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A 
questão 

cambial foi apreciada

toalha no abdome da

articiparam dos debates: Lucas L<Dpes, Alkmin, Presidentes do

*o Brasil e do Desenvolvimento Econômico, e o Presidente di GOFAP —

Líderes sindicais prestara n homenagem ao Chefe da Nação

causou sua morte

MO. 23 (UP1) — A situa- f Caapos, presidente 4»

Presidente

tu particular a questão
caarSiaL foi e^ usinada hoje,

no Palácio das Laranjeiras, em

reunião de alto nhreL Na opor-

tun dade. conferencâ&ram com

o Presidente Kubitscbek, o Mi-

nistro Locas Lopes, o ex mi-

nistro José Maria Altarin, o

sr. SobaütSo Paes de ARaeida,

pre idente do Banco do Bra-

sil, o ex-ministro Hora cio La-

(er, • sr. Roberto de Oliveira

f i.-imal 4»
Econômico, o sr.
leio,

outras cJtas

to Min-

«

Almoço do eonirator-

nixaçõo

r.IO. 23 (NPI) — Em um al-

r.cço de cem talheres, o» lide-

, -es sindicai» de todo o país es
1 tarào reunides no Palácio das

l-aranici<«*s ,na próxima ter-

i .-í-íciia, «lia vinte e sete, com

¦t Presidente da República e o

Mini tro do TrabaKto. O abno-

.o será de confraternização pe-
¦a passagem do tctceaio ani*

ver^ario do gi

Fidel Castro aclamado

na capital de Venezuela 

A9M£SG;R"ri*m"

BARREIRAMilhares de pessoas no aeroporto paia a recepção ao li-

der revolucionário de Cuba — Suspenso o iulqamento d 2

ontem

CARACAS 23 (UPIt — O dtri- , julg.inwnto de hc^c. n«r crimes |

g-r.t.-- revolucionário cubano Fidsl 
'de 

guerra, foi suspensc- até às II

C^tro chegou ao sereprto 
"Mai- 

j horis de sabado. a pedido do |

I instruções do Ministro

I RIO, 23 (UPI) — NaHH

l>iue teve na i i MB
los Dro:uradomBHB^H

Ido Trabalho de todo o paás. o|

I sr. Fjrmtndo

¦ r!, ?r: ) mesto

¦pfaia o i iir^mIpc^ «UM

Ide primeiro de janeiro, ssm|

I protelação, da W que atake-

|>reu 
os novo^rfvei^d^saláj

nistro do Trabafco^^^^^H

nfratores sejam mütadis^H
-ontcm.ilaçáo.

¦nPTjmjIjr

qyetia" as treze horas e trinta

mmuos. Milhares dc pc oaa lom-

per j:ti o cor» ão dr isolamento. A

pc.. a. ante» qie o avião detives-

Sf .-, suíi marcha na pista, cciir'.

gu:a aca!m-.T os ânimos. A multi-

tíão exclamava Viva Cairo! Viva

Cuba!

blSPCÍS OO JULGAMENTO

HAVANA. 23 (UPI) — Aiunci-

cu-sa. exti a-QficiafarJ-ii^e, que o

acusado, major Pedro Morejon

Vad1?!. qu; disse c.tar enfermo.

A suspensão do j jlganrento coin-

cidiu com a revelação de uma

mensagem que Fidel Castro en-

viou a Camilo Clenfuegos. de bor-

do do aviãt qie o levou a Caracas,

na qual ^e iiu que fosse interrotn-

pida a tra i -missão, 
pela televisão

e radio, dts audiências <lcã julga-

mentes, psia isso podei ia ser piv-

judicia! i. e.-pirito do povo.

Fròndizi faz apêlo em

nome da América Latina

1 
A Imprensa norte-americana devo (.elaborar para acabar

com o subdesenvolvimento

-. e

10Ò 

"mSlIfSii! 

7

bolsas 
para 

os estudantes

Aprovado o projeto, pelo Senado, iiá agora à sanção

presidencial 
— Novo cumynto ons-rará o pôvo

KIO. 
-JZ 

(UPI) — Em sua

&es»io de i:cjt, o Senado Fedt-

ral aproi-ou o projeto de lei,

q-je irá r^ora a sanção presr

cen.ial, abrindo o crédito de

cerr. milhões de cruzeiros para

WASHINGTON, 23 (UPI) — O

Presidente Artiro Frondlzi fez

hoje um aç*'lo a imprensa do8

Esti'ioj Unidcs p-tra que assuma

a ma real responsabilidade em

informar o publico norte «merica-

ni sebre a dramatica busca de

«lhora eo-inamlca desenvolvida

pela America Latina. O governan-

te visitante tez tal declaração ao

prcninciár um d Incurso üüiwite

um almoço que foi oferecido em 1

sua hc/nra*. conta.nd^ c mejno com

um extraordinário cnmpareclmentc.

Neas^ discurso fo ultimo ria visita

de três dias a Waihn^ton. o

FOI PROMOVIDO

Presidente da Argentina chamou

a atenção ps/ra a ajuda e neces I-

dade do apiio r; desenvolvimento

«conomico ü« America Utina.

Observou, também, ser essencial

que os Estac os Unidos tenham

melhor comptVensio das condições

impcrirites nas reglAes latine-

americanas

PROGRAMA DE VISITA

O

rar mais a já combalida bolsa

do povo- Trata-se da portaria j

que regula os preços dos in- ! RIO, 23 (M) 
— Foi promo

greves e estipula a classifica- | 
vido ao posto de General de

cão dos cinemas em todo o Brigada, transferido para a rc-

paíg serva 
e em seguida promovido

Pela portaria já aprovada, os para o posto de General de

preços serão de CiS 32,00 para Divisão, o coronel Agenor de

l<ido, a cona^ ^ j de relações ex- os cinemas de la. categoria Andrade, em s-to do presidente

CrS 23.00 ;>ara cs de 2a.; e, Cr? da Republica no Ministério da

15.00 para os de 3a. Guerra.

WASHINGTON. 23 (UPIt —

Presidente Arturo Froadlzl da

Argentina, deu inicio ao seu pro-
grama de hoje. dirigindo-;" <V

automovel ao estúdio 'ie urna ca.

dela nacional de televUo. onde

-e reuniu com um grjpo üe jor-
nalistas para filmar um programa
de perguntas e respostas. O filme

será exibido pela televisão demin-

go a noite, para todo o pais.

i-bparada^H^m

¦»«*

* * ¦ >.-

RIO. (M) — Um inquérito

foi instaurado

1. Distrito Policial

t*r a

V*

v rtude dc

«uda, no HwpÜil

Couto. Em sen corpo

contrada uma

< 
-.cratorio 

ou

rvrgica), que teria

xada pelo médico

rou. do*» meict antes, de

cc^ariana. O lato (oi levado

B*.#*
Ifnadwi Uo-

ruedda cm

¦¦¦ Miguel

^Hfart ea-

toalha (riai, i

¦Kdk 

det

ao c nhetiiuli) do titular ds

to. DiMrito e **U HWIM
ouvir o medico ropaaml

de tor praticado a utliam !¦-

tervenpM ciimgfaa mmm Jim

paciente a prtsanya

Hrnsiyrfiia em sua cavida-

to este

tis" da

da

de abdominal Para i r—ii ri

o (ata. o corpo de Luãa M

ex:xidu.

-jjgmasgg^v -y

• 
^ ki s
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,
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VITIMA — Luzia Francisca

Soares, a operada.

ESPOSO — Antonio Matias

«<>. procurou a policia

O CORPO ESTRANHO — A -tif«-rnieiri. «In dr S" lne» D-.")-

exibe a toalha fatkãica encontrada no m.do «!< d Luía Soo

w». Tem 53 por £5 centimetr»» Foi .¦ntr?„u«* ioMMC, ra

vidro lacnMl i.

TRENS BLINDADOS PARA FRUSTAR O

[BLOQUEIO 

SOVIÉTICO, NA- ALEMANHA

ICstados Unidos, Grci Bretanha e trança exammam a posísJailidads de usar êsso meio de t--.importe para evita: o

bloqueio v?rmolho em Berlim — Vice-prcmier russo volta a Mns^ou

c- de l-Lsas a Pt»o

Gàr:'i- se-»i rfurses. Por outio

teriores da Camara Alta apro

voi h i:i !icação dos diplomatas

Oce'c He Carvalho Souza e

Já me dt 3arr>s para embaixa-
<ic :r, io brrsil em Jsrael e Ke-

r1^ a Dominicana, respecti-

v amente

novo Aimvro

BELO HORIZONTE, 23 (M)

— K. um aumento virá one-

O.çíoj »ot domtagoa aa onda
da

RADIO BA RR

flagrantes de

PORTUGAL

Dr. Franco 9c Sá

Olhos 
— Ouvidos 

— Narlr 
— OsrgasU

Pruae» — Tratamentos 
— Operações

— Ocnftw

rowBDMOMQi^ asameeoia«

p— mjn$ i»r|T< toil >»^n umAaau'11
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AUTORIZOU

CONCORRÊNCIA

RIO, 23 (M) 
— 

O presidente
da República, sr. JusceUno

¦Kubits 
Jiek. autorizou a NO-

VACAI* a realizar

administrativa

e montagem da nrina de trar

>amento o iodnstriaüzafão do

«lixo aa cidade de Brasília. An*

torizou, igualmente, a realiza-

ção da cimcarrfaliei para

V<|i>|«kfto «o

doümadoe á ride de
'ção 

de energia elétrica e para
instalação de m driau de te-

«tecomunlcB^» «aa «Ra br

qucncia. ligeadu BrasUia e e

Rio de Janeiro.

NOMEADOS ADIDOS

RIO, 23 (M) — Foram no-

meados os seguintes Adidos

Miütareít junto a Qnbaixada

do Brasil no exterior:

Tenente coronel Fernando
-Montagna Meireles, junto á

Cmbaixada do Perú; Tenente

coronel Francisco de Matos Ju"

Viior, junto ã Embaixada no

«Chile; Coronel Isaae Nabon,

junto á Embaixada no Pin*

guai.

PARIS. 23 (UPi — Os Estados

Unidos, a Grã Bretanhi e a Frsn-

ça. examinarwm a possibillldade
<ie usar tren. blüidado-s para frus-

Lar um possivcl bloqueio »wiéti<*o

de Bcríim. Fontes d^ilcaiatK ail

franc . is adiantmatn ao mesma

tempo, çue ao contrario das noti-

cias VJe firam divulgada . não

<r divergt-ncia entre os aliados

ocidentais quanto a forma t'e

tratar o problema de Berlim. Ad-

rrutiram. porém, que 
'<* Grà Breta-

nha ae mostra pouco iactffiada ao

emprego da força no caso de blo-

queio. Especialistas aliades e

reunião em princípios de fevereiro,

para preparar resposta ao ultilmo

ante projeto aovietico de tratado

de paz cr/rn a Alemanha A reu-

nláo terá em Waahtngtcn e » mo-

po.ta ocidental talvez seja cnvlula

em meados 'ie fcvei iro

MIKOYAN REGRESSA

MOSCOU 23 (UPI) — O Prl-

metro Vice-Ministrc soviético, sr

Anastaa Mlkoyan, chegcu de t\ta

vi»*<fn aos Estidos Ut.i-los e IV

r>'b* u rt rui ann»tn 'lai c*.

diais b"as vindas O M-cuado doa

lideres soviéticos ch- gc i a Mas-

c«i via C >mpenhag ...íd" paa-
sou o dia de ontem conferem hn-

do e tie cansando d ?oiê de h* -

ver t>c «;'jdo de um *cij nte de

avião d At. -nti<o em sui pac.
tida dos Estai 3 Unidos.

Avião destronado na Serra 
Nevada

Promoções assinadas 
pelo ^ mil e 300

Presidente JK, na Armada 
mts, de altura

Os que foram promovidos 
nos diversos postos das Forças Armadas — Comur.icuáo

do L pitào

RIO. 23 (.Ml — Pct decretos aa.

si nados pelo presidente da Rcpu-

hiica, foram promovidos, por me-

recimento. no Corpo da Armada,

ao posto de capitão de mar e

guerra, oa capitães de fragata

Joaquim Maurtty Netto. Manoel

Joéo de Araújo Netto. Alexandri-

no de Paula Preitas Serpa, Otávio

Joné Sampaio Fermndes^ Antonio

Cnnba de Andrade. Mario Geraldo

Peréair* Braça. Atila Franco

Aché. Olavo Mendes Coutlnho

Marque. Hélio Gonçalves Caste o

Branco. Ruben, (fc Castro riguei-

ra. Alberto Pimentel, Hélio Lccti-

cio Martins. Aimir Campei! de

Barres. Artstide» Pereira Campos

Filho. Dario Moraes, Osvaldo de

Maneio Cortês e Cristovam de

Barroa Falciao e( por antgjidadc.

Roberto Nunes. Leopoldo F. Cor-

rea Dia* de Paiva. Ernani Lima.

Antonio Rubjga de Pinhrv André

Stefano Guimarães - Pedro Bor-

ges Linch. Por merecimento. no

A revolução 
chinesa

RIO. (M) — No r

vem Hilda Cristal, Bder

t«Krafo di
4eroeinso ret

a geate eacontra. <F<

0S ¦
Eâ

Ml \n

iraaar a qu^Haar o cftaah

MMUKIROS^^^^^H

¦da Airenciu Meridional, o* Jangadelroa J
RaWii do Caraaval. AJgue^

perguntou 
se Mm

largav i no ehfto, mas^^Hbibs ®ci"ds 4mm nans no dmt

Na Alto Elba„ SAindler

(Tct.eco-Eslovaqula )

Enootramos por tòda pano,

no Brasil, um forte sentàmon-

to de adminração ante a obra

realizada pelo govèrno da

Chinn Popular, no campo «co-

nômioo e social Levas de par

iamentares nossos se têm h»

tsdo rumo de Pekim, na <*r-

teza de que. baveddd Jíso

Tse-Tung curado miséria e Io*

me no Celeste Império, do dia

para a noite, os nossos curan-

.tetras ocffiufMMUKgMaltoans

poder&o (azer outro tanto. TA-

da aqueatAo será ver a China,

que intnaCKUMKn*» Abúlica

sedentária, agora em nwvlmen-

to. oinamirad^ pelo Alho rr.á-

gico da sua elite vermelha.

Rugem, hoje, oa leAec da revo-

litnâo mundial, nos palAefcw

onde, até há pouco, 0 que Ha-

via eram dragdes eonõlentda

Suprimiram o* chineses aa A<

gura« mitotóficas da «ua fau*

ASSIS CRATEJUfBRIAKD

no, por autênticos tigres di

Bengala e leopardo atrienos.

Sâmente essas feras tAm a lor-

ms humano e querem devorar

os deuses do Ocidente nas

grosens mandibulaa *h> seu a-

petite subversivo do resto r,a

comunidade da es fero terra

quea.
Em diferentes circulo» *o

Ocidente, os golpes guces^ivou

da revolução da China vém

despertando uma eirpécie dc

pânico quanto ao que será «rm

pais. que dc hoje a quarento

anos |ioderá representar 1 bi-

Ihào dc irsdivMuos, em nua

vida relaçto com outras

parelas da espécie. 0% resulta-

4ç0 disso subversão dos Ins'

trumentos conhecidos at- ho-

Je do pngrestt) do homem

apntempoeanao sio para meter

o médo que Já m está apode-

rando de tantos meios ocidni-1

tais? Mio haverá mu'*o dra-

g">o de papel de soda, onde «v

tamos supondo que existam

leões de carne e osso?

Na China, *s cooperativas de

tresçntos e quatrocentas í»'

ml lias (onun extintas, para. 
—n

seu lugar, se instalarem a;i

comunas populares de duas i

três mil famílias- Com as co-

munas terão desaparecido o

últimos resquícios da propr:e-

dade privado. Trata-se de urra

estrutura, onde deverá havei

dc tudo. Ulo é, combinadas

indústria, a agricultura e a

criação. Brigadas de trabalho

assumirão a responsabilidade

da direção das comunas porn

que de um lado. desde as pe'

q<ienas ofdnas de ferro e aço

os iertilisantes. as serrarias, as

indústrias leves, oté o» servi-

ços de refloreotamento. o^is-

truçáo de estradas de rodagem

esgotos, os serviços de r«at»u-

rantes populares, o» centroc.

de puericultura, os hoailtau,

tCsãrtui aa ta- fag. 
— »etra A)

Corpo de Eng»-nlisria e Teenie»*!

Nkv^ís ao jKMto **e rapitào rt*-

mar v guerra o capitão <k {¦ .gatri

José Clú-udio Beltrão Frederico,

Por merecimento no Cor^c <le

Intendente d» Maiinha. a p-sto
de c»pitio d»> mar »• guerra o*

crp de fragata R ijr Fo ise<a

Francisco Igna< 10 G->ulwrt e Or-

!an(:0 Francisco Pinheiro <* p»r
antigüidade Vuent P -I e galdir

Viana de Amorim Por m. reci-

n»entot na Quadro «Ie M<-dico do

C< rpo »Se Saide da Armada ao

pusto de capitão de m»i e gu:rts

ca cap de fragatas Lati ri > Frota

Vadick Seise F.rnan > fernuHtrü

C mha, Carlos Fre<» -r»,-o Fernandes
fia Cunha P'»r merectiarsto im

(juMh <"e ant ijfuiíla^V «> capitão d*-

fr ijgtta Ní^la»*!! Hcrv d»» Ol.v* i»**

f por í#nti|nii'nde o canitlo dr

fregata l^turin«l«- Genes d»»

raes Vaaconcelos e por merecimen-

to. ainda no Quriro d. Cirirgi^-

P»nttstaa '-a Arr*v*l»« no pelo H»

'-ipltão de nutr e guerra, o capitáo

H*lin Berenger

COMUNICADO

RIO 23 iM) — O ainiiiante Ru-

bri« S-rcjo. o iiaiidimt- C ral do

\wOipo (le íurt eir«s Navais reee-

bcu, do cnpitio dc navio O nlher-

n».* Peres comandante geral da

Infantaria dw Marinha Arpenttna,

a seguinte • -(numenção "Ao 
as-

Mimlr o c<anv»n<"> da Infantaria
-!•¦ Marinha Argentina c\*np*e

cm o Intimo desejo de fwr «he-

«ar ao senhor uma «aia^Ao lor-

dial, que rogo jeja exteaalva •

todos oe Integrantes do Corpo de

Fuzileiros Navais.

Deaejo prcfundsmente que este
contato epiatolvr. hoje iniciado

irva para ccntlnuar r manter co-

mo até o presente totalmente

identificando as ao sara

irmãos em ideais ransjna

I iSecendo ãs sua, ordens, sprat-me

I expi «asai -lhe a fiança d« minha
mata alta estima"

MARAC AIBO. 23 (UPI) 
~

Completamente destroçado. W

Vraiizado. hoje. um avtãn da

eaaprèva Leva, a treze mil a

trezentos metros de altura, na

serra Nevada, trinta qnileme

troa a nordeste de Merida A

informação (oi dada peln torra

de controle do aeroporto deMa

cidade- Partirá para o local a

patrulha de ishrammta- Teme-

*e que oa

Londros Alogodo

(UPI) — ALONDRES, 23

britanaca eato qanse Ms

dT> !^!kSSiLto<^bg>'ri!?

eta das intonaaa ckavaa e da

lotaMadn ae mforva qae »

Inuadacao e a maior de^de 1M7.

Tsalavia^ aao ha neticam da

NOVOS PREÇOS DO

CARVÃO

RIO, 23 (M) — O Diretor

Executivo da Comisaão do Pia*

v>o do Carvio Nacional fixou

novos preçoa d* veada do car-

vão do Rio Q rende do Sul nas

k Ckarqucr

daa Segundo afir

cafto da meda

consentidos visou facultar

ãs aiqiráaas caitouferas paia
staadrr aa i naiaatamsat sa aa-

lariaia <V cansa Me de novo sa*
lárip mínimo

mil

EDr. Franco 3c Sa

Oibos 
— Ouvidos 

— Nariz 
— Onrsanta

Ptimm — Trataoientos 
— 0pew$5es

— Ocnks—

oroygcurouDt^ asamanoia»

bm a— iflTa toil M^n umAaau'11
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•.UKn

S$as c corrupções

aoiu dtsrnjh-rid* a existteolt de uma

i lnjii il|+a ja iij—i Pwfc os tempos d* hyifci que tatme.

dlãrk>.,«a»prr JWr "e e ppliticos convertem * dnufaça Am ,k>-

nfifithm w rendoso Bcgdçfc . M* apontadas ias

r**l mym |—|-f- 
—*— Ia estiagum. >la, gm-

(•a doa («rnnoi d« tini.iw» 7 acudir u vitimai

paúirMI » wtiptor ri^cu

, No entanto, ao que parece, desta ver. como as verbas têm

sido migto grandes, cresceram também os apetites e a desen-

voltara tornou-*" ura e«candalo intolerável.

O presidente da Replica raivou, recentemente, ao Nor-

deste um membro d* sua Casa Mifiíar, <>' coronel Bamagem.

para verificar a situação « tomar conhecimento pinoii « dl-

reto das acuaaçòes qpeaii são termulalas na imprensa e à bo-

ca pequena nau» rwverut de rua,

A circunstância de que apesar de terem sido envifdw ao.

N'»rd»sàe somas imensas, continuarem os flagelados a assaltar

tvdades para não morrer de fome. mostra que não tem havido ¦

uma apUcação adequada do dhahriire do Governo Federal. Os

problemas continuam terrivelmente -jgudos. em suas mais do-

loro-as cono^oenrias.

A Câmara que tem sido fértil na criação de Comluòw de

Inquérito, não se lembrou ainda de instituir uma para «uni-

nar ao denuncias formuladas por pessoas idôneas a respeita do

descalabro que tem 4'< Io a adminisi;*^ pébÚM, em sues ,

LU [IMWU

D» Jau ela do mau ¦pwKiiiifto»

da lua^daaqfpndo que

amando («nifo na èt>M'd« luar E*

ja» acordada ainda, como eu, com os me

povoando os nossos sonhos. *"

da, de carinho e ternura.

Relembro agora o» grandes momentos da rainha Tida.

aqueles que ontem vivi! Fixe* te-me Imensamente feliz, a

creio que também eu dei alguma alegria à tua alma. A

luz que vero do alto, da no<u» lua enamorada, clareia em

rajadas de betas • meu penalmente, e penso m té, 9 dfc.

de amftr e de vi-

K Pc jsia do Dia

Faminto um lobo aaaalta bruscamente

Um berço, onde dorme um mimo de candura.

Mas nio supunha arhar a heróica compostura

De um cão leal que o mata inconilnente.

Regreaaa ao lar e af logo a falta sente

Do filhinho; então, num la.-ca de amargura

Sob o influxo brutal de trágica loucura

Fere o nobre anlbal que Julg 1 dellnquente

Mr-s querendo mostrar o quanto fòra Injusto

O cão crava no dono a vista doce e meiga

E se arrastando, o guia a um ai busto.

:l Lm irei adormecer.

fce, e

Imprevisto painel que o «alimento

Sdbre o branco cetim da eameraldinn veiga

A criança dormia ao pé da fera morta.

r*

amveksakius

FAZEM ANOS HME

A* exnux aennor»:

Augusta de Oliveira Machado.

Dclcrea Qmdros Melita.

 Clí-onice Pachpro de Amorim.

 Aida doa Santc» Meninéa.

 Maria Fiiomeiia üe Siqueira

Machado.
L*iua Carvalho de Souza.

—Angela Pereira doa Sintofl.

Pauhna Augusta da Encaras-

Áurea Gu<*cea Lang-

Pereira.

Pires

çao.
Marta

beck.
A* >nhnr;nha*.

Hemerontina So*re

Maria Albi-rtina

Carvalho.
Maria Pei^ira Amcedo.

Odetp Moreira.
Z:Ika Teixeira barts.

Siieae Monteiro.

At menin».

Hi!<?a Artonieta Vaaques.

Maria <1e Nazaré Fríitaa

va Stan-i Xogerio de Oliveira
FrancLv a das Chagas M>>ura

De- -in ia Vieg is de Carva-

— Vicente i. Irnenge.

i — Rcinier de Sajza Onieiia.
• ' 

f

NASCIMENTO

rvas MARIA — Im

oòp^ria! da liaterniiciarie da So-

. r. jidf Pq t i» •«» 
ff<o."ficeiite.

• no dia 23 do orrente. a «enhora

: d'.>o»wa*ia . Maria Bacelar Rei*.

'iigjiM i nina do ar. Humberto t «

Silva Reia. d«v « luz a uma ro-

. buita criança 4c eXo fminino

t|i, na pia Mknu 1 rec berá o

noTae<ric <n*a Maria, primeira
neta do casai Maneei—Jacira R- ia

Toat». a r«r>m-nascida como a

partar|sn> estão passando bem e

<>s •gsnitonaS < e Iné Maria rec— ,
bendo as parab> nizaçò< s rias suas :
relações C > aznlzad*.

JS£

¦S

Os coneludenfcaa ia Cur^RM*^» dh

m?;cio «Ruv B»»boea farão realizar. n«. Ideal Clube, dia

de Janeiro próximo, seu colossal jaile de foi matuta.

A's 20 horas ColacRo dc Grau

A's horas inicio do baile

Orquestra: lo. Jaz do 27 B. C. (

Traio: Passeio Completo. _ .

Reserva <je mesas. diariaman^e na E*çtúi >Puy Barbosa».

____ ¦ 
" -

inf.usU notl- fiAts e 16 netos » era genitor
ítep-ublir i tre-uxe a

cta <!•> faleeiasentí do ar. Jo^

laac i>s»V"| ocorrida ontím, á'

7 SO horas O extinto deixuj f

«euhcr.tn S-!ira A -aysg

új Rad.u Internacional,

naus.

Sii-

Tal Cemlssio deveria fua- Iho.
— Jo>efi:ia

forços para socorrer os nordestinos

cio nar «in loco». 1

A imprensa inseriu uma carta que o vigário da cidade cea- j

rense de Icó. padre Antonio Vieira enviou a ura Jornal do For-.:

tale/a a respeito do que se está pasmando em sua freguesia. E*

aI;o de in<*on< »bivel.

Não se trata do depoimento de pessoa suspeita que este-

ja agindo em nome dc Interesses políticos O paire narra com

singeleza, mas tocado de profunda ?nd>gn»çâo, fatos que e<>tilo.

aliás, na consciência de todos Não relaciona nomes. mas. ata-

ca diretamente o Departamento Nacional de Obras contra as

Secas que. segundo ele. «se constitui hoje a maior fábrica

corrunçáo de que se tem noticia nos anaií da bandalheira do

RrasU.

Evideait-mente não encontramos tais acusações mas não

poieriamos igualmente passar sobre ela como se não tivessem

sido formuladas. Não se trata le uma voz isolada e sim de

uma outra voz num coro que se faz. cada dia. mais volumoso.

Acreditamos que a imediata organização de uma Comissão

Parlamentar de Inquérito para agir lio Nordeste, especialmt-n-

te no Ceará, com o proposito dc empreender a apuração das

denuncias dh'Palr* Antonio 
'Vieira, 

impôc-s» e deve ser inadia-

vel

Assim o exige o decoro da administração pública e estamos

certos de que o DNOTS será o primeiro a pedir no governo a

abertura de uni inquérito, a fim de põr a '¦alvo a dignidade e

correção dos seus dirigentes.

DR. AVELINO PEREIRA

TRATAMENTOS — OPERACÕEF

OLHOS. OUVIDOS. NARIZ E GARGANTA

Conauhaa doa 9 àa 11 a doa II àa 17 horas

CONSULTORIO: At. 7 do Sotombro. 413

Toloioo* — 21-37

RESIDENCIAt Rua Loosuxrdo Malchor. númoro 732

Tolofooat 1758.

MANAUS AMAZONAS

P-reira de Freitas.

Vania Martin; tia Si.va N-:i

Os meninos:

Jeene Rezende Soarsa.
Geraldo Pereira *q>erança.
Geraldo Hugo Coata.

Genald" Hugo Silva

M.TI&AOOS

i WALBBt — Na Igreja matriz

de Sàc- Raia indo Ncnato. hoje.

. : «cshr-rá a ^guas lustrai* do

, batiam» o icnStau Walker Moura

CavalcanSe. fitoo do casal Jnfco

R. Moc«a Cava.cantp — Anaazii f

1 Moura Cava'cfinte. aervindo d?

padrinhcc o dr, Mnury <ie Mjce-

do Rringei c sua e pesa

Os 
qae 

acertam 
na

peraata 1 1" 

dcMoeraelaa deUHr-. J*

sr Mihoyan esU faaradd tm Kava loffqa* e aoa

rxatamea^e a' 

^SsSSSgj 

*S!L fflf 

f
no r«rM da* mr«aa fu awfaF^yy^

AlJlaha ofrr ^

Os rusaoa at* dtahllp— fcH» prafrfaMo - 
' 

1 
• 

*.'

O propria sr fUkajmm • aflr»»u Maa aaMBM^e

trans*1 reatJa iaa»arta_

( kjrla a« eat

i mHaaja* eatre^oa altaSbs^rfdUil

% r-s petto Je probleaaaa >*adaaaoaiM^*WM^>BR^RIjJJ^**

m 
rjjtaitsrsas^saSHrn ya. f nit te omxtni wrmt p*m ¦¦¦>¦ > - - w

rm.

BLotvriY fHaSOf

Pagamentos 
de prearfa*

l0r«9 M
deiaai

ti MfLÉHMRS K SM MlLCRllWBtS

VIAJANTES

— Pianc-iaco Wagner

Cavalcante — Transcorreu.

Mnua i __ p;,;0 
• skymasi »r"

nz. da i Ae*eo.

FI.*VM> DE SOUZA BARBOSA

do Lridc

viajará, ho+e para R<>cife.
t » de ontem, c segundo an v.Tfcú- l navio >?• Saiaa Ba -boj->

rio na*a"icio do intere-saato #a- j A*2xiíiar de de(>acbaBte. nesta
rotinh • Franc:sr«» Wagner Mouia ? ^apit^!. o qu ti vsi f ii íçc^ío^
Cavalcante, filho co sr. Jote ^ ¦?•àau *Tn ciria^^ tiiRuf^ria.

bciJCOS Cavalcante e de fua upm ' _ S-nWinhv ALZIRA CAM
\ Atnnzií s Mcura Cavalcante.

Wagner, som -nte hoje recepcio-

na; a seus am!|TJÍnhu.a n« re.iden-

cia «ie s us g>ritore9 a rua Régu

Barr--* 143. no bairro <ié São

Hhi.t indo.

O' s rh .res

Dr A igusto Cortí^im «le Melo.
Daiíi J Alves '> C.. •*•.

Peõic Ribeiro rfa ãi.va

•f4él.r'i'* L»igi^r OonçaVi.
Dfoiinlo Antonio da Silva.

D Mictrio Dia- Mtt»us
Remando Maitiai ia Si.va

Dr Ji'.-e O. firo

¦PÓS — Vtalará. ct-m destino
*»' > #te Jta»1"o Isj I-

merecida* fe.Aéreo, gó.«o <\*
* i u s. a ««nho^-inha A^.ir? C»ti-

e«re(vg <jo Cartório de Or-
*ã's f Intar»?:tC5 raprta».

f A&AMENTOS

I'«

CONTRA DOR D OUfOS

ATEHÇAO FLAViTOS!

A senhoiinha Selene Vieira sgl.cita c comparecims í-

to de todos os iníeçprccdes do bloco ii.íanío-juvenil do

Atlético Rio Negro Clube, para uma reunião, hoje, às S

horgs, #m sua residência, na rua Lima Bacurí, 177.

MggKmSAH|

Um mroéutm ém

UB. (KOI M CACAU UVH

F" AVIO—M \RUENE — R"«-íb--
->"<•» »t"nc'' «"• convite pira a=-

-mo' ? enlace matrim^nia'.
"I do carr^nt^. do sr Flavk»

i de Carvalho Srtusa. f..ho cia

. Lh'U> Car\-a'h'r de S-nisa com n
' hor rh i Marlen*» Queiroz <lè»«
\ • e15* filh.t da ara Hedy Qi^ rrr

d * Neve»

A cerimônia rolvgicsa <om ef~ito

vi!, terá lugar à: 17 34 horas n»
- rei a de No.-sa Suúioia cie Na-
<'é. mo Adi ianopo'is

Oi nubente* recejxiuiwrio seu?
¦anvidades, a rua São Luiz. 141

— Unir-se-io, hoje rj*-Lo !sc «
¦c.grados do niatrlrocnio. a tf>tihi>-
'ita Maria Dias de Oliveira f:Iha
"o 

casal Waddemar Dias e Ceies*.-
»:os Santos Oliveir^ com o jevem
Doddy de Souza lAí. filho do sr.
Manjei Li-al t de .ua eposa .«ra.

Nazaré de Sousa.
O ato religioso, com rt ito civil,

será reaJizadcl ãs 1C hora* na
igreja de São Francisco Após a
cerimonia, os nubentes <vcepc>ona-
ráo seus coavtdados na re^deocis
úi = pai.« da noiva no bairro de
São Frati risco

O i» ihete n 
"579 

premiido
•om 4 m Ntõe» A." ct u?'ir^ na

I nxtriA*fto do dia 5 d6 No\<,m-

bro, 4ji venitdo cm Pre<-.<ton

tt Prudente. 
c Paulo pelo;.

a^eAte» Sattdcval &. Petry

'l.tda e pego aos *cguilttes:

Ch-Quoro KunLochi. rua S.-

q'jc:ra Campo? n. 1098; Fraii-

isí Cabanilha^ Fernandes.

iua Barão d,j Rio Branco s n ,

M;mieipi0 Alfredo Marcan-

•de.*. S. Paulo; Sebastião At-

• 
?u>to Cair.eio rua Conselhei-

ro Jobim n S — Engenho No-

vo --- Itio

O bilhote n 38247 premia-
'ri, 

com 1 milhào de cruze.rc=>

na extração do d:a 5 de No-

|vt-mlii fo; vendido «o R o "

uako a I.ourn ai Firmuio fia

?íiv«. Praia de p,f,tafo*o "

tS4. a;» 1009; Carlos Fernan-1 bro

. õcs o.íir.gue* r"a Ci::>e«-tito

Durão p 101 ap 
"J02; 

9í-

ba*t âo Selti, rua Alan C"*r-

d"c p. .">0. íjigenh) Novo; \ 2!-

ter Bit-ncourt da Silva. rua

Pinheiro Matrhado n. 80

1 O bilhete n S7552 prem -d >

com 5 milhões de cruzeiros na

extração do dia S de Nowm*

bro. ÍOi veaik?i? no Rio P0'8

Ce-,-! Flsr ei^anç? e pa*> a Hei-

53, Fernandc Sa«dar de ri-

guciiedo. rua Silva Telles n

|4ü 
-- ap. 2U6

O bilhete n 4554 premiei

ct">m 1 tnilhéo de cruzeif® 
'

extraç«"»o df dia 8 d»> N^vem-

bro, foi \cTtiido o*" Porto Ale-

gre pela age^c^a Dtí.ai e pago
¦ ans :,egutn?es: Artí»nio

Ramon Ortega Daraaiguí-s,

Tna\fcj>a n. 1 2V -- Vüa Ciai-

Vão. Bauni; A4>«o Kor.uu^^

uoun. Av 1'icu TXé ». 377.

S. Paulo; E.ore Bogg:a.ú, rua

Saruta.a n 13X Sau Paaio.

JJo« Kerrt-.ra ^a Silva. rua

P»iu de Jaie.w n 35y Girça.

áej Paulo; Ioia.m Aodalah t-A

Aldü-v-, Oargas São Paul»;

Antônio Inácio Fazenda Ali-

an^a Garça — l-.ni

u o.Uiete " 22024 tfrrmado

wra 4 m.lhões de cruzeiro?

extração _
hio. io» \«rnjidn no R*o

Ca.->a FasanaMa e pago a

t C:aic;a D?v».s. rua

n 1140 em Sôo -Paulo

Silva rua Barie de •

n. 331. fundos; iasé doa S^Wha, itya»

rua Grande do Sul. n 9*3. A-)^à»aral n 41 
-

Sergipe; Joaê Martin» gu*.é» .^

Pereira Nu«ia: %. jVabda» 
n. 1» — t. anoar- Q*

rua

na

racaju,

Aloaso.

128: Dorval Teixeira da Shtisft,

rua C — lete 14. Penha; Srlr

ma Feld, rua Santa An^élia a

55: Agostinho Al&nga, rua Had

dock Lóbo n. ®2*A; I*aq Bohn

de P«*ütas, rua Basão da UW

n. 354.

O Wlbete a. 38483 pfraaiiado

com 5» inil cmzeíros

do dia 2 d*
d- d.a 19 de Navem- í tração  - — - 

.. .
foi rendido em Aràcaju ^— Ser* . ™

• D t» fia.*

rSitwa,

ats, «p 3& vi

Rf Joaq -Pereira Jcr.

ea Taiaç» n *2* — 1

ia; Jcmt Jatq

UbaldiOo do Amaral n

710 - 
w

• 
O fcühcta o- U1M pr«»ta«o

  com 5 milhões da crureirae na

Novembro, «traçio do dia 3 de Nove».

^^Bgga. 
roa.

HBh a$>

j'«.»«a
Lau-

Oum-

O lUbeU n. 
'JÍ405 

prem ado

com 1 milhí%j ae nruíeiro^ ns

'•xt t ação do u.a 10 dr Novem

foi ^ endido wai São

:1o 1'Cih Antunes

Abreu e vas< a CJbau.k. Co

U i, iua v* <squ;ni

121?

Ta\ ora a

gtpe, pelo agente Gerson a.

Mesquita e pago a Grac.ndo

Matos, rua Don José n. 91.

O bilhete n. 38219 prcmÁaio
com 200 mil cruzeiros na extra-

çáo da dia 22 de Novembro. *

Pau- 
^°' vendido n» Rio pela Siap«-

u 
tia Loteria Ltda. e pago a Eltes

AnaixeUas. Ar. \ .a wndc dc

Albucf-jertfae n. sí#. Ltablan

, O bilhete n. 19»4 prameado,

com 100 mil cruzeiros na Vf nuíin-

de

Kio Grando do Sul, pela

Carlaa Liberato e y

guintea: Hei.o'Lormaon e

Malche., Amo Pedro Q**re*
Raimundo ^wuir,

Heaz. Ivo D- SUtetei-er, Ara.i

Aliara t*»

O. bilàote n. 341M pmalaa»

com 125 mil cruzeiros na extra-

»ao do 4h -3SL de

íoi pago a X Oavi

O bilhete n. 14125 premia- ; tração do dia 22 de Novaabit», **•

du cixn too ui:k cruaeiros na •

«xtraçÍ0 do cLa 19 de No\cm-|

bro to: \*Mid:<lo »io Rlc oe'üS 
'

Ud

íoi vendido em Coiatma, Bapi'

rito Santa pga-hftnte Alirado.

. , 
: 
CopeBllo e fSCo

agentes Irmão^ Muoei-o Lui ^ 
; din residente

ííío a.r- «t-Ti* ntes: Deodício q bittete' 1

¦J0&O a *fohnW Tar~

Cor 
*, 
a \

com 4 milhões de-emaeiroa *«•
Mat .a 

; ntraçj0 do dia 36 de Novembro*! •

^va" foi vendido em Pala

pelo agente Adio Joio fYaÜc*"^*"10

boa e pago a EèAar lodaKo

FALECIMENTOS

Noticias rhegüdas da Capital da i *0

Man - \alho de Sousa n 137. ap 303

n>. n a Jorf Ge*Ulio. n. W; Blcco 1. Madureira; Natal

Dr Eurico 
"FftftBs " 

Marque Gi eco rua Carolma Maciia<io

tua Bandeira Pauli*ta n n 472. Madureira

972- Vfi Vaz Vieír^ Jor , 
-u;1.1 O bilhete a.:30897 prem.at.j

Taque^ n «19: Vaun- com 150 mil cruzeiros n» ex-

c.o J .çé . C.qt$oj. rua SlKeirs^" tração d0 dia 19 de Novembro,

da Motfl n

Yi,uia. rua Pereira da

a S9. Madureira: Jo

dos Santos Tcrres, rua

ro Raniu- n. 4<J8; Manoel

caído, rua Sodré da Gama a. e 
pago _ 

23. Colegl>: Ermefihdo Ad-li- Alves i-ua Voluntàáos i t_
no da Silva, Estrada Agua tria n 1377 [Çyiada &ta

Branca 11 1738. Realengo; U- q bilhete n 283T premiado ;
rael Szlama Lo.tnian. rua Car- com j milhão de cruzeiros na ****"••

extração do dia 26 de Novcm- . *¦

bro. foi ^•endid» em Bele'Hfcri" ,

zoflle pela at*B*e Dr. Bvargrdo

F. Mello e pago aos aqguifttei

Ismael Lima Menezes, 12. R. 1^

José VVahnir Barrote, na Ge*. •

nebra n 542: Geraldo da Casta j'

Esta na nora 
de acordar

88-* Alcide* Rober- foi vvudkio no Rio c p*uj co l^ftlalu, Quartel do C. P.*0 tl;.

de CHiycVa- ru$ S Jcti^ 
'seguintes; 

Jaime Luiz Mpr^;- 
' 

GrimaáHo Mfcniz Barreto de

Dac n 2<»ít; Maooel N'w r». rua Paula Fneita? n 1«» Menezes; (feiartfi da tS. R. I ;j

Lopes, rua Catão n. 1450; A-,-p. 101. Copacabana: Santo Ha**!? ¥«#• KagoÉMag». |

nilml «^aadito Ambrogi. r.J. Cér'i%o Petto, rua Led;«jldo n 12. R I.; NMa*. Jaeé da'Silva,'

D Pedro 199. 17*». casa í; NMton Franco. A*, i n»a Carasáa «- 4M —

O bilhete n 7230 premiado 
Erasmo Braga n 227. grupo : O bilhae á 13037 pi

com 500 mil cruxoiros na ex- 701; Artur Martin» da Costa, com 250 mil cruzeiros na

tração d0 dia S de Novembro, 
' ' ua Itapiru n 705; GilJa Çc- 

' 
tia^p do. 

^ 
M

NEPER ANT0NV

A Assc-uiüJt ja I^ginlaUaa J<» Estaio está com ama tre- nwderador une leeiâimameat» aemeiula re^«>nvabUidade sobre o» imbros. nnfs dias graves e ««Dsâit.ifl «nHis >J
tuniultuovts «ue t-OaoM» vivendo Ke«p>»i»uLilldade que ato é . < uldad "1 vioií ataeA®
aqueU ordinariamente iicompanh tnte <la «ua atuação na dinã- ,^_„u ícataçat
mf'a «.».»-~i -»iicr,^..™ «•.
tar bem famUiarizad^. ma. uma o«í,a mu-t» müs «érta e ab- : d„ iiit^Ta0 ,^1,.,, à rayJU) e«or\ente. .jue nasce das cireun»tatk'>as e «*ae, por isso me*m«, 

n||TT
< \travash de muita ia moldura normal 4a<|Oela. A coisa é de ^(.||) 

"

tal farma que. sem exagáro. pode-se afirmar qae o fertaro da "

Estada estã dependente fnadawtenta'meate da AssemMMa Le-

ç isl itiva. 4t nsado como vrniri 1 Ia

!«•¦ yansabiUdade.

j foi v?ndlAi nc R;o pcl;>

, Mur.io Lotér!'(j c pagu ao^

ruintes; C^ivíl Seabin

Silva, rua Ema n 91

ateflwd«4a*''j«: s«H>afctiéo Vargai. rua Eu

fn-j clidfei da Cunha n 344. Ca
"**- ' 

xi a#

Ao J court Borges.
•1 coi^ie n 433.

da.lii*!1» Fonseca

rua BB Vis foi Vendido no Rio e. pago,

S Tereza; Fe- seguintes. Umberto Del Peío^. -peLa

"Rocha. rda < rtu' ltt#qute 
*de 

Abraita

— Ira-' Muno'-l \ cioso n 388. Nito|»o-'tS, ap 402: Adolpbe Lazár

BÜiocourt, ; Frabocl. rua' ?ohmtários da tá

botai.

6m>1 premiado ; F raocítico

1 .n« .r«r essa emer^ent^ 
<,Ue "»«»¦ resrtuçã® deaatinada.

.. emantr essa emergente 
dmini trativam.-nte

KfeMvameate.

slaa^ãa da l^egiséattvu.

do aovérna. abstrai-e

|a-' O bilhete n

freio nos desvarioa «daialiiHths» , com 200 m.1 cruzeiros na c*

Sé No, ae- tiaf.Ão du dia 8 de Novembro,
ao Governo as medidas cndrdxula* e prejudiciais qu" (>. vendido em Coritlba p<''a

solicitando nas suas mensagens, com o propósito visivel agenoia Casa Brasil e pago a
de comprometer o erãrlo para efeitos futuros, pa#taá impedfc Ho.itoro Pereo de Mello, Luiz

•oa 
"Pasohoal 

Pillottc. Laerte Lei-
o Estado nrste mHancóUco final de te residente em" Lages. 

~

gestão E tudo ls«o. advirta-se, acav fagtr um nadimrtro das o bilhete n 372j4 prem ido

foi tão vital para a vida do Estado j,,*tas 
" verdadeiras atribuições, ao contrãrio do qae aa üon' 4 milhões d-* cruzciü>3 aa

Ue ondin trio o novo ao julgar os atos •co'n 
° ttovêrno que. para %lcan?ar seus laatbnãveis pro- exüni.üo do dia 12 de No-

comtd^a uente .1. participação niiva. tfm ^ e*tor * PuUr P*r *• « aeaaÉaateaanate.embro. í&i \A>ad.du om Ju.*

lie: Oentil Moura
! Vila iMunbi. Munjctpio li* fta- ^ Pátria n. IM, ar-

E**ado da RI»; Marta O bilhete

Micelli rua Para- »í#<aál cruzeiros

joAíco » 87. Ví'a laahcl : âo da+• »d» «m

O bilhete n t 1<»883 premiado 
vendido pela Casa

1 
cora 8 «aíihòei d» oruaesro*" na

extcaeão *.y dia tt de Va^i»-

bro, foi \e;iéida et» São Pau-

^dr da SvL •* 
' 

I

bilhete n 33567 premiaa l

miAno de mneiaaa a*l

^^^aao 
dadta J8 Ma«J

n^naarim rliaBaa^oB

^^^bu^n&.aatoa 

lai.l

jSaSaaf

Martins. Av Piaani—

^^^^Hftitra 

n. SI, Vigano Gera'

*500 
mil cruzfai«a^!a*nr

LoHficA A <*

^^^|DaaIr1 

Nunteda^lra^Saa. •

^Wo 
(Mi'n'lbtalM V

»amiado ; 
O Til 111 —a a SPf maaah

HFieam 
a60.mil cpnatfa ¦»»

: 
tna^no do dia 2f aff%>***

fnaiado 
Luft'MliH fa^krn «*a|a

la catra- 
- 

Haul i^aru a. M. #
¦¦bra, f« Mmdea Fkna. rua Ubaraha a

f*
¦*- a. •«-* ***¦ 0-**.

• 
J 

lo. pala agcaoia Antama «ir ¦'

AMWU 4

suksmw iad. tmt> na forma<do d«>s nv»iuc» tem p Aaaemhiéia,

autára da» kk as arigiaaai O «-arãter Uinãmico, eve< utã

da atividade adminiatratés v. prepotidera no espirito do pãvo
sõbee m «ipértn lanai da naeamo. fa/.end>< com que erradamen-

»s se eMabeleçe nas i a ase iêaria» uma prevalência inexistente

de am poder «obre-e nutra T»hh isso psicologicamente roa-

rorra pmrm 
- dftywn nHi» r,iii üo Ufi^latívo, para M«a vkii- ^IW ^U4. 

'.r*1

pósito". tem que estar a pular par rima da 4ei

Porinso mesmo a respoaaabilidade d

tua cresce imensamente de hnpartãaieia

gustiosa Até aqui o qtae temos visto, laa

Legislativo servir única e exeiaaivameate da iaat

rt os caprichos do Exeentiva. ti

eta

'" de t ora

Angélica
#•

M n» , pela agente

Muzrí de Lima e pe-
seguintes; Sebn»tiãi>

apagou praticamente o poder legtsferaata ab

g j ao

AuçuMo Carne.ro. rua Conf.
aviitoa. Jheiro Jubim n 8: Bouiv nda

^ ^•".D^rfc de Castro, tua Cheren-

ve! apatia com staa dentro da dinâmica constitueiona)
seu, vive apenas para servir, cegamente, ao govêrao

(•uno a« glorias dos feitos não ilie 'âo atribuídas, deixa *j 
*UH<.'"o «\identemente. não apenas dl amo

r^KHtiia, Minto f-san «Ias, as can«« 'iras e os trabalhos, contea- 
1 Pr'ncipalmcnte, P*1 al« iam. parqae a

tundo-se . o,n o morno soefRo lo anonimat.. "»™a. 
transferindo Ingloriameata» pam ai a rmp

Tal a»><

Na r>-sl*d\jde. porém, o pap>*J da Assembléia na vida d'>

Estado é tão Importante, «enão iaa'« de« i»i»o. do que o do

Fx«eatHo ( abeada ao la^alativ» faaer a* bis que negem a

«-Ma sa«ilii ¦ «nr par «m taano infariua a* csadiçéea de viiia

riu eédadã». é óbvia qne primoir-aaiiente ã He deveeã a povo o sru

bem estar e o progresso material ds Estada. A contrário

seasu. twéo eaai ai»* mãos. espr; ificam«wle, o privilégio de

rwer es lei*, lefaama Ina aa naaog»-laa. respunde o Legislativo

pela mal -dar da pé*a ananda o tíovêrno dr aborda doa trMbos

1eraia. -«*> qva aea^re lhe Nea «oberanarm nte. em qualquer

i iiimTla a diaeüa. de travar, pela revogação da norma dia-

vlrtaa«m, oa ml pnaaaa da administração

Imi aaadmadaf ralá intrínseco nos devérea da Le-

¦m prãtãen aaiwa »¦* tenha vista atatado eatre
gialnl^va.

es ideat emente, em o por lae-nó» O qae não importa,

nistente ou hnpmticãvel

A responsabilidade excecional que recai sòbre n 

la^ilittT aa hora preaeate nuace, joatameate, dèaae dever jraao é da vida oa de marte, tha fw Miei
abiéla

por todos os atoa da adaiini«tratie!(^^^^^^^^^^H

tadas, por conseguinte, m aam da

Poder Legislativa, aacudir taae jugo
como a gravidade da hora exije. a

AssfmMéia nn ststrmãtlcn da

<fne o lias i ma entre a deoaadar admiuiatrativameate, qae
de mt ia nd ame ate pioome. daaamatriiu a EaUde. todo ê edmia-

eivei embora pKifaadamnali reroltaaLa, qae a UgWatlra «Ir-

va ã tato propãattaa é a qae ningaãm pede ataWr. poVém,

principalmeate trai» ae em canta qae a Vtailfll^^^H

será ia* aa ae a da lagWatiea aàu mad» Ia.

Rata a adverMacta qae cabe aoe leakan^^^H

nesta hora grave em que vivemos. ftles

aa admirarão do po«o. com ama atltude^^^^^^^^^^^H

aos acantecimeatas. mn«. Igualmente, poderto

até e sé lima geração se aão «ouben ia. rema

Iservar o Estado do desvario administrativo governamental

tes r 71, vjla Pompé a. São

! Pau'i>; Iv one P t*.'van. rua

Mr>ite Alegre n 342, P^rd.zes.

São Paulo; Haxii^> Honor.o

Uias, rua Barà0 de Tatui n

327. Santa Ceeila. Sã0 Paulo; |

Catanita CcVib AzreAi.

tua Appa n AH e UiO, Sonra

Cecília. S.- Paulo

O Mlhetc n 27TC2 piwwado

com 1 milhão de crunatrua na

.exua^Ao d0 dia 12 de Nov-eia-

bro. t>i vendido «m São Pau-

i lo p«4a agen»»a Antunes de

Abreu e pago « OetaJbo Mie

raad. rua Caio Prado 193

O bilhete n 10A36 prema

do «ma 2ã0 m.l cruzeiro» aa

entragít» da 4» LX de Naveaa-

a- bro. foi vadMo em Cataadu-

0 ; va pela agente Mar.ft Soares

j Foiueoa # pago aos aegM-ntet

dUa^Wnd4ÉfcutWÜ• 
•samaem c imema'-A -Vi

Ai Saldo Lope» rua Minoro'J»ri»adas 
reapondarão peW W- loafaIa «U.

Fetteyra Alxes n 5«2. Vila .^r nos « íu»»pom e pela a«rtru- e

Fi.a»p»iai Fekeua. i**« de ca>ia nes iiaawai e trl

ruã Mente Alegre n 387; Sim* faaendae. «eawe- a

ri nano José de Sauaa. w»e i • doa objet-N e< dãt rowu- 
^! 

a o

Monteiro n 13-A; SebaeNf» j populores • »«n-4ste «ia «•'M antl»'

Jo* Antunes, ru, Zanatbar tt »« ~alar a váda em coieiKvdade 
frt

44* Joã,, Confio rua <*l» »«ra:r a taixmo da (aa

K.gue-Icdo n r»l; Jade Ba- j 
ifnd.avent© ecanomic^ e

ti 4a Pinto Av. Brig. L ia-i£' P»*4«®«ão do» «mau-

ArMcnio n 38>1: Vieente Jaa- a^»*s chiaescs fiwer de*apnre-

iutt, ru». D.on«aio da Cf»atb'^ lõna.^ « d'orrsça» Nee- oníeirce

n 144; Joã0 Batiata Gagliet- ftas 
coadicães pod»rã a Cto ** i»u«a

U. i ua UMiMboi Anacleto a ai ar " a r* esquewd ^ de md*

i jç _ itp ' St tr>er.'eiçocmeti:o na prãticm. 4et br"*'JÉr d

O bilhete h 169M juada |deutrir.ae 
eanunma« ã ir.M- taid m Mtalfl

« r s

Ao Mfle^da!<iMn

d., cem MS eeaxetfua na ev nw* con*afr*ndo recursjs que

iraçft) da dia 9 de Servem- Evidentemente. deevia^at> tenda Ir

bro. foi phfla a FraaoUco Ven- d- um plano de defesa aa.*0-

turg aos San iK Camamuri. Teo4o nn'.etonto a Ruaaie n.1 
_

Vila Aipjna. S Paulo e ou- ! abujrvulo a ma. >r pane Af p^^aMate

tI(w. , c.iriiprtanissov d» «eguraaçs ex :r>lt|d^ aelo pãTtid^

O bilhete 19*03 premiado com b!orn «in^-«slavn. tvi- ttía

•1 milhão de cruxeiroe na e* «erá o Oriente chmés tentar Nd RJseVa ala eaqueráa d»

tr^o d. d» a d.

vai vtaãto ao Ba pria A Ca- ert-Itfes do ror. ílWtno ¦M * Mia f'f uix ía-i

« p^e em *? \Contudo 
'•ate inlíb-^pdrajfÊfr "*d»'

—'A

1H-

guinhoa; Joaé de Saiu

Ferreira rua Haddoch LAbo

Vim*

ItiHd* m8E

tinai*

j 
v ei*, aefdiltom ek

ite 
1 
c)letf\i«m« x«'atíra

n ' pro.a táptdâ das

131 — «4 7, cs da aequéaeiM ãs quats «e dtipu«JÍ iir*cwidi ?i' X» f

EMM0MDA

Ml
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Manaus, sábado. 24 de Janeiro do lMt
*^»?-- i i ii i i i i ii sen li Ou» i Iiiéii, il li i mi

*m*mmmmmmmmmmmmmm^m^mm^m^mmmm^m^mm^^^^mmmmO
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 ______ ___._____¦___________»lOIRAL DO CUNBeKT"r

l »

f.'

-judô «puniu n.»sj_"^ 
i Uo Mlr içii.iii todo»t.Oj

:-,i ScauUin ilo
rinanga* do C-ta-0g**

7i**1"''

\axi-r
».. í*.
r.:ftÍ"
lisfe*

n iklr**»*»**»^ «íi» Tesouro" Xa- **_

^jjl n,. Vma/ou.it e Tcrrit«>
r... I.tniur»«(r*» drúgseu i» dia

¦ iJ,. .i>n»"l». ."ia p.i2r.nMii" ty f. .III.» ilo Departamento
fi.l .Io Kndmnlas Ituia: .

.ijM:i iiladui: dia .' dt
,ar»>»in a. '»»». 

1-oilt.i»
«Ic diversos ai.u^.i

OOO ^
\ i ,, ¦ ,ii i «Ia Esoela Tccni-

, J- t »riiti_io ' Sen «ido »- Lo
m Osuçalvos" convida cs boi-
,ti; do ono passado a com-
X'_i-< ar i -. :c reta ria daqué-
l ç,\.iifiC iruirllU). l.o hoiaiio
,, r.;. ite no**ur«no
fc^-rem dc a*5untos de
Erfc.

*J"r.'0~
-¦ rv. ''im municipal rnn.-c

r- Ml .11.- ilr li.cui.» a Ju

Vae-istir Sfimanlii Fonseca, guur
da d« Parque* c Jsrdin . do
IHpartan ento de Obra» e lr
bani5mu da Comuna.

- , — mo+—
ioi de p«*i.u«*!nas. prLjx>içoe.
dc_.es nnu venficado nar-

ativicftd s il_ industria pai-
lista, de faças de algodão, no
•«kcorrer de 1957. Em iclação a

1956. a produção de fios redu-
ziu-se dr 5.8'» e o consumo
de algodão eni pluma sofreu"Vima quola de 5,4*». Eni 195
as f jaçòe» dp Estado Be
Paulo praiuziram 90 64-t tone-
ladas de fio$ cardados c ;.en-
toado., t'naip consumido ....

108. J01 t. nciadas th fibra.-— ooo
A' vista do procCk-fo. o pre

feito mumcipal concedeu 60 dias
dc lictnçi a Dr.-vid Antônio da

Nova leva d^eentenas dér nordestinos
vem com destino-arMánau» no 'Ifcahité*

i- .¦*-.

•.mom «» -. £ TjC .-- .

ImÊPLmmMm Wamtsttam

^mmmmmaamm*mmmmmm**m*^*^*m*mm^^^^^^^mmmmmaam^ammammmm^ *.. 0 *

"mmm^^^^^mm^a**^^^*.^^^^^^^*^*^*^*^*^*^^*^*^*^*^^*^*^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ti.*tw ni o»* ¦ ¦ ¦ »

O IR.VIAJA ARi:t*BI.SPO Oaan 'le*t:no a Belém 'lo

Au- *«»v._uie . da Vti-u da rami.u dr Balem, tomam pro vidé.iciaa pata evitar excesso de tmaoít* duiantc o car 1-,•1r¦, vlaí** **»J-* ° y':xrn(J s" *>>Tn >oAo io sou» Ums Dn
i v ic.it? t.j veu cki lumu.u ur D-iem, .urauni _--» ^ __j r. ____,___,. I Aivebispo Mstiopoht -rui le Mana.ia, .ue na Capitai «Juajanna

í tomara parte num encmtro rejçlon*l da JBT* p Excia Rev-
ina. eifare «.»• vol'a a «•*;•« ''apitai oenXro d** 10 diaa.

Pinheiro «lo Amaral,'Epamlnon ; da no Ri5vcarn.*nor no E*tida. NAO HAVK.ltA* Km virtude-ds « ncontrar-s* aissent»

4 \-_- a wiiic.u *oa*. vMBVMfli »*^e••»»-**••¦ ¦»*»- •

i.aval - Tele-jrnmas diatribuiios r cia Aq-ência Meridional

m

PAKA"

BELÉM Nova lev.i «le fl r
Rc-ladcp (<- entenas") tnegou a
Belenl. em transito pata Ma
nauc. -peli» na\»iii da Costeira
••Jtahltia". * ¦ ~*'* " *

SELEM Providencias str
veras MTBO tomados pelas au-
torirfdtfca do .Itriiado ck» Me-
nort;, para evitar exeessrs de
Vtomoçóe'* rsi uavsiescaj dn
'mocidade paraense. Uma provi-
«Jencia já foi adotada: t* expre*!-
:amente proibido a presença de

l«ács de Valença, tendo o jiai -
l.u.ent..1 |H"t«"bl-ta revelado,,
,in I.., que o Delegado do Tia-
baüw maiiilaia suspender ..
lis-ali.ação de fabalho nas in-
clustria. e que atua de a«'«.ido
cem os empregadores aluiu.io-
nand. t-s operários á aua sorte.

SALVADOR Diive Di« k
que, dei i otando 15 candidatos
sr* tornou a Rainha do; Uni-
veríitanos Gaúchos <le 1958,
\eio conhecer a Bahai. como um
dos prêmios conquistado* no
eaftame promovido pelos "Dia-
iioá Associados" <lo Rio Grande
do Sul

das Pereira e Jm»;e Cosia,
e«itc tcm>a*rei rc-i hefe e o3 doi |
outro*» seus auxiliares.

O.s implicados no desfalque
continuam soltos, apesar do
mandado de prisão preventiva !
pedid-» pala os tre^.

CEARA'

,.aia in»i. nç.io do jui/ que o-
uji.iii a \ ,i;'a deixada cem a

piimO^dO Oo sr Floriano Bene
vide» a desembargador

Compões a listu tlpllre oi
írs. I^auro No. ucira. Joié Mo-
tUt-eo Ferraz e Renato Silva,
todos juizes de **. entranria
A vaga ê a de titular V 5a.
Vara criminal.

FORTALEZA — O 1 ribunal
Pleno em sua ultima reunião
escolheu a lista tríplice de jui-

Dirce chegou viajando í z* • ••***• deverá ser encamiiib-i-

AgtK*t***rottt o MoehtrtfO
DROGARIA

BAR RE IUA

Abordem a .Moderna
DROGARIA

BARREIRA

- «.-.-a ,C°!>*»s___^CTt«rO, Maaâo no De- menores do IG anos de idade
ie ii-ti 

'.parlamento" 
«íe atfbTas. *tTrbahts- -*4>Tn ran hes c cordões

•mo e Patrimônio, da Prefrí-
tura. par. tratamento de ssu-
dr. ooo —

Em pre rrogaçào. o prefeito-irruniciocl c;n» e;leu 30 dias de
licença a (.khalil Campos dj"Oliveira, Continuo da Divi ão
de Expediente da Sec etária dc

ca.naya-
lesco-:, salvo os que forem con-
íituidos exclusivamente nor
nu noieVd*i__i S&ado o a exiLi-
vão não ult rapas, e de 20 hora.-

BAHÍA

Adminiítnçao,
tên, ia So. ral.

Culfjra e Asais-

— REi MOMO DA

LOJA MARABÁ'
ARTIGOS PARI CARNAVAL

QUE RECaEBEU
l*,r~-* T-rívmir 'RODOURO" — Confeies — Serpentinas

F muitas outra?* novidade*-
PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES

•t». EDUARDO RfBEiRO, 430
"m írfcn'e do Cine Aveaida) — Fone: 1682

SALVADOR - O de *****
Clemn». Samaio fe* da A»sen-
Meia. uma serie de a<"u:-ações
fute? ao delegado Regional co
Trabalho, aue o sr Arnaldo Si!-
veira chegou a drzer que ae d'--
viaapurar e^;as acusacôfs pelu
giavidade que exi-itia nela

O sr. Benedito Friori foi a
ci.jado «le desinteresse por uma
.-olução para a greve dos t-*"---

pelo Loid Aerco, em companhia
de tua irmã Joir-e Diclc e do
tornali»ta associado Güene Pe-
res.

SALVADOR A **********

instaurada pelo Diretor dos
Corrtirrs para realizar inquérito
administrativo sobe o desfalque
ocorrid 1 n;ir»uela repartição.
•« cenrement?, «'on».*luiu os .-«rJs
trabalhos. apurando ejue o
montante do "estouro"' f»»i de
CaS 2 milhões e seis mil, ¦
não de CrS 14 miliiõ:-s -'orno
fora antei ioi mente anunciado.

Ccncluiu tamb«i*m pela cum-
pli'. idade do fTjnt*i'.>nario= João

EDITAL
BAMé 00 MlMSft Jk MANAUS (AM ;

Aguardem a Moderna
DROGARIA

BARREIRA

Ve<-por-3l t* 10 hr.» c norte i «luas ressoes >

_**' »' . *. -,*.->»-**.{_-.-.' -*asV- ^i^^1'***^^^
^m^m^m^~'w~^^m*****m**^*mmmmmmmm^m^^^^^^m------mmm~-^-~-----. ** ' ''< ."^i-

— ¦¦,-•• ..

Caültuíi í;;
TrüiâaUc

a.»13e ie.
Ilt.titl

Apresanta o? famoso

orle 19 e .] horaa, Entrada 2»*).')<j

come« .antes ArreMa e Zé
cm

NA CORDA BAMBA
Eni»i L'ávila. r.oljci-to Duva", Trierez- iha Amayo. MoOCST

t**ri*iuen e Ins Delmar. Em números musicais esplendido.»:
ía-ft»- r->»-'joso, Vaiter Dávila com suas medindrosas.

U Timia.e e .Axielia. er.i cenas ir.c» ivei"?, numa fábrica
fcgai£-}Ihada.~. l'm lilnie «üri''ido por Eirides Raunos e pro-
sundo por Oswaldo Massaini, que ba'.e uo record de exibiçôea
-r Rio »i.- Jnneiio. em 22 cinemas.
rjjwi» p.i .».-. irt.fi. .•..,.«¦im !«*p ,1o pais

- -*«••, ImprAprta para menore» a'í 14 an<*«
A\|»o — Km virtu-le «I i falia «.«««'ufa <le moMa divialo-

»i> « n<-»»l . CiiUtalr, a Kniprnwi snliiita rie «eus di^nus fnijiien-
Mar*« * _.n'ii"*/a d» lr;i»eri'iii dir.lici'-o trinailn para a rom-
•»• a «Ji> »«-..» ...^ri-»»»>». pi In ijue apti*i'fparran»ente a"jra<le»'«-ni.

T-» i -.-fei-
10 : 21 horas.

NAPOLEAC
Com Daniel Geliin. Kaymond P<*ir in. Michele Morgan c

r.iiis 50 3*.tistas famosos e 5.000 fir.uiíínt-s neste gigantesca
¦" {-ietáciilo qtie custou 500 milhões. A epopéia de um do*
m_';.-e - gênios de todos os tempos. í"'r «ariui-ao francesa «ia Fnn-
i,8 F.irnes em Tecnicolor.

.1,
A EMPREZA A. BERNARDINO A CIA. I.TP\.. nr\o poi-**ar.''m esforços para oferecer bons es|*et.»ritlos to* seus «tisti.i-
tos ("recuienradores tem o grato nrar-pr «'•' c-.n.urricar aos m-**-
tro-, cranciioso- e--petacij'os. íará inaugurar no -lia 31 dn cor-
ente i.o rine Gja^xni UBM apareriiageru pira exibição de fil-

¦ne» rrr*.n-a,=^ope-rr;c\:i*ospe-Yisr'.a.-r . m o »•.; er^-.ipe. s°n«lo «fi-*
»i in 'rr de air.anhà cttmeçttà 9 fiirKÍ-vraT a ris usina de I112
própr.a qne p-^^.tVt-fnr.ará aos r.ie-nios un» s»»in perfeito bem
¦ om». uma projei.-àa miravilrrosa.
Dominga - 31 no Ctne GvÉnMi — !,*m i pi*o
ris.h eni i ÜMWl ooe

O HOMEM DO DESUNO
< *.*m .I>» I Mc "*-"». >KSiicm Frr. .T-.:*

h'oi'i a Sbeaimm tefaeàr. T*rna luta .»<;. ig.e-
in Te.\'i ' Klei escreveram eom aangue ur.a
mo e bravura loel Mat t*iea üderaxido «jo. t
tn inromparavei vivendo a figura o*. .~u
Urustcn o libertador do estado *J ¦ 7,.\as
«-ontra os n.;xicar.os. fo lo o nero r. •, » t»,

r.,ão Wailer M

.¦.rorrr...T. Willa
a p«*la libTda.l» I

| agina «ie heroiJ-
bulosai elenco e-J-

:> e corajoso San
íT-ierra travada

,\'ith de um hc-
mem sirr.-les que colocou acima «1** *u i-> »> s.»u de. t de pa*:io-
'.;¦. está re*ra'a.'o rom todas minúcias »*«i .(. Hon. -m do De*;-
tino . uma gloriosa pagina da vida «le uma na<-à<. Kilma»lo |
em Cinema ope e te«-nr>olor e?te filme rsune todos »s otratl-
»-«r»s q»ie f irão a .ielicio d«>s apreciadores ilo -.enero é|» o, a his-
toria rev ven«Jo fielmente todos os fat»>.-5 reais que ¦ .gnificam
itms i.açàn.

"A Cartoirr da C&mblo do har. o 'o Brasil S A. lava
ao conhecimento doa intaees3ado3 qus em virtude d'.
deKberado paio Ccnsetho da ò-ipsriniendênria da Moe
do o do Crédito e em <-on»equan--io de que so taria tor-
node livromente arbitrchrsis as moeda* do Reino Unido,
da Ropúblira Federa] Atemâ. Áustria. França, Holanda.
I'ália « União Belgo Luxemburauesa. excluidas a3 ün- !
portaçóes de mercadorias ordinárias e procedentes de 1
Penses com os quais mantemos acordos de pagamento.'
Bilaterais. Todas as demais, in-rlusive portanto as das .
áreas monetárias que constituam c sistema Brasileiro de :
paqansantos multilrrtercris (área ce conversibilidade li- ,
mititda) passarão a prccéd<a*r-<ie -.odiente aquisições da {
promessas de venda dè câmbio em dólares norte ameri- '
canos a emissão de- -rartifi-ado de cobertura cambial ou
licer. *a de importação em qualquer das moedas livro-
menle eOBVOUtfoftl a seguir enumeradas: dólares norte
americano, francos suíços, libras esterlina?, marcos aie-
mãe:, xelins austríacos, francos irancese-*. trancos bdlgas.
f.*>rins e liras italianas, mantida apena* contigência se-
rem mercadorias dq mesma ort .em e procadêncitx 2 —
Quando solicitado pelos adquirentes de Vendas de Cám-
blo poderão ser emitidas diretamente pela sua equiva
isneia sm quaisquer das outras mcedas conversíveis
acima referidas ao in*-és de dólara3 oerte americanos.
3 — Fi-a esi-lare-ido finalmente que são os seguintfes

. c_ Países -cm cs quais mantemos pís.». ntemente acordo?
de pagamentos bilaterais: Arr.entina. Bolivia. Chile, Di
namarca Esparha. Finlândia. Hi_n*"_:a, T<*landa. Israel.•* !itacslávia. Japão. Norueqa. Polônia. Por<uqal. Republi
ca Demc-rátj*ra /.Isirã, Ro-renia. SvieHa. Tcbecosiová
quia. Turquia e Uruguai".

Rio do Janeira*. 14 de 'ineiro de >U59
cc) PAULO POOK CORRÊA. Diietor

IVANDE OLIVEIRA. G-rorrte
Confore com o originai.
Banco do Brasil S A — Manaus
Ser ção de Cambio
João Torres de Azevedo — Er.-.arregado
Visto
Raymundo Alcântara Figueira — Gcrents

1 ile Manaus o Kxmo. Hr. Arcebispo Met.cpciiitano n&o haver.»
i ruMitaa. amanha.

BNTKKtíOlJ A LISTA A jornaliM-a Daenia» Cabral <k*
Anjos aiahs de entregar mo kevm • fonea , Vaiter Oonr^atut*
.N.igueira. «le uma liata 0a >l<»na'I/os, a rniportan« ia. ite <i«ir-
nhentos < ruzeiros ifrf Wk,!,»»! Jestmsdoa pi
«UiaJ.

mwHmi
NHStS* D€ 7o. Mâ

\KIJNDO AK.t STO DA COKTA PRKEIKA
. Izilda da Coata Leite, Jo4o Alvts Leite, Antônio José da

< estn MAe. e Arlindo \u-.is; . ds t i»^»» Leite, inité
> niihadii e sobrinhu* dai|ii»-le qne era •» ida a* « hamou ABLI\M>
UUIrSTO UA (OSIA 1*KK>.1IC \ -.«Mia pruriuMlsiisrBte «*•»-
t>rn»(1«»» pelo de»apare« ima-iit.. •Ia»|«i'lr i-nt- (ju^rido. eoa*»Mlafi»
a l«.Ji»s tts am»ic<»*» * a«ssi«»tireiii a .us<» de ~o. dia que por Mi*
Filina maadaiiu celebrar na Igieja do <i»l»ji<» IK>m Ho-orn, às
«; hora» ;l«i pri.xuiHi «lia SI, terca-feiro.

A familia eslutadta. iltpnde já .«grade, e a t«>d«*» que compa-
receretn a est** ato de piedade « rWtà

Je-W*e

«»___k*.
«ONOICIOMADO

*c.i««ô',s Is í» * ri 16
Breve nos crnenia-t

1?
da

e "1 hon
Err. presa

tr. er.*.ror**i !<*.r>n
Fontenele LtJa.

E*J*. 1 > ;.

TRINDADE VIOLE-NTA
Com (Tharlton Heáton. Ar.ne 3axte-, O-.lbert P.o^nd. Tom

Tryon. Forrest Tu^ker, Bnrce Be.irrtt. Eliine STitch, Bart--»-i
McLalne e muitos outrue. Sob um sol ancaldonOa ¦ atiasido.-.
..m drama rie emoçòos sehaKens e aie t*!,tim»*n:>» brutal**!
Uma mulher indomável eTicor/.ra um h'»mem de vontade ter-
--ca! Conflitos selva-*,**.1-- Gol_es de a'.i»Ji.clü.' Ataq'.es M»jrtaia"
Ei? em resumo o que vovés verão cm «Trindade Vioientas ern"
ViStavisron e Te«.-nico!or! Habituido a. *f****tmeu de tttét
i .-.' » desejsvs. èle e.»trsr.hou i ir.der>io daquela mriihe.'*
Eis irm f.lme mov;mer.t;i»i;<i.«i!mo. filmado :io velho -»este ímeri-
¦*ar.o. realçado pelu InanporOvn] b«-l;-ia <i»j itstavbOoa >»in»-.mi-
•n^iafia em alfa -"i<?eli'}».i^ . a «*ni '-iHr-af.ib^wi tip-ij^oiorl
'"•jmplcmento Na.ior.ni D'XrumentA'i3 ce Jean Manzor.
AVISO — Somente a aessâm ni»tuama * imprõiws jaani me«r*.

— f'.»t"lo *u*«j>»*n«3s as entraila»» de favor, excepi.a* Ae p*»r-
manentea e autorldad<*4 de serviço.

jfy^^HI Serraria Amazonas

*r»i -. j*_ o _ Entrada 18.0<i: E-tudante. 10,i'<J.
A PRINCEZA DAS CANA HI AS
A TRÁGICA NOITi-: DE AMOR

»"iifi . Shs»_o imprAona nara menorea da 10 anos

FONE: 2732

ESTOQUE PERVUNENTfc

**t** '¦¦¦¦ ti" M ho-as — Entrada Cr' 18 00 — Est. 10.00
PAIXÃO DE UM TOUREIRO

ssu ij ¦ 40 o coinp. nacional — Atua!*.oades brasileiras,
svisii «t.siii ii.r,-r-.nns oora n.«-ii»ir*«« n- *** umtta

%...*,. s, jo nr,ra.a — Entrada 18.CKI — Estudante 10,00
ime Repórter da Tela, com os últimos acontecim?n-
do pai? 2»> filmer MAftTE INVADE A TERRA

!>>».-Série t, sendo foca<Jos os To e 8o. spisodloo 3o. Filim :
-*A'j RENEGUES TEU SANGUE — com Baster Brabbe. Ann
nàfiwon t Nemille Binad. toda a fúria Jo velho oeste' As
reatar-t» r.m wil* mc.u_en*.o. 4o. fi!m_: ASSASSINOS DE-

íAlAtAjaviS - Com Rod Cameion Ben Cooper que aalvou
» adeira erétrica. Um filme de lutai* emocionantes.

-Imola- fnrs Uma sejis-urionril prudta-ãai mexicana
t Kenato Ra3CoI, Marrsa l*avan. Cma comédia cheia

* aVür, b _nor.
tmr.rrtori* at* 14 mntnm

BnEVEMKNTE
A li, K. O {l-idi'» . ri-pi-1* . <•.») CinemriRi-otxj — Tap< ní^olor

SANGUE DE BÁRBARO*.
cr»ni .T«»!in Wrune Su.san HaywHiO 'i',ii..us íJoinez, William

Cr»nrd«l. Tt».! dt- Cor.na t* milhara:» «íe •-'.'-risa-w^

SINDICATO DO COMERCIO VAHfJISTi NO
ESTADO DO AMAZONAS

Imposto Sindical í'c l^r4-
Cata **.iniH«r«i<> i:".!-»» n ii.iii» .»» »»i»-»- - •" iTi-iii \'a-

r«*ji»>tii. i-oiiiu lojista dn íomércio I i-»f:iti«-l» i-ii»<»—>?"' d»* t»*<*ldos,
li» \csíiuiri»'. ¦'» l»rno »• acerSssJWos. de nhj»-t», di* a-'»'. d«* liiiiçn» '

fin-i». di* »'iti«-H. i!i- i-irurgia. de i»a|.i-lai,:i e mati r»u! de rsi-ri-
tiíiio. i* • ,'\iiriri. de milerjal fir.u^rát.r-ii, de iiii,». ¦ '.•» e « oiirc- '

n»»r»--: tarejKta de rarne fr»'»e*, le ^.ncr..-» alitii"itlcU». de
prortulii» larniitieutií-ii*». varejistas «1«» m;i«|ir.nl<.rv-*- ferragen».
•• tiota» < iiti-nsilMi*. e (Vrranienta*). de n«oieri«*l »»létrii»o, «le.
r*r*t* \»*:*«'tal S l«-nh;i. di- <ombu<»ii*»eÍH inrrií-rai*», \ arrji»»ta» d>»
frut;»» e \eidura»» e estalM*l>i*»'ln»>*ntii"» fun<*rarios — que estão
»l»ri»'»di»s ;i rpi-ulhfrem durante o mês de Janeiro o Innpdito
Aindical "iu favor dé»»te Sindicato e em harmonia ciip* tale-la
ifUjal A» cui i» de n-i ulliimento earontram-ae ò •' »[>osKã«»
l«»s inti-ressid.is na s»-«-retaria do sindii-ato. na * • 7 de Hi-
iriiibní. n 8""»í O lmi»ôsto <ju«* uai. í»ir p:ie" na 'anelro cor--
n-nte será airi-siido da multa dt* :l«*/ p»r «rntn Nn forma do
«ui- I sjiõi- i»s arts «07 •* tí08 da C I. T »• documento aps»ien-'
rial a«i ...miuriaimenlo a eoiworreneias »¦ para «¦feito do for- ,
n«" iim-nto ás repartiçi>s a prov. <Je qiiitnçi*o d-* I-»-- * » n-

tt** A» mnilíltiil ll Federa;»». F.tailuais »• Mnn«-***-- »4o

.onrederio r»*_istri,s. alxarãs. Ii.rm.as ou patente*, de ri"-istro , mA <rtaoào , ..pre^ntac-So de AMÉRICO ALVAREZ
ao» es1a»».Ui'iment.i» que não . \ibain a t»r«.»-» de ***_* ******* Xum potrorlaio exclusivo da*. !a..j_s «SETA 1'ARA HOMENS
fui devi lamente pa-*.» Manaus. .. de Janeiro de 1069 — (a)
MK.l t.l. lOIM.i: — l'r»*sidentr.

Se.xasào aa .0 horaa — Enfada 18.00 — Estudante- 10 1*0
NOS. PECAr-ORES

A MALETA . ATÍPICA
•t:cia- ia :-Jer..ar.a 5b\16 - UlUmíâ aiort. nacionaii

« v ISi s»n. ai, mipa-ftDrn van* menorea »:• ia ar.»-»»

Ver-iiierj.! as 1*5 horas En*.>»^» li.»>. E
NCTS. PECADORES

Nolu ia*? «Ia Ser.'.a.-.a .ãSfc46 Ultimoa *«»or.t. nacional.»*>vi.-.. l-.iine iiti|i j.ara m«;nor«f* mi U an«i«

VeepenJ . i 13 horas — Entrada 18.00 Estudante 10,0»1
NOS. PECADORES

A MALETA FATÍDICA
.VISO - Sessào imprópria ate is ar.os

ar.t i 10.00.

C0N.LMJÇÃ0 QRAUS

VENDAS A' VISTA E A PRASO

TEATTo AtÃZÕNAS
A RADIO

fHl.MINOO — ãs 0.00 h*. — DOM1NOO
BARE" tacan a satiaíaçao «a*e irradiar giand;03r) \-03p_raI às 16 e "^0

prograi^ infantil do ...... -^^^

VOVÔ BRANCO i Atualidade At Ia

 ___ . ___ ¦¦¦-¦¦¦¦¦¦-i
-\y \—fS-i y** f^f tf*, —'

——- i_^^^— ^. , —-4^omm^_____^^^_____ ^ »t^^^yB___^i__,., zz

—^^ -. * * T *_r__i • F \ . \ ^^:^^^^—~*^m ^B__Ps___l__-r Jr ¦*-_
r^^ *> _l y _* f \ \ |ps^.f—**^ .¦"' ^ *• ty ~|
¦ -i. pK^MM^» W ,-**• •**' NMF *-¦ jr ^\ f m\

-—-»1 ^^^ ! ____^ _____¦ * f -^ -o, j^ — .——3

horaa — Entrada 1S.00 — Estudante 10 (W
VIOLENTA

ida HRtSsA - l'"*.:mos ac«jot nac.onai*
AVISO — Somente a seaj*o da noite é imprópria ate 14 •_v s

VITORIA
NA TEU Pâ-WMWOA

Um

«-*>»

irter r.» THa •"nm si» üHtmaa n«rr»dside«s do aul do pala

SANTO NO CASTFLO SINISTRO
MARTE INVAOE TERRA

Onxrt.» mtteAm

O BANDO DE QUATPIL
•»*^ian l».or/v«»--<a» ata* \* mmmm

. I ———m—^—mm—mmm—,—OA——mT

\t>"m\\\KÍml
>.**¦¦ ¦ rS-ml <»*» 

*•* VO

*•**. *-t 20 horas
CINE NOTTCIAKIO

iJELEGADO^ EMBUSTE/ RO
MAHTE INVADE TERHA
 TEROBIRA 8CRI« -*—

O SULTÃO DESCALÇO
Aviso gegííio imprópria até 11 anoa

MOTORES MARITMCS

PELAP0NE

Apio«entando <• ABC da «orte e .1 comédia

PIT0MBA 0 Hü.UEM-MEDROSO
Vm p:o-_ran:a da criança a espec.aimente para a crian$a

locutor da Semana — BRAGA
Distrrb'.r.,r\o de balOas

Com a nartiripaçào dos inais destaca«tíoa ^-alores artísticos daa
filsní-as de Msnaus. fi€sta«'3ndo-se TERl-aUNHA ALl^aNCAl-:.
.-antoni e acordieonista B1TB.T, o bailarina grrac.oas e VK-
l.ISBEI.A SIMÕES, a rtmstls da sanfona e o infernal pandei-
nata

GUILHERME 8IM0ES

Entrada: — CrS ,«M)0 •

r ¦ ',____, 
_ ¦!__. . , TF^^r^-sV*-t -1 * r"^^^^^PM^^fc. m ^^^^^W*****s*******^^^^R 

iã_i______nmr í. et77^______Vmmmmm*é_\.^m^m_f

¦—-______________^T______l ---^ ^^~ ____r ______¦ ^______r ^^^^^¦^¦»^^^****si»ai^,,,^^^^P**«'*-*>>se»i^'^<sssH LssssW ^Lsssssssssssssssk» at ^l^^^a- m\\ ¦¦ »Hb____ >________P-W—¦ K*di Bl ^mé m*\ t "* mm\. »* J c

^S—íSaBSI m

TÉ K^
¦sssssssssssssfls________________________P

Mm

Luso Sportiii^ Clufci
p

DIA 25 - D0MIN60 AS 1f
mmmttm* a******* e *olr»*e das**aa*». Ofertai

aos h^ncantr. da Pastoral, sos sócias <*-• ssas
I* m. — Solicita—e aoa sasoeiatles a finena *0<s-

rem as sua* am—O^ÉQÉOt todas as
aourelro.

s 20 hnrsa — Bntmda 1* nn
A MALETA FATÍDICA

SADKO
Noutias .ia Semana "»«»x45 - Cl-imoe arort. naci^oaia

AVIOO — Sossto to^ròprla para menores as .* anov**issa0»* »»*•?»• «mii«*• mttt tm mt*J*.'mnu'
priz-sr 1e •»**.«rentar *»-»•« «Pra-j»-

ASSISTÊNCIA MECÂNICA» lUiAMPIIl

COMPLETO E8TO0L'l?OE PfcÇAS ORIGINAIS

PHPPEWS.il
MARCILIO DIAS, 134

TEATRO JUVENHJ
Rua Ramos. Ferreira. 004 V*sns 3807

yCINTA FEIRA DLA 22 — 10 HORAS
> Despedida

0'€âSM -BRgttft
E-m ^i:.m»*nagein ao retorno i'« l'rei Mipnel Ângelo e «los

| no\*os musionários.
Entrada Totalmente Franci.

DOMINGO DIA 25 0 HORAS
1 Ap: e3enta

"MAUHÃ ALEtRE"

A* Colnmfcia 1'icturea tem
for d. em

OS AMORES SECRETOS DE EVA
Com «silv Sulli\*«n Betsy IMl.-ner 'ohn TreUntf, tJBPy

Marlon. F*a»- **.Vt-i_v. Katlierine \.i.."r<«»n *• m«jiSu»- *»trrt-«as K v
4tsi qual rm» rainha das at>elh**.« testritla i» Ti*»*aia e t.**a» ».

j irTemedirelamente aens amantoa! Havia srn.rre um ho_i»*m -
espera de E\*e E fie sempare fm*l*mtm a cx.tva ******* Sto

té lun irrande filme de açáo X . > . um r. ir.de espetaeuào
Mas. E' uín.. i;i-ande historia de am. r -*(-t* o *'iibacr» daa» -
í.eou em ptime.ro !usar: «Os Amores «•»>»*'( to* d» _va - - ti^.
tertO faa-msnte *ie iimi mnlher q-.re tinha irnii atnsçlo t*.****-.
tia oeloa hi-nana. Um drama ...ar,.., iu» emo-tons e srre»
bata.'

A Columbia Plctures at*re*ent*.
A VIGARISTA

C«oni aT*l«i Moore. Rutast»! '*.;_i», l**e; Etsan. r*T-.-v
, Thamss. tknal.t IUr.iol.ph. Jearn* rr*.**--.- o mii*t<st outrroa
, A Vi^iuista.» cnnia-roa a his » •» »¦- —»-.»;<-—, » te nma
i *V^ari.sUi» que .*>im a maqvuna fol>|_r if.. a - »u%s .ur*aa pr*»-

Com «listribuicAo «ue h.iloes e hombona. além de muitasi vo»-anta rlevantou tsjg mundo rie « ..mpl:ri^i. \ \ urarist»
brinquedo* ofertadas por diver*»as firmas comerciais. A mulher »obietH-_» do sécuK." K anir-ç» aociaj aos ema

Com Ares do Ritmo. Zé ds >:sit«t. Iiino. Dr. Satã. Dr. vivem um*, dupl. vida A VI  - --m _*mr —É— i1 .K>.«iv. K.iima. Qeratdo Penoto
l oar**** » .» muitos e minta'
I Pri.ffi .ma novo e dlfeiente
INICIO AS » HORAS

Jorijo»*a e Janj&o da, e provoesata eenao a» «urvas do sua er»;rela <Cle»í M«oore»?
outras além dc valiosos sorteios. Chantagem. . Intuía... Falta Je C >r.s. Veia Lant«*« F.>-
Cm pro^p-am* para você ciian. a togrsfic-»s. "Jbietivas indiscretas *t \"..r aedutorm mn!h<er

ENTRADA: Crf 5,00 ' no melo, e;» em resimo o que é «A Viçansta»!

•

>.im -. om.
?•»*»»»*1
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UMSS A OLMO NU

Em Stalino, onde nasceu Kruchev
Cidade que sai dos escombros da guerra, com 700 mil habitantes e
uma atividade intensa — Mineiros vivem bem e têm o direito de des-
titoir doá cargos os administradorys que nâo se comportam bem —
Regime especial (« bem pago) fc trabalho — Murilo MARROQUIM

**^ -m<§> ^^^^^^H

Brilhante turmade guarda-livros
vai diplomar a Esc. Ruy Barbosa

Stalino — (Meridional) - .
Em 1956 correspondeu ao car ,
vão 65% do total do combui
tivel extraído nn União So\ i- i
ética; o petróleo e o gás na-
tural —-ée a ««tração deite I
ultimo c quase dez vezes mu.-»
barata ái que a de carvão lc
pedra — assumirão papel des- ,
tacado no novo plano quin* 

'

quenal; os cálculos oficiais te*
limam em mais de S0% a ea- jtração de petróleo, sobre 1953 j
e em quase cem por cento ia ¦
extração do gás.

Csuóou sensação na Rússia '
» depósito de gás recem-en- i
contrado na pequena aldeia de |
Shebelmka, próxima de Kh;a- I
ber; a» pi-ospecções mostrem j
que a pnduçáo desse depósito
hera igual ao que já produj
todo o pais. Se os técnicos já
-empna-gam, para o Jnetróleo
perfuratrizes elétricas capazes
de atingir a 5.000 metros, com
alto rendimento — superíoi a
40 ou 50**r sobre as perfuta*
trizes comuns — mecaniztm
inteiramente suas minas de
carvão. Muito embora o ce-
senvolvimento da energia a-
tóraica, de que é exemplo a
segunda usina para 600.(00
KW, do gás, dão ccmo aço-
nuante para o futuro próxino
o ciclo do carvão.

De Kharfcov para Stalino
v*oei, ã baixa altura, sobre
campos couttlvados da Ucta-
nia; ene erram-sc »j úKimaS
colheitas, còm o» smais tres-
centes do uotono.

Os mineiros de Stalino se
ergulham da tua cidade, ain-
da bem marcada pelas feri-
das da guerra, nqui e ali pos.'ui
emerge inteiramente nova, já
com seus 700.000 habitantes e
com uma produção de ......
180.000.000 de tonelada.? de
carvão, toda a região de Sta-
lino contém um* pepulação
de cerca de 4 milhões A -i-
dade a> aba dc «-omemorar o
15o. aniversário de sua lib»r'
tação, após dezoito meses -le
domínio alemão

Visitei a mina "Abskunov",

rcnstnnda em 1934, revista em
3? a 40 c destruída inteiramen-
te em 44: na retirada, as tro-
pas alemães fizeram-na ex-
pludir. Quatro n.il mineiros
aqui trabalham, com uma pro-
duçãe ü.i.ia dt 3.000 tonela-
d***. Anotarei algum dado-
sobre essa mina, pois os
meamos refletem a situação
em gersl dos mineiros no pais.
Acompanharam-me na visito
o seu diretor ex-mineiro e
hoje engenheira Belikov; o
presidente do iindicato- Sere-
brianky, e a doutora-chefe da
clinica e do hospital Eutu-
shcnko. Disse-me ela que a»
moléstias clássicas dos minei-
ros tão existem: a revisão,
duas vezes por ano tornou o-,
índices de silicose inexisten-
tes. O presidente do sindi-
cato confirmou e me fez esta
revelação: nesta mina, os o
perários têm poder para des-
tituir o diretor, sera consulta
do governo; de forma que a
administração está sob seu
direto controle.

O salário mínimo, para os
que não trabalham naa esca-
vações, é de 1 200 rublos; o
salário máximo atinge de 5
mil a 6 mil rublos. As casas
dc moradia, conjuntas ou iso-
ladas. sáo todas novas; pelo
alto de que os mineiros perc"5-
bem altos salários — contan-
do com assisUncis social gra-
tiáta — muitos deles possuem
ca: a< próprias e automóveis.
Um nora palácio de cultura
o nova cs. ola secundaria a-
rabam <ie ser inaugurados. Os
mineiros das escavações tra-
bal-hcm 6 horas por dia e 7
hora- os que fazem trabalhos
auxiliares.

Informa ine o diretor que
ts üalário.1 vanam de acordo
coni n produção; os opera"
no> se organizam em siste-
mas de brigadas, para as ta-
refas comun ; c se as mesmas
cumprem cem por cento do
plano, percebem mais 40Tr dc

Guanabara espera levarl
vencido oSão Raimundo
O atleta Vivaldo (universitário pernambucano) reforçará

a equipe guanabaricu

O Guanabara espera levir de ve ícida o Sào Raimundo, no-
jogo de domingo vindouro, ua Coiina. f cio Campeonato Ami-
zonense de Futebol.

O time do Areia 1 não ?e tem descuidado do treinamento, j
esperando repetir assim, a façanha realizada ante o Auto Es- |
porte, que nâo conseguiu escapar à derrota.

O Guanabara está. assim, disposto a melhorar cada vez i
mais, marcando, dessa íoi mt-. de maneira brilhante, a sua pre-,
sença no certame -de 58.

CHEGOU VIVALDO
O Guanabara contará nt seu jogo rte domingo com o con- ¦

curso do atleta Vivaldo, que já se encontra nesta capital. Vi- :
valdo é universitário em Pernambuco, tendo, inclusive, inte-
grado a seleção universitária ernambucana. que disputou os Jo-;
go3 Universitários de Belo Horizonte, em setembro do ano
findo.

Vivaldo será. sem dúvida, considerável reforço para a equi-
pe suburbana, nessa sua tentativa de conquistar mais uma
brilhante vitória

Vasco não adquirirá
nenhum jogador em 59
Apezar de ter obtido grande renda em 58 não aumentará

o plantei

salário; para cada nova per- |
centagem alem do plano, mas !
"IT. de salário Os operários |
consideram a decisão muito i
boa: é o mesmo estimulo a
uma vida sempre mais elevada \
que encontro em toda a Rús-
Ma, d»i do em ********* *m**
tm** produção.

E ta mina está inteiramen-
te mecanizada, tanto na ex-
tração quanto no transporte;
o carvão é retirado através de
trens elétricos e de cadeias
moveis continuas. O presiden-
te do sindicato me revela que
noa primeiros seis meses Hr
te ano 1.200 mineiros pude-
ram ir a sanatórios e mais
250 a casas de repouso; desse
número total, 357c tiveram
tai. férias grátis e os demais
pagaram apenas 30% do
preço.

. Confirma a. informação do
diretor de que, este ano, foi
gasto mais de 1 milhão de
rublos para a proteção do
trabalho; as férias dos mi-
nciros são de 36 dias e os que
trabalham mar;; de tr*s anos,
de 40 dias. No fundo da mini
há um serviço permanente dc
pronto socorro; os mineiros
que não desejam seguir para
os sanatórios e casas de re-
pouso, escolhem os locaij de
sua preferência e recebem do
sindicato 600 a 1.000 rublos A
mina trabalha cm quatro tur-
nos - c portnnto náo pára.

Sou eonvi | ido a almoçar
no restaurante dos mineiros,
¦íiiiii os quais passei, aliás, o
dia inteiro; alimentação fartd
e tão cuidada que parece a
de qualquer bom restaurante
ocidental- A doutora Eustu-
shenko me observa que o?
mineiros necessitam de um
excelente regime alimentar
e qué as minas procuram bons
•ozinhuiroi — alguns deles.

com<> o desta mina, famoso-
na região e disputados pelos
hotéis.

Os mineiros de Stalino no-
ttm com orgulho que na mi-
na n 30 dc»ta região traba-
lhou o atual "premier" Ktu*
chev, nas escavações; e recor-
dam que uma lei deste ano,
proposta pelo mesmo sr. Kru-
chev, permite aos sindicatos
destituir sumariamente a ad-
ministração das minas, quan-
do lhes pareça que andam
mal.

Com as medidas de pre-
venção ás moléstias típicas;
com a mecanização crescente
com o amparo ao acidente *r
parece evidente que os mi-
neiros gozam de uma situação
muito especial na União So-
viética. Para os 4.000 opera-
lios desta mina. cerca de 200
já possuem automóvel, casas
próprias e muitos aguardam,
nas fila;, as entregas de seus
carros. Vestem-se bem, moram
bem. alimentam-se bem e gas-
(am muito: a champanha é
usual nas reuniões normais do
seu clube. - **

E se há uma advertência a
fazer, aos incautos que ve-
nham visitar os mineiros, será
esta: cuidetn-se quando eles
convidarem para "uma taça
de tíhá" — o que, na língua-
gem mineira, significa nada
mais poder fazer, para ao resto
do dia.

tmm
vi oi, os seguintes aluno*.

Abel Rodrigues de Scusa,
Amarib-s Pereira. Alexandre
Claudionor do, Santos, At**
da Silva Almeida, Ana *****
Antunes K»betr<>, Antônio dos

ÉTICO RIO NBRO CLU
^0 CLUK UDCt DA <ftAKM
0 CARNAVAL IAS SURPRESAS

«Avant-premiére» do Granda Baile do Carnaval Amaeo-.
nense, na segunda-feira gorda, o Atlético Rio Negro Clube
reunirá a» famílias de seus associados, SAbarto próximo, 24
do torrente mes, em uma animada festa carnavalesca, orga-
ni/.aila. **m conjunto pelos Departamento.» Sociais Desportl-
vos do Clube.

Nessa sensacional noitada, como ponto alto da festa, fará
a sua primeira apicsentaç*»' "o Carnaval deste ano a vitoriosa: Z"3sa VãCTi» *0 Nazaré
(CARAVANA KIONEORINA.. constituída de dezenas de ra- , „ ^ Almir Teixe,
pazes e moças filiados aos Departamentos Sociais-Desportivos. ^ ^.^ AnUmo vieira

Uma animada orquestra, recém-tonstltulda apresentara, „__^ Beatriz Mui inda da
verdadeiro ritmo da batucada carioca, com todos os aeua

instrumentos típicos.
Inicio Ja rtsto As 22 e mela horas.
Traje - Esporte ou fantasia.
Reserva de Mesas Todas as noites, na sede aocial. com

o diretor do més á, Departamento Masculino Social-Dcsporti-
vo, sr. Yano Monteiro Filho.

NOTA DA TESOURARIA — Ficam convidados os senho-
res «ócio* proprietários, que já Integralizaram o pagamento de
neus titulo*, a virem traz'r aa suas fotografias (3) para o efel-

to de Ihee serem fornecida» a» respectivas carteira» de S©clo-
! Proprietário. ^^

Diplomas serão mpttmm hoje .no salão nobre òo Ideal Ciitb"*
íozi. utur

Prtxjtaroa tia

tt ' »' ' *' • ^^*t"

Conforma está sendo ampla- jo, Francisco Guimariei dos Y ,.-.** Cardcso, Rosa Monteiro
mente ^oticiac|>. »*ré ***** Anjo», Gíícia Comas de Treí- Toraiteiro, Sanaao Ribeiro Je

a efeito hoje, dia 24, uma mag- , US, Oodofredo Ferreira Filho, Sousa. Sc-imdino Vieira B.r
nifica feata, na qual receberão j Helia Sampaio, Hiram Lima de bosa. Suraide Auailadcru Nu-

dtplomaa de Guarda Li- ........ *l*x (Orador), Ins de Oü- nes PmSo. T-odonuro . *i**tr*m'
vi. ra < .<*>•**: i'** ]*am Toimé de Na» mento. Wagne.^e (*\*
trd*, Ivam tit** de Souza, v»ira e Wi-khmjrton « -rreii«
luto Luis &¦,...¦.. Joe* Fer- ' Lint
rdra Marinho, Jcnacy Firmi-' Estarão prt**etltti* • oa*-, ..***
no ds Costa, José Lourenço dos n> e paraiunia da refend^ tur
Y nto-, Laiz Sall«-« Barbosa,
Lindai, a de Mart-do Simões.
Lourdeth de Freitas Baima, Ma
nc.l !, 'lm .i-, Marqem -M-i
ricel Fieire 'lo* Santa». Mana
Aux.liatlora Bezerra, Mai.a Ce
.ilu pjarte, Mana da Concei

Beatru MU? inda
Silva, Cario» Alberto Alve.-.
Rei. Carlos Alberto Santos Al
nuuil.i. Bdi'-éa ft-Tnandes do
Ni cimento. Eldlo ***a\mdio Pi'
mtntil. Fátima Bngida Ril^er
ro, Flavio Felijje de Castio.
F:anrij--a de Assis Corrêa da
Silva, ttOOOmm Fiel da Kocha,
Francisca das Chagas Tcixeir.i
Sena, Francisca Grande/. Mou-
ra, Francisca Marques <ie Sou-
ia, Francisco Campebell Arau

,'im. o >p imAu tederal L»r Ar
thur Virriho do Carmo fí,,**t
.o hul.u e o Prof Thetr.iStorl*j
Trigueiro r*<**r+*etiAaAt> ptlo lit
Hamilton HefirKHM- TrtgiiemB,
• i *_-**¦ '..iitunii «• in. como o
quadro do» in<'lito» profeafcorr

çfto Maia de Souza. Mana de daq-iela escola de comerão e
l iurd.- bele Batista. \L*.'.m demai< auto:tdadt* ete* * tm
Fátima Bittancourt dos Santc», hta-es.
Maria José Mitouao Machado, ^
Maru Ncide de Andrade. Ma p.ra maior btilhantiano foi
ria do Psrpetuo Socorro Freirt orga^izads 0 egaini* fOgtm-
Card-i=, Mario Serejo de Car-* rna
va!ho Messia» do» Santo» Pi- J *.**• 7,Q0 borij - „A*mm rr*
menu. Milton Gom<-s'de Oli-J -«cia r'..• mt jcmS I tmr celebra»
sotto, Milton Goru-ahe-,, Mir-1 t.a •i**o - Jair»- pei» C*>-

^m^A\\~t*m*mmm^»»*m\W^'

FESTA CARRAfALESCA

UNIÃO ESPORTIVA PORTUGUÊS*

SÁBADO 24 DE JANEIRO DE l»õd — AS 22 MORAS
Reserva fie mesas: Diariamente na sede do Clube.
Ingresso: Recibo n. 1.
Traje: Esporte ou fantasia dceenta.
Aviso: A Diretoria avisa aos associados que nAo será

permitido o uso le camisa de meia, bem como o uso de lança
perfume. ^^^^^

ATLÉTICO RARÉS GLURE

(0 milionário das Realizações)

Sábado Gordo — 7 - 2 - 59 — Sábado Gordo

EU VOU NAS SUAS ÁGUAS
• Tr^je: Esporte ou fantazia decente

Ingresso: Recibo n. 2
Reservas de Mesas: Todas as noit.M na sede a partir cie

26-1-59 com os .'"nrs. Tufic Chlcrc e José Abdon.
TERÇA FEIRA (.OKOA

10 — 2 — 59
NAO QIERO CHORO

NAO QIERO MAOUAS
Traje: Esporte ou Fantazia Decente
Inicio: A's 21 Hora*
Ingresso: Recibo n. 2
Reserva de Mmm: Tu la* as noites na mede A partir de

•.ÍK-l-59, com os Senhores. TuHc Clilcre e Sm* Abdon.
ATLÉTICO BARE'S < I.I BE

DOMINGO — 25-1—59 — DOMINGO
FESTA INFANTO-4UVENIL

MIRINS NA FOLIA
Inicio: 16;30 Infantil
Juvenil: 20:30 j'' i I, *******
Reserv-a de Mosas: Carlos Seffair
Telefone — 16J5.

DOMINGO GORDO *** *—|—59 — DOMINGO GORDO
C ARNAVAL INFANTIL

Inicio: 16;30 Horas
ADEIS DA PETEAD.V A MOMO

Keserva de Mesas: Orlos Seffair
Telefone — 1665.

tes 'I i-ixeira Malheiros, NeU><n
de A raujo Freire. Olavo Amu-
rile T.r.rom, PeeVa D»âs dos
Santo % Padro Vieira Sotjnnho,
Radim nt Terço Garcia. Rai
mund.. Mm na Antunes hibeirx.
Raimundd Vieira de Matos..
Raimundo Juaiy Monteiro. Ri-

Ramos. Rosa Mina

/. * *-n.m :arm* - Li • * <i
á.-jie- .* na stOe do Ideal Ciu

Az. 22,00 hora* — Mete da
festa em hotnerocem **s sia-

.•f-w. s 4-azl t*.r%
m,*nr «atad. peles akarmant*
SOM do lo. Jazz do 27 B C

a-it.i í China a sua jnte':i.-
dnrtc no plano da <e-z\\r*.r.r~,
int«-i na^ioni.l Sobre o* ombro,
d<> partner «'Ur^sio- cai o I*'-
so ma.jr do d**f»»sa m.litar óo
oioi-o **mr%***A**t9- Nes'as ta Vmra
condinôe^ a Chin„ se encon-
tra .i.iv-ida do pe-o dos >rça- ,
mniioi militares.

O tipo de revolução qu" a i
CMea delibciou en:preend« r
não tem simile »os quadro- tto
net,I.uni t* ,** H.*\i*.*\rrs comunis-
tos do planeta. Ela é sem pre- |' ********* ^eja fiy terreno in- i

I dtislnal. seja no campo social, j
Só quem não tem lido a lite-
ratara- européia c americana.;
a pro[>f'íit « da Republ.CD Po-

I pular Chinesa, i qut- j^xicrã
ignorar o que rc[>rcsenta a ia- :

; mil'a. ou st ja a mulher e *t*t

\ tilh<„ icra o homem do Ce
\**xte Imperia. Não há iiidi.i-
duo.* mau identificodos coyi
ri nuiliKi. os filhos c <*.** netos j
d0 quj. o horii>m chinês. A re-

j f .nn.i do Ma0 Tse-Tuug esta-
beleee l-^da uma revolução
n^sse terrena humano. São o":
'ilh'-» •• 'i.-, netos tirados <ii
seio das snas famílias. porá
dei-s >c ovUj,wr<-ni jaidn- d^
infância estataK Km barricas
;>ro\bdrias ficom morando e
trabalhando >* pais. O hor.i-v.i
cm -:ua Iíruit. humana. de>a- |
parcc« totalmente. Naüii h*
de jiorec do »equer com as twy !
/f-rda> coletivas rus^a- jnde
...r-da !jc contam muitos re-*i*
nao-, da i>erionalidad- ind;vi-
toem

D-i-trudos 'juadro- do novo.
golpe revolucionam de Mho
Tse-TuiS- * íamil.a c . upri- *
mídi para dar lugar a hlrta ,
e fria entidode da-: '"omunas. jã HIO. 23 (1CJ — A C B.D. nio íe mostra disposta
aplicadas «?m muitos centras , eJer ,jjf pensa ¦* qualquer jogador convocado para o aeleco-
industriais c. *¦***. torno delas
sc acumulam as variai unida
-lej, agiár.a-..

Em meio a grande agitação
posse, amanhã, no Santos
Descontentamento no seio do quedro social — Punição

severa pcua iOc,aJorfs

Em meio a uma grande agita ;ào. provocada por elemer.to*
<tcí-<-or.ten'es. tomará posae tma.-ihà a Diretoria do Santos Fu-
tebol Clube, eleito em pleito recente.

Os novos dirigentes santistas. \ frente Jorge Luns. n*o
>-ã«i visto> cor.i boni olhos por-algjns elementos do grem."- r.-
burbano, entre os quais alguns itletas do seu quadro titilar.
por motivos vários.

De qualquer forma, a eleição t<A legal, e esses di^gerv
serão cmpoc3ado3 amanhã.

PUNIÇÃO PARA JOGADORES

E* pensamento da Diretoria -lo Santos p«inír severamente
alguns jogadores,-à frente dos qujua, sefiunlo soubemos ss en-
cont:;i Silvino.

A punição será concretizada se tssma t lementos cunaprirea
sua penSBMsn, segundo a qual não togariam ontra o Sul Am»-
rica. em sir.al dc protesto.

Flamengo
atenderam a

Vasco já
C. B. D.

A CorJed2iação não se mosüa a:.cpostc a concedf
d.sper.sa a qaiaiq.ier icqcdor

e.

RIO, 23 (M) — O Vasco iia ,
Gama não fará mais nenhuma
aquisição de jogadores, para a |
temporada de 1959, de acordo I
com determinação da Diretor-a. j

Apesar, do vultoso ulcro ob-
tido pelo Vasco no certame de i'58 — foi o clube que apresen- i
tou maior receita —, o plantei j

ivão será aumentado.

O j:vem goleiro Miguel, que
é amador, deverá assinar seu
primeiro contrato de prafiSFio'
nal. depois que der baixa do
Cor.» de Fuzileiros.

O quadro titular dos cam' ,
peões cariocas, em 1959, será |
o seguinte: Miguel, Paulinho e I
Belini; Erio, Orlando e Coro-
nel; Sabsrá, Almir. Pacoti, Ro-
berto e Pinga.

; -***-* j rot^r^*T m* 
j

If 10GO tASSA >\ !

PçS^UANOOSE PASSA/V

Cheik Clube
SÁBADO — 24 DE JANEIRO — SÁBADO

SAI DE BAIXO
Tradicional Baile de Carnavalesco com a participação do

luxuoso m, .
Bloco dos Cubanos

Traje: Esporte ou Fantasia. Reserva de mesa: Todas as
noites nu sede do clube tom o diretor Antônio Turna.

DOMINGO — 25 DE JANEIRO — DOMINGO

BAILE INFANTIL
Inicio -— 16 horas. Termino — 19 horas.
Reserva dc mesa: Todas as noites na sédc do clube com o £ura aos homená as mnravi-

diretor Henrique Loureiro.  ¦h***i dt' coníMto. de progresso.' dc ;'bartecimento tota! dib »ua-
grar.des cidade- S dos cr.mpos
a Ch oa Qã ao* seus se.^ce~TO£
r.nlhões de íilho». con:0 porte

nado brasileiro de futebol.

E^se pensamento da entidade mater foi manifestado ***i
Poroulrj la<^>, pequena* in- ' vi: tude da atitude de alguns clubes * rr.i o Santos e o Bota-

! .ogo. que já anunciaram necessítare"i de aeus jogadores r im
as excursões, não atendendo, assim, aos «peloa da C.B D.

O Vasco e o Flamengo, entretanto, ;á colocaram ã lispc-
sição do técnico Vicente Feola tod-» cs jogadores de que a

o tis t rias, de um fundo inferior
de artesanato, e;>iáo •.-.';;..:d;
aos r-.ilhare>. em cid.i^t-s t- ai-
deia*. Km sua ^u*ntal aade ru-
dimentar P fan-it ,*o de humem mesmo necassitar Os ttemair.
de doutrina, o> chineses
lev.iluçãD «ocial 0 que e-»tão
elab.irando. í tuao qua.ito mais
,»odci i ame.-íqu.ahai o* ;^a1r

, os dt v.da de umo jx-.eda lt
do» nosso» da» c"rvi trjco da
gigaritesca produção eni rr.?.*-
sa do Ocirii-nte sobretudo a
norte americana. A t,ual ass-?-

úu dos no próprio estádio de São Januário, cedido pelo Va»«o

ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE 6AZETEIR0S
UMA NOITE NO ORIENTE

Eleição amanhã dos novos
dirigentes da A. C. L. E. A.

Chapa única encabeçada pe\*> nos3c companh?:r:-
Petrarca Vieuc

¦ 
'
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SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO ESTADO DO AMAZONAS

AVISO

A Tei"rtir«rla do Sln'ti'-at'> dn»
l->rnalist«R Profisiy.nHl do Esta-lo
In Am*t<<ii-t». <!•¦ onlim de fu**
>ipsl>ii«nria, l'<rna públ  qne. n
>a-tir Sa prt xlm» s»-|! inda frlra-

para f^< i.itar a robiauça dos sõ-
i'a CH' ali i7", o C"brad'n. «l.-v

-** * Jflí **** *****•n.|it.' habilttaW». 'l.i; 16 Jl
tv.ta.. Initm ns dlaa tOtorlf tn *é

considerável aas suas :t>rr\-
de existèic;?.. um incd!o

[•ela ca-
do cérebro» BanáUco» *•

xalttcioi p<xi'-rã passar a idé-
ia dc se antc|>or ao qu" a ri-
éncia e ¦técnica manufaturtira
tíeri-cem ao h-miimi riiBlt-s. a-
rat rica. f,, \-, | iadert »e. oienião
belga, ital.anu t fiancéi. A
• cottage industrv- dos jk>;>u-
listas chineses está Iorífa de
lepivsentar o eli-m«»nto Ci

m*tmmOO social, mesmo d
que a própria I?u»sia e»tá cm

le dn Sinticato a .iiaposivâ" de condições de .oprcsenlai A
luant'» <.ip-'-)-irrin i-eiaiii^r | vantagem díMlSpetsão indo.
ma situava", aem n qu<> não wra i |rial traduzir a salvação de
r~.*Biv»-i. nas *»*m*çA.** dn dia • de unia -»rande inr'c rio
'rvffii", votar n<-m a»-r vntado
rjol . *» dc<" Jin*-!ito qu»* h.ibllít.ii m

A Diietona da Assotiação Amazonense dos Gazeteiros,
tem a satisfação de convidar os "eus associados e simpatizan- <-'"eí"

tes para mais uma grandiosa Festa Carnavalesca, que far/i ' ,v a:^'

realizar no próximo sábado dia 24 **** janeiro, um grandioso '""«.a

Bloco com cineoenta gaiotas, assai', avao o palacete da Maj.n
G;ibriel Vai ser uma coisa do outro mundo não percam est i
grandiosa noitada.

Inicio ás 22 horas.
Traje Sporte ou fantasia.
Reserva de Mesas todas as noites ia sede da Associação.

'.oci-> ao exert ii Io a-iá •< i.-cib..
irr^spo.irtent* *o me» *U- jftnmtrf*

nda- I Man:uj^ l* d,. jari<ir.. d" 19ó-»
j i;**" h.!'*,'.'**".'* Allrtiqíi" rrfi,¦¦ Ocdi.t

Ti».-imiieir«>

|">\ n
••hino», na hipótese de ur*-::i
vueiii nutleor. nâ-> e c-jnij«'i.
sa/í.« pela n)t;ur dc art«'»itnati
em i|iH> a» comunas ponularc
\;n. mergulhar a ulai-ir « i *•-
tiVÉdodp dn tí^ria

DOUTOR MACARRÃO, UM FIGVRAO

Estará reunido amanhã na Casa
fr, J..rna!» ta. <* Conaelhn De.:***-
ratiwo da Aaa^ciaçãn dos Crotitt-.s
e Lomtorea Eaportiv.w d.> Amai*-
nx.*. a f.m d«- or-roOivr oa ivvrx
t*t*0****** da «ntid..r.-, pJr» •
p?riodo 1»9 19S0

A • :**.-,*•> doa novo* dirlnrntes
m ACLEA ter* inicio à. 9 bor-ia

pr»-. iiamenr.-. t«-Jo dirtif» a vote
IsdsS es ni.^nbio» do Coa>^tho
P- !.»>. raiivj. bem cua» oa ki
piriitra. es"t*-s ií<> c«jo Ar uuaorx.a

ti-

de i<jrr m<inbro efeti-r^
P*- ,i manhi portãntn «

riüu • 1 >eutire« t»
*\-rã.> **rr~.rit.. *o e**
««•nt-ir-j» i
CHAPA INltA

Num ex-..-nqtto tie rt*** *
prt-ndiin»-nto. oa inaniycnj <i»
ACLEA cerrar*» fiisUM em tomo
A* únu cíta-to «Huca. memo-vmi*
por Petrarr» Vietra « V liaiS'
Oralot. nl|nitKws» wti p*-'« **¦

ttom.

\ OACX.M/iCAPfZAlSa
/&*>CO A ALEGRIA

. 10& CtriAHCAS oo
S>LO ttO ME VEPEM.

Ka

ABSOLVIDO OH <|l ATIM» IRMÃOS — Belo Horizonte (Meridional) — Quatro Jovens ir-
mfto*. pertenomite» à tradi» ioiuU ** rica familia de Ioaima. ao Nordrt»t«- de Minas, foram levada*
a juri pela segunda ve/. por « rhiu- qu«> cometeram em 1955 naquela cidade De um ronflllo etn

qae tomaram parte diver-, * \t**-*xt*u.x, ¦» <-arnaval daquele ano. resultou a morte dos fazrndei-
ram Reinaldo Ou*mã«i t uahi. Maritog dc 1'aula tt**'** g Hermialo tàr**%a*Ut \t.*s santos, x-ndo «»h
rlni* primeiro* flgtlr i* **** d> itsssi na M.»l»-da I»- de Joiima O* ** altt x-*. tio crime. JK. ¦ *.'*"
Frm.nelm.ro, Som* e A»ltvHI' Mlr»i in M-irto. afto irmftos fa/.«-ti«l-Ir. s aha*tad<>* naquela aona
aordestins TamiW-m foi mea ¦*i'** corno autor d >h crime* DeocIMe Alve* i.,m*t-*, que er tá fo-
ragtdo Os julgamento* dte* quatro IrmAes realizou *e em Jrquitínhunhn d»-*p?-rtao.l« \l\o in-
tmmm ******* regUU» do Nordeste mineiro A *t******in áo Juri fni pre*i(Mds pelo juiz S«>«-uiidt.
Avellao Peito, atuando ni ttottma o* «-rtonlnalio^at 1'imenta da Veiga •¦ Aumi Fulçfn<io di
Dom* Melo Jfa acnsace.» atuou «# promotor Marcos de Freitas e • idvogadn Antonio Peixoto
de L4H>ena Oa acusados foram absolvidos por unanimidade, sendo Imediatamente po*to« em

liberdade No flagrante, os acusados ne ***** de* réus.
.- ^m* m*Z ST. — '

sa j£3t*.e*EM,
jjue AL&aGiA
QUAMPO AS CG*
ANCAS VO &6CIFE

/M£ VIAM-

tw 

***** *m*mm*.

o mtrttAO *

^ cacHAceitt! JM

I I iLvI »» ^**mí^^*m&**a^^

/m

9 ***£*} ZoMM m
I ] Kã ^ÊÊ^Ma

9P9IHh
At I ' mm W W*m\nfm\*\

Au.mm^mmu ^mVmm mw^ * ^fc mmt m ^H ^^^^^^^^P^^^H

B^L J 1 m mm ' m\ ^H
^mP9* 

' 
^B k^Pr *mm**r****rf--'****** *» *mt

mC. <**** ^A .*m*.- m*m9mTm lt f #* IMW*. Jl L /** Ê m
m^m* * m^mmmm\ W *mm. mu***** r mm m*W W mm* tmm ^^^^^^^^^1LW (mzm m mm m

O III Ml Dl AM. D». B%sg| KT» — ia f to* acima |.H-*biaie
uma toam* ú*- um treino da «rb-và» ^ra>ile.ra. no pátln * trr****
lado do l olêicui la» ***nl**.*. umi" v- -lut*.- t-ntand». lmU*rr**o***
%Ic<m1Ao e. a dir.-Ha um ataque feHtsM -•>. aa partida ..»atr» •
Kii*«ia. .in qu»-. a <I>-^|h|i«" do SBdB*| • do* woaw*.trtualaraa»

^quclr* por 7) i M (in>

^*ift- V

-

/
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ALUÇAM-Si

DOAS CAIAS

De madpira com dca pavMn.n-

to» c<»> saia «ie «estar , Mia d*

tefcipôcs. ccaiflha e sanitário. No

p vhjauito r>jperior. um dormito-

no Tr*t»r no Banco Popiar de

M-trauí. » , -

• -y > ' I <*

AUfQA-SÊ

0>A*TAMENTO — é iui Ro-

eh« <aa Santa», !•

SALA — a Rua Barào da

D^reiTis®3 tOS.

TiMo^ - 
^4*.

k rua

OAUAS VASIAS

—

OASA

lho,

Vendi -se uma

, situada

7(5, «Ias 7 às 11 horaj e das* 13 As 20 horas

negocio.

^^Hcasa em construção. de tijolo, cotn T ®rt-

na rua Barceloa. Tratar na aVenidS 
'JoAd 

Cufc-*

:M: ã

SALA Dl BANHO
**W«f 1» 4 «T *

TCNlJ^-OfC um .Coç^uito pfN

!^FÍJ? rycf. Av^f'&

c^IÍ:

Pil 
a«

¦ 
MNN-KH

comekc;c

v 

'fi 
/

v1 / ! t <

/ /

As a i naAS «ru*M

«a

OAS ACUAS | 
"Viillanlt" 

para
Baia do Rio Ifa- 2» de Fevereiro.

a America a

l9el
W«MM

¦Sf^

softre'o

out'm eJ

em para

nível élo

20 metro*

Vel6i**para Amcrlca s >

lltm. ' *
" "Vl*Jaro 

para Iquitoa a #

M-rçv
•'Vaftjoa 

para Iquitoi a M

m«T

«T

«1b
*s

de

i V I **

V D;Ttofja Reglçnai doa. Cor-

r«ióf ' Tv!-|nift», solicita o* pfo-

pntfa{'*

•ASA E TERRENO

Sáo ¦>»

Vende-r-e a casa da rua dos A ndrati»-<<

mente desocupada para pronta entregV Vende

terreno com 15 metros de frente ;.aic. a rua

; a Vila Militar com uma linha de fundo dt 48

do-se nos fündos por uma linha de 3? metros. Acha-se no tae*

»< af»i i lher
mb 2 barracões recem-construídos

tk itd{- BtfS yrwiiW^r j
r«tn o rtfsV*' •**•** »#§""*»*¦ ® .?
,e.j v \f rwia^yai. evitando a 

'

cobraaf» co» <n r.fç de taxa devi-

ia

O.» i.iterc sadoe devir ao dirigir

t s-¦¦¦ i_iv d. a Serviços Econômico*

no l u Aid!#».' ' "•

- V.^ **  a ¦¦* » V . \

Agvti^Mi • Mi4«IM

DROGARIA, a

H*'teiifA

receptyrei» 
' 
tolha de aluminio. A tratar na. rua dos Aridradas n. 281, das

10 49 12 horas e das 16 ás 1# horis, cu pelo fone 2419.

PEWtTO

'* mpttVo <i 
"via^m 

ao SuT dt> !

4 vum t^«T i

M> .dc Vijy*. dOia tai}<le» I

con.glrtj. ±V« ¥"

°®™* •m 'r"™ trip. I* t'fcairro «1t Aparcc'lfta),
metro^lanfs^ 

Pu »,-'oa teiffirte, iiof ou isii

coin a senhora Maria do Canno
madeira e eotrtrrtos de BUva.

rota dtffii

rítava onl

e cu^ItM. 
, , , ^

punição r»M« %%Vius üus 'HiíHVr* c Li-
' 

íKAMP veitol, 1i'^ de<V/jrç«» 
"* '

TnV»i*f Bpatc* — Ch-C'H)d<> em j 
"ífcáii " 

pjfa httUMH < Havra.

Altajfe |a * íe m^ço. 
'

líobo IMaiada — Atracado em I HAVIMf 
-fibí

pojtp fmó.
ÉaVuatlir» — Em Bi» Braaco * ItUb» D A

Acre.

I S.NAPP

dourrente

A laireha ~Rui;ah-*" aalré para
o A' até lio Br .iaro no <:ta 22

dr JttAiio A* aa huia

A lanln • M-rt-Ver ". mt

ao rio Sollmòr* al* a<m)«mm

t*t'i <it Minaj ito dia

M do corente

a .auwiu uft «»r "CNiádt d**

U>ii«u.i" >a!ra paia o S»).r»A-s

B"'J CMltMt. no d;a

24 á* irtr

"Primeiro Ba

rtamaate. tm I

mM-Mai to u

•. «r •*> t

• ^

• «estas fatoaa
'l^atogl#; aa« «o«a> a§

•ar»

Alma d. Co Madeira.
* «

— CM AJVareti| loiro Mrt

Kof-ctc pVja 
*»m!a ío DíUca 

'Falar 
ràA a 

"2Í,

j9 mittoai p.ra^ ^k.m mrâ^m J] 7
"troenWítJU — P»Ia 

"?•riíl.i -'o Boi Wb) <49 rVn. • M.

d . Be em do Pa-
1 * » «

Hlií" ]« Re

I>afc ii fj#. B.'lem d'j Pa a a 24

'Ofo* a# Hi! »# 4« tm4m m* ttr«
•'/ Coari

O «I.f^or 'Af^uir"

de Porto VW)«a a

n i tia 21 ao —>
a ca fk«> ao dia
• c B — aendo e«i^:alo bo 4-a Ri

a no>v> ic it<.

O ir. #r Par.ca" c< A Afoaao

Pu-san^a 40 milhas para

Aluga-se um bom depósito 
'sito 

a rua dos Andradas canto

com a Mundurucús, desbdUpaflo e por preço razoavel. (

Tratsy com Carvalho & Ruiz, rua Marcilio Dias, 269 —

Fenê: IO-;

4» ¦

CfiMI | «Min nc aaaMaiie

Aos a unos da Escola SENAC de Manaus que cursaram

j 
I e II anos. no ano letivo de 1958.

1. ^ede-se o comparecimento dêsaos alunos, no Cetttto SESC

VtHOt-St
^¦coapidil

Uma Ca^a
aito a Rua I

Vlaconde e i

Vila RHwiro

A tratar na 
"CeM0» 

tartaruga

com o chofer do auto n. 004

5PI

¦Mim

G«AIU)iA' EM PO*

Toda* as virtudes ttak-as dèste prudigiona revigoraate, mni

incômodo trabalho exibido pela pu'verizaç&o do guaraná #m í 
SíndlCOtO dom

HMK . j--
(iuaraná em pó Integral, preparado r«M aenienles salerio- ' AtOCOOlStO df VO|lfl0Vr > O farrapo" «firé bree» do R«.

nadas. Aroadii ioado em recipientes de alumínio para cerca d? 
1 
TtíntOS FcrrOgCIIS 

'if® ^ •i<-a'a até Hlanaua.

com

1 SENAC. dia 24, sábado ás 14 horas, mar se tratarem assuntos
A 

P I -T- 
Ç Uft E importantes

?«.* li | 
>"

Mnçío «mI

leio r««i dê ob«tiias

lha dorá vifór • wédi

e àeroírêrá sum juv«n-

wátl

Distribuidoras:

MOtAtlAi fiNK

R. Mmmmm 4ê Va.

Çy44^0

CRISOL

A rri^fiã pomsda ooátra In-

«o*"Seira« e curubas

MaW de 20 mil latas vendida»

w. J-Tsriairs Nas Farmácias e

Progaçaa- a t . . ..

FECHO& tCLAiü:

Vii ÍHjuca, Eaaticoa. Rot^a. do
~-*<2 e. pleaicoa„ <^a'caa do 

'jfto-

-ilo Jeríejr « laStaa. Grtg/q o

[i 5«» Rendas • bordado». Àna-

f ias. recocet, Linhaa Cofte, Cia-
*oê coiro. Meiaa de alfodlo

:''i< a branca* a Cr* M.000.00

raode loto do tecidos d» seda
i g-4o a Cr$ 50.00, t*1 ' itom

íe metal e completo aortlmento

d* ,t. jdeiaa tem a

CASA MARTINS — At
Ciuirdo Ribeiro,

imto da

'ii'SiM*

-SB *mm

\fiií di-

SiterOl — l*miY)d*ndo Rejhen«o

10 mlOias para 34o Ltiiz do Re-

manso.

Lr^io So^ré — Nav-aa ilo pr'o
te nova I Ituquara 40 mlthaa para Gurupá.
•*trf • 

^ Sapurnta Prri»«e Rela Rcaa
Caxia» a* i 10 milhas p>ra São I<iiz do Ma-

! tnori é.

Lnpolüo Pcre . In.a. Campinas
. •- Urua-atatiu — Atracados em

Manaus ,

«IIVIRVITU IMt ftlRtll

NAVíflh tí(V' ti>ft>E BKKRdSlRO

i ô AJÃ^ranta Af»*i»n<Wno em
' 

viagem dd TOuring tubè. saiú

Rfb

i HOJ| -

9b freira ò

Ido Ribeiro

Av. Eduar-

„ . Lxlo Rio no dià 21 pura o Norta ,

T5t4 r' 
¦ • - •Sg**!

O 
"RIO 'Gjrupa- 

tléou dfc Sair 
' 

Al
de Sante* ekt mèí* dirtfo ;a %4-' — *

leni rio P«rá de onde nroaaesui- Ç*3 
°i_*m

j rá yara Malta»:.' ' 
* * ' ' • *», <of"ot.

—"••í-*tu4iin" «air#d* tanf»*. 
Lancha

•"%fcSe rotp -xfcio a* aÉéaõ porto. 
' í?ar* ,

de febedHo em mtta- 
"txÃ 

^ ,
IVdfrt-W, 1. 

*M6r 
-^c-ii- - Ba.x.d

Eirunepe para M^naua. «iu dia II

dt> coi. Wit-

A mm':
"lift>pí»:do 

Perrt" para' o MtUei-
*Va a 24 nt io Wfíí i\' i nfU'-

"Lobo D*Aln'.aaa 
' 

j>*ra B"(-'Di do

Paia a í) « lo horas

l R-boca dor "Rio 
Acura, para o

Acre, a 25 a* 20 horas.

Campinas para o Jurui a'.t

Crvseiro d» S«l. a 21 de Janeira

às 20 horaa.
*T>aro S<«dré" para Porto VeHio

a 3ü J0 hCMas.
"Te-ezina" 

pira M rjéa. a 23 a*

20 horas. 4

"Pai ti.ba" para o Solimões ate

Tabatlng'.

» l^ras

i9Ti ¦ RASILEI19

PA

¦-o.

a 5 de fevereiro.

I'

do

iapua *

i Àcrc

Metar

LBITR to CIA
— R grejKUUKi'*

para Minau*.

rtpuá. no dia 21

A"

' Mt.ria C-i ae*" — Silhi

Rio Púiú] fito Labiea. no

f!r

30 doses.

Locais de venda:
DROGARIA ROSAS — Rua Marechal Deod
Avenida 7 de Setembro, 216.5.
Rua Guilherme Moreira, n. 126.
DROGARIA UNIVERSAL — Rua Marechal Deodoro.
Livraria Normalista.

Bar Ipiranga — Av. Epaminonlas — Esquina da 10

Julho. »
Farmácia Central — Henrique Martins esquina

Instalação.

*

Arrecadação do In.pí^tj Sindica:

d» Í9Z9

i Skte Slá4:cüto noticia a té«.-*

»s emprésas trie coit tltuern o co-

.mcrcio atacadista <i" !vuça.í. tin-

tas e ferragens, a recolherem du-
r»nta o rr.ês de janf.m o Imposto

Sifidical em ía"or déste Sáedicafc

11 de Fe-

ila

Látex natural
»-f V

qualqutor qaoDRtfdadto a* melhor

de prbça. Tratar ao Flutuante Cachoafrlnha D

GUQ>ES BRANDÃO & CIA. — TELEFONE: — SS4I
» ¦*:*

MOTORES SEFFLE MARÍTIMOS

Venlehi-se dois motoros Seffle um d«» 30 HP. 1 cilindro e

uni de 40 IIP. 2 cilindros. Facilita-*â o pagamento.
Tratar em R. Pereira & Cia. Ltda., praça 9 de Novembro,

100 120. fone: 26$4 ou Serraria Pertira.

." ' 11

Ovrlvesarta • Releparfa

ANEL BE OURO

em harmonia com ofi-

c:alt Al; guias d,, recolhimento

encor.trani-a? ã c'lip»?içSo dos in-

| t^i cf^ados in Socretiria do 8m>-
d:- 'o á Av 7 de Setembro. .
n. 852 O Imposto qjç nâ«"» f« r

: p 
-ço <ni Jiu:iro ((arreata aerá

PTBÇ9 acr»-Bcido da multa de iler por verelro.

J, 
<• iito Na forma -io «jue dispõem "Hi!ary" 

p*.-a

| 
cr arts 607 e SOS da C L T é Fevereiro.

_ docamento «,'acncla; ao coir.pa-
* 

recimento a ccnc«--rrínci»8 e pira
cfe.to de fo-rcecimen!o à r«f?arti-

ç«V*j a nrov» de quita(ão do Bi-

pijjto Sindical. As r^artições
F-d"ra>;. Estiduiu Municipais,
náo conccderê^ re^istrOB. a»ívirás.

ic nçTs ou patentes de registro
¦ •a e.atabeliriir.entns q-je nio exi-

b m a niova <fA qje o Im(>ò.to foi
H,Ai laiiente p.jv Mtuaus. 2 de

Janeiro dn 1959 — < m JOSÉ' RI-
BEIRO SOARES — Presidente.

NAVIOS DA BOOTH LINK

A cheg n ¦

TVelOs" da America 3

; ver«4r®.

Bilarj- 
1 

da Europa a 12 da Fe-

fíMm
"'Vigiiinte" da Amarela, a 2

>üc Fevereiro " 
' " "?

tV?;«" d^ America a 8 d# Mar

cn,

(Vamos'
Março

?Hübert" da Europa, a 1S de

Vapor "Industria:" 
Em * viagem

ao Ri o Jumá até Crjzeiro do Sul

pa aoi em Alvarãts. no d,a 30 di.

gprrente :tf 21 her^j.

Motor ' Reieoi TI" — R-grei»an-

do do R:o Jurui pira Manam

sai j de Cfuzairo do Sul. no d.a

, ai deste m4p.

V*T''* 
24 da

'DíQ-s" da Europa • 23 de marco

b aatr
"Veloz" 

para Iqjitcs a 12 da Fe-

a Europa a 14 ds

NAVIOS PARTICULARES

Eat:n.".Çí.
••Alegria" 

de Birrn do Par*

Saldas:

(Alegria" paia R«!em a 23 as
19 boras

A «ilr
-MirániA! 

pirfc" «rtaffcs ? ?r
TRAFEGO OR LABCTtAB

A SÀckS Atofprlcana fütu para ri

Solimêv até Tabatmga. uo dia 19

ALMIRANTE ALEXAKDRIKO

Ssuu do ííio de Janeiro a 21 no ccrrt-nte escalando

Vitoria, Salvador. Recife, Fortalezi, Belém Santarém. Obi4o*.

Paiintint e Itacoatiaro No regresso pait Santos escalará em¦

Itacoatiara. Parintins. Obido* Santarém. Belem, Fortaleza

Recife e Pio de .laneiio.

Toda lotavdo de primeira classe do navio na viafaa ét Ml

e volta ficará a disposição do TourLng Club do Braafl ^mra
atender aos excursionistas ao XVIII Cruaeuo Turístico do KMb

te. Pac5agens de tercei ia classe e transporte de carga* LQhort

normalmente ao LoOJe Brasileiro.

RIO GURUPI «

Ficou de sair este m6s de Santos direto t Beiám.

pm Santarém, Obidoe. Parintins e Itar^atiara No rejçTe?* j

psi-i San* <>s escalará cm ItaroaM-ns. Parintins, Obidus, San-

tarúm, Ilelein, Fortaleza. Recife e Rio õe Janeiro.

CANTUARIA

Sairá breve de Santos, escalando em. Rio de Janeiro V|r

toria. Síha lor. Belém. Santarém, Óbidos, Paruitins, Itacoa

tiara No regresso para Santos e^.-ala: á «rr Ttaeoatiana. Pa

rintin,*». obidoa. Santaiêm Belém, Fortaleza Recife e Rio 
"Ce

Jcncit o

CARIOCA

Sairá breve de Cabedelo escalará em: Sâo Luiz, Belém, ffli

reto Manaus. Retornando para Porto Alegre escalará «Bi JU-

coatiara. Parintins. Óbidos, Santarém, Belém, Fortaleito, Its-

cife. Rio, Santos, Rio Grande e Pelotis

«FARRAPO»

Sairá breve «i» Re^.fe escalrá cn? C.tbeiielo, Sio Luiz,

lém. Santarém. Obido?. Parintins ; ltac,->at.ara. No rej^rei

paia Pórto Alegre escalará cm: Ttacoatíara. Parintins, Obftt-J*,

Santarém. Belém. Fortaleza. Recife, P..^ de Janeiro, SâBtos,

Rio Granle e Pelotas.

£

mvm

DMitati %—m
dm ¦ y xb Bani .

•• MsBtoHftR BB

Entrado úé Belem. rejjje^saiá -om o mesmo destino, r.i

dia 23 ás 1» horas. - fÇí = 5 1 : 
" 

-

Recebe carga e passageiros de ia. cias?» para a escala do

cosiume. *•

Informações com os Agentes ,Sjcie'is«le CV>merciafl:de Re-

presentações. Ltda» Rua Gniihct-ms Moreira, lVi — Teie-

folie. 1373.

FMOS fM GERAL

r -*as carnavalejcas. ani\-ersa-

T

\-'ita-e cnrimeiiiaa de p4Jtfis.
•« letes, • mpada:. canidint^i^s,

i'apá, maionese, etc,, organiza-
»- oof t f;m reaidtficiaa. Preço»
•• -.ntaj°*'5

Rua Br.ilio Moreira, 323 ou
• ¦ kn p^lo telefone 3482

B-f.aOilD. ,

AV. T DB SETEMBRO. 1359 — fCanto do Qulntela) ~~
Completo o variado aortlmento de Anola, OordAaa. Me- Campanha de Assif-

(talhas. Berloques Pulseiras, Brincos, Relcgloe, para homens li fÃneio C-,--! j_,

senhora. Despertadores, Relo^Ioa de Mesa, eto. etc. iOC 
OOS °ons

Oficina própria de conserto de Jóias e relogloe.

Apllca-se alto relevo em anels • pulaelraa. ! d.

Qualidade a precisão ao mínimo pr«co

 " n! *t

S0CIEDABE COMERCIAL 0| I^PlIf SERTA(4tS

LIMITADA

Samaritanos

aoordo com o art 51

KÇAS PARA AUTOMOVEl

O «odor sortimanto da praça.

Industria a Comércio Bomfina S.

para j Dias. 137.

A. — lua Mardfle

GARRAFAS

rOMPRA-SE qualquer qu^ji j ia-
• G'jirmá Ljséia i-j» Dr

1 75 ou rua doa Ba ee 135

Propriaiada

ritfica

1 lira distante desta cidade.

P Íví para grande criação de
t i e ^.ai.t«cõea tia juta. nn.no,
f'X.

V» tid«* o j tr jea-ae por prew.o
n<-s!a r.riado .

tratar a Trv. Huascar de T.-

•UtVíic. llis

LÊTRAS GÓTICAS

f»/ se ipialquer tri
Ittras jrófica.?.

Tratar no Bairro do Cén, 31.

"Asoçiação 
das - Cro-

*'*tas e Lmcatoms fs*

pertivos do Amazonas"

IC NIM ORDINAftLA DO

r ;HUK> DELIBERATIVO

C'^i7.L

CON\OCAÇAO

'.•ím c a.ayoêto no Pari-

' L"ni:o r.o Ari; JS 9 <Ca*>:

«fciasfb «M *
• j Arfig"' 2S a e

*-¦ P tr -gr nç-»f'j Único, dos

. A C. L E A., m
P * o ,g(, convoro todoi ««•

_ 
. ^ CONSELHO DELIRE-

! • 7:yo 
"a».ia 

toüwk> c»n Õ'e-

g av d* kj dj-eltoj aociaia,

V*i '^iiiaio ordínaria a re*ii-
r» » no J¦ •, 25 do ciwrante íjul-

'ir-irt!i{o de janeiro). Ml
' , !A Lx) JORXAI-ISTA.' è avaai.-

Eiiardo Ribeiro S50. ãa S <A-

horaa . rr, primeira Convf*%-
r- '* ' ?ir a j, *,3 'nv* ^ mâitria

rr »}» n»«:9 jtt. < doa fonâflhei-

- 9 neva htra* eai ae*un-
*? vc« u;^ » com a

I * n '•no.' um t^rço doa < on
'• 1 » f-:r\ twpiro € tiltima

•r.ài, -a 10 dezi hora*, com

p" nri t- quji oúniaro
rr > + h".ro|, * fim ,de •®r tra-

' . nte
F>, da niti^ do Conw-

r> i» • al v»..

E -íção d» D.retorf*. 
'

ti .-Ho di Conat»bo Pi^ca!;

R eição dai Cc«niaaõ€a aa-
¦» o eiterciHo da

PEÇAS PARA BICICLETAS

Fsóii, busáaaa. «Usamos.

Industria e Comércio Bomfim S. A. — Kaa Marcilio

Dias. ll>.

PEÇAS PARA CAPOTAS PARA JEEP
•» - . . 
Y«finque nossos prfyva.

Industria e Comércio Bomflm S. A. — Bua Mvcillo

Dias. 197.

V u

PEÇAS PARA SAWMiAO

Não compra sam noa conssiHar.

Industria o Comércio Bonfim S. A. — Bua

Dias. 197.
¦ ¦ ~.i "¦ ¦¦ *

| 
binado com o art. 34 do>s Estatuto;

j 
»in vijtói fica i»r èsse rdital.

j 
c nvicída a Assembléia Gera! da
Campmh i -le A" isteneta So- ia!

| 
dos Bons Samaritanos. para

I remião Ordinária dciiiitijto dia

?õ de janeiro, áa 9 horaa em sua

j 
séde provisana, sito a raa J >>e

IC 

mdiit«», 410 proce .<ax a.** » >i-

çõi > para oa meiiibio.^ « a diretoria

j quí devera refer os d<atioos da
i m^-ni t no ano ucrrente

Wilson Artirlimo da Rocha 
Prtaid-nte

Ouçam aos doai ir g os Ba anda

da

RADIO BAR*

ftAfiWM^TES DE

PORTUGAL

NAVIO «AQLIDABAN»

Kntiado de Belém. regresaarA com o mesmo destino, no dia

15 du corrente, &d 17 horas.

Re. ebe carga e passageiros de la. elasfe paia todos 03

portos de escala.

Valor daa passagens: igual à tabela dos SNAPP.

Informações com os Agentes «Sociedade Comercial de Re-

•-™ pre-cnlaçòcs. Ltda». — Rua Guilherme Moreira. 104 — Fone:

KT 

- 5 " —

CASEMiO FILH0 (INMÀi^ I MMk^T

I. i;

KM «MLROMAR» — VIAGEAI INAUGURAL

L.-pe, ado neste (xtrto até o dia 15 do corrente, regreasan-

do depois de indispensável destora direto para Fortalexa em !

viagem rapida, recebendo carga para aquele porto.

AGKKTES: — J A CASTRO it CIA. —Lobo Dalmada,

322 — Fone: 2157

r

PEÇAS PARA E0T0RES 
"ARCHIMEBES"

Completo sortimanto tnchuhro vaka.

industria a Comércio Bomfim B. A. — Bua MarctUo

Dias. 197.

PORTO COMERCIAL

Xfugs-he unn ótimo prédio situado na zona comercial e

Bancaria à rua Guilherme Moreira, desocnpado.

Tratar com Carvalho & Ruiz, rua MarciMo Dias, 281 -

Fone: 10-84.
11 m —n ii- — 1 —BrnwMBa ssB»

TARW80S DE RRSR2E

— Lixa a?9aa e pasta pj solda

Bomfim B. A. — Bua MascIBo

1S7

TELHAS E TIJOLOS

A Cerâmica Rio Nejjro tem para eotrejfa Imediata tijolos

1 e 8 furo». Telhas Marselha. Canal e Cohmtal

Encomendas a Huascar de Figueiredo, 1118. Telefene: 98-

.» - ?«Li *

f

AVMCHCIA DE

ACORDO

R cJiaou-se. no cartorlo Uos

Peito3 da Fazenda audiência p^ra

jjrordo entre a Cia de EletrlciJa-
d« Manau; e r operário Pedrc

L°»ai nço doa Snutos. a fim de .ser

estipulada a indenização por |
acidente no tniballv, a est> u ti- I

mo \

O. dr Lúcio »'e RcaiUde, advc-

g<*do da Cia de £ietricidad ^ de

Mnnau? cnnparect i em Juizo.

niumiju ca rear»ecti\» prorurarã'»,
e exibiu a aprdce da "transa- I

tlantica Cia, Nacional d > Srgn <>

na qnil < tá ' gurado aqu U ope-

rario e ficu, tntãc d-sipu;tdt o

dia 27 de fevereiro nrc-ximr pata
nòva audiência entre ambos os
litijaites

SE8B1BI* PED1IJ5F

8. *. 0. P. — SERTIÇ0S 0E RATERAÇtfe lR'

ANA20RIA E OE ADWRISTRAÇAO 00 PORTO

00 PARA* (SRAPP)

LINHA DE MACES

NAVIO «TEREZINA» VGM 1» - • 
'

Sairá para Maués, dia 22 do corrente ás 20 boraa.

Recebe cargas e passageiros.
LINHA DE BELEM '

NAVIO LEOPOLDO PERCS» VGM 41-P

Flspeiarto de Belém a ?3. Retomará c mesmo de0ttBOs>B"

21 do corrente às 20 horas. Recebe caiga1- e passageiros.

NAVIO LOBO DALMADA» VGM. 36-P a>*',

Esj>era<io de Porto Velho a 26. Saiia para BeUm. a í7-do,

corrente às 2u horas. Recebe cargas e passageiros. *j2

LINHA DO RIO MADEIRA

NAVIO LAURO SODRE » VGM. 37-P

B gerado de Belém a 28. Sairá para Porto .Velho» B 80

do corrente às 20 horas. Recebe cargas e passageiros.

LINHA DO RIO SOLIMOES

NAVIO PARAÍBA» VGM. 143-P

Sairá para o no Solimões até Tabai?ngat a 5 da

às 20 horas. Recebe cargas e passageiros.

.% u T A O:

PASSAGENS* A» passagena

a apresentação dsa ateatadoa de

riota e fAre amarela. \

RAOAfiF.NR: Solicitam— ase »re. pmi|8m V

de hiw tw «esbarrar

aatcala -ea1

raat firaadi

pMtertar o êeae Bavária. A

CAKtiAS: Accltamaa eargaa em «ráfepa

pkrtoa da litoral

Belém da Pari.

\

C0L0NIA OLIVEIRA MACHADO 
- FOME

Maiolroo d* Ioda»

14-21

¦ ! »

fLIA fOE OPOtTWmaC 1

OEORO .

L00R0 IBABthT

JAOARE0

M088

Kahiqoa

IrojWia Piilfe

CONBUÇXO ORATIá

CBCafTQftlO.

IVata 9 deüowflÉra^ 130 -r Telefaae: 2é-A«,

R. PCftflUSâlA. iTOA. .

E I N H A D A* BOO T H

> k» > íj»
1.4 í

THE OOOT1STCA8S8B ÇOI^ÉK LM»
^^^m%ÊÊiwê 

imtmtL

UM'

$£

12,50

32^0

10MB

tub

MJB

67JO

•MB

, *

p.i

RirHi,'

4*ueulB

ação do relatório

gj« f.nda o manda-

22 d» -onmrO de li

1 La A VI© DB SOOZA

.1 A-sncb.eia OarSI

A(j)dao^

WPPi'

MMj't 
¦ 

RABN BAttA-

NAVIO CHBOADA

». Juá

SAÍDA

HO^WWT

DfcNÍÍÍ

VI^ANTE

VlTtV-RQ N

dsmtarem

I jtJfcrtDt 1 de fevereiro > le fev erefro

15 d» marco • 18 de marco

/»' tuerpia t Londre? A H» março ? 8e março

UNHAS HA8 *M9*N A»

11 fl* le vare ro l'í 'e íe*errir"

Pr 'fi-ébl *

IVrt. Hsvre e H»ill

VAMôfc

NK\V Vwiaç

v/f Voifc ,

ICJTJÍtOS^—

¦EW

W? I
M U aaarrn

21 d

4 d. mar(o ¦

8 ij« ipürto

?4 ^e rtíaiço

ícve.-cro l'í 'e

ie\ 3B He fevereiro

S dr hmrço

8 da março

28 Jè matç

iguios

nt>V ynnf

Mif.d YM:K

'^SÍS

KjWTOH

fTi9S3ViRK TR^XSfSSTtS^

imMMIi na Ainiii

r 0Í1ÇAB A PWP

aeaawto — 08BOM-I0AAIIUM**tteo

lo»o»o' — PfBfo 1f a« NdOMÉn 11

Hi-v-ii :

fUKi

Laito d* Coionia  

AnasopUl om pé 

Vinho R«constituinte 

PENICÍLINA 400 000 unid.. c, sôto

POMADA PENICÍLINA. grando

UVILCMÍ 
"BATER

TAJXX) JOHNSON, lata qiganl»

Lanurita 

XAROPE CAMBARA'

ERYTHRA 

SAüDE OA MULHER

PREÇOS ESPECIAIS PARA REWJWR08ÉII

Visilem nossas exposições seta caa^rariÉte

000 0 ARIA PI88

a Mtroali ém fia. tr8L 40 B0 — TtM

6MASM NOSSA SER00RA APARÍ0W

— Continuam abertas as íosctíçôub pina oa KXÂ-

MC5 DE ADMISSAO «m segunda época;

- As provas doa referidas exume* turão inicio dia

4 cie fevereiro;

— As provas dou Exames de Segu"d^ CpQÇfl

ra as alunos do curso ginaaial realixar-ee-ào dia 4 én

ievereko; %

— Aceitam-se matrículas para qualquer aéüB 4o

j Curso Ginasial. 
_

> At 1 M ^ u * ' 
Jfc

»

s

D

Fi



IBC providencia remessa de
r^eaaewe- -.? *» ^^  —___________——.^_—_^___

RESPOSTA OBTIDA PELA ACA
EM fACE DO SEU TELEGRAMA
Deficiência de transporte c ainda o nosso nttdor

problemai-oW..
A ir-egulartdade do transporte para Manaus, ocaaiona. dc

ves «em quando, escassez de gêneros de primeira necessidade
para eoasumo dc nossa popuKçfto. J.i noticiamos com detalhes,
o estoque reduzido tle trigo * -dstcaU na praça, o que oca^ío-
nari'falta de pào, caso «lenioip a chagada tio navio que condu-.
iMISastlli nl ii de'tiigo. para * co.mt5 -io local.

|Em Idêntica situação, caminha o estoque «lo café, apresen-
tando quantidade insuficiente pari atci-rler per muito tempo a-.
mtmmtéuém locais. Procurando solucionar estes problesnas, ,x
AsJMciSfltn Comercial «lo Amazonas tt-r*. sc dirigido constun-
tsmtotfe às sutoridade» re.sjx nsaveis pelo setor m-uitimo do

pala. solicitando a regularidáide no.x transportes destinados a

aaaaa Ospitai. '
. Bm resposta a um telegtania enviado ao Instituto «Jo ea-

féi« Associação Comercial foi Informada, por aquele órgão.
mqste estAo í«n«lo tomadas pro.i.líncias para a entrega de caí.*
«destinado ao consumo internt «lo norte Uo país.

;¦ * h<
— j. calcafé para

_¦__ áaãaaã.o Norte
Jornalistas cumprirão programa do Loide
Aéreo no Rio de Janeiro-^e- em Brasília

'Viajará hoje representantes
da imprensa de nossa capital
Uma semana na capital federal, reunidos por ini

, cia tiva do coronel Marcilio flibsnn Jacques. jut
nalistas do Norte e Nordeste — Benedito Azed<.

representará • JC

«AL M COMERCIO
Órgão dos DIÁRIOS ASSOCIADOS

Manaus, sábado. 24 de Janeiro de 1959
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Rir 01BRASII
___. ___ ______ A

rio homenageados

sede da S.A.P.
na

os

hoje

professores

& *•
5. -

i EFACILCDR
Fará o discurso de saudação aos v.s^mtes o professor

. João Crisóstomo c e Olivt .ra

A homenagem aos professores qiM viciam do Rio. sob o*t
auspícios do Ministério <1e E'U.cação e Cultdra. com a Inspetoiia
Seccional de Manaus, para o Curso aos Exumes c*e Suficiência,
realizar-se-á hoje. sábado.

O programa será cumpri io ãs vinte e trinta horas, na So-
ciedade Amazonense de Profi-ssores.* Esra reunião, além de homenagem, é. também, uma formi
de estreitarmos a amizade des mestres *.e nossa terra cornos
ilustres visitantes. m%a**s%*\*l,

O professor João Crisóstomo de Oliveira eerá o orador da
eolehidade.

PEIO NEU MIMI
*>

- a - ' * _£S
3 ffmÀmmrMté

a$±' urr™*

Está em Manaus em missão
da sua repartição: o SPI!
Trata-se do sr. Manuel Joaqujn Dóvi>n, chefe da Seção |

de Orientação e Assistência cu<juele serviço

Procedente de Porto Velho, chegou ontem, em nossa Capi-
tal, o dr. Manuel Joaquim Dávila. Chefe da Seção de Orien-
tJaçào e Assistência, do Serviço «le Proteção aos índios, em via- :
gem rotineira ligada as suas atividades nanu-ele órgão federal, j

Nessa cidade o dr. Joaouim DâeBs entrará em contacto r
com a. Inspetoria Regional, cando cumprinento à missão que
lhe foi confiada. O di . Joaq lim Dávila. vem de realizar uma I
viagem por Gbiania. Cuiabá c Porto Vt.ho, em prosseguimento )
a, ifjcumbéncia que lhe foi atnbuida pelo Serviço de Proteção]
aos índios. '

Críticas à política do\
presidente daArgentinai
Sihrio Frcndizi, irmão do presidente, aponta os erros do'

. governe de Aríuro

BUENOS AIRES. 23 «L*PI> — Siivio Frondizi, extremista I
da esquerda, acusou o seu ir:não, Presidente Arturo Frondizi, .
de entregar o país aos impeiíalistas ianques. Silvio Frondizi, j
presidente da agremiação denomina-la Movimento da Esquer-
da Revolucionária, fez tal acusação ;-.o formular ontem as de-
cla!*açôes sobre a mensagem do primeiro mandatário da Ar- i
gentina aos Estados Unidos. Afirmo í v-ue sc permitir que ron- '
tlitue a politica de seu irgão. ela trará, cutra sangrenta dita-
dura perturbando a paz. e significará t. ruina e o caos econõ-
mico. Disse a seguir que o g3vémo de Arturo Frondizi repre-
senta diretamente a classe b irguesa decadente e parasita de'
sua politica. que está destruir do a incipiente indústria da Ar-
gentina e lançando um brutal peso le crise econômica sobre
as massas argentina?.

VIAJEM DE FIDEIj
- HAVANA. 23 (UPIi — Viajando i>or via aérea, seguiu ho-

je, para Venezuela, o lider di revolução. Fidel Castro. Nesse
meio tempo, em Havana, o mi-.jor Jesus Sosa Blanco, será con-'
denado a morte perante mais de trinta mil pessoas, em sensa- ;
cional julgamento público no estádio dos desportos Acusado
de múltiplos assassinios e inc-ndios criminosos, Blanco protes- ,
tou inocência, dizendo que se limitava a. cumprir ordens supe- i
iiores. « <_I_K<J|

X Sqtfo, v*tJM: o problema das passagens
nós já resolvemos para você. Qualquer
quo ceja o seu destino, qualquer que' fejao objetivo.V."prazer ou negócios,

V^s levaremos você até lá c só come-
faremos a cobrar na sua volta, em

^suaves mensalidades. Sobre o
*yA coofôrto da viagem, nâo' é preciso dizer muito:

você vai e volta pelos
modernos aviões da

Panair do Brasil !
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Veja quai a entrada mínima
sua viagem éê IDA E VOLTAi

ENTRADA

Porto VeBio Cr$
Belcm ..««••••••«. mw-mtj

São Luiz. 1*004/*

Fortaleza  1.351,

Natal T l.372#

João Pessoa 1.647,
Recife  1.702,

Salvador  24)07,

Rio de Janeiro .... 2» 122,

São Paulo  2.307,

Curitiba 2.M2,
»Pôrto Alegre 3.083,

e o resto em suaves
mensalidades..:

*t^+***********
*************% ilflü***** f

m *f

***> AZ,,
m *s
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Ra Guilherme Moreira, 312 Tel: 2574 • 2719 *<:&:

Aprovada em segunda discussão a
emenda à Carta Magna: prorrogação
Calmon manifestou-se contrário à aprovação e o Deput cdo Antenor Machado da Silva

tucionalidEide — Segunda -feira a terceira e última discussão
ur«3um a sua inconst.-

Ferragens Manaus Ltda.
VENDEM:

....Chapas galvanizadas 11*33 — Cnapa» pretas do tem —
mfmTnoa para farinha — Tinta.* Ipiranga — Alumínio em geral— Farol» Coleman de 500 veiu — Candieiros Aladln — Artigo*
para presentes — Louças em geral.

FERRAGENS MANAUS. Lida... rua Marques éa Santa
Oras n. 221 — Fona 1416.

Mais uma rejniã'. la-alizr.u. on-
tem. à hora r«ígimeiita'.. a Assa-m-
bl ia legislativa do Amazonas.
sob a pr r-si «lencia 'io ^»r. Arthur
Virgilu. Pilho, presentes 20 «lepu-
ta<ios, maém aprovada a ata ém
ultima reunião ,, não havendo ma-
t.-ria para o expediente e n*-m
oradores à hora do expedi<-ntet

Ouçam in quartas e quintas-
feiras na onda da RÁDIO

l MARMELÃNDIÀ
Proj*rima hiuuoiisttco de MAX
NUNES que é una presente da
emissor* ASSOCIADA

DR. FRANCISCO ROMCY Foi designado
CDfUHGIAO DENTISTA

Formado pela Faculdade de Farmácia e Odontologia
do Ceara

X — Dlstermta — Sajrndor elétrk-o psra saagn*» e saliva
— Vtstarl elétrico — Branqo.-ameato dos dentes — Infra ver-,

— Cir-- » buno-maxllar — Tratamento oHaloo e elrtr-
? da pior.„. — Métodos rop«*clals no tratamento das peo.
| aarteeme m emrélmcms — Moderno n rompleto Ukoratviiio ée

prótese em geral e especlaJlaãda.
OONHTTLTORIOi — Edifício Tartaruga — lo.

wJat IB s 14

RIO, 23 <M» O |.resid«n-
ie <^o Conj-i-lho N'aa*n.Tial Ai
K< onr.nui* acügi.ou o sr Al-
(redo Coutinho df Mcde.r'»-
Faltão. »r<on<>mi.sta da Furila-
<,-;"(. Getulio VaiRas j>ara e<-
lalw-la-cer «-nt«-ndini<'nt.»^. ajo
txmaato éo 1'aià. referentes ao
estudo da «-rononiia regioral
ila.[ua-lo 1-Estado.

passou-Sp a primeira partt* da cr-
da-m do Dl*.
APROVADO EM 2. a DISCUSSÃO

O presí«r nta- submeteu a 2 a
discuãsio o r.rcjeto n 1. ..riun.io
da mensagem governam.-nt.-.l n 2.
que — '-RcBulama-nta <i« Bfti0H
8.o ar 30. o da C'.nstitui«,ão do Ee-
ta»io e dá ojtr.-.s provid.-ncias". o
.r_ Wilscn d,. M.-iieircs Calm.m
manlf«>strnj-M CCAtrfStS SSS p-uá-
grafes 2.o e 3 o do art 1 o, jus-
tificando o s.nj voto. baseado na
.-ua prcpi ia consciência. a<rh*!.«l"
s^r medida ext ra-constituctoasl o

; q ia- J> c admissível s>- estiv.ss. -
li.t:. cm Dit i iura. e finalizou u
su;i justificada'» ccnclrnwinO') <».**
seus paiea a transformar o projrta»

: a-m tela , m enseada «onstit-Jéiri.-ial^
Dr»i o seu v.to <-ontr..rio. Tssobem
.. da^utaalo Antencr Mach^aia. .-.a
Silv* aii^jinentou a unonstitu. io-
iialidad.- do; paragrafm 2 o .- 3 o
do referiiio art Io, «VcLíran-lo-
Pa- contrario w sua (aprovação. Em
vntavão finalm.-nte. foi aprcva.lo
o alidido pro)ata.t . "ntra os v..ln*
des sis WiLs.it. Calmon Anl.ri&r
M.actva.l.. da Silva e Man.. Diogo
ia- Melo

Aguardem a Moderno
DROGARIA

BARREIRA

Na reunião du próxima segunda-
f.-ira «Vvera ser discutido Pm 3. a
<ÜjCU5Sào.

Antes d_ encerrar o presidenta-
tnari-r/u nova r.-união para sepjn-
da-feira. ã hora ra-gimental

Novamente em funcionamento
o Restaurante do Estudante

A partir de hoje, com novas instalações — Preço das
refei«jões

Após iuii InterrogMO «le pariliz **,."*», riotiva.la* rnn vario*
fatores, *-eabre. ãs 12 horaa dc hoje, o Restaurante do Estudar*-

.'e. TT** upei.iaif. pela atual adminis.r**,ã.> da CrtiAo EF^stadtial «los
Estudantes, sob a presidência do acadêmico Agnelo^aftri.

E', não resta a menor dúvida, unia grv.de miciativn. que vi-
|M trazer imensos benefícios aos estudar'es, principalmente

i a«jueles 'íue residem no interior do rEEstado. e que sAo obrig *-
l dos a dispenderem consideráveis inipoitãucias parnrsuas% ah
mentaçôes.

Coi.a, id.aia v imtsr. tmlsnrnlr pa-la | C mc- Se asbe. o ijmA.
dira-çia rio Lolate A*re*. Hmummt. I rrmiAv** ho»r.«('«( i.^wii» éa
a frente <» . • ¦ r. ! Uarttlxo C.ib- itmpranm A', Morte e Hcr^tmXm
soi. Jacques. .. aj...á h- ,• nu- r< :,v -1...1- -r>* aw*» uma rejj.^a.
mo ao Rio d»- Janeiro >or:ialí»tas n«J iod« Janefr©t !r:'airtro»iit» «íe
amazonens' •. rrpr«»entant • . ai, .. ju.u .1— Am cm cttsta •
impreass -te Manaus, par«* • >«Tv'«-*¦ ét t-artem,-j atrnm
cuMailtinentc i um prcitrama : Asektr. ¦¦'¦' *m prtmsira* t-a-m
no Dlstnto I ¦ .r ... a -m U.--..- . <J- snmiéxã. mm-¦**•> - "» .Otl.m.íAah
li*- i. • —aí mtStrimS A A'^-*S**0 AtSV-.y Um A TarOr*

m-J.  Aug*- CmStArrtxn t^m A, Certa, m
1 Berr.dito de Jmaxm Aredo
jornal do coviaao .NÂO PAGOU

OS JORNAIS
Sr> aartorio da 3 .. V»ra da

a-.v-ivã d. '>jc.a,: : ie M«r
C'.« lho. o i*.r Ivan d<. H-jg Silva
ingressou com uma acã executiva
alr..vés a «yjal. en. nottx^. Ao ves-
jjvrtliio 

*A Gazeta" msndj r^>rar
peloj caririnhoa :eg--..« a impor,
tancia de Cr% 20 000.00 dm O-r.n
Neves, prr.venlent»» éu cetepra <l-
mmUSrXatm slmim*i*i.r Jorr.sl §, nio
paga s divi Ia no praso estipulado

Toi expedido mandado ejtectrttvo
e aguarda-se ,-m Juizo, o cjmpri-
mariilo ÉS mesmo.

«fuais a- •%»'! >¦ ' .r.t.-.' ns Ca;
tal fa-Oera 'aa c x.trmi Hun.
beito C^Meraro T\U\r, {tim x Cr.-
ttcai a- re.ip- D... ' -le O .'ara-
furnur.r-', a i*y- »-r.ta«tá'a do &*•¦
so Eítsd'»^

N «.-«e qu* o pr .grana org.
i '...:••.» í^-.c InMs Aérno teréS .

duração da- un*. s—r.-n» cari:.-
do meini'' ir^-rus;v» jms rUi- .
¦ ¦ futura -\ ' do Pais-Br.» ..
— n-> dia «W do errrnnAe c—- -

i qu- o pr*-.:.!»- •- tmmfkat t-xA..-
I tsrhek ccmc«4erà ima entr*-»iU*.a
> sobrr -, »• ja.. ale Cara. .ra

Lesou a praça de Manaus
em mais de Cr$ 1.000.000
Absolvido sob o fundamento de que o meamo não s?
ccnhgurcu dentro das incidèivnas jurdiccs* «qftie caract*;-

rizam o estelionato

O dr. Valdir Garcia baixou a Cartório os autos de açftn
I ubli. a em que e reu Américo Bast as Rebelo, que é acusado >ie
crime de estelionato, porque, segundo a rx* ;a scusatóna, em dias
do ano de 1957. lesara varias firmas desta praça, num moa
tante de Cr$ 1.000.000.00.

-Aquele magistrado, julgando o processo, ontem, em so*
tanr-iosa sentença, absolveu o refento ind.ciádo Américo B
UM Rebelo, tob o fundamento de «jue o mesmo nâo te cm :.-
glirou 

"dentro das incidências juridic-i» que caracterizam o ue-
lito de estelion-ito. pois. segundo aquela peça, o reu ontr-. .
•iívidrs decorrentes de atos comerciais e, ainda, conforme .nen-
ta o dito juiz. a policia nào é essUfétUtém para **»'*'» * co-
brança.< Hoje será lida a sentença.

Dr. Nilson Vasconcelos
Olhos — Ouvidos — Ncnrls — Garganta — Exoannfi —

Da» 9 às II •CONSULTÓRIO — Rua Barrono. 62
ias 14 às 18 horas.

RESIDÊNCIA — Boa Maior GabrioL 130 Modoisj —

SUCESSOS EM DISCOS
L0XG-PLAYIXGS

I pot Ligth — Almlr Ribeiro
Uambos e boleros — Los Latinos, Tito Fi;entes
Convite a Musica — Mansa com EMoadr Silva e se-
conjunto
Week-end no Rio — Conjunto Norberto Baldauf.
Cest Magnifique — Aimable (Grand Prtx du Disque)
O Sole Mio — Charles Magnante e sua Orquestra.
Saudades — Silvio Caldas.
Quatro ases em Hi-Fi — Irany Pinto. José Mer.«nes. Mo*-
cir Silva, Sivuca.
Frevos e Maracatus — Conjunto PoJydor.
Delficore e aeu conjunto
Musique Pour — EPlerre Dorsey

M — RPM
Tommy Sawes
Para dançar — Pierre Kolmann e seu conjunto.
Lover — Jean Houben
fambas em Hi-Fi — Turma da gafieira
Frank Sinatra — orquestra Nelson Ríddle.
Outros boleros em surdina - - Irany e aeu conjunto
A volta do mundo em 80 diaj — Tony Osborne e sua
orquestra.
Bioge — Nestor Camos.

INDUSTRIA E COMERCIO BOMFIM S. I.
Rua Teodureto Souto, 173 — Atraz do To*."! Amizorus

Dr. j^alçlir ^ieiralves
CIRURGIA

CONSULTÓRIO* Rna Guilhonn* Moreira, 3S4 —
Fone 2S-S5.

Seaundas. Quartas • Sextas, das 14 às lt he
Sábados: — Das 9 ás 12 horas.

COMANDO MILITAR 0A AMA26NU
— AVISO —

KKINSPFÇAO DE SAI DR l>E (OXSCRITOS

Nào*»bstante o custo elevado dos géue.*OM alimentícios, os
preços dii.s reíeiqües foram fixados cm Cr$ 25.00, prato espe-
«ial para «>s estudantes, mediante a apresentação da cadente:!
eM.-olar.

Em palestra com a nossa reportagem, o acadêmico Rui
Dantas. Secretário da U.C.E., declarou que todos os «esforços
seiào envidados para que nfto volte a paralisar as atividades j (Cachoeirinha. a fim ie s.t,t.*. *..«,•.*
do Hestaurante, o qual estará sob a ret pon sabiU dade do arren- | um. Junta Militar de 9sú«1e Fxtraordtnarta.
«Jatãrio Carlos Alberto de Azevedo. Manaus, 17 de janeiro de 1959

Vale salientar que. além do prati e.<|*ecial. haverá, diária- taa.» CORONEL CAVALCANTI.
mente, um variado cardápio, à escolha uos comenaais. ("mt. da Guarnição de Msnau»

CONVOCAÇÃO
tl Coronel Comandante ia íiuarni«,H3 de Munau» de Uri

d«> Exmo Sr Gen. Div HUMBERTO OSTEIX) BRANCO
Comandante Militar da Amazônia e da é\. Reg-.A-» Mllits-
CONVOCA, pelo presente, os consento* recentemente tnwpeci**-
nados de saúde no PR2 desta Capital e Jurados Incmpases le-
tr» *C» e <D». a comparecerem a partir das 7 horas do pro
ximo dia 20. terça-feira, ao Hospital ue Guarnição de Mar.» *

Reuispeção por

EIS 0 PRIMEIRO GRANDE LANÇAMENTO PARA 0 ANO DE 1959!!
r ELETROLAS PORTATEIS--TRANS-SONOMATIC

4 Mt Mcessita de energia elétrica — * Fun cioaa com 4 pilhas de laateraa comum — * Alta fidelidade (aaa). — • Ttea disca can S retaeêea. — * Npla atNidada: Para a lar e aara
f ctaipe Visite nessa exposiçle e adfuira pele — "CREDI-ALVEC". 

 Agência BENJAMIN ALVES LTDA. — Avepda Eduardo Ribeiro. 549 (Ao lado da Sager).
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a 20 AQUÁRIO — 21 1 a 20 PEIXES — 21 2 a 20 3CAPRICÓRNIO — 21 12

POSSIBILIDADES - O coral se-á sua còr
favorável. Número tíe sorte, 23. Da nefasto,
sexta-feira.

XO TRABALHO A marc estará a seu
favor e haverá muita prohab.-lutf.de de você
conseguir alcançar algum oo.ier.vo impor:an-
.«? se procurar prn«rrer!ir corajosamente

NO AMOR - Verifique-Dem as noticia*
rJecisões e boatos durar te a semana, pois vorê
wdera ser facilmente induzida a erros. Não
provoque atrito com a pessoa amada

EM CASA — Não participe de disciiívsões
"ntre amigas ou entre seus familiares, que não
he digam respeito.

rOSSlKII.il> \I>KS - Jogue no número 10.
que terá sorte. Dia nefasto, segunda-feira.
Ci>r favorável, bege

NO trabalho — Você se sentirá per-
íeitamenre a vontade r bem capacitada pa.a
enfrentar as .ltuft>,6ss que sm girem em seu
trabalho.

NO AMOR Fnrre em comarto com a
pes-soa amada, que tudo fará para agradá-la
Coopere com a'mesma.

LM CASA — Náo seia exaireradamerite
sensível em relação a.s sii;;.s propriedades e fi-
nanças. No entanto não gaste excessivamente-

rossiKll.lDADES Tenha nni;o cuida-
do com a terça-feira. Numero oe sorte será
o 10. Cór favorável, coral-vivo.

M» llt \KAI.HO - As perspectivas serãr-
excelentes para você nesta semana. ma.s rala
deixe que o excesso de otimismo provoque c«r-
tas situações anormais que <a:rão muito ewM
a sua bois;.

NO \Moir .- Não penaita que o nervesis-
nio e que certas atitudes da pessoa amada ve-
nha estragar o fim da semana Seja calma,
cem inteligência tudo se arranjara.

KM CASA - Fique de ô:ho nau finanças
se nio economizar um pouco mais terá sun-
rrria.s em .sua bôLsa. que pode:ão lhe prejudi-
car mais tarde.

ARIES _ 21 3 a 20 4

O verde-garraía se-
Jogue no número 7

POSSIBILIDADES
i á sua côr favoráve;
;>ia nefasto, domingo

NO TRABALHO - Certas iniciativas po-
lierão fazê-la progredir e capacita-la para ob-
ier favores e atenção dos seus superiores. Aja
< om inteligência e diplomacia.

NO AMOR — Fa:á bem em confiar pie-
i.amente r.a pessoa amada, para as Iniciati-
1 as ê a cooperação de que precisa, pois ela
faberá como realizar melhor as coisas.

EM CASA — Certas declarações e orienta-
r«5es poderão ser mal interpretadas, portanto,
tenha muito cuidado com o qur di7 dr.rame
<«3ía semana.

CÂNCER —21 6 a 20 7

Possibilidades — O azni-ceiest*? sera
ia cór favorável. Dia nefasto, sexta-feira.

> úmero tie sorte, 11.

KO TRABALHO — Você precisa ã tia
-:- 'operação 

e da compreensão «tio5 eompanhei-
tt* e dos outros em geral, para obter o pre-
j-resoO financeiro c proveitos nesse período.

MO AMOR — ótima semana para o amor,
fO«5e confiar no sexo oposto. Terá muitas
eportrmitíade» df se distrair.

CM CASA — Uma mudança tíe ¦;, poderá'. 
i~b-iu u desejar afastar-se áe tudo para

íeacansar cu dar atenção a certos problemas
tarefas inacabadas.

20 10

I'

WÈ LIIRA — 21 9 j

OURO — 21 4 a 20 5

POSSimi.iDXDES - Seu número de sor-
te sera o 13. Dia nefasto, quinta-feira O
vermelho vivo ihe sera muito favorável.

NO TRABALHO — Cuide de assuntos não
resolvidos que estão exipindo atenção e seja
cautelosa na.s despesas. Tenha muito tato aro
tratar com as pessoas que a rodeiam em seu
trabalho

NO AMOU ? Seja cau-eiosa não esperan-
do n:i.ito da pessoa amada durante a semana
Tudo sairá bem se você não exigir especial
preferência ou atenção total da mesma.

EM CASA — A semana se apresenta muito
boa para qualquer iniciativa em seu lar. Terá
êxito e passará ótimos momentos reu nine; o-
se à famüia.

3EMEOS 21 5 a 20 6

POSSIBILIDADE! Tenta* mu.to cuida-
do com a segunda-feira Número de sorte, 6
Cór favorável, «inza-perola

NO trabalho — A perspectiva eerá fa-
voravel para proveitos e progresso pessoal

NO AMOR - Procure evitar o ciúme e.x-
oessivo. do contrário estará sempre em discór-
dia com a pessoa amada

EM CASA — Negligencia e descuido em
ci.iestao de saúde, de trabalho ou de dinheiro
poderão trazer aborrecimentos > preocupações.
Procure resolver seus problemas de ordem do-
mestiça.

LEÃO — 21 7 a 20 8
POSSIBILIDADES - Seu número de sor-

te será o 20. Dia nefasto, quarta-feira. O
a .-vareio f-erá sua cor favorável.

NO TRABALHO — Poderá haver prec-
cupaç«3es e limitaçws devido a descontenta-
mentos ou confusão em eontos. Dedique-ae as
exigências do trabalho e defenda o seu crédito.
Todavia serb preciso ter cautela ft tarde ou to-
mar emprestado oa empreátar obietos ou
dinheiro.

NO AMOR - A-, relações sentimentais ¦«
mostram inseguras « a falta de rtncericatíe
resultará perigoía ou decepcior.ante. Evite e
r.üo dê ouvidos a mexericos.

EM CASA — Descanse bastante ae estiver
«sentindo nervosismo. Inquietação eu a saúde
abalada. Náo se meta em complicações nem
*e envolva em intricai alheias.

VliGlM — 21 8 g 20 9

POSSIBILIDADES - Tenha mu to cuiua-
òo com o sábado. Número de sorte, 9 Cór la-
vorávei, azui-rei.

¦KO TRABALHO — Você devera progredir
bastante, focalizando a atenção nas coisas im-
ixirtentes que precisam #er coroadas nesta
semana.

NO AMOR — A pessoa amada taicio fará
cesta semana para vè-la alegre e fel!?, seja
compreensiva e carinhosa

EM CASA — Procure divertimentos leves
e prazeres pouco dispendiosos, nâo se envolva
em discuás-Vs domésticas que não rne digam
respeito.

NHbbIIDADES — O -.,*-..:. será sua
tir favorável. Dia nefasto terça-feira. Nú-
nero de sorte, 2.

NO TRABALHO — Faça novos planos pura
o futuro e alguma inovação em seu trabalho,
lhe será muito favorável.

NO AMOR — Náo deixe que pequenos
s oo:recimentos venham prejudicá-la junto à
pfssoa jimada

EM CASA — Você conseguirá bom SSUsn-
rn mento com os parentes. Só faça viagens e
viútas realmente necessárias, cuide mais da
síúde.

ISCORrMÀO — 21 10 «2011

possibilidades — Seu numero òe «or-
te será o 5- Dia nefasto, quinta-feira. Côr fa-
vorávei, vermelho.

NO TRABALHO — Haverá boas oportu-
nidades favoráveis a sus bolsa e aos assuntos
tie negteios. Procure aproveitar ao máximo
as oportunidades por volta do meio da sema-
na, se possível. Os superiores «? parentes espe-
r&m favores e atenções.

NO AMOR — Semana muito favorável
para o amor. Pode agir sem receio, confiar
plenamente no m oposto

RM CASA — Semana não muito favorável
para tratar de assuntos domésticas. Poderá
surgir alguns aborrecimentos mus sem maio-
tes conseqüências

SAGITÁRIO —21:11 a 20,12
POSSIBILIDADES — Tenha cautela com

a segunda-feira. Quanto s cor prefira o ver-
de-musgo. Número de sorte, 21.

NO TRABALHO — Tenha run ponto de
vista largo sobre as coisas e scentue a coope-
ração com os amigos, para progredir nesse pe-
ríodo. Os outros poderão estar algo inseguros,
contraditórios e hostis no principio da semana-

NO AMOR — Certifique-se de que ?océ
bem como a pessoa amada estão ao par das
coisas que lhe interessam. Haverá elementos
favoráveis agindo para aludá-la e ajustar sa-
tisfatoriamente assuntos pessoais e domes-
tico.?-

EM CASA — Os parentes mostrar-se-ã«'
amistosos < sociaveis, deseiosos de conhecer o.-
seus pontos dc vista e opinião. Nâo provoque
situações delicadas com os mesmo»;
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$, .Estratégia 

Feminina

Ziscoitos de Nozes e Chocolate
.UÍS

I» 
;;tÜ't:NTKS: gramas

Cr note-. — •'!<>«• grani*.» de

farinha de tiiço — *r*"

nv»> de a uear refinado - 'iã®

• ratrius i'f IÍ- titfcri^a

gramas de açúenr tannilhai»

 .»0 grü «ias Ce ehocoiat** mi

p<t 
— :5 otro-. — I calio*. de li-

cor — 1 limãt — sal

I )F .• 
110.1.- - 

r 
•-

sar a • >-¦¦/.eia; 150 i, .•-

mis de 
• 

polr».»" ü.jjoi-b 'C -

I sem fin i-, Deiram..r na

t. ¦ < a farinha. 1 pitada c*1

.3 <> a*"eu nminiihado. a

carca ir d" íimâo e ^

i >-¦- «o< ada-~ Misturar tuc.-

junto depois juntai uma ge-

ma e a metade da manteiga,

misturar trabalhando a mas-

sa por alguns minutos, depuis

formar uma bola. envolvé-la

em um ou dois guardanapos

e deixa- a em repouso, em lo-

cal fresco. durante 30 minu-

tos Enquanto espe.a. desças-

car ró nOKes que restara, dei-

xando inteira a polpa.

üntar o tabuleiro. Entender

h msrs:*. o i OiO. nnrr.u

al.ura d- 3 milímetros comi

1 m cortador rc »ord<'. de H i; "

ce õiârretro e b crio rc- •» >

eortar a massa, a <> »

os dif o « btidos no ti* 1 '

C

j 

w

¦ :'4:> Pk ;* *<i

tSS;

pt 
¦ 
z&WÈÊÊ&Wí

éê $ ¦ 
i

$

'V

^Jjrh

I BbHkmI

>*>#

A-ÜÜà:: 1 ¦- v /••JfBi:,

^ííp ¦
^j| 

^méIEL »
*«81 <11 » 4%. -T2

j5,< í :• cz3

*• 1

, # 
> WMrlii

: l^^ÉoF > -*Ú

ã 
• " 'r

%
i f%<

,
%

<t >U,MN*t chega »tra<od« a ewoU e a professara

iiie impõe expliear a raií» do atra><».

_ Foi por eau*a da penca proíetióra ».u M«u

i/ ficsear. mas papai não deixou, fn fkiaei insistindo

r- a uloi perdi m hora ..

__ k para mim *m eerdarfeiro praoer saber

trn« um pai dêale «énero 
— Interrompe a 

^roíe^wra
— P. «de te «xplieon por l1" "*• de*e» faltar a m»u

i»ara if ueseart

ssúi m — ruf^ndê • iMêniw# ínfwww"

m»nt*  é»e M di*K» ow« n«* ha»w snfteim»to

Itara iifc ilww

Levá-los ao forno quente, du-

raute cerva de 20 min;i'.o«

Depoi* de asaados tirar do

lòrno e deixar esfriar

Preparar o creme. Pôr em

uma terrtna o rosto da man-

tetga. um pouco amoleclda. e

com uma colher de páu bater

bem até qu« í.que crescida e

fofa. juntar 150 gramas de

açúcar refinado e quando estf

estiver bem misturado, acres-

centar. uma por vpz. duas ge-

nia.í. misturando bem primei-

ro. i :va depois outra, e então

m i o chocolate em p<> e o

li» i r.

Lo> discos de massa

•x i o entre um e outro um

>v. o do creme preparado

O.i. ..do t4)dos estiverem p on-

tos. n ¦ ramar em uma xícara

rrto do a ruçar refinado

in'nr alguma* colhe res tí<

.grj >pouco a pouco' ou se

o ferir, licor, mexend*

. 3tc formar comi

i)ust3 »TtüÍ€, com piii r«

• . b 
-uii.1- 

p.eparatí

ar "òbre cada ura a '

r, uma no.- e arru

pi tO cfljbeitO

d:üi im ca- pa oel : > - a

Assim se aproveitom
f ;

as sobras de frango

l- BASTAMfl- «MUttiu o problema: que- faaer da* sobras k

frango do iinwt»* K o pior é que sempre *p»r(*rm visitas

nessaa Na verdad*. porém, o problema é de fa»il solo-

vão existindo diversas maneiras de csmnftar aa sobns. de tal

maneira que o soces*» é garantido Fritada, empadinhas. cebo-

Ias te,-h^ada- com frango. *aflé. sáo aleumâs das formas "*di-

radas para trensfermar as ¦íobras en« prato soboro^o A Iruada

é também • rerarso *u»ndo 
>* tem acenas um franjo para

muita g'*n*e

Para fa/cr uma apetitosa fritada fa«a o seguinte: refogue

uma eo ber (sopat de ee*jo!a batidinha na gordura quente;

quando <»sti»ei dourada jante os pedaços de frango «assado, co-

aido ou ewsopadoi, reforando-os bem. Jonte «ns pedat-.lnlios

de toinat«> e reíogne msis um pouco, adicionando salsa e ceno-

linha 0 impere só t«m sal oo também com pimenta do reino.,

Deixe nu fae« até os tomates se desmancharem um pouco, con-

servando a panela aborta para não juntar *<u» Enquanto isso

bata ligeiramente as dara*. junte as gemas e bala mais um

pouco, despejo sobre a mistura de frango e dri*e em foso hran-

do. até eoílnhar bem w oro# Fara dourar, leve a fritada ao

forno quente Sirva na mesma frigidelra em que a fritada t«i

preparadj

sem-

tS£R3
nbrir

c dh"

-TT

WÇfé&a 
CULINÁRIA 

DO

-V 

CLUBE 
DAS LEITORAS

ijM11 J« - tt •

. . 
- 

m~Z r 
'*

v.-i- - -

• OUTA i>» H'>K \N(.OS 
-GBtNDt CALA . contribuição qne M ARM

CH (LI \ — lira dt« (>o?fmador. oferece * SONINlf A — JKiteroí

INOrKI I7.^T1'S ~i,0 gramas de farinha de trigo. 100 sran.a> de mar.

mk» t colherei. bOpa dc acúcar, 2 çema* e um pd jqulnno de baunilha

MANKIK v Dí l AZMt Com oa lngfedientes acima prepare a masau

•w.o 
para empada e. »r*m que llSar, ponha-a para deocanaar «orça de

•0 minutos K>» -e-uldu fo re com a mesm* uma fôrma do 
^rl» 

íde^»

ic Rbri r>. prévia mente tintada de manteiga e lesro a fórno orando, reti-

-ando a-slm oue a torta fcar levemente tcwtada. E,»p©re esfriar bem para

>cci(T retirá-la da furnií* seni Quebrar.

RECHÍ.IO Rüta tona e .eçhe»d.i dt forma tòda eapociai. LIt<V5' r*^it

4 eama.daa d-.íei e.,'e.s. a saber: um creme de ovoa e leite, creme de »el«>*.

•flíiTiiin in**rf!^ morango» tTascos.

1* CAMADA Com os stKiiintes ingrediente.5 — 1 ôvo inteiro Oge»ra-

nente batido-, 2 < emas, 4 «ulherea de sopa de acúcar. I colher bem chei-

,1f> farinha de triftc <co.hei de sopa», 1 copo de leite e um pouquinho oe

íauniihr -- ía> ^ um minecáu um pouco cotvsistente e deixe «amar.

2_a caMADÁ. ínfjredlfentes — 1 lata de c'eme de leite 
"Nestié 

ou uma

•ari-ifinha e a- úcai" qjantí» baste. Fseorra a áqua da lata e despe;e en.

uma 
•« a.siihn o treme de leite: ponha Açúc;<r a Rosto e bata bem. Leve

i íidar.

3» CAMADA' In"ír»-aiet;tcs — 1 pacote de gelatina 
"Roval 

saoor mo-

ran&o e acúear qnanto ba.«'.e Prepare a gelatina seguindo as instruções do

pacote Se prrfe ir a totta menor ou menos vermelha, use aper.xs a me-

Ude do naro*e lí>ve a «elar de preferência no congelador |K»r ser ma!s

rápido. Assim qu- tomai ronsLstencia. reúre-a da geladeira e amasse-a

ráp"damente eom um p.arlo, delxando-a tôda em pedaeo^ Reserve

4 * CAMADA: Ingredientes — 1 cestinho de morangos e um pcuco ae

açúcar . Laye (*> mKangm e passe-os em açúcar Reserve.

ARRUMAÇÃO no rf^TO — Ponha a ma»3ã em prato próprio uai a

servir, de forma a robi-u o íundo e os tados oo mesmo Km se»a da. espa-

lhando bem tíes»e.« c ina-'Ráu. o cr>*ftie de leite e a gelatina: pur uitinjo.

coloque o», morango.. ducurando :vrrumá-las com a pontinha para ctma

e da maneira graciosa. Ure ao ref tgerador e sirva bem guiada

OB8KRVAÇAO. Pu»a poupar Wmpo. faca Mslm: Prepare a maaaa e

enquant • a m»sma c es<-aiva. íaça a gelatina e bata o creme de leit?. le-

?ardo ambe- ao adoi. Po:'ha. então, h n-.as a no forno e faca o

aiJngüJ. Enquanto ainboe erfr am. prepare os morando* e amasse a e.e'.i»

tina estará então tudj p^r*o e é so arrumar o pru*o

V
\ -

«?

*•
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DOKMk.Ca.iJ oe madruga-
da e teve um estranho
sonho r Chegava a casa
dos Gioini; utna casa *~*~
gre e luxuosa Marcela e
seu marido vinham ao
seu encontro muito sor-
ridentes. Então ela. .sem
dizer palavra, tirava de
sua bolsa o pacote de
cartas e o estendia a am-
bos. sempre em silêncio.
Marcela, ao vé-io, lança-

va um grito e caia no chão. sem sentidos.
Anna despertou pela manhã depois de seu

bieve sono Que su durou duas horas. Mas .não
se sentia cansada: um grande nervosismo do-
minava-o.

Reuniu novamente em um pacote as car-
ta> de Marcela e escreveu seu endereço num
cartão Consultou o horário de trens. Era im-

possivel ir e voltar no mesmo dia. Era neces-
sarro passar uma noite na pequena e distante
cidade.

Deste modo poderia agi: com calma e es-
coihe, o momento mais oportuno para fazer
siia aparição na casa dos Gioini.

A melhor hora era a da sobremesa. Nessi
momento tinha a certeza de encontrar os dois
marido e mulher, em casa. Enfrenta-la-ia
com a.s palavras .seguintes:

— Alberto, meu marido, morreu, vim para
conhecer o iilho mais velho de vocês, porque
é. eni re-alitiade, filho de meu mando. Esta
carta o afirma.

Não diria mais nada. Marcela, aterrar*-
xada " imóvel, fixaria nela seu olhar assusta-
do. As cartas destruiriam a felicidade daquela
iue tanto mal lhe havia causado arrumando
áefinitivamente sua vida.

* • »

Chegou perto do meio dia. E»icontrou
uma antiga cidade, maior do que ela havia
Imaginado. Para hospedar-se procurou um
'íoiel que estava instalado num velho e impo-
¦ente palacete. , . .

Depois de reservar um quarto, aingru-se
*0 salão para almoçar, Quando terminou c^

limôco perguntou ao garçon como devia fazei
Vara'ir á avenida Mozzini.

O rapaz explicou que era a avenida pnn-
ripai e que, naturalmente, era em pleno cen-
l?o f'a cidade. ,

Ana saiu do holvl a uma hora oa tarde.
?èz o traierto até a casa de Marcela a pé. A
ÍVenida tinha muito transito s estava ladeado
Sor muitas casas bonitas e negócios de luxo.
Piocurou o número trinta; uma das residen-
«as mais modernas, de aspecto muito elegante

Ana entrou na portaria levando dentro de

ma bolsa o pacote de cartas.
Os senhores Gioini, por favor?

Son ia ao fazer sua pergunta, e o leve ru-
?pr que lhe subia às faces embelezava seu
'osto, animando-o. A porteira, uma mulher
ie mela idade, aratto gentil e cheia de mesu-
ia«, disse-lhe:

Os senhores Gioini? Mudaram-se daqui

«A MB ano ou ano e meio. Mas não se preo-
•ope, senhora porque conservo o endereço dos
Èquilinos pei dois anos. pelo menos, quando
ie mudam.

Ana respirou.
Gioini. Vai andar um pouco para car

rom ele«?, .senhora. Ma.s poderá tomar o ôni-
>us, que, no entanto, nâo chega até lá. Vi-
«em na rua Marina. Agora vou explicar-lhe
orno se faz para ir. lá

A rua Marina era uma rua popular, e a
rasa que procurava mais feia e mais triste

lo que a*l oulras. Começava a cair uma chu-
«a fina, naquele dia de fins da primavera.

Defronte a porta da casa brincavam tres
iieninos; não havia portaria.

Ana achou que a porteira estava enga-

— Moram aqui os senhores Gioini? —

atrguntou.
Um dos garotos indicou a escada, e o

•utro, um que não brincava, um ruivo sujo,

iisee:
_ t minha mae.
Olhava surpreendido a senhora: po: Uvr

Ww ^*S^X_^' ^^r % \m\m\..*aa 
m^m***' -«««a^».:. ^M ____a_b*

àW 4^*ÍW-*l^É-í*mmW
M —v'r^_\ym /

jÊ Ê Àt & mr M /

,<r*'______mW_&-¦¦*¦ y

«*_ * gmrmmLm^^

sc lançca escadas acima, até o primeiro pari-
mento, e batendo com seus punhozinhos a
..ma porta, gritou:

Mamãe! Está aqui uma senhora.
Lá de dentro vinha um choro de criança.

Quando a mulher apareceu. Ana pôde reco-
r.hecer o rosto que recordava como tão Jovem
e tão gracioso. Era Marcela.

Ana estava tão surpreendida que não en-
contrava palavras para explicar sua presença
ali. Parecia ter esquecido o motivo de sua vi-
sita. Também a desgrenhada dona de casa
manifestava assombro diante de sua visitante
Pouco a pouco o rubor ia desaparecendo de
suas faces. Ambas a.s mulheres ase coirem-

plavam.
Marcela tirou o avental sujo com um rã-

Dido gesto e murmurou:
Senhora Petris. que surpresa!

Ana entrou numa pequena sala que Unha

CONTO OE
SUSAN HELOTZ

aspecto de lavandarra em desordem, porque
sobre a mesa havia um montão de roupas de
crianças, aventais e meias.

— Sente-se aqui e desculpe-me por uns
minutos: devo ir buscar o neuem que acaba de
acordar e está chorando

O pequenito sujo e macilen»o havia desa-

parecido; p-a. lin.aa poria assomou a ca.ínha
de outro pequeno de nove anos, também louro
Marcela voltou com uma criança dc um ano,
mais ou menos, nos braços. Fraquinho e louro

orno o* outros, vinha enxugando *vs lágri-
mas; mas ao ver Ana deixou de chorar.

Sinto multo recebê-la assim; estamos
atravessando uma época multo difícil, que es-
pero termine iogo. Corno pôde achar-nos?

Fui à casa da avenida Macani.
Ali! 6im! Tinhamos uma linda casa c

meu marido trabalhava por conta própria:
depois as coisas sairam mal. Agora por fim.
encontrou um pequeno emprego.

Ana contemplava o rosto, antes atraente
e alegre, que parecia agora o de uma mulher
de quarenta e cinco anos. Entretanto, Marcela
não podia ter mais do que trinta e seis ou
trinta e sete anos, apesar de que parecia mais
velha do que ela, que tinha quarenta e dois.

Marcela colocou o filho frente a ela, na
aasaa; ali o mantinha abraçado contra seu
peito. Ana viu que as lágrimas começavam a
correr pelas suas faces pálidas. Conhecia
aquele pranto silencioso: era o dos resignados
que já não têm forças para reagir. Confim-
dida. só conseguiu dizer:

Não chore assim, por favor.
Marcela chorava sem soluças, falando ao

mesmo tempo com voz baixa e tranqüila.
«Já não choro: estou emocionada so

vi'-la senhora, porque me faz recordar os vc-
Ihos tempos, quando a vida me parecia bela
e eu era jovem e esperava que tudo saísse
brm. Mas cometemos a loucura de casar irre-

«Contmia no a*A*tna o

! .

I
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*A

ao Jap

Kojlka. un

Pouco

pj 
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a as. a*

na ) por i

Mark. qt

piro. ap-n.»

oeiro. re.sol

para de.s*

assassinato
f:get- o co

a Tony Bi

ca do agen;

estacionadi

mister, éle

Tina Ho?a

belta aerov

rôta do T<

comec a a

Marte

Na sua

ao agente

aprisiona di

i ho a vai

asfixiado i
a interven

esforços d

libertá-lo.

encontra i

ca.^a < 
'Jíc

os papéis c

sv.e. Lá, e

lhinha de

Unha esp

orfá. com

ícice. U

v r* i a casa

sap» ecc í

Ma rk.

Unde 
-a'c

colocam t

tocha na

sário Irá a

durante a

d:a do Arr

e Oi Esta

do que o C

üâr dü a.j t

Mark pede

i.orh .i de

V!íCN, jevem ager^e secreto aai te-americaiw. chega

> ,• i >i , mis ao 6.' pr.!r-tfr importantes pa*>éU a

i«rn e secr.to Japonês _

je» 4*.s 
'-* 

rev* lar n Mj k jl 'xis tonei a d^ uiu plaiiO

in,-. > Alto Com sá v» u.» rieano, Nobik.* e issa?si-

m :'¦»•¦• :te inir i • chamaío Oíorj? Lotierwood.

e havia Ido ao Ja-

como um msnsa-

ve ficar em Tóquio;

enetar o misííhsioso

df: Nf>i>ifca". e pro-

jüasarlo, unindo-se

rrett. outro desta-

ç noi: e-anaerlí ano,

i e:n Tóqu o. Ness"

; são ajudados p^>t

rt. urna Jovem es-

:.ir;j que fòra a ga-

nv. mas que Agora

c lamorar-se de

¦tv.i-i.-iiladora bu.- a

^-tran-' íro. Mark ii

> numa sala de ta-

io: e quase m.» :e

>e!o c.-.ior. nao fo:a

;ão oportuna e os

) iwop.ietárlo pera

Ma rk. logo que se

estabelecido, vl u

b'!:.í. para procurar

__ 

" 
hr»via cr.trc-

acontra Koko, a fi-

Nou.k.t. ama raró-

>rta e d''Cll. ago~a

»p'.'j;a.-í oito ano- ce

a d

de NubÍK.a. mas de-

uanJo lá encontra

od e 5"ius capangas

xpiosivos em uma
¦jjal 

o Alto Comis-

rende: uma chama.

; comemorações do

íLsticio, entre Jap«o

los Unidos- S"ber.-

im. ario iria pre"!-

da da policia loca'-,

auviliu »; lhe ca os
•èrtas firmas indris-

Vida Cineir.:tograf :ca

Morreu um

pioneiro

|)IRI> 
— T«d'»i w jor-

naW fazem rlo^ionat

reterene juí ao pioneiro do

cinema Charle» Pathé. qne
fileccu recentemente n*

idade d- *>5 ano*

Lembraram 05 jornai*
«joe <,"h..»i»'» Pathé tol um

do* pririehos a v iníer'»-

sar p<Io invento de F.disi>n.

o "KJr etoscope**, m in-

fãnc.A to cinema. Com-

proa r .th»1 um aparelho

deaaes vo Inventor norte-

am«^caio e fez copiar a

mod !o em í.ondres, a«t<i-

risada I ir í-i. por «er ruis

bar.»to 1 preçii de oor.slru-

1.10 no mcrcjdo londrino.

Dentro em pouco, o pro-

.yrrgfl •>' fenomenal ate

(|Ue ho ive a combinarão

do 
"Kii etoseope 

' 
W:n •

lantern: nu*<ca. i>e! «- Ir-

mâA* lumicrc, dando-sf,

tsslm, 1 inTtn>io do cl-

neBi.i
( barl-> Palhê tornou-se

então <• maior inJuMrial

francês n> espécie. A flr-

»o*. por cie fandada. em

i«li>bWMS« <N>*» *•« i'*

mim. »íii<i e**»te

tilals. suposUs de serem una

núcleo de atividades d<» espio-

nagem. Uma desaas firmas é

<1 :i^id» por U nd^rs.-ood.

Ma 
"<c 

vai ao ejcrilórto de Un-

derwocd. a fim d<? obter as

informações necessárias, en-

quav.iO e.st i vazio, e lá se on«

contra com Tony, que Ja fóra

com objetiv<j semelhante.

Quando ambos combinam o

próximo passo a ser dado.

Ui-.derA o<,d os surpreende e

?\ 
-ja Tony no ombro e foce

;•.'. .ri.eu'-' : • . • 
n' a P'>"

licii locai, que fim; ém havia

ido no -. ncaiço de Underwoòd,

ap ; . 1 o 
*« • ivo s tsp< ito e

o prende, a fora do e iificio.

M • -k 
corre pari 

-":i nôn a

dervood também e

Numa recepção ofe -cida

pelo Alto Comissário m sua

residência, Tir.a di' a 
'•'• 

!-

. a Tony que ela coinp een-

cera que nem tím nem outre

;>orerão amar un*. < mui .t';

Cada um. diz ela, é devotado

ao seu trabalho — aquéi<' d

ser um ete:no vigilant-o con-

ira os ataques dos ininllgt* da

liberdade.

|OAN COLL1NS «Tina1 e Rooe.t Wagner .Ma ici cm . .. • a '

apresenta um grupo dos mais deauií-atíos

matografia mundial.
quio'. película que

Escala err. Tc

nomes d 1 :tn

i ll.\ II ÓC (cUltiíO COiU-

pl criará eu* lamente 10»'

:í:í « qn- a huaiife Bruta de

Loardcs. na I rança, foi vi*i-

tada por ami humilde cani-

potiezinlia que ali presen«iuu
a milacrosn tpirifâv da Vir-
»ím. Cm fato divino que to-

t!o? cs anui r ccmemorado

rom pereçTioarões dr tód.i* a»

pa íes do mundo a pequenina
vila onde acorrem milharei.

<le fiéi-> de tóda* as clah e»

•riais A Cenlui* to*, que

hj a!;uns jnos a'ra* ianrou

a sua laureada produção A

l tiit io de Bei Iij.iette" pe'i

cuia que descreve flelr-iente to-

dO" <»s fati s oci rridos W- Ir

dia santo, enviou copia- a to-

das as partes do mundo, para
•er e\ib da. éste ano i!e<ii:n.i

rio por autoridades ecli".iá«ti-

r.is como: O 
"Ano 

de Berna-

drtte". O inesqueclíel (Que
eu; lanços Jcnnifn .I .'f) no

r.iníinho da fama ê nma â.<-

ohr.is mais perfeita- cia cinc**

mitoerafia \s im o* milh •¦ -

fs de .jiívep* o*»e ainda rã »
"'ver.im o priv le-io «"e apíao-

Tr 
"A 

Canri* de t* — ?• • !•-1

te" poJc-áo fa? -'o ( tr ano

A rirei âo d i ( rr»f,x* v í «\

M tomai!.» r"io- Ini1""" t'"-
rido* »lc c\'')id r~« r*». B'."'' "

intriro". «rs qual* fora"' «olií»"

n-- oas <"e tolas i»

n m ni? o

er r\'h do

]£;>( p Hl USON — O ,Vm i Ktl

DO ANO — O poyular itw

acaba ilr >.»r escolhido p«t

membros da 
"Th^atre 

Ovrnert

of América** coma o astro d«

ano por ter s: lo ele a perso-

nalidadc nuc i-*vou a ma-or

quantidade de publico aos ci-

nrmaü M transcorrer de 13.">7

Itork aa.«- -:-era. este ano. e«*
"Adeát 

as Armas**, ao Ud »

de Jennlfer Jonev Vitt-jr:» l)«

Sica e Alberto Sordi
• • •

IHCrtID 3ERGMAN NA ( N-

TURY FQX — A fan.o-a

r; riz suéra etta filmando nos

t ütúdios da Cm u.y Fcx ai *-

licu a 
"The 

1 of the ri<»Mt:

haplnecs" c tmtc"o tío ro_

e» d- Alan Curses 
"Tiie . 11

tWoman i:m aut. n ico 
"1 -* -

.•sellcr". lixgr d volta t . >

c.nema americano. . p« I 
'-'a

ai', ênci ¦ A h a i

nos a v'da <•> uma mi

r i nuc1 í" tít-d -a ao r

so? trabalhes na A ia. I i° . 1

i ta d.-po~'a ;» s. aui.

r n trai^ai > cni A.ia i,

lie '.tia 
qu^ 1 e vait i um f1

211ÍO
• • •

í M STI HI BKR f»i roni at»-

d* pe!a Cent -ry Kot par*

de«emnenhar n papH He nni

em 
"O 

l>ia'io 4e. \»it

Ma Isbirlnfo exófico éa T>qo»o do 9põ*~

guerra um rapaz, uma jovem t um es-

tranSo jegam uma cartada de vida m

de mort^
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J^TO^HA 

DE MESA

!¦--•-»- 

^ flu lariM da Mortj — iiwnto Sim* I

TOALHA DE MESA

Contribuição i* Elma l«rm d* Moita — i*p*hto Sa»i»

|»"STA touiiiv ê feita em hnho grosw» vermelho, com o« mo-

tivos nplícadoa. e o» detalhes bordados a ponto de hast -

Catla fruta é aplicada na nua côr própria Para compit^ar Tii

panos para et moveis da saiu, em formato de folhas grande?

aprove tando o rteco da tcalha. com as fo.haa de dentro bor-

dadas f as instas aplica as.

As folhas giandes suo em verde ciais encaro <s..e «í foih*s

pequenas, e o verde da pera e claro, quuae amar<«o. A

par»? da toa ha será publicada no próximo doaungo
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RACHEI HOROWiCZ — Autora do livro 
"Guia 

de Alimentação

Infantil" -•— Editora Lu*

CALDOS

XAí" 
mernor par.t despertar <>

kpr-.tf que a novidade. Sugeri-

mos hoje um caldo de galinha pre-

;>arad 
' diferentemente da canja eo-

mum, mas com gõsto muito mais de-

licado.

Dá-<e à criau a a part.r dos 8

nit í-es, porém se o.i grandes prova-
rem ficarão fregueses, com certeza.

CAÍ DO m GALINHA (oM ARROZ

IMORCDZENTTES: í jialij ha par-
tida em pedaços — 1 cenoura — i

chuchu e 1 cebola (descascados e ín-

teiras) — sal — 4 copo.s de agua fria
— l xícara de arroz.

MANEIRA DE PREPARAR Colo-

car numa panela a ualinha. os iegu-

mes, o sal. despejando depois a água

Em seguida, levar a cozinhar «m fo_-o

brando com a panela tampada.

Em outra panela, cosinhor o

arroz em agua e sal, sem refogar. 
'

Quando a ualinha estiver ma<..

j i:ite o caldo ao arror, que já e.«tara

ro^ido.

NOTAS

11 — 
Quando o caldo tle gairnna

estiver muito gorduroso, de:>. -o es-

friar e passe-o através de um guai-
cianapo limpo. Se tiver pre.ssn, pas-
-e- j mesmo quente, umedecendo, po-
rém, previamente o guardanapo, que

• terá a gordura; ou então coloque no

caldo folhas de alface (bem lavadas»,

que .Sorverão a gordura.
2> — Abaixo vão relacionados os

Calores nutritivos dos alimentos que
entram na receita acima:

Carne de galinha — rica em pro-
t- .i.as. Chuchu — contém Ferro Vi-

tamin is BI e B2 Cenoura — con-

tem Vitaminas A Bl. B2 e C *co/lda.

pi rde as Vitaminas C e Bl. conser

vando as outras>.

( Vl.DO D) G M.1NH

COM MACARRAO

P.>c- -se variar a :ecei;«v acima,

í ib.s ituindo o arroz por macarrão

grava tinha

Prepara-se o caldo conforme a

receita. Em seguida, cozinha-ae, ã

parte, o macarrão que, depois de co-

/ do será escorrido e lavado Junle-o

ao caldo antes dt servir.

PAR V A CRIANÇA COMER ..

Habitue seu filho a se aiimen-

dentro ri»- um horári , certo Na

ho»a exata, o estômago apitará... JM

Se .< criança não gostar de

• rtus alimentos, é preferível não

forçá-la. Tente dá-lofi espaçada-

mente O q-:e é recusado em certas

asiões, poderá ser aceito em outras-

Acostume seu filho a tomar a

,).i fo:n. colher. Nada pior do que
rianças que chegam à idade de um

ano ou mais ainda tomando sopa na

ma madeira

Atrnte 
para c conforto da

•¦ iança quando come. Nada indispõe

i apetite goqm) um alimento dado em

'(vi ar to abafado, sujo. desarrumado e
•( m odores desagradáveis. A comida

deve ser dada num ambiente agrada-

v^l e higiênico A ¦ riança 
'erá sua

própria cacieirinha lugar e petrechos

próprias
Não ci<- a sopa em colher m « -

Wft
•itain t :i. om ela

Não tíeixe que a :»iei«;ão áe

prolongue p<ir tempo demasiado"

meia hora e o tempo razoável. Se

,uo comer nesse tempo « porque „

prato não lhe agrado; e :.ão -onvém,

pois. insistir; melhor aguardar outra

oportunidade.

mm

V"'
• . om >or.o d: 

••. »•..;> omí 
*"'

bem. Depois da refeição, a criança

deve ficar deitada «ou sentada, se

preferir^, sózlnha ..à cama para 
'a-

< a digeflão

V |

M

'«•nl

ra

y 
I>l hLNHIST.% atrium 

:'r

da íprrsfnta às nossas I,
»-ste modelinho par» menir* r
realizado em trtandi axul-ir 

w*

e enfeitado com renda e si

nha l nu {«linha branca, er

ta dá um cracioM» arabame

dt*c«»te aju><tadu .n. pescoço , 
"

uol

Vistt t, ie lir.cio ir.al^la,

f ela. amarga:
Chamas .squ.Io

n:aió?

Pc. • .i d- p>: 
- 

p... .-â urfH

. • m -:tt verc.ac< iror"

multo farto em tecido. . 
1

Est.t mulher. *:m, tc^

n aio de verdade l

ftlr retn de v uin;
Chamaa "aquilo

n ulher?
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»•» trata

mut»«e'

di.*ci«.iur». quando é
vontade e com cons-

ma de nós uma sensa-
especialmente a quem
por uma sensação de

¦ difiem os psl.ana-
ts que recorrem a este
ce_si'a de uma disci-
ial.
¦aonsuam que as mu-
urnbr.o. aa que se vèm
às pilulas que ia ter.

.irem um repouso no-
nunca, amor pela co-
oportunidade de nera

irtacto. a essas mu-
mento de distensãc
eqtiiübraáor por UU-

rabalho de acordo com
cônsul tortos doa os1-

m eles me.smos — não
sa aue ps_-sam o dia
ha: estas, chesada a
oro profundo, o sono
amente reparador í.
a rmi novo dia. não
quilibrios nsiquica"*». iá
jouco ns;» oensar na
"ão d**, reíevões pars

io eaaluaat aue se:a
«.todo terapêutico dot
inoâ é*i* 'e«n a pan-
absoia*:»me__.e i;»*-•<?
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Como eram veatuios os
voidossos tlt- anti_ti~ntenter*

PÍ Y fàfcé^Hr Si:

:^m

\'0 r-»*OULO d»s«*iersei.s. a moda era slmpie.. e-seeera.
As sanboras casadas, de classe média. tv.hvo saiam

de sei in*- Os vestidos eram >..aturalrmni*e compridos
de mangas largas. Os en-
frites eram de r^nda. fel-
ta em suas prriprias ca-
aas. os rabe!<ii «-«-rnipridoa
em geral divididos em
tranea.. O* tapa toa eam
baixos. «-»«- fazenda. O
r-ottro começo*" a »<-r mais
usado nb *ècuio .segntnte.

E a pintura, pergun-
tarão v«r*cés? Nem se fala'
Até uma data relativa-
ment»* recente digamos,
uns oitenta anos. aô se

pintavam a.s artistas dé t*atro e as senhoras de pouca
seriedade moral

So Brasil Colônia. a.s mulheres saiam muito de
manllma Ksta delicada e e*-.«.ciosa peça de indumen-
tária feminina cobria praticamente o corno todo e
constituía uma lemhiLscèncta moijrlsca

. Joaquim Manuel de Macedo escreveti até um ro-
manco. "As mulheres de mantllha ' : : .-t, pelo
ine»**' parcialmente, o uso venera ;< - *rveros
chalés qne ocultavam as formas da,- mulhere». Para

ursx as mantilha.- na cabeça, it. svant-^e uns enor-
me* pentes de tartaruga, ou mesmo de osso. conforme
1 sttucçào econômica Chamam-w -tr,.,--moleque-
H* alguns lindíssimos, todos trabalhados, com In-
crjstaçõeç.

í a respeito das jóias? E am mn '.<n variadas As
ei.-:antes usavam pulseiras felt-u- ri- nos de cabelo
t>Jcadamente trancados e enfeHn-*«.- ro*». medalhões
tíe ouro, formando feixe Os brincas »nm compridos,
tipo pine-ente Os anéR em «-«-ral i**-*^rr-me»- As pedras?
A^v-as-marinhas. rnsotitr-is. tnr—írilin»*". «af ras bran-
cas c. claro, pedras ainda, mais preciosas 

* tais como
brilhxrteí e esmeraldas.

Os leques eram trabalhados uns r .id«íros
laimos.

Ms.-, oergitntarãi» vocc>. e a.. roupa.s de baixo?
Eram muitas. Saiote... cm profusão, camisas, meias
<-ot._a.!dâs. etc.

Aá mulhere.* tinham n.aloie.-. onorumidades aos
baile- e lestas. Durarre o império Brasileiro, princi-
palmc.ite no tempo de Pedro I usavam muito vestido*
de taiie .om as cores nacionais, verde e amarelo, bor-
dados a fio de prata. Aa dama- da Côite usavam tes-
tidos de organcu de cintura alta. esvoaçantes bordado*
ã mão, decotad«>s. E manto.

Aa crianças eram véòtioà.» como o«i aduiros. natu-
ralmer.ts em ponto menor Mas, voitarido às vaidosa*,
r.ão nos esqur«íamo3 das eínturinha.- finas, de Tespa.
obtidas _, custa d.i esfòieo das escrava, que puxavam
os la«ywi dou coletes até que a emtnra at-inçiss*. a fi-
nura desejada!

OS PERFUMES
REVELAM 0*€APÁTER
VAO há «iúv d* de que o raerruiiae -2t *__-»•. .sa • en.it ato

cie uma muliier.
O aroma suave. encanlaa«-sr. aue rouâa em tbrrjo «ie

uma mulher e;«*«*ante chete de dJscreeaa, d* ne._or.ai.d_.de
a uma fu_ura atraen»e, ma., sem erande bereia. ao u**-«>
oue o uso exagerado de um tv»rrf-am«- poie a*é d-*_qiiaa-
! <*ar uma mulher realmente bon'ta e graa-.osa.

Bx-item perfuroea "írros'» e "rrserites". Par» - veia-»
é preferível <*. u*o de oei^amea "frtos", ou »*ja. suare»*>•-,*>.-•» da e&tacáo. sem es.psihafato.

Para a tarde, você noáe u-*r uerfumes «no t«v> buquês
de llõi«*«, tais como Ia.-—ra, rsaioii. firo úo Vaie. rrio-
ie_a. rosa. etc.

r% mjiher a_.:re_a e eie^a-rte dev<* r«er mm se» c->u-
Ijnto de ».:•.'- òe v-ss raa-a • rerá3. j»ó co'.t3n'a. etcdo me1»—«j arenu t ateÉMr, mi: airrtil-'— e *aa'« r-rã-
tio.

^
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Mm%m&^V>_»yX; n* s^mwfflmà
vnait.s tecordacôea felizes.

O -Suor Pode RcnascCT a*£^-*?jss222 .no

I
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¦ COneluaão du pagina f.

Un.. menina? - pergifntcu
n.ats velha e uma meolruiV

Rim r é adorável, fenervei e Lnteiigen-
te Talvez sela feliz, tenha »'m poui-o de sorte

Com certexa serã fera res-pondea
Ana com íoeura.

Ela r Marcela <c examinaram surp.tendi*
ü8í>. caoa urra con. tíiterentes motivos rie
assombro Por fim. Mar«_ela disse com imi
tiebir aorrlao:

Perc3oe-me senhora; Já passou Sh
to-me muitaj melhor, açora, que desaoaítt.
Mm como é que a senhora veio até aqui?

Tive que tir para visitar uma velha ta
cue eraí-i doente

E ii fabrica? £ o sr Petrls? Tudo esta
bem?

Pela p .meira vez em sua vida. Ana air-pa-
rava com um profundo <«oftimento oue tíespcr-
:a\a nela uni sentimento de humanidade
Para que aumentar a dor. ali onde a vida ja
se tinha mostrado tão cruel? Para que .untar
UistezM r. uma vicia tão tr:,ste? Com fosf tran-
ct.Ua c lenta respondeu depois de alguns mi-
mitos de silêncio:

-- O senhor Petris está bem e *\ laonca
tambem vai perfeitamente.Aleiíro-me — disse Ma «*e!a

Seus olhos tinham mudado de expressão,
oil-.avam para a frente, p- rdidos em also que
parecia ser uma pessoa rtcordação

.- A .sa-nhora foi mu;to «rentil comido
Moitas vésea pensei na senhora Vco tenha

para chorar t rma mulher fei__.
Sim - dif-*a«r — so» uma mu

R voe* o sera tambem algum dia
Pòs-se de pe Marcela se ie—»n

gando em seus braços a e«tan«ça.
ficara atguns dia.-*? Voltara

- Naturalmente virei, ae f-car
Ana — naturalmente.

Estava admirada do tom uoce
«-.oíws* irreconhe—vel. Como poa» un
tar lanto em tão ponci» tempo?

Lá fora cho**ia e ela nüo tinh
chuva.

A uma mulher que pu-sava, pe:O centro, por fator*- Onde 1
nida Ma-rtni?

A m.iihfj- lie deu algumas
e lhe txpiU-ou qae _£tu_io perto darii
rta a parada ue ontb'_s. Mas ela pnl
r.har: o exeroefo lhe faria bem

Amt-« de entrar em seu note
uma caixa de fósforos. O «hão do *
rete era de i&driihos pòiidos «*
A.oelli.; i-se num canto «ic «ou q.iai
irt :ido um fósforo oihnd aueimar-se
te as cartas Tudo o que ficou d«
montinho ,r»- cintas.

Depois de termtnür sus tarei
de brutais v.o leito soiucaná©, c;
s*nibii-e infeli? ijuecia fj,.r;r em n
:er o praaser de esc,irar .. ao»:ura

O amo. d* %i*a íiCa «oitava
íirte co que antes, pront-o A revive
d»<ç»>es. sem clamas nem odlo. sh
desejo de vinsanqa. rpm ».im wi
tc-ie per-, eom as derwn.-* ^ar

-»-*... .. ^__3_.*__Ss__r __ 2 ... ...__-V."L




