar
3—-3 Júnior, A. Rosa . 54
Coelho
33
nova reunião com o prazo mínimo de
pela Diretoria, a
Quando convocado
'As reuniões
51
Callerl ....
do Conselho Consultivo realizam-se com
Castlllo .... 34
4 Descamisado, Jo11 Falr Bird, Nlcorre 33
deliberará com qualquer numero de acionistas.
§ 1.0 —
a presença mínima de cinco (5) membros.
II
SEÇÃO
do Conselho,
» 2'> — Nas faltas ou ausências do Presidente substituto
v
Da Diretoria
oca'
os Conselheiros presentes um
entre
aclamado
será
dl(5)
cinco
reunião.
administrada
da
—
ACUMULADAS
por
PARA
HOJE
A Sociedade será
Artigo 15.°
Monal aue assumira a Presidência
este
VENCEDOR
Artâo*W'- Em caso de vaga no Conselho Consultivo
rc-toies, eleitos em Assembléia Geral Ordinária, que permanecerão
compe- ENTRE OS ANIMAIS
— 600 em .. ..
seus
rlAIS QUE
até
e
anos
substituto
36"3/3
que
(4)
provisório,
um
acionistas,
durante
os"
quatro
cargos
dentre
seus
do
desl-mara,
no exercício
"APRONTANUO"
F.SmVíKAM
L. Dlaz
OXFORD
600
3.o PAREÔ — N.o 1'
tinS a Assembléia Geral fazer nomeação deltnitiva na primeisucessores sejam empossados.
ONTEM, PARA SEUS
37"4/3
5,o PAREÔ — NO 1
(ontem) em ..
ra
SI.» — Os diretores poderão ser reeleitos, ,
COMPROMISSOS
DE
6.0 PAREÔ — N.o 1
o Conselho Con8.* PAREÔ:
r«"go0^-VA^mbl6la Geral que eleger uma
AMANHA, FORAM
§ 2.° — A remuneração dos diretores será lixada pela Assem7.0 PAREÔ —N.o 1
graUíicação
Conselheiros
dos
um
a
cada
ASSINALADOS
atribuirá
OS
sultlvo
bléÍa§
OSCOLO — E. Castlllo —
SEGUINTES:
DUPLAS
snUlU* 8EÇAO
?-er__ SVremuneraçáo, os diretores perceberão, a título
800 em
32»
IV
liqul"pró-labore",
PAREÔ:
lucros
os
1*
sobre
- 8.
percentagem
de gratificação
PRACINHA
Ferreira
- E, Castlllo —
'
IBIRUBA
Estatutos.
3.o PAREÔ — 12
— 600 em
Do Conselho Fiscal
38"3/3
dos da sociedade, na forma fixada nestes
36"
so\ 600 em
3.o PAREÔ — 12
- A. Ros_'— 600
ACD-AM
o
Artigo ie." - Cada diretor caucionará trinta (*30) ações da
e
—
-SPINH-XRO
D| Morei- A Assembléia Geral que eleger a Diretoria
e.o PAREÔ — 13
seu
29.de
exercido
Artigo
no
reta
oposta)
(na
êle
—
de
8
dos
atos
praticados
por
ra
600 em
38"
ciedade, em garantia
7.o PAREÔ — 13
elegerá também um Conselho ^Fiscal nao. KAOL1M
em
Consultivo
.,
..
36"
Conselho
—
J. Tlnoco
CargArU_o
suplentes, acionistas ou
MARSHALL — R. Latorre
5--s?meinbros eletivos e 3 (três)
700 em
45"
17°'— A diretoria constltul-se de cinco (5) membros:
PLACÉS
*« — 360 em .. .... ,, 23
um
PAREÔ:
2.»
CUj%,tr_bSÇ-Õ<ÍSOs
• os seus su- OENTIL - R. Castlllo —
— Mi HcnrlFiscal
HOLOCALIX
lim ü) Diretor-Presidente, um (1) Diretor-Superintendente,
d^ConUo
SS
l.o PAREÔ — N.o 1
37
d) Diretor-Gerente, um (1) Diretor-çomercial e um (1) Diretor- *J£%!** ZfàSBfc ***** • remuneração que
que — 600 em
700 em
43**
2.o PAREÔ — N.o 1
COJUBA - E. CastUlo
— D. Moreira
Becretário-^
SOBERANO
3.0 PAREÔ — N.o 1
700 em
«"3/3
700 em
^ dlretorla reunll..se.â sempre que tor convocada por
47"3/S
4.o PAREÔ — N.o 3
— R. Martlnt
¦
ZANZIBAR
9.o
PAREÔ:
,.
dois ;2) dos seus membros.
5.o PAREÔ — N.o 1
"quorum" para as reunlõea tes poderão ser reeleitos.
600 (na reu oposta)
formarão
_Três
diretores
y
(3)
6,o PAREÔ — N.o 1
cAp|TüLQ
5 2.i
em .. .. \. .. ; .•. ... 36"2/3 HARAMUN — U. Cunha —
7.o PAREÔ — *N.o
N.o 1
da
—
—
HÉLIO
R. Latorrs
Dos Lucrot
600 em
38"
presididas pelo
8.0 PAREÔ —
4
' — •
?r3?rÜ'As reuniões da diretoria serão sempreterão
000 em
3S"_/9 CAORE — J.
Portllho
deli—
voto
9.o
PAREÔ
N.o 3
Diretor-Presidente ou pelo Diretor-Gerente* que
ORACI — O. Ullôa — 600
600 em .. ,. .. .. .. 37"4/5
^f^é^f^i^t^th^i^^iv^sJiit^^^ay^^^^
38**
*-«»«¦¦_.
alvôr - o. Macedo
beratlTO.
(ontem) em
3.» PAREÔ i
_
600 em
socledade só M obrigará com a assinatura de dtíj» de deduzidas-as reservas exigidas pela legislação, serão
,39"
o Dlretor-OeEOREOIOU8 — D. MoreiNEVER LOOSES — B. Cas-/
"FORÍAITS"
diretores, sendo um deles o Diretor-Presidente ou
ra —• 700 (ontem) em
de Reserva Legal, destinado
tUlo — 600 em .. .. 37"
Fundo
do
CONHECIDOS
ientArtieo
l?i%i£TJ3S*o
—
CastUlo
—
ORUMETE
E.
—
adESTALO
A.
Rlbaa
18.» - A diretoria terá os mais amplos poderes para
Até &a ultimas horas da t_rdt
800 (ontem) em .. ,. 51"
700
em
45"3/3
que
de ontem, deram entrada na Semini-Sar a sociedade e resolver sobre ^oso^untos
DESCAMISADO - J. Tino^
*-;»e,™^^~
cretaria da Comissão de CorInteressarem
—* -mu em .. .. .. .. si i/a
critério.
exclusivo
co
seu
o
gundo
ridas, os seguintes "foríolts":
investida de po- D. Silva —
especialmente
diretoria
a
PESADELO
fica
amplas,
faculdades
o disposto no arRessalvado
em
..
50"
800
..
¦
ShrFlscai,
SStSÍÍQ
deres para:
#HOJE
V
"BETTING" SIMPLES
«.o PAREÔ:
adquirir ou transferir,
3,o PAREÔ — Don Fradlaue
— L. DU-t suprir
PANCH1TO
n) Comprar e de qualquer outro modo
a
posslveüi
destinado
-posse,
3.0 PAREÔ — Fogo
direito e açlo sobre d) ií íara^m^Providencia,
e
Belo
700 em
«awb qualquer título, o domralo,
1--4-5
e toBrejo
NAOOHT BOY — C Ullôa
GeAsaembltía
bens imóveis, móveis e semoventes, podendo d*-los
*5,o pareô —Oorgonn»
proposta pela
360 em
"BETTING** DUPLO •
23"
má-los em arrendamento, pelo prazo que Julgar convenlen- e) JK^cad"uKMdlretores,
8.o PARBO — Larafigo e T&hla
alguma sempre que nào haja FA1R BABY — 8. Ferreira
cXndo
percentagem
L
?al
SIMPLES
Industriais;
fins
dlvtum
te e exolorá-los para
9.o PAREÔ - Home Flcet
ordinárias,
600 em
38"
rido ãSuRo aorportadores de ações
b) Promover a constituição, ou participar emou outrasisocleO**»
FALMER — D. Moreira, —
* 1—7 X <Í--l X S—7
ano;
6%
ao
mínimo,
ap»
em
de,
todo
po
parte
no
dendo
AMANHA
600 em
39-3/3
des que se proponham dedicar
—
—
"BETTING"
O.
Mour»
GRANADOS
critério
a
fins desta Companhia, adquirir quotas ou açóçs de outras
DUPLO
Sndo*_e Gratlüwçáo a Empregados,
4.o PAREÔ — Iantl
38"2/í
600 em .. ..
l
COMBINADO
empresas, dentro dos limites das leis especiais que, por- | ÍJÍffpSfi
5.o PAREÔ — Zan-lbar
PAREÔ:
5.*espécie;
_•_»•„_._
a
distaiser
a
ventura, regerem
—
Acloni-ta»,
6.o
PAREÔ
aos
Fogata
—
I. Castlllo
e •) íido"^^ de Bonificação
ORESTES
(7
(1 (7
c)C) Firmar contratos de qualquer natureza, srtqulrir weltos
7.° PAREÔ — Sorriso
.
Falr
600 em .. .. .. .. .. 37"3/3
X (
buldo conforme deUberar a Assembléia Geral.
4( S(
BirSnTrelr obrigações com entidades *«»/£««
ou
O. Callerl —
MACABO
P-^^M0*^
reclamados
não
dividendos
Os
economia
(4
(»
rtSlco
(s
8.o PAREÔ — Ocre
sociedades paraestatais ou ientídades de
600 em .. .. .. .. ., 36**
• seráo levados »
¦ privado,
má dalel reverterão em favor da CompanhU
».• PAREÔ:
tnlstifl,* -¦¦¦''
DON CARELLI — O. Uilôa
d) Contratar, seguros, fretamentos e transportes .terrestre», Lucros & Perdas, CArtryh0 n
800 em .. .... ., 49"*V3
BATAILEÜR - J. Portllho
doDtío
Gerais
direito
Disposições
em
permittdo,
modo
.
'
¦
tSScj ZlSrTié
-f* eoo em
' .. •*_*•
- O inventario, balanço geral e conta de lucros e FAROLEIRA — L. Coelho t
nio e o uso de quaisquer veículos para'o transporte de ma-Si*
Artigo
e
-3*"
360 em .. .. ..
terlàís, minérios, mercadorias pessoas; .«.._,„,
encerrar-se-ão a 31 de dezembro de cada ano.
Para a corrida de hoje apresentamos as seguintes
• f) Adquirir, explorar e transferir patentes de mvençfto e mar- perdas da Sociedade
- os presentes Estatutos somente poderão ser^nodl- DESIERTO — O. Moura —
340
Artigo
36"2/S
600
em'
i.
Extracomércio:
.
Geral
de
e
Assembléia
cas de íábrica
indicações:
e de- tlcsAolm reformados, por dellberaçáo da esse fim, respeitadas as SENORONA — D. P. Silva
g) Transigir, louvar-se em árbitros, prorrogar jurisdições
800 em
33"
ordinária especialmente convocada para
7.» PAREÔ:
Pilhéria - Zazá - Nora
"WI!Àrtl_õgMfi
da Sociedade, a liquidação
dissolução
de
h) Constft-irem^nome da sociedade, ™^«W»;,
caso
Em
não tomar qual- PAO — E. Castlllo — 800
radores para determinados fins, especificando claramente,
Naracajú — Alvino — Abre Campo
os ficará a cargo da Diretoria, Be a Assembléia Geral
em .. .''.' .'. .. .. .. .. 53"
, ho Instrumento de miadaXot: os, atos .e operações- que,
deliberação.
.•'_¦__
outra
quer
se #„._.
fazer IANTI — R. Latorre —
Bishiri — Dalmafa — Cherif 3
mandatários ou procuradores, po-to*-') praticar;
Artigo 36.* — A liquidação dos negócios sociais poderá somente
46"
os
700 em
mas
'
e
dò
ativo
1) Constituir procuradores gerais-p-elaou especiais, .remunerar
passivo,
da totalidade
- A. Brltto -diretoria a: um ou mais mediante a cessão
cs- COROMY
Javanês — Estônia — Assungui
serviços especiais confiados
38"3/3
600 em
mediante deliberação de uma Assembléia Geral Extraordinária,
extraordinários
serviços
os
e
retribuir
—
fim.
D. Moreira —
esse
LAIU8
de seus membros,
convocada
para
peclalmente
Gizelle - Marinheira — feiicfa
32"3/9
prestados à Companhia por qualquer de seus^empret^ãos;.
Artigo 37.0 _ a Assembléia Gerei fixará a remuneração a ser EGXL360 —em
todas
—
em
Ferreira
Companhia
S.
a
representar
empréstimos,
Uquldantes.
J) Contrair
38"
a.dia- paga pelos serviço» dos
600 era .-. ..
Nagana — La Ouasa — H. Haven
as suas transações, inclusive tomar resoluções sobre delegar
ALDEBARAN — O. Ullôa
sociais,
fundos
podendo
dos.
OS INCORPORADORES:
posição e movimento
luisiana - Formiga - Normalisfa
essas atribuições. ,
INÍCIO DA CORRIDA Df HOJE
Barbará & Cia. Ltda
Apinagé — Alvilre ~ Contrabanda
s ünlco —• A enumeração objeto das alíneas acima, não tém caVolplnh
os
Elpldlo
todos
praticar
terá
para
poderes
diretoria
A corrida de hoje, no Hlpódromo
ráter taxativo, pois a
Álvaro Volplnl;
e que;
da Gávea, terá, Inicio às 14,30, hora
Mahdi ~ Márátimba ~ Oracia
atos.que não sejam proibidos pela lei e por. estes Estatutos,
IXA — Imóveis, Terras •* Administração S. A.;
em que aerà disputado o primeiro
da Assembléia
autorização
prévia
exijam
não
estes
Estatutos,
por
Sociedade Valorizado™ de Terrenos Ltdaparco.
Geral*
r--*-_st>»á^_f«-^*^
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A madrugada de ontem na Gávea
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"BETTINGS"

¦_»*4>**»SJ»_»»_,,-S>*4,»»WI»I*»**^^

PARA HOJE

INDICAÇÕES

y\-

.'
i

vv.{? '

'¦..•'"•'•!;¦'.

¦;¦¦.¦¦}¦¦:-:-.•

¦¦¦.-.

¦¦..¦.¦¦,
:¦

¦

¦

¦

¦
.

'-

,
¦

¦'''"¦'!•'

'>:-¦;'.'¦¦

.•¦."..

'

.

'•'

"¦

'.¦':.'¦.
-;
:'¦¦.¦¦:.'.,•.¦..

¦

WESff

1

£m mo tedQ sociol, o Piigpaffq F.C., tex r*oí;iar na rfòite de ontem a ^günda apuração dqi
pleito que indicara suo Kainn«

-•mini

Ds folga os defensoras
do E. C. Camplnho
Devido a reaiisaçfto, hoje, do
enlace matrimonial ds seu dlretor técnico, sr. Domínios Boa»

~~***»*»*~^
ANO Xt

jfaétáámafa' «RECREATIVISMO*

RIO bE
JANEIRO, Sábado, 19 de janeiro de 1952

NÚMERO

'v»w«*<«»wmmwmi*.<wwo

3.209

NUM AMISTOSO PROMISSOR
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"Af enfardo"
res, o popular e estimado "Meu«arüa". os quadros do B. O.
car. pinho, amanhi, fltarfto lnailvos, motivo pelo qual, a seus in«rgrantes. foi concedida dlspensa. Ao "Menfarda" e sua conuortc, os nossos votos de um feliz porvir.

VENHAM BUSCAI SUA
v
(0RRESP0HMIKIA
Encontra-se em nossa redação cm poder do nosso companheiro Aroldo Bonifácio e podc ser procurada diariamente
a partir das 18 horas, correspondrncla para o* seguintes
nlutieíi R. C. Canadá, da Cldade Nova; Estrela da Vila F.
Clube; E. c. If.ebel; Plraquára
F. C. c Barreira do Andara!
F C.

Medlríü façis atnanhã, no estádio do Sampaio A.C., m possante! essssstsn do Cacique F.(. e dt I.C. Oposição - Ha preliminar os aspiranles- Convocações - Outros detalhes
Reiniciando
«uu atividades
esportivas, os adestrados conjuntos do Cacique F. O. e do S.
C Oposição, reallmlo ama.
nhl, um atraente
encontro
amistoso.
NO ESTÁDIO DO SAMPAIO
Esse prelio, qus vem sendo
esperado eom grande ansiedade
por parte dos "torcedores" daqueleâ grêmios, terá como local
o excelente estodihho do 8ampaio A. C, aliás, campo oficial
dos "Índios".
BEM PREPARADOS 08
LITIGANTES
Tanto o onse de Silvo Xavier
rcr.io o esquadrão de Carlinhos,
para essa porfia, encontram-se
bem preparados, motivo pelo
qual, acreditamos que venham a
fazer um embate renhido e empoluente.
ASPIRANTES NA
PRELIMINAR
A contenda preliminar, que
por sinal, tombem vem sendo
aguardada còm desusado intereose, reunirá ns representações de
aspirantes dos mesmos clubes.

Solidariedade tío Ceres F.C. ao Bangu A.C.
Numa (/flíiionslroçáo de verdadeira desportwidade, o Céres F.
C. paralisará as suas atividade* esportivas em teu campo, no
próximo domingo, a fim dc incentivar os "cracks" do Bangu
A. c, no fogo frente ao Fluminense t. c. no Maracanã, no qual
será disputada a segunda partida dá série "melhor de três"
decisiva do titulo máximo do Campeonato de 1951, titulo estec
dt grande significação e glória para o desporto banguense. assim sendo, os dirigentes do esquadrão amadorltta de Bangu jú
organizaram, uma grande embaixada, que partirá át trenó horas do "estadinho" da rua da Chita, em condução especial.
»¦»»^*<»^»l»^,»««M»»»<^/^*^»^^><M»^«*^^¦»(».<^<^^M^,»<v¦|<^A<s<fc
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111 NU I CONSTRUÇÃO
DO CORETO DE CASCADÜRA

CONTRIBUIÇÃO DO
DEPARTAMENTO Dl
TURISMO
o »r. Alfredo Pessos, diretor do
Dep. d» Turismo da Prefeitura,

Independente da Vila
da Penha F.(.
A Diretoria do independente da
Vlln da Penha F. C, comunica por
nwso intermédio a todos os eolrmftoi, que ncolta convites para psrtidas amlstoses entro amadores s
ispiranto», em campou oficiais, ssiunindo o compromisso ds pasar a
metade das despesas referentes so
«luguel do campo, ficando, entretanto, o clube vencedor com a renda do respectivo Jogo.
A correspondência podari aer dlrígida a rua Silveira Sobrinho, 35

Associação Recreativa
e Cultural dos Industriários
Amanha, as IT horas, a Associas*o Recreativa Cultural des Industrlarlos de Del Castillo levara a efslto uma seçio solene cm comemo™ç*o so seu primeiro aniversário.
lü»ta solenidade terá lugar na sede
iodai do Del Castllo F. C. Para és¦•-1 ato. nosso
matutino,
recebeu
•»tendo» convite.

tsmento emprestará teca s col.iboraçto possível ao maior êxito e
brilho do carnaval ds CsscAdura,
no concernente a Iluminação públlca e & ornamentação.
APBI.O AO COMERCIO

O comércio • personalidades nostacadas da localidade nao tem ret cttsado ssu apoio financeiro e mol ral aos trabalhos da Comlssáo. que.'
novamente, apela para que todos os
neffoctimtts, comerciantes, motorlstas e moradores) continuem no propôsito de bem amparar as sua* lntclaUvas • dellbsraçoes.
Com a colaboração geral que vem
sendo obtida, é dn se esperar, oonflantemeút*. no sucesso do carnaral em Cascadura.

Jmm<u.mmmW'?m\\

Jogario a partida preliminar,
ás 0 horas duas equipes famosas

EMBAIXADA DO SILENCIO
Os "silêncios", nas noites de
hoje e amanhã, prometem fazer
um baiulhfto em plena Clnelandia. Como já se acostumaram,
nfto deixarão de faltar ao mástlgo programado para depois da
metade do dia. Pelo que se observa nos meios recreativistas os
inimigos do "silencio"» vo» aba.
far.
PIERKOTS DA CAVERNA
Também os adeptos do tricô
lor. abrirão seus salões nns no!»
ter, de hoje e amanho, sendo que
a "inana" no domingo começará
depois que os estômagos estiverem bem abarrotados.
Pelo gel to o Maneco e o "Nonô". nfto vfto ser reconhecidos tamanha a modificação operada
em suas frontes.
OLÍMPICO CLUBE
O tradicional grõmio da Rua
Álvaro Alvlm
dará finalmente
cm dias deste més o seu Qrlto
do Carnaval, sendo proporcionadas aos slmpatisantes do grêmio
das argolas, quatro estupenda;

mmT^mm\mlL.'

A briosa equipe do E.C. Oposição
CONVOCA O CACIQUE
Borderone,
Roberto,
Pacheco,
Por intermédio de nosso ma- Nllton e Mirando.
tutino, o responsável pelo onzo
TAMBÉM O OPOSIÇÃO
do Cacique P. C, convoca toTambém Otncllio Costa, ortendos seus defensores para esta- tador técnico do quadro rubro,
rem no local e horário do cos- pede o pontual compareclmento
tume. Os convocados sfto os se- dos Integrantes de seus quadros
gulntes: Alolsio, José II, Blnha, de amadores e aspirantes, no
Jorge, Zé da Penha, Emidlo, campo da rua Silva Xavier, às
Orlando, Roque, Enlo, Bltucn, 11,30 horas.

E. S.

"UNIDOS

OA TIJUCA"

Será rnnaHH o Grifo de Carnaval — Receberá a visita
da Portela
O famoso reduto do morro da
Formiga que é a Escola de
Samba "unidos da Tijuca" le.
vara a eíelto amanha em sua
sede social uma grande' íesllvldade, cm meio il qunl será realizado um grande samba, quando serto ouvidas ns ultimas composições daquela agremiação entre os qunis conta-se o famoso
"Trabuco".
VISITA DA "PORTELA"

Hoje. dia 19, abrem-se os arejados salões do ex-Casino Atlautico. hoje a soberba eédc da A.
A. Banco do Brasil, para agazalhar 8. M. Rei Momo, que será
o convidado de honra da primeira festa de Carnaval de 1952 da
AABB.
A procura de Ingressos e mesas para essa noitada está despertondo desusado interesse e
provocando grande movimento.
Tocuráo as famosas orquestras
ICARAÍ 8EKENADER8.
O traje será o próprio pnra a
folia, isto è\ fantasia, desportivo
ou passeio.

Poderão encerrar o Campeonato da Saudade — Dispostos os
pupilos de Sraci Rocha a vetar as pretensões dos cadetes à
conquista do Mcampeonato — Boa preliminar entre Fioresta e Faleiro, de Inhaúma

FALEIRO x FLORESTA, A
PRELIMINAR

As 16 horas de hoje serA realizada a primeira apuração do senanclonal concurso promovido pela Associação de Cronistas Carnavalescgs. a qual apontará a "Rainha do Carnaval dc 1952".
X grande a expectativa reinante entre as candidatas inscritas
no grande pleito, para a reunião desta tarde, pois todas vêm trabalhando ativamente com o fito de obter a coroa de ouro oferecida
pela entidade dos jornalistas especializados & soberana da folia.
Para a solenidade da primeira apuração, a A. O. C. conta com
o compareclmento de todas as interessadas, bem como dos cronlstas, em sua sede. a rua Chile, ai, 2.° andar.

Festas programadas para hoje o amanhã — ainda este mês
Nova.candidata - &?%,
"Milionários
da Cinelândia — Notas popular clube rrrrratlvo Banda
o Grito de Carnaval dos

do bairro de Inhaúma. Traia-so
do Floresta e do Faleiro, que pos.
suem naipes de grande futuro o
concordaram cm participar ao
espetáculo magno do V Campeoaato da Saudade, no estádio do
Manufatura. A direção desse
jogo estará a cargo do juiz sr.
Osvaldo Mayo, que terá dois au.
xillares da F. M. F.

Esporte (Me Maijá x
Municipal F.C.
O Ksporte -Clube Maus, de Nlterél, sxouralonara «mauha a Paque.
ti, ondo enfrentara o Munlri-wi F.
C. O presidente dos visitantes, sr,
Carlos de Aguiar, que tao aignumente vem dirigindo seu club;, já
concluiu todos os «prontos para o
embate referido *, por nosso lntsrmédio, convoca todos os defensores
do referido grêmio.

batalhas de confetes, que prometem marcar época nos meios car»
navalcscos da metrópole.
EMBAIXADA DO SOCEGO
No Ediíiclo S&o Borja terão
"treinos dos
prosseguimento os
socegados" para o trlduo de Mo»
mo. A animação peculiar aos
carnavalescos do Monroe, deverá
ger n nota característica das duas
noitadas, a de hoje c a de annnha.
TIJUCA TÊNIS CLUBE
Na sede da rua Conde de Bonfim nova e monumental batalhas
de confetis. hoje. das 23 às 3 horas.

Portugal, inscreveu-se no concurso promovido pela Associação
de Cronistas Carnavalescos, para
disputar o titulo de "Rainha da
Carnaval de 1952". a senhorita
Sandra Mnra, um " brotlnho" de
17 anos, que eslà rcvolurlo.:ando .
mi meios carnavalcscoji na pretemporária.
Trata-se de
sente
uma morena bastante linda, de
olhos pretos, cabelos negros e lon*
gos. cem por cento foliona e eaMuito parrelda
rioca da gema.
tora a conhecida "vedctte" Lus
Del Fucgo,
Sandra Mara ndi
HKnosta a presidir aoí próximos
folguedos momeseos, -merando-se
a soberana da folia.

Carnaval inédito
Bailes populares com mais de uma dezena de orquestras to*
cando as mais eletrizantes músicas carnavalescas de 52

O Carnaval de 32 parece queltat-as formidáveis que deixarão
vai ser o melhor de quantos já II- saudades e assinalarão uma nova época na maior fp.':ta brarllelIa de Athayde e Alfredo, oi Batalha de confete na A .A. vemon. Isto porque não só o pie- ra. Bailes inéditos- num umbicn.
feito
dar
João
Carlos
Vital
quer
sambistas ttjucanos receberão r,
aos cariocas uma festa vetdadel- te amplo, urejado e confortável,
Carioca
visita da "Portela'1 que lá irá
ramente estonteante, como tam-1 dentro do coração carnavalesco
a fim dc confratcrnlzar-sc com
é lndlscutivelmenda cidade
a sua colrm&.de lutas, nos deaReallzar-sc-á hoje na a. a. bém, porque calhou, termos na: tv ;v Praça que
On;'e.
files dc Carnaval.
Carioca, tradicional agremiação dlTtcria dc turismo uma fku:;)
Pela prlneir.1 vez, nn história
NOS8M» REPORTAGEM
dc Vila Isabel, uma monumental folionica como a do dr. Alfredo mrnavíiOTn
da. metrópole sefará
coisas
Pessoa,
homem
que
Nossi'. rcportsgfm tambem es- batalha de confete das 24 as 3
j n\o realizados bailes, rum ecres
r>
tremendas
de
tato
j
para
que
tara presente neste dia. nn pef» horas e a primeira apuração do
dc vinte orquestras formidável»',
soa de um dos componentes dü concurso para a Rainha do Car- Carnaval dests ano seja íorml- j tocando as mais eletriamtes mú»
davcl.
sua "Equipe de Carnaval".
naval.
Inúmcrns são as Iniciativa? | ficas carnaValescaà; E tudo isto
particulares que estfio ;•« aliando I de maneira inédito numn colaàs autoridades municipais para j uoiTiÇfio cem por cento esponíàcom o Departamento dc Tuque tenhamos uni carnaval mo- i nca
rismo da Prefeitura e com seu
numcntal.
Teremos este ano o "Brigue aa Orgúo Consultivo de Carnaval.
Alegria", o corso formidável cia
—:
Avenida'AtlàfttÍca,^a'r*^fsartoi-*)J|py UA DftftA ftfl UMRA
w"™
'carnavalescas
w *"¥» «W íflnD/»,..
dos
sabfctlriás
1 ¦" "ii «>ra»asssrsr-s«Hsssrs«-srs«sr«tassP nals
"Milionários da Praia Verme- I
»,j]
Que
¦
¦'¦
¦¦
¦*.:'.'-¦:
'
¦
¦
¦
lime carnaval » WaifeiV--'
Mi
ip-iK
. ,mmmMmmm\±mL,
lha", a g"randè1'ftista de'Vilã Isb- rl«, nSo contar» com uniu' de suar
bel, os tradicionais bailes da A. vcIIim companheiras,..
B^B'
Ia»
fflva
RLnI K'''^»ill
J( X
C. no velho João Caetano, e
C.
~ Que o VVáHors J.inuario goI mais niudá os bailes originais o
0^'^il P^«
nim m* 4B^L^^m*-&^mmmmw^^mi J|
mes.
Iniciou suiii visitns tu EiwEtSJSMflaKK,, 3 ^ ¦^ÉBrT»
^^*'JmJP'> ' «Bar^.^
mmm''---inéditos do Palácio de Alumínio j colns jade Samba...
jflPV
sV4"^ ¦•' â^Kv ** ^B BWmí'- SmtFk
dn Avenida Presidente Vergas.
Que o Isnarü andn rr.ü-íaado
Estes serüo oj bailes marcar.tes do nrsso carnaval. Serão no!. a E. S. "índios tia Acnü". Tf;'.-

REINADO DEMOMO

mos nova tran?ferencls,?,..
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O carioca, folião cem por cento, ju se entregou francamente, aos
dominlos de Momo. Semanalmente, os clubes desportivos •* camaüü/esco* fazem realizar em seus salões bailes empolgantes durantes cs
quais não falta a animação dos ptesentes, que geralmente sdo em
sua maioria as filhas de Eva, como aparece no clichê acima, eufo
aspecto foi colhido num dos grandes bailes promovidos pela Embaixaüa do Silencio

X

X 7. X
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PBra perfeito conlieelmtmo de
todos os clubes carnavalescos,
Escola» de Samba, Ranchos
Blocos, etc., tornamos público
quo Inzcm psrte dn ScçSo dc
Carnaval deste matutino, o* se»
gulutes cronistas o colaborado.
res: Irenlo Delgado — chefe de
equipe; Aroldo Bonifácio e Ney
Biancho — cronista»; e Htlrtcbrando Cordeiro, Antônio de AlmelUa, Felipe Trota o Rubem
Brandão — colaboradores. TOoa
o qualquer correspondíncla atlnente.s A vida soetal, curnavalc»ca Interna • externa, dever* sar
encaminhada para Irenlo Delgado, Rua Sucaduw Cabral, 43,
Redavao de A MANHA.

X

Que tambem a K. S, Cnltlo»
dj Piedade" nfto riceu sttisíelta
com certos bontos,..

Av;S0 AOS CLÜBEf
CARNAVALESCOS

HOJE, MANUFATURA x SÃO CRISTÓVÃO

No campo do Manufatura, à
Avenida 39 de Outubro, Jogarão
esta manha os Veteranos do São
Cristóvão e do campeão suburbano. a segunda peleja da "Melhoi
de Três" para decisão do certa-,
me da Saudade referente à tem»
porada de 51:
O Jogo. marcado para às 10
horas, promete desenrolar seni
sacional, dado o equilíbrio das
forcas das equipes primeiro colo»
cadas nos dois turnos disputados
e que venceram fortes adversa,
rios como o Flamengo, América
Madureira, Vaeco, Sampaio, Por»
tuguesa. Rlver e Anchleta. em
quatro meses de árdua campanha
nos gramados da cidade.
Dirigirá o jogo Manufatura j
81o Cristóvão, o árbitro sr. Joio
Travassos Arruda, tendo coma
auxiliarei oe srs. Ourlvaldo Beixas e Osvaldo Mayo, do quarta)
oficial da divisão de Amadores
da P. M. P.

Hoje a primeira apuração do concurso que apon"Rainha
lará a
do Carnaval de 1952"

NOS CLUBES
CARNAVALESCOS

Serão recebidas até seguiria-feira, dlaritmeote - Preço
Ao ensejo desta festa a esco»
máximo de 70 mil croieíits - 0 apoio do comércio
e da Prefeitura
A orando testa de Carnaval
Na sua segunda rfcuntâo, a Co- atlnnoou ¦ A Comlssáo, ns visita que
mlcaao cio» Festejos Carnhvaleacos •ata in« ret. que o rafendo Deparf ' da A,AM

do Casesdurn decidiu, para ontmiçío do coreto, abrir uma con(•orríncla. O prazo, para reeebimen1o das propostos. Irá atí segundafeira próxima, dia 21. as 18 horas.
Os Interessados podem, dlàrlameiite, entregá-las ao ar. João Abdala,
a Avenida. 29 ds Outubro, 10.340,
Casa Salvador.
An propostas ,levír,lo aer cmiepvi-:; em envelopes fechados,
com
tortas ns minúcias, acompanhadas
rio um croquls. O preço máximo íol
lixado em setenta mil cruzeiros.
Kabe-sti que varias delas J4 foram entregue* e sto de artistas
rxpr-rimentados na cenografia • arqulteturó
Ah propostas oerio aoleclo-iadas r.a
própria segunda-feira, em rsunlao
especial, na sede do Argentino F.C.
Os concorrentes nio poderio pre•enclA-la, estando a Comissão
apa••¦'linda para bem analisar t escoIhrr o projeto que se lhe angur»r o melhor, assessorada qus sslarn por um grupo de técnicos s
mits?™ tos alheios a concorrência.
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Que o dlre.';.- do Depirta;;»e.íto dc rua-.mo, ficou (•ir.Uilí.aaa.do
com ss Escolas dft F. D. E. 3..,.
xxx
Que em fevereiro próximo,
•teremos
grandes tentas no morro
do Formiga. Com a pa livra o JoRo
Kscrevantc...
xxx
Que a E. a. "unidos d» VUa
lísbíl pretende taztr reviver o namo do bairro do saudoso Noel Rs»
us...
xxx
— Que deíender r causa do j«mba a bem do próprio bolso, qualquer um sabe...
xxx
Que o mano JSloy ainda nao
as esquece uda quectfto dos sitoíaiautcs...
"CARINHOSO"

TENENTES DO DIABO
Será lanlástica a noite carnavalesca de amanhã - Dia 26,
homenagem à crônica carnavalesca,
Amanha dia 20, em seus salôes magnlficnmentc decorados
o trl-campeao de Carnaval, realtzará uma Noite Carnavalescai
que a julgar pelos preparativos
alcançará grande sucesso.
Sendo os Tenentes uma socle»
rigorosamente
familiar,
dado
sua diretoria adverte seus fre»

COCHICHOS

¦A^g"S.^'.A.*?.-''*»^y•»..*¦'¦ *»nit-i^i>v]^^m|éh^jjs^^^^^rjv^~* '.'."."¦

quentadores que não serão per»
mitidas fantasias que nfio condigam com seu ambiente sodal.
ALMOÇO NO DIA U
Em homenagem à crônica
carnavalesca será realizada, no
dia 28 do corrente, em sua sédo social, um almoço eom que
os rubro-negros do Carnaval,
demonstrarão seu apreço
aos
jornalistas especializados.

• '•3«^,íç*i|i'^pv •¦''¦ ^Ív^^\k

RE6ISÍR0 DO SAMBA
"MALDITO CIÚME"
• t»u,nba de Mnnulo. Decio • "Pen-

Paia formar a seleção amadorista
Os jogadores convocados
ss treinos preparatórios da para
for•iiaçáo da seleção carioca, que
participará do Tctneto "Paulo
Goulart", yao 6er submetidos a
«ols treino* do conjunto, elimlnatorios. O primeiro está marcado para o dia 31, às 16 horas,
no campo do S&o Cristóvão e o

0 São Cristovii* na Ilha
do Governador
XXX

Um quadro misto do Rio Oristovâo está autorizado a disputar. amanha, uma partida com
o Cocotá, na Ilha do Governaflor.

segundo, para o dkt 28, às mesmas horas, no campo do Fluminense.
Oa jogadores convocados porá
esses dois treinos sâo os segulntes: Carlos
Alberto, Peloai,
Aníbal, Ismael, Almir, Benedito,
Adesio, Zoalmo, Milton, Humberto, Larrj', Edwaldo. Áureo,
Eunario. Carlos, Wsldir. Nobre«a, Ary, Oswaldo, lio, Amandio,
Bvaristo, Evandro, Mauro, PeuUnho, Olicio, capoiiio, Nilo e
Jorge.

teado", da S. 9. "Império Serraja OJE, finalmente, em tua sed, a Associçáo de Cronistas Carna*
Kí vales, fará realizar a primeira apuração do concurso que tndt- no").
Quando o amor è demais
¦ / cará a üainfta do Carnataí. o número de candidatas está bem
Devora a felicidade
elevado. Todas uae sâo esbeltas e formosas deverão estar presentes
O coração fica etn chama
o que sem dúvida alguma, moflrará a afluência naquele local, dos
Louco de tanta saudait*.
inveterados conquistadores da ACC,
XXX
J.» Paru
Sm meio ao elevado ntimero de concorrentes a tão expressivo liJá tomos (sllzes
tulo, encontra-se o nome de Gilda Rogério que, ainda representando
Juntos em uosso lar
a Embaixada do Silencio, em 195/. íomou parte nesse píebijcfto. A
Mas o maldito clume
"gordinha", que por sinal, è o "querubim" dos "silenciosos" e
Com as chamas de costumt
que,
no ano passado, Unha a vitoria como "barbada", ainda nâo perdeu.
Veto devorar.
as esperanças de ser Rainha do Carnaval Carioca.

xxx

Em comemoração ao seu primeiro decênio de existência, a entidade que reúne em seu seio a grand maioria dos cronistas camacalescos, com grande estardalhaço, fez realizar uma pomposa festa
nos salões do High-Life. Mudando a tradição, seus direigentes, barraram inúmeros convidados que compareceram sem a "clássica" gra*
vaia.
XXX—
Com a «prosímacílo do carnatial, és grêmios aue se entregam aos
festejos momescos, já começaram a oferecer os lautos "comes e beAC. B. D. transferiu Nelson bs", à crônica especializada. Sequiosos pelas apctltosas "boias" e pvRusso, da F*HMr*Çl> PauVJjt» los vinhos finos, aperece grande numero de convidados intitulandopare o Vasco.
st cronistas, mas, m verdade, s&o bem poucos qs que ddo as caras...

Novo

"crack"

do Vasco
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Orfeão Portugal
A (lm de dar cumprimento as
suas festas do mts em curso, a Dlretorla do Orfcao Portugal, comumca ii todos os associados, que fará
realizar na sua sedo social, na rua,
do Senado, ua noite de hoje, dia
19, uma festa artística em homenai;ern no quadro Social, e no dia 20,
será dado o Grito de Carnaval, das
22,30 às 2 horas. Participa tambem,
que todos os quarvas-íelres. ae;A ledas an festividades- o traje será
completo.
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iVA RUA LOBO JÚNIOR — A fim de proporcionar um carnaval
digno de sua tradição, a Comissão Organizadora dos festejos carnavalescos da rua Lobo Júnior, que é composta dos srs. Antônio
F.usso, prof. Pulo César Madeira de Lei, Lourenqo Ferreira ia SíN
va, Henrique Mazelh e José Antônio Fernandes, vem se empregoudo a fundo Segundo conseguimos apurar, os planos paia a confeci
ção do coreto e ornamentação da rua, já se encontram' prontos, a
sem dúvida alguma, merecerá os nwtore* elogios. Na gravura, o co>
reto do canwtraf passado
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EIXA-CRIME CONTRA UIDI~Uífo Éo jffgaftor Menãon<iü,s?. Jose° Alves de Mendonça, mu™
os apelos formulados pelos dirigentes do Bangu, apresentou queixa-crime contra o "player" Didí
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MIRIM E CARLYLE FORA DA 2*. RODADA

"GÊNIOS
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PROTETORES DO BEM
CONTRA O MAL"

'—!

Logo que foi conhecida a decisão do Tribunal suspendendo Mirim, procuramos falar ao patrono do Bangu. O industrial Guilherme da Silveira Filho recebeu a
notícia friamente e nos prestou a seguinte declara"Pagam
os justos pelos pecadores. Eis uma verção:
dade bíblica, agora que a Bíblia está na moda. Antes
ds Moisés isso já acontecia. Nio há como nós revoltarmos contra uma verdade tio antiga. Mas há, também, e sempre houve, os gênios invisíveis protetores
do bem contra o mal, Acredito neles, pois sem oa
mesmos nâo haveria mais civilização. Eis uma explicação filosófica para o processo de formação de um
grande clube. São dificuldades que o Bangu terá de
vencer, e as vencerá, não tenham dúvidas. Só faremos o que for direito. Competiremos da melhor maneira ao nosso alcance".

DE JANEIPlO, Sábado/ 19 do janeiro de 1952

"Campo"
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Notável o

do troféu

"Ângelo

NÚMERO

3.209

Mendes de Morais"

"ases"
Os maiores
de cada uma das equipes inscritas - Já confirmadas
na FMH as inscrições individuais de iodos os nadadores
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Vasco"melhorx Guanabara
Na segunda da
de três" — Para os guanabarinos
a vitória significa a conquista do título de Campeão ds 51
— Os quadros escalados
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Mirim ainda foi multado cm
enquanto
trezentos
cruzeiros,
que Orlando sofreu pena dc

n

"ABAFARAM"

Seguiu para Buenos Aires a "Rainha do jogos
4a Primavera"
Com destino a Buenos Aires,
deixou, ontem, o Rio, viajando a
bordo de um dos Bandeirantes
tia Panair
do Brasil, a srta,
-Marta Atodala, formosa filha de
Cjratinga que so laureou com o
titulo máximo nos "Jogos da
Primavera*?';
Pilha de tradicional íamilia
(! aquela cidade da Zona da Mata, veio a jovem mineira fazer
teu curso de extensão universiu ria no Rio, no Colégio Anglo
Americano, por cujo educandario foi apresentada naquele certeme desportivo.
Um dos prêmios adjudicado»
pela atleta do Anglo foi essa
viagem a Buenos Aires, cujo itlnerario obedeceu ao traçado do
experiente desportista GuillierMelecchi, da Exprintcr, cognominado o "cônsul" do desporto
gaupho no Rio.
Marta Abdala, que seguiu
acompanhada de pessoas de sua
íamilia, demorar-se-á cerca da
duas semanas na capital portenha visitando seus prinemais
pontos de atração, lugares historicos e balneários.

PRATICAMENTE ESCALADO 0 FLUMINENSE
TODAVIA, ATÉ A HORA DO JOGO, PODERIO SER FEITAS MODIFICAÇÕES
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Eis aqui u equipe do Fluminense que amanhã poderá sagrar-se campeã dacldaie. Destes,* o único
que provavelmente nâo. estará à postos è Quine as
Desde ontem, o Fluminense ja te, a confiança na vitoria por ação na segunda "melhor dc
tem encerrados os preparativos parte de todos os jogadores, é tres". Deverá este se apresentar,
dc sua equipe para a sensacional única, nio havendo um só que caso não surja algum contrapeleja de amanhã com o Bangú duvide da obtenção do titulo tempo & ultima hora: Castilho;
Com um intenso individual leva- nesta nova oportunidade que se Pindaro e Pinheiro; Vitor, Edson
do a efeito pela manhã, Zezé lhes afigura.
e'Lafayette; Telê (ou Lino),
Moreira deu como encerrados os
Orlando, Carlyle, Didl e Robson.
A
PRO\rAVEL
EQUIPE
exercícios da semana rumando
Esta, a mais provável formação
Outrosslm, a direção técnica do Fluminense para o sensaciolodo o plantei para a concentrado aristocrático grêmio da zona r.al embate de amanha à tarde
ção da rua Mario Portela. Lá, sul,
já tem mais ou menos esca- no Estádio Municipal do Macomo já dissemos anteriormen- lado o quadro que entrará em racana.
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multa de cem cruzeiros por deirespeito ao arbitro.
O primeiro por atitude iriconveniente no campo.

SORTEIO 00 JUIZ EM CAMP
Ao contrario do que íoi divulpado, o juiz do segundo jogo
Bangú x Fluminense será sorteado cm campo, entro os tres
nacionais Carlos dc Oliveira
Monteiro, Mario Viana c Alberto da Gama Malchcr, funcionando os dois que sobraram como
"baudeLxihas".
XXX

OLARIA X BONSUCESSO
A

preliminar do

importante

cotejo <tc amanhã, no estádio
Maracanã, entre o Bangú c (,
Fluminense, reunirá novamente
as equipes do Olaria c do Bousucesso.
Nessa partida os pupilos c,;
Gentil Cardoso terão como companheiroò, a tittulo dc experiencia, os jogadores valter Ga Costa e Silva c Jaime Antônio tios
Santos, pertencentes ao Botarogo, que concordou newd c::pcrlencia.

CARTAZ ESPORTIVO

OS CONCORRENTES DO SENSACIONAL "TRAMPOLIM DO MAN"'

constituiu autentico sucesso no
("etor automobilístico, «s eliminatortas para a íormafâo tios pelo«ôes da sensacional "largada" rie
amanha.
Vale acentuar o grande feito do
corredor argentino Juan Manoel
Fanglo, que conseguiu o tempo de
V minutos a segundos para uma das
voltas fechadas. E" bem verdade
tiue ele coxreu duas vezes, cm stHe de cinco voltas. Isso, no entanto, vem elevnr ainda msls a
aua forma técnica t a potenclaliOnde ds suas maquinas.
No entanto nâo devemos asquecer, também, a performance brllhante dc Francisco Landi, que
marcou 7 minutos 18 segundos 3
décimos para uma dan voltas.
Estlo de parabéns todos aquele»
0.ue compareceram bo "Circuito da
Gávea", especialmente os que ílcaram defronte uo Hotel Lcblon,
pois tiveram oportunidade dc apreciar as verdadeiras
possibilidades
«os concorrentes ao "Grande Pretalo Cidade do Rio de Janeiro".
Dessa feita compareceram todos
fia Inscritos e os tempos conseguidos foram bons.
Todavia, r despeito de estarem
nesta Capital as famosas maquinas
'Tentesmas", n&o estiveram
pre¦ente a» eliminatórias. Elas cou tinuam bem guardadlnhas. para depois da realização do "Trampolim
do Diabo", como 6 mnls conhecido
essa Importante prova.
Os tempos registrados foram os
seguintes:
Juan Manoel Fanglo — Alfa Homeo — 7,25.1)10 — 7,20,3;i0 —
7.10,8)10 — 7,26. — e 7,26,6!10;
Francisco Landi — Ferrari —
7,28,8|10 — 7,30,S| — 7,18.8:10
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Carlylc, que foi suspenso
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A «essio de ontem, do Trlbunal de Justiça da Federação
Metropolitana iol du mais emoclonantes. E' que Bangú e Flumlnense lutaram bravamente
para salvar os seus atletas
acusados • denunciados pela Audltoria da "cerca", tetndo com a»
defesas feitas pelos seus advugados Abrahlm Tebet e Ari de
os que
emocionado
Menezes
presenciaram a reunião.
Os esforços feitos foram, porem, em vão, pois, Mirim n&o
escapou da "cerca", tendo por
sua vez, sido punidos todos os
sendo que
atletas do tricolor,
três deles com pena de suspensão.
Nino. por ofensa ao Juiz Molina foi suspenso por dois Jogos, -,
enquanto que Carlylc e Telè por
um "match".
Este ultimo obteve "sursls"
tendo a medida sido negada
para Mirim e Oarlyle. Desse modo, os dois atletas estão impedidos de Jogar amanhã- Mirim,
sc por ventUta houver o terceiro
também fora de
jogo, estará
combate.

tal

os integrantes da equipe da crua
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formar o quadro da Colina com:
Mesquita, Mariauo, Cabrocha, ^^R| BbB^Bjb^^B , ^0»sa«»8»BBBaaBBBBBBBaBBBBBBBaB»aiaM
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Isaac, Hilton, Claudino e Parla.
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COMPLETO O GUANABARA
Enquanto isto, a turma do
¦'*..-' .'^-J&A**JtiÂb^^tím)ÈmtmWtÊ
Mourlsco aguarda confiante a SP*
"H".
hora
Todos os jogadores
titulares estarão em ação frente
ao Vasco, estando escalados: Musa, Léo, Edson, Lua, Nclslnho,
Lourcnco e Pcitão.
AS 16 HORAS
Eate peleja, que será a segun- No clichê vemos llaroldo Lara, num de seus sensa ciouqis "tiros".
O notável "crawlista" tricolor enda da "melhor dc três" pela detrará em confronto com os maiores "ases" da esp eclalidade, no país, por ocasião da disputu do trocisão do campeonato da cidade,
feu "Ângelo Mendes de Morais".
terá inicio às 16 horas, tendo como local, como frisamos acima, a
A próxima disputa do troféu mo já afirmamos, numa dac Luz. etc., todos, nomes sobejapiscina do Fluminense, cm Álvaro "Ângelo Mendes de Morais", sem mais sensacionais
competições mente conhecidos na natação naChaves.
dúvida alguma, sc constituirá, co- natatórias dc âmbito nacional clonal. «Já o BOTAFOGO, que e
dos últimos tempos. Estarão em um dos sérios candidatos à vltóação, os maiores valores da aquá- ria final, apresentará Piedade
tica nacional, cm lutas que, por Coutlnho, Ana Maria Morais Locerto, proporcionarão grandes re- bo, Oriunda Vergara. Manda Vesultado.1 técnicos, inclusive, pre- rísslmo. Gisela Lasszcr. Ilo Mouvendo-se a consignação de todos telro, Flávio Herrlein, Edinaldo
Ramalho. Nelson Casadei, Feros Índices olímpicos.
nando Pinto Dias. etc. Estes, sáo
OS CARIOCAS
"glorioTodos os listados Inscritos — os mais conhecidos do
Mario Valentlm
Maseratl —
6.» — Benedito Lopes t QiUa
so".
O
TIJUCA
apresentará:
Rio, São Paulo e Míiirs Gerais
7,22,3;10 — 7,39,5 10;
Branco;
— jà enviaram a F. M. N. a Aram Boghcssiam. Ricardo CaAnuar de Góes bngner
a,5S,íi;io;
Cordeiro e Nlqulnue.
Qoriíale» — 7,23;
lista de seus representante» ." 'j panema, Maurício Halpcrn. Hugo
credentino — 7,5:):
sim sendo, podemos, hoje, dai I Felix, Luiz Carlos Marques, etc.
Boneto — S,01,l;10;
OS INSCRITOS
com maiores detalhes, os nomes O ICARAI mostrará como atramáximas: Marlene Pinto,
daqueles que intervirão na lm- ções
"Paluca" e Lomelino, enquanto
OS rELOTOES
Os liucrltoe na sensacional prova sio os seguintes: 2 — Francisco portanto disputa.
Com os resultados das elimina- Landi; 4 — Pinheiro Pires; 6 —
Pelo Rio estarão em ação: do que o GUANABARA terá em Lia
tórlas, os pelotões estarão assim for- Juan Fanglo; 8 — Francisco Mar- FLUMINENSE:
Eriith Groba, de Azevedo sua melhor represenmados par» a "Urgadu":
quês; 10 — Trovllau Gonzalet: 12 Haroldo
Ademar
Lara,
Giijó. tante.
1.» — Juan TanBlo e Chico Lan- .... Francisco Credentino; 14 — Jo&u Douglas Limn,
OS PAULISTAS
Sérgio
Rodrigues,
dl;
Scafadl; 16 — Benedito Lopec; 18 Eduardo
J& os paulistas se anresentarfio
Alijo,
Márvlo
Kelly,
—
2.*
Giuo Branco; 2o — Boneto: 23
Qonzalez e Crcdeutlnec
com: PINHEIROS: Willy Otto
3." — Boneto t Paganl;
Paganl; 2« — Anuar tle Goei Adalberto Teles, Silvio Keily, Ta- Jbrdah: Plnuto
Guimarães. Paulo
Ana Lúcia de
4.» — Anuar de Gocs e Rosai- Daguer: iü -¦• Antônio cordeiro;' lita Rodrigues,
vo Mansur;
34 — M. Santcs; 3tl — Rosalvo Mun- Santa Rita. lâa Teixeira de Al- Catunda, Vanda Castro, Eleonu5.» — Pinheiro Pires c Scafadl; aur e 42 — Ntquinho ou Varanda. melda. Cândida Barroso, Vllma ra Schmldt. Inge Velgel.
Rolf
Kesterner, etc. O FLORESTA:
Sllvano Cinini, Milton Busin,
Idamis Busüi. Lucilla Ribeiro,
etc. O TIETÊ com Leda Carvtilho e Wilibaldo Leite. O TUMIARU com: Isabel Ribeiro. O GlNASIO KOEHLLE. atual campeáo paulista com: os irmãos
Gonçalves (João Nlnaldó e Maria Antonieta). Ingeborg; Rohers
etc. Finalmente, o IARA CLUBE de Marília. que apresentará u
maior atração da competição,
qual seja o campeão pan-amertcano Tetsuo Okamoto. Estas, as
maiores atrações dos bandeirantes.
OS MINEIROS
Minas Gerais, conquanto só vá
ser representado pelo Minas Tenis Clube, mostrará uma equipe
de grandes méritos técnicos, da
qual constam nomes como: Fernando Pavan. Marilena Vieira
Wilson Pavan, Lúcio Marques
^MMWfc&SF^S-ilsMK-:v-MKjSMI
Lisboa, Helena Horta, Míriam
lÉWsl
Kt^gÉsaTsal
IralaSlitm saT" "1
Pavan, etc.
XXX
Estes, os maiores "ases" que
estarão em ação no próximo coníronto natatório.
<Hy

FANGIO E LANDI
*

'RIO

NATAÇÃO

POLO AQUÁTICO

Teremos hoje na piscina do
Fluminense, a segunda peleja th
"melhor de três" pelu decisão do
Campeonato Carioca dc poloaquático. O interesse que vem
despertando a peleja é dos maiojes, principalmente quando, vàscalnos e guanabarinos tudo íarão
jjor uma vitoria, a qual, para o
primeiro, dará oportunidade de
disputar ainda o título, enquanto que para o segundo, lhe gujantirú o galardão máximo dc
1951.
DISPOSTOS A UMA GRAXDK
ATUAÇÃO OS CRUZMALTINOS
A peleja de hoje terá ospec!:.
tle sensacioualismo. Isso porque,
Irá o Vasco às Laranjeiras dlsposto a conquistar uma grande
vitoria, bastando citar que, todos
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e suspenso Telê
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agora peia..

REDE NACIONAL - GUANABARA
(Rádio Nacional, ondas curtas PRL-7
e
Rádio Cuanabara, em ondas médias, 1360 kylc!
Amanhã, a partir das 16,15 horas

FLUMINENSE x BANGU
uma completa reportagem esportiva com
a equipe
especializada sob o comando de

ANTÔNIO CORDEIRO
Oferta exclusiva da CIA. CERVEJARIA BRAHMA

REPTÔ A ACAREAÇÃO
Contesta

energicamente Mendonça uma acusação
que lhe está sendo feita

Tendo um matutino feito uma
cnmpnnha contra os jogadores do
Bangu, (\pontar.do-03 como responsilveis pelas lamentáveis
ocorreucias verificadas no Estádio do Maracani no último domingo, 6 nas
quais o ?aguelro Mendonça era Indlcado como principal causador de
tudo, aposar de sair de campo numa
r.iaca, para uma casa de sande, onda foi operado, e do diagnóstico ds
necessitar pelo menos doze meses
para reiniciar suas atividades proflsslonals, foi dirigida ao Jornalista
IiKlallcio Mendes uma carta solteitando a retificação das acusaçOea
feltes, per mentirosa». Como essa
retificação nfio se
fez.
pece-nos
Mendonça para divulgar a missiva
cm apreço, e que esta concedida nos
seguintes termos que bem demonstram o justo estado de indignação
daquele "playor":
4

11EPTO AO OETRATOIt
— "Senhor jornalista
Indallci»
Mendes. Publicou o vosso coucej!
tuado Jornal uma nota em
qu» eu
era acusado de haver declarado,
na
véspera do Jugo Bangu x Piumlâpii.
bo (dia cm que me achava conecntrado), "estar dUposto a
quebrar
meus adversários". Por ser uma
famla o que me Imputam, dirigim.
s
6». uma carta refutando
tSo
y.
torpes acusações o pedindo
uma
»care»çio com meu detrator, roganao » V. S». a publicação da meRma.
No entanto, meu pedido.
como
so apresentava, nâo foi Justo
atendido,
cem » mesma presteea com
ecussram. Dessa forma, reptoqusa mo
acarearem com os elementos, ou me
a
mo fazerem Justiça,
desmentindo
aquelas falsidades. Multo
grato —
(as.) - Milton Alves de Mendonça".

FKEQUEMA O FLUMINENSF
SEM"SER SÓCIO
Comentam 05 adeptos do Bangn
que "José Brlgldo" ou
Indsllelo
Mendes é multo rigoroso nos ssus
conceitos a respeito dos outros cJ(Udfios, apontando com » maior facílidado à eeclaraçio pública qua'.quer ato menos correto. Desonesto
para cá, açfio ilícita para- li, eníbn
multa gento boa tem sofrido os rtsores da critica de Indaliclo Mendeí,
ma» esse nosso confrade, segundo
03 comentários ontem feitos na T.
M. F„ perdeu sua autoridade psra
criticar tio profundamente, desde
o dia que passou n freqüentar *
sede do Fluminense, acompanhado
de sua esposa e de sua filha, por
favor, visto como náo é sócio do
aristocrático clube das Laranjeiras.

ADEMIR NO BOCA JUNIORS - Segundo o periódico "Goles" o atacante Ademir, ora em Buenos
Aires,'
estaria em tdwMdm negociações para ingressar noBj>W Jmiors.A noticia estourou como uma bomha
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