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pela partilha — Aviltam-se oi presidentes do Libano e da Sina
BEIRUT, 3 (U.P.) — Informações obtidas em circules diplomáticos

árabes indicam que está sondo organizada uma expedição armada
na Transjordania, afim de marchar sobre a Palestina,
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MAIS DOIS PROJETOS REJEITADOS

Velado pelo prefei
rio único para 0 c N

Viria congestionar ainda mais os meios dc transportes
O caso das barbearias — O imposto sobre hotéis
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O prefeito Mendes de Morais
continua apondo vetos a projetos de
lei elaborado? pelo Legislativo M-U-
nlclpal. Ainrin ontem o governador
ria cidade devolveu á Câmara dos
Vereadores msi srims autógrafos, o
rio projeto n. 73 e o de n. 133. re-
ferenies A taxa sobre as despesa-;
nos hotéis e.o horário único sobre o
comercio.

A.» razões apresentadas pelo gene-
ral Mendes de Morais para nega'*
sanção aos dois projeto-: torain pen-

1 derávels e inspiradas no objetivo de
j melhor atender aos interesses da cl»
I riarie.
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. de Sâo Paulo
A C. E. preencheu intempestivamente as vagas cios próceres lieis ao sr, Noveli Júnior

O VICE-GOVERNAPQR EM GRANDE ATIVIDADE POLÍTICA
S. PAULO. 3 (Meridional) — *\

reunião de ontem da Comissão F.xc-
CUtiva rio PSD. e a reunião rio--
deputados estaduais, fieis ao sr. Xo-
v-li Júnior, definiram bem as po-
Escoes na oi: íilenoia pessed'sr.a.
Quanto aos paiiameh;ares oue ti

o ..- Nove.íi Júnior, --i»
tam'-se os srs. Valentin Gentil, Luiz
Liarte, Diogencs Ribsiro de Lima,
Narciso Picroni, Luciano de Cim-
pos, Antônio Vidra. Sobrinho. Anl-
zío José Moreira, Leonidas Caman-
nns. Eènio cie Abreu Sampaio '"1-
cia], Procopio Ribeiro ri:s' Santos,
Martinho Di Ciero e Alvares Hlo-
rencé. Esses depurados se coloca--iam no bloco parlamentar que se
ria formado para apoio ao governo
Ademar de Barros. Por outro lado.
forma-se o bloco de oposição ao go-verno do Estado, integrado ppla
UDN-PSD-ÇTB e alguns'deputado-.

democrático renovador ou adotando
outra legenda partidária-

Hoje, a Comissão Executiva do
rsn deverá so reunir para escolher
a Mess
virtude
'/erguei
rão esc
sr. Jo?

Di:
rem:

i Ca-

i ri p.»so
ícin dos
valh;-. Si
ara a p:
de Mac

órgão. Em
srs. César
biinho. se-
csidencia o
¦rio Soaíes:

para a vice-presidepcia o sr. Gastão
\'idigil e para a serretana zeral o
sr. Benedito Coita Nein, ex-minis-
tro d.a Justiça.
TENTATIVAS OF. CONCILIAÇÃO

sao pauld. ,*• tMérldlohal) —
Esteve reunida ontem a tarde, na
Assembléia Legislativa, a ban.-ada
cio Partido Social Democrático, es-

tando preeentes os srs. Valentlh
Gentil e Noveli Júnior, vlce-govoi-
nador dn Estado. A reunia.o tora
r-onvocaria. como se sabe. com o pro-
positn preliminar de assentar mn-
didas rapazes rie assemirar a eoc-
sSo da bancada, nem comVi pflra es-
tildarem em conjunto a posslbill-

(Continua na 2." pág.)

VETADO O HORÁRIO ÚNICO
PARA O COMERCIO

Um dos projetos- vetado?, o cie
n. 73, estabelecia, novo horário para
o comercio, o qual passaria a fun-
cionar, "om geral", das 8 ás 18 ho-
ras. Comentando o horário único,
esclareceu o general Mendes de Mo-
rais qup ele viria quebrar o escalo-
liameto atualnmente em vicror.... qual
foi posto em prática para aliviar,
em parle, a congestão dos transpor-
tes. o horário único -.ria provocar
tremendas dificuldades rie locomo-
ção. a partir ria.» IS horas, quando
todo n comercio cerraria sua.s por-
tas, Acrescentou o prefeito que o
projeto estabelece o horário úrico
para o 'comercio em gerai", não
apresentando evceções. quando é sa-
bido que os restaurantes, cafés, ba-
res. farmácias, postos rie gasolina,
etc, são "exceções tradicional.-:.
consignadas na lei vigente".

O «"ASO DAS BARBEARTAS
O fecham-iun das barbearias e

cabeleireiros ao meio dia de sábado
e reabertura às 8 horas rle segunda-
feira lambem foi criticado pelo
Prefeito, qu.» só viu desvantagens
na mediria, porquanto o povo fica-
ria privado de se servir desses es-
tabelecimentos a partir das 12 hora»
rie sábado. Ponderou que medida-»

,rie tal natunsza somente deveriam
ser tomarias após a consulta á cias-
se Interessada.
A TAXA SORRI" DESPESAS EM

HOTÉIS
O outro projeto ao qual foi ne-

garia sanção, o rie n. 129, instituía a
taxa rie 2 por cento sobre a despe-,*,
ini»l di* hospedes que permanecer
rem menos de 80 dias em hotel do
Dis-rito Federal, uma vez que as

(Continua na 2." pág.)

ENTRAM EM JEJUM
BEIRUT, 3 (U. P.l — 800 estu-

dantes da Universidade Norte-Afne-
ricana dssta cidade jejuaram e de-
cucaram o montante de suas refei-
çóes ao Fundo Pró-Palestlria, em
termal protesto contra a decisão -ia
ONU rie dividir a Palestina.
AVISTAM-SE OS PRESIDENTES

DA SÍRIA E DO LÍBANO
DAMASCO. 3 (AFP) — Bèchara

El Khoury, presidente da Remíbii-
ca d0 Libano. chegara hoj.» a Da-
masco, onde almoçará com o presi-
dente da Republica da. Síria. Chukri
Koustly, - declarou Djemil Mar-
dam, presidente do Conselho sírio,
o qual acrescentou que os dirigentes
sirio e libanês examinarão certas
questões da atualidade, particular-
insnte a que=tã-i ria Palestina.

QUEREM O CONFISCO
ALEXANDRIA. 3 'R.i — Cente-

nas de estudantes realizaram uma
cppcentração em frente ao Palácio
Ris ai Tin e entregaram um memo-
randUm ao Ri Farouk solicitando
que o sobcrar.o baixe um decreto

(Continua na 2.a pág.)

a d(* MüMflo
Fode-sé dizer que a partilha da Terra Santa não seja a solução

ideal, por isso que náo contentou as duas partes. Mas ninguém ne-
gará que seja uma solução para um dos casos mais intricados e pe-
rigosos do nosso tempo

A Assembléia Gera! do ONU agiu sobre um nobre impulso, ao
cumprir a promessa de dar um lar nacional ao povo hebreu. E ne-
nhum dano causou aos árabes, que recebem na dtvifào o território
em que são mais numerosos e vêem garantidos todos os seus direi-
tos raciais. * • *

Quando as paixões amainarem, árabes e judeus prestarão á ONU
a homenagem rio r-eu reconhecimento.

Um dia compreenderão que nâo lhes é impossível viver juntos,
dentro rio mesmo Estado, regidos pelas mesmas leis democráticas,
conservando caria povo a sua religião, as suas tradições e a sua
cultura.

Espontaneamente restabelecerão a unidade da Palestina, num
sistema federal, tomando o exemple rie outros povos mais adiantados,

Outro comentário a ser feito é sobre o testemunho de benigni-
dade. tolerância e respeito aos ideais alheios, dado pelos ingleses
durante o longo período de mais de vinte e cinco anos do seu man*
dato na Palestina.

Nunca empregaram a forca além das imposições dos seus de<
veres relativos á manutenção da ordem » todas as tentativas par?*,
resolver a questão ria Terra Santa, incluíam da sua parte, invaria»
velmente, o livre pronunciamento rias duas raças.

Nâo foram felizes, mas a sentença da ONU consagra de forme
inapclavel o que os britânico» propuseram sempre, como um recurso
dc conciliação e boa vontade.

AUSTREGESILO DE ATHAYDE

Retornam ao trabalho
ranceseti\®m «vistas i

Indícios de expressiva vitoria de Schuman — Aprovado peltft
Assembléia Nacional o primeiro artigo do projeto de lei coniicj
as greves — Ainda grave a situação

PARIS. 1.3) — (U. P.) — A crês-
cente demonstração de força do
governo chefiado pelo sr. Schuman
parece ter efeito nos circulos tra-
balliistas, já que dezenas de milha,
res dos dois milhões de trabalha-
dores em greve voltaram ás suas
ocupações. Mineiros, ferroviários e
funcionários i'.os Correios, pouco a
pouco vão voltando ás suas ativida-

AITvOVADO
PARIS. 3 tVJ. P.l — A Assem-

bléià Nacional Francesa aprovou o
primeiro artigo de um rígido proje-
to contra as greves, apresentado ne-
lo primeiro ministro, sr, Robert
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de outras1 correntes- politicas. Quan-
to aos deputados federais do PSD
dereréA. acompanhar' o sr. No*.e!)
Júnior os srs. Honorio Monteiro
João Gomes Martins Filho e Jos?
Armando Afohseca..

A DISSIDÊNCIA SEGUIRA'
OUTRO CAMINHO

S. PAULO. 3 (Meridional) —Con-
siderando encerrados os entendimeri-
tes com a ala dissidente pessedista,a Comissão Executiva do PSD. reu-
niu-se ontem sob a presidência dn
sr. César Vergueiro pira o preeii- jchilnento de vagas em seus quadros. ;
Foram escolhidos os srs. Edsard Ba- -
José Abdala, Horacio L-afcr, João i
Jos' Abdala. José Carlos Ataliba. No- \
gueira, Plinio: Cavalcante de Albu-'
querque, Antônio de Oliveira Costa, I
Antônio Silvio ria Cunha Bueno..!
Joaquim de Castro Tiblriçá. Luiz |
Augusto de Matos e Ulisses Silvelr
Guimarães.

A atitude ria Comissão Executiva Fo;, U'T1,
preenchendo as vacas, vem demons I quantos o
preenchendo as vagas, vem demons- jtas- levar:
trar que os entendimentos com a dis- ! Çivo pre
sidencia partidária fracassaram, não
sendo mais possível qualquer re-
conciliação e que, por conseguinte c
grupo que acompanha o sr. Novell
Júnior tomará outro caminho poli-tico, permanecendo no movimento

k Miw V #i-/rl.S
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Schuman. A votição rieu 402 votos
favoráveis e 134 contra. Unicamen-
te os comunistas votaram contra.

O artigo aprovado suspende a vi-
gencía de dois artigos do C.xlmo
Penal e permite ao governo a ri0-
tençãò rie agitadores rie operários
até JO anos rie "Srisão, toda a vez
que violem "<i direito ao trabalho".
O artiEo foi anrovario náo obstante
as prolongadas manobras obstru-
cionistas feitas pelus deputados do
Parti-to Comunista.

rrnrr.i conckssoes
PARIS, 3 (A F P ) — "NÓS,

representantes operários, assumi-
mos as nossas responsabilidades.
Pedimos ao governo que também
assuma as suas responsabilidades.
fazendo um esforço nara compreen-
der e conceder", declarou em breve
alocução difundiria pelo radio o .sr.
Leon Jouhaux, falando, conforme
assinalou, em nome di minoria
confédei-al representada no Bureau
da CGT.

MELHORA * SITUAÇÃO NO
NORTE

PARIS. 3 (A. F. P.i - S? em
algumas corporações e em certas

{Continua na 2P pág.)
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Grande tumulto e suspensão dos trabalhos por duas vezes --
Juraci Magalhães enfrenta os mazorqueiros

em dilerentt-s
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vjítacuio que indignou a-*'s*írani. Os comum;-
a efeito o seu progies-

ia cie provocações, pas-
n das tentativas de desordens

na praça núblicà para o próprio re-
cinot da Camarn rios Deputados.

Assim é que, nn sessão de cntsm
no palaco Tiraclentas, e'es provo-
caram os mais graves tumultos,
conseguindo levar a desordem ao re-
cinto, emtera tinham sido repelidos
á altura, 1'n'c. pela Mesa como pe-
los representantes cies partidas .tis-
riocrátit" '" riu".» vezes a- sessão

7"* lt n
?k'- ;'k'#lw W

teve dc ser. suspensa paru o resta-
beleemientn da ordem, Por pouco,
se reproduziam no palácio Tirarien-
tes os violentos Incidentes verifica-
dos no parlamento francês! Mas se

a energia da Mesa impediu que isso
ocorresse ontem, é evidente que os
masorquelrcs de Prestes procuram
alcançar esse resultado, e todos es-
peram que voltarão á carga a qun-
quer momento, Segundo Impressão
colhida ceia reportagem acreditada
na Cam/a, a agitação de ontem
estava cm conscnT-ncia com os co-
inicies o-.'0 rs c"i-"."a'.-'as haviam
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Em foco o Tratado de Paz com a Alemã-
Prossegue a Conferência dos Ou a-nna

i tro Grandes -- Ausente o delegado francês

"NTOU CREDENCIAIS O
TIOTÍ DA REPUBLICA

V"A — Co ni ij cer in?..-
|ir:..;-;p., realizou-se ontem,

cio dn Citlcíe, a apresen-* crerle.ncíais do novo em-- cia Pepiiblica. Idminica-
Porfirio Hcrrcra Ijac--.. A
:ic teve .lugar no Salão

ndo as-zíátícía jiclo senhor
Içs, "ministro das Rè-

nrinres e pelos mim-
i• ttjtinctcs militar c < i-.il

'lencia tía Republica. O
Uv.f\ rpproííiií tua ¦3í)ccí®

' LONDR1T
i vetou, o-*.'r
' apelo feí"o

em prol d-:
do ria raria
com a1 Alei

i Nesse s:n' Es'idn nor
cialmenté

no

,,!-.

- Molotov
um enevçbo

!o general Marshall
7!~--.i~-s naçõe» ouan-

do tratado rie pu
bn. '
cio, o sacratario de
a:e-.*icaiio citou e-oe-
contribuicõss feitas
naçõe» latino-;,,neri-
contra o Eixo. nus¦o.-r-.e intvansigente, c¦i a idéia rie qjs a¦' da- potências que

a projetada conte-
tratado' Co. pa? com

pelo Cana
canas na
Molot.ov r
rejeitou í-
China fos-
patrocine:,
renda sói
a Alenionh*1.
PR.p'SSEf5í.'K A CONFERÊNCIA
LONDRES, 1 f-'A.PP.) - Os minis

tros do.-, Estrangeiros continuaram >

.d;s'!i-¦?n rio documento prepaiario
oro Mosccu relativamente á maneira
como fazer o tratado ri" pa/ com a
Alemanha. Não esgotaram, porém,

a discussão, ficando alguns pontos
pc.rn sarem objeto tíe nove ¦"'.¦'tir-fo.
hoje. Quatro pontos principais to-
ram estudados: 11 composição cas
cemissões permanentes: 2i nmdall-
dades de rc.icão rioa parécfres; l"i
cempesição r'a sub-comissàò: 4i
composição da Conferência de fn-
forin3C9o.

Será i*1-'1" igualmente que cs qu--
tro ministros abordarão o estudo do
!-o!*for:n rios suplentes sobre a Aus-
Iria .

Os resulta rins ob'ldn« ontím -ãn
consldcradcs limitado-;,

(Continuação da 2" página)

marcado para ontem
pontos da cidade.

PKIMF.IRA PROVOCAÇÃO
A ação contra o parlamento co»

moçou a»sim: em meio do expe-
cliente o vermelho Carlos Marighe-
Ia conseguiu ir á tribuna; onde en-
trou a atacar violentamente o go-
vernador Ad-mar rie Barros. en.
Virtude rios acontecimentos deseri-
rolados na véspera diante do edlfl-
cio da Assembléia Legislativa do Fs-
tano bandeirante. A .seguir, passnü
í. atacar a policia carioca, usando
cia mesma linguagem desabrida.

O presidente da Mesa, então o sr
Altamirando Requião. advertiu o
•rarior rie que náo poderia usar "à-
prassões que feriam a ctiea parln-
mentir. O republicano maranhen-
ce Liiv. Machado e o pessedista
pernambucano Osvaldo Lima sai-
ram em apoio do orador, que. assim
incentivado, desacatou abertam.-n-
te a Mesa, levando o presidente a
suspender a sessão. Eram exata-
mente 15 horas e 5 minutos. O sv,
Marighcla ainda falou alguns minu-
tos como s» estivesse em praça
publica.

DESACATO E INVASÃO DO
RECINTO

Logn que o representante comunas-
ta deixou a tribuna o sr, Altami-
rando Requião reiniciou os trabii-
lhos. dando a palavra ao primeiro
orador inscrito, o udenista baiano
Juraci Magalhães.

Novamente interferiu o sr. Car-
los Marighela, desta v"z ainda im:5
estrepitosamente, entrando nela
porta lateral do recinto coip um ei-
<*iadâa cue disse ser um seu corre-
ligionarío espancado por investiga-
dons riu policia.

Segurando o aludido cidadão pelo
hraco,. () representante comunista
pediu a palavra "pela orderr."*.;

Nào ciei a palavra á V. Excia.
— observou o presidente ria Mes»..

Nsste momento não quem sa- !
ber cie. Rígimento-Marighela.

Incisivas declarações do pre-
sidente cie Conselho M. do
Petróleo — Apenas o óleo
combustível ijerá o seu for-
iiecímento limitado

ncia no
deriva-
sas ali-

tt/A- ^-*Wf
'tâgfâiSISr^gtSSStígmWRím

O AUTO-LOTACÂO ESPATIFADO JUNTO A ARVORE

V"olta-se a falar com Ins'
próximo racionamento 

'dí

dos do petróleo, inclusive
na. A mediria, que foi posta em
prática durante a guerra, :om o in-
tinto de economizar combustível
para a máquina bélica cios aliados,
até o momento ainda nâo encor-
trou motivo que a justificasse O
silencio rios produtores e distribui-
rlore- a respeito é absoluto.

Ha os perturbadores da ordem e
ns agitadores, oue pretendem ligar
e.sse.s beatos com os prepara ti-, os de
guerra rios Estados unidos. Pura

i invencionice. As companhias petro-
j liferas que possuem sucursais no
I Bra::!. corno a ''Anglo-Mexican"; a
I "Atlantic" e a "Standard", estão
| recebendo normalmente as suas co-

tas. que sâo suficientes para aren-
der aos pedidos rios consui-niaores.

E tanto isto é verdade, que o pro-
prio presidente do Conselho Nacio-
nal do Petróleo, general João Carlos
Barreto, solicitado pela nossa re-
põrtagem a prestar esclarecimentos,
destruiu os boatos, que circulam so-
bre o racionamento ria gasolina,
afirmando:

— Trata-:? de uma campanha vi-
dicula e sem nenhum fundamento.
NAO í"~. TRATA DA GASOLINA

Estuda-.-*-, no momento exclnsi-
vam-nti o racionamento do óleo
combustível O Conselho Nacionai
rio Petróleo fornecerá oportunamen-
te uma nota á imprensa, esclare-
cendo de ver, a situação e pondo
término ás conjecturas que a res-
peito estáo sendo levantadas.

Estão, oficialmente desmentidos,
portanto, cs boatos sobre o próximo
racionamento da gasolina.

A barra da direção furou o peito do motorista, ficando feridos
também oito passageiros do veículo -- No Flamengo, de manhã

NOVE VITIMASUm auto-otaçãc co tino denoml-
nado "Lagosta", liesnça n. 4.12.36,
ordem 1 e partanaente á Empresa
rie Transporte ColHivo, trafegava
ás pri me.;-a.-, horas cia manha de
lioje, em gxanáe velocidule, pela
a.timeda central da praia cio Fia-
mango, com dastlno á Ipanema

gritou o senhoi¦¦}, pois fazia a linha "Ipanema-Estr.c-
iria de Perro", quando cm dado

Novo tumulto se formou com a momento, oerrap.ou, nas pro.xl.mi-
participação dos demais deputados dades cio relógio ria Gloria e seu
comunistas e o apoio do pessedis-* i motorista, Naláyr José cie Oliyei:-
Osvaldo Lima e do republicano Lino i¦"». rie 22 anos, solteiro e morador
Machado. Em vista fia agitação Iá rua Alice n. 176. nao conseguia-
assim provocaria, o presidente nn-
vãmente suspendeu o» trabalho*, "t*

(Continua na 2* pág.)

rio conta-lo, nada poiile fazer pa-
ra evitar que o mesmo fos.;« st
chocar violentamente de encontro

a uma árvore, esnatifando-se.

No "Lagosta." vi-j.:s-.-ani oito pes-
soas cjue sofrpram contusôeí e es-
coriações •fc

O motorista também ficou ferido,
tenclo sofrido ferimento penetrante
no tórax, produzido pela barra cio
volsneé,

Seu
¦Os

ca ti os
tencia

estado é
pa

£.. ivi./itmo.
.sageiros que foram
. Posto Gsntral cie
ia os seguintes:

me
A ss

Jorge Naclf, cie 3(1 anos. solteira,
2." sargento do Exercito e morador

à rua Aparecida n. 22; Anictes da

liiitisiniBiift
mm bi calçada

O ônibus da Viação Excelsior, li-
cença n. 8-01-53, ordem 158 e que

I fazia a linha "Castelo-Jockey Club",
I e que era dirigido pelo motorista

Joaquim Antônio Machado, abai-
roou. esta manhã, na esquina da
avenida Graça Aranha com a rua
Araújo Porlo Alegre, a ambulância
do S. E. S. C n. 2-65-18, ordem 2,
atlrando-a sobre a calçada.

Ao lombar no passeio, o cairo-
merciario e domiciliado á Avenida ! socorro colheu uma senhora de côr

Silva. Loureiro, de 31 anc-s, casado,
funcionário municipal e residem -- a.
rua Duarte Teixeira n. 96-A: Ge-
ralrio Pinto, de 30 anos. solteiro, oo-

Presidente "."arcas n. 1803: Antônio
da Silva, casado, sapateiro e mora-
dor à rua José Nascimento n, 40-;;
Ivo Catarlno, de 34 anos, casado,
vendedor ambulante P residente á
travessa Souza Jardim n. 341; L.-.-
zarino Marques, rie 26 anos, soltei-
ro. eletricista e residente á rua
Alto Rio n 56, e Sebastião João
rie Souza, rie ?.' anos. casado, fe;-
rante e morador » ru» Leopoldo
3 282. casa VII.

O "chauffettr" foi internado no
Hospital de Pronto Socorro,

branca, e com fiD ano? presumíveis,
que sofreu graves lesões, tenclo sido
internaria, em estado cl» "shoalc"
no Hospital rie Pronto Socorra.

O motorista ria ambulância, Jcsl
Monteiro, de *"' anos. casario e r*->
siriente á r.trscia da PcntínhR
n. 81. sofreu contusões o esco"iaç.S83
e foi medicado no Po?fo C-riitr.. fie
Assistência

Machado, o i-notorijta ^n is>lh'.-**
foi preso cm flagra
5° distrito policiai.

c atttuatl-i
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Acaba'dc":-.- nomeado rira dirl-
pr e I P". -Q N-, dê Serviço de As-
sistencia a Menores o dr. Elplclio
Reis. bacharel e ásnsíenie social es-¦pecialisaÀ'.' *3nT**j>rÁb!çmas de mono-

.ini e biíefe da lm . , -..te i tor tec-
Sieo ria Legião Br: ile-tra ''rie 

Assis-
tencia. \
— ¦ *»»* ¦ .¦**¦ - «... —— T. —.

; MaciÁrthia. en> abril

Í 

regressar íi a E. UU.
-j\ T0QUI*5,''3.^AP?1 -a noticia do1 regresso fl-.-r general MasArthur pa-

ra os EsV.fd'-':--' Úhicíbs cn abril do¦próximo -.v:*o. 1 publicada ontem
com autôriijçíl ," ura ameri-
C3na, peio'jor'ri 1 íipenês "Nippoh
Times".

O desfjj.ilMl s?o alfande-
garin de-Trrèrcaüorias;
ádc|uií:lVtí?.s'f slp Excf-
cito nH--e\t'.'vritfr

,**¦ 
* •

O ministrend" Güí-rn, em aviso cie
ontem,' tlwdai "u n ?;""O tíeftjmbrrraeri alfandegário A-t
mercaçirrias. arlqi s no exterior
por diversos crs-ãío Ministério,
tem sido'.xiiírciiH.aeio, i: vezes, poi
falta de olareza iv. -.- lOcumentos d"
embarij'!.-*.;--- '."

Qlianã.t>45C.,tratar d eumpr CIP
Rio, consignada tinisterio ria
Guerra, aste falo deverá ;s:ar ex*.
plícito tantoTut-faíu-ã Cviistilár; eu-
mo no conhecimento embarque.
Nâo deverá, pcis. nstar de ienhilm
documento .-•. repre,-ãt "a ordem" e
sim sua coHí.igm h o nominativa ao
Ministério ria i nei -Somente nes-
sas condições ser ssivel. ao Mi*
nisterlo da F.-zeu ie* acordo cem
a legislação."ern vi; >r, conceder a
isenção de*:""pasfíim ntó y* direitos e
taxas aduaneira.*.

Dando por'behi rir-r nenrJada est*\
medida, nejo devi •;¦ encaminha-
da ao írreli" gabitir-ie solicitação de
isenções, .que- ml melam aquelas
prescrições, pata mercadorias embav-
cadas no extèrirjr, eifi data posterior ]a este Aviso.

Os orgá-'.3-que'pr."i arierem a com-
pres no exterior deverão faz:?!' cons-
tar do documento de cornara," um.i
cláusula taxativa ip-la qualo vende-
dor •* compromete a arcar com ac
despesas coresponde s a direitos e
demais emolumentos'aduaneiros rr
ferenter, ao artigo aclouirido no caso
de nao ter "sido" observada a deter-
minaçao acima"-, I

[Conclusão da í.a pág.)
dade de harmòntsai* as duas corren-
tes em que se dividiu o PSD. cm
virtude da luta foi o desfecho de 9
de novembro. O presidente Valentin
Gcnül, que r.a fase anterior á cam-
panha tudo fez para impedir a fra*-:-
mentaçào partidária, constituindo-se
em denominador comum das duas
alas em que virtualmente se trac*

Eetornam ao...
(Conclusão da Ia pag.)

fi*•] ias, principalmente na pari-
s.eiiss e no norte, as greves pare-
cem estar regredindo, ha como que
um recrudesclmento das mesmas
so sul da França.

LOUVADO O PARTIDO CO-
SIONISTA

paris. 3 eu. P.) — O Partido
Comunista cia França foi elogiado
pelo Comitê de Greves por ter con-
tribuído com ti'6 milhões de tranceis
para o fundo de greve.

KtíABR'l3M-Stí ifiò ESCOLAS
PARIS. 3 (A. P. P.i --- Prosse-

gue a greve nas escolas primarias
ca região parisiense, tendo o mm.s-
terio da Educação Nacional tiecl -
raóo que a situação continua a evo_
luir lirvoiavclmi'!!!.', r que 165 es-
tnbalcclmenios escolares reabriram
as suas pori..i.s.

NAS I.MM STUI VS META-
l.i lltliiCAS

PARIS, 3 (A, !¦'. I'.i — Nns in-
riustrias meulurgicas a situação
elas greves permanece estável; lo-
ciavia, durante d dia a policia con-
seguiu expulsar "piquetes cie gre-
vi*" que agiam em diversos e.jtii-
bi lecimentos do gênero, nn região
parisiense.

SAitO'1 Aiiniir.; iii:sc,\iiiiii,a-
i;wí i \i iitii.M

PARISj :i di, l'. i - - Hiibcitiidurcs,
tciiiaiuio Linpcelir pulo terror o mo-
vimento du volta uu iriibnlliu •. n-
;;u os grevistas nas ferrovias ela
França, elescnrrilariiiii o Ireni-coiTeiò
Pa ris-Arras, i* a jiolicia desta última
cidade cl!/. que "cerca ele- eluze nc-
soas" pcrcccnun o dc 40 a á(i so
acham icrielas,

( nuqiiis i;m ,\iak,si;i,iia
PARIS, 3 iReülersj — Noliòüs

procedentes dc Marselha deixan:
entrever uma atmosfera crescente-
mente tensa. Os choques entre os
grevistas de um lado. e a policia e
as tropas de outro, têm aumenta iò
em numero e violência.

NOVAS DECLARAÇÕES DE
GREVES

PARIS. 3 tReuters) - O Sliiíti-
cato do; Empregados Públicos ri**-
cidiu proclamar a greve a partir
da noite de sexta-feira, se não fo-
rem rati-feiias as reivindicações
ani' seníacias.'Um 

lerroviario que tentou furai
a greve em Saint Etíenne, na Fran-
ça"central, onae home sérios inci*
aentés, foi estaqueado e hospita'1
zado com f rimenlcr- graves.

EM MÔNACO
PARIS, 3 i Reuters i -- As greve,

francesas ameaçaram esla noite
alastrar-se ao Prinçipaclo ds Mona,-
co, onde o ministro ce Estado VVitas
se falou pelo radio, advertinao i.
população no sentido de não dat
ouvido; aos cohvitss de adesão ã
greve geral dos marítimos, no Da-
partamento francês rie Alpes Ma-
iitim»s.

PROTESTOS
PARIS, 3 (AFP' O Comitê Re-

r.or d cie Greve publicou um comu-
nícaclo no qual protesta contra "as
violações inadmissíveis cio direito
sindical e contra as operações poli-
ciais realizadas nas centrais elétri-
ras".

Concluindo, o Comitê Regional l,;.t
um apelo "a toda a população p.i-
rlsiense para a união coiiira a rni-
seria e contra a servidão", destncan-
do essa formula dr* exortação: "Ba-
ter para vencer",

ATACADA l M\ DELEGACIA
MARSELHA, .1 UNS) - Os estl-

vadores grevistas atacaram a dele-
sarja de policia rio 10" distrito, íe-
rindo o capitão rie policia,Ferdinand I
Gilloux e seu secretario, libertam!o i
ainda rlo-s camaradas que $? acha- I
vam presos ,em virtude dp lerem
atacado um iiamirihpn e resistido á |
po!".>:a. quê loi em auxilio rio moro- *
insta dó eaminhão.

GRAVE TUMUWn
PARIS, 3 UNS) Um grave lu-

ini;'*o ocorreu oniem n tarde na fri-
bri* * cie automóveis Salmson, sitii?,-
da num dos bairros do sudoeste c!r.
capilal.

Dois mil operários em greve li*3-
iar,*n rie 1'eociipar as oficinie-, que
estavam guardadas pela policia, .v.n-
rio atacados pelos cinrria.s.

cionòll ti partido, ponderou ainda
desta ve?.. que tudo se deveria fazsr
para facilitar um entendimento, ten.
do .em vista cs supremos Interesses
rie São Paulo l' elo Brasil. No mns-
mo sentido, fez uso da palavra o sr.
Novell Júnior, o qual fez referencias
ao seiitendiriiéntoõ qu» fizera no
Rio. com o Ministro ria Justiça.

Nessa altura, chcgóil ao conheci-
mento do si*; Novclll Júnior que a
Comissão Executiva do PSD reuni-
da ás is horas, resolvera, tnterrip.es*
tivamente, preencher as vagas exls-
lenliT. sem ouvir outros lidere? cn-
tégorisados. e deixando de consultar,
Inclusive, o presidente ria Assem-
blela. Diante di.;ro, deliberou se
credenciar o deputado Brasllío Ma-
chado Netto, para que s? dirigisse
á Comissão Executiva numa raio-
varia tentativa de* conciliação quefoi aprovaria p.fr todos os presentes.Aquele oarlamestar dirigiu-se ã se-
ds do PSD. E. de volta, anunciou
que o preenchimento das vacas era
urn fato consumado. Náo obstante,
afirmou que a Comissão Executiva
embora constituída de novos mem-¦Jrros não fechava as portas, a um
entendimento, estando disposta ai-'-: a min,ir qualquer proposta de pa-cificnçfiò, Aliás, sonhemos que osnovos membros ela Comissão Fixe-cutlva deverão tomar posse hoje ounm'

iu .-.I-
i.i..ni
eirenli
maior

ntln fcviios informados, eleve-.i"' hfije par.* n Cnpil.nl d.i" a, .1 .**.-. Noveli Júnior, Noss políticos émprestn-se a
«nportalicia n essa viagem dovlcc-governador do Sstndo, tendocm vista nfto apènns n situação in-l.çrnn do PSD, em São Pníilo, como

aludo, c sobretudo, ns iiegoõlnçõcs
quo objcllviim dnr execução ao chu-
innelu "Rseiiieinn Olarki Miingiibel-
rn", Incltiimeiiiln apoiada pclu PSD
Soulioiii w aluda eiiie; o sr. Noveli.liiniur elcvcni conlcruncia de no-
Vo i-uiii o sr. Ailro.ililo Mesqililíi
Cosia, UUlltii* ela Pasta dn Justiça,
o qual tnmbem eslá uinpimliatln rm
coiil.ribiiir na mcJJdii dei possível,
para que afinal ,*,- eiiconlre uma
forilllllá dr* ronrili irão eientro rios
qii.rlros do PSD paulista.

IMI'M'11, l)l!liAM/,\(*A(l J)()
UUICO OPOSICIONISTA

.'i. PAULO, 3 (Meridional) — Com
relação à chamada Frente Parla-
mentar, oposicionista, as dlficulda-
des para sua organização são enor-
mei*. Afirma-se que desde ,iá, estão
dispostos a formar na oposição rio*/.
elementos cio PSD, .=r>te da iidm.
on?ie do extinto PCB, cinco do PTb!
dois rio PR. além rios lepütados
Loureiro .luninr, Gabriel Mlglior! e
Alfredo Fárhat, sendo r.prtn que o
sr. Antônio Vieira Sobrinho esta
solidário rum o sr, Noveli Júnior.
A maioria da Assembléia, portanto.
Mas. acontece que por Ioda a sema-
na r'n curso, deverá ocorrer a ras-
s-assão rie mandatos dos parlamen-
tares comunistas. Nessas condições,
perderá a oposição, em São Paulo,
on?.e rieptitatio--. Em vez rtp 40 par-
lamentarei, a oposição ficará reriii-
zída a 2!) apenas.

De acordo com os entendimentos
feitos nos últimos* dias. a UDN
transigiria cem a presiden-ia da As-
seriibléia, a qual seria entregue ao
sr. Linçoin Feliciano. Em compen-
.-ação. assumiria a liderança do blo-
ro o sr. Auro Soares dr Moura An-
cirade, com o sacr.Uiclo, portanto, do
sr. Oliveira Costa qu» r|i»lia o gru-
po de deputados pesseejisias ou*» se
opõe a qualquer onfendlmeiilo com
o sr. Ademar de Barros,

Em antagonismo ao grupo lidera-
do pelo sr. Lmroln Feliciano, teria-
mos pois. treze deputados do PSD,
nove rio PSP. se|.e tio PTN, dois d&
A. P. R.. um rio PDC, um do PR
um rio PTB [Mllllet Filhoi, e mais
o sr. rastro Neves qu r?P desíigoii
rio Par Ido Social Democrata t
apoiou " sr. NovpIi Júnior no p'f-i-
to rie 9 ..e notçmhio Seria ao todn.
portanto. 35 deputados

Moíoíçy afirmas
(Conclusão da Ia pág ;

VISITA AO PALÁCIO DE
BUklJINGHAM

LONDRES, 3 UNS) - A sessão
rie hoje da Confsrshcia rios Quatro
Grandes deverá terminar inr-ia hora
mais CPrio. a fim r]" ou» os miril.-h j.'*
¦atendam ao ctrivAe rio rei çjçov-r.p Vi para visitar o palácio d? Pu-
khüíffhrm

AUSENT; O RErilESENTANTE
DA FRANÇA

I ONDRílS, 3 i INSi - A sessão rie
ontem da Confei'eiiái|i dos Ministros
rio jSxterior das Quatro Graníes
Potências foi realizada sem a p"c-
.-"¦nrn cio sr. Georges Bldault. ria
França, que fez precipitada v.cgem
a Paris para entrar em consultas
com seu governo.

\m l0'is
ifJonclusão da 1." pág )

diárias Individuais fossem superio-
res a 40 cruzeiro-.

Justificando seu veto o generalMendes de Morais alegou que a taxa
que seria criada representaria o
restabelecimento do chamado "lm-
posto de turismo" revogado pelo ri"-
creto n. 8.303/45, na base rie 1 porrpnio sobre a despesa loial dp cada
hospede de* hotel corn mais de 30
quartos. Tal decr to, acentuou o
Prsfeltn, tinha sua vigência reslri-
ta n lemporatla dp turismo e o seu
restabelecimento contrariaria nu**-
mas erlo-ada? pela Coriferenoia Ma-
cioinl rip 1.,-Tí-lT-ào tributaria, rea-
lluada em lf'l ho Rio de Janeiro,

D Brasi ocupa o 2° íuoar em transportes aéreos!
O papel do Centro Técnico de Aeronáutica —. A questão dos
aviões e dos campos rie pouso — Desenvolvimento do Correio
Aéreo — Declarações do eng. Ernesto Luiz de Oliveira Júnior

A propósito da criação do Centro
Técnico d.a Aeronáutica, tivemos
oportunidade de ouvir o proíessoi
Ernesto Luiz de Oliveira Júnior que.
além de docente catedratico da Fn-
culdade Nacional eie Filosofia, é um
dos principais organisadores ria no-
va instituição.

"O Centro Técnico de Aero-
náutica. — disse-nos de inicio —
como rno pede deixar rie acontecer,
visa principalmente o desenvolvi-
mento dn aviação. Sendo o Mlnlstô-
rio da Aeronáutica um or?ão oficial,
não lhe cabe fa-.er concorrência ás
emprezas aero-comerciais. No en-
tanto, desejando ccntribulr -para o
progresso da aviação comercial c ria
industria aeronáutica, resolveu to-
mar a sl a*.réspo".isablltda'ds referen-
ie ao preparo dos técnicos nacionais.

Atualmente o Brasil ocupa ei sr-
gundo lit-znv nn mundo, entro os
pulses transportadores por via
nri-ra. tontlti nn sim frente ãncnaí
eis Isst.ielus Uniiliis el.i Amcrlcn dn
Norlr. Embora iliipiilnntli) ...-¦ lou-
vores eli:..'.a fnvi-Jftvcl sii.imção, ti
nosso país .sriiir umn série de cllfi-
euKiaiifs em virtude dn deflclencin
do niaii-iiiil que no momento dispor,
unia vi/. que, infelizmente, nludn
nfio possuo umn inelustrin neronãti-
lira (|iic possa servir dr sijpeirle ii
i..ss(. comércio, qiie, conformii jii dis-
se. ocupa u segundo lugar no intui-
do",

Atnlliniiins liara pen-uinlnr-llic so-
Iji*c ns (leficiuiicias, uu que respun-
deu:

- "Kssa (lcflclencla se* manifesta
priiiripiiliiiriui! nu tato dc uu.' ...*
tipos ele aparelho- que uo momento
dispomos são'projetados para «in-
ciições elifeicntes das nossas e cs n
i-ircunslanciã obriga a varias com»
pnnliias suspenderem algumas de
suas aterrissagens. Ao condições te-
cnicas dos campos de pouso não pe'--
mileni a combinação daquelas a:er-
risagens,

O CORREIO AÉREO AIILITÂh
E O C, T. A.

Indagamos eio nosso entrevistado
ciiial a relação existente entre o
Correio Aéreo Militar e a criação do i
Centro Técnico Us Aeronáutica: j"Nasceu na mente do general
Leite rie Castro, o primitivo ptano
tio Correio Aéreo, pois o principio da
Industrialização cio l£xt*rdto levnu-o
a aproveitar aviões militares, tri
pulados por aviadores militares, pa-
ra o transporte' eis malas puv..-i.-.
para todas as cidades do Brasil.

Acs exercícios rias trlpuh,oes
acrescentar-se-ia um real benelltlo
para as populações dos lugarejo.-,
distantes e uma renda sensível pro-
\emente cia taxa postal.

Para por seu plano em execução,
encontrou o general Leite de Castro
o auxilio valioso do então major
Eduardo Gomes, u qual. cercado de ;
um grupo cie companheiros iguü-1
mente, dedicados e idealistas, cocüc
gulti vencer todas as dificu
que se apunham ao empreenai
mento.

cialistas em numero suficiente po-
dera nosso pais aproveitar totiimen-
te as vantagens desse nodehvssimo
meio de transporte. Do Centro Tec-
nlco de Aeronáutica faz parle uma
E..e.'ola de Engenharia Aeronáutica
onde poderão estudar todo; os brí-
slleiros que se sintam inclinados p.i-
ra essa especialidade. O ensino é
inteiramente gratuito e os riisploma-
rios têm colocação garantiria no Mi-
nisterlo ela Aeronáutica.

Em 1043 e 1949, em virtude dn
efpecialissimas condições, somente
poderão candidatar-se estudante-,
que já tenham terminado pelo me*
nos o 1" ano de uma Escola de
Engenharia reconhecida ou o pri-
meiro ano de uma rias seções d"
Matemática ou Física elas Faculrij.
cies rrreinheridas de Filosofia.
CONDIÇÕES PROPICIAI*. AO DE

SENVOLVIMENTO DR UMA
INDUSTRIA AERONÁUTICA

- "O Brnsl', atravessa uma fis"
extremamente favorável para esta-
beliit-rir O;; flllldlimeiiliis de sua In-
('iiiri.i neronniitlcn.

As condições psicológicas rio povo
sâo oiitua.*",, pois nte nn lipnreclnicii*
to da bomba nlomica, a nvinção íui

: anua CJUÇ llialo.l* propnglUHlll roo
.seguiu nn Biiorrii Os jovens do ho-

íieruplnno il mrs-
i\f ontem tinham
os ur ante-ontem

econômicas nno po-

ju possuem p*-i
ii„*i piiixãu que
pelo iiutuinovçl
pelos é-avaleis.

As ceiildiçõwi
elrriam ser melhores; acsinobllizá-
."o n indiisiria ele guerra dns pátaes
vencedores, Estados Unidos, Jnu'i-

terra, França; estás fora do mer-
cario, talvez por lengo tempo, ?s
outrora poderosas industrias alerrí*.
e japonesa. Será» possível ent.3 .
conseguir, com despesa moderaria,
uma equipe reduzida de técnico*
txtremamerite competentes, assim.
romo equipamento cientifico rncder-
no, de modo a ter, ao fim de pou.
co tempo, um corpo de especiatls-
tas brasileiros para pesquisas eien-
tifica, ensmo. técnica aeronáutica o
administração civil do comercio aé-
reo.

As condições geográficas, sociais
e econômicas tão pe,culiare.s ã nos-
sa terra, exigem que nosso comer-
cio aéreo, nossa industria aeronau-
tina, sejam projetados especialmen-
te para essas' condições, resultado
que só alcançaremos se riíspuzermos
desse corpo de especialistas,

E finalizando:
— "As companhias aerovlârlas

que competem no comércio aéreo
brasileiro muitas vezes alegam que
nossu nliinl rlcflcichcln tét*nle*a e In-
dustrial não lhes permite preencher
ruiu ilrmnilos nacionais ns condi-
e.'õi'.s que ns leis cslnbrlcrem. jinr
isso. freqüentemente plcitclnin con-
cessões para iiliii/.nção ele férnlcoM
estrangeiros cm seus serviços.

Coiíi o onorme desenvolvimento
ipir vem loiielo n comércio aórt>o no
Brnsll, o problema ela fnltn rip es-
peçlnllsfas que iá è ngüdoi tundpria
a leirnnr-se critico sç não fossem to**
marin.i as medidas hecesíãrias para
resolvé-iio, convenlenleinente".

DESORDEM NA CÂMARA PROMIVIDA
(Conclusão da 1." pág.)'15 horas p 10 minuto-,, isto é, cinco

minutos após a primeira interrup-

E' a guerra s^mía
(Conclusão da l.a pág.)

confiscando todos os fundo.-* e p-o
priedades ri*5 Jucieiis no Egito;

O niemorandiii.n que foi entregue
aos guardas do Palácio Real peclo
além disso, que o Egito rompa ve-
laçôes- econômicas e diplomáticas
rorn loios os países qup votaram a
favor da divisão ria Palestina.

P.IUTANICOS ISAM SUAS
ARMAS

JERUSALÉM, 3 *R.> — Dois ofi-
ciais britânicos fizer-am disparos
com seus revólveres para o ar a fim
rie dispersar a multidão rie jovens
árabes no entro des';-a cidade quan-
do o-,' mesmos .-*- dirigiam para á
ma Ben Yeshuda, no bairro iiiriai-
ro, num-a demonstração contra a
divisão do nais. levando cartazes e
lançando pedras contra os judeus.

INCÊNDIOS
JERUSALÉM. 3 *R i - Três ça-

M sas cl" israelitas foram incendiadas' I jr!o_ j>.r*-bes e Onco judeus ficaram
fericies durante um tiroteio cerra-
rio na "fronteira" de Tel Aviv com
Haifa. a 

'noite 
passaria, ao que

repercussão dessa inicia* i anunciado aqui oticialmentí
prniM ARMAS

A quem desejar formar juízo sob:'*
h Imen,
tiVR, será .suficiente percorrer as
pequenas localidades rio oeste bra
silelro e conversar com os seus ha-
Infantes Terá então ocasião de ver
que nenhum serviço poderia ser
mais uni para esses nossos lrm5,o:i
oo sertàV Habituados a ler jornais
rom quatro meses rie atrazo, pass--,,-
ram eles a estar em contato Imo**
ehaio com os centros políticos e rui-
lurais rio Brasil. Impossibilitados
cie receber qualquer socorro em c-uo
eie calamidade, o Correio'Aéreo lhes
trouxe subitamente a certeza ri iu-
xilio para as situações elo emerem-
Lia. Seja suficiente mencionai- riu*!
Porto Nacional ia ser atacaria *.ior
uni grupo rio bandoleiros. Apenas
seis horas após a recepção dn a vi-
so no Rio. dois aviões da FAB d"?.,
riam nessa ridacle e c-s contingentes
rero-transportedos protegiam eli-
cazmente os seus habitantes,

Compreende-se, mião. o çntuslas-
mn com qur Garcia de Souza escre-
\p sohre o Correio Aéreo e os seus
fiindadòre*:.

Má um oulro aspecto qur convém
hoje poi* nn destaque: rom o de,*vm-
volvlmenln extraordinário que o
Correio Aéreo velo ipnrlo nestes ul*
limou anos, abrindo praticamentenin.-p todas ar, rotas aéreas do inte-
rior eln Brasil, um número onda vez
maior dp oficiais ria Força Aérea
Brasileira foi -n f.-u nllnrizai.dn rom
os críticos problemas n;tp esmagam
es possas populações rin Interior, ei,
no mpo-io tempo, se capacitando (i.i
importância oup a aviação comerciai
deverá fatalmente assumir no ri"-
senvolvimento rias regiões afastadas

FAZER CHErtAR O PROORESSf)
AO SERTÃO

Como contribuição para apressar
a chegada rio progresso ao sertão, n
Mlnlsteiin cia Aeronáutica p'an°ioii
p está construindo o Centro Temi-
rn cíp Aeroneutica, afim rie ampliar
ns quadros de técnicos em Aeronãu*
tica p ciências conexas no Brasil. E'
pe;i=amenio dominante no Miviisie-
rin que somente disoondo rie pso.?-
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WASHINGTON. 3 (A. F P. ' —
n Comitê Hrbreu rip Libertação
Nacional, qup é 'associado ns au-
vtóades cia organizarão extremista
ludaica palestinlána Irgo; :
Looumi dirigiu um apelo
dos unidos, òai-a que forneçam at-
m-es ran àjíidâr a milícia judaica
na Palestina a defender.se contra

* árabes se puzererri pm execução,
em Se escala suas ameaças de
Guma Santa, contra o plano cie

pi-rulha da Palestina.
APELO DE PAZ

.JERUSALÉM, 3 (R.) — O Conse-
lho Nacional Judaico (Vaad Leumi*.
reunido nesta capital, decidiu em
sessão clr* emergência emitir um
¦¦apelo rie paz" n todos os árabes 0a
Palestino, através rie paníletca cm
lingua árabe.

Os folhetins já estão sendo publica-
rios para distribuição lirrentp.

CIDAI',1. INTERNACIONAL
LAKE SUCCESS. 3 (INSI -- Je-

rusqlem capital ila Palestina, será
Iranstoriiiacla cm cidade Internado,
nai.

Para esse fim, o Conselho rip Tu-
Sela ria ONU nouiPOll Ir.ie umn ro-
missão rir trabalho, composta de seis
nações, e com a participaçSo de
todas as grandes pol.cn.cias, exceto a
Rússia. Alem dos Estados Unidos,
Grã. Bretanha e França, foram In-
cluidas na comissão a Austrália,
Clima p México

ADEREM OS ESTUDANTES
JERUSALÉM, 3 I.Ú. P.i - Du-

zentos estudantes assinaram rom
seu próprio sansue o cc-mproihisM
para alistamento em uma forca ãra-
be para lutar contra a divisão ela
Palestina .A informação é proce-
dente rir Al*5;"* :o, onde árabes, ata-
caram judeus e suas propriedades,
bem como vários automóveis cie
propriedade d» horto-amerlcanos

NO CAIRO
CAIRO, 3 'i'. P.i — E3ludai)tes

rio Instituto Teológico Muçulmano
percovreram as ruas d» Alexanciria
pedindo a ruptura das relações dl-
plomnticas com Iodos os paises oue
votarà'm a favor ria partilhe ria Pa-
lestina.

Em Asmara, na Eritréia, todos o?
estabelecimentos árabes fecharam
suas portas por 24 horas em sinal
rie protesto pela rie-isáo das Nações.
Unida-.

TREMENDOS PREJU1SOS
JERUSALÉM, 3 (INSl - O"- da-

no; causados em toda a Terra Santa,
no primeiro dia cia greve gera! rie. i
72 horas decretaria por 1.250.000
árabes são calculados em Um milhão
d? dólares.

SAQUEADO O INSTITUTO DE
2AGARIA0

CAIRO. 3 (INS) - Uma turba ri-
amotinados ei° mais rie cn pessoa.*'
sjqueou o-Instituto Britânico d.; Sa-
gariag, ao norte rio Cairo, espancou
o sacretario egípcio e por fim incen-
diou o éiificio que foi totalmente
consuenído nelas chamas

INCENDIADO O CTNEMA RES
JERUSALÉM. 3 i.AFPi - O gran.

de Cinema Rex — um a in maiores
saias d? espetáculo desta üda-ae -
no limite dos bairros judeu p ârabs
e cujo: oropríetarios sáo á-ab-- e
judeus, .'oi Incendiado por mani-
festantes árabes, ontem á tar.'.*.

FUZILAR-A
JERUSALÉM, 3 'AFP' — Cínnti-*

nua sem Interrupção a fu-ilaria
mantida pelos á-ahes p íu-cípus da"Haganah". nn setor situado entre
Jaffa f Tel Aviv, erm o en.nrpgo ri?
granarias e armas automáticas

Forem incendiadas umas dez lo-
jas judaicos nn quarteirão d-. Ama*
shies, sem que os bnmbeu'os pudes-
sem intervir, São numerosos os fe-
ridos.

AMEAÇAS
WASHINGTON. 3 'AFP! — Ca-

mentãrido como es jornalistas a de-
cisão da ONU sobre a partilha ria
Palestina. Ceril Hntirani, secretario
da Agencia ria Liga Árabe em YVa-
shington afirmou quo nualquer ini-
c!.*>t.lva rios Estados Unidos visando
fazer executar a rie-rt.ão ria ONU
sobre a partilha — como exemplo a
remessa rie tropas ou aluda mate-
r.a! -- teria com** consequem 'a !
rupuhara das relaçáss dipiomatlcs*.
cem n--, câtscs cr-.h.-.t

¦»tt

çáo. Ao mesmo tempo, providenciou
a Mpta » retirada do correligionário
rio sr. Marighela, o QUal não polia
ter ingresso n?i recinto, privativo,
como se sabe, tios deputados, fun-
cloharios para isso destacados e
jornalistas devidamente credencia-
rios.

De novo reaberta a sessão. Conhe-
riria rie todos a riisposição ria Mesa
rie náo permitir maus nenhum desa-
cato ou violação do Regimento, os
comunistas se retraíram para |pn-
tar logo rippois tumultuar o discur-
so rio coronel .Itirarl Magalhães

ENFRENTANDO OS MA/OR-
QUEIRÓS

Finalmente, o sr. Juracl Mn?a-
Ihãaj conseguiu Iniciar o seu dis-
curso, acentuando, rie começo, ter
apreciado com serenidade o tumulto
que se verificara no recinto-

"VI —- ia continuar o coronel
Juraci — os senhores representan-tes do Partido Comunista, extinto
pelo órgão competente da Nação"...

Não havia completado a frase
quando o sr, Carlos Marighela ata-Ihou:

V, Excia. não precisaria cont!-
nuar. Já sei que vai defender os as-
s assines.

V, Exc.ia, está iludido - repli-pou o orador — Não vou defende-
assassinos: vou defender a honra
publica rip um homem atassalhado
pela Inconscieneia de \r. Excia

Houve palmas nn plp.nario p o co-rpnel Juraci Magalhães acreecen-tou;
•— Apreciei devidamente, repito, otumulto, com serenidade, emborameu espirito trabalhasse prp?o auma indignação justificada, ao lem-brar-me. de que. aqui mesmo, nesterecinto, poucos dias antes, tivera euoportunidade de restabelecer a ver-

darip rins fatos, lamentavelmente de-turçados pelo rippulario Carlos Ma-righela, quando s. excia. atacava o
governo Otávio Mangabeira, .

Novas palmas cornaram essas ps-lavras dp orador p o sr, Marighela
voltou com um aparte, acusando-o
rie haver mandado chibatear um lor
nallsta, ouando no governo da
Bahia,

—• E' tuna velha calunia — retru-
con o coronel Jurabl Magalhães —
calunia oup -. excia. repete sem-
m*p. Trago, em contraposição, a pm.
prla nri.-áo rip v. excia. An"ps ri?
defender a terceiros, procure defen-
der-se a sl próprio, priimelro, poiseu não fujo á responsabilidade da
prisão rip v, excia.

<i nparteante fugiu nn convite, di--pnrio ter o orador, quando eover-
nador ria Bahia, mandado espancar
o aluai deputado Nplson Carneiro •
ii estudante Câmara.

Não é real que eu lenha man-
dado espancar o sr, Nelson Camel-
ro. nem a qualquer outro cidadão
baiano, V. Excia, repete sempre osmespios argumentos falsos,- E' móis uma infâmia — apar=
teou o repuhlícano Teodulo Albu=
querque, apoiando o orador.

• Pou adversário político do Ilus.
tre orador -- aparteou tambe-m e
pessedlsta Negrelros Falcão — mis
dou mpti testemunho dp que não sei
de ato rip violência cometido em seu
governo,

E' o rosário costumeiro da ln-
famia — disse o udentsta Cordeiro
dr Miranda, verberando a atitude
comunista.

Outros representantes entraram
íms ripbatps dando inteiro anoio ancoronel Juraci Magalhães, destacan*
do-se entre eles ns srs. Aliomar Ba.
leeiro, Luiz Viana. Paulo Sarazate eRui Ramos, liem como o pessedlstaAeurcio Torres.

Depois ri" revidar todas a,-, ralti-nlas p repetir as provocações dosvermelhos, o representante deunistadeixou a tribuna debaixo rios aplau-sos ria grande maioria da CâmaraO sr, Pedro Pomar, comunista, nes-sa altura, havia s= retratado d»uma mentira lançada contr? n srJuraci Magalhães
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Como é fácil... abrir um crediário
n'A EXPOSIÇÃO!

tudo você.para comprar tvüo o que
deseja... e pagar em 10 meses sem
fiador pelas mesmos preços de à visla
— os menores preços do Rio l
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AVENIDA
Avenida • E»a. 5. JsiS

C A í IO C ,i,'
Lo Carioca • Eiq. C. Dlaj

O CREDIÁRIO FUNCIONA HOJE ATE'
AS 10 HORAS DA NOITE 

A ENCHENTE DO RIO PAHAGUASSÚ
(Conclusão da S n páo.)

também está submersa, de tez que
as acuas subiram mais ou menos
quatro metros.

Entrevistado pelos 
'Diários Asso-

ciorios", o prefeito Oscai Gonçalves
declarou que tomou as providencias
iniciais, procurando atender ás pes-
soas dwbrigadas, alo.iando-as na
matriz de S. Felix. na escola paro-
otlial. bem cnmn r/as rasas d? pes-
soas resirienlPR pa zona alta.

As águas que pararam cie subir,
ontem pp'a manhs. voltaram a subir
talvez clevido á maré. O serviço d°
auuos ria ciriarip estourou, causando
a completa falta do precioso com-
bustlvèl, aumentando assim o sofri-
mento ria populaçãn. o prefeito lo-
cal calcula que a enclipute p maior
que a rie 13U. sendo Incalculável o
numero de casas destruídas.'

Caso as águas náo comecem iít.e-
chatamente a descer a situaçfíb se
agravará, tornando-se uma *-aiamí-
dadp ia móis vista neste cidade

ENCHENTE SEMELHANTE A'de mu
¦SALVADOR. 2 (Meridional! — Aspprhpnip.s verificadas nn Paraguas-

su', sáo comparadas as rip 1014 quan-do registraram-se as maiores inun-
nações naquele vale, Nurherosos so-
corròs, seguiram ontem, par, a re-
gião inundada, por via férrea. Hoje
á tarde, por via marítima foi envia-
rin áqupla zona grande carregamento
rie gêneros alimentícios, aipm ei=*
bombeiros e poliria civil.-As auiori-
riarips tomaram providencias no sen-
ticln rie socorrer as vitimas

Noticias prncpdpntps dp Cachòel-
ra informam que as águas termina-
ram seu periodo c)p ascenção: Toda-

via í cidade está imersa, sendo que
as águas atingiram agora três me«
tros de altura acima rio cais- Duas
mil pessoas estão desabrigadas.
Grande numero de famílias, fugindo
á aproximação das cheias, abando-,
param suas residências. Na. parta
baixa da Cachoeira., as águas atin-
giram os telhados das residências s
os primeiros andares, dos edifícios
mais altos.

O- enviados especiais dos "Diários
Associados", ora em São Felix, ir.,
formaram que até a noite de ontem
as águas continuavam a. subir r.a*
quela região, nâo se sabendo se de-
vido á maré ou se proveniente ris
novas cargas dágua caldas nas ca-
béceiras do no Paraguassu',

ENCHENTE. TAMBÉM, NO RIO
POUCA

salvador. 3 (Meridional) —
Além das enchentes em Cachoeira,
chuvas torrenciais- começam a, cate-
em todo o interior do Estado, pro-roçando enchentes ri-- numerosos
rin?. tais comn o Pojuca. cujas águas
já arruinaram mais rie trezentos
metros ria via fprrea Salvàdor-Alaí
golnhas, causando interrupção do
trafego.

De Nazaré informaram esta tarde
que o rin Jaguarlbe cheio, já trans-
bordou, ficanclo parte ria cidade sub-
rriersa, pondo ao desabrigo numero-
sas familia..-. Diversas outras cida-
des estão sofrendo os efeitos das
cheias. Entre essas situam-se Lage,
ona.e s cheia do rio Jequiriçá alagou
completamente a cidade Mundo No-
vo. as águas rin rin Caplvari, já a'.-
rançaram a sua parte baixa e lta-
buns, ns enchentes rio rio Cachoei-
ra põ°m em perigo grande numero
de rasas

No porto o «iioli [lieflan»
107 passageiros para o Rio — Carrcs elétricos pa.ra a
Central do Brasil — Declarações de um técnico brasileiro,
que regressa da Europa, onde participou de dois

Agencia de Serviço
Social na Delegacia
de Menores

O ministro da Justiça, sr Adro-1
rio M.squita cia Cesta em acordo lcom a Legião Brasileira de Assisten-
cia. criou íca Delegacia de menores
uma Agencia rie Serviço Social- ,

Competirá a essa agencia entre-
vistar os menores capturados pro-curando promover o reajustamento
rios mesmos antes de encaminhá-los
ao Juíza de Menores, A criarão des-
sa agencia faz parte do.planei cie re-
forma do S. A. M. de vez qu» a
Delegacia d? Menores é a parta de
entrada daquele serviço para o qualfazia automaticamente, o encaml-
nháinent.o rios menores, recolhidos I
na via publica. í

Oondenadoa 5 anos
de reclusão

Na sessão cl... ontem do Tril-Jial
dn Júri. foi julgado o réu Elias .ta- 

'
mes Tulio que. na ncite de 5 rie
.Abri! do corrente a-o em frente ao
preriin n. ST da rua Esla. matou a I
tiros ri« revolver Integírdes Vi'.o- .

O réu foi. condenado i 5 anes de
reclusão.

i

gressos internacionais
Chutou esta tnanhâ procedeíit*.

de Londres, o paquete Inglês "Hi-
Lh.la.nd Chieftán . que trouxe 107
passageiros para o Rio e 34D outres
para Santos, Montevidéo e Buenos
Aires.
PARTICIPOU DE YAIUOS CON-

GRESSOS NA EUROPA
a, reportagem rio DIÁRIO PA

NOITE, a bordo, falou corn o nos-
so patrício Álvaro Porto Moltlnhu,
pwfessor da Faculdade ri» Cipn.*iaf,
Econômicas do Rio cie Janeiro, que
regressa da Europa, tendo repre-
sentadn n Brasil po Congresso ln-
lernaclonal dp Orsanizacão Clanti-
fica do Trabalho, rpaiizado pm Sto-
tolmn. p no Internacional rie Cien-
cia Administrativa, este realizado
em»* ern a.

O professor MnrünVn lambem Io*,
estudar a organização do ensino nas
Universidades e a educação cmer-
ciai e publica na Europa.

O AVANÇO DA CIÊNCIA
Disse o nosso entrevistado:

O primeiro Congresso Cientiíi-
co do Trabalho r-*4!ou aos técnicos
cs avances que a ciência administra-
Uva recebeu nos últimos nove anos.

O segundo Congresso Interessou
especialmente, por sé tratar rie'ad-
ministração publica, Hpuve, ainda,
o Terceiro Congresso, no qual, foi
tratada a aplicaçs, ria Psicologia
Administrativa, ou seja. a seleção
orientação e q administração do
pessoal ao trabaHio. Ficando, as-
sim. resolvida, uma nova orienta-
ção cientifica, a do caráter dn in-
dividuo,

O SEU PONTO DE VISTA .
Prosseguindo diz;

Visitei ainda, a Sue-la. fuica.
Portugal, Espanha, França p fngla-
terra, não tenrio tempo rip visitar a
Holanda r Bélgica, apesar de ser
convidado por esses dois poises,lambem, para fazer um. estudo sobre
os assuntos relacionados rom o en-
siri ¦>,

Essa viagem refor-õoú o meu ponto
ri= vista rie que a «elucnçáo precisaser não só intelerliMl e cientifica,
mas também, física e social" A esse
respeito, pude ter a confirmação
nas Universidades irel-s-,;. rncip o.*,
alunos, alem de estudarem a mate-
ria técnica e cientifica, têm inten-
s. vida desportiva e social.

O GOVERNO
Flnalisando, o professor Alvawi

Porto Moltinho disse:•- O papel principal do go,?•'¦•..-.
está na educação publica.

con-

CARROS ELETRICOr, FARÁ A
CENTRAL

Viajou ainda pelo paquete inotlês
o engenheiro ria Centrai do Brasil,
Nelson Paulo de Almeida, qus rs-
gressa da. Inglaterra, onde foi tis-
callsar a construção rie !)0 carros
elétricos r~-a a Central.

Estes no' os carros sâo iguais aos
últimos carros adquiridos na Ingla*
terra, sendo que estes últimos apre-
sentarão algumas inovações e aper-
feiçoamentos

Falando com o repórter, disse n
engenheiro Nelson de Almeida, que
ps primeiros carro?., deverão chsgar
pelo car?ueíro inglês "Parüna", que.deverá chegar bravamente ao nosso
porto.

Os péssedistas querein
ser donos de tudo

tPOR CAUSA DESSES POLÍTICOS
NAO HA TRANQÜILIDADE NO

PARANÁ'
CURITIBA. 3 (Meridional') ¦-- *,

respeito da reorganização do secre-
tariado deste Estado, cerrem rumo.
ve.~ qus p?.*-: sí yerificarl este mês.
Segundo, porém, as ultimas noticias,
permanecerá no cargo de secretario
rio Interior o sr GÕmi Júnior, porisso. que se considera inoportuna,
presentemente, o retorno do sr. Fer-
nando Flores ao Paraná.

O sr Ângelo Lopes deixará, p>a;.sLvelmenle. a Prefeitura desta capital,
passando a exercer o cargo de secre-
tario rie Viação e Obras Publicas,
enquanto o sr. Ben. la min Mourão,
atual detentor do referido cargo, se..
rá nomeado diretor do Departãmen-
to Administrativo do Oeste, com
prerrogativas de secretario do Esta-
do. abrangendo sua jurisdição o an-
tigo Território do Iguaçu'*.

Segundo ainda os'mesmos rumo-
res permanecerá ã frente da secre-
taria de Agricultura o sr. Antônio
Ohalbaud, devendo as demais, pas-tas ter seus atuais titulares afasta-,
dos,

Tudo Isto dependerá dn resultadírin Intenso trabalho dos peséèdUtaa,oue visam á monopolização rie todosns cargos da administração, nro-
curando obrigar cs demais partidos ?.abandonarem o governo. Qiianti»fios partido? virados Dí'"* PSD, *
violenta sua reação, razão onr -)•!*
é premautra cualquer previsão t res-
peito.
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DIARIO DA NOITE
Rio, 3-12-194? - 3

suicídio ka bàhia

Atirou-se do
Elevador
Lacerda

COMPRAR O

WIGO 00 OM

Tresloucado gesto de
jovem estudante

uma

VjNJONTO
M 

'EHLINHO
v Começai

COMO NUMA EXPERIÊNCIA T)V I.AB ORATÓRIO REÚNEMm NO BPASTL

TO»AS AS CONDIÇÕES PARA
A DIFUSÃO DA TUBERCULOSE
Diz áo DIARIO DA NOITE o diretor d e S. Pública da Bahia, dr José Silveira

A desnutrição o a habitação precária — Os focos de infecção
— A vacinação pelo B* CG. prestará grandes serviços no com-
bate à peste branca

m EM 65.22

,ARGODf.S. FRANCISCO
3jk40

VIHOAS» PRAZO

Querem realizar 31
comícios amanhã

A poliria negou licença c
declarou que reprimirá i
desobediência

S. PAULO. 3 'Meridional' -- O
•erea.dor comunista pela legenda do
PST, sr. Benedito Joffre de OU-
wlra, requereu an delegado espe-
clalizado de Ordem Politica e Social,
a necessária autorização para ren-
llaar 30 comícios amanha às 20 hfr-
ris, em lugares diferentes da capi-
ia! c subúrbios.

O Departa menln de Ordem Pu"-
tica r* Social indsíeriu o requeri-
mento estando disposto a reprimir
esses comícios por qualouer mel?,

INQUÉRITO RIGOROSO
s. PAULO, 3 (Meridional* - A

Secretaria da Segurança Publica.
distribuiu á imprensa o seguint? i*n-
municado:"O coronel Nelson de Aquino. se*
cretario da Segurança Publica, assi-
noü Portaria, determinando a abe;*-
tura de rigoroso inquérito, a fim de
apurax as causas e os responsáveis
pelos acontecimentos verificados no
Parque D. Pedro II;"O Secretario da Segurança Pu-
blica está empenhado em que fique
tudo completamente esclarecido, «-
j-trando a colaboração daqueles que
•ôossam ajudar a eomissào encarre-
ilda, do desempenho dessa tarefa".

Politica t» revólver
BOIS "PRINCÍPIOS 1)0 OKDIJ-

TADO FRANCISCO MONTF,
FORTALEZA, 3 (Meridionali

Noticias procedente de Sobral infor-
mam que o deputado Francisco Mon-
te sacou de um revolver durante ;
realização de um comício pessedÍ3U
ameaçando atirar contra um i-ida-
dio que dera vivas ao candidato' ad-
versarlo.

O fato causou grand:- tumulto.

Subiu o preço do
al?od?.o uo mercado

paulista
S. PAULO. 3 (Meridional) — O

Mercado dè' Alíodâo abriu ontem
com alU de um cruzeiro, havendo
desusada procura de mercadoria nu
disponível.

A reportagem apurou que o esto-
que no Banco do Brasil, que acabu
de ser desfalcado de 110 mil fardo*;,
vai receber m;.is SO mil fardos d:s
entregas dos maqulnistas.

O presidente Dutra
visitará Curitiba dia 19

CURITIBA. 3 (Meridional! - A
visita Io sr. Eurico Dutra a este Es-
tado esta sendo aguardada no dia. 19
do corrente, data em que se como-
mor?, «qui a separação do Paraná
da província de Sao Paulo.

Além das festividades programa-
«as, o sr. Moisés Lupion está, con-
vccando prefeitos e vereadores para,
congregados, discutirem problemas
municipais e fizarem normas de ação
•-dmintstrativa'.

Apesar das dissimulações, da re- ;
serva em que foi mantido no inicie :
a controvérsia surjida nes msios '
médicos sobre o valor' e a ino
cuidade do BCG,. a questão qu? tem
sido objeto de acaloradas discussões
na Sociedade Brasileira de Tislolü*
aia, já transpôs os limites em qus
estava colocada chegando ate a im-
prensa leiga e ao povo- E nâo se pu-
de dizer oue algum prtjuizo advenh,*.
deste Iate. Até pelo contrario. Sen-
do a tuberculose o problema n. i
de nossa pátria, no campo d» saua'
publica, dado as proporções exagers*-

¦ das que sua difusão alcançou, é na-
tural, util e recomendável, que sejd
conhecido amplamente em toda sua
extensão o perigo que oferece, as-
sim como oa processos de combate-
Ia. e a validade e eficiência desses
processos.

Muitos especialistas pensam. e tem
mapiíettado. que o debate assim fo-
ra Mos meios científicos, iria alar-
mar a população. Porém esse rece ir,
é Injustificadoj As poucas noções
certamente errôneas que transpare-
cessem do segredo, essas sim, seriam
prejudiciais, e capazes de provocai
alarme, porquanto obscuras e ln'-
natas.

DIARIO DA NOITE, partindo do
principio de que a Justiça será leito
àqueles qu* estiverem com » razfin.
mesmo porque quem lucrará real-
mente é o povo. tem ouvido divevsi-
médicos sobre as vantagens do BCG
na luta contra a tuberculose, rom a
finalidade de dar sua contribuiu;,
nesse rombste.

KM SURTO FFinEMICO A TI-
BERCT1T.OST.

Aproveitando a estada -io Hio d.-
um dos nosso' mais competentes ti-
siologistas, o dr. .José Silveira no«-
sa reportagem ouviu-o sobr** as qu.ís-
tftés de maior atualidade togadas •>
sua especialidade, tendo colhido
ooortunas declarações. Nosso e*ure-
vistado. mie é livre doccnle r> tisio-
loiia da Faculdade de Medicina <•
Cirurgia, e. atualmente, direto** ne
Saude Public» do Estado da F.n.hia í
do Instituto B-asileivo pan a Invés*
tigaráo da Tuberculose di?çe:
-- A po-siç&o do Brasil no oue se re:

fer* á difiisfco ria tuberculose e iruit*
to pouco lisoneeira. .1» * fato oor
demais i-onhecido ocupai; nos*--*», oi-
tria, no mundo, e no contjtien.tr
americano, lu?«r de destaou** neste
oartlcular. A Bahia, que nrn cons-
tltue ner-huma exercao no pais apre*
senta cifras assustadoras registrai.-
do auas estatísticas mais nr .menos
600 óbitos nor 100 mi. habitan'«.
nercentauem com» se yé «»««"•<?«
Entretanto, a maior gravidade do
problema reside no fato de esta** *
curva de mertalldad. nor tuberculr-
se em ascenáo. significando isso qus
o ma! se pronala cada ve^máls. _

Hole. ampliando o conceito de eni-
demia. podemos afirmar «er ».i
de um «url-o enidemieo de tubercu •

lose a Bahia. Dai a P"0°«? ffatual sovemo rm dar a 
frioridade j

numero li no setor de sai.de.míblt- ,

ENCI1 I>»! L» «ORATÓRIO i

Formulamos, ertao, a se-ruin.e |
"er?1 

Quais as cau-M. prováveisi Orl.-j !
Hifu-ão d? tttberculo- no Bre.sii ,
Serfto a íiib-ãümeptaçlo e «iw ei i
racán >?.nitárla.. como anontam ai-
eijis ou estes fatores sfto secunda:
rios?

O d'' .los* Silveira respondeu
- Casíumo dizer oue r.o Brasil.

e»r*e-*ialmente na Bahia, estão ren-
nid«s como so fora numa experlcn*
c:a de laboratório, todas as cpníl-
coei nara » #«»•*«! da tu'jercu!oss.
de cujas, a fundamental, e a abur-
dp.ncia d* fo:os.

Mas cumnr* Mnda salientar a
¦«xistencla de numerosos «rupos, dt
populaefto de côr, cujos çompone-i-
tes apresenum pousa resisr-encia m
mal. independentsmente de qual-
quer outra causa, e; ao ado riiiso.
a sub-alimentaçlo gcnenlisada. que
condiciona uma evolução mais gra-
ve, . pois é nos préprios tecidos qu*
o organismo bus» sua principa.
fonte de resistência. * estando es-
te debilitado, não node opor bar-
reiras ás invasões microbla.T-s-

Finalmente, podemos ainda citar
as condiede* Ideais de contágio, fa-
cilltadas pela promis:uidade em vir.
tude da htbltaçio muito 'precária

e a falta de conhecimentos hlgiê-
nieos. de êducaíão sanitâriar dsven-

ác-se levir s-n conta também o íatn
mais Irhoc-rtante, que tei o des:aso
aos góvsr-jòs passados psla luta or-
rr; '--'.i contra a tuberculose.

a otjiniao do dr- José Silvsira sabre
o projeto em trsr.slto na Câmara
dos DeDUtados, que toma o BCG
cbri-ratório em certos casos.
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CIDADE DO SALVADOR. 2 (Me*
ridional) — Aproximadamente às 18
horas &; hoje, a estudante Vlcen-
tina da Rocha Gomes, filha do ne-•rociam*, estabelecido em Nilo P**-
canha, sr. Vicente Átáháíiln Gomes,
atlrou-se do elevador Lac#rda, nela
parte dl frtnte, caindo na marquise.

A razão do gesto tresloucado da
Infeliz jovem nâo foi ainda anu-
rada até agora, presuml-trto-se que
se prenda a motivos de amores cem
um estudante de nome Valdemar
Lima, ivsiSente em Dlonisi:i Cer-
queira.

O fato ocorreu numa hor* tle
grande movimento e quando a po-
Ucia chegou ao loca! centenas tlu
pessoas ali 3* encontravam.

Com o auxilio dos bombeiros o
corpo foi retirado de onde cairá e re-
movido para o necrotério, onde até
a tarde de hoje n&o havia sido iden-
tificado pelas autoridades policiais.

A "Meridional", entretanto, num
furo ds reportagím. conseguiu- dss-
cobrir-lhe o nome e os presumíveis
motivos que levaram a trerloucada
jovem ao extremo gesto.

0 crime pavoroso
dos pesseolstos
de Camaedflcaia

Força policia! para evitar o
massacre dos criminosos
BELO HORIZONTE. 3 (Mendto-

nali — Acabam de ser conhecidos
novos detalhes sobre os acontec1-
mentos de Camanducais; quando a
23 de novsmbro ultimo durante as
eleiçóei. elementos do PSD local
entraram no restaurante de eleito-
res da UDN lançando em um barril
de água terrivíl tóxico, que envene-
nou cerca de 200 pessoas.

Foram tomadas providencias no
sentido d* provar a existência» do
crime tendo os médicos do posto sa-
nitario de Pouso Alegre procedido a
autópsia rias vitimas do brutal * co-
varde expediente político. A ponii-
lação rie Camanducaia este revolt.i-
da com o acontecido. A fim de eví-
tar uma possível revide da populJ-
çáo foi enviado para a cidade do
sul d* Minas <*m dois aviões esp?-
ciais um reforço policial. Parte da
água envenenada foi remetida para
esta capital para o respectivo *xi<-
me. Até o momento nads se ssae
sobre as provldfncias ds chefia o*
Policia.
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A3U9 dí Alltizzmd (En=!i:h Livínder).
Vidro da 1/4 de litro. Produto dos «Is-
midos Dírfumittas Cha'mers. Um pcrlums
5U4v» que completa a elssáncia masculi*
na. Preço nsrmal: C.r$ 15,00.
P'*«fl»ó diíSi  Cr$tO,BO

Cintai « cinlas-calças. Em malha america-
na elástica assetinsdi, muito resistente.
.Ajustam r. modelam com perfeição.
P-eço normal: Cr$ 39.00.

Preço só dia 3'W.ii.... Cr$ 29,"

ri rsíor de Saude Pública da tahla. dr. los* Silreiro, talando oo
resso redolor no hotel em que se hospedou, nes.a capitei

* Devido a semana inqleza, o Artigo do Dia de sábado è o mesèo de.,-jtV .feira*

A EXPOSIÇÃO FAZ BAIXAR O CUSTO DA VIDA ¦

PORQUE VENDE PELOS MENORES PREÇOS ÒO RIO.

LOJAS DE DEPARTAMENTOS

A EXPOSIÇÃO AVENIDA
-a*****!****-*--*úfotftâ?A. EXPOSIÇÃO CARIOCA
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lançada pios

ESTA'
BCfi

BF-G-R.ANUE PEPEI
SERVADO AO

outra Indagação nossa, sobre o
. o riiret-.r rie Saude Publica da

-- Tenho conhecimento dessa lei
p sou favorável inteiramente a. mais

I ampla difusão rio BCG. diz, nosso
interlocutor. Tenho minhas duvidas
porém, qu* deva ler caráter obriga-

i tórin. embora indiretamente. Pen-
sn ser possivel conseguir os mesmos
resultados através da educação sa-nitária.

O BCG ESTA' SENDO USADO NO
MUNDO TODO

i nonliniianrln ft*n suas tonsiders-
çõpp sobre \ vacinação contra a tu-' beveuinsp. - rir. Jos* Silveira scen-

j tua:
i — O problprrn do BCG oferece

dois a?peclos: a inocuidáde * a *fi-s recuizirlas, permanecendo a i ciência ctrrprovaoa nn spi.tido da

IM

A 0
BCG.
Bnliia pi'css£3uc:— O pm-pl rin BCG na lula contra
a tuberculose -sp nào tem caráter
djcisivn p por Isso a rampanha
nan sc liiniiti apenas a vacinação

(•r.irfiianlo é um rios elementos
dó m*.'-** altn val-ir pi*Urçir»alm*n:e
para ri R'.-p.»;;l. Fssh luta através ri^i
isolnm-iiün rni misE.-i nos hospitais.
|-,e'.n voItup riu»; rloet-rt?.i * Pela pre-
carlsclacle rins nossos recurses eco-
pnrtjpjs. a impossível, * terá oue ssr
fpitu por muilss anos ainda em pro-
pnrçõi
permansn
ntistino prp
coaíudo.
parlo e.""."

riosses foco-, o riiat;
ne p-ln abreugraftai
iòinpensará em grrand*
ripfi:ivnrlas. porqiiarrto

atiiige ri Indivíduo numa fasi* pré-1 hospitalar e o BCG. s* largamante
j riifiinriiri'.. lera a vantagem rie pro-
i leíp-lo na fase iri.eal. antos que se-
.ia vítima ria infecção vimlonta ..
i O maior valor rin BCG entretan -

Io. s; relaciona sobretudo com as
I p:p*,ila';õ;> rin interior, onde sahp-
• mos oup a pcr;entagem dns indivi-
j riuns nãn ns infectados é grandi*. Es-
I ses Indiyidus. vacinados, vindn A
i cida-ln. nâo tpviam mais lnfecçôes
. virulent-as.

NAO DEVE SER 0BKIGAT0'R1A
A VACINAÇÃO

A campanha da juta
Diários

Associados'.' no Pará
RERM/IADOU AUSPICIOSOS

BEIjEM-PARA'. S (Meridionali •—
A oampanha lançada pelas "Diários
Associados" *m favor da Juta, esti
gtinjrindo açora as finalidades dese-
Jadas, s julgar jelas imediatas me-
didas praticas qu* foram tomadas
para a elaboração dc um plano ri*
Incentivo à cultura e à produção ri»
preciosa fibra.

Depois da reunião havida no Pa-
lado dn Comercln desta Capital. *m
qu* se tratou de assuntos relativos
sn incr*m*nto dn plantio ta juta *
em que o Bancn da Borracha, por
seu representante nessa assembléia,
anunciou os seus propósitos de man-
ter permanentemente assistência aos
jnticultore.s por meio d* financia-
mento qu* os auxiliasse, no sentido
de desenvolverem maiorm^nte as

Jogou-se fio alto
Ha pedreira
TENTATIVA DE SUICÍDIO DE
UMA JOVEM NO MORRO DA MA-
TRIZ _ GAVEMENTE FERIDA

Nn ambulatório do Meyer. foi
socorrida, ontem, & noite e, em se-
guida. removida para o Hospital rin
Pronto Socorro. Rosa dp tal, snl-
teira, residente nn morro ria Matriz.
sem numero, a qual apresentava fe-
rimentos na cabeça, com descola-
mento rio couro cabeludo, evoria-
côes generalizadas e fratura rin era-
nen. Ao que apuramos através de
informações rolhidar, no posto rie
assistência rio Meyer, a vitima len-
tou matar-se. atirando-se rio alin rie
uma pedreira existente naquele
morro, adjacente á rua Alzira Vai-
rietan*.

HORÁRIO LIVR
PARA O COMERCIO

Sugestões de um vereador paulista par*
o descongestionamento do trânsito <

S. PAULO, dezembro 'Dn corres-
pondente i — Numa serie dp artigos
publicados em jornais paulistanos,
n vereador Telésphdro rie Souza Lo-
bo vem ahnrrianrin com apreciável
argúcia diversos problemas liEarins â

h ^^l******^!****'^*^*1*

Não rsepeUavain a
tabela de preço»
DOIS NEGOCIANTES NAS MA-

UHAS DA D. E. P.'Uma turma rip agentes ria Delega-
cia rie Economia Popular, p outra
da C. C. P.. chefiaria.» respectiva-
mente pelos detetives 375 e 82, le-
varam « efeito, nniemà peln ma-
nhã, mais uma batida pela ciriarie.
* cat adns infratores da economia
popular.

Na rua Hadddck Lobo, 391, onde
esta instalada a "Peixtirin Tijuca
Ltda.", prenderam em flagrante o
negociante Pedro Martlno, ri.- na -
cionalidarie italiana, casailn e mora-
dor ã rua Drumonri n. 'M. na estação

n-psmo vendido

Aproveitando uma pausa, pedimos

Entrou no café c
bebeu veneno

Suicídio de um jovem
dado dz Aeronáutica,
rua do Lavradio

sol
na

Ssm dsixsr dedaraçôis sobre ns
motivos que teriam determinado o
seu gesto extremo, suicidou-se. or,-
tem, á noite; no interior do café. á
rua cio Li"radin. n. 1. em frent- a
riehtacia dn 1P'J distrito policial.
Valter Gonçalves Monteiro de 18
anos cIp iiarie, praça da AeronaV.i-
ca. O suicida, aue residia é rua D.
Manoel, n. 27. entrando naquele •:¦•-
tabelccimento, pediu uma garrafa
rie guaraná, aderindo ao refrigeran-
te forte dose rie formicida. ingerin-
rio-a. a stguir. Minutos, após. f.**-
quejEí que ali se encontravam, ti-
vèvarri a atenção despertada para o
estado em que se encontrava o jo-
vem, já em agonia.

Pouco depois, «is vinha a lalecc-r.
tendn o medico da Assistência. Ons
acudiu cnm a ambulância, consta-
tado o nhito.

A policia, avisada, mandou r»mo-
•>er o corno nara o necrotério rio
Instituto Medico Legal.

proieção. Quarir.o ?n primeiro, tra-
• ta-se rie i;«.ra questãn pacifica em', 

ciência. At* hoje r.ão ha um rio-
! cumsnm que demonstre a transfor-
j mação dn bacilo ."Oalhiette'' hti

germe yirulentp. ?,. se nào fossí
I assim, não poderíamos admitir qu*
i países ria mais alta cultura jã ve-
! nham fazendo a vacinação, entre
; outros » Inglaterra, série principal
; das resistências Iniciais.

I Assim, os argumentos 'nvncados
1 por vozes isoladas «na Sociedade Bra
i süeira d? Tislologla. contiariamen-
l te ao BCG. partem dir interpreta-
, ções errônea,-. * «iiti-cientifieas".
j O outro problema, o grâv de efl-
i ciência como vacina, * a (rrandt

questão do momento, e rela, tem
a ciência brasileira o mais destaca-

I do papel. Tivesse o prof. Arlindo dej
Assis, a maior autoridade rin assim-J
to, provado apenas a inocuidáde do (I BCG. e já. teria prestad.. grande

] serviço. Mas fM (riuito além, e seu
| mérito esta em que t*FSV) -te.rlfl.iare> |
i conferir o esnuema rio» franceses;' uma proteção limitada, procurou des

de o preparo da vacina, às aplica-
ções rie sua? doses, à época * dife-
rente» outro? fatores, melhorar sua

i utilização, e conseguiu, atingindo
! uma eficiência ainda n^o tlcançads' no*' ouír.i pssquizador. Te* do opov-

tunídaie de examinar as ultimas
, observações de Arlindo de Assis,
i co*n a técnica d? "hamada "vaci-

nacào coneurrente". aplicada men-
salmente em crianças nos peus S

I prírnsiro mes*» eúi contacto franco
i e intimo co*m tuberculosos baclllfe-
j ro.s. *. sem um unicr* caso ,de morte,
1 tive uma rrova irrefutável da ele*
l vada proteção dada ••ei?.' vacina
i Quer me parecer portanto que

ninguém tem o direito de se opor
às afirmações de Arlindo d* Assis
sem ter exnerimentado lf.rg.*!rtiente

! durante o m*?mo espa'.o, .e temne
r cem o mais absoluto rigor clentifi-
| co, como nos dados por ele apresen-
, tarios.

plantações e produçôPs ria fibra, sa-l
be-se agora que i referido Banco já de Olaria, pnr ter o
iniciou o financiamento d* sua pro- camarão por preço superior ao ta
dução, efetivando o primeiro *m- belado.
prestimo. Prosseguindo as diligencias, o

M OVEI S
DE ESTILO

CORTINAS — TAPETES
PASSADEIRAS

' GRUPOS ESTOFADOS

A RENASCENÇA
CATETE, 55, 57 e 59.

aupnles detiveram, tambem em flsi-
grarite. no ¦¦Açougue Vale Ouro .
sito á rua Viuva Claudia, 459, no
aJçarezinho, o açougueiro Artur Al-
ves Ramos, casado .cnm 39 anos. por
estar vendendo carne fora do pre-
ço da tabela.

Os dois foram autuado,*! na DEI .

NOITE ALUCINANTE
TODAS AS 4as-FEIRAS

Concluindo diz' ainda noiso en-
trevistado:

—' Na Bahia o problema está sen-
do encarado sebré oa dois aspectos,
realizando o Instituto pesquisas
nesse sentid-t.

Casa Lt Modas
ficará aberta ao público até às 22 horas

GRÁTIS
Um cabide de matéria plástica para compras superiores a Cr$ 30.00

Casa Lt Modas
Assembléia, esq, de Gonçalves Dias

vida coetiva. de São P.ulo e ent*'
eles destaca-se o do transito, j>a,w

qual sugeriu soluções Interessai
tíssimas.

Procúrando-o para ouvi-lo, vlst .
que as suas sugestões podem «a
aplicáveis, rie um modo geral, a qual

I niier cilnrie em crise de transpor-
] ias. Tomos atendidos com a habitua
l amabílidJde por S.. S que resumi»
1 para os leitores do'"Diano da Noi-
| te", as suas idéias

j — Da um modo geral, disse-nos t
norr-.-i entrevistado, podemos aplleu

! a qualquer clrlarip brasileira as so*
| luções que venho apresentando «a

meus árticos. Partindo do prlncipi*
I rip our* não p possivel remodelar oi
| traçados * de qup tão cedo nfto po*
I derémçs pensar em estradas subter

ranéas ou aéress, é indispensavít1
procurar outras formulas ao nossar.lcance. Fora ria esfera própria/
mente rio transito * rio transproíl.
há problema-- públicos e de ordti
privaria qiip*. resolvidos eom Inteljí
gencia, tambem solucionam dir*tí
p automaticamente, grande parte ée
problema do trânsito. Um deles, á

i dos mais Importantes, é a questão Jíião riphaiiria. rio horário comercial
erradamente aplicado em todas aj
ppnc.-s. Não há nenhum motivo lé*
cico. nenhuma razão ponderável pa,ra qup se marquem horas certas dt
abertura p encerramento das casas
comerciais. Desde que o poder pu-

i blico trace apenas os limites de ha-
i rario para o trabalho, nada mais tem

a fazer no caso.
A hora dp iniciar ou encerrar aí

i atividades comerciai; é de compa-
| tencia exclusiva rios interessados. Ao
I comerciante é qup cabe escolher I
j hoia mais conveniente para come-

çar ou acabar as suas atividadas,
I como ao comprador cabe escolher *
i hora que melhor lhe convém par»
| fazer as suas compras. A liberda-

rie para o comerciante abrir o seu
pstabelecimento á hora que enten-
desse * fechá-lo quando bem qui-
sesse — respeitado o horário de olixJ
horas para os seus empregados —
seria um passo gigantesco para a so-
lução rin problema rio transito qua
se congestiona exatamente porque
todos abrem e fecham á mesma hora,
provocando um afluxo geral de povo:

| ao„ veiculo-s, stiperlotando-os.

! E' facll de Imaginar a luta de um
I comerciario nes 

"nossos 
dias, para

I adquirir útiidades diferentes daque-
i lasque estão ao seu alcance na cas*
! onde trabalha. Um empregado da
| sapataria. por exemplo para comprar

um remédio ou uma camisa, ser*
1 foiçado a sacrificar uma hora de seu

almoço ou a pedir uma licença espa-
ciai, porque á, hora em que ele dei-
xa o trabalho, já não é mais possl-
vel fazer nenhuma compra, Irtual-
ne agora uma cidade cuja vidi 3a-
mais se interrompesse, palpitando
atmvés de toda.-, as suas atividades
— com bancos, armazéns, lojas, con-
rultoriòs médicos e dentários, tibi-
lionatos, restaurantes, etc-, abertos
a qualquer hora... Essa sim, seri*
a cidade moderna, rio século XX.
Aí estão, na rapidez ds uma conver-
sa, as minhas sugestões em panora-
ma. Tenho a certeza rie que uma es-,
pertencia para a suai adoçüo, nio
citftaria muito. E que, adotadas, elas
reduziriam emlaiga margem, as
atuais compicações do transito, «m
São Paulo ou Rio, ou em qualquer
ponto do mundo.

A Exposição Avenida © a Exposição Carioca estão
10 horas da noite, para você comprar tudo o que deseja
mente grátis entradas para os cinemas S, Luiz, Vitória,

ber tas, hoje, das 7 ás
e ainda receber inteira-

Palácio. Rian e Carioca!
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Corno se explica a situação  Não íez o aviso prévio de 45
dias — Mo entanto a amizade de Ademir e seu proaenüoi é forte
com o preparador dc onze das Laranjeiras — Todas as noites
Ademir vai à sua caso em companhia de sua noiva
Terá influencia essa situação ? .

O Flühiinenie posai, um contra-
to com o técnico Gentil Cardoso, ate
Si de dèzenibrò de 19-17 Como já é
ao conhecimento publico, nn data-
mencionada lambem os plãyévs
iriemir, Simões, Bigode, Rubiiiho

e Ismael terminam seus compro-
rijissos cum u tricolor

A reportagem do ulAlllO DA
MOITE fipüroü; no entanto, que u
coso do técnico Gentil Cardoso vem
movimentando a diretoria cio gre-
mio ae Álvaro Chaves. E' quo n
jfiuminehse não fez a devida co-
mtinicáção ao seu preparador quí
desejaria o seu concurso dentro do
prazo estabelecido previamente no
contrato: quarenta e cinco ciias eis
antecedência, O Fluminense per-
deu, dessa maneira, o direito d3
opção, c o técnico Gentil Cardoso
está livre para ncgocl.r com qua'.-
quer clube. Ao contrario do que .-«
escreveu, o trlcolot,realmente, liada
tinha que comunicar a !•'¦ M. F ,
uma. vez que a situação de técnico
náo tem passe, como muitos supu-
serani. No entanto, apurou ainda n
nossa reportagem que se por ven-

' tura Gentil Cardoso deixar o grs-
mio de Álvaro Chaves, possível-
mente o crack Ademir tambem o
íaiá pois tanto ó jogador como o
seu '"prògenitor são amisos Íntimos
dó preparador cio griniio de

gismundo Caldas Barreto. E a
prova cabnl consiste na presença
rie Ademir; quase todas as noites; na
residência de Gentil Cardoso, em
companhia de sua digníssima noiva

Será que, ,-:e o F uml-iise não
renovar o contrato com Gentil, o
t..'ni.o terá forças para arrancai
das Laranjeiras o famoso jogador''
Tudo é possível...
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D Ouitungo e o S. P. R para o Batatais

Por ocasião da realização do on-
tont-ro entre o E. C Qultungo e
o S. P- li., as duas diretorias dos
n.e-inos clubes re.olveram fazsr um
bando precatório, em beneficio do
guardião Batatais, que se acha en-
lermo.

Foram felizes os dois grêmios do
-sporte leopoldlnense; pois arrèca-
riaram CrS 282.20, e mais CrS 100,00
que coube como prêmio ao jo-
gadodr Jorge, autor do primeiro e

J unico lento paru as cores 0 S. P

r®Wii?Cmim*è 
N_r% fFlB *?• BB/»*-.- _fS

Adiado o encontr
Grande comitiva

á a Rodeio
oite F. (.

o com o Mauá F. C. —
fará parte da excursão

Completando a semana comemo-
ratlva rio s=u primeiro aniversário
de fundação, nana mais justo que
uma excursão, e é isto o que acon-
tecerá, no próximo domingo- Rece-
bendd um convite da diretoria !o
Esporte Clube Continental, um co-
irmão rie lut;s desportivas, gremio
cios mais aceitáveis nesta próspera ei
clarle, para que o nosso team to-
masse parte em um festivel organi-
zado por este clube, onde irá en-
írentar, na prova de honra, uma de
suas equipes de futebol.

Sem duvida nenhuma a diretoria
do DIARIO DA NOITE F. C. re-
jubilou-se com esta proposta, porque
não somente vai tomar parle cm
uma festa de confraterniz-ção des-
portlva, como tambem fora o esco-
lhido, por esta novel agremiação que
tudo faz em prol do progresso es-
portivo desta cidade, para a provi
principal, estreitando assim, os la-
ços dei amizade que nos une a este
querido co-irmão, o Esporte Cube
Continental.
A* DIRETORIA HO MAUA' F C

Segundo determina a tabela do
Campeonato Grafico, estava o nos-

so quadro designado p enfrentar,
i como ultimo compromisso rio prt-

nieiro turno, o forte e disciplinado
conjunto do Mauá F C Na irai.-
nencia de não poder coutar com lo-
rios os elementos titulares- para est?
embate em virtude dé alguns joga-
dores estarem contundidos, a dire-
ção técnica do DIARIO DA NOt-
TE F. C. teria qUe lançar mão de
certos jogadores d,> quadro de as-v-
rantes. o que acarretaria m.ioro»
dificuldades para a formação do
team que irá excursiqna a Rode'')
Fazendo sentir estas dificuldades, a
nossa diretoria entrou em entendi-
mentos com a rio Mana '.-'. C.. s.ncio
por esta aceita a proposta de adia-
mento para a próxima semana do
encontro qu.-» mareava DIARIO !>A
NOITE F. C. x Mauá F. C, a qual
çonfessamo-nos multo _rr_.es por es-
te gesto de comnreerrão e dedica-
cão qir- fbmos alvo dos mentores do
Mauá F. C,

UMA GRANIU'. COMITIVA IRA'
A RODEIO

A fim de dar maior brilhantismo
a esta excursão, espera o DIA HIO

R , desistindo esse da importância
,:u i.iioi rio veterano Batatais.

E', náo resta duvida, um belo
gesto que deve ser imitado por to-
cios os clubes do footbull indepen-
ucnle, porque Ba talais foi p maior j
defensor tias cores do nosso qu.r,'*
do Brasil.

SEM CAMI-O O FORTALEZA
Indiscutivelmente, o esporte ama-

dor está sempre no Índice das
ti-rtúras; Não basta o grande sa-
riificio rins diretorias dos clube,
independentes em combater o de-
gradante espetáculo da ver ruir cm
poucos minutos o quo representa
sacrifícios de meses c até anos.

Assim, está neste caso o Fortaleza
F. C, que, depois rie ingentes es-
feirços, conseguiu a sua regular pra-
ça de esportes, para, dc um mo-
u.cnto para outro, ser privado da

I mesma.
i E1 que talvez por estes dias a re-
1 lerida praça rie desportos esteja to-' 

.nada pelo Sindicato dos Industria-
lios, que ali irá construir casas
paia moradia.

Será, portanto, mais uma viti-
tuna que tomba na luta dos ga-
nanclosos.
A ASSOCIAÇÃO RECREATIVA

LUSO-BRASILEIRO VENCEU
f) S. ('. SAICAN KM SEUS

DOMÍNIOS
Realizou-se no ultimo domingo,

na praça de esportes do S, C. Sai-
can. o esperado encontro entre o
clube local e a Associação Recreatl-
va Lüso-Braslleird, cuja vitoria sor-
riu a este ultimo pela contagem de
3- x 2. O clube cpie tem na sua pre-
sidencna o acatado sportman Jullo l
(lesar Pedrosa demonstrou que. de
poi?» cie um forte esquadrão, bem
orientado pelo competente técnico
Gonçalo Fundagem, com esta vito-
tia continua em sua rotina de
i.iiunfos.

O team que venceu o S- C. Sal-
•an jogou com a seguinte constitui-
çnoi.CJnça; .Jorge e Zé-Cabrito;

(Continua na 5a pág.)

linm - CrS 30.000,00.

TASE DO IOGO DE DOMINGO, EM QUE O FLAMENGO PERDEU NA GÁVEA. POR SxZ

0s jogadores do Fiam
passaram a manhã na

Apenas, como estava calor, foram almoçar em trajes de banho
---- Um esclarecimento de Yevé sobre uma onda da torcida

Escândalo náutico .
Corre no melo desportivo aquá-

tico da cidade que, ctontro de lio-
ras, talvez, seiá ciado o publico um
grande escândalo, cm que so en-
contram envolvidos conhecidos re-
madores que participaram da rega-
ia dos Campeonatos
VASCO OA OAMA. CAMPEÃO

OE 1047 «' '"'""
O poder tócnieo da Federação de.

Remo, ontem reunido', resolveu, por
unanimidade de votos, proclamar
o C. R. Vasco ila Gama campeão
de 1047.

Al'1-OVADA A "IS DE NO-
VEMliltO"

O Conselho Técnico da entidade
ááullca da cidade, em sua reunião
oe ontem, aprovou á disputa do
_iá'.sico "15 de Novembro", procla-
mando o Flamengo ssu vencedor;

LAMONICÀ CORREU COM
MUITA riiURI.

Os qiie vinham acompanhando o
preparo dos conjuntos para a re-
gata dos Campeonatos, esperavam
que o Vasco fesse o vencedor facii
da prova de "Quatro com patrão' .
Isto, no entanto, não se verificou,
conseguindo b Clube dfi Cruz de,
Malta o triunfo por bico dé prova.1
sendo, pois, estranharia a perfor- j
niànce dos bi-campeões Urn dos
tripulantes do bravo conjunto, em j
palestra com o repórter, informou]
que o barco não venceu como es-
peravam seus componentes e ndep-
tos do clube por tè- o "sota-voga"
Joáo Balbi Lamonlca corrido com |
muita febre, o que obiigou a .Age-
nor não forçar a remada sendo o
oareo quase que exclusivamente
puehadò pelos proas José Joaquim |
Ferreira Arantes e Wlulomi-o Pm-
to do Rosário, mais conhecidos por'
-Belo" e "Cartollnlia".

Jcão Lamonlca, o suoer-hòmem
vascaíno, passou a noite de sabá-
do com febre alta. tendi, dois me-
dieos em sua cabeceira

O gesto do remador da Cruz de
Malta causou a melhor das impres-1
soes pntre os scus consòcios c af'-]
cionados. t

programas orgcí«
zadc-'S pelo Jockey

Club Brasileiro
O "Clássico Jockey Club de Mw._

tevidéu" é a principal prova, aa.
corrida cie. domingo próximo rn,
dâvéá. quando, c.-oin 53 ks., o filho
rie British Einpire irá proporcionar
uma Justa medida de sua. classe.

Foi tío nítido seu triunfo dí co-
mitigo passado no 'Clássico Jockey
Club Argentina", na mesma discar.",
cia que terá cie abordar domingo
próximo, que os "catedraticos"
npontam-n o como o favorito da pro
va com a qual o Jockey Club Brasl*
leiro homenageará sue. congênere
uruguaia.

O programa da cornua ae cc<
mitigo próximo ioi ontem oreaniz-*
cir. oficialmente pelo Jockey Club d.
seguinte modo;

1.B00 metros

Quando um team perde, como o
Flamengo perdeu domingo, os des-
contentes náo se conformam. Para
outros, a derrota, no futebol, deixa

de ser uma simples alternativa do
esporte, para se constituir num
desastre irreparável, parecido com
0 fim do mundo. Os adeptos do

mm í-asb-iioiuis
Oficiais uo Esporte

UA NOITE F. C. levar àquela cl
dade, uma grande comitiva, cem
posta cie diretores, logaoores, asso- .
"lados e fans, que terão por parte ao \Esporte Club? Continente', e demais'
desportistas desta localidade, uma
boa acolhida,

f I
fâl ...... 

u, 
j
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Está marcada para loco mais a reunião rln Superior Tribunal rl«
Justiça iH-simrliv-, ijiio vai juiRiir us embargos apresentados pelo
nuvogudo do Vitoria a tlcclsán da còi-le _li)irema, que considerou o pro-
lissioniil scrgipàiw Gringo livre dc mialiiiicr vinculo eom o rubro-negro
tia "boa lena '.

A sessão será presidida pelo sr. Jurandir Loill, tendo sido convo-
cados todas «s jui/.cs efetivo», srs.; Egas dc Mendonça. Alberto Uorgliert,
llir.ix- llcrüanles, Teixeira de J.cmos, (jocloi da Ilha e Clovis 1'aulo da
Rbclia,

NOTICIÁRIO DO DIÂ

Mais um passo a caminho do progresso, com a inauguração
da quadra de basketball no próximo dia 13

REGISTADO O CONTRATO DO
NOVO TÉCNICO DO 6. PAUL.O

- A Federação Paulista de Fooc-
bali enviou ã C.B.U. copia do con-
tiato firmado entre o S.Paulo F-C.
e o temi-o Vicente Feola para re-
(.isto. Por esse documento. Feola
rsíá preso ao tricolor bandeirante
até 31 do dezembro de 1949.

RECORREU O FORTALEZA S
C. —O Fortaleza Sporling Club,
liliado á Federação Cearense de
Desportos, pagou ontem a taxa
correspondente ao recurso que in-
i- rpós ao Superior Tribunal de
u"üsti.a Desportiva, da decisão do
Conselho Superior da mesma Fe-
oerãçâo, referente aj jogo clispt •
tado contra o Ceará Sport Cub,
.-.os li rie cgi.sio ultimo.

ESTATUTOS _S CÓDIGOS DA
F.I.S.A  A Confederação Sul-
Americana de Remo enviou á C
is. D. um exemplar rins Estatutos
e Códigos ria Federatlóii Interna-
'Jqhale des So:iéiés d'Aviron, tra-
çliizidcs em espanhol dela Associa-
ción Argentina de Remeros Aficio-
nados'

QUER SER TÉCNICO DE NATA-
Ç-AO NO BRASIL -- o sr, Emiie

Leia " O

Lioret, domiciliado em Paris, aca-
ba de enviar uma carta à O. .13. D.
ofcrecenno os seus serviços a qual-
quer clube brasileiro, como profes-sor de nação. Diz ele em sua
carta que é diplomado pela Prcfei-
tura de Seine e que, Independente
de natação, tambem é técnico em •'
,vater-polo.

rubro negro, por exemplo, não sa-
bem mais a que recorrer; buscando
uma justificativa cio desastre de
domingo. Propositalmeüte, não fa-
zem referencias ao Vasco, dono
oe um esquadrão de lei, para bus-
c-ar motivos hipotéticos como justi-
ficatlva. Porque alguém visse ai-
güns jogadores do Flamengo do
calção de banho, domingo, não fal-
t,i ngorn quem os critique acerba-
mente, cbnsiderando-ós irresponsa-
vels, pois é Incrível que um jogador.
c.va tenha de atuar á tarde, po.-ia
tomar um soj daqueles, na parte da
manhã-

O QUE HA', NA VERDADE
Vários jogadores foram vistos,

em trajes cie banho, dentro eles o
ponteiro Vevé, por sinal um dos
poucos que sc salvaram do desas-
tre. E foi ao ligeiro ponta, autor c!c
um goal espetacular, que solicita-
mos eclàrecimentos:

— Não ò verdade o qu? andam di-
zfttido a nosso respeito, porque, afi-
nal de contas, não somos Irres-
ponsaveis. O que aconteceu é o
semiinte: Nós, os jogadores do Fia-
mengo, fazemos refeições na Co-
lombia, que fica no Lebioií. E, com-)

eslava calor, salmos em trajes de
banho. Eu assisti á regata, mas fui
e voltei de automóvel. Alguém nos
viu de calção, na praia, porque o
lestaurante fica próximo, dai a
versão de que tivéssemos passado a

I manhã tomando banho de mar.

l—l c rbHlIstá • - ¦
2—2 Chorló < •• •< '
3--3 ExplOSlVH ..'ji

4 Alhambrite.. .. .. .- •• ¦•

4_-5 Cauteloso ¦- »• •'¦"
" Tolr.iosa  •• *• 5-

oo paren — 1.4"0 mclrns -- A'i li,3í
lioras - Cr$ 30.000,00.

1—1 Indiano.. .. »•
„._-2 Iblcuhy ••
3—3 Gnvlal • •* •¦

Prt'S*\iro;o.. .. .. •> •• •¦

4—ãltprnrÔ.É -. .. •• ** •» >- * '
" cçtrlnho. -'

:t.o panw — 1.000 metro! ¦•- .Vi i
horas - Cr. 28.000,00.

1—1 Plratlnha » >• »•
2—S Hellada •¦ •• "

3 S.mburA " •• *

li--', Xnvnnlel. - ¦¦ jjHuntér > •

¦j-d Kit.. ,, •¦> •
" í-iiry - c

,(n pareô — Clássico "JVkey Cl-ib '.•
ft.nnieviaeu" — -.100 mt-t.-o« — ,1
15,30 lioras — ClÇ SO.000,00,

1—1 Erebus  .
2—2 Dciíãnt  J°

3 AJf Macho  .. . 5

3—4 Junt-jahy.. .. •• •* ¦< >• •* *

5 Combativo .. •

4—6i Caxambú' ••'' Funto  5

pai eu — l.'"0 metros
hnras - Cl'* 30.000,00,
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ESTÔMAGO ?

Peptoccsmonii,»
O DIGESTIVO PERFEITO

I

QJgveiilSeil.r_3S
Passas F.C. ei aç

-i H.istnpura.
2 Areja.. .,

2—3 Voclka.. .,
4 Bíiycu.v.. .

i—5 Tuplara..
6 Jalim.. ..

4—7 Fontana.,
a ("rmri,. .." Acu''inRa.

s." pan
lionis — Cr?

1.5H0 iriplrn- — A •¦
¦"i.iimu.iiii -- ("jmtljii!

VfííIRIi flílf llfíSfl"
Ti 

Hm __¦ O __H ffA U?- r~} _>-_• 6$S
B Eli II t__. wB h su _?¦;« i - f-7 isJid

ta dos paraguaios e grave incidente

Coniiniiíini vencendo ps cracks

cfa zona árabe — Caiu o Vas-

co Suburbano por 3 x I

-I Usdiva..." Dabul.." Bnsvlsta.
2 Cafuso..
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JOÃO LÍ1U FILHO LADEADO PO/? DlfíETORES DO C. C. LEOPOI.DINENSE.
SUA VISITA A ESSE CLUBE

POR OCASIÃO DE

Um grande acontecimento esporti*
ro r- social, será sem duvida a pro-
tinia Inauguração Ch nova quadra
le basket rio Centro Cívico Leopol-
llnfüse, » rua Quito.

Não resta a menor duvida, que o
grande empreendimento levado a
efeito sob os auspícios de 'una cam-
panha notável, por ve7.es cneu ie
imprevisto,- teve um cunho de mos-

Irar a vitalidade insuperável de ai)-
negados cecilenscs.

A Mia construção obedeceu aos pro
cesso.- modernos, e podr-?c orgu-
lha;- n Centro Cívico Leopoldlnense

CRUZEIRO
todos as banca» -

ern possuir a níelhct- euadra da zn-
na leopoldlnense. Toda ela cim.n-
tada com as dimensões exigida nela
Fede:••?cão de Basket com' capacl-
dade pura um publico regular e
com uma intraria visto-a, onde s;
vè o quinto pode a boa vontade tíe
um punhado cl? mocos trabalhadóresi
que tudo sacrificaram cm seu.-, .if.i-
zeres p seus descanços dominical, pa-rá se entregarem cie corpo e alma a
concretização do seu ld.al, em pr°-
parar o terreno para amanhã ros
seus sucessores praticarem o espov-
te, para o engrandeclmento não' _ó-
mente do Centro C. Leopololtiense
mas tambem para o aperfeiçoam.!!.-
to da nossa raça. E é esta em 11-
nhas ' simples o qur representa a
inauguração ria íju-dra de biisckete
do fidalgo "lube cia ''enha

Nao podfràos deixar de rnencio-
nar aqui para que os ceçelínse. -tuar
ciem a gratidão dos incansáveis idea-
lizádores desta obra, qm- entre ou-
tros, tiveram a sua árdua missão a
cumprir que foram Nay Rocha-Jal-
me de Cervalho-Armanclo de Carva-
lho-MoI-és Vlana-Mahdel Genuíno
da Silva e Antônio N:\t- e outros,
que no momento não nus * possível i
aqui apontar. I

GUAYAQUIL. 3 f.TJ. Pi-A pri-
meira fase do encontro entre àrgen.
tines e piragüaiòs, em disputa do
Campeonato Sul-Amerlcnno de Pu-
tebol, terminou com a contagem rin
3 a 0 favorável aos platlnos.

Moreno conquistou o primeiro ten-
to, Loustau o segundo e Pontoni o
terceiro, respectivamente, aos 10, ..

e 41 minutos.
GUAYAQUIL, 3 (U. P.) - Em

su-. estréia no Campeonato Sul-
Americano de Futebol, o quadro ar-
gentino levou de vencida a represen-
taeão rio Paraguii por 6 a 0.

Na segunda fase do encontro os
pontos form marcados por Pontoni
idoisi e Mendez. respeòtlvamenie
acs 8, 30 c 39 minutos.

No segundpo tempo houve um gra»
ve incidente em campo qua se alas-
trou ao publico. A anormalidade te
origem no Jogo pesado que os para-
girios aplicaram.

OS URUGUAIOS VENCERAM
OS COLOMBIANOS

GUAYAQUIL, 3 (U. P.) — No en

centro entre as equipes de futebol
do Uruguai e da Colômbia, em dispu-
ta do Campeonato Sul-Amerlcanp
saiu vencedor o "onze" platino por
2 a 0.

A primeira fase terminou com o"score" de .1 a 0 favorável acs uni-
gu? los.

Continua vencendo, sem ier en-
contrario adversário para derrota-
lo. o Juvenil Senhor cios Passos F.
C. Desta vez coube ao Juvenil cio
Vasco Suburbeiío F, C. enfrentar
a ajustada máquina que é o Juve-
nll Senhor dos Passos F. C-. «ra-1
cas aos esforços de Servulo Geral-j
cio. Pelo çue se viu no ultimo do-
mirigo, cada dia que se passa tor-1
na-se bem claro que os futuro*!
"cracks ria zona árabe*' terminarão I
o ano com o bastão de invictos,
para orgulho da sua nun-rwsa tor- (
cida e gloria rio seu pavilhão;

ATENDIDO O APELO DÉ
SERVULO GERALDO

Transcorrendo lio dia 30 do mês
p.p. o aniversário d? Javro. o po-
pular player do Juvenil. Servulo
Geraldo fez um vaeinêíité anelo
aos srus pupilos, a fim rie obterem
uma vitoria de classe, dizendo qu;
seria o melhor presente oue sn po-
ilerla dar ao aniversariante. E. de
fato. o Juvenil Senhor des Passòi
F. C. io_ou para vencei'. E verici-il
bem, derrubando nela segunda vr*.
o Vasco Suburbano, pelo pxnrcsilvb
score de 3x1. Ma:- um adversário
que viu as suas pretensões irrm
nor ferra, diante ria disciplinada o
homogênea turma da "zona árabe"

ROM O TV mu ni(, EM
CONJUNTO

Todos as vitorias do Juvenil Se-
nhor dos Passos F. C s* caract»-
r:zam nelo trabalho formidável do
conjunto. Não s? node a ritror
cestncar cs-e mi acuelp elsn-enfó,
Porem, não è de mc-s *r (¦.•--,'---• <j
atuação, domingo ultimo, dr- Car
valha'. Gambá, Naiidinho, .Tn.vro',
Brandão n Bistiiá. nue firln ft-*o"?im
r-ara cdnscgiür mais rs-" vitoria.
E assim continua v*-,---!-,-1 . ~ cm.
vencendo o Juvenil S.ilhor rios
Passos F. C.

3 Pine Cliampaçnp
i -irr-iitlo.. .,

Frlsson , ..
Rubi  

a~-7 Gama
8 BaiiKV
li Flexa" Sanguenolth

4—10 Mlitrl..
11 Dou Ramlro, , .
12 Tr.nttiíiKl
13 Riolll  . .." Aqnllou

7.° irarcn — 1.400 nrlrns --
horas - CrS 25.000,00 -- fl',.'

reis.1—1 Flallabai
- Dlxle
3 Mannítpira..

S--4 Ciiinlirldiie.,
thetn

Cai-atior,, .,

3—V Justo
a Eclético.. ..
9 Jaez

4—10 llti-.-on
11 Majestade.
12 Heracles.. ..
13 HnriB Kong..

S." pareô ¦•¦
lioras - CrS

1.500 metros --
13.000,00 — l 'Be ins

—1 Dou José..
Kl Dan
Royal Klss.

—l Máran.
5 Hyperbole..
fi Mnliigue.fto. -

—7 Bacharel..
II Hnvr.no., ,.
!i Chips

10 Borüonéo,,

-11 Nacarado.,
12 AJo Macho.
13 AlvlneBro.,
14 Lafayctte..
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CAMPO ORANOE .. DEL
ÇASTILO

No campo da rua Figueira de
Melo, realizou-se o encontro daserie ria melhor de três, entre o
Campo Grande, campeão da zona
norte, e o Del Casulo, campeão ria
zona sul. terminando ¦ mc-tno cr-in
• vitoria do Campo Grande, peloscore de S x ?.,

Bíí% 
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O técnico Onaino Vieira impressionado vivamente com a hos-
pitalidade dos inineircs -- O, match nesta capitai provável-
mente, quinta-íeira, em Alvar o Chaves

O Botafogo de Futebol e Rsgatas realizou recen-todas as gentilezas, não só pelos dirigente., atlética-
temeni\ em Eelo Horizonte, um amistoso como forte
esquadrão do Atlético, campeão das ".üterosas". no
presente ano. O alvi-negro regressou á nossa capital
na manhã de segunda-feira, encantado com a aco-
lhida que os mineiros '.hc 

proporcionaram.
O técnico oriental Ondino Viera, falando ft nossa

reportagem sobre o excursão àquela bela cidade mi-
neira, assim se ni nifestoü:

- O B-i-fo-.,- foi recebido na capital montauhe-

nos coino pe o próprio povo belorlzohtino. Foi utrl
excursão uue deixou sHidde, c Que os boíafr-guen-
ses não esqueceião.

Depois dè ligeira pausa. Ondino prosseguiu:— De acordo com as conversações entre dingei**
tes do Atlético p do Botaloco. está em cogitações un*
pOTtida, aqui no Rio, na próxima semana. Provável*
mente, o prelio terá lugar na noite de qulnta-íe_f*ino estádio do Fluminense. O assunto nAo é ca*
resolvido, mas lambem não será surpresa se * ?**

sa como se fosse uni gremio loca.'. Fomos cercados de | tida, tiver lugar na data oue acabo ds mencionar )._.._-
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NO SETOR...
(Conclusão cia 4a paq.)

cHlchlòu, Tuba e _aòr_ia (Parru
do); Hélio, Benedito, Quincas, Dio
go e Wilson.

Goals cie Dlogo Wilson er Quln-
.as.

No final cio Jogo r. player do
Saican, Nelson, náo se conformai.-:
do com o revés, agrediu o juiz, que
n-ida tinha a ver com a derrota elo
Saican, devido a sua ótima atua-.
çáo, tendo o Luso apresentado um
ejuadro bem preparado e que. ff/
iús a este grande; triunfe.

A diretoria do Saican deve to-
mar providencias para que nfto .se
reproduza o que se passou no ler-
mino desta partida, em sua pruria
üb esportes, do contrario não en-
centrará adversários para jogar em
seu campo, pois é pena o Saican,
um clube novo e de grande pres-

j tigio no esporte lèopoldiherise; ssr
í sacrificado por. cause. dt. um ele-
j mento.
I ONZE UNIDOS x S. JANUÁRIO
. Feriu-se, no campo no Onze Uni-,
1 cios, o choque amistoso entre o'
, grêmio local e o S Januário, saiu-

. tio vitorioso o Onze Unidos, pelo
score de 1 x 0,

Ainda na preliminar venceu .1
I Onre Unidos, por 3 x ..

E. O, VASCO x FIETENSE
Realizou-se, no gramado da rua

I General Clarimundo, o prelio entre
o E. C. Vasco, do Envenho de
Dentro, e o Pietense, levando a

i melhor o primeiro, pela contagem¦ tif 7x4. I
Tambrm na preliminar venceu o

E. C. Vasco, por 6x0. •'
| ,TA' ESTA' FILIADO A' F. M. B. '

Embora ainda não esteja total-
mente pronta a quadra, o que se
dará por estes dias, ja o clubs ofl-
ciou a F. M. B. pedindo sua filia-
çfto, o que Jâ se verificou i.om o bo-
itim oficial distribuído a imprensa .
como filiado especial, faltando no.
ent-into a confirmação oficiai an
clube. E* portanto o Io grêmio ela
zona leopoldinens? a pugnar pelo
esoorte à cesta em caráter oficial, i
PARA O DIA 13 A INAUGURAÇÃO

Ao que tudo indica, talvez no oro-.
rkimo dia 13 do corrente, sp verifica-1
rá a sua inauguração oficial cuto.
programa e?tá sendo confeciorw.o jde modo a Impresisonar como um
dos maiores acontecimentos dd vida I
do clube. I

Assim que vier as nossas ma<-.í ela-;
remos aos nosros leitores com am- |
pios detalhes o programa elabo-,
rado. ¦

NOTAS ODOKTOf OGICAS

.11111 JIIOI
i AlEXANDR/NO AGRA

Ocorreu no eiiu tc, cm Melo Ho-rizonte, sob a pie.llelcncia rio pro-fessor iVelro Paulo Pcnldo, a ses-sfio lríiiiigiirul elo X" Congresso
Brasileiro de Ódanfolóe,'la.

Para o professor Pedro Paul.)!*e:iiide> Inl .'iciintcüiriicnto na vWaelu oelnniolofia nacional nor de
proporcionada, talvez represente asim m.iior vitoria »¦ para a clalsc
odontologia eiaeieiii'.! miels umaafirmai;»» de tnic ,, oilonióloc
brasileiro rióo se- ceirvn. désaiilmu
eio, «liante da serie ele cmbnraeiii-
e\iie lhe teem siilei criados dentro e!>.
pais,

Para «ue se possa avaliar a se-
rie de obstáculos colocados r fre.iv
(<; elas Justas prelrncôe.s elos nrton-
lologos iincloniils, imsía dwlarar-
méis aoui que o ensino òflHal i!e
odontologia brasileiro está colo-
eiaeto em ulliirio linriir entre ns si-
mllares dc toda as tres \mcrlcas.

Esse fato ijue seria |ta''a ano-
ieieer de desanimo até um poste.

iViAS COM UM/

SOS MSDID'

DA ALFAIATARIA GUANABARA

ferro, peir': a Sutf

mMt¦..; Para evitar atropelos e melhor servir,
--íselhamos à nossa distinta freguesia a fazer,
Jp|? suas compras. Entregas a domicílio.

m revista? O CRUZEIRO
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THEREZA CINTRA,

BARRGSA UMA
i PADRE CARLOS DE BAR-

ROS BARRETO

íf Almirante Oscar Barbosa
Uma, seus filhos, nor» e
nelò, agradecem nos parca-
tes p nmigtis da falecida
nor Iodas as manifcsiayijiis

ei», fruíernidatie itísIS ç convidam ii
iodos paia a inissn p. rcalinar-sc
iinanhá, qiifiitn-fclm, ei!:i t. às 111
horas, ii» aüiir dé Nossa Scnliorá¦i:-.i Dores, ela Igreja ela SiuiU Cruz
-OS Alililarrs, A familia solie-uii a
todos uni' rnmpárcccreni ã mis».i
cuniprimenlos na Igreja e, ele cora-
'ãu, agradecem mais essa prova il<;
amor ao próximo,

f Comandante Francisco X-i
vier da Costa, Antônio Fer-
nâri-ès Pinto. Roberto dê
Me.Io Campbell, Leonardo
cia Costa Júnior, viuva An-

toriio Forja/, de Araújo Coutinho
naiiitão-tenente Antônio cie Andra-
cie, Antônio da Costa, Waldemar
Ala':rãn e sua.-: respectivas famílias

] participam aos parentes c antigos
ciue iiela boníssima alma de seu¦querido sobrinho e primo Paciv

!CARLOS DE BARROS BARRETO
I farão celebrar missa tio altar eio

Senhor do Horto, da Igreja de N.
Sra. do Carmo (rua 1." oe Marçòr,
amanha, i do corrente, ás 10 horas.
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Enforcou-se no
escritório

j O ÁGÉNT7S r.OMfWÕrAI, SOFRI V
HE NEURASTKNIA

j RECIFE, 3 (Merldionai) - O
I poente c<»-percial Raul c'e Castrei.
I casado, de 52 anos e íesidente á rua

D. Joio de Souwi n. '2, -'a Maela-
i leu», depois Ç-is 12 horas de ante-' 

ontem, atacado de forle neitraste-
nia. no recinto de seu escritório. p6z
termo à vida. Para Isso, munido de
um nedaer-o de corda atou-o no bra-
ço da prensa para correspohdenela
e à outra extremidade deu um "6
corredio, por onde enfiou o cabeça.
Uma vez com o laço 'io pescoço, <le>i-
xou o corpo derrear-se até o chfeo,
asflxlando-se. Tardando nm rer/res»
sar i easa sua esposa, sra. Reaina
de Castro, com quet i era casado èr.i
s0.undas rniDcli.s, rurieinu o irmão.
.Emílio Rodrigues; ao escritório; Pica
este situado no Edifício São Jofio; ã
rua da Palma n. 429. Io andar, sala
4, cuia porta aquele senho'' encon-
trou trancada por dentro. Com um
pouco de esforço, depois de chamar
pelo cunho-o repetidas ve?es. ja às
21 horas. Emílio conseguiu abrir a
porta, indo defrontar-se com o im-
pressionanie quadro; Imediata mon-
te. deu conherhnentc- da ocorrência
ao comissário Oi avio Domingiies. na
1* Deleeacia da capital, tendo essei
autoridade ido ao mencionado es-
critorlo. em companhia do investi-
gador Oicero Mbuqiiéraue e de ai-
guris iruardas-civis do destacamento
rio Pátio de- Carmo. Ouvido Manoel
Pinto, auxiliar >io tresloucarin re-
presFiitaviie, referiu que (-.eivara o
escritório às 12 horas e ali fie'ar:i o
sr. Raul de Castro, aparentemente
preocupado com alguns paueis. Do
casamento e.-enn a sra. Regina de
Castro, deixou um filhinho. alé.n eie
dois outros, do primeiro matrimo-
nio. Ainda o comissário Otávio l>n-

e.elonteii»i,i;iit maior e rorlho» dnt'i
de meio século, não che:;,'. «ara
substnifr o animei do pdoníòloKo
brasileiro, rempre na esperança
de i|ii» mn dia a vitoria será ai-
cariçada,

A realização rio X" Con-rresso
Brasileiro de Odontologia, de or-
Kahl.aofio dc Pedro i'anlo Pcnldo,
é mais urna elonuente 'emonstra-
e;áei (íe epir a nelontolosia brasilei-
ra nãn se inclina, aco-ardaiia, dl-
ante das grandes decepções sofri-
das.

O 3" Onsresso Brasileiro de
Odontologia está se realizando ern
meio de grande animaçãc e com
nm «íiinern de conuresslstas dtfi-
eilnicnte atincielp por qüálemcr "U-
tro certame de caráter cientifico
em nossa terra.

Isto r a prova elonuente da fi-
lira máscula do oelonteiintro nacio-
nal que tem para fortalecer o seu
anime), acima de indo. a .lustinii da
causa nue. vem defendendo elcno-
lindamente lia meie século.

Pedro Pa nio Penido ê. setn dn-
viria, iun elos franries comanrtan-
tes des«a caminhada, sucedendo no
sen velho pai, une na defesa do
progresso da odontologia nacional,
nunca poupou esforços nem ?acrl-
ficios

Parabéns a Pedro Paulo Penldo,
felicitações a todos os conerressis-
tas que, atenelenelei a chamada a
Itrlu Horizonte, lá estão, reunir,'»,
oferecendo um espetáculo difícil
de ser reproduzido em terras do
Brasil.

K das reuniões (ic»se tertame
partirá mais um pedido r.o gover-
no para olhar com mais a aten-
ção para o ensino ,>dontolo.lco
brasileiro, ponto ile partida r-ara
grandes realizações em beneficio
elo nosso ensino e do povo do Bra-
sil.
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Porá os festas cia f

ano esteja prepa-

cado com qntecedèiv

rria com uma roupa sob

medida da Alfaiarait
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Registro de diplomas do
ensino superior

Pelo diretor do Ersino Superlo?
foram autorizados os registros dos
diplomas dos serjuintes interessa-
dos: Hélio Souza Melo. Lauro Al-
n.eida da Silva. Gil Santos, Alclemar
Duarte- Guimarães, Poty Nobrega
Araújo, Josefina Duarte Borja, Tno-
riyres Alves. JehDvah Henuccl No-
Éuéirá, DIrcG Mvãrenga Foz. Luiz
Alves de Oliveira, lida íollãstrlni,
Valtcr de Mendonça Sampaio, Pau-
Io Carvalho Ribeiro, Antônio Lúcia-
no Dlni-i José Fernandes de Melo,
Valtcr Ninck Mendonça, Maria de
Lourdes Rodrigues Cavalcanti, Ar-
nalrio Lacazc. Pedro Soarei da Sil-
va, Nilton da Silve Fanguelro -
Francisco Romey,

Erebus novamente eleito j? _»

mlngues averiguou que Raul de Cas-
tro estava tratando-se de doenças
nervosas com um especialista. O ca-
davrr removido nara o Necrotério
depois de autopsiadei, será inhu-
macio, pela manhã no cemitério do
Santa Amaro.

-?§1W sf'

(FALECIMENTO)
Sua íamília participa scu falecimento ocorri=
do ontem, e convida para seu enterramento,
saindo o féretro de sua residência, á rua

Soares Cabral n. 70, ás l.;30 horas de hoje, dia 3,
para o cemitério de S, João Batista.
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ln cuto Soares Macha.o

IÓSE' CARLOS DOS SANTOS.-
O DESAPARECIDO

-tsicv. em nossa redação, a senho-
ra Uiivia Olavo deis hanios, resi-
iic.iHe á rua Vi.nseca leiles nume»
ro 11, (S. Cristovãi.) afim de fazer
um apelo por nosso intermédio pa-
ra eitie seja descoberto o paradeiro
de. se" filho, menino José Carlos
dos Santos, dcsapaieeiidò de casa
desde o dia 'l'.i de Outubro p.p..

l-ualeiuei' noticia a respeito des-
te "fujão", que é aluno do Gina-
sio S. Cristóvão, pode,, ser ilaelar
pelo telefone: 48-5177.

K' do menino José Carlos deis
Santos o "clichê" que acima cs-
tampamos.

MAQUINA DE ESCREVER
PARA ESTENOGRAFIA

(MISSA DE !!0.° DIA)
Ricardo .Tachado Júnior, Fdgard Soares Machado, Armando

dl Soares fllachaelo, Jandyra Machado Secco. Amélia do Couto
Menezes, Luiza Augusta Ferreira, Alzira Ferreira Câmara,
respectivas famílias c demais parentes convidam a todos os
parentes e arnipos para assistirem à missa dc 30." dia que.Pe.r alma ele sua nuerida mâe,1 sogra, avó, bisavó, tin, cunhada, nri-ma, comatlie c madrinha, II.VDIA DO COUTO SOARES MAC1IA-DO, maneiam celebrar amanhã, quinta-feira, dia 4 do torrente més,as Jf.oO horas, ne> altar-mor da Igreja de Sáo Francisco de Paula,cpnfcssando-sq elcselc já agradecidos.

I

ir

ãjor João Antônio Pereira

30,

(MISSA DE 30.° DIA)
A familia de JOÀO ANTÔNIO PEREIRA convida
seus parentes e amigos para assistirem à missa de
dia que

«e Dezembro, às 9 horas, no altar-mór da Catedral Metropo- - —--
¦'an-) pelo que antecipadamente agradece a todos que compa» -i-
í-cerem a esse ato de fé cristã. ' j _.
(__,_. • •

Suicidou-sc o pagador da
fábrica "Gctuiio Varpas''
O CAPITÃO .lOSIi AVK.INO DF.
CARROS DE. UM TIRO NA CA-BECA — NAO SAO CONHECIDOS

OS MOTIVOS OO CESTO
TUESI.OtJCAIJO

PIQUETE, 3 (Meridional) — Sui-
cidou-se, dssfèchando um tiro de

(1 revolver na cabeça, tondo mune• ' Instantahsa, o cap José Av.sli-O dc-¦ Barros, pagador- cia Fabrica "P.tsí-
j.|j cienre Varras" situaria na Jocalida' cie denrminaáa iüstrelà eie. No'-te,

neste município; Sesundf o que se
pejíe apurar, aquíie militar, d.a 24,
ás 12 hpraSj após tsr chegado a sua
rrsidencia para o almovo em dnio
ivjómsnto achando-ss r.urentes mu
esposa e filhos recolhcu-s? m>.< seus
Aposentos, levando a cabo o s-es.n
tresloucadò". O oficial contava 50
anos, era natural dr- Piauí e deixa
alem cia viuva, duií fillios m:nor?s'.
No cia seguinte realizou-se o sr>t,u'-
tàmento no cemitério desra ckiadc'melo ccrhparecido aos funerais au-

por sua alma. manda celebrar amanhã, dia 4 toridades müitarcs é civlt», bem eu-
mo grande numero ds pessoas.

FUKERAIS
deimicilin u qtiatrjuer hora tia

ia ou da noitR Fone; VZ-ÍMü

LONDRES, (B. N. S.*l — Esta
despertando o maior interesse nos
círculos comerciais o novo meloáo
ele esteno-datilografla denominado
"Palantype" que permite fazer ano-
taçõr-s em qualquer língua.

A maquina funcio antlopeo
A maquina funciona pelo toque,

variand: o numero de teclas em que
se bate de caria vez. A "fita", o
papel no qual aparecem as anota-
çôes — é manejado pelo operador,
que bate as teclas correspondentes
aos sons ciue vai ouvindo. O papel
se move automaticamente. Quando
aberta, a maquina corepousa con-
córtavelrnente nes joelhos do ope-
rador; tenhada, forma uma caixa
muito fácil de ser transportada.
Funciona sem ruido.

A esteno-daülografia pelo mettSdo"Palantype" é muito fácil de ser
lida e pocln ser facilmente alranen-
da urna grande velocidade. As no-
Ias podem ser facilmente lidas por
qualquer pessoa, depois rie uma pe-
queria lição. Essas notas são t.ãn
legíveis quando produzidas a. velr-
cidade igual â rias palavras pronun-
ciadas como quando produzidas va-
garosàmente e pdoem ser ligadas fa-
cilmente muito depois eie terem si-
do tomadas. Nas grandes organiza-
çôes os estenós-datilografos s*: em-
pregados, com freqüência, som~nte
para tomar notas, que são transcri-
tas pelos elementos de um conjunto
de datilografos-i Por exemplo:

á) Um esteno-datiibgrafo po.iutrabalhar com seis dátilogralos que
aprenderam a ler pelo sistema "Pa-
lantyps" e, se sán razoavelmente
conipetentes, os rEsultados pnclemser perfeitamente satisfatórios.

b) Um esteno-datil,grafo potie
copiar palavra per palavra um rela-
torio de uma junta ou eirmite ou
uma entrevista, fazendo uma anota-
ção ccmp'eta para ' rrfersneia que
porie ser lida com facilidade, nu
pode tomar parte numa reunião e
reei.strar (para oopia imediata' re-

soluções ou projetos que tenham si-
eio propostos ou aprovados e que a

| junta ou comitê deseje estudar para
, decisão final.
I c) Para memorandos entre cs di-
I versos departamentos podem ser

utilizadas as "fitas" sem transerri-' ção.
O teclado multi-latcral permite

que a maquina funcione em qual-
| quer língua, sem se tornar necessa-
! ria qualquer adaptação. Para as

pessoas que falem mais rie uma liii-
gua, o método '.'Palantype" assegura
a uma oportunidade única. Uma
vez tendo aprendido o sistema, em
qualquer lingua. que esre tenha sido
ensinada, o operador pode alcan-
car a mesma velocidade cm outra
lingua em poucas semanas.

As maquinas "Palantype" fabrica-
das na Intel a terra,, estão sendo usa-
rias pelas Noções Unidos, nos E^ta-
elos Unidos. Canada. África dn Sul,
Sulca. Dinamarca e jã estão enra-minharini as negociações nara suatntrçdttfj-b na Suécia, Noruega eAustrália. A "Iiondon Rchool ejf
Stneotynlii"" (Escola ri» Estenei-Da-
tilo7rafia rie Londres) ce'rn serie em
m-m Hhh Hòlbpnr, London. W.C. I.,e outras escolas associadasriispõfni rie pessíal competente pe-ra o ensino da estoriò-rintilógrafln
ofIci método VPalãntype!' e po^emprpyldenciar para a iria dc profes-Pores, cm caráter provisório ou per-manente. para ruMiupr parte riomuiirto. rm que existem ns condições
necessárias pnra o ensino e para amanutenção do professor.

(Conclusão ãa 4.a pâq.)
VAO CORRER PELA PRIMEIRA

VEZ NA GÁVEA
Siu estes os dois únicos estrean-

tes rias próximas corridas na Gávea:
DONA STELLA, Ex-Denbara -

Feminino, alazão, 4 anos. Peruam-
buco. Deublgh cm Igara II, criação
do sr. Frederico J. Lundgren, pro-
priedade de D. Sarah Magalhães
Boettchcr.

Tratador: J. Carraplto.
ALHAMBRITA - Feminino, cas-

tanhd escuro. 3 anos, São Paulo,
Visteador em Birlbea, criação do Ha-
ras Catatruá, propriedade do sr.
Pascoal Cotizo.

Tratador: A. Barbosa.
SUSPENSO I) FERREIRA E N.
MOTTA _ O OUE RESOLVEU A l

COMISSÃO 1)E CORRIDAS
Em sua reunião de ahte-oritem ?. jComissão ele Corridas do Joekey jClub Brasileiro resolveu o seguinte": (a) -— considerar inscritos no i

Grande Prêmio Enderramento, a!I rcallzar-se no dia 28 do corrente, os'
animais La Gliiche, Emperor, Hoi-
knr, Halcyon, Hainan, Golden B y,Bumorosb, Orilla, Nacãrado, Mus!-
cante, Flducla, Meteor, Trlck, Dnn:e,
Combativo. Apuvo, Furüo, Ciaxani-l)ii'. Coracero, Garbosa Urulciir. Es-
qulyado, Mnran, Marrocos, Zorro,
Shanghai Kld, Jundiahy, Dominó,
Vençlmiento, Edmund, Bacharel,
EretrJiis", Maestro, Frisson, Ajo Mn-
choi Hcrco, Ilnvnno e Bordonéo ia
respectiva confirmação deverá ser
feita no rila destinado és inscrições
parn os programas rias corridas eie
27 p 2íi de dezembro, qiiaririò enino«erão conhecidos os pesos cios con-
correntes).:

b) — a vista ria comunicação dostnrler, permitir n vãmente a Ins-e-riçãn rios animais Gualanetè e Xa-1vnnte: |
O — registrar os compromissos de'montaria, para os animias Arrow1e Apuvo. nn Clássico Alfredo Santos

feitos pelos tratadores d:s referidosanimais com o arjrentllz SalomãoFerreira e o jocfcêy José Portllho,respectivamente;
ei) — suspender por um mês o Jo-ckey Domingos Ferreira, por trescorridas o joekey Ignaclo de Souza,

| nor duas corridas o joekey .ustinia-
j no Mesquita c por uma corrida oi aprendi/ Salomão Ferreira, todospnr Infração do artigo 156 do Codi-g» (prejudicar os cempetidores)',montnnrio os animais Dnma de Ou-ros. Lux. Urvio e Ternura,
ctlyamehte;

A PRÓXIMA "SABATINA" NA
GÁVEA

O Joekey Club Brasileiro organi-.:ou um programa de 8 parees paraa próxima "sabatina" ii- Gávea.
As principais provas da tarde fo-

iam determinadas para o "betting"
que está de difieil marcação.

Estí. assim organizado o pro.ra-ma:

horas

_ af

Cr$ 22.000,00 — ("BeUÍng"),

l.o parco — i.coü metros
horas; — Cr} 22.000,00.

l—l Dreno,. ., .,
2—2 Blindado ,

3 Peirahyba  ,, ,

3—4 Desterro., ., .. ,, ,, ,
5 Hurl

- AH K

5«
5fi
54

1—1 )smho.. ,,
Klava.'. ..
Juventa.. ,.

2—4 Parker..
5 Reiel lneltan.
8 Tnebano,. ,

3—7 Rlc. Azul .
3 Jutu.. .
S Hosaeina..

.10 Dona StelJo.

1-11 Ben Hur.. .
12 Panlta.. ..
13 Dkca
14 Orey Peter.,

64

5.7
54
5-1

W,
54
54

-fi Tnoca.
7 Betar.,

54
56

2." parco — 1.800 metros — Ws. 14,3
liorai — CrS .10.000,00.

Ks.
1-1 Gilio Vlzlr.. ,, ,. . .. .. 352-2 Leste , ,, ss

3 Corrlentes ,, ,. . ss

,.'-• pareô — l.!i:o metros — a'b lí ilioras — CrS 22.OQ0.00 — ("Bet ins").
K>1—1 Morlt... c

" Garrlela.. ', 
*,', " '.' 

_'¦'- Jagusriln Cíi,'co «",
3 Tliellna..

3—4 Marmóreo.
5 Airl

4—6 Re-teento," Coracà..

55
55

55
55

3.» parco — l.fiflfl metros —
luiras — Cr$ 25.000,00.

1—1 CluataparA" Don Pnullto.. 0,

2—2 izarari., ., .. ,. .. ,, ,, ,
3 Reunido,. ,, , ,, ,

3—4 Formncfio.. ,, „.
Apoteose, 

Orelfo ,

4—7 Ciinxlmba., ., .. ,, ,, ,
Knéas

Orfto Mogol.. ., 

A s 15

58
59

52
52

.11)
5U
54

60
53
32

t—4 r&mandãré.,
5 Glrcone.;a.,
fi Sassladp.. ..
7 Guapeba., .

—8 Ciillito.. ,.
9 Irlo»

10 Dr.nemor.. ".

11 riolnnts.. ,." Ned.a . .,
-12 Inferior.. ..

.12 Colorribina
14 rt.il
15 Arranchador," Glrla.. ..

56

lie

34

56

54

S." parco —
horas — Cr.Ç :

1—I Expoente." Boavista,
2 Foguete...

I.Cflo metres — ,v's l? *
S.OOQ.OO - ("BerUjjg"),

Ks.

respe-

DO\ \m\vm mwmo
I . bw pe mim

l»l< PAJIM) ZAVDKR
AVENTDfl RIfi BRANCO 24.T.2'
Telefone _2i.díí28 Rm frent.

ao Cinema Gloria

e) -- multar rm Cr$ 500,00 os .1o-çkevs WnHir Lima, Emlgdio Castilloe Waldemiro de Andrade, P em Crí200,0.0 o ápretidlz José Costa e o jo-ckey Adão Rlbns, todos per lnfraç-odo artigo 156 do Código fdesvio deUnhai, montando os animais FM.he-rifa, Shansri-Lá, Blindàõo, fluxo eIn formador, respectivamente;
fi - suspender por um mês oaprendi?; Nr-ls n Motta, por infrse-âodo artigo 154 do Coriígo (negligen-ciaV, montando o animal Marrocos'
p) - multai' rm CrS 200.00 o tra-Indo- ,T.-»:é rln Nascimento, por in-fsnrfip dn RliiiBfi D rio artigo 44 doCódigo erão ter apresentado conve-nle.hiemp.ntR equipada a sua penslo-n''fi Teimo'5,'1'1;
hi — ordenar o pan-.mento dascorridas de 22 e 2,'i de novembro.

4.» pare» — 1.80D metros
horas — Cr$ 20.000,00.

1—1 Folia
2 Cotlara., .. ,. ., ,.

2—3 Don Peeiro II.. ,, ,, ,
Ma n fui
Serpente Negra.. ,, .,

3—6 Telephonerna., ,, ,. ,
Tribunal., ,, ., .. ..

Gualanetè

4—9 Penetlo , ,, .,
10 Dardanellos.. .. ,, ,.
11 Pongahy ,. ..

A'5 15,30

Ks. !
, „. 36 |

.. 52

2—3 Dlsmant,.. ..
F-intalneil-qi;
Tingo

3—6 Exigente.. ..
Casablanca.. ,
Sa_ies.. ., ,,

4—9 Pucho., .. ,10 ¦ibliiiiv..
" Candidato.,

54

52
5H
52

52
511

56
52
56

52
52
52

!. L 0il-£!M
UMA

DENTADURAS
Pala don dentes transparentes, lj_it_5» Pareô — 1.500 metros — A's 16.05 1hn Perfeita elos dentes natural'- cothoras — CrS 20.000,00 -- riestlnailo jo- j 5"í»çí%<> elos difeltos do rosto trabalhos d'ckcys e aprendizes atuantes no Hipo-i JrWsei em Palarrlll, enreras. pivois, et.-

dromo Brasileiro, mio não tenham oh- | 
"-"'le-ei-tns r-m rlentadúrac ementada:

tido mais de 10 vitorias, no nais, nes- 'T,'3,'??,,,'"'''""0' brielges partidos, em p.1 minutos Rua Visconde do Rio Brance
o-i TV;,: Kirm e Rl,;5 Saní;' twia

r í'^,an'''lr - quase esquina _av Itio Ilr.inco. Tel., .'2-5591

te ano.

-1 Outono.,
Garimpa.
Dcnblru..

Ks.
. 56
. 30
, 52

35

2—4 Dlimbo,. ,.
Phoenlx.. ,.
Alcaplta.. .,

3—7 OrnzlPla.. ..
B Gabardlne..
9 Camaraluba.

1—10 Kxplendor,,
11 I.ady
12 Rln Negro..

54
56
50

52
52
54

56
50
54

| OIT, MOYSÉS COHENÍ.
\ Assistente .ln Faculdade _n j

li
Cirurg ic

Medicina
— Víosí Urinnrjss ]

sala V — Segundas, quartua . |sextas, de 13 ás !!> horas ]rtUA 1)A QUITANDA, «fi, l.-. |
6.° pareô — 1.500 m-tros — A's 16,40 aX-v^*»*» ^^»-^^^^>^^^^^-%.«v^ft^^¦^Hw^^v»^¦v^t«i

f^^sfâa_w______t] l-St-_BV_*ÁSr;_í'£ £SKfiO-0-l 3JT*_BSÈ_Z_Zi_l -JlíüHKl TMrTM"ir~"irir niifiiinii—i

^^^ . ,m_^l^J^j^J^^nsy^j^*mJmlírí/^y^/mJ^^ -. -. *_*___»-_-«-____*_fc^J> ^H^WMW l**1**V I* j^ *^^V ***.**_-* *^**__F

Retalhos ie linho ie
sos tipos a Cr$ 22,00 o o

ver" ALFAN*ft) (ffll WmmmW Hk -30 *___> ur z)letro
fj#

WN'»V,'-*^ t* rt. ÇrStmS^I-yflffVf mmm,

s^as____tv---. 'zr^m&mimm
_ajSB2__a___rj_~_rj ^--^eM^eMai-BnjMtfflri mwmmimmmmaÊmmmi-S
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leveza delicada, do vestkh
Efecê emoldura mona aurcola

de distinção a graça harmonioía

dos gestos femininos.

Ê que tudo nos vestidos Éfeeê

contribue para acentuar esst

impressão de leveza: os seus

padrões delicados e distintos,

ii (fiictÜdade dcü tecidos, o taíhe

elegante e de acordo com as

linhas anatômicas das jovens

brasileiras e o seu acabamento

primoroso - conjunto que faz

di Éfeci o pioneiro dos vestidos

de classe, prontos para

vestir - $ lider de sua classe.

II
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OI A RIO DA NOITE
« - Rio, 3-12-1947
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DESCOBERTO O VALOR ALI-
TIO© BA POLPA DE CAFÉ

Substituto para o milho na alimentação do gado leiteiro
WASHINGTON- CUS1S) — Um

substituto para o milho, na alimen-
taçáo do gado leiteiro, foi consegui-
do na polpa do cafp. por meio de
esforços cooperativos 

' 
riispendidos

por técnicos agrícolas rios Estados
Unidos, ria Republica de El Salvador,
serundo anuncia uma noticia con-
junta divulgada pelo? Departa men-
tos da Agricultura e de Estado dos
Estados Unidos

Experiências levadas a efeito sob
condições especificas na estação
agrícola experimental do Centro Na
cional de Agronomia de El Salvador
revelaram que a polpa de café pode
substituir, quilo por quilo, o milho
na alimentação do gado leiteiro. A
descoberta em questão é ronsidpra-
da de suma importância para a eco-
nomia, de paises como o Brasil e ou-
tros, grandes produtorrs rie café do
mundo, e dc grande «lor no rena-
rio internacional, tendo-se em vista
a escassez mundial de milho e ou-
tros cereais dados ao gado como ali-
mento,

O Centro Nacional ri» Agronomia
é uma, de varias estações agrico-
lis. cooperativas existentes nas re-
publicas americanas, trabalhando
com assistência norte-americana.
como parte do programa de coope-
ração cientifica, técnica e cultu-
ral-fios EE. UU. com as republicas
dí^. íjetilisíerio Ocidental. Essas ps-
tAçÇes agrícolas trabalham como
parte do programa cooperativo rea-
Usado pelo Departamento da Agri-
cultura, sob os auspícios do Depar-
tamento dc Estado.

A polpa de café é a substancia
camuda que envolve, o fruto e é co-
mumente despediçada. Emobora te-
nha emprego limitado como fertíli-
zante-, sua disposição constitue, ge-
ralmente, serio problema.

Técnicos de Salvador p rios Es-
tados Unidos, trabalhando em con-
junto, experimentaram i primeira-
mente o valor digestivo da polpa dc
café era cabras e o valor nutritivo
no gado leiteiro. Ficou provado, de
acordo com o que disse o Bureau de
Relações Agrícolas, Estrangeiras do
Departamento ria Agricultura, qur
administra, o programa rie colabo-
rsçf-o agrícola internacional, que a.

DR. LUIZ PECEGO
VTAS URINARIAS

i
Diariamente, das 15 ás 19 horas "i

Salas 217.21S — Tel. 23.£344 <
EUA DO OUVIDOR. 183.2." and i

oiseslihiliriade ria polpa .seca de ca-
fc é .semelhante A rio milho e, em-

| nora spii paladar. quando fornecida
l vem mistura, seja insatisfatório, tal
; fato é cíp importância secundaria
| quando usaria onmo componente de
; uma reaçfto. Misturada a folhas de
j bananeira secas, melados ,. outros
I alimentos, o paladar aumenta ma-
I terialmente. ds forma tal que os¦ animais rapidamente consomem a

Joj/a-üf» escandalosa-
monle em Recife

RECTPE. (Meridional' A tm-
prensa local iniciou uma campanha
combatpnrio os jogos rie azar e quepstSo sendo psrandalosamenie prati-cados npsta rapital. As agencias do"Jogo rio Richo" voltaram a funcio-
nar abrindo suas portas p apresen-
tsndo intenso movimento No rpein-
to ria "Festa ria Mo-idadp" funcio-
nam rolPtas p bacarás magnífica-
monte instalados p dirigidos pelo
pessoal qup funcionara nos extintos
cassinos.

Noticia-se que a cumpliciados aos
banqueiros da batota. a Policia e o
governo rio Esta rio fazem vistas
grossas, pprmltinrio amnlo funcio-
íumshto rios jogos, freqüentados pormenores. A "Festa ria Mncldade" é
rip pmpriftriadp rio sr. Arnaldo Mo-
reira Pinto, superintpndente da Ra-
riio Clubp rip Pernambuco, protpctirtorio governo estadual.. .

Os estudos a respeito ria substitui-
ção rio milho nela polpa seca rie café
na ração alimentar das vacas leitei-
ras- roram levados a efeito no Sal-
vador pelos rir. Samuel H. Work. rie
Chicago, rio Burpau rip Relações
Agrícolas Internáclonuis, rir. Mario
Lewy Van Severen, químico, p f.uls
Escalou, pecuarista. O dr. N. E.
Winlers, diretor rio Centro Nacional
rip Agronomia, pnoontra-sp atual-
mente pm Washington, conferen-
ciando com funcionários rio Departa-
mento dp Agricultura, a respeito das
experiências.

Devprão realizar-se novas experi-
pneias fcerca rio valor nutritivo da
polpa rio café. Esses estudos Inclui-
rão lambFtn experiências relativas a
seu uso possível como alimento rie
outros animais p rias aves. Alguns
riesses testes serão feitos no centro
rip pesquisas rio Dep. rip Agricultura
em Reltsville. Marylanri. p em nn-
trás pstacõpt acrieolas rxperimpn-
tais.

Calcula-se qup sé toda a polpa rie
cale disponível rios países produto-
res ria preciosa rubiacea, no Hemis-
ferio Ocidental, foss» convertida em
alimento, eqüivaleria, aproximaria-
mente a 34 milhões rie "bushels" rie
milho, em valor alimpnticio. Tal re-
presenta mai srip um por cento ria
media rip produção norte-americana,
pntrp 1943 p 1947.

O processo pelo qual a poloa dp
cí.fé é convertida pm alimerlto foi
declarario simples e oconomleameti-
te pratlcavel.

Fugiram Ha cadeia
na hora da miMa

RECIFE. (Meridional i — 'nes
prisioneiros fugiram espetacular-
mente da Oasa de Detenção desta
capital, no mom*nto em que era ali
celebrada uma missa- Conseguiram
n% detentos permissão porá ir à co-
zinha. onde Iniciaram a «cecuçAo de
um estudado plano rie fuga. Anto-
nio Oliveira Filho. vulgo "Rato",
José Lourenço d» Silva, vulgo "Mar-
reco", p Moisés José rie Barros su-
biram as escadarias, passaram por
uma janela, atingiram o telhado rie
onrie soltaram para a rede elétrica
naquele momento desligada e pendu
rarios cm cordas feitas com pedaços
rip lençóis, desceram os altos muros
até atingir a calçaria seml-rieserír
ria rua evariindo-se.

Foi aberto inquérito para apura',
.i responsabilidade e possível compli-
cidade na fuga dos prisioneiro?.

Moção de desconfiança
á direção geral do PTB

S. PAUT.O. 2 iMeridional) R<*-
gressou do Rio o deputado Porfirio
ria Paz. da bancada petebista na
Assembléia Estadoal. Ouvido pela
reDOrtagfm sobre a crise Jiavids nos
arraiais do PTB em irtude das sur-
presas do ultimo pleito em 8. Pau-
lo, declarou que os resultados ria»
eleições causaram grande decepção
e fundo descontentamento nas hos-
tes queremistas.

Adiantou ainda que a vista rie >•!)«.
derrota neste Estado os deputados
federais rio partido aprovaram um»
moção rie desconfiança à suprema
riição rio Partido Trabalhista Brasi-
leiro. Confirmou ainda « wcistancit
rie seria crise nas hostes peteblstas

| «mu ARGENTINA Dl REVISTAS

BUENOS
Registro de diplomas do
ensino comercial

O diretor do Ensino Comercial
autorizou o registo dos diplomas
õoí, seguintes interessados:

Contador: Ivan Wlesmann Gul-
marãesi Antônio José Damasceno
Lucas, Adehr Costari. Humberto
Portorelli, Osias de Melo Alves. Jor-
ge Fores, Manoel Pereira Cabral,
Enrico Gonçalves Calafato, Lyno Al-
ves- de Camargo, Guilherme Arau-
jo, Joaquim Venanclo Fernandes Fl-
lho. Mara Niccheri. Jorge Misuel,
Geraldo Peluclo, Waldemar Planas,
Maria Ncusa Bessa, Noemy L-eal de
Oliveira. Dulce Leite Costa, Celio
Dore, Joao.uim Geraldo Cretella,
José Oror.zo Centrone. Lydia Alves
Pereira. Dilson da Rocha Ferra2,
Ílos3h'o 5ih'a. Lindemberg Clero da
Silva, Salvador Oliverio Baroni
Gu..racy Cunha, Luiz Antônio da
Sá, Lui^l Galano Filho. João Miguel
Grazlano, Geraldo Machado de OU-
vejrã, Edgar Bolam. Hélio Miller.
Danie! Pereira Martins, Antônio ?.a-
bino df- Araujo. Beatriz Augusuta
de Álmeídêu Joi-i Batista, iíltí Í5
Eolí:,. i

12 ©IAS UE
veram inicio ontem com a estréia de

AIRES CANTA!
;i UMA REVI5TA DAS REVISTAS JA' REPRESENTADAS — Representações em Português

UM PRESENTE DE RAFAEL GARCIA AO PUBLICO CARIOCA,
COM PREÇOS POPULARES, NO

ATRO JOÃO CAETANO
SUCESSO DE FERNANDO iOREL

eleza9 Arte, comieidade e um
punhado de garotas alucinantes

i

í

para as » Poltronas: Cr$
f Oalerias; €r$ S,00,

4NIVERSARIOS

FAZEM 
Anos, Hojis.

Sr. Rnbírtn Slírlnhs, dlretor-rt-
dator chef» df "O Gloho".
Senador Franc)3co Galoti.

Sra. !.éa Azeredo da Silveira.
Sr. .Iiivenolo Lamaràn Rrandào
Profetsor Álvaro Porto íVImitlnho.

Sr. Francisco d» Azeredo Viana.Srta. Maria Elolna Alves.Coronel Walter neduzlno Va7,Sra. Altair l.urene Novais.Sr. Celso Carlos de Sousa e silva,
NASCIMENTOS

AL1CK, jilht rfo ir. Phicoit! Serpa e
da srn. Isabel Serpa,

CARLOS ANTÔNIO,-filho do ar.
Valter Ferra?. Martins e da sra. Vera
M»rl» Nunes Martins

CASAMENTOS 
"

Sábado á.< I* horas, na Igreja Cora-
çio de Maria, no Meler, da senhorita
Refina da Silva Bulhão, filha do se-
nhor Franrellno Bulhlo e ria senhora
Enterena da Sllva Bulhão, com o se-
nhor Petronllho de Sou/a Borees.

Segunda-telra. da senhorita Dalsl
Lucldl. film do senhor Culnto Lueldl
• da senhora Cl «risse t,ope.« Lucldl,
com o senhor L^i!?, Mendes, filho do dr,
Joaquim Msnses • da senhora Marls
dei Carmec "lneda Mendes.

A cerlménl. religiosa terá lugar, ás
18 horas, na Ipreja de Sfto José.

Segunda-feira, ás 12 3(1 horas, na
Igreji do Sagrado coraçíó de Jesus, o
casamento da senhorita .Velma Costa,
filha do casal Alvarn-Cora Costa, cora
o sanher Jason Soares, filho do casal
Benedito Amablle Soares.

FESTAS
OLMPICO CLüES - Iniugurtr-i».»

hoje, «. sede priprla do Ilüv-plco Clu-
ho iocallaid» nos 4' e 31 pavimenteisds Edifício Delta, á ma A!?»ro Alvlm.
Para festsjar o acontecimento, a dlr-v
«.-Is orgànltou um programa esme-
moratlvo, A's io horas, foi resade
mless pnr alme dos assoclidos falsei-
Sos. taato do Oümplco como do an-
tlgo Clube dos 4o. cot o qual se fun-
dou a mesma ajre.r.Uçáo. A solenlda-
fie reilsflsia foi efetuada no a!tar-m6r
da Cüisdra! Metropolitana. A's 17 ho-
ras. str^ procedida a bencAo dss ins-
ts!aç6es; is lí horas será efetuada í
aesslo solene de Inauguração oficial da
seds. estando convidados para o ato
os associados e suas famílias ,autor!-
d*des e entidades desportivas, agre-
mbçées uongèneres e .mlgos do
clubb
COMEMORAÇÕES

BACHARÉIS DS 192! ¦- A itirme de
ÍS2J.' de Fnetiidode d» Direito da
L'íi(Kersidcdf do Brasil. ceme*r.ornrío
ü üasjeoe?n do 35" flnúírsorío de «ia
'ormafiiríi, uni reunir-.'* em 13 d'i
corrente.

.4 Crimissâ? Cíhtral da' solenidades
r.eir nos bücfiarei.! que rerminnror'
ri cii'.«r.' no referidn nnn mie maridflffi,
.um.! ndesíe.». comu.nlettttdii-lli.ss w
at listas sr encontram nn cnrtorio di
Stqundn Oíicio <ín Terctim Vara dc.
Fazenda Publica, à rua D, Manoel.
ii. tS, com o rolsçn ./oa.ui^ Leitão
nr A>sunçAn. e nn rartorm Fmntiv,
A ma do Rotnrln i. J2S

FALECIMENTOS
nn lOSf PIFFS REBELO — Faleceu
Reata capital o dr. Josí Pires Rebelo,
engenheiro e parlamentar, tendo repre-

sentado, cnm brilho sen Pstado natal,
n Piauí, n» Câmara dos Deputados e
no Senado Federal.

o eatlnto. nu* »ra filho do coronel
Troma», Relielo » de dom l.lna Cassl-
• n» Ptre« Rebelo, nasce» » It de Se-
temhrn d» IM* em Peri-rerí. naquele
Estado.

. Formoii-ve. em 191)0 .«-n entenliana
pela F.srola Pnliiécnlin desta Capital e

foi ln(|n depois um dos i-onstrutores da
Fstr di de Ferro S(io l.ul-/ a Caxias ..
..Intresando na política .Tol nomeado
Prefeito de Terezln» e representou o
seti Estado na Cemara dn« n»piit»dos,
de ISIU » l»?5. e no Senado Federal
nos períodos de in?T a 1330 e de l!),1l
e 19.17.
..Representou n Srnarin na Conferen-
cia Internacional American» dn Co-
mtrrlo na Itália em I9l« e foi seguida-
mente í" Secretário daquela Cas» d»
Congresso Voltou em 19.10 ã antiga
prnfisán de engenheiro e fundou mal»
tarde, o Banco \uxiliar da Produc*(>
Foi. ainda, presidente dn Touring Club
e da Comp. Radlntele. rifica Brasileira.
Fra viuvo e deixa os seguintes filhos:
Mrs Tromav Pires Rabelo engenheiro
da Prefeitura desta Capital, e Antônio
Pires Rebelo, mádlcn.

MISSAS
DARIOLtNA DDÁRTE PEP.EIP.A

BORGES - Na Igre.la d» Nossa Se.
nhor» dn Rosário, á rua Uruguaia-
na. será reznda amanha, dia -t. ns itl
hore». misea por alma de Dartolina
DuarU Pprftlrp Rnrgps, mandada pe-
lfthrar pnp sua famllu.

OPORTUNIDADES
COMERCIAIS

O Serviço rtp Intercâmbio rta As- I
sociaçüo Comercial rio Rio de .lanei-
ro leva ao conhecimento rios interes-
nado* por nosso intermédio as ae-
guintes oportunidades de negócios:

Oanadian Ijumber-í; Association.
rio Canadá, deseja importar madeira
compensada de pinho, tres folhas,
cola de primeira qualidade.

The National Import *. Rxporl
Co., rio Egito, deseja importar anw,

- Comercial Antônio Ga briga S-
A., da Espanha, deseja imoprfar ai-
godão em rama.

- Eliahno Saleh .loory Bros., d#
Iraque, deseja importar tecidos em
geral.

Mikhacl. Toeg * Company. da
Iraque, desejam importar tecidos e
fios têxteis de algodão.

Outros detalhes á riisposicA.n dos
interessados, naquele Serviço rie Tn-
lercambio da Associação Comercial
do Rio de Janeiro, em sua sede k
rua da Candelária, 9 — 11." andar,
ala esquerda.

Lei» "0 CKÜ Z E I R O "
Eti fada» as bancas —
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,fl'LlMAR, tim ilus valures Já bem
cnnhecidM do público carfuca *
ntie certamente cnnnuistará novos••ucçssos com ruis Interprelaçíieí
na revista carnavalssca de \estor
Tanperine e ,f. iMaia "Sintb'»
Brasil ". cuja estrela está. marcada
para o pro?:imo dia 5, no teatro

Carlos Gomes.

TEATRO

AS ELEIÇÕES
DA SBAT

Efti.i marcadas nara o dia
15 as elsiçõss na SBAT, £a*o
qus intsressa muito aos au-
tores em particular, maj qus
tínibem intsrassa multo a'i
tw.tro em geral.

Duas chapas se dsíron&i-
rio no plslto, disputando a
di:-toria dí> Wenio praxt-ic.
Duas ssbapas que se resumsm
c.m aoís nomes; Geysa Bo?-
coli e Luiz Iglezias,

Ao nnmeir.'). presidente há
Siis anos, deve a SBAT er:-
tre muitas outras coisas s

reconquista áe sua posiçá.0
de prestigio junto às aonjí-
neres estrangeiras, a aquísi-
ção da sede própria — ul-
rimada em prazo muito me-
nor do que o previsto —. o
aperfeiçoamanto no mecanis-
mo de cot/rança, proporcio-

j nando f.m cinco anos e nove
msses uma arrecadação supe-
rior em miis de trfc milhões
rie cruzeir.% á arrecadação
dos vinte e quatr0 anos ante-
rioresi

O outro candidato... An-
tes de tudo. é empresário e
íoi dos primeiros a protestar
contra a tabMa dos dez por
cento para o autor. Mais em-
presàrio do que amor, por-
tanto.

Em segiikla, quem a.dmi-
nistra como ele. duma Cia. —
que aliás estará de malas
prontas para uma viagem a
Portugal quando se rea'lz3r
a eleicã-"> —, só poderá exer-
cer o oartro d<> presidente oi
SBAT como fiaiira decorativa,
pois durant-3 seis meses n?v
ano. nelo menos, o verdaHf.i-
ro exercício será do vice-pie-
«Idente. vi«tn que o em pré-=?.?io-autrr excursiona seis
meses por an".

Finalmente, que confiança
poderá inspirar um "autor"
que acobertou com n seu
prestigio rie conselheirrí uma
evidente "ehantage'' contra
o sacrartn principio do direi-
to autoral, embora a denun-
fia tivesse sido levada ao
Conselho ria SBAT com o

.eu conhecimento e até por
Insügaçfto sua?!

Que autor se sentirá a sal-
vo de assaltos semelhantes ao
que sofreu n tradutor fran-
cts ria "Carta", com um ca-
talheiro assim na preóidcn-
cia e seu cúmplice na biblio-
teca da SBAT?!

BANDEIRA DUARTE.

Aplicação de medidas
fitosanitarias nos portos

A Divisão de Defesa Sanitária
Vegetal, do Ministério da Agricultu-
ra. em cumprimento á legislação bra-
sileira que rege a. exportação de
plantas e produtos agrícolas vem.
,-llalooretaoin shrdlõ . rth marthn
desde 1920, examinando com o má -
ximo cuidado os produtos que ie
destinam ao estrangeiro prescreveu •
do medidas técnicas e fornecendo ti
certificado de sanidade vegetal exi-
gido pela quase totalidade dos pais-;-;
que transigem conosco.

Tais exigências-.visam salvaguardar
a agricultura e o ceméj-cio ao mesmo
tempo que atenua ou elimina a irre
freavel ganância de. pessoas inescru-
pulosis ou impatriotas. No intuito
de consolidar àquele objetivo e evi-
tar represálias ou susceptibilidad.es.
o governo brasileiro retificou varias
Convençôss Internacionais, pelas
quais os países contratantes se com-
prometeram a só fornecer certifica-
do para produtos aparentemente
isentes de pragas e doenças nocivas,
e a interditír a entrada de plantas
ou produtos agrícolas infestados.

Essa palitica vem sendo seguida
com granle êxito e, para não impe-
dlr o tráfego de mercadorias infesta-
dis, todos os países se compromete-
ram » adotar medidas técnicas, co-
mo a fumigaçáo, a desínfsção. a es-
colha, a limpeza, penelrição, a este-
rilizaçáo a quarentena, etc. E' pc
essa razão e outras de ordem legai
é econômica que as dependências da
Divisão de Defesa aSintaria Vegetai
veem-se forçada? a exl?ir a aplica-
çfts df medidas fitossanitarir.2 »->'ex
dq embarque cu à chegada.

Ilha do Governador
Nõo compes terreno nesta ilha
sem primeiro consultor o noss»
plano de vendas em prestações
sem juros. Lotes perto da praia,
Ruo Rodrigo Silva n.° 18 —

Sola 906.

Produção agrícola na
Inglaterra

LONDRES, dezembro (B, N. S.i
¦ Falando recentemente no Clube

dos Agricultores o ministro da Agri-
cultura Tom William. declarou que,
a despeito da elevação rios preços
oferecidos para a colheita do ano
próximo, a Grã Bretanha poderia
obter viveres mais baratos de suas
próprias fazendas que os adquiridos
no exterior.

As quotas pnra fornecimento de
aço para máquinas agrícolas foram
elevadas an máximo no ultimo tri-
mestre dp 1047. corespondendo a cer-
ca do dobro rio terceiro trimestre.
Além disso ¦— declarou Tom William
•— o governo tem esperanças rie que
essas quotas possam ser novamente
«levadas em IP4R. A entrega de má,-
quinas e peças de maauinanos agri-
colas será consideravelmente apres-
seda.

Outro ponlo dp grande importan-
da para a expansão das atividades
Agrícolas é o que se refere ás habi-
lações rurais. O governo, porém Já
tomou todas as providencias neces-
sarias nesse sentido e o Ministerlp
da Saude determinou ás autoridades
locais que procedam rigoroso lnque-
rito para determinar as necessidades
dos trabalhadores rurais. Quanto á
questão do alojamento- Contudo,
mesmo antes de se terminar o inque-
rito, o governo Já deu ordens pari*
que sejam levantadas 20 000 casas
do tino Alríy nas zonas rurais,

Ouçam a RADIO TUPI
em 1 .280 quiloeiclos

LIMAODASIdIA
MORANGOSDUFRANCâ
\mm do hm/aí

Em cada pats colhemos a fruta
d? sua pÊpscíalidade.Dez, pafôos
no mundo fornecem os eriratos
de fruids para a fabricação do$

drops-

Ontem eram bons

Hoje» melhores

Amanha ainda mèÜKra

j

.., §ANGUENOL
'JUNTEM OITO ELEMENTOS TON!.
COS ARSENIATO, CA1C10, VANA-

DATO. FÓSFORO ETC.

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS,
ESGOTADOS, ANÊMICOS, MA.
GR05, MÃES QUE CRIAM,

CRIANÇAS RAQUÍTICAS
RECEBERÃO A ION!í*ICAÇAO
r.F.RAi rm organismo com o
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era o rei da festi
Seu <c-tí(4e pulsa tomo tn 20 msj,

e, qmndf se (h«?a «os 16 tm •
terafáo lerem, tude Ml bem I

Mantenha (orem e <or»<ae, (ob ladilb,
Preparado a base de Mt t peptMi, ledalb

assegura o perfeito fomlonamentt dai reles
t artérias, pivapendo trabalho tt («reçíí.
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HOTEL COLUMBUS
APOSENTOS E APARTAMENTOS

AVEMDA ATLAMTICA, 46»
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EDUCANDÁRIO RUI BARBOSA
PRIMÁRIO — ADMISSÃO — GINASIAL — COMERCIAL

d '•..ucandário Ru, Barbosa, 
^ompjetanao 

s^organi^áo c. „...!„__,, ina„gurar4

CURSO COLEGIAL (Clássico e Cientifico)
Diurno e Noturno

Aceitam-se, desde já, pedidos de reserva tle matrículas em todas as series, para lí)4_.

RUA GAG0 COUTINHO, 25 — TEL.: 25-2608 — LARGO DO MACHADO

COLCHÃO TRAVESSEIRO
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VENTILADO >*
À VISTA OU EM 10 PRESTAÇÕES
Rua Joaquim Palhares, 98 Estado* de Sá - Tel.: 48-4676

I
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A VA SP
Comunica ao distinto público, que sempre a honrou com sua

preferencia, sua mudança para suas novas e amplas instalações,
situadas nas lojas do Edifício Vasp, á Rua Santa Luzia. 735, es-
quina da Rua México, onde o atenderá, das 7 ás 23 horas,

16 VIAGENS DIÁRIAS ENTRE RIO E SÃO PAULO
3 SEMANAIS A GOIÂNIA E ESCALAS

" BAURU E MARÍLIA
" " ARAXA E ESCALAS

1 VIAGEM DIÁRIA A fT.ES. PRUDENTE E
ESCALAS:

FONES: 42-1907 — 42-9204 — 42-25b

Jtfijifamfa* i***V>*

Dr, Heitor Achiles DOENÇAS 1)0 PULMÃO - Ert ',
Nilnme_ - Av Nilo PPC-inliH. 15.
1" anrl.-ir ¦ Tels. 42 .C71 e .7 _líl.

ELIAS GREGOe»

GADO
to''Brofico, 181,11.",siiin«wTas«-^*>.

CIipIp fio. ambulatórios ile einenologia * il* nbslptrlcla rio ti (iiiltrec
Guinle - ..ln.ii.-i Geral - Ginecnlngia (ilíiii.a e o irúrgi. a - Pariu.
C1N1.I.ANI.U - EDIF GLORIA 3." atirltir - Telefone 2.-7.1.
De? às 5 horn» Residência : CONDE DE BONFIM. 5.!) - Tel.: 38-0810 '

PRECEITO DO DIA
INTOXICAÇÃO PELO FUMO

Palide., resfriamento da. extrèml.
lides, pulso irregular, respiração
difícil, su. dez. zumbidos, vertigens o
tilmbras sâo; muitas vezes, mani-
("Staçôes de intoxicação pelo fumo.

Ao sentir quaisquer dessas
manifestações, verifique se são
causadas .pelo fumo. suspendeu-

completo seu uso. —
ivrí

OR. JO..' l'_ ALBUQUERÜb.
Menilirn .l.livn cia Sor ipriart. (ti

Sn. nlogla rie Paris
Doenças Sexuais do Homoir
l.na d» l.n.ai-fo, HS — De l as ! hs

ejçü Tattarrs&TZ&ü^&zzT ¦

,¦; á IO S X
DP. CARLOS CAMPC.

•di ei.», em -e.id.-n
nia. das 9 às fi — Praça 15 — 4?.-l

M fildo Jannuzi
DO SANATÓRIO AZEVEDO LIMA
lilberciiiose. Doenças do pulmão
g modiaslino Cons.: R. Sena-

Diagnóstico e tratamento da
dor Dantas, 40 4.° 17 às 19 h.
-¦ T. 42 7.09 - Res R. Bambi-

na 71 - T. 26.1153.
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r do fósforo contido em ÍOFOSCAL.^ K* :'¦'% Wà

o sistema ecrvoto se restabelece ripidamcn-- ^\ ^|

te. Peh ação conjunta c. crcida pelos outros |:i j
elementos de IOFOSCAL, entre os quais se destacam : _ / \
.o iodo e o cileio, o crganismo recupera todo o'seu \

vigor físico e o cérebro reidquire seu poder mental. . i

( \\\ ^Y"^Sk_ • •

•';,iii o sistema nervoso' equilibrado

COMBINAÇÃO
ORGÂNICA Í

,«¦ r."::; elementos bAsicos da saúdi

Cine DIÁRIO

Greve Tolldiui Não ('17. ií

f//m.i ho Brasil
S- PAULO (Meridional) - js,_/_

_m S(io Pni/lo o senltnr Greao Tol-
land. "camera-man" df Hóllywoúd,
responsável peln lotogra/ía rir- -Co-
nio era verde, meu rale" ".d. unhas
da ira" e "Os melhores an i rie nos-
sa vida", etc. Em 1944, durante a

i ziierra, esteve no Brasil como oficiai
(Ia marinha norte-americana lenao
realizado II documentários sobre
aspectos de nosso pais os quais ce-
deu ao Departamento tle Estado qne
por sua ves. os distribuiu pelas Unu
versidades e. Iristitiiiçóes culturais
rios Estados Unidos- Por esses ser-
vícos, o Governo Brasileiro co_«-
deu-lhe a. comenda da Ordem do
On.cWro do Sul

Ouvido pela nossa repo>lagem,
Grega Tolland que se. expressa bem
em nossa idioma contou-nos, íníci-
iilmente, um dos seus objeti::1;-, di-
ícnrlo:"Meus compromissos com .vwi.-.i
Gnlrlirin nfio permitem que venha
definitivamente para n Brasil, Mas
daqui a quatro anos esteira livre,
Prelcndo minar cm llcln HòrilàMC
uniti cidade encantadora.

Fixarei residência cm Belo //cn-
;oH/e mas vôo pretendo /_ _.. iiniía
além de descansar. Uma espécie de
aposentadoria- Eslon trabalhando
no cinema há vinle e seis anos, Che-
cou'a hora de pensar, em nutras
coisas. Por isso nem me pa^sa pelu
cabeça lazer cinema no P"'t$il, on-
de os estúdios são acanhados, há jai
ta absoluta de técnicos e aparelha-
mento".

A conversa foi se prolongando,
Coisas do cinema norte-americano,
o ressurgimento do cinema, europeu,
até que chegou ao recente Inquérito
sobre as atividades comunista.'; em
Holli/i.ood. Tolland preferiu . silen-
ciar. Afinal disse:

—"Sou um técnico, preocupando-
me pura e simplesmente com as cai-
sas técnicas da cinema- Entretan-
to. acho que os filmes náo devem e
hão podem servir para propaganda
ge idéias políticas exóticas e preiu-
diciais, Abstenhn-me de contatas
com as artistas e por isco pouco scl
de suas atividades políticas. Pessoal-
mente acha que a celeuma provoca-
da por alBitm astros e também por
um grupa de senadores contrários
ao inquérito não passa de um movi-
-vento que visa atrair a atenção do
publico para as seus nomes. Publi-
cidade barata e prejudicial".

10O Que Se Exibe No R
.STORIA — OLINDA — STAR — PA-

RISlF.N.l. - PLA-.A - RIT7. -
PRIMOR — REPUBLICA — Ainda VI-
ie n Nosso Amor — Loretta Vnun_.

CAPITÓLIO — F._n._n_n n? (.ansst.rí,
CINEAC TRIANON — Novidades, Vari-

edark-s. Curiosidades, rips.nhos. pir.
METRO COPACABANA — TIJUCA e

PASSEIO — Mr-u Irmão Fala rom
Cavalos — Bevcrl. T.ler e outros.

PATIIE —' A Ral-lii-í dos Trilho .. .tr.
PALÁCIO — O for.T-.in .landa —

Adriana B.iipIU o r.ino C.crvi. etc
HF.X _ Anjos da Caia Stiia . Fugindo

rio Passado — 2 — l._n — 7 — 9,30.
F.I.JN ___ A Dupla do flulro Mundo —

Constnre Rpiinoll e Oai-x Grant
RIDA.. — O Gato Selvagem de Chey-

cnnp — Wllri Bil Rliol . outros
S. CARLOS — Canção do Mrxtco
S. 1-L'IZ -- CARIOCA — A Mulher dc

To.os -¦- Maria Feliz o Armando
falvn — Z — 4 — 6 — 3 — 10 horas.

VITORIA — Abandonadas — nolorc*
Del Rio e Pedro Armamlirlz, etc

Bairro s

.[.mas se as moscas continuam sendo

indesejáveis em seu lar, chame

DETEFON para afastar as intrus»!

DETEFON é a barreira que separa seu

lar do mundo dos insetos nocivos!

Moscas, pulgas, baratas, pernilongot,
percevejos e os demais insetos

não resistem ao poder fulminante

* $H _#_x ^^^L. j

WÊÊ

ALFA — Nolle de Suplício e ridadj-
Ia do Crime c Comp N.irlona!

AMERICA — Tm Rosto no Espelho
AMERICANO — Lar. Dore Tortura •

Encontro Secreto . Complemento.
APOLO — Na Solidão da Nolle, etc
AVENIDA — Os Dois Rivais p O Ter-

ror tia Scrr.i e Comp, Nacional
BANDEIRA — Tudo Islo e o ("é(l

Também e Complemento Nacional
BEIJA 1'LC.R — Os Dedos ria Morte e

O Fantasma do D»s.rto e Comp
CATIMBI — Reçresso Danuplp Homem
CENTENÁRIO — D.-r-p Com n Gente e

Sabotadora Romântica r Comp.
COLISEU — A Bandeira e Mentirosa,
D. PEDRO — Hiena (los Mares e Ma.

ry é Ciumenta c Complemento,
EDISON — Os Dedos ria Morte e O

Fantasma fl" Deserto e Comp,
ELDORADO — A Dama do Lago, rir.
ESTÀCIO DE SA' — Crime nas Anil-

lhas p Um Grilo no Escuro, ptr
FLORIANO — Uma Mulher Ambiciosa.
FLUMINENSE — A Dupla Vida de

Andy il.irriy p O Tempo nãn Apaga,
GRAJ.AU' — Um Expedicionário em

Paris p Complemento Nacional.
GUANABARA — Campp.cs de Arrali.il-

de e Pistolas Cliamejãntcs e Comp.
IDEAI. Sinfonia Inacabada e Comp
IPANEMA — O (ara rip Mármore p A

Sentia dos Covardes e Complemento,
ÍRIS — Ela Foi as Corridas e Assistèn-,

.p rln Dr. Gilespie e Complemento,
JOVIAL — Tudo Isto p o Cpu Também.
MADUREIRA — Um Mulher Ambiciosa,
MARACANÃ — Cast aSuzana p O Ter-

ror da Serra p Complemento Nar.
MEM DE SA — Caso da Agulha En-

renpnada e O Homem sem Me."
METRÓPOLE — Iw p Complemeiito.
.IODEI,o — Os Malfeitores e As Luvas

Justiceiras e Complemento Nacional,
MODERNO — Peripécias de Malsie e

Estranha Amizade e Complemento,
OI.ÍMPIA — eVneqo e Bonita p Teimosa
PARA TODOS — Eram Irmã", etc
PALÁCIO VITORIA — Romance Prol-

foi ri o e Noites t\» Surpresas, Comp,
PIEDADE — Paixões Tormentosas, etc.
PIRAJ.v — Trágica Suspeita, Comp
politeama — Algemas Para Dois e

l'm Expedicionário pm r.arls. pt--.
QUINTINO — O Caso da A .olha En-

cenenada r- o Homem sem .ledo.
RIO BRANCO — O Homem de Cln-

zenl» e A Ultima Porta e Comp.
R CRISTÓVÃO — O Rompe Nuvens e

Três Homens dp Branco e Comp.
S. JOSE' — O Segredo da Casa Ver-

melha e Complemento Nacional.
TIJUCA — Dr-spei-tp e .Smihp p Comp.
TODOS O SSANTOS - Onde Estarão

Nossos Filhos e Do Fundo ria Noite
VAZ I.OBO — Jardim rio Pecado, ele
A-ELO — As Luvas Justiceiras p Os

Malfeitores e Comp. Nacional.
VILA ISABEL — Campeões rio Arrabalde

Estado D o Rio
CAXIAS — Silencio nas Trevas e Ca-

valsada dn Riso e Complemento.

Ilha Do Governador j jjr MANÕÍTò^O í ATHAYtó 11ITAMAR — Verrii e O Ralo n.struidor.

¦* vJblLIUN •»

Ndo pulvtrlzt para i
arl Apllqua Oelsfoi
dirtfamtnla nas poria»
e |an»laj, soalhos t pa-
red.s • livra-s» para
._mpr. doi Insetos I

^A^mWj^^JayK JR â

um produto ú. FONTO-QUlMICfi S.A_

xíUA DA ALFÂNDEGA, 147 - Fones 23-5477 e 43-3394

Posse .lo si. Otacilio
Negrão tle Uma dia .12
I.SPERADO O PREFEITO DE BE- I
LO HORIZONTE COM GRANDE '

MANIFESTAÇÃO POPULAR

BELO HORIZONTE, 2 (Mendio- Jnal) — Grandes homon.i.2Pi... serão'
prestadas ao sr. Otacilio Negrfio de1
Lima. nn próximo domingo, quando I
de seu regresso a Belo Horizonte,
Organizara os festejos uma comis-
são lnter-partidaria que está toman-
do todas as providencias necess-i-
rias.

POSSE DIA 12

BELO HORIZONTE. _ iMerldio-
nal) — A posse do sr. Otacilio N_-
;rão de Lima, prefeito eleito de Belo
Horizonte, deverá dar-se a 12 do
corrente, data do cinqüentenário d.i
cidade. Entretanto, a fixação dess.
data em definitivo depende da di-
plomação,

:da dos cabelos"
JUVENTUDES
ALEXAMDREI

NÂO
SOFIA MAIS!

u ' % n
s*:yy :¦:¦:¦¦ ¦¦¦.-, T 'm

Am-y-y--.y ,¦;¦' :v-^-. '
/**>?.¦¦ /rf"'-:.( ' ¦¦..«-'•V

V __ /" . • '' ' - • * \

L. " \r- . um

[dâvidá E VIGORF-1

Agrerliíia a foice e
chicote (ida riv.fl

Ao comissário Ancora ri,. Luz. do!
17" D. P., queixou-se, na mmhá de|
hoie. Almezinda Maria, rie 21 anos.;
residente à rua Tocha Miranda mi-
mero 722. de que fora agredida á foi
ce e chicote, por Silvia Seabra, dei
33 anos, residente no mesmo lo..!. I

Almezinda Maria que apresentava jum ferimento na mão esquerda. f'.'Y
entrega à autoridade das .renasvj.a-
das por sua antagonista.

Pol instaurado inquérito á ios-
peito.

Porque tres dias cie. clò-
rc. em cada trinta di*.
de vida?... Não soír.
maisl Atr-aves.c sorrin-
do o seu período mens-
truil. OFORENO lhe
dará o indispensavc!
ctjuilibrio interno pari
que _ senhora poc.a
manter um claro sorriso
e uma Irontc serena
cm todos os dias de
todos os meses.

OFORENO
áWm ////*% ^t.

Nu
! )

e i o i
EDE.N — Cm Ca|ilt,.n de Cossacos, olr
ICARAI - Covil (ln rii.-ihn e ,!n.n_i.
IAIPERIAL — Paixões om Jogo, etc.
ODEON - Sessões Passatempo, .1.
RIO BRANCO - Tarzan, c ;i Mulher

Ueopardo e Ch.irle çhan em MáscaraTerrip e Complementos Nacionais.

Petrópolis
CAPITÓLIO — .Sessões Passalempo, rir.n. PEDRO — Ju.tlcelro RomânticoP-.TRi.pni.i-. _ o ovo e Eu e Jornais.

V i l a M e r i t í
GLORIA — O Judeu Errante, .lnrn..i...

iMÊiiiro
4v Ornça Aranha. 57 2." - S Wl

j'S Uns III ás Iü horns — .une
22 013»

I (

|| DR. M.OÀCVR SILVA
| l C1IIUIIG1,. - ,M(I1.1.»11AS DAS

SB.".HORAS li PARTOS
S_«unri,-i3, Quartas e Sextas ..

1-1 á» 16 hur;.
K !íí A.**,E.MHl.i:lA 93 - 3A!.J _.|.4

fELEFONESl 42-.3.J _ _si..2j

P ©sié
iNÃO MANCMA
!e tinge melhor o
jCsahôlo Bran-po

i produto qui- -upi-rn e _|i<
melhor o lln(*e; or>i I.UURIi
OURO. '.UHO I.M 1-Olili

|! . l._...l!.!.IIO-. (.11(1. M AJV1 l-OKI
!'PRETO, e PRKTO AZCIAIK!
1 I ainda em toda*. .. "ores natnrni.
i da moda', I _, venda (ia> i'.i._.„ias Kanna.'i.i
\ | t Perfumaria.-. _ um ororluld .1

I AMÉRICO Tel. Z5.2S31

lm W I
<\ B MouUnho & Cia.. Ltd.

I' vista i> . prnatações sem fi.ilin
A\ ENIIJA Al KM ill-, . ¦_'. 2.';S-r.

leicini.c :.-.--.r:.;i
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Doenças da Pele e do Cabelo
Dn 

n i n r Consultas mareadas de 3 ás 6
tf. I* ! R C, 5 rua MÉXICO. 31-15" andar TeL 23*041*5 }

.-. 
'*>J*S*À**i*f>ít+**St**i*-*»i**tiÍV*>*m^ JK_^MM*0'WV'W^*»^AAAAAA_',>^l**»,

QUARTA FEIRA!

HOIE
é dia ds aula no

COLÉGIO MUSICAL
"ARI BARROSO"

Todos o postos em suas carteiras, no auditó-
rio da Tupil Nâo percam a mais divertida das
aulas I Seja um bom aluno e ganhe boas "notas"

_ milharei de cruzeiros em prêmios ._

As 2i3o rAdio tupi mo *_s.
Um programo c/o

CAFÉ MARAVILHA
SABOR... AROMA . OUALIDA0EI

_ ISTO SIM, É CAFÉI

4V»A*A*V.*-« __^W*'*-(',W*M>><'*^-i*ii'V^'»-*,*M"'J»^t'^t»*^

INSTITUTO BRASILEIRO DE RADIUM
RUA ASSUNÇÃO N.° 10 — BOTAFOGO

CASA DE SAUDE DR. EÍRAS - l EA 
^ M!122fi;^.

Rcsdioterapia - Radium - Cirurgia
Dr Drolhe dn Costn. — Dr. E. A. Buenn. — Dr. A. de Araujo

Câncer — Tumores — Àfrcçnes da pele e das g*l:indul._s endocrlnas — Kariium
para arrendamento internação de doente* ¦ Secção de Anatomia Patológica .

BANCO DELAMARE S.A.
FUNDADO RM 1915

IURDS PARU CONTO DE DEPÓSITOS
Movimento . . A % Contas a praso fixo
Limitada . . . 5 °b t 3 meies, . . 5 %
Populares, . . 6 % f 6 meies... 6 %
Renda mensal 12 meies. _ . 7%
Aviso Prévio . 5% 12 meie.- . . 8%
TODAS os operdcOes bbhcírios

FUNCIONO DDS B Ú5 I H0RD5 M NOITE

Sí^,':^C-»Ê MAIO, 4f



A ENCH fflíjjh

M*J R 1 O a" ifii RÁGUÁSSÚ
Aü J1_E.1L'™ W MMM.JB.Ji

fi. IPB MM. %*s

KM fkv Mdl w* '.;^'<A
V.Mi .

.A. 9 fl 1
MMM!uk 03 H 18 flides de cruzei ®i

JM ML " 8 Bfi. m mj w ra tóiCT fia rienas duas cidades
No lio a «Copa do muíiiSo»

Será realizado em 1950 o Campeonato Mundial de Football —
Fala ao DIÁRIO DA NOITE, a a bordo do "Jerusalenc" 0 senhor
Rivadavia Correia Meyer

Procedente de Gênova: chegou n
meia noite dr- ontem, á Guanabara.
o transatlântico italiano "Jemsalr-
me", que trouxe 70 passageiros par*
o Rioe 200 outros para Santo.*,
Montevidéu e Buenos Aires.

A "COPA DO MUNDO."
Dentre os passageiros que deserii-

taarcaraÍTi nesU capital, notamos a
sr. Rivadavia Correia Meyer, presl-dente da Confederação Brasileira
d6 Desportos, que regressa da Euru-
pa, acompanhado de sua familia.

Rlvádavl Corrêa.Dis
Melei':

— Volto muito satisfeito rh via-
gari. Tive oportunidade 'e entrar
em contato com varias Çoniedera-
Coes de Desportos rip alguns países
da Europa, p participei do Çóngres-
so da Pita pm Paris, onde ficou de-
finitiv.smente resolvido o campeo-
nato da "("opa rio Vliincn". n reali-
zar-se no Brasil, em 1050.

Continua ndo diz:• - Nesse Consies-o ficou lambem
=enlario que parti," nanam Ifi paiNa França teve ele oportunidade i ses no campeonato, senúo '|Ur a In-

de tratar, junto á Fila. de assuntos glalerra traria o seu quadro ° mal;

s *¦;, ¥^, vjgfò ' Á\mt w.':w«.«v'  ' MM

W.. Bfih.'-.~U-w- SfflO_B_MHM___BBM i^Z^

miriaíorias d s 10 paises na Kuio-
pa e depois aqui no Brasil. Na ita-
lia tive oportunidade d? assistir uma
partida de futebol, e ver,fiquei que o
.jogo p. duro'. Eles jogam bem. le-
vantam o pé a altura rio ombro,
mas nfto se vé um pontapé: lia
srande diferença ira arbitragem,
Conversando cóin alguns jcgacldresesles mostraram desejo de uue . os
jogos qur irãc ser realizados 

' 
nn

Brasil, fossem a moda européia Na
fialia. eles reclamam muito, ccii-
traslando com ns rloqui. '

A RÚSSIA NAO PARTICIPARA:
Finalizando, perguiiíamcs se a

Rússia t-ç. faria repre entsr na "Co-
pa dn Mundo", a que o nosso entre-
ylstadn respondendo disse:

— .Até o momento em cjiie deixei aEÚròpà. não me constava que a
Rússia riria * participar do cam-
peonato,

¦r

Kw^mSSeIhA iíiTíi ijp^fiM ^EwAui ¦':'vV,v-'a>,v_v*'-''v*"4 'mr, íí < wm '¦ '¥íi #' '''jpyss^^k
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Ssigwse escolas deS,F
lixe Cachoeira estão cheia
de gente desabrigada e laini

Distribuição de gêneros à população

i..
principais extremistas detida durante

(o, Fausta Alcântara Barros.
ar, dilijencíar, cie ontem: /osé Raimundo Gonçalves Lei-
Silvio Castilhos Bastos e Anibal Teixeira Lopes

não aderiu ao
esobediencia

Compareceram alguns oradores, mas não houve "meeting" por falta de público — De-
tidos em atividades de agitação dois funcionários da Secretaria do prefeito e um do
Ministério da Educação - Um episódio p itoresco em Bangú: "Douto, a policia não qué.mas eu vou fazê o meu cumicio..." — E a cabou preso — Outras notas

O SR. RlV/ÍDAVjA CORFRl.iA MEIER FALANDO AO "DIÁRIO
DA NOITE", A BORDO DO 1ERUSALEM"

relativos á "Copa dò Mundo", a rea-
lizar-se brevemente no Brasil,
RESOLVIDO O CAMPEONATO

MUN Dl Ali
Arttes do navio atracar, a reporta-

gem do DIÁRIO DA NOITE esteve
a bordo, tendo oportunidade de a vis-
tar-sè com o sr. Rivadavia, manten-
do com este, uma ligeira palestra a
respeito dos entendimentos havidos

na re_ente reunião, realizada rm
Paris, o patrocinada pela Fih. nn-
de foi discutido o próximo campeo.
nato mundial rip futebol.

os da Irlanda cin Norte, Irlanda dn
Sul c tia Escócia, R?re lime^ sãj
poderosissimos p d Brasil, qur náo
sp Iluda... Ma«. n- mais fortes são
o da Inglaterra e o da Áustria. R.
havendo outros palse? qup queiram
participar ri" campeonato, p só se
inscreverem.

OS JOGOS SAO DUROS

Frosseguindo diz:
Primeiramente;

Kl 8 íl Ú P (í

11 i

I
haverá as elí-

lesteii: .opÉfd
hi íi lil

V
posse ip íl

Oscilações na apuração do pleito em
Barbacéna — Bias Fortes x íosé Bonifácio

o rlfl,';aili> Kroilsnr Martins, da
; llivis.m ne . oücia-nililica, falãndii.
1 nns primeiros muiiiiiis de hiijci ;ms
i jiirnalisins, na rua da HcIik.mii. lu-
! lurmnii i|iic nciiluim incidenle de
. natiuc/a Kiiive se verllicoii iinlc.in
i ncsl.i capital, iiiitli- ns riiniiiiiislas

I in lia ni .'slinindn um iniivimiMiln ile
' ilesoheilieiicia as auloridiuics, leu-
. lundu (! realizai;;'!., dp iiiitIíiiks nãn
I coiisciilidds ile prulrsliis iiinlra a
| rassacán dos ma tida Ins dns parla-
j inenlares rio extinto partido exlre-
! inisla
| ÇDSriÇNSA A IMIONI ll).\o-

Oiinformc liaviamiis aniiiiciadn, a |
poliuin-|iolillca, arliciiliida cnm o» I
llisli-llns 1'iiliciais, na |iri'\'isã.i il« I
que ns rdtniinistas insistissem cm '
si-iis prn|i(isil(is de (lesninraliza_;ão da
aiiínririadc havia sidn pasta rie !
prniilidãii a partir das II Iioras (le I
nnlrni A's '.'l linras. entretanto, iá '
f-Ki oriicm fxccpoiiinal havia sido !
revo.gada, pcrinhnccendii, cntrclan- !
Io o estado tle alerta. ,
HOUVE OlíADOlíliS, MAS o VV-i~i.ini nao i o.Miwiu,. r.. I

l'm um nu outro logradouro, onde i
haviam sidn anunciados os comícios, I
houve oradores, porém, não houve !
publico. Assim se verificou por i•veinpln nn lar«n de llumaitá. Paia I

, anil.iean alguns ciilllllllislns I nlre
esles destacam-se Josc li.limuiulil
Gonçalves l.eile, rcsidcnlc á Aienf-
d» Suburliniia, 5111, casa .'!. c Fausto
Aleaiitara Barros, morador a rua
.laecRiini, IT. 1'ertenreni ambos a
célula "Pedro línieslo". José Ral-
mundo c funcionai in da secretaria
da Prefeitura. Fauslo é escritura-
rio da municipalidade^ Feiram pre-sos quando vendiam "Tribuna
Popular" na estação Pedro II. e
nas proximidades do local onde cs-
lava marcado uni eomicio.
TAMISEM I \I I r\<IIONAItlO DO

.MIMSTKIUO DA EDUCAÇÃO
(llll ras prisões de (dementes de

menor categoria foram levadas *
efeito. Itina, entretanto, despertou
«crio interesse da Policia Trata-te
rie. Silvio Castilhos Bastos, fiincln.-
narin du Minislerie da Ertúcaçfio,
residente á rua Souto Carvalho, IS,
aparlamento 10-1 Silvio fui presonum bonde Cacliambl, riisii-ibuihrln
boletins contendo convite para urn
eomicio, no qual seria fundada uma

Atropelado e morto por
mn ciuninliíío da

tica rie defesa ria Constituição. In-
terrocario. Silvio sp nPijoii a prestar
maiores esclarecimentos sobre a ori-
eem dos referidos boletins. Pelo

mesmo motivo foi detido lambem n
secreta-rln político da célula "Ar-
mando rie Sousa", Anibal Teixeira
l,op«,

1,'dioriai) — URGENTE — E' cal-
•tiiario em 5 mil pessoas o total de
lesabrigados nas cidades de Ca-
.•hoeira e Sâo P°!ix atingidas por
i remenda Inundação, em consequen-
,ia da cheia rio rio Paraguassu'.
Fssas pessoas, em sua quasp totali-
iade moradoras nos bairros opera-
¦ios daquelas cidades, pstão alo:c.-
,'as em igrejas, instituições, escolas
e casas particulares.

Sesundo informação rios enviado*,
especiais rios "Diários Associado»"
a cidade rie São Felix sofreu mais
on que a rip Cachoeira com a Dr-

i chpnte. consideraria uma das maio-
• rs já registadas na região; Em am-
bas a.s cidades verificaram-se nu-
nerosos desabamentos, principal-
uienté de pequenas casas rip mora-
dia. Os prejuízos materiais são ca!-
culados em 2 milhões dP cni".ei."os,
em sâo Felix. Rim Cachoeira o.i
danos sobem a 1 milhão. Os artrp-
/ens rias duas ridaries foram irva-
dlãos pe»l.s águas, senun destrilidos
ns estoques de nçucar, sal p df ou
tros gêneros. Cerca de 4 mil fardo-
de fumo foram dpstriurios. tambem.
em São Felix.

BAIXAM AS ÁGUAS
CIDADE DO SALVADOR; 2 'Me-

ririionali - Urgente - O enviado
especial rios- "Diários Associados" a
Cachoeira e São FpIíx acaba ric in-
formar que as águas do rin Paru-
guas.sú começaram a descer, na ma-
nh* de hoje. baixando W cpntimp-
tros. Essa retirada òna. águas trou-
xe a esperança rie que terminou o
perigo para as cidades atingidas pe-
la enchente, a nã' ser qup novas
águas, provenientes das cabeceiras
rio rio. venham piorar a situação.

Chegou ao local da inundação o
late "Visconde de Caini", com ,;e-
rieros alimentícios para serem dis-
trihiiirios â população atingida pela
enchente.

COMIDA PARA O POVO
CTDADE Dn SALVADOR, .1 fMc-

ridional) -• Urgente — Na marib?
de hojp. competi a distribuição dc

gêneros alimentícios ás papulaçõt
das cidades de Cachoeira ç ?M 

'vi
lix, inundadas pelas água* do 

~f,
Paraguassu.

O. sr. Otávio Mangabeira, lüriè
um telegrama ao governador intÈji
no da -Bahia, dando o seu apoio"*!
todas as medidas iá adotadas pansocorrer as vitimas da gr&hde. ea
çhente, O governador do Estado ri,
afifiiou, ainda, qup nenhum sacrli
ficio deve ser poupado para atendei
á presente calamidade.

cachoeíra INTEIRAMENTE'
SUBMERSA

CACHOEIRA,
ciai ria A?encia

iPn enviado ;ta_.
Meridional D5iõ"''>.

;.pf!!.Ipfnnp. via Salvadon —
filio qup se pode apreciar nesta
dade e dramático. Tem-se Cachos!,
ra Inteiramente submersa pe;jjaauas rin Paraguassu' que passai»do limite da histórica ponle" Pedra
Segundo. Pomeritp. aparte mala eli.
varia ria eiriarie sp acha visível, sen.
rio que a panp baixa, somente ai.
guns telhario.s ainda aparecem 55.bre as agiiíis.

Hojp á tarde chegou pelo trem djleste numerosa turma de guardas rj.
vis e bombeiros. Os guardas foram
dirigidos para S. Felix. ficando 01bombeiros pm Cachoeira,

A todo momenln aguarda-se n che
«ária de um comboio de gêneros •
outros auxilios enviadqs para socor-
rer as vitimas da inundação, em sus
maioria operários.

VOLTAM A SOBIK AS ÁGUAS

mo 85,S. FELIX. 2 (De Ru
pnviario psnecial da Merid
Esta cidade, bem como Cachoeití,
está complpiamenip submersa Da.
qui podpmos ver somente os telha»
dos de Cachoeira, na zcnp dn portlp pstacã". bem como a lade:•:' fe
cadeia, A parte alta de •-. Fells

(Continua na 2." pácj.y ;

-mi|»v,a róiilici

BELO HORIZONTE, 3 (Mend)o-
nal) — A posse do.sr. Otacuo Ne- ,
grão de Lima, no cargo rie |-..i'c!'elto 1
de Balo Horizonte, cevera realizar- |
se ha sala do Coiiüplho Municipal, :
depois do que o ihiitre oolitico oe-
verá se dirigir paru a praça Raul í
Soares, onde lhe será preiiadn uma
grande homenagem púb.ica. Nessu
ocasião ser-lhe-é entivgue uina
cha\pe simbólica ria cidade, nlanric. '
Vários oradores.

A I.UTA BIAS í"ORTES X .10>l_
BONIFÁCIO

BELO HORIZONTE. .'I 'Mcnri.v '
dali — Vem decorrendo com o ci-1
Igcões sensacionais a apuração de
pleito de 2o de novembro cm Bar- jbacena; no qual foram apurudos 1
15.411 votos, lendo sido apuradas
64 umas, resta apenas a contas,'iv,
d? votos de 4 secções, a quai dsverâ I
ser feita amanha. Cnm os resuha-
dos iá conhecidos, e a seguinti a
votação dos dois candidaots 11 pre-
feito do município.' Teobakin To'cii-
dal (U. D. N.-J, 7-.S31; Blas Fortes
Filho (P S. D. 1, 7.530.

Dos dez distritos do município |
acha-se concluída a apuração re'a-
tiva a nove. tendo a O D. N. r.riuri-
fado em seis distritos, ao passo que
a corrente pessedista do sv B',a.:
Fortes venceu em tres. Falia apu-
rar apenas quatro urnas do distrito
de Tugurio, onde votaram 777 piei-
tores.

VOLTARÃO AOS CARGOS
BELO HORIZONTE. 3 (Merldn- !

nal) — Segundo informações colni-
das. nos corredores, da Assembléa
Legislativa-, os deputados Quintino
Vargas e Oscar Botelho ria UDN

pip sp acham licenciados, deverão
rítornar nos primeiros dias da pro- .
xima semana, aos trabalhos legis-
latiyos. Assim, ir- srs Simâo da
Cunha e Alberto Deodato devereo
ausentar-se da Assembléia a espera
wp que novas renuncias 011 licencia-
m.nins :.o processem.

SERÃO IMPI.OM.M.CS ESTA
SEMANA 1

BEI.0 HORIZONTE. 3 iMeridio--1
na!i .lá frvaoi iniciados os tri-
balhos tis revisão ric atas referen-
tes a.i iileito de Rplo Horizonte. É -
pera n TRE rínlnmar vereadores
elpitos até a próxima sexta-feira.

ORGANIZAÇÃO DA (AMARA
MUNIC.IPAI, I

BELO HORIZONTE. 3 lMci'Id'ii- i
nal) Segundo estamos infnrm•¦-,
dos. r,; nomes dos srs. AiniiUas oe
Barro-, Octanilin Fonseca e padre
Assis ri? Assunção, sáo bs mais uo-
tados nara a presidência da Cama- ,
ra Municipal de Brio Horizonte. T..-J
riavia nada rip positivo foi resolvido
'ohi-' a constituição da Mesa,

falar ali, eslava pnmram.ulii, entre I
"iilnis. a vereailiira Lia Corrêa Du- I I,
Ira, que esteve presente lendo, rn- .
Irelnntii, se retirado sem fazer iish Quando transitava, ontem, pela
da palavra, o mesmo aconteceu nu I nlr' Carlos Seidl, Íoi atropelado por
llio C-mipridn e em Bangu', unde l llnl caminhão cia Limpe::a Publica, o
cdmiMieceram nv romiiuist.Ts Arlin- ' funcionário municipal, Joaquim Ma-
i!-i 1'inbii r Hermes Caircs. \ i'';1n Maios, de 75 anos dp idade,

Nau lendo a ijiiem se dirigir iw residente á rua Joazeiro, 11. 1.0. Gra-
muni lesta ntes se pnzeram lambem! veniente ferido, a vitima faleceu no-- relirada ã simples aproximação ] loca] antes de ali chegar uma am
da policia

IM HPISODIO riTORESt 11''
verificou um épise

bulai
tPticia.
socorri

la do Posto Centnal rie Assis-chamaria para prestar-lhe
I.111 liancú

dio piloresco. Visivelmente emhiia-l O comissário Brello, , i-
gndo, um indivíduo de e«r nrel.i 1 Io. tomou as previdências necessa-conipareceii á delegacia local. Ali | rias, fazendo remover o cadáver pa-aiiiincioii ele à anloi-idade de piau- ra o necrotério do Instituto Médico**jn: , 1 ,f;o] ,— "Douto, a policia proibiu nias].
eu vou Ia/é o men ciimicic",

Oom eleilo. pouco mais larde, u 1111 .>--ir!-i __.- ',,. :,r:
infeliz, pendurado de um muro, falai 

J,ll8'u«^ inVeiTtllCaS as
va as massas.. Interrompido, eval- j aCÜSaCÕÒS H UHla DatÍTlllValon-se e. an ser delido, ehegou 11" , , ",UJ lu"tl
agredir um policial, secdn "mimo- i f'«t Aeronáutica
seado" em revide ". preso. I .''!'i "' ce setembre de 1947DETIDOS DOIS FUNCIONÁRIOS ' cl de Paes rm
DA SECRETARIA DO PREFEITO I nistro daDurante n balida dada r.a cidade,' providenciaA policia prendeu em atividade de I 'foi

/ múk 
''¦¦ 
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HOJE E T0DIS IS 4as. FEIRIS

ABERTA 0 EXPOSIÇÃO ATÈ IS 10 HORAS DK NOITE
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... para você comprar indo • tue deseja, i vista nu pelo

Crediário n'A EXPOSIÇÃO AVENIDA e. n-.> EXPOSIÇÃO

CARIOCA, [inclusive o "Artigo d* Dia" —- e receber, intel-

ramente giátis, nas compras » partir de Cr$ 25,011, entradas

par» os luxuosos e confortáveis einemst

YlTDSlfl
«ones; 25.7679-?5.7^59 •omi etMtO

íMwm «i

»o»l :2S.BI76

Não so realizaram as
manobras aéreas de
Sta. Cru?,

Devido ao temporal oue ontem
psla manhã, desabou sobre, a ci-dade. não puderam ser realizadas
as manobras aéreas em Santa Cruzcomo estavam anunciadas. Opor-
tunamente será marcada uma data
para sua realracãn.
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Ura-requerimento ao mi-Aeronáutica, sointouface -a desacato de que. Utima por uma patrulha daAeronáutica. Os tornaissiâo, noticiaram
O ministro"osj .sindicância, fazendooluslve, em te temunhas arroladas i"plo petlcionario. O ministro

na
o tato.

mandou abro-
oca- fONCi22.0B38

;a a publiconm-;
os presseguintes esclare

ne ni
.elrf I

ornuço:s do si. Uraci d;o foram cinfumadas nemirias tsitemunhas arroladaserets do: não ç exato ts-| a iasa do sr. 0ra:i inva-_:i:'èensáo dt uma arma ria
poríaior im ' 

guarda ria
Era;:!, ocarr;u a psdi-miís rio de Pili-ia. vUto

embriagado &¦ referi-
I.ii

¦im si:,
lidai a

que era
Central ú
do rio :-,-
encontra:'--
tío guarda; a arma em causa
remetida oficialmente ao exmo'hoi chefe de Policia: todas ??
mais acusações lambam for;m-ar.n- vrridicas. em virtude
auto- l sindicanoi-f arquivado;
.al.inr. do ministro.

oe-
fui-
rbs i
no

I

ri .o

Dr.Capistrano =
docentc.; . r:-.:,~,;;,-i ouro f.ic. Mrrii-in_>
Scnadnr Danlas, i'(i. n.". de 1 A. r, hnrju

Diariamente
22-8868 Rgr. 26.4477

lima eimiissãn einiiinisln dos srs. S. Aiilcm ile Maio,, diretor da
Caixa de Amortização; Çl.lnvis Ketreiia l.inia. Ceio Marques de Smr/.a.
Geraldo B. (ióis. Gustavo Eduardo Corsendi, respecliy^mantc, eh-.feda Segunda Seção. TecniiliiRistn e (onferentes de Valores da referi-(la Caixa, esleve ontem no Gabinete do ministro da IV/.cnriu, a fim
dp convidar o sr. Corrêa e Castro para a missa i|iip em ação rie graçaspelo se» restabelecimento, será celelirada na próxima sexta-feira, dia ãdo corrente, ás 9,01) horas, nn allar-mór da Catedral » di qual s-'áofieianle S. F.m Revma. O. Pedro .Massa, bispa do Rio Negro, .\o

rlielií nm aspecto colhido na ocasião.

Dispensados ri'' apressnt
jLião os reservísias da
AeronáuticEi

Consldei-audo .a deficiência dsverba orçamnitarla, o ministro da
Aeronáutica, em aviso qu? dirw.iuao diretor geral dq Pessoal, decla-roti cpif não ssrãn realizadas estei ano as solenid.ides comemorativas
rio nh do Reservista.

! Nestas condições os r:rervisT.as .1'.- Aeronáutica estão dispensados denpresentaçáo
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Eis 03 filmes em exioiçáo hojf nos cinemas Sõo Luis s Ca
rioca : "A Mulher d« Todos", rem Motia Felix e Armondc
Calvo. Um filme Mexicano, distribuído pelo Difilmes; nc
Yiloiia : "As abandonado»", com Dolores Del Rio e Pedro
Armendarir, um filme Mexicano, distribuído pela Difilmes;
no Palácio : "O Coração Monds", eom Gino Gervi e Adrianna
Bennefi, tfistribuido pelo Brifseh Filmes; e no Rion : "Dupla

Jo Outro Mundo", cem Cary Grant e Constonce Bennett,

NÂO PERCA A "êlÇ.NIQH'», TODAS AS 4as. FEfRAS

LOJAS DE DEPARTAMENTOS

AVENIDA
imiti ¦ fsí. sufi im* m m ^m^ p
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Jc ámerico concluirá o acordo em nome
Assevera o sr. Afonso Arinos:

Cg
de*

0¥. Otávio M
inicio

#
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Ounrta-fcirn, :i He. Dezembro de 13li N. 4.4G1

ongobeiro ogiu
homem de governo

IMPASSE NA UDNSQLVDQ 8
.CONFIRMAÇÃO DO SENADOR PARAIBANO

(Reportagem de WILSON AGU» AR para o DIÁRIO DA NOITE)

uu

_»-______________________.___________

--*______¦____! ______L _F __________________________-^___l ____k' - - Lc-fl

Professe,'' __laíi_>a Nogueira, numa de sues olifudes orbforias
Ccrví-.vcx d* justiça cent'0 rs man.r_c.fos dos eomunlsf-***

Nâo existe, nem nunca exis \
desinteligeneias entre o sc

íiador .Insé Américo e o gover
nador Otávio Mang-iiteira.

Iniciou o sr. Afonso Arinos as
suas declarações, esclarecendo as
razões cia entrevista que nos
concedeu o presidente da UON.
sobre a sua posição frente ao
acordo politico entre o seu par-
tido e o governo,

Evidentemente, ninguém mais
autorizado para falar sobre o
fato do que o sr. Afonso Arinos
de vez que, nestes últimos dois
dias, o representante mineiro
lem mantido contados permn-
nentes com o governador baia-
no p o presidente do seu parti-
do. _*.' fora de duvida que as
afirmações do senador paraiba-
no serviram para colocar nos
seus devidos termos a posição da
UDN em relação ás negociações
cntaboladas pelo sr. Otávio
illangabcira, ficando claro qiie
ate o momento o cx-iider nele-
nisla agia por sua responsabili-
dade exclusiva c levado pelo seu
espirito patriótico. Sem duvida,
nâo é outra a conclusão a ser
tirada da enlrevista do sr. José
Américo e das declarações que
nos faz o sr. Afonso Arinos.

Firme em seu ponto dc vista, o
¦epresentante da Paraiba incilnn-sij
•-•ora a referendar o acordo, já q.m
ts i'!-s'íi"ulos (|iie n impediam dc
.¦•0-1, ftinini removidos pelas cx-

|dii-a.ncs (!«s fatos o. lambem, poi-
-,iie ficou n-nlvirin-iuic o clocnmcnl-i
a sr.r firmadci não. vai além cio es-
i-ncniri apresentado no cbcfc da nu-
ção pela ü. I». Ni e .ne foi lipifl-
vnclo pelo P. S I).

Pnr outro Indo, o perigo aparente
ine ameaçava ;i U. I). N. 'le dos-

(Continua na 4.n página)
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íüüsíi icral
te querem

[!
Plano moscovita, como c que
volve na França e na Itália

Revehção sensacional de um deputado paulista

rrociirndn na iiinibã cie boje
pelos .jornalistas creileneiaclos ju»-

In no seu gabinete, n titular cia
piislo do Trabalho, sr. Morviiii Dias
cie Fiíiucireclo, em resposta ás per-
glintàs que lhe foram fcilas sobre
ns comiciiis que ontem e lavam
marcados cin diversos pontos desta
capital e lambem sobre tlm movi-
mento grevista nos meios trahalhis-
Ias, declarou:

Tenho observado que elemen-
tos comunistas procuram asilar »s
meios trabalhistas para obter a pa-
ralisaçáo cio trabalho.

Neste sentido — prossegue o
titular do Trabalho — recebi nu-
merosas c constantes denuncias dos
próprios trabalhadores. :-.a reu-
não de ontem cnm os presidentes
dns sindicatos, isto foi reafirmado
pelos mesmos, ficando provado que
agitadores comunistas procuraram
fábricas e estabelecimentos, princi-
palmcnlc nos bairros de São Crls-
tovão, tentando a suspensa" do tra-
balho cnmn protesto contra* a cas-
sacáo de mandatos. Nada mais ¦

conseguiram que tentativas ligeira-,
de paralisação, ura.as an repudio
dns trabalhadores i|iie »ão se pies-
taram a tal fim.

Terminando suas declarações, dis-

se n sr. Mórvan Dia
do:

— Quero crer que a cassação cie
mandatos c apenas um pretexto;
A verdad ira causa, sem duvida, são
.is ordens emanada** tln estrangeiro,
para ação simultânea em todos os
paises, como França, Itália, etc.
Estou satisfeito e orgulhoso com a
patriótica atitude dns trabalhado-
res e espero n"c ela prossiga sempre
assim, repelindo movimentos de tal
natureza,

_____ __^_____ -t
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du*CORTINA DE FUMAÇA —* Esta fotografia foi colhida do oito do Edi.icio 9 do Julho,

rante as últimas agitaeõe. v.rmelhas na capital paulista. Vemos um popular jntei.ram.enW
bloqueado pela fumaça das bombas que a policia lançou para dispersar os manifcst-yites.

Está, portanto, essa creatura dentro de verdadeira cortina de fumaça s, por isso mesmo, nade

podemos odiantor de seus propósitos ao participar do comicio ordenado do Moscou. Será un

brasileiro ou será um comunista? Esperemos que a fumaça sc dissipe.

OTÁVIO MANGABE1RA INTE
ALAVRAS DO SENHOR JOSÉASP

Íi 
PS n sr T A

II 84 L I n
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m enga a cassação dos mandatos!
cSOTlGÍAS GKÂflQAS

T.-S '." V. Á NGEiRÃS
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JVlasiobra do senhor
Cirilo Juniór em
favor dos comunistas

Só ns próxima semana estdiá cm plenário o projeto Ivo de

Aquino — Otimista, entretanto, o sr. Ataliba Nogueira, que
afirmou: 

"Os vermelhos serão «-.'crrotado.s e a democracia

brasileira ha de salvar-se sem macular-se"

Serão' fechados os
estabelecin.erilos
comerciais (|iic não

pagaram o iiiíjíõsto
de lõjcál i/ação
Resolução da Secretaria

dc Finanças

O projelu da cassação cios man-
clalos aincia não .'•era discutido es-
l.a semana em plen-avi*,!. pois, .so-
mente amanhã de*.*iii.s de terem la-
lado ontem os comunistas Diogenes
Arruda e .Maurício Grabpis e, hoje,
o sr. .losé Maria Crispim, (|ue dispõe

Renuncia do 90..1-
dor de P ernambuco

Tentou subornar um depu-
tado, que agora lhe aponta
o caminho do dever — Po-
dia ter sido posto fora do
governo à força

A PARTILHA I)A PALESTINA
— Osvaldo Aranha, presidente da
Assembléia. Nacional das Nações
tplda*. no momento em c*ue
inundava a aprovação do plano
ie partilha da Palestina, em nol»
Estados, um judeu e nutro ámbe.
k divisío ria Terra Santa foi efe-
ÜTsda pelo voto de dois terços
dos membros das Nações unidas,
tendo provocado jrrande repercus-'nio no Oriente. Os judeus aprova-'tam-no imediatamente*, tendo en-
ciado a Osvaldi) Aranha mensa-
tens e. telegramas de reconheci-

• mento. Os árabes protestaram
contra a j-artilha; fazem ameaça"
t anunciam c|iie recorrerão à Cor-
te Internacional de .lustiç». Ao
lido. de Osvaldo Aranha, senta-
dos. ii esquerda e à direita, estão

iTrigie, Lie, secrearin jeral da ONU
« Alexander Cordier, secretario

e*teeutivo do secretario geral.

RECIFE, 3 (Meridional' — No
momento em que o deputado da Co-
ligação Democrática, Pereira Lima
falava na. Assembléia Legislativa,
denunciando o uso de carros oficiais
na ultima campanha eleitoral, o
deputado.dr, PR- sr. Justino Alve..
r quem o governador Otávio Cor-
reia tentou subornar, disse num
aparte atômico:

— "Podiamos ter posto o gover.
nador Otávio fora d0 governo, rio-
mingo ultimo. Náo o fizemos. Cum-
pre ao mesmo renunciar, uma v°ü
que perdeu a confiança rio povo »
nos partidos que o ehseram".

O aparte do deputado Justino Al-
ves {oi recebido rom aclamações ca-
loro.«i partidas da galeria.

Revelou-se na Câmara que o gò-
verno rio Estado tentou subornar o
deputado Justino Alves por inter-
médio do seu secretario do Interior,
sr. Leão Dinlz.

dei cm po rcglrhennl para éxpentjer
seus pontos de vista.é que o sr. Aga-
nienon Magalhães mandará imprimir
o avulso contendo ó ponto dc vista
da Comissão dp Justiça, de acordo
com as exigências do Regimento
Interno da Cam.mi rios Deputados,
para sua Inclusão na ordem do dia.
SENSAÇÃO PM PERSPECTIVA!

Por outro lado. "está perigando n
aprovação do projeto rio sr- Yvo
de Aquino. em virtude rios recentes
descontentamentos nas fileiras dn
P. S. D." -- segundo apurou nossa
reportagem politica ao terminar a
sessão de ontem no Palácio Tira-
dentes —• descontentamentos esses
manifestados pelos representantes
que perderam as eleições nos seus
Estados.

Falando ao DTARIO DA NOITE,
um dos mais destacados membros
pessedistás rie Sáo Paulo na Cama-
ra fez esta dramática revelação:

—- Meu otimismo pela aprovação
dn projeto Ivo de Aquino i-stA desa-
parecendo. Confesso que estou pes
simista. .Na Comissão de Justiça, a
vitoria dos democratas contra os
agentes rie Moscou é certa ¦ Mas no
plenário o mesmo talvês náo se
dará.

E frisou categoricamente:
- - Veja só o que o Cirilo está fa-

w.nrin: procura aglutinar em favor
dos comunistas os deputados patilis-
tas que lhe apoiaram, lideres como
os pessedistás mineiros, no evidente
propósito rie oferecer uma riemons-
tração rie força dentro do Parla-
inenlo,

IMPOSSIVia C) SR NEREU
R*MOS

Interrogado pelo reportei* sobre a
grave responsabilidade do sr. Ne-
reu Ramos cnmo presidente do P.
S* D - diante do fato. respondeu o
deputa.r>:

A lista dos estabelecimentos
comerciais que ss encontram
em atraso no pagamento do'
imposto de localização devido
á Prefeitura é bastante nume-
rosa. Agora, segundo estamos-
informados, a Secretaria Gerai
de Finanças, á qual está afeta
a cobrança desse imposto irá
propor ao prefeito Mendes de
Morais o fechamento imediato
desses estabelecimentos falto
sos.
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O brigc.eiro Vasco Alves Secco, quando concedia a sua enírevlsla ao DIÁRIO DA NOITZ

MEIO SEGURO DE MANTER A UNIDADE DA PÁTRIA

Legiões de jovens entusiastas
cruzam os céus do Brasil de ponta a ponta

A engenharia dos tempos de guerra alim eritada pela evolução da. aviação civil — O
papel dos Aero-Clubes e os grandes serviços da Campanha Nacional de Aviação —
Medo dos pais pelo vôo dos filhos,.. —Declarações do brigadeiro Vasco Alves Seco ao
DIÁRIO DA NOITE ,.€&

(Reportagem de ELGITA LEITE RIBEIRO)

FOTO-FLASH

SAI.AMONIIE,
l.IIIVIIOR 1>A
REPÍIBLICA
!)

(Co-iímua na 4." página!

Renuncia dos 81 diri»-
¦slentes da UDl^í carioesi

".£¦ o meio paia resolver a situação" declara o vereador
Leme i_ Os motivos do crise, gue é de caráter interno
que renunciaram os vereadores -- Ninguém vai para. o P.

Daos
Por

S. D
Está em plena efervescência, no

seio da ü D, N. dó Distrito Fe-
deral. uma crise cujo desfech" Se
reveste da, maior impor! ano i para
* existência do partido do Bi'l."-;ci-
ío na, terra carioca. Ao contr.-rt;)
io que tem sido noticiado, esss cri-
»i Cl?-*-u_)£creve-se, pelo menos ucr

enquanto, á composição dos ,''-;',ao.s
t',e diieção da entidade udenista,
ao-, quais, comu se sabe. muncia-
ram vários de sou.? membros, Inolu-
sive alguns com assento na Cama-
ra Municipal, como os srs. L.ul7. PI-
nheiro Paes Lc.ns e Jórgè de Lima.
Tra'3-.f, conforme tivemos oportu-

nidade d-* verificar no seio do pnr-
tido, apenas dt crise interna. >ií»o
sendo lambén* verladelros os ru-
mores c mesmo iníermações vei-
i.*iila--lRt por alguns or.âus da im-
prensa, segundo as quais haveri»
até defecções dp alguns daqueles v&=

(Continua na 4.* pájdha)

— O desaparecimento de
um. homem, como Eduardo

Salamondc. inspira mais que o
necrológio, o elogio de uma vida,
n recordação dc uma epoea da
imprensa brasileira, cm que o
jornal exerce ação preponden-
rante na liderança de movimen-
los que modificam a fisionomia
cie nossa historia politica. A

' campanha republicana è uma

J fíc/rt.s*. Dirigida por uma legião
I scleltt. prepara uma opinião que
j vê no velho monarca, ilustre e

respeitável, o lim da regime no
. crepúsculo da Monarquia, por
! impossível o III Penado. As

idéias suslenIaIttdtts na pregação
dos prapagandislas muniriam o

: advento do barrele higio suce.-
dencia à coroa dos Bragançus.
{)\ — Uma jornada em que Ivan-

ro-eombalentes, como Editar-
do Salamondc. jazem da pena
instrumento rle pregação. A sua
coluna, no jornal, è tribuna e
pülpitò de eványelUMção; Com-

(Continua na 4.a pág.)

Esta entrevista cci.11 o brigadeiro
.'.isco Alves Seco nâo foi consegui-

ria rie repente como muitas vezes
acontece ao repórter, mas depois de
duas ou tres solicitações e alguma
espera de oportunidade, Nâo que
ele seja inacessível ou arredio. Ar
contrario até; sempre alento aos
seus múltiplos afazeres, como spiti-
pre atencioso para quantos o pro-
curam, ò brigadeiro Alves Seco n
dar entrevistas aos jornalistas, so-
bre assuntos de tão magna impor-
tancia como o que boje focalizamos,
justamente porque as suas oportu-
niriaries são raras. Ni Base. no Ga-
bineie ou no Ministério, tudo mere-
c? do ilustre Brigadeiro oo Ar urn
cuidado especial, unia dedicação in-
teira.

Compreendendo, porem, n nosso
interesse em transmitir aos nossos
leitores as suas impressões sobre o
desenvolvimento da nossa aviação
civil, marrou-a no apartamento on-
ric reside com sua familia, f„ ali, no»
recebeu cordialmente, passando a
responder às perguntas que levamos
escritas e numeradas, como abaixo
reproduzimos:

1 — Qual o papel da aviação Civil
no mundo de após guerra, além do
interesse comercial?

-- A aviação civil, além rio inle-
resse comercial, desempenha Um Pa-
pel importantíssimo nn mundo rie
apôs guerra despertando interesse
em Iodos os setores da ativiriaria
humana. Seria fastidioso e quiçá
impossível citar uma a uma as ma-

nelras pela qual pnde ser emprega-
da utllmente a aviação, civil, Como
militar que son. vejo a aviação civil
como a maior e melhor fonte rie
recrutamento para piloios ? mera-
nlcos, uma. vez que a .produção des-
ses pspecialislas seja orientada . por
órgãos credenciados e sofra severa
fiscalização por parle do Governo.
A utilidade de uma aviação civil,
além do interesse comercial, se faz
sentir em beneficio dos interesses
ria medicina, ri.a engenharia, da agri'cultura, do socorro urgente, da jiis-
tiça, etc. A fotografia aérea nos
permite estabelecer cartas rie alta
precisão com diversas finalidades,
fornecendo-nos elementos para tra-
balhos variados rie engenharia, per-

(Continua na X? página)

Icl.UIIO DA NOITE ouviu, !U
manhã de hoje, o governador Cita»
vii) Hlane.abeira, que se encontra, jí
enmiilctamenlc restabelecido e en
iilcna atividade, retomando os con*
tatus paia a concretização 

'do 
pia-

no dr cooperação das forças demo-
crãticii.s. Recebeu-nos o governado!
ria Bahia, amv; haver cniifrrenciade
cnm o ministro tia Educação, sr,
Clcmcnlc iWarlani, e i> coronel Ju-
rací iMagalhács, que dele fora si
despedir por ler de seguir para Sal-
vador,
NÃO HA CRISKS NA V. D. N,

A nossa pri nu'ira pergunta girou •
r.n liirnii dns rumores surgidos na*
ultimas :;' hilras <• segundo ns quais
nova crise teria irrompido na 17.
I). N. cnm as declarações rio se».
nador .Insé Américo ao DTARIO DA
NOITE. O governador ria 3ahia
refutou categoricamente tais ru-
mores:

— Nãn Irá crises na l:. D. NA —•
acentuou — como os. fatos, mais
uma voz, demonstrarão,

INTERPRETAÇÃO l>-VS PALA-
VIJAS IX) S!í. ,10ãE' AMÉRICO

Perguntamos, então, an sr. Ota-
vio IMangãbcira, como interpretara
as palavras dn sr.. .Insé Américo, »
oblivoii/iis a resposta seguinte:

As palavras do sr. .1 o..tf- Américo
devem ser interpretadas oonj bora
senso. O senado;* paraibano aprova
o acorde, e foi o autor dn esquema,
que lhe serve de base, Revela, po- •
rem, escrúpulos em responder-lhe
pela execução o que é muito natu»
Vai em um líõmem das suas rrspon-
Habilidades. Airccfil., porem, que,
dada a absoluta confiança que tem
n UDN iki sen presidente, ninguém
mais Idôneo do que cie para dirigi-
Ia em uma fase cm que a sua-auto.
cidade se lorna,.niais dn que nunca,
necessária.

AINDA NA FASE DO ESQUEMA
Indagamos ainda se era exala umi

informação corrente cm alguns
círculos políticos e segundo a qual
seria estabelecida a "liderança, uni»
ca" nas duas casas do Congresso,
pelos partidos c'ollgados. tirando *
mesma confiada, à UDN, ao passo
que ao PSD caberia a presidência,
lanln da Mesa da Câmara, romo da.
do Senado, lm resposta, e rema-
(ando a palestra, observou o sr,
Otávio, Mangabcira:

— Nãn queimemos as etapas. Por
enquanto estamos no esquema, que
comporia grande desdobramento.
Nada mais.

A tâBICAÍURâ iíÂLlANA

Os árabes ocupam posições
egkas na Palestina

A situação se lorna cada vez mais tensa — forças da Líbia pe-
dem permissão para combater — Sucedem-se os choques entre
árabes e judeus ,

estrat

~!»£-~ 77;.T"- 5a

A ESTREANTE: —
atiro naquela lebre

Porque nao

JERUSALÉM, :i il). I-* - 1>'*-*
mil membros do -Haganali" ocupa-
ram posições estratégicas na "terra
de ninguém" entre Jaffa, árabe, e
Tel Aviv, judia, onie ns árabes ini-
ciaram uma campanha de incen»
diarismo ti noite passada, repetindo

o que fizeram cm Jerusalém, A; pri-
insiras horas ne ontem. Os dano?,
são Brandes, mas níto ;;? estimou o
numero de propriedades oestruidas
Sobem * um milhão rir dólar**» o»
prejuízos causados em Jerusalém,
ontem, enauanto as bai.-::*.. fnrn.m •**..¦

sele judeus e um árabe, mortos, e
:ifi iudeus e 6 árabes feridos.

CHOQUES NA PRQNTE1RA
JERUSALÉM. 3" ÍU. P.) Ni

área da frçntelM entr» Jaffs e Tel
Aviv desenrolaram-?.» por toda a

l("...:-ilin:i-j ----- A ¦' ..i=in--.'.

_______¦ ) t^' 'r'*'—?Rüt
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O MÍOPE: -
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DIA A DIA
0 SENADO PODE AINDA
CORRIGIR O ERRO DA CÂMARA

PROJETO que e Senado lem para estudar, porque alndn não e
discutiu ro pienário, mandando aumentar «alárioi dei empre-

,-ades em empresas jorno/lslfca», merece da Câmara Alta e exame
,apessivel no órgão da o 11 q e m, se conjugaram inferes ses paro
uso obra o'e demagogia. F.sla observação a /atemos tomando em
~a*ta o erro constitucional dos legisladores, sob deis aspecto»; pri-
aeiro, interferindo indebitamenfe na ação privada de empresas, no

.?«©, o fixar salários; segundo, decorrente do anterior, a maneire
rriitrória como se orgemlsam as tabelas, sem o conhecimento, ao
aenos superficial, de uma redação de jornal. F.sten deis pontos pro-
.-om suiieientemente a necessidade ia Câmara Hetisera tomar uma
jieílçôo morallzemto, relundlndo o projeto paro dar-lhe aspecto cons-
.iíueloneí ou reeusemdose a aprová-lo,* •

O legislador, ou digamos melhor, os autores dessa lei, exerel-
lasia a demagogia vermelha, inspiraram-se na doutrina de Estado
Nove, aue, soberano e onipotente, com um simples deereto-lel Inter-
•iaha sas atividades privadas, em todo o país. Pura subversão da
autoridade; mas no ceso éa imprensa, rala lembrar que a Ditadura
foi msls liberai gue os legisladores democráticos, porque, depois dt
estabelecido um debate sobre a matéria, ourlrfos os interessados,
7«e puderam opinar, deeretoda a lei favorecendo os jornalistas, es-
.sbeieeendo um salário mínimo, rlearam an empresas eem e direito
i a liberdade de asiebahear, nes seus jornais, aa categorias de /un-
iôes, secundo e relho tradição. Quer diser, não houve ume subrer-
sSo complete, e nas redações os pro/lsslonels se mantiverem dentro
dt uma eseala ds iererrçuia qua não perturbou • ritmo de trabalho
normal * •

Agora, tudo i dilerente, e denlro do relho critério daspeano se
Jbureerétiza a pre/issão e abole-se o que na técnica administralira se
.•.¦Asma a pirâmide — esealando o homem do jornal, de auxiliar de
reportar arte os postos asais elerados na redação, conquistados pele
merecimento e a capacidade. Estabelece-se um nlrelemenlo arbitra-
•ie, suprimindo** postos iniciais da carreira para, num salário ele-
¦/ado, criar graduações qu» são verdadeiras inrenelonices, próprias
do um "ióea" am assunto jornalístico. E, nessa arbitrário clessl/ice-
:se, atentar centra os interesses das empresas, por um lado, e ae
sesme tempo, /orçando a estabilidade, criar aos próprios jornalistas
maiores responsabilidades, quando o espirito liberal doa secretários
'em que ceder lugar ao rigerlsmo do lempo integrei de trabalho, t.
quem sabe, ae não abre caminho a embaraçar e exercido de pro-
.'isróo ?...

Tudo isto competia ò Comissão de Legislação examinar, haiean-
do bem o material enviado pela Câmara para pôr de /oro os eax-
talhos... Mas, cem a pressa do relator, preocupado em conseguir
média alta nos círculos stallnlanos. o projeto de lá saiu come entrou,
i-nxdriahado por um parecer que ratifica toda a rabufiee do sr. Fl-
listo Muller, negando a valores como Espíndola e Carlos Maximilia-
.10 o conhecimento de nosso legislação social. Demagogia prerin-
cfeser. mesmo municipal, guando os dois luminares do Direito enea-
ratam o projeto sob o aspecto constitucional. Esta a verdade defur-
p«da pela ligeíreier do relator e gue o Senado pôde, ainda, eorrigir
ííemecrerfiearmenie.. -

m
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A Justiça do Minuto
Pode-se dizei' qnu ii partilha dn Terra Santa não seja a solução

Ideal; por isso i|lie nfio contentou a.s duas partes. Mas ninguém ne-
gará (iiic seja iirini solução para um dos casos toais intricados e pe-
rigosos do nosso tempo,

A Assembléia Oenil do ONU agiu sobro um nobre Impulso, ap
cumprij- n promessa de dar linririr nacional ao povo hobreu. K nc-
nhimi (liinn ciiusou aos árabes, que recebem na iltvisfto o território
r.m tpie são mais numerosos e vrcni tíiirniiUílon lodo': os seus direi.
to.- raciais,

'4 '¦¥ tf

Quando as paixões amainarem; árabes c judeu.'; prestarão á, ONU
n homenagem do sru reconhecimento.!

Uni din compreenderão ipie não lhes 6 Impossível viver juntos;
denlro tio mesmo Estado, regidos pelas mesnias leis democráticas,
conservando cada povo a sua religião, as suas tradições e a sua
cullura.

Espontaneamente restabelecerão a unidade da Palestina1, num
sistema federal; tomando o exemplo de outros povos mais adiantados.

* * *
Outro comentário a ser feito é sobre o testemunho do benlghl-

rlade, tolerância e respeito aos Ideais alheios, dado pelos ingleses
durante o longo período de mais de vinte e cinco anos do seu man-
dato na Palestina.

Nunca empregaram a força além das Imposições dos seus de-
veies relativos á manutenção da ordem e todas as tentativas paru
resolver a cpiestãb da Terra Santa; incluíam da sua parte, invaria-
velmente, o livre pronunciamento das duas raças.

Náo foram felizes, mas a sentença da ONU consagra de forma
Inapelãvel o ipie os britânicos propuseram sempre, como um recurso
de conciliação r liou vontade.

AUSTREGESILO DE ATHAYDE

»•,•.« «M7

Dia Sim, Dia Não

BENDITA SEJA A HORA
da expansão das rncgnífi-
cas energias do nordeste

Como sc manifestou o cnrc!e,il-ai'ccl>ispo D. Jaime ile Barros
Camarn a respeito tio aproveitamento «Ia Cachoeira «le Pau-
lo Afonso — Fala tambem sobre a grande obra o reitor tia
Universidade do Brasil, dr. Ignacio M. Azevedo do Amaral

O FUTEBOL NAS PRAIAS
O 

GENERAL Uma Câmara acaba de tomar providencia recebida »ohajiJaueas gerais da população e. rie modo especial, rios habitante*•das 'surros balneários. Queremos referir-no* à proibição d* futebol nau
j-íralis. «n beneficio da segurança t tranqüilidade de seus freqüentado-
ses. Cor.-.s ninguém ignora, o complexo futebolístico que existe nalm»
dê multas brasileiros, expande-se df maneira inquietam» nas praias, no
aaeiíi aas famílias, senhoras e criança?.* *

Cotócabxna, por rxi._r.pio, ultimamente se t.omar» irrespirável. seo lelvir permite essa, expressão, porque se formavam dewnas de tewns.
«a fu?ia»í disputas, ameaçando » integridade física, o so«sego de quan-toe se jílufsem nas proximidades.

Pobre d*-. quem se atrevesse a esboçar o mais leve nrotesto. Passaria
pelo c;ssibo:- de aírontas brutais ou o perito de a^ressftes.* •

Atanriendo is r.umerosas reclamações que lhe eram dirundas, o ge-neral Liau Câmara dít&rminou, afinal, aí providencias '.ongo tempo e«-
perwUs. confiou à Policia Especial ,\ tarefa d* reprimir as atividadesdos Leonidas praieiros.

Essa- atlética corporação anda pelas praias apreendendo pelotas etíjs auapriao sat^íatoriamente seu dever, sem maiores violências.
O agenciai, porem, é que o policiamento nas praias nio se inter-

..«sapa, nio va aas poucos desaparecendo, como sempre sucede, e volte. a praga do futebol

PROVOCAÇÕES VERMELHAS
A S vésperas da deeisiu cassanao os mandatos vermelhas, os coinunis--.-n. tas j>arí;ana em.lazer provocações e criar agitações, por todos oe

meios possiviis e iaaaglna^'eL'!. O noticiário relativo às atividadts repres-
sivas da policia coatra os extremistas vermelhos revela s multiplicidade
de retursaí, senào a engenhosidaxle. de que os adeptos do capitão Prestes
se mostram r>a__5'uidores n« tática • it s«ar turbuiancias, criar clima m

•'de iüséírurança, atemorizar, em su-
-ma, a- população ou as próprias' 'autoridades. • ¦

. Ainda ontem) por eximplo, des-' (eciíafixi o golpe fracassado de'.UÓa dezena de comícios, simulta-
neos e em locais diferentes, «ara
desnortear as autoridades e itiçar
focos de agitação, ao mesmo tem-¦po <fJ6 «afiam tarefas de sabo-

tógem, como a explosão de Deo-
da», aas adentos mais faniticos
au aos masorqueiros profissionais,eosao o estrangeiro culpado que se
acha foragido

•sabem nos organismos síndí-
fa^s, numa. açio sutil e sob pre-

.-íwrtos insigrjíicantes, tambem se¦absím a presença dos agitadores"'«Aellíos, numa obra pertinaz de
criminosa desagregação social.

Tcini-si mister! portanto, de"Mfte ia fxvlos oj espíritos esclare-
.lidos « responsáveis, o máximo devigü^via e de apoio à açio dos
T>õíe»5í-iiublicos n3 preservação da-arteai social.

Ob inimigos de nosí^s institui-
: çSes ef.tio agindo, às «laras ou em-

(lhegará «abado
o sr. Oswaldo Aranha
IIKSCERA' NO RIO A'? 7,15 HO-
RAS O "CI.IPPFR" EM QJJE DE-
VERA' VIAJAR O PRESIDENTE

DA OND
Estando prevista para amanhã,

ás 23,15 horas, hora de Nova York,
o embarque do embaixador Osvaldo
Aranha, no aeroporto La Guardiã,
o "clipper" da Pan American World
Airways em que tomou nassagem o
presidente ds Assembléia Geral da
ONU chegará ao Rio, descendo na
Base Aérea do Galeão, ás 7,15 da
n-anhl de «abado, dis í.

OUÇOs solo

n lançamento da Companhia Hidro-Elétricn do Sáo Francisco cons-
liluiii acontecimento de relevo na vida nacional, Coube ao presidente da
Republica, general Ktlrico Unira, subscrever as dt-/ primeiros títulos, se-
guindo-se outras alia.-; personalidades políticas, bancaria,'!, industriais e
comerciais.

Representantes de todas as classes se têm manifestado em torno do
notável, empreendimento, revelando seu entusiasmo pila obra. qw, o go-
vurno atual vai realiMr.

Hoje, abrimos espaço para mais duas palavras autorizadas e respel-
laveis, n cardial-arceblspo D. .faime de Barros Cilmarn, (itendendo ao
a|Velo do jornalista, assim sr manifestou a respeito do aproveitamento dn
cachoeira de Pauln Afonso:

— "Qui in conhece o Nordeste brasileiro, sabe riu.inio ele deseja e
merece o aprovcilnm.cnto de fatores niie concorrem para seu maior dc-
sen vol vi me nio e progresso, ora. o rin Na.. Francisco lhe oferece as maio-
res ponssibiliriades e vanlgcns, Rendiln, pois, ,i hora da expansão de suas
magníficas energias".

K outra personalidade de relevo na nossa sociedade; o reitor da Uni-
versldade dn Hrasü, dr. Ignacio M. Azevedo du Amaral, assim se ex-

j pressnti:I — "A energia elétrica é fator primordial do progresso tia sociedade
| cpnlempornnea, O aproveitamento dn potencial hidro-oletrico da eachoei-

ra tle 1'aul.) Afonso será o fator decisivo da redcnçíio econômica de uma
I vasta e promissora região brasileira. Benemérito o governo do geneht

Enrico Gaspar Dutra, que o esta efetivando",

Novo ttime
da mala em
Niterói?

Mas, afinal, o defunto es-

quartejado era, apenas, uma
lata de cola podre !

OS URUBUS, O REPOR-
TER E O COMISSÁRIO

Um vespertino noticiou, na ma-
nliã de hoje, a possível existência-,
numa casa da rua Marquês do Pa-
raná, ern Niterói, talvez no quintal
nu cm local próximo, de uma mala
contendo despojos humanos, em
adiantado estado de putrefação, O
falo, além tio sensacionalismo que
traria ã reportagem policial, preo-
cuparã, lambem, à vizinhança, ra-
zão porque ffira dadíi ciência á. poli-
ela que compareceu; na pe«wia do
comissário Elcldes Martins,

Discretamente, a reportagetn do
Dl A Rin HA NDTTK aeompanhou a
diligencia policial, deixando de ca-
meniã-la devitlo ao "Insucesso" da
mesmíi, pois negativo foi o seu re-
snli-ado, apesar tia quantidade de
uriibt'is que rondavam o local, atrai-
dos pelo niAo cheiro.
UMÁ r«ATA CONTENDO COLA

ESTKAOADA AO INVÉS DA"MALA "...
O "farn" novelesco tio repórter

aeompanliava n comissário, apon-
Iiindo pequenos mniitleulos de terra
existentesno'C|iihital. Ali. quem sabe,
estaria o cadáver de num linda mu-J
llier, cmi braças e pernas deeepa-
dos, envolta eni pedaços de pano-
couro, Indo Igualzinho an barbam
e:ime de Santa Tereza; cujo desfe-
ebo tanto preocupou às Autoridades
fluminenses para clucldn-lo. No en-

, tanto, apiV, breves pesquisas, enter-
rada a um finntn do quintal, apaí'ê-
ceu, nno u'a mala cemo todos espe-
ravain. mns iiin-i enferrujada laia i
contendo resi o de rola para matlel-
ra, iã podre, de onde emanava n ler-
rlvel mão cheiro rpie atraiu urubus,
repórteres e policia...— Que decepção — disse um dor
presentes — podia ser ao menos um
cachorro,..

DESFEITO O MISTÉRIO
Piea assim desfeito otenebroso

mistério que envolvia a cisnn. 30
da rua Marques do 1'aranã, cuja fa-
niília iã esta tran(|iilllzndn sobre s
nãn existência tli> umi "cemitério"
nos fundos tia casa. enquanlo que a
f.iinilla qlle ali residia, atualmente
em Sãn Paulo, e que ninguém en-
nlieeia, não será Incomodada pela
policia; pois eoisas de faell pulrefa-
e:Vi di-vem mesmo ser enterradas.

Cnmo é fácil... abrir um crediário
n'A EXPOSIÇSO!

o que você! v...para comprar tudo
deseja... « pnunr em 10 mesestsem.'.
fiador pelos mesmos preços de à vista
— os menores preços do Rio 1

t,,|l • lllTOnin,-,

AVENIDA
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buçados. com
dos fanáticos.

a tenacidade própria

A hora deve ser. portanto, de
uniào no seio de todas as classes *.
qualquer movimento vlaando criar
dissençôes. especialmente inspira-
dos em propósitos pessoais ou po-
líticos,. constitue atentado à nossa
ordem social, porque benefieia tio
só e exclusivamente aos planosvermellísí.

soi.se... ei06iA...mn

Os loucos cslãii soltos, Vmln
menos ilf oito milhões de |isl,:o-
patas se aeliain soltos na Aini-ri-
ra do Norle. eni|iiaiilo apenas a"mínima'' paieela ile nilni enlus
mil se acha internada, em trata-
mento. F«a pil|ililaeãil maliiea
fiaria para enelier ninas cinco ve-
ren o Itio de Janeiro. Imã.:inrnios
romii seria nina i iilaile t|iie lives-
ae por população somente esse fa-
tmtieo Krupo de (lesiillolados! Co-
mn aerla o prefeito inaliien. a ilar
nrdens estiava«aoles: a câmara
lie doidos, ti fa/er leis sem senti-
dn; n universidade a eninar fi-
Inanfia... Nessa eniernencia Iodos
iim que nns julgamos normais, se-
riamos ilrli-a<iués c iríamos ocupar
nm lugar entre grudes por sermos
amratailorcs A socieilaile... deles.
R»rim in.ii eom íiiiinerns é peri-
gnan. Mas nãn teria absurdo con-
.iretiirai que desse na eaclinla lios"píeieos". morar em determinada
região liilán. o partido polilicn
fundado por i*sa nenle. que pro-
grama go/.idn não haveria de ler!

A informação chegou à impren-
a* dn Rio. pela Iniled 1'ress, e é
d* autoria do dr. Vladcmir Kllas-
berg, 'dizendo que em rada H> ame-
ricanos um é louco. 1) telegrama
nkn eveluiu ninguém aí. Mas, 1
pnr Ifl é uma pereenlagem doiila!
Se entre os americanos dn norle
evisle realmenle essa raluilosn
qiiaiitiiladr de loucos — aceitan-
dn qur o dr. Vladem.r nãn seja
nm èmiilo de (mlrn Vlademir qne
anda ainda por aqui a propalar
qur descobriu a cura da tulier-
enl<wr — enlre os linisileiros a
prnpoi-eáo terã qire ser forçosa-
mrnlr maior: pán a pau. I in ca-
da grupo de III criai uras S serão
malucas r X normais. Para se apti-
rar nm nnrnin-psleoiipo, no lirasil,
rignrn«amentr, a nossa perrenta-
gem srrü lambem aterradora. Km
enndiçnrs ôr rigor clenlifien, iodo
«er humano uue apresentar qual-
quer rupreie de exibicionismo, es-
piritn dr Imitação, descontrole dos
fíeins elegantes r deselegantes, ti-
aoee. manias, excessos tanto poli-
Hen« rnmn religiosos qne toquem
ae fanatismo, auto-snfieieneins. ar-
ranear anbraneelbas. roer unhas,
perreraões gustativas, auditivas,
olfativa», sensitivas, etc., etr.,
qualquer colorido diferente nesse
terreno, para um profundo ohser-
rador, serU nm desvio mental, e
por isso, enquadrado entre os Inu-
eoe.

Será que a um teste rigoroso, a
metade da população carioca,

principalmente certa população, es-
taria em perfeita sanidade mental?

NSn acreditamos.
ÁLVARO VIEIRA.

ESTAGIO DE 6 MESES PARA
ASPIRANTES DA F. A. B.

P r necessidade do serviço, fo-
ram designados para fazer um es-
t.ii-io de seis meses, nas Unidades
abaixo, os seguintes aspirantes
aviadores da reserva convocados:

Na Base Aerea de Canoas: Armirt
Rrnesfc Rins — Paulo Luiz Ferreira
— Anlonio José Sehttinl Pinto
George Sallba e Walter José Contei.

No Destacamento de Base Aerea
do Plorllíapolis: 'Virou do Amaral
Cintra — Moisés Pereira da Silva -•
Luiz Carlos Preste:! Milward tle Aze-
vedo — Sebastião de Barros.

No Destacamento tle Base Aerea
tle Santos: dose Carol li Filho --
Kdgard Alberto Berlink Penteado —

Utilização dos nossos
saldos cm Londres para
comprar locomotivas

lima firma Ingleso fez uma pro-
posta ao Ministério tia Viação parafornecer locomotivas Diesel-eletrl-
cas mediante utilização dos saldos
disponíveis e bloqueados cm l,on-
dres.

(i ministro Clovis Pestana dirigln-
do-se à firma esclareceu que n ope-
ração só é possível sn eki conseguir
uma autorização especial tio gover-
nti britânico para utilizai- parle da-
quelcs saklos congelados, devendo a
entrega clu material ser feita num
prazo máximo de 3 nnos.

ise Aerea
Barreto

Ferreira
- Rlmlr

e JftTí-l-

Exonerado um membro
da Missa» Militar
Brasileira nos EE. UU.

O ministro da Guerra, por ato de
hoje, exonerou o major Antônio Rn-
mualdo da Silva Pereira, das fun-
enes de auxiliar da Missão Militar
do Brasil nos EE, DTJ, Aquele oíi-

! ciai deverá regressai- hoje ao Rin.

Oríi-li s Maximiniano dos Mares Oiu.i-- Arthur Chaves de Riria.
No Destacainento de Base Aerea

c!ú Curitiba: Harry líoe.-lel — Vai
quir Anlonio da Silva — Durvai
Oswaldo Tomezak e dose Henriqua
de Lima Volpini,

No Destai aiiii-nto de li
de i '.impo t iraude: ,i,,íe
Castelo Branco — Waldir--• William Carlos Bncltei
Wàndeiiey .1!- rge^ Pereira
Uo da Silva.

No Destacamento de Base Aerea
c,'e Belo Horizonte: .ioão Carlos de
Matos Dodebel — Mauricio Carnel-
ro — Hélio Paes de [liirros e rtuy
Freitas.

Na Base Aerea de Salvador: Silvio
Rodrigues Lima — ,1. rge Zi-hiut —
Dohiiciíino Augusto de Araujo —
Raimundo de Araujo Silva P Cèlio
Seda.

Nti Base Aerea :le Fortaleza: José.
Oliver de Faria.

Nu Base Aeren de Natal: Rrasll
roriuira dos Santos — Rveraldo
Geneslo Oliveira Cavalcanti -- Ver-
guio Pinto de Almeida — Henrique
Teixeira de Castro e Clovis Kspín-
tíbia-

Na Base Aerea de Belém: Aliaria-
no Mandou Coelho — Rodplpho
Fllssa Àbraim e .Alfredo ,io;.^ tii>
Araujo Avelino.

No Deslocamento de Base Aerea
Cp. Sãn Luiz: José Bernardo Santa-rem e Geraldo Pereira Nunes.

O CREDIÁRIO FUNCIONA HOIE ATE'
AS 10 HORAS DA NOITE!

Nenhum vestígio do
Catalina da F. D. B.

Prosseguem sem resultado as pesquisas para * ijescofieru
tio avião desaparecido no Amazonas — Guiados por m.
formações espiritas *""

MANAUS, 3 tMeiidlonal) — Con-
tinua enyolto em absoluto mistério,
ò paradeiro ciò ávido "Catalina", da
FAR. desaparecido lia alguns .dias
quando fazia, sita rola normal de
correio aéreo, no Estado do Amazn-
nas. Numerosos aparelhas estSo em-
penhados" em severa, busca, pro-
curando localizar o avião tlesapare-
cido. As pesquisas se desenvolvem
dentro de um circulo com eem ml-
lhas de raio, lendo por centro a ci-,
dade tle Manaus, Guiados por ln-

Novo agente terapêutico

Sociedade de
Tuberculose

Concurso de Tiro
na Vila Militar

O ministro da Guerra, amanhã,
presidirá n imiro do Concurso Bra-
sileiro de Tiro na Vila Militar.

O TKIItlINAÍi MEDICO DECIDIRA'
DAS CRITICAS A' BCG

Reune-se hoje és 21 horas, a So-
ciedade Brasileira rie Tuberculose,
e'>m a presença dos representantes
rio Serviço de Fiscalização do Exer-
eiein ria Medicina, da Academia de
Medicina e dn Sindicato dos Médicos
a fim de ouvirem ns drs. Rutrenin rie
Almeida Magalhães e Floriano de
l.emns, que segundo lem afirmado á
Imprensa, apresentarão documentos
em que se estribain as suas restrl-
i;t':er, ã vacinação BCG.

A sessão será publica e dividiria em
duas parles: a primeira rieriieada k
posse do professor Manoel de Abreu,
como presidente, e a segunda de-
cucada aos debates científicos.

SCHKNECTADY — (S. I. J.> —
Dois novos compostos do Incomum
elemento gennanio. um tios quais
linde ter aplicações medicinais no
tratamento das doenças do sangue,
acabam de ser revelados á Soeleda-
de Americana tle Química pelo dr.
Eugene G. Rochow, quimlcu do ba-
boratorlo de Pesquizas da Cieneivtl
itlect-ric. Esses compostos sâo o sul-
fiireto tlimetllico de gcvni.inio' e o
oxido dimetilico dc germaiiio,

O dr. Rochow nestes últimos ano-
lem prestado importantes contribui-
ções ti industria c>as silicones, dos
quais são feitos óleos, esmaltes, bor-
racha sintética e outros materiais
de largo uso Industrial. Estes cor-
respondem até certo ponto aos com-
postos de carbono, uma vez que o
silício e o carbono estão estreitamen-
te relacionados na tabela periódica
dos elementos -químicos, o eerm-rt-
nio. embora menos largamente dis-
tribtiirin na terra, é nutro memhrn
ria mesma familia. O dr. Rochow
tem-se dedicado ao estudo das seus
compostos, particularmente daque-
les em que o a tomo do germanio ç
um grupo contendo carbono estão
combinados ainda com outro ei»'
ménto.

Como se verificou que nm dos si-
Ucónes servp para tornar materiais
Impermeáveis, pensou-se que os com-
postos de germanio correspondentes
podiam ter tambem essa prppriedv
de- O referido químico da Gi K.
verificou que eles não possuem tai
propriedade, de vez que são solúveis
r.aeua. Isto, entretanto, indicava
uma possível aplicação medicinal.

Há cerca de 15 anos foi deseober-

tsctave o emaawdo LOROTOFF
COISAS DO JÚRI

'' — Coitidò io Juvencio! Vai entrar em furl (manht, por ter abando-nado d KvXher:
t uri nue ele cmtguirá absolvição?

;¦; — Receio. Os juradas sáo todos cttsaâos, menos um.•¦:.: tfo.-diti seguinte:•,•. m~ Soube..noticia do Juvencio? ».¦-," -r- Sim..-Foi absolvido por seis votos... contra um.

OM HOMEM • PREVENIDO

Vaje ç«e courrasOTio.' O feltpe âitia aue tinha veriatleira M>
aura pcias louras, e acabou casando com uma morena!

m- Sen, meu. caro, o Felipe mostrou ser esperto. JA' arranjou uma
desculpa para mais tarde...

MATERIAIS

-r Coise espantosa. !A dona tlarieota, M* vrrfiiosa. — vos* smbe? —
jueiu. com, wm. engenheiro!

Está cerro, mtv. caro! NSo i atoa que os engenheiros passam anos
s anos estudando a resistência dos materiais...

PENSAMENTOS

Cmvanc.ido 6 r. noive cue no dia do casamento dá pareotns t noive.
G^.mista ti a r.otrcí tut no dia do casamento dia ás amitrunihes: "Até

tjut enfim arranjei vm ma.ridO".
Tresaa c o twivo gue no dia do casamento diz aos amieos: "Apare-

Inteiiosr.te 6 o noivo que na hora do casamento diz: "Nâo".
inteligente ê a noiva tu« na hora do casamento din: "Talvet".

QUADRA

ü)o casamento só fali
VtàX, quam nunte. foi casado,-
3r nAo fosse r. casametíg,
Jà- so n-nscia tijisaAa.'..

lLwSmmmmW(^^B^^

to qiifl compostos tle germanio po-
tliam estimular a produção dos glo-
bulos vermelhos do sangue nns nm-
miferof e foram feitas experiências
com eles no tratamento da. anemia.
O rir. Rochow declara que os com
postos tle germanio então conheci-
dos não eram senão ligeiramente
solúveis naglia, n qne tornava riifi. ÍI
dar quantidade bastamte ao paclen-
le para se conseguir uma eficiente
concentração ho sangue. Pt ser
inteiramente solúvel o nxirin dimeti-
hco de germanio que n dr. Iloejiòw
preparou, acha ele que eslá vencida
Pisa dificultlade-

tW ?'%on
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DR. SPINOSA ROTHIER
DOENÇAS SEXUAIS E DRINAJtlAS
Lt varem etidoseópiM a* variBnla.
Próstata. — Ana Senador Baitat,,
45-B - Tel: 22r339T. De lUJis.!
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Cumpriu-sea
maldição do
«Olho de Brahma

A curiosa história de um

grande diamante furtado

ROMA. 3 (U. P.i — A familia
riisfia nobre dns Orlov foi liquidaria
domingo ultimo ao suicidar-se o ul-
timo descendente da mesma, cum-
prindo-?e. com isso. a maldição do
diamante "Olho df Brahma ".rouba-
do da estatua dc Brahma no Tem-
pio Pondlchery. Nadia Orlov, de 46
anos. foi encontraria morta diante
do edificio onde. residia e a policia
disse qu* fela.ee lançou rio quintoandar. Nftdis© casou-se com o loa-lheiro Fernanda Papaleo e sofria de
transtornos nervosos e de incurável
tumor na perna esquerda. Deixou
tres cartas confirmando a teoria do
suicidio.

O "Ollio dc Brahma" era nm dia-mante exce innal de 115 quilates,que a fascinou de tal modo que umfrancês que esle jurou possui-lo. Para Isso. con ven eu-s,- ao brahmanls-
mo e passou a aeólitar um sacertlo-te do referido templo,

O francês conseguiu rouba-lo edepois vendeu-o ao príncipe Orlov,antecessor de Nariia e favorito deCatarina a Grande, o diamante
passou aos descendentes P sua "mal-
dição" caiu sobre todos eles. Quan-rio n diamante estava pntre as lotasda familia imperla Romanov estafoi completa mente aniquilaria pelaRevolução Bolehevique. Diz-se quea jnia foi cortada em algumas pe-dras, menores, por um joalhelro deHamburgo, com rcsullndos fataispara ns seus donos.

formações vagas, os pilota1; eritó.iam suas pesquisas na direçáo i;Solimnes. r)nl- outros apartíhcs» Sidia de ont^-m, percorreram rota&dl-
ferenies, ate as cidades dfc C-'j-i)tf
e Coari, enquanto um anão cobrU.}
curso rio rio Negro, indo at>. as ci-dade.s de Moura, e Codajá'Os pilotos continuam ouvindo UU-
merosas pessoas, numa tentativtvl
tle estabelecer um? possível rati
para o avião desaparendo. NiDas>
rosas pessoas ouvidas, informaiais
que o avião foi avistado, yoaiidaiijdezenove em riireçfto de Coirl, í
professor Antunes de 01it*ir4-| Sitf
viajava por esses dias de> sv.lv,j^Oj
ciirou o comandante ds, «sqtfâOT
lha para. Informar que flTlíWl tal
fogo luminoso na mátò, seiselíaãa
aos foguetes "very light".

A esquadrilha í*va_ntot» (Sua 5ü-
!em, ás oito horas. Um do» s,?,i?t,
lhos está seguindo o curso w( r.t
Madeira, em direção ao. silueat*
lamari, guiado por uma, teíanttiJ':ãn espirita que diz ter 0 aniv-aí
do nesse afluente.

Segundo nma manifestaçi» TA-
diiiniea, o espirito de unu,doafeÍBlH
lanl.es dr> aparelho desap^scidá
baixou em uma sessáo sspiriíi »í
prestou informaçfies s.obrt o tütv
rieiro ria aeronave.

Os riemai
lha alçaram vor>
\-n Amazonas, a fim de pftsquinr it
Imediações de Paritins.

iis aparelhos da «squtíri-
m vôo *m direçia ¦«> Jií

Escoamento da safra
de cereais do Paraná

Mario de Souza Castro e outros
ffi^ rip Estado do Paranádi.i.giam um memorial do presiden-te aa Republica solicitando que' aE&tfads de Ferro .Soroeahana ponhi4 disposlç&o da Rede de Viação Pa-ranã-Senta Catarina, 4n vagões dia-natnente. afim de aumentar o escoa-mento de grande quanlidade rie ce-

|^Wexistentes nn ínterim- daquele
Enviado n processo para o Mini*-te: io da Viação, o ministro clovisPestana vem dF Informar que' se.rnndo esclarecimentos prestados pe-is Sorocabana, a Estrada mantém

Reforma asraria Hfeí*__,

proposta pelo Governo
DEATRA SER ENCAMINHADO A
CÂMARA UM ANTÍ'PROJ£tí/

NESSE SENTIDO
SAO PAULO, 3 (Merldlotiil'1 -

Realiza-se hoje. á tasde, i sasí^1
semanal ordinária da Socisdadf -^vi'
ral Brasileira, na qual siri >:"-t
uma divulçaçâo de transcftder.tií
importância para a lavoura da S>
tado através da leitura dt ura of!
cio reeem-chesado do gabinete ii
vil da presidência da. R«pub!i4S
àquela agremiação rural- Iniciil;
meijte. na ordem do dia, da, xi'-Zz
desta tarde, o sr- Álvaro dí. Olivei-
ra Machado fará uma díaioastri-
ção pratica dos moderr.of- metoáos
preconizados para o combav. .*. írí-
ga ds fornilgs. Em seguida^ sà tít'
pediente, e ssb a, presidência do sr.
Rani da Rocha. Medeiros, t)'^ .ii
reassumiu as suas íunçé«; £ ír1.-.'^
da Soíledade Rural Bmilsir*. -
casa será mt^lrada. dos di»r« ii
oficio enviado cm nome do pr«£ii«-te Burico Gaspar Dutra, r-.o tyj,H k
divulgada a existência. d#. um .ir.w-
projeto, da autoria do 8-0"err_íi ;*•
ri era l sobre a reforma agwfia ¦

INo\ os membros na C, E.
do PSI) de São Paulo ^

S. PAULO, 3 CMeridionaJ) — A
Comissão Executiva do PSD rw-
nui-se. ontem, ks 16 horar .** '
presidência do sr César Vergo&ir«
para o preenchimento de. vagas n*
seus qiifldros. Estiveram pr-íf»tr.t«entre outros, os srs. Gz&t&o V:d:?s-
César Vergueiro, Can-alh» Sobritóio
Edgard Baptista Pereira, Alvêí Pi'-"
ma. Plinio Cavalcanti, CaíáoSO d'
Melo Neto. .loviano Alvim, BraJÜÍO
Machado Neto, Antônio Silvio c1
Cunhít Buenn. Antqnio FelicíW'
T.ni/. AtiEiisln rie Matos. Castro T.-
biriçã, Ulisses Guimarães e Cafado
tle Castro.

Para as vagas existentes foraft
escolhidos os srs. Edgard Eap--''1
Pereira, Horacio Lafer, Joio Hosi
\bdala, -losé Carlos de LltaJibí ^'3"
gueira, Plmio Cavalcanti dn Albu-
querque. Antônio de OlivelrS) Cosíti
Antônio Silvio da Cunha 33uen*»
Joaquim de Castro Tibiriçi, l'*1
Augusto de Matos .« Ulí??es Silvei-*1
Guimarães.

nm acordo eom % Rede que j*WÍ f*—'.t>r_-si imo da |té 300 va«6« . *
entreca porém é feita effl OurinnC
f se processa I proporção t'i* * ;*j*
gôes carresadoâ vão ssnda devi-\.*
dos.
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Descarrilou um irem
lios tal entre Paris "e

ras?, ocasionando
mate de irínte

ARRAS. 3 (AFP) - Dezessete
cadáveres já haviam sido retirados
ás 10 horas de hoje dos destroços
Jo trem postal cjue descarrilou hoje
pela manha entre Arras e Paris.

Acredita-se que outros corpos es-
tejatvi ainda sob os destroços. O
numero tle feridos se fleva a qus-
rerità,

VINTE MORTOS
ARRAS, 3 t (United Press)

policia anunciou ser rie vinte o nu-
mero fie mortos no descarrilamento
de trem verificado esta madruga-
cia, aqui,

IS
AS PRIMEIRAS PROVIDENCIAS
ARRAS, 3 (United Pressi — Um

J.pvéhí aprendiz dn maqúiriistá, que

r ARTIGO 1)0 DIA
SOMENTE AMANHA

N'A EXPOSIÇÃO CARIOCA

m
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me
is relssr.iflr-iiFl

o Barco de Fes-
iiaüfi'ágoú duran-
ao largo da crsta

O nisit Jos©
nen 110£

¦ssa obro: desde 1928 Rm poder do antiquario
, ¦; cardcierisüccts do trabalho e o sisti nóyp o prssível
:cí do Brasil ... .

1.3 110 R.O. numa c?.-a de
A nsácia c-he^a o;o

um cohviti. para cr.-
rio místre português:irvriativa U..n-

iish-lo c'v\'r
i nvi

li ei?-
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O i:aka!ho ds Malha, ds con-
capção oíeaoríco; realzaio no

Forío r.o aro ce 1£12

curamos avistar-nos com r. sr. J>
fé Rimos', figura dc.s mais cenheoi-
das rin Rio rie Janeiro, proprletãrlq
do estabelecimento -Ao faz tudo", á
rua visconde rio-Rio Braricr, '7.

A ORIGEM PO QUADRO DE
MALHOA

Inicialmente o sr. José Ramçs,
com a, sua aínbllirjacíe, iiòiiiem inte-
üt.ente, conhecedor rio munio. co-
meça a fazer-nos u crônica da pre-
Cosldarie em seu porier. fa?, muitos
an','. Adquire-a num leilão de Lis-
boa', no ano de 1923. com-certas cau-
teias pois se tratando rie um artista
de renome cios maiores de Portugal,
outra ííXd pcrl? ser -a sua conduta,
tiazénrio-o para o Brasil o guar-
úando.-o até agora corri tal seio que
poucas pessoas sabem de sua exis-
tenda entre nós.

Quanto n. sua origehij è cur:os.a e
irteressante. como e porque Malhoa
o compôs, na Cklarle do Porto. Obra
cr nr\t tc-da ela cem posiçft) e dc-

sT.hu. mestra o eminente pintor a
criar algo diferente d:;- seus temas.
Chega mesmo a proferia, quando o
, ealizárido. por uni sescd c.e amizade,
f.ntecipanâo-se a publicidsde ilustra
ca Que hoje c labora ha pregresso
das aiiv!,dades comerciais e da in-
f:>:?ír-':, anuncia o futuro de unia
mr.r;?. te autcmovel.

I>IAI-.'TE DO IH AUÊO W.
MALHOA

Nesta í.r.ura u ?... Jcse Rampa
-: !iidu:-r.;s ío canlo ao seu e:ía':e-
iiíoiiüentõ onie guarda cem ciúme
? carinho a :bra em apreço Mos-
tra-nos entào o quaduo, iim.i bei-a
Biegoria.

E revelando mais detalhes, diz-nos
i comerbíante ie antígüi.iades.

Malhoa era um d:s maiores
j.migcs de Augusto G:-m;. escritor
.orruguís com pr.:jcção i.. s:u t-m-
pc e tambem cl? crie. G"ma. por
.-.ua ve?, exercia atividaig; comer-
cai; na Cidade rio Porto, estabeleci- -
do a Avenida Rodrigues de Freitas.
193, com o representante cie artigos
estrangeiras, No ano de iG12, c-po:a
em que apireeem na Europa s car- i
vos'americanos. Augusto Gama num'
gesto cl; arrolo, enfrentando o es-
pirito conservador lusa, acostumada \
a.s famosas marras francesas e in-
priesss, ns mais conliscils-í. resslve
receber os prime.res -Ford" e ser o.
representante da r.o''a fabrica. Fa-,
rrnrlo uma exposição rios carres, es- jia desperta a curiosidade dos patri-j
cios, pela novidade, mas não o Inte-
resse', p is se tratcúído cln marca no-
va e americana, dificilm.íiilè poderia
ii)ipor-S3 ao ara nele publico. i

Ò DESÂNIMO DE GAMA E A I
COOPERAÇÃO DE MALHOA ,

Augusto Gama sente-se urn ,
desanimado diante do dèsinteressK
pela neva marca e revela a José j
Malhoa o seu desencanto pelo acon- I
tecido. O ilustre pintor português 

'
compreende a situação do amiga e
resolve dar-lhe cccperaç.ão, — a do
artista. Volta ao átelier e resolve
entregar-se a tarefa de fazer uma
composição destinada a propaganaa
da nova marca de automóvel. Com

¦ seu nome. cheio de prestigio e es- .
1 plendor; poderá auxiliar o compa- i
| nheiro escritor a não fracassar no J
I seu empreendimento, Dias depois :
| volta á firma de Augusto Gama e rs- jvela-lhe a surpresa, esta a maior |

rara a cidade que começa a afluir j

punharido o pavilhão estrelado dos
Estados Unidas ria America; aparece,
air.di. por baixo delas, outra cabe-
ça representativa das diversas mar-
cas européias, enrascada rie víboras,
uiorcer.do-s? de raiva ~pela vitoria
da nova maio Mo alto. ao fundo.
esfttmahdc-Stí uma alegoria fia lá-
bricà, segundo a concepção de Ma-
li-,--,, rj-'-! partindo por uma imen-

sa r Irada o novo automóvel; com-
o'- a f'sia parte, em letras grande-
os tílzères da publicidade rie Malho.i
ao seu amigo Augusto Gama: "Auto-
mores Americancs Fcrd" 199, Av
Rddrisues rie Freitas — Porto
O DESTINO DESSE QUADRO SC-
GUNDO A VONTADE Illi JOSE'

RAMOS
O fotogrrfò queima o seu "ílash",

um Iruta-ntantso de José Ramos ao¦o ouaciro rie Malhoa. n co-
nlisc-rio Br.tíqü3río crion-ta a cen-
v:-r:a para outro sentido, Seratc-se.
ia -;¦•¦-.•) : a iresma, n homem di'
rensibiücisd-. que tem amor ás obras
da arte. Pensa em desfazer:Se do
c.;-. 6. m=s não pelo interesse me-
rament-e comercial, — dar- vantagens
ove o ?eu preço possa alcançar. De-
sejs. vê-lo com rni melhor destino,
figurando per exemplo r.o "Musmj
Fard". isto como homenagem a Ma-
Ihòa e ao s-u amigo Augusto Gama,
este primeiro agente ria í.r.arcà em
Portugal', uma vez 'V? liisfcõrióii-.
mer.te, peia data, 1912; documenta

{Continua na !5." pág.) tj

OTICIA-SE
caria Miguer

Ic a tbmpeslndò
di Porto, sendo considerados perdi-
cies os 43 homens que conv-unuam
sua tripulação. (Ue Lisboa. AFP)

MA bándrira Iasei ia loi coloca-
da pi r desconhecidos num mo-

numénto situado no centro desta
cidade. A policia abriu inquérito;
iDe Trento, A. F. P.).

FOLIC1A austríaca prendeu
dois decertores russos, acusados

de terem assassinado no sábado o
diretor cinematográfico Wilhelm
Tauber. (De Viena, INSJi

CONGRESSO Naclcnal do Par-
lido Comunista Italiano será

realizado cm Milão, nos dias 4 a 10
de janeiro cie 194.1. (De Rema, A.
F, P.-..J

10NFIRMA-SE que hoje será prp-
ferido o veredicto relativo ao

rroccss.i dos "quinze altr,- fundo-
iiárior, v mncistrados do Ministério
da Justiça de Berlim sob o regime
nazista". (De Nuremberg, AFP;.

CAMPO ds refugiados soviético?
de BeaViresard, perto de Paris,

que foi recentemente ob.ir-S.n de uma ]
minuciosa inspeção passou Inteira-1
menie para o controle das autori-,
dades francesas, <Vc Pari-. AFPl.

UTNZE mil automóveis britaíiiccs
. foram eiiportados cm outubro,

isto é 10 por ccnlo mais que o to-
tal record atingido em julho (De
Londres, A. F. Pi).'.. ¦

OBSER-VATORIO Bandandl do
za nnuncln oue ocorrerão I

perturbações magnéUçns hoje e,
amanhã. (De Faenza. AFP' .

OMUNICADO oficial anuncia que,
ccncral Mac Arthur 'decidiu

rlrr li unia secunda distribui-
aupr-
beríe-

não foi ferido no desastre desta
| madrugaria, chegou a Arras pouco
I deiiois do descarrilamento para p--i dir socorro. Imediatamente foi o<-
I gahlzado um trem hospital, cnni

pessoal rio Exercito, para prestar
I ajuda aos feridos. O chefe rios gen-
| darmes e oficiais rios guardas vo-

A . lantes foram ao local «fetuár invés-
ligações. As pessoas gravemente fe-
r^das chegaram a esta cidade.

SABOTAGEM

PARIS. 3 (Reutèrsi - Os sabo-
taooies descarrilaram três trens
postais durante n noite, nos arreclo-
res desta capital. Vinte pessoas
perderam a vida e quarenta fica-
ram seriamente feridas.

As autoridades ferroviárias infe---
mãm que dois trechos dos trilhos
foram removidos.

Em entras regiões da França a
ação doí sabptadofes se faz sentir
principalmente nas estradas de fer-
ro. Os desastres se repetem segui-
damente.

MOVEIS
DE ESTILO

CORTINAS — TAPETES
PASSADEIRAS

GRUPOS ESTOFADOS

A RENASCENÇA
CATETE, 55, 57 e 59.

0 Banco de França con-
tjcgiic empréstimo nos

Eslados Unidos
PAPis. 3 (R,) — Foi oflclalmen-

le anunriado nesta capital que o
Banco de Franca concluiu um açor-
rio com o Banco ria Reserva Federal
rios Estados Unidos para um em-
prestlmo de 32-0001000 de dólares,
equivalentes a 75 toneladas de ouro.

Que noióvol Artigo do Dia
d'A Exposição Carioca I Con-
junto SQUIBB" (escova de
denles "Angle' e pasta, tubo
gigante). A escova "SQUIBB" ds
fabricação americana, com pelos 

"Nylon", ó a
única que possue o famoso ângulo "espelho de
dentista", que permito limpar todos os recantos
dos dentes.

f\ OBSEl
*¦' Fncii7n

Preço normal do conjunto.
Escova... :..„. CrS 12,00
Pasta,......... CrS 7,00

Cr$ .19,00
PREÇO CO/MO ARTIGO DO DÍA CrS 10,

incluída na
não figura
(De Tóquio, i

O
ni'o<.
ção parcial da* reparações de
rn devidas pelo Japan. .sendo
liriados nesta secunda cartilha .vo»-
nas nualro aliados: Filipinas. Chi-
pa. TI landa e Grã-Bretanha. A
Franca, qu» llSci foi
prinièira distribuição,
ainda nesta segunda.
A. F. p.l

lECJRETÁRIO de Estado Mar-
,iall iantou ontem com o an-

tiêío primeiro ministro Churchill. j g0verno ngu.ra a relativa ao convè-
iDe Londres, A. F. Pi. ; nio sobre a cooperação econômica
t~\ DESTACADO líder do Partido entre o Chile e o Brasil, assinado no
U qernosrátloo Coreano ida direi- j Rio. - (De:Santiago, AFP).
iai. er. Chans Kul- Soo, firme par- j ipSE' ARCE. rehfe da delegação
ttdárln da intervenção da_0. N.u., .1 ai«géntlria junto ,í ONU. desmen-

O

(Condensado d,m Agencias ToJngrallcas)

A COMISSÃO de Negócios Estran-
*- eeiros cia Câmara admite que

será 
"o 

Departamento de Estado o
Incumbido de distribuir os 330 ml-
ihõivs rie dólares destinados ã França,
Itália e Áustria. — (De Washington,
A. F. P.l.

J7ÉNTRE AS MENSAGENS remeti-
das ao Congresso Nacional pei-j

asracsinado a tiro?
frss indivíduos não
iDe Seoul, Corap,

A

ne. Corea. f"i
cm seu lar por
itfent.iffcá.dos.
ü. P.t.

CÂMARA dos Lord:. uma das
mais vsnerá-veís instituições da

Grã-Bretanha, tremeu em seus ali-
cerces quando se anunciou oue um
dos seus membros. Lord Colwin. se-
rá preso para ser julcado por um
Ccnselho de Guerra, por um delito
sancionado pe!a= leis militares. (De
Londres. T. N. S..).'-.

S ministros do Exterior dos Qua-
tro Grandes almoçaram hoje

>m Dowirig Street n-° 10. a convi-
tp do primeiro ministro Attlee. (Dc
üòiidres, U. P'.')'.

()S

| éou.eie ponto para admirar o quac ¦i

ir mais interentsvess! pela nova
mieuiins.

or, v*.T;nE!íS Dá r,';'"'?f7?'.í-
ÇÀo"'DÉ MAT.MOA

Ccmecemr.s a examinar com uma
lente cs menores detalhes do ouí-
rira rie Jcsá Malhca e o sr. -To:?' R'-
mos vai nes dando a interpretação
rios valores.

Composição de estila e forma a^-
gorica reoresentando a vitoria dos
automóveis "Ford" no mercado eu-
reneu. iste. í m?is ou menos ouanejo
fc-am lencad-cs em França Portu-
ra! e outros centres. Suas caneto-
risticas são as sesu'ntes: domiiaaia-
do a ccmoosiçlo. duas figuras de
mulher, uma representando a glorl?.,
com uma coroa d» louros na mão t-
a outra a Republica dn Norte nm-

O

Uma ícícg.;;:..a hlz*.:.r.ca: Iczé Malhzzt em compánhio do sou cr.ricto
o escrifer ^uçuslo Gama, duranie uma c'as ruas ultimas expeeições

realizadas em Listoa, no ano as 1321

tiu os rumores relativos á sua demis.
sào. — (De Buenos Aires, AFPl.
PSTA' PRÓXIMA a realização do

uma conferência promovida pela
Organização das Nações Unidas para
solucionar definitivamente o confli-
to na Indonésia. — (De La!:e Sue-
cess, INS).

Q PRESIDENTE da Comissão de
Relações Exteriores do Senado,

Arthur Vandenberg, anunciou que a
sua cmolssão considerará na próxima
quinta-feira em sessão secreta o
tratado de defesa inter-americano-
— (De Washington. INS).

SENADOR Salvador Ocainpo
cusou o governo chileno de

"ter-se vendido aos interesses es-
iransr-iros, e de tomar" medidas do
repressão contra os operários, em
flagrante violação da Ata rie Chapul-
tepec". Acrescentou que foi esta.be-
lecida ali a censura dn Imprensa e
acusou o presidente GorizálezíVideia
de. "ter-se voltado contra o povo cj;>
o elegeu". — De Los Angeles. INS).

Q 
"FÓRUM MAGAZINE", revista

^ especializada em arqui etura,
publica em s.m numero de novem-
bro um artigo cie 47 páginas, farta-
mente ilustrado sobre o Brasil. —
>De Nova Yorl: U- P...
T'M Porta-voz do Ministério da
^ Agricultura manifestou que se
continuar em aumento a renda dos
trabalhadores o preço da carne nos
Estados Unilos para o verno de 1948
irá "ás nuvens" rompendo todes os
precedentes estabelecidos. — (De
Washington U. ?.)¦

CONFERÊNCIA de Comercio e
Emprego concluiu a primeira

fase rie'seus bribalhss e dará inicia
á discussão detalhada da Carta de
Comércio proposta- Os trabalhes de-
verão durar tres semanas. — (De
Havana R,)!
rTTTRUMAN partira de avião para o

sul, a fim rie passar na florida
um rápido periodo de ferias, antes
de empenhar-se no seu intenso pro-
grama de trabalho de inverno. -
(De Washington, U. P.l.
\S AUTORIDADES britânicas

anunciaram em Londres que pia-
nè.iarri observar a quota de 1,500
judeus a serem admitidos mensal-
mente na Palestina, de agora até a
data ainda não anunciada em nue
declararão nulo o mandato. — De
Lake Success, u. PO,

lll \

A Exposiçfio faz baixar o custo da vida
porqi)9 vende pelos menores preços do Rio

BIG YENDR
de mm M

Jg,MB

L4RGO DA CARIOCA-ESQ. GONÇALVES DIAŜ
carioca).

Inclusa® do café
no «Plino Marshall

Não paira dúvida nenhuma sobre a sua vantagem — de-
clara o diretor do Depcrt. de Cafeicultura da FARESP.

|quéda~dÕ5 CABELOS J^}

[dA vida i vifinRg
"O

A

f?. PAULO. 3 i Meridional) — O
sr. Salvio Pacheco de Almeida Pra-
do, diretor do Departamento de Ca-
feicultura. da FARESP, concedeu,
ontem, uma entrevista coletiva à
imprensa, na qual respondeu 3 cri-
ticas que lhe foram feitas, abordan-
do em seguida o momentoso proble-
ma da inclusão rio café no Plano
Marshall,

Inicialmente disse o entrevistado
aue um líder da lavoura, ocultando-
se sob o anonimato, veio a publico
criticando sugestões por ele apresen-'tadas.

"Por isso resolvi m-anifestar-me
novamente, tendo em vista ser o as-
sünto de. muita Importância para o
café brasileiro. Diz o representante
da lavoura tião interessar ao Brasil
a troca r.o café por moquinario agrl-
rola destinado à, agricultura, porque
an liais interessam dólares e. piei-
teandn a adoção naquela medida. Vi-
riamos privar o Brasil da entrada
ria preciosa moeda. Ora, gostaria de
saber qual a utilidade que o meu cri-
tico atribui a esses dólares, pois dn
que o café, permutado por maqui-
narios, nos Imnedlria de receber o
dolar. Naturalmente, pretende, eie
ou* ao invés de conseguir, peln café
produzido nas fazendas, in.-.tmmen-
tos agrícolas e de transporte para o
seu uso, recebamos a, moeda. pare.
guarda-la ou. então, desvia-la para
outro ramo de atividade. Nao seria
justo, evidentemente".

O CAFÉ' K O PLANO MARSHALL
"Quanto á inclusão do produto

básico da economia paulista, no Fia-
no Marshall, não paira duvida nc-
nhuma sobre a sua vantagem. Des-
ta maneira viríamos atender as ne-
dessidades de antigos compradores
nossos, atribulados no momento
com as conseqüências diretas cia ul-
Uma guerra, e restabeleceríamos n
habita da bebida do café Seria uma
atitude muito mais louvável do que
sonegar esse produto pela acumula-
çao de estoques. Alegou ainda, o
referido técnico ria lavoura, critl-
cando as minhas sugestões, dispor-
mos presentemente de pouco caféj
dada a aueda ria prdução; mas é
preciso lembrar não sermos produto-
i-es de café apenas por um ano, e
qualquer conhecedor da nossa agrl-
cultura não pode admitir que a pro-
ducão permaneça nos níveis atuais.
Ao?.orientador, compete prefer o futu
ro e náo resolver os problemas com

formulas imediatlstas, de que têm
advindo grandes males á orodução".
COOPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO

— -Compreendeu mal o mencio-
nado lider da lavoura quando atri-
bui a preços baratos s expressão
cooperação, contida em meu relato-
rio. A cooperação a que me referi
foi noutro sentido, isto é, o Brasil
financiaria uma parte da quota, a

Leia CRUZEIRO"

ser lnclulda-.no Plano Marshall, pro-
curando, para tal.-tporaçôís diretiâ
de conpensaçâo com os paises inte»
ressados. Finalmente, é destituid*
de qualquer fundamento a alegaçàa
de que. vendendo mais cafés em tra»
ca de mercadorias essenciais 4 li-
voura e, peio sistema -de oompensa-
cá,:., com paises europeus se irâ dai;um golpe muito serio da econo-
mia brasileira". .

7 ;;; ...::;v....;:.. ¦?^f.'J?%é»

j

O turismo no Rio nâo* tem a expressão que merece uma. cidade caa»
esta. Nada. se faz, na, realidade, para, se desenvolver r^ra industria ^-néfica para qualquer cidade. Ora. o prefeito Mendes, c.e Moi.ab, rejeIWafl»
b lei ria Câmara Municipal que mandava cobrar um imposto de turismo
agiu miuto bem em defesa do incipiente turismo oo Distrito feaerai.

¦* m ¦•.

A Prefeitura, permitindo oue os chamados artigos d.^,'Natal fossem
vendidos nas feiras-livres, deu na verdade um golpe serio na exploraçae
que sempre se observa na venda dessas mercadorias; B- preclio, t««Wg
oue os.poderes, competentes ajam no sentido que o camoío negro oessea

,'pròdutòs:,seja pelo.menos combatido com energia,

Felizmente, o presidente do Conselho NacionST- de Petróleo t-anqui*
lizou a população, dissndo qua a gasolina não será racionada, cepo aooa-
teceu ao querosene e aos óleos combustíveis. Muito-bem-,-» »em dundi,
uma boa noticia. t } f

Volta Redonda, segundo sabemos, ainda esta semana, iniciará o fór*
v-eólmento do benzei a ser adicionado à gasolina, para o. coasuao aae
ttòssos carros. Dentro do programa estabelecido nara in«. a3u«a.^n2!
usina fornecerá dois milhões e quinhentos mil litros desse sub-proauto ae
coque. E' uma noticia bem alviçar-Mra ^para o povo do Brasil.

Com a presença do prefeito e de outras autoridades, realisa-se hoje,
na, Escola Técnica Rivadavia Corrêa, na praça da .Republica, a *«P$íKa«
de Trabalhos Manuais das alunas daquele estabelecimento, que lorana
feitos durante o ano letivo. ¦ * * ¦ +

Varias reclamações temos recebido contra a.s arbit.ra.riedade&ÍOfflia^tM
pelos brutamontes cio -Rapa" om vários jionto- da ciaa-ie. {fMHW
íuria que ficar, os valentes rapazes sa divertem em espancar « 5*S?
vendrriores ambulantes que procuram ganhar a vida. Isso 6 pejl JStfi*.* * *

O prefeito vetou o orojeto da Câmara Municipal que mandava, üw |
Cooperativa rios Servidores Public.es Limitada as mesmas regalias e yaa»
tasens'concedidas a outras entidades congêneres,- -

O prefeito nomeou nara o cargo rie diretor em comissão da- Super-
[ntendencia Geral de Transportes, o capitão do Exército Joaquim Couto
ile Souza.

i i *

O presidente das sociedades beneficentes "Dr. Pereira, Passos" •
«Conselheiro Antônio Prado", apelou para o prefeito, no sentido de eme
sela autorizado o diretor do Montepio dos Empregados Municipais a fa-
zèr o bagamento das propostas de empréstimos em andamento naquele
entidaÜe, antes do dia de Natal. Nada mais justei,"pensamos.

W1 dte% !sxp©siçâ© Áyeni
r\ L.ras ^gj rioif@/ poro você compre

tradcis para m ei

Exposição Cer" hoíe, dos
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menf e i

*ioca ©sta© o Den.
© aue deseíar e ainda «céfeet* infei
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Reagirá o mundo árabe
I decisão dd O.N.U.

Comunicação oficial <Sa r«prea«Mtução da Siria «o Brasil

— A Palestina náo yerá partilhada, lutando para isso por

ftavos métodos de puni-
cão aus criminosos

NOVA TOR!:, 8 (3.) — Alguns'
Juiaes modernos nos Estadoa Unidos i
estêo tentando umr. nova modali- Jdade de corrigir o crime, aplicando j
aos criminosos s delinqüentes pu-
niçòes adequadas. Após muitos ue-
culos de duvidas e dificuldades, es
magistrado» começam a tratar o cr'-
¦mlnosp como um doente. Recente-
mente, um criminoso estudioso ter-
noü-se tÊo «feito n trabalhos jor-
nallsticoa que. cumprida a pena,

todos os «*cios os árabes
invasão dos judeua

X partilha da Mestlnt, que ago-
«j contem um estado árabe a outro
«udeu, determinada pela Organlsa-
«Ao das Naçóes Unida», íoi eonside-
•Jftda Injusta e InacelUvci peles ara-
"oes, que após greves e violência» de
protesto .resolveram empenhar-se
numa guerra santa com a flnallda-
de aquilo que consideram patrtmo-
nio seu.

Assim o Conselho dos Vtomas,
btiiharéis da lei mussulman», o mais
ulto organismo da lnatltulçto central
iulamte Alaihar, acaba de divulgar
uma deciaraçio conversando os íi-
«Is do mundo Inteiro cam «isa n-
nalidàde, que é considerada pelo
tlo:umento corno obrisaçap incondi-
cional, sob pena dc incorrer em pe-
ttado.•''or outro lado, os judeus prepa-
ram-se também para o que possa
advir, íl tendo surgido, com per-
•iiicsão e sob a supervisão da poli-

Náo í noesivel admitir a conseguiu excelente colocaçfto comorednin!" ri» um» revtxta (InníMmln

cia britânica, a ilugarA, exército
nacional Judaico, com a finalidade
de organiaar uma defesa eficiente
contra as agreasfces árabes.
A MtAVBA DA «ErRESKNTA-

ÇAO DA SIRIA NO BRASIL

êxito, aaivo por um pequeno desllse:
como os escritores com quem con-
vivia mantinham um elevado padrão
de vida, a unlea maneira de chegar-
lhes m autura pareceu-lhe ser o rou-
bo. O Juiz porem, nfto mandou p:en-
de-lo, mas sim mudar de ambiente,

}e 
agora, convivendo com gente mais

modesta, nfto sente o desejo de rou-

Ficarão os comu-
listas sem repre-
sentantesnoEsta
Io de São Paulo

Tentou suicidar-se
ingerindo soda cáustica

Philomena Garcia, de 30 anos, i
moradora á praça Mario Nazareth, {15 aita manhft tentou o suicídio ln-
gerindo soda cáustica,

Medicada no Posto Central de As-1
sistencia, foi ponta fora de perigo, re- :
tlrando-se-

Sobra o assunto, ia falar A lm- bar e é cidadão exemplar.
prensa esrioea o ministro plenipo- '
tenciárlo da Siria.

Mareada a entrevista coletiva
para hoje, nto poude entretanto
comparecer por ttr adoecido em
alto representante diplomático, ten-
do ocupado seu lucar o seerrtArlo
da legac&o, ur. Mathar e! Bakri.
que iniciou suas declarações, tm no-
me da representação da Siria no
Brasil, disendo que a Palestina, po-
voada somente por árabes de SO
ano para traz. a partir da promas-
9a de Balfour, íoi progressivamente
ocupada pelos Judeus.

UNIDOS CONTRA A INVASÃO
Zm seguiment© o entrevistado

acrescenta:
— Oe árabes nio podem admitir

a lntroduçfio de outros povos no
seu pais, e, nesse sentido, recorre-
ram a todos os meios pacíficos, Indo
até a violência se necessário.

Os árabes estfto mais unidos do
que nunca e passarão da palavra t
ajio tto logo seja necessário.

COMUNICADO OFICIAL
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DR. LUIZ PECEGOi
VMS CRINARIAS

Diariamente, das IS is 16 horaa
Salaa Mt.ílí - Tel. tS.SM* -.,

¦OA DO OUVIDOR. 118.2.» aafl \

O PIANISTA ARMANDO Dl SOUZA UMA. TOCAKDO HAtLTl-
MA APnSENTAÇAO DO PROGRAMA DO COMMCZARJO

Uma hora radiofônica
especialmente dedi-
cada ao§ comerciarios

fttitrafavi iinias
jivns, en üasts I
paradisíacas, ias
¦atas ia Tijnca!

O audacioso eJirHSigeito. dl-
zendo-se agente des prodti-1
tores de Hollywood, conse- \
guiu lograr inúmeras peque-
na» — Milhares de fotos
apreendidas pela policia —

Denunciado á Justiça
As autoridades policiais, ha tem-

pos, por solicitação do então minis-
tro da Justiça, ar. Costa Neto, ins-
taurcu inquérito contra o alemão
Waiter Menzl, acusado de, por meio
de ardilosos anúncios, atrair jovens
Incautas ás florestas da Tljuca, on-
de o fotógrafo Han: Bberius as fo-
tografava em poses paradisíacas.

Conseruia ele a anuência das vi-1
tlmas, sob promessa que .vi fotos
seriam mandadas para Hollywood e ,
as mais interessantes poderiam con-
seguir bons contratos para traba-,
lhar no cinema. I

O caso, porém, é que as fotos
eram multiplicadas aou mlllni^s *.,
endidas per bom dinheiro e:n S. |

JOSÉ AMERICX) CONa,UiRJ
i{Conclusão cia l " VMI '

'MÒraliíflçSò, pelais exlgenciRS fui*
ras rto P. S. D. ™ ^ 

de t*cr^
como Insinuou o ar. Diocleoio »'>•>'
ie, não i-n«is axiMic, iiitna
Contíplhrt previsto
Ü. Jf>

flí,'.

As atrações apresentadas no programa j *g» «««^ capsui.
patrocinado pelo SESC e pelo SENAC

Patrocinado pelo SBSO (Serviço Além disso, «meram-M ouvir oa vo-
Social do Comércio), e pelo SENAC calistas Tropicais, -os ccmerciarlosFernando Silva e Tânia, ílcando om

2m earater oficial — prossefue
, , „ i o sr. Mashar ei Bata-i a Siria comu-

O procurador get-al da Kepu-: nfct que cumprir* o prometido au-;... i xiiigmjo M artbes • por todos os
meios ao seu alcance, sem reetriçftee.

Os exércitos regulares da Siria, V.-
bano, Transjordania, Iraque e Bgl-
to, «ítio 'prontos para expulsarem
os Invasores logo apàs a retirada das
tropas inglesa* da Terra Santa.

Os árabes nio contavam com essa
deelsfto da ONU, pela qual íoi divi-
dlda a Pslestina. Ao eimtrario, es-
peravam que os aliados, as nações
que combateram o r.ail-fasclsmo, os
auxiliassem, considerando o« judeu*
Invasores de suas terras.

NAO BB CONSUMIRA' A
PABmHA

Concluindo suas conslderaçfies o
íuncionario diplcanatlco sirio decla-
vr ainda:

Os ar&be:'- êstfto reaginoa a
aíiimam que náo se consumará a
•partilha de suas terras, conformt
decidiu a ONU, Ingratamente.

blica opina pela anulação do

registo do» candidatos apre-

sentados pelo PST de São

! jfaulo — Ainda esta semana

o importante julgamento ne

Superior Tribunal Eleitoral

O procurador c«ral da Hepublica,
«. Luiz, GíiUü*' entregot: hoje, ao
Superior Tribu.? t Eleitoral, um
aarecer sobre oa inúmeros recurso,
uiterpostos naquela corte, pleiteian-
do seja decreimlü a anulação de,
eleição dor, candlaato.s ao P. S. 1.
íParcido Social Trabalhista) de ..7
•»aulo às ultimas elelçfres reahzadi.)
ão Estado bandeirante. Esses can-
aidatos concorreram t, eleição par*.
os cargos de prefeito e vereadore*
de diverso: municípios c« fj?,o Pau-

0" 
APOW A ANULAÇÃO

O parecer do cr. Luis Oallo-^ 4
aò sentido de que o Tribunal Supe-
xior eleitoral considere nulas afl
iílc'"iões daqueles candidatos, e iun-
Ourenta sua deci-âo na recente re-
aoluçio do Tribunal, que considerou
saexíslente o diretório paulista do
FST, O Triburial tomou essa reso-
Sujio, como se ,;at«, atendendo A
loa. representação do prwidente
saclonal do PST senador Vltorir.o

^^TODÒá COMUNIaTAS' 
Todoc oo eanviidatos regictracios

. *clo diretório paulista cio PST sfco
acttoaistís. Os dirigentes do e*-
ünlo POB, n»o podendo lançar aeua
¦.-ahdlffatcs em ov.tras lticndas, va-
Swm-se d&"èe#íHvettcia dos r«-
•«iiisavels pelo diretório paulista co
fc conseguindo, assim, registrar

ísèu* candidatos um dos quais Iol
elu.0 prefeito &¦ município de San
>:o Aadrt, sona í3'orü e popu.osa d
jSslido;
-nCAKAO SEM RBPBBSENTAK-

ISS OS COMUNISTAS DE
S PAULO . .

O Superloi Tribunal Eleitoral, de-
¦'«etandra wulaçlMftg^ggo dos
candidatos apontados pelo ?s. em

•'.Çfflo Paulo, deixarão os', comunistas
aem nenhum representante r.o gran-
díE^A MXA-SBMAKAC.

JüTHÍAWBNXO
O juitíií.,-^'-iit«; ,í:Í5às:.rec!U^« Bfc-

• •;/-.,!¦• Vc'u io"Sttpevwi rr.'r!b,jr.ii

Ápoíoniia Pint

0 sr. Himalaia
Verioliniítinii-
iegradt num
cargo inexistente

JE mais os atrazado*... ^ e>wr 0
merciarlos, proporcionando o pri-

O sr. Himalaia Vlrgolino, ex-pro- mclro, assistência social, e o outro
curador do «xtlnto Tribunal de Se- ensino e aperfeiçoamento proíissto-
gurança Nacional, demitido em nal.
1938, acaba de sair vitorioso na sua) o radio, cujo prestigio junto as
pretensto Junto ao Ministério ri:t | camadas populares é sobejêm-entí
Justiça no sentido de ser conside- j conhecido, certamente prestará as-

acompanhamentos a cargo da pia-
(Serviço Nacional de Aprendluagem
Comercial), a Radio Tupi e a Ra- .
dio Tamoio, em ondas médias a cur- nlsta Babl de Oliveira e da regional
tss, irradiam semanalmente ume Pingüim, de amadorej.
hora radiofônica — o Programa do, Na parte humorística, foi apre-
Comerciarlo — especialmente dedi-; sentada uma cena cômica, tando
cada à laboriosa classe que empres-1 ainda Abelardo Barbosa promovido
ta sua atividade às lides comer-' •¦- »>.•»««ir»-. **¦ «»f»™t« '-nn* ai».

•üsta iniciativa, desde as primeiras'
apresentações, revelou cuidadoso pre
pa-o por parte da direç&o artlstlcr.
das Smlssoras Associadas, e, assim,
J4 este, coroada d« ftxltn, '.-isto me-
recer n preferencia do publico ou-
vinte.

Desta iorma, o SESC e o SENAC
náo encontrariam melhor co!abo-e-
çlo à obi-f. a que se propõem, quii

nível de vida dos co-

um concurso dí perguntas com dia-
irlbulçfio de premios para os t.x'
tentes.

SÁBADO, DIA i

A próxima Irradiação do Progra-
ma do Comerelario — um* hora de
musica e bom humor para o comer
ciario do Brasil — terá lugar no
bado vindouro, dia í, das 18 A:
horas.

Por nosso Intermédio, tm entidades
patrocinadoras, o SESC e o SENAC,
convidam para assisti-lo no audlto-
rio da Tupi, a classe ccuierciaria em
geral.

Como da?, outras ve-ses p. entrada
oeri. írancu.

O pai de uma das vitimai., descb-
brindo o retrato da filha, queixou-
ue ao ministro o que deu origem,
entio, ao inquérito.

A policia, afina'., no dl?. 30 de
, julho do ano corrente, prendeu
i Wolter no apartamento n.° 704 da

AvenUfe Presidente Roosevelt, n-»
115, ali apreendendo milhares de
cópias dai fotos paradisíaca:, con-
tidas em 339 paaiai.

O aroceaso, enviado i Justiça, foi
distribuído 4 13* Vara Criminal,
cujo promotor denunciou o acusado
como Incurso r.o artigo 23* do Cé-
digo Penal, apontandoo .ainda, co-
mo «atando concorrendo para e
aviltamento do earater nacional.

vez que-
lielo esquema

ov certo, prevaleçerí «
irtterio t-eguido na Constituinte, n«s.

chequei) entre os pontos de ristn ^»
maioria e minoria. Esse atper.l» do
próbteran, qu* é considerado d*
«rmitie Importância pelos ^««rea
«denlstas, por sna res influíram
jrandemenie par;, que » senudoi
joaí Umerico niodlíicaMe h sua P'v-
sição, definida »a sua entrevista n«
DIÁRIO DA NOITE.

TENOMENOS NATURAIS
Prosseijulndo em »«u depolnien-

t» que assume nesta altura te
seoiiteclmentos a main alt» Impor-
tanela dli o w. Afonso Arlnos:

— Essas divergências qur ouoi-
rem na orientação dos partidos süo
fenômenos naturais em toda as
agremiações democrailcas, princl-
palmente nou períodos rte elaboração
«n, praticas institucionais, em t)iic
é «sue qoe O Brasil eííi atraveü-
sando. ,.„v-

O que se ettik dando na IDN, ao
meu vêr «Se é absolutamente uma.
dissidência ou uma clsâo Interna, t
•penas uma escolha de rumu o que
é uma prova de vitalidade da. orga-
nl*açSo.

Ar declarações do ar. Jsssi Amerl-
eo — continua — longe de de-
monstrai-etn impaciência <>u ressen-
tlmento, por parte desse nosso
grande companheiro, indicam, ao
contrario, uma preocupação de dis-
ereção do senador paraibano, En-
tenda-se: illwreeSo bem i. José
Américo; díncreção de um homem
nada reíolhado, nem introvertido
que pensa e fala cora r.lureza".

MENTALIDADE PARTIDÁRIA
Continuando, diz:
— O sr. José Américo tem Inta-

riavelmenie declarado que a snx
norma de conduta na prelsdenrja
da UDN" é a de errto-dena-dor das
tendências dominantes da Comlss&o
Executiva. Nunca Impôs, nem ten-
tou faier prevalecer a sua vontade.
Acontece «ue aquíle orstão dirijeen-
t« do partido, até agora, não se ha-
via pronunclatlr, em relação á com-

Í1i REVELAÇÃO SANSACIONAL

0

!?• m

do

INTEGRADA A UARAAANA (££
ACOMPANHARA* OS VO^tOh

MORTAIS DA MO»TAl COMfc-
DIANTE A' CAPITAL MARA-

NXENSE
O senador Vltorlno Freire e o ca

cretario geral do govomo do Estado
do Maranhão, sr. Clodoaldo Cardo-
so, em nome do govemo raareaneii-
se acabam de convidar o Jomalisr.
Guimarães Marins, procurador per-
pétuo da gloria áe Apolonia Pinto, fc
"r.tegrar a embaisadr. que acompr.
nh&rá a Atenas Brasileira, a urn;;.
contendo oa restos mortais da geniti
comediante brasileira. Tambem pelo
governo tío Maranhão foram convi-
dados a completar a embaixada, eu
Jornalistas Pascbosi Carlos Magno,
que representará o Teatro da Casa
do Estudante do Brssll e a Casa dos
Artistas, e José Jnasen.

A AssembiétE Estadual Marannen-
se feriai* o dia da chegad*. da urnf.
a Sfio Luiz c o governador coronel
Sebastl&o Archer dt Silv* presUrí.
as homenagens oficiais do Ustado tío
Maranhão àquela que iol a gloria
máxima da Cena Brasilíira.

Â Botelho FlUne acaba de deslg-
nar o clnematograíista Geraldo Ai-
vea a acompanhar b caravana t. Sfec
Luiz, & fim da completar, naquela
capitai. 3 "short" reisortagem.

rado posto em disponibilidade, & 1
partir daquela data.

Pelo despacho do titular da Jus-1
tiça, aprovando o parecer do con-!
sultor gerai da. Rípubllca, o sr. '
Himalaia Vergollno vai ainda rece- I
ber todos os atrazados pelo que se J
Infere do seguinte trecho do referi- .
dc parecer, publicado no "Dlarlo
Oficial" de ontem, dia ?.: ; ,- , ,"Se agora o Governo, em seu alto | axecutedos pelo próprio autor
critério, houve por bem reintegrar j ram eles, "PantaJ!,!a de Sti* »*- i
o dr. Himalaia Vergollno, conside- I Bahia" e "Tico-Tlco no Fubfc . i
rando ilegal o ato que o demitiu,
consequentemente, h& de pagar-lhe,
nos expressos termo;; das disposições
supra citadas, os vencimentos que
percebls. na data da demisslo e des-
de essa data, a fim dj que se repa-
rem todos es prejuluos".

{Conclusão áa l.a páq.)
rcaúorec, que estariam dispostos^
ingi-essar nas

slnalados serviços nesse sentido
MUSICA E BOM HUMOR

No ultimo sábado, das 18 às 19 ho-
ras, como de costume, o auditório
aa Tupi ficou repleto de assistentes
para. o Program? do Comerelario.

A prlnctpsl atraçfco foi a apresen-
taç&o ao plano de dois arranjos do
pianista Armando de Souza Lima,' --.--• -'- '- «n»~» >'o-!

"•'. Liüsi 'fties L^me.
Bahia" e "Tico-Tico no Fuoa". Ar- CAUSA DA CBISP,
mando de Sousa Lima, que atuou * ^mvnm. «»

durante multo tempo no norte, estfc. i A crise atua. .em suos pngen;
Iniciando sua atividade artística no | {&un diversos, alguns dos quais

(Conclusão áa l.a pág.)
— O Nereu assiste a tudo impaa-

slvei como ae não estivesse sobre os
seus ombros a responsabilidade do
?. S. D. que é o próprio autor do
projeto de cassaçio, através do
Uustr* senador Ivo de Aquino, em
acatamento: a uma resoluçío do
Conselho Nacional do partido.
PALA O PROFESSOR ATALIBA

NOGUEIRA
1 DIÁRIO DA NOITE, ouviu, em

negulda, o professor Ataliba Noguel-
a i ra, um dos representantes do P. S,

íileirais do P. S. D jD. na Comissão de Oonstltulçio e
num movimento que contaria aln- Justiça, o qual. entretanto, se mail!-
da com o sr. João Alberto, eleito íestou confiante na derrota dos co-
pelo P T B e atual dirigente do ' munistas, embora eaquivando-so ne

Renuncia..

Legislativo Municipal, pairando du-1 comentar e atitude do sr. Cirilo Ju-
vidas quanto A atitude do "ereador ) nior

em
re-

aioTjiriencio sido escolhido para a j sultantes de. formação do partido.
lnauguraç&o do "show"
"Quitandinha". Como rie outras ve
aes, foi muito aplaudido.

MEIO SEGURO DE MANTER
(Conclusão da í.* pág.)

mltindo-n<M tambem fazer estudo»
,iobre geologia e arqueologia. A a\ia.
çfco civü pode sor empregada com
sucesso para sanear áreas de terre-
no, aíitn de tomá-las salubre* «
adequadas *• hablUçfio pelo homem
ou para oitterminar certas pragas
cue dizimam as plantações. A avia-
çao civil pode ser empregada como
socorro urgente, afim de levar, assis-
teneta medica ou material a deter-
minados lugares, em caco de caia-
s-.ldade publica.

:-;o Brasli onde os meios dc comu-
ulcaç&o e de transporte sfto escassos
£¦ de pequeno rendimento, a aviação
civil, poderá ter um desenvolv men-
to extraordinário, em oeneíicio do

• Pais prestando relevantes serviços
Üos brasileiros e principalment

Oportunamente publicaremos p dia j unindo-os em torno do nosso Pavi-

•jí'-'Ivj:' -.-

át. irasladação e o programa comple
j to de todas as solenidades. Aa ade-
i sõea dever.", ssr enviadas a Paschoal
I Carlos MJSgiio, critloo-te&trsl do

"Correio da Ui.i\'.S"

ausacias
;j,c,iu.:.

3 de Tel.
-dêVaitóndo, pois os

ü impedidos de apt.-
iàbratir.idores árabes
ediações,
i.S I. SíTliAÇAO
. :?.) — Os observa-

je a situação, noCl'

itiai

jiistrações, cies-
ou a partilha da
!-.OniQr,do i"".ala
L\i3 tentativa'.;

. "ítívodir lares,
apedrejadas

i folieis e3tl-
3 oot&i de maní-
juals estudantes
,-.ia de qulnhen-
im pela embal-
...'.., grltarido:
.; unidos". Os
is jstavava í«-

dance

.... (CüfiÇii
ai ¦ -itts çhcvjui
cji :.ncs.-:úlo.
eiivishtos comSt

•• .Iviv continuar,
ííõmbeirots fo ral
jç.-kij pu.v :"•"••'

¦' MAIS TK-Ní
oaií'4ü, ii fy

:'#oreâ decl£rai'ai
tsrcolrb dia oc
Àe qje a OMj i'J*alestina, zsJ-
fensa com tyi i
íos desordeivos

;>yarias cases--'jiestá cidade, .-.
nou eri quatro
festantes, entij
A trabalhadores
toe rapazes dei
sada, ijorte-ai"A'oaUe oa '•:

" íiortõia da, e;-iiüt
iheõos e nào \c

PORCAS LIBIAÜ PEDEM PARA
LUTAR; C'Al.ao, S • .-(üiilted Pmss) —

Anuncia-se ífuti jraiids: numero de
:ropas llblas, que oomhateram con-
ira os italianos, solicitaram permis-
aio par* combaísr r.a Palestina. O
seu pedido fo' encaminhado 4 sede
local do Alto Comitê Árabe da Ter-
;a Santa.

CONCITANDO A' ORDEM E A'
DISCIPLINA

CAIRO. S (United Press) — O
aecretarlo da Liga Árabe, Azaam
Pachá, pronunciou um discurso pe-
rante tres mil estudantes reunidos
nos Jardins do edifielo da Ligfi •
condenou os Incidentes . vorlflcadco
-;-ias manifestações contra a partilha
da Palestina.'Disso que o respeito
i lei e á ordem é uma coisa, o ou-
tra a guerra contra os sionistas.
Amm aconselhou os estudantes a:t5o molestarem os Judeus, "que
tambem sio egípcios r qualquer
pessoa tem o dirmo de viver ms-íe psís". Pediu que concretizem os
aeus esforços destinados á luta con-
tra'os sionistas da Palestlnti.
08 INGLESES NAO SF, RETIRA-

RAO ANTES DF. MARÇO OU
ABIilL

LONDR52S, 3 (tlhíted Pressi —

Ihào, pelo encurtámento das dlstan-
cias A aviação civil fas çcmvwec'">'.'1. .7...:. »„ nnntlmtlrlade

— Sim iaias sa iausaü —

Laia r 6 C1 ü 2 E I 8 f» "

náo'haja solução de continuidade
nas Deoqulsas aeronáuticas, em tem-
6o de paz, de modo a Incentivar *
evolucio da Aeronáutica que ali-
3í% febre criadora dos enge-
nSVelrosi sempre preocupados com a
oraçfco de tipos de aviões mais ve-
lozss,
.naio:

d* maior ralo de aç&o e
csips,cl.dade W* paasRgeU

-aê

Foto-Fiash
{Conclusão da l.& páf})

panheii'0 daquela coluna civü &c
Republica que è Quiniir.o .8o-
caiuva, ios primeiros encontros
consplralorios à aç&o no "O

Pcü" s, depois áa doutrinado,
i apoteose áo ls ie novembro,
etapa çue deixaria ie 3ev iecisi-
va 3C o; acontecimentos «dí» 3«
precipitassem na, proclamaçáo,

í 
"ofiviões 

comerciais e de turismo
fabricados após a ultima guerra nos

progresso na construção »«°"M^:
éa embora Isto se. tenh* ProdWsioO
tambem nos tipos de aviões «M
en- "/'riude de nSo 3e ter até & pre-
sente. obtiJo uma nas; estavei.

KNCOTNDO DK ALEGRIA£ OS
CORAÇÕES PATRIOTAS

• s; Acredita V. Excia. num rea.
desenvolvimento d* aviação clvh no

¦ Brasil, 5lmultaneamente| com o pro-
I rresso noa outros países I
I ^ Nfto sé acredito eomo estou cei-
'io de que a avlaçio civil ter* um

ntoso no eatilo s no ardor, vi-
br ante nas convicçOes, temeroso
pela coragem na luta. Tudo is-
to para susíeiiíar o ideário Aa
Republica, ele çue vive uma èpo-
cc âo império e outra do novo
regime; e, durante mais de vinte
anos, persiste nas suas famosas
campanhas, para que seus ideaií
e dos companheiros não maio-
grem... Assiste patemalmente à
criação que ajuda aplasmar com
zelo áe patriota. Assim ptrmane-
ce até que & velhice aos poucos
vai esmaecenáo-lhe a fibra com-
batente.
'i\ — Não quebra a pana, no sn-

tanto. O tema político deixa
de seduzir a Sanarão Salamonde
e no jornal passa a atuar o es-
critor brilhante, voltado aos pro-
blemas de cultura. Vive nele,
ent&o, o cronista que nas colu-
nas áe "O Pais", um dos mais
bem feitoí jornais áo &to, man-
tem o prestigio do nome ilustre,
cercado de respeito e admira-

UÓ5ã"àItá"íõntè oficiai declarou qua* ço-í3> Queimado "O Pafí", na-
¦i. Grft Bretanha provavelmente nfio j .ueja5 loucuras âe 30, Salamon-
fiesisürí, do mar.íato soore a Pa- * . , *„«,#«, ->nri aderi" &>stlna e nem começará & retirada [de nâo 6 homem para aaeri. 

Jds sua* tropas pelo menos até mar- enamada hova RepubMC e íso-
#6 ou abril.: 12a-se com a dignidade dos qut
¦¦¦ A fonte déáíal-ou oue mal começa j
3'«xportaçSo anual de frutas dtj
Palestina, qtíe abai-rota oa_portos'

., , i CTtnde desenvolvimento.
Salamonde i o jornalista ie ra-, |ví»çüo comerciai Já nos deu uma
ça na polemica e nos debates, fa- ?r0¥a convincente das suas.P°«8?!

por pelo menos tres meses- Somei
te depois os navlos-tr&nsportes br'.-
tanlcos poderão dar Inicio á evacua-

-«fio das tropas, que talvez esteja ul-
tlmada, ante» Ao prazo estipulado
?e!a Otí*u e <>.'üe. enr-ira a 1 de agos-
to. o gablnels ,ll3CJtir,i a ina dt
rzplraçào do iv.aviilalo e o Inicio du"'«irsdi,. su éíés&o ç"o antanhfi,.

se afastam com honre para
guarda-la. Nesse recolhimento
sem runundrts lefitando o nome c
uma obra, morre o velho Sduar-
do Salamonde. Deixa entre es
vivos uma imensa saudade e o
lugar vazio ds um i-üpuòUcano
i}ue s6 sabe dignificar iitzltscem-

do & RepubUrti

(idades, pois o desenvolvimento quo
vem tendo com sueesso enche «
alegria a todoc os corações pswlo-
tas. 'Vemos atualmente o nosso
"auri-verde Pavilhão" semanal e
mensalmente Ir até alguns paises
onde antigamente só, de vez era
quando, chegaram os nossos navios.
Tenho para mim que, se formos ln-
capazes dc desenvolver a nossa av.a-
ç6o civil, nos atrasaremos de tal -or-
ma, que só daqui a muitos anos po--
daremos recuperar cs prejulüos qut
dai deverão advir.
O NOSSO POVO JA' JMBWA-LIDADK AERONÁUTICA

S. Como poderemos atingir ao
nível de uma "mentalidade aeronau
tlca" sm nosso povo?

— Nào entendi bem o signiilcado
de "atingir o nível de umr. menUi-
dade aeronáutica em nosso povo .
O nosso povo Já tem mentalidade
aeronáutica, g/açaá a Deus.

Qu«tro fatores concorreram ma-
ravllhcsamente para a formação
dessa mentalidade, na seguinte or-
dem cronológica:

1. O Imperativo da nossa necca-
sldsde de ligação e comunicação na
rnzto direta da nossa vastidão ter-
rltorial. 2. O Correio Aéreo Nacio-
nal. 3. A disseminação dos Aéro
Clubes (cerca dt 3401. 4. A Carn-
sanha Nacional de Aviação.

Jífto tenho duvida nenhuma era
afirmar que nós ternos uma menta-
lidade aeronáutica e que o nível
dessa mentalidade i bem elevado.

Eis., entretanto, tem as suas pecu-
Uaridades, entre as quais algumas
precisam ser corrigidas:

1. O arnor paterral que faz com
que os pais £«i3ilelrc6 procurem
preservar oa seuj filho3 contra os
acld-cntea a qu? estão sujeitos os
aviadores, sem ae lembrarem de qua
multo maior é o numera de rltlmau
de desastres de auto, áe trem • de
acidentai com pedestres. Esse §•«-
tlméntallcravo dos v-^ & decisivo na

oecoilit. da carreira oo» seua filhos,
tanto mala quanto a aviação e*»gí
gente moça e os nossce moços so
podem escolher livremente qualquer
profissão d»sdé qn« não *e*u jars, •
aviação...

2. O desejo que iodos os jovens,
de um modo geral, têm de ser piloto
aviador, desdenhado a parte do me-
eanico, do rádiotelegraflsta, de na-
vegador, do controlador de vôo, etc.
profissões que são tão importantes
* t&o necessárias como a pilotagem,
no desenvolvimento de um», avl&"
5 ° 

COMO O GOVERNO TEM
/NCREMENTADO

4. O governo trm incrementado
suficientemente essa, "mentalidade
aeronáutica"?

— Devcnde do ponto de vis», am
que nes colocarmos. O Govírno, e.
meu ver. tem incrementado & nosst"mentalidade aeronáutica", sem
que, entretanto, tenha, feito ume.
propaganda sistemática e coordena-
da por meio da imprensa ou do rá-
dio. O Governo tem incrementado a"mentalidade aeronáutica" por melo
do CAN que percorre o Brasil de
N ao S e de J5 a O, levando ó sen-
tlmento de unidade d* Pátria &o;
mais lnvioá sertões de onde, de veit

d» verão de I p01- exemplo o Diretório
constituído de 10 representantes das
zonas distritais, e tambem a Comis-
sáo Executiva, principalmente aque-
le, ressentem-se de sua composição.
55' que muita "gente de prestigio'
ficou desarvorado com c; reoultadai
das eleições e a <:ua presença mque-
les órgãos obriga cs novos lidetes,
elementos de prestigio eleitoral, a se
conservarem ua "galeria.", sem po*
der interferir ná orientação e atitu-
des do partido, de cuja existência,
por Isso e outros fatos, só tem pro-
vm • mesmo noticia através dos seuu
vereadores e certos lideres, pelo tra-
balho que realizam em beneficio do
povo e do fortalecimento dos qua-,
dvoB partidários. Essa a conclusão a
que chegamos na rápida sondagem' nos meios udenistas autorizados, ou
de tambem constatarmos que a si-
tuaçáo atual reflete o desejo de uma
nova organização ou melhor, de uma
remodelação, nos orgães de dlreçfto
do partido, m, fim de que sejam eles
oe porta-vozes fieis dor, udenistas.
Esse desejo, pelo menos eleitoral-
mente, é o da maioria pois dca 8
vereadores eleitos pela UDN, os seis
mais votados são favoráveis á idéia,
que teria sido defendid». inclusive
pelo vereador Paes Leme.
RENUNCIA DE TODOS 06 DIRI-

GENTES UDENISTAS
Daí por que fomos ouvir hoje sus

representantes udenlsta, que, aegun-
do revelou ontem um respertlno, es-
taria Indeciso num "pssselo" pelas

, hostes do P. S. D.
em quando, nc-, vem um Jovem pari-,! O vereador Luiz Paes Leme, inter-
abraçar n carreira de aviador. O Pflad«is.obre/-* Í^ÇSSÍ*}.$?„£"
Oóvêniò tem incrementado a nossa «aüS dirigentes do partilo, dec.arou
"mentalidade aeronáutica", apolan
do e estimulando todas as Inlclati»
vas particulares que tenham «urgi-
do nesse sentido. A Campanha Na-
cional de Aviação que considero
uma obra de tltans, é um exemplo
disso, dando nascimento i. dupln
SALGADO-CHATEAUBRLWO, cujo
trabalho constitue um. exemplo d?
dedicação, patriotismo e desprend1-
«wnto.
.* C. Ni A- BMPRKENIMMRNTO

IMPAR
5. Como considera '• ¦ 3xcl£,, na

Slano nacional, s, "Campanha Na-
aionfci de Aviação"?-

— Considero a "Campanha Na-
cional de Aviação" um empreendi-
mento Impar. Já tive ocaalão de
expressar multas vezes o meu modo
de pensar sobre essa obra patriótl-ca que creio não ter similar no
mundo inteiro, dando mérito excep-
cional aos scus dirigentes.

2' preciso, entretanto, que os íru-
tos colhidos por essa campanha lu-
gente não se percam; que. sejam
ajustador, os Aero-Clubes para re-
ceberem os aviões proveniente da
Campanha Nacional de Aviação.
Lanço aqui a Idéia de que essa Cam-
pànhá poderia instituir bolsas de
estudos para formar pilotos Instru-
tores e mecânicos, uma vez que eh
dispõe de meios que o Governo, no
momento não pôde dispor.. Assim s
obra da "Campanha Nacional du
Aviação" ficaria completa : nós to-
dos louvaríamos a ação desses dois
homens que se uniram para traba-
lhar por um Brasil mais forte, pos-
stbilltando a jovens brasileiros urra"mentalidade aeronáutica"- prá-
tlca.

SERVIÇOS QUE 1VAO SU
PAGAM

Nto acredito que surta efeito
t. campanha que os comunistas es-
tão movendo para obstnr a acolhi-
da do projeto de extinção dos man-
datoa — disse incisivamente o; des-
t&cado jurista do PSD de S. Paulo.

& acrescentou:Não é exato que estejam ob-
tendo êxito na sua campanha po-
oular. Primeiramente, porque. Já
sprovado o projeto- pelo senado e
distribuído ao relator da Camar.v
fuando das eleições em S, Paulo e
em vario* Hstado.i -• o que vlmo;
foi a considerável perda de terreno
dos comunista»!. Km toda parte co-
Ihtram menos votos que nas duas
anteriores eleições. Onde portanto,
a manifestação do povo contra n
projeto?

3m se«undo lugar, o que es cio
fasendo é arrogantemente preten-
der abafar a voz dos qu< defendem
com argumentos a medida. Com
gritos, socos na mesa, impropérios,
Injurias aos deputados e senadores.
grosseiros palavrões a membros do
governo, ameaças de represálias, as-
sim é que têm agido na comissão
de Justiça e no plenário, desde que
principiou a discussão do projeto.
Porá do parlamento, iemo6 as ten-
tatlvas de arruaças, a concitaç^o i
oposição mesmo violenta ao pi-ojo
to, & preparação de greves, o urro

r.os que de fato ..penas sugeriu a ra-
nuneia de todOò os seus membros co-
mo um meio para atender anseios
de correligionários prestigiosos o
fortalecer oa quadros partidários
Confirmou que a remodelação *
apoiada pelos seus colegas de ban-
eada mais votados. Depois de va-
rias considerações em tomo da au-
gestão, acrescentou ser mais do que
justa ». participação de representa»-
tes dos v*re»dores nos orgáoa diri-
gentes da agremiação, com o que
está plenamente de acordo-

Sste ponto d* vista esti coerente
eom a «ua e a atitude de outros ve-
readorss que denunciaram aos car-
gos que ocupavam. 3 se for acom-
panhsda provocará a renuncia dos
70 membros do Diretoria e dos 11
da Comissão Ksecutiva.

sobre se a sua sugestão seria acet-
ta o sr. Paes Leme nada quiz adian-
tar, dizendo apenas que a 3Ugeatao
náo fora apenas de palavra. Expli-
oa-se, assim, veladamente, a salda
dos vereadore* udenlsta inclusive do
sr. Luiz Aranha, que "alegou" mo-
tlvos particulares ao pedir dcmlasfeo
da Comissão Executiva, Reste, ago-
rn., esperar a reação.,.

FIRMES NA UDN
Abordamos, então, nosso entrevia-

tido sobre a adesão dele e de ou-
tros vereadores ao PSD. A resposta
velo L Paes Leme:

— Nós somos udenistas I Ninguém
siquer pensa em passar para qual-
quer outro partldc. O que ss passa
i coisa Interna.

O CASO DAS NOMEAÇÕES

lamento de nomes de deputados I m{?aos quais classificam fi* "Inimlrce
do dovo",

OS BXEMPLOfl DA FRANCA
£ ITÁLIA

Nada demovírá o poder legls-
llatlvo de cumpriv o preceito como-
t-.tueional — prossegue — que prol-
be a existência dc partidos ant!-
democráticos. O partido comunls ¦•.-¦
tupresEo de direito, se-lo-á tambem
de fatoc, nos legislativos do Brasil,
na uessoa dos seus representantes.

Náo nos assusta & ameaça de ter.-
tar reproduzirem, no Brasil, o que
estão fasendo na Françat e Itália.'Vive a noasa pátria um dos seus
grandes momentos. O instante cru-
ciai da prova da verdadeira exlsten-
cia democrática. Yr.mos experimen-
tar a vitalidade da democracia. Va-
mos verificar se ela é regime de vi-
da ou de morte.

A DEMOCRACIA BRASILEIRA
NAO SERA' SUICIDA

De antem*o posso dlwr que t
democracia brasileira nio serA cui-
elda — diz o ar. Ataliba Nogueira, o
acentua: — Ha de defender-se, aem
maeular-se. Sim, porque jamais po-
deremos agir eom ots comunistas
agem. Na Russia, além de ser prol-
bldo qualquer outra partido, além do
dominante, «s expurgee nas proí«rias
fileiras deste sáo periódicos. Na
Rumania, Bulgária, Polônia, Htm-
gria. Tchescoslovaqula, lugoslavit, e
outros paises, não só cassam rr.an-
datos: fecham partidos, prendem e
fuzilam sumariamente deputados,
maiorais e chefes dos demais par-
tidos. Com a liberdade de lmpren-
sa, aniquilam todas as liberdades I
Nesses ínfeliies países, os democrá-
tes nâo gozam nem ds. Ínfima part*

do quí aqui permitimos aos comu-
nistas.

Náo é assim que- a democracia sn
defende. Seria negar-se a ,sl nie.vr.a.
seguir o íisuriiio dos totalitários.
Ainda que eles o merecessem, ha de
ser outro o processo,

Notem todas os brasileiros pátrio-
tas que, apenas contra as votos dos
comunistas, a Constituinte de 1013
aprovou o artltço quí proíbe'; no Bra-
sil, os partidas nâo ilemourp.ticrj."..

O PROJETO NAO E* OBRA
GOVERNAMENTAL

Nessa altura, o professor Ataliba
Nogueira fas outras considerações e
aduz:

— Portanto, em primeiro lugar, ha
dispositivo expres-o de lei. Segun-
do, as provas contra o pai tido to-
ram produzidas perante a Justiça
togada, com amplitude de defes.'.
Terceiro, o debate irrestrito — vede
bem _ irrestrito. n?s duas Casas Uo
Leelslativo.

E' assim que se defende ?. demo-
cracia !

Seria curial cue -s pro.-u.loi oe-
mocraticos fechassem a questào, om
se tratando --- comi se trata — da
defesa do regime, Entretanto, nem
isto se dá.

O projeto de extinção de mandatos
não í obra governamental, nem de
partido algum. Atentemos ao seu
andamento na comissão '>¦ .'ustiÇí-
dn Câmara. Reproduz em pequeno
o que irá acontecer no plenário.
Votam contra e a favor deputados do
PSD, contra e a favor representai!-
tes da UDN, do PST, do PR. Ne-
hhuma linha partidária, pois, e ne-
nhuma intromissão governamental,
Aliás, eni assunto de tanta monta.
penso que todos os deputados hão
de agir como eu: ouvindo extilusi-
vãmente a nossa consplencia, Ha-
verá divergência? Sem luvlda, pois
as razões de decisão não sáo nunca
as mesmas, em assembléias demo--
era ticas.

Concluindo nas declarações, ucres-
centa ainda o representante de S.
Paulo na Comissão de Justiça:

Por isto é que repelimos ?. íiif-r.-

ri
poaiçãa l>o!Ulr*„ r );;¦¦*, mtr .B( ,f'íií) *l»irts. não expressara o •'-«
RBSentlmenio a foi mula l/úénlsta

Ji »KorR, qu«> os pi-SMdlstaí, estjnooriformcs. tem s. Comittsitj E^usutl-,\s Su. UDN afso concreto sobre tiuc.>,* iironunclar r. ela n--. «uz i-eújuâo
rie lio.),, iiü Rrnanliií, sw> qm y^'..informado, renovará ?s> s.f.u pr^l<**ntft todos os pwleres nccesiar!n<
á (ilt)mrt>;áo ;l».s negociações. A
sim sendo, ji, o sv. José Américo
íífto Ittis mais pir guí conservi-í.,?''
diacretoj nãf tem rubi» j,or <,<¦,. {¦„.íiiítir em falar íin s,';,t noín». aj.«nol. Ele ustará. Investido ihr.'Z.
òerii? que nunca Ih». faliram p„?;i /ular cm noni*- fio »tu iir^titln

A UDN MINEIRA I O ACÜRCfi
P*rçontadiv eomo d. UDN ciur-..

m vfa. o acordo, respondéa-nos *
ur. Afonso Arinos:

A nossa «la uctcnl.->xa t frisos)
ment* o govirnadm Milton Campio
f|uc na- noite de am pnrtídK. esteve
lonffamenle na. «aóa do senador ii,
aé Américo, Mitamor» ccrlos; dt-. tm?
paru funcionar, por parle ri» UD.N
o entendimento político ihl «o^
deve ser concebido, Isto í, como uk
mecanismo de fortalecimento » j,re,
tlj(io da legalidade democrática. <ü
pa»; &*¦ compor a« diferençaA -d* c-pi
nião am matéria política, no n-ntí
do de uma interpretação cotmim á,c
acontecimentos e capai. íirlnclpali
Mente, rte /uobiliiar iodos o* Hifor--
ços nacionais, aproveitando at, cap*..
cidades diretoras onde quer ..[iie s,
encontrem, afim dt encaminhar -,.,
üoluçõer. dos maiü fti-aves probl«oa,í
que ameaçam o nosso p,>vo >. qut
tim clima de luta..', .fa-cclosis só 54.
dera agracar.

Em iodos oa patsei do mundo 5.
politicoK »t unem para. resolverem
ae dificuldades surgidas e no Era-
sil, seria. ama. Imbecilidade, sc não
íliessemo* o mesmo, quaitâo as dl-
fíeuldades sáo apenas foragi;.

NAO HA" ALA MANGABETÍU
NEM ALA. JOSÉ' AMLRK0

Referindo-se ao noticiário át cer
ios Jornais que apontam na. UDK,
wna crise pelo choque dai álae
Mangsbeh-a. e Jost Américo, a«n-
iuou o sr. Afonso Arinos:

Na UDN n4» hã íla, Mansa
beira, nem ala iosé Amseíco. O v
eiiste são doli rprandea chefes qm
colaboraw debatendo, entre si, ti
dos os aspecto* das neíociaçõíi,, er.-
caminhando-as para e exilo imal

O governador Otávio Mang&bcí»
atuou, <le Inicfo, comts hoir-tir i>
governo .«entlndo ao vivo a peces
.sidade de uma articalaçáo nacioiiíj
para ?. solução do« nroblert!?.;; ía ro
verno.

Por Isto mesmo, .?. íüia. atiüzaTS
com maior liberdade a» altas <ia; •
Hdades de talento, patriotismo t rc
nestidade aue iodo v pais Ihí re-
conhece.

Achando-se provisoriamente afãs-
iado das posições de dii-uçâo dc
partido e investido de ílinção th.
coisa publica, atuava, roaib comü ei-
tadista do que como político,. Logo-
porem, que a composição adquiriu
caraier mais concreto » objetivü
s. excia. con focou a» forçai parti-
darias, eiicontraftdu nelas, ioâtt r,
confiança r. completo apoio,

Eis nst. realidade a qu-j se im.
Perguntado qual seria o do'it:neti

Io assinado pcios simadct-..-- -i ii-
piuadi--. para constituir :• Dado

dií,«e o *::. Afonso Arinos, conclui»
do as suas declarações:

— O tratado interno das i-n-i ¦>¦
politica),, ar> í|U- sei, será t, .--:j_<>i»\..
tjue * UDN propôs ao PSD

Isso neln m«nos foi o ov* :".-.. i
formaram,

CONFIRMA O SR- JO&f
AME'RIC.0

^elo i.eleíon^ cntranios .;!*>
cio cotyi o senador J('5é \-..:r\...
Oepoi;- dc lomar conhecimenli ti
entrevista do sr. Afonso Arlnos. rlií-
senos:

-— Evideniemciiiú vários ....:•%<.•
r,ic expuseram <-o.nr, clart-2a. tel--... s-
fases rios aconlecimeritos.

Como lhe declare!, não sur ucv
irari» ao acordo. Agora, -çspvr c
pronunclamcíito òa. Comissão 5
etitiva".

íísjiíiÉiia wfá

com que os comunistas nos
querem apresentar, Ós totalitários
vernielhea, escravos de Stalim; pre-
tendem sufocar as nossas conscién-
cias e impor-nos modos cie agi".
Isto é do seuü estilos, niaB n&o da
democracit.,.

Pensão vitalícia pnr*
um èxpedicioaur.io
fluminense

O goverri-adór Edmundo dc Mace-
do Soares e Silva sancionou ontem
a lei ri. 43, pela qual o governo de
Estado do Hio, devidamente autori-
2udo pela Assembléia Le?islativii,
concedeu au expedicionário Dúrvall-
no Dèlfino Dluk, uniiv pensão viu,-
ilci.t de quinhentos eni"eiroo. a con-
tar de li" do Janeiro do v.so de 1S46.

O ato do governo do Estado do Rio,
que foi referendado por iodo ò ae-
crétarladp, está assim redigido: •-
Art. i.e ¦ • fica concedida, aò ex-c?.-
pediclonarlo Durvalírio Dclfinò Dlnlü
natural ds Marquês d.e '.'alençn. -
ell residente, condecorado com n"Medalha de Campanha" do Brasil
e com a, "Croce ai valor mllltare" rin
Itália, s, pensão vitalícia de qulnhentos cruzeiros mensais. Art, 2." — ií
presente lei terá vigência a partirde 1." de janeiro de 1646,

Destruídos doi-r bairros ""

b>-es •--- [niindadas varias
dades — Cachoeirs íiov:t-
mente c>« pe; 

;go .¦.•>¦;! >

as populações
I
j OIDÀDE DO SALVADOS" S '-'
.rldlonaJ) • - Segundo noticias cH

j fiadas a esta cijiial, ;-. -cidado
: Itabuna está, sendo inundada '•'"
) riu Cachoeira, tendo sido destn..
1 oos dui: íjairi-úc pobre.5.'Informações cts ,?.-;i. '.,.--
ide Jesu.i, NUõ-Peçanha, üslníoiu
; Mundo Novo e La;!'-', dáp cynta --
j Inundações nessas cid üfó,. motiv

das pf-las cnohaiites" dos rios -,
rece)>.er.ára srand; quaiiiidaác
águas das chuvas csltíaa tone;
eminente no

De Gacltosir.i -r3sr: esse
'¦-'-!.

i\i<y

Tentou matar * eepoia
a facada»

Na sessão de hoje do Trlbuanl do j
Júri estÃ sendo julgado o réu Ama-1
ro José da Silva, que, em 39 de 1
Agosto do ano passado, no prédio
ti, 317 da rufc Bngenhc do Mato, |
tentou matar » faca sui esposa Ma-
na Julla da Filva.

Reina calma cm Lodo
o Estado do Riu

,DECLARAÇÕES Du DELEGADO
1 ALVIM .8. DE SOUZA, OA T) OIP. 8., ACERCA DE NOTICIAS
| QUE CIRCULAM VA CAPITAI,

FLUMINENSE — APARELHADA VI POLICIA FLUMINENSE PARA RI-
! PEL1R QüAESQüER MOVI-

MENTOS

havendo eontudu ¦<:.:¦:.-;i'.-n-.-l'.1
t(Ue & fcitjuçí.í). '.0ÍÍ-; • ;-. ¦ _VI'''¦ ¦ '¦!'

caso haja conjúi.çí.'j dap íi2.:-íí«
dèsceni das .cabèceirau (jo riu
Pilgu;çi3,'coni 'as cgualrdo -r

•AUXTtlO 'A'$ f'OlJ!:f,Ai"0t-
CIDADE DO SÀIiVADOÍ?-,

ridlonal) ¦-'..) governo sniiou
ihensíigeri-i k ÁssemUlêis v<~i':
um crédito e:tlfaordln;n"o de
mtthió-'dè cruÉeirof..'s fim df''
der às ijopulàçôfs vlláínes 0=15
chent.es qui ss-verificam em.
o Interior do Eúado. O pro.lií^
votado com a devldj urgencis,

Réuiiiu-s.
de Eeononiia
Miiiistvrio da

o Cojííc.uW'

Bi
sdo

ierr<
Rsuulu-se tioje,

sldendlh do mlnistrr da. Gurrí:
Conselhu do Kconoihla do Mliústcí
da Guerra. :;.índo tratados.inipof
tantos assunta, administrativos

Estado,

V, -por .falar ini intrija « soí.zoc,
declarou main a'-'e tanto cie, como
os vercadwre* Art B.-\rrcso, Jorge
Iilrea e Liaii. Bastos votsvãm con-

(í — 'Qua mala "oderi disèr-nos! tra a yasòluçâo 23. tendo sido aps-
r. excia. nas favoráveis é- nomeação, 'o assim

— Poderia ilnda dizer multo sc- mesmo em caráter Interino, das ts-
bre a aviação civil e sobre a "Oatr.-I 

quigrafas s datilografes por que c<-
panha Naclonal.de. Aviação". Bn-j tas servidoras trs.bilharhm gratuitst-
tretanto, não desejo alonstar mais | mente para í. Camaru desde o Inicio
esta minha entrevista. Peço per-i^ ^cm trabalhos. Hfio seria justo
mlssáo, ao finalizar, para dizer que,(que ¦,;•> tivessem pr-lferenclá, múUo
no meu entender, c ¦ serviços excep-
cionals prestados ao Brasil, ao nus?
so Ministério e a nossa Força Aéren.

; i DoeumeMoíj do Foreing
Oííici' estiveram em

poder de Mussolini

pelos dirigentes da "Campanha Na
cional de Aviação" sâo ^aqueles quo
n&o se pagam, que o unlco galardfto
possivel è o reconhecimento publico
dos mesmos. Assim deho aqui a
minha sngest&o sobre a posslblJidfi-
de d* eenceder ao dr, Assis Cha-
teaubrland o Mérito Aeronáutico
peles serviços éscepelonals presta-
íoa & Aviàçèo

<lue ^ .
embòv., tenham ao submeter-ss «
concurso para serem efetivadas.

70KA 00 KIO O SR. JOÃO
ALBERTO

Sobre u propalada ade;;ü.u do ar
Joio Alberto ao P- S. D,, ao que
consta por erta;- descontente cov,v
a situação reinante no ?. T. B-,
procuramoa ouvi-lo, telfor.ando para
sur. residência, dc onde nos Infor-
maram çu- S. S- "es;á i^ra da
Sio" •

A roapclio de noticias qut tinhatrcurSo na mahhfi dt hoje, sòbg movi-mentos comunlstes no E do rioDIÁRIO DA NOITE ouviu, nor teloi Ifone, o sr. Alvlm Bellis tle Souza', t.;-tular da DlvisSb de Ordem Pòllties '
s Social dequelí Estado, atft confiada a flscallz
sfto cie tais movlineht

Interrompendo seu alinóço par't !atender-nos, gentilmente, como sen-.- i

içao
quem e?- I

• secretaria c-.

j H
ii i

«I 11 Issb!ü

blMlfi ÍM

LOKDRES, V. (ÃPP) - Em 1933.
teria tido o governo de Mu.ssoll.nl
acesse aos arquivos do ForcínK Of-
ílce?'üssa alegação do ahtisto chance-
ler '^urt von Schuschnl!,'^, Htualrn-?'.i
te nos listados "unidos, c contida
num livro que oubllcou na Ingl?,-
t;rra, "Requlem Austríaco" foi, na
Câmara dos Comuns, objeto de uma
iníerpeliiç&o do deputado comunista~7. Gallachçr.

o sr. O. P. MáyheV, sub-secréta-
rio de Negocias 'J2strai-.!(i;'.ros respOn-
d:u-lhe que Bevln estava ei-ludiindo
» cetío e qui' de:. 1-0 rn Ir-ev: ri;.v'j
uma d«ci:.:-c.-.'ils a e:í-3 .-c.v.ilto.

; pre, disse o dslegado Alvlm Bellis de1 Souza:
l — 3;iu dlstituldoü de qualquer fun-¦ damento os rumores de aqltac-fl •¦
, comunista no Estudo cio Rio, reinán-
| do pcrfíita oilma etn todo o Estado.1 numa perfeita compreensão às or-
j deus emanadas pelo "governo.

t —Ainda ontem — prossairue o do.
; .esaoo — reallzoü-ss uni conilciò no-.muniata, a.utorizatlp pelo governo
, em que 1160 ne verificaram ckcpssos• d5 qualquer natursr-a:, atendendo ao¦¦.ciue iol' dete-mln-.dn pelas aütortuade!-. a policia fltimlneilaparelhada para dèbjlarr.-ice cu movimenta c>-j«
T-";;"'- o rlv. ;;--v ,1C PÇn, £cei:';'.í;o rue vú-c>. i^r.çz?;.

"Engavetou"''

da Centra! d<
iaociro

o otíâincota
Bcaíü ictoc

estA
cu O

a se

Num prucpsso uc-Esõívü.i üc .
ro Cuntral do ferasil, sobre trem
rcncla de dotuçõas da proposta
çamtntarla Co corrente exerclci
preiiiísntii á,& Republica c:turo'\
seguinte despacho: "urgente.—
DASP, para juntar ao P. R-r 801
¦li, nue lhe foi enviado em IS dc
d? 47, e informar imediatamente;
clafecêndo o motiVo da demo:

Corno se verifica, o chefe ,1
verno pèclo providencias r.o
: i-e.v;. da .pro|»sta orçünM
(ia. Centra! do Br?,.s!l p-ir:; 13

nos TirlmelfOT tdia ** ífl#

Io 0*
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GRANDE VITORIA
( ALEXANDRINO AGRA

COMO NUMA EXPERIÊNCIA Dí l.AB ORA TOKIO RFUNOT-SK NO BRASIL

TODAS AS CONDIÇÕES PARA
A DIFUSÃO DA TUBERCULOSE
Diz ao DIÁRIO DA NOITE o diretor d e Si Pública da Bahia, dr. José Silveira

A desnutrição e a habitação precária — Os íócos de infecção
— A vacinação pelo B. C. G. prestará grandes serviços no com*
bate à peste branca

Apesar das dissimulações, da re-
sarís ern que fo! mantido no Inicio
ií. controvérsia surgida, nos maios
médicos sobre o valor e a Jno-
cuidade do BCG,, a questão quo tein
nldo objeto de acaloradas discussões
na Sociedade Brasileira, de Tialolür
sta, Ji transpôs os limites em que
íitava colocada chegando ate á '.m-
prensa leiga e ao povo- E não se pu-
de dizer que algum prejuízo advenha
deste fato- Até pelo contrario. Sen-
âo a tuberculose o problema o. 1
de- nossa pátria, no campo da sauoe
publica, dado as proporções exagera ¦
cias que sua difusão alcançou, é na
tural, ucll e recomendável, que sej.i
conhecido amplamente em toda sua
«rtensâo o perigo que oferece, as-
sim como os processos de combate-
Ia, e a validade e eficiência desses
•pre-eessos.

Muitos especialistas pensam, e tear
Trianifestado, que o debate assim fo-
ra áot meios científicos, iria alar-
mar a população. Porem es.se- receio
¦» injustificado. As poucas noções
certamente errôneas que trarispare-
cessem do segredo, essas sim, seriam
orejudiclaísi-e capazes dc provocai
."Llí.rme, porquanto obscuras e ü •-

DIÁRIO DA NOTTE partindo do
principio de que a, justiça iierrá feita
aqueles que estiverem com a razão,
mesmo porque quem lucrará real-
xerrw é o povo, tem ouvido div-ioV. :
médicos sobre as vantagens do BC'; '
na luta contra a tuberculose, com a
finalidade da dar sun oontrtbuiãq
r.esae combate.

k.m stntTO rvioi.viro \ Tt-
ijlucliosu

Aproveitando rt esteeis M Itio oe
mi dos nossos mais competentes ti-1

«lologistaa, o dr. José Silveira, nos- t
SS reportagem ouvin-o cobro as quos--•ões de maior atualidade logaúas a
aua especialidade, tendo collildo
oportunas declarações"; Nosso entre-
Vistado, que è livre decente ile tlsio-
lo^ia da Facilidade cie Medicina e
Cirurgia, e, atualmente, diretor de
áaude Publica do Estado da Bahia e
do Instituto Brasileiro pnra a Invés-
ilgação cia Tubcrcvlose disse:
— A posição do Brasil no qiu se rs-

fere á difusão da tuberculoso é niúl-,
to \x,ue;o lisongeira. Já. é fato por
demais conhecido ocupar nossas pi-
:Ha. no mundo, e no continente
uneHcano, lugar do destaque neste
particular. A Bahia, que nao cons-
tlrue nenhuma exceção no pais npre-
senta cifras assustadoras, régistratt-
¦•lo suas estatísticas mais ov menos
£09 óbitos por 100 mil habitantes,
sereentagem como se vê exagerada
Entretanto, a tna^ar gravidade do [ ^ opinião do dr- Jow Silveira sobre
problema, reside no fato dt- estar a I r. projeto em transito na Câmara \

A-styi.- .. ^5»S^5aaaalaafe.'-Z:

^bbbbi^bBmmmwêmmwmm^mmmmmmmmmwmwmmmmmmmmmmmt-

Ocorreu no dl» !s, ens Belo Ho-
risonte, sob a, presidência, do pro-
fessor Pedi o Paulo Penfdo, » aes-
«áo Inaugural rio 3o Conjresso
Brasileiro de Odontologia.

Tam o professor Pedro Paulo
Penlclo tal acontecimento si* vida'
di odontologia nacional por ele
proporcionada, talver represente a
soa maior vitoria r para, a, classe
odontologia nacional mais «ma
afirmação de que o oclonlnlojo
braalleiro náo se curra, desanima-
do, diante da. serie de embaraços
que lhe tem sido'criados dentro do
pais.

Para que se possa, avaliar a se-
rie de obstáculos colocados á fren-
te das justa.-, pretenções dos odon-
tologos nacionais, basta declarar-
mos aqui que o ensino oficial de
odontoloeia brasileiro está coln-
cado f«i ultimo lurar f-ntre or M-
mllarcs dç toda »s tre? America'!.

Esse fato que seria para ar.tn-
Icccr dc de.sanimo ate um poste
<Ic ferro, porque a luta por orna
odontologia maior e melhor data
de meio sccule. não chega pan
substralr o animo do odontoloio
brasileiro, isrmpre na esperança
de que um dia a vitória será .11-
cançada.

A realização do 3* foitt.ressn
Brasileiro de Odontologia, de or-
xanUação dc Pedro .'aulo Penldo,
é mais UBsa eloqüente ^emohsti-a-
ção dc que a odontologia brasllcl-
ra não ae inclina, aeo"ardaria, di-
ante das grandes decepções sofri-
das.

O :t° Congrrsiso T!raslMro de
Odontologia esta se reali/amlo em
meio de grande anlmaçât e com

• um numero de jiongreiSlslái dlfl-
' cilmente atingido por qualouer c,u-
[ tro certame de carafer cientifico
I em nossa terra.
| fslo é a prova eloqüente da fi-
I bra máscula do odontologo nacio-
i uai que tem para fortalecer o seu

animo, acima de tudo, a Justiça da
causa que vem defendendo deno-
dadanicntc ba meie século.

Pedro Paulo Penldo é, sem du-
vida, um dos grandes comandai) -
tes dessa caminhada, sucedendo ao
mu velho pai, que ua defesa do
progresso da odontologia nacional,
nunca poupou esforçou ne.-n sacx)-
(idos.

Parabéns a Pedro Paulo Punido,
felicitações a Iodos os congressis-
Ins que. atendendo a chamada a
ndo Horizonte, lá estáo. rcunl''o-',
oferecendo um espetáculo difícil
cie ser reproduzido WU terras do
Uc.isil.

K das reuniões ileSSC i eriame
purtliá mais um perdido t.» gover-
no para olhar )'Cmi mais a ateu-
ção para o ensino idonlologinq
brasileiro, ponto di partida iiara
grandes realizações em beneficio
rio nosso ensino e do povo do V.ra-
sll.

O á\r>:lor de Saúde Púhl'ca c/p .Bol.ra, dr. losé Silveira, .cilándo oo
nosso redoíor no hotel em que se hospedou, neala capllal '¦

gutr.s ou estes ratore;
rios?

ü d- Jasè c
— Costumo

esiJectalíiiehle
i-.'d->.-' como Sc

' veira respondeu;
cii?.er cíüc in Brasil,

r.a Cairia, catão reü-
tora nunm ex vrici

germe
assim,
paises't.háni

vlrulênto. TI se riáo fosss-.rão poderíamos admitir qu*
ca mais alta cultura já ve-

fazendo a vacinação, entre

Nãosetá racio-
nada a gasolina

Incisivas declarações do pre-
sidente do Conselho NV do
Petróleo — Apenas o óleo
combustível terá o seu for-
ticeimeiito limitado

oe aboralòrlo, toda.: a.s condi-
ções para ;; difusão da tuberculose,
dc cuja;-, a tu iriiiri.i.:. r,.l c o, obuh-
daaeia ue focos.

outros a Inglatcm
das rcsístéuclas lnic

par

ias cumpre ünan suiic-tar a
j cxistcncla (íe numevuaos vrupos de

população d,' cór; cujos còinpouén-
ter; apresentam pouca resiste cia ao

. mui, Independenienichte de t. uai -
¦' quer outra causa, c. ao ladu riurso
. a sub-alivoentaçüo gcuerulisada quo- condiciona umt-, c.-uUíçío mais g-a-: vc. , pois é nos próprios tectdus qu.i
, o organismo busca saa pviuclóa!

rourre cie resistência, c catando • ¦»'
te debilitado, n&o voáo opor bnr
reiras áo invasões microbiai:r-s

I Pinalmecte; podemos ainda citar'¦ as condições ideais dc eontár-tio. f:t-
j cilitadas pela promiscuidade cm vir.
i turic da habitação muito precária,

c a falta de con-hecimcr.tod bi,;i^'-
nicos, de edueaç.&o sanltórla. devon-
co-se levar em conta taniD-nr o falei,
mais Importante, que foi o ties^-aso
rios, governos passado» peta luta nr-

anisáda contra a • tuberculose,

seae principaliiais, I
•ii, us arguhiehtos ..•I-vooscIim 

'
'.o/.rrr- Isoladas iv, Sociedade Bra

streira de 'Tislologla, cotitiariamcn-1'te ao BCO, partem dc interpreta-'
çôa_ ei-ròneaa e anti-cíentifi-as.

O ou! -o problema; o grá1 cie e*l-
ca-cri como rácltiai * s grande
ciu.^tã'.) do momento: e !rela, tem
a ciência tirásíleíra o mais destacai
oo papel. Tivesse o .; 'oi. Arltiido ce
Assi". a .orio.- autoridade co e.sstin-'
to', provisdó apír.as a iuocuidacTé, do'
BO'G. c já teia preiitadv. gritndcsrerviço, Mtrs foi ttouítd alé:n. o seu ',
áiiiríto está em yae teurio veriflcacc,'
conferir o escejema tio? franceses
ram proieç.f.o 1'hilii.cla', pi'oaui-ó',1 d;s
dc opreçpro da vhcnia. ás apiica-
còcr de suas do.se.. à é;iaca c difa-
rt-utes rjiros íãlores, melhorar sva
u.tiltaacülo. c òo'!«iguiu.i atinginõü
umn crficieticia ainda iv,,o ilcançada
p.o:' ou

serva
Ci II

josqul/ro;
dc txaiii

ele VrJ
ileã dá "

surva de mortalidade por tuberçul
fa em ascenáo, significando isso que
o mal se propala cada vez mais.

Roja, ampliando o conceito de epi-
Semia, podemos afirmar cer vitima
•'.« um surto epidêmico dc tubercu-
lese & Bahia. Dai a preocupação dó
_.tual íoveino em dnr a prioridade•".úmero 1, no Efitor de raude publU"s, *o esmbate a essa moléstia.
«ÍOMO St TORA NTMA FJXTFRI-

tKCIA D5 LABOILATOBIO¦?o?mulajaos. e-.-r''io. a seguinte
.-¦j-riiita:

— iguais as causas prováveis da
ilíusâo ca tuberculose no Brasil?
Seríõ a sub-aliirieatsçáo e s. má edu
-.iç£o sanitária, como apontam ai-

•; Te do opo;-
.". r as líltüne k-irlo c'c Assis.
liamãda "vncl-

nação concur.renic. . ápüeadã men-
salmente cru. c-in-icas no;. FCUs O
primeiro n.^.-ec ecn contacto franco
c Intimo còrii tuberèulosòs baclllfe-
ras. e sem u:r) unlco caso de morte,
tive uma prova Irrefutável cia ele-
vada p-"otf';áo dada ^'cle vacina

Quer mí parecer porta

dos Deputados, que toma o BCG i
obrigatório em certos ca.-or.
TJM GRANDE PEPEL ESTA' RE-

SEKVADO AO BCG I
A outra ti]dagaçáo nossa, sobre o ;BOG, o diretor de Snude Publica da'l

Bahia proesegue: j ninguém tem o direito cie
—- O pape! do BCG pa luta contra | ã.s afirmações de Arllntío¦a tuberculose se náo tem. carster • Km ter experimentado lf

decisivo — e por Isro a c^ntpanha í durante o mesmo esps'io
nio se lirrma" apenas 4 vacinação com. o msls
— entretanto é um dos elementos > co. como nor
do mats sito valor prl&ciDalmeníe 

' tidos' tio
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si
,,. pata você comprar ludo o qus deseja, i vista eu pelo

Crediário n'A EXPOSIÇÃO AVENIDA e tííS EXPOSIÇÃO

CARIOCA, [Inclusive o "Artigo do Dia' — e receber, Intel-

ratnente grátis, oas compras a partir dc CrS 25,00, entradas

para oi luxuosos s confortável» cinemas
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Eis os filmes em exibição hoje nos cinemas Soo Ui* e Ca-
rioca : "A Mulher dc Todos", com Maria Feli* e Armondo
Calvo. Um filme Mexicano, distribuído pelo Difilmcs; na
Vitoria : "As abandonados", com Dolorcs Del Rio o Pedro
Armendarii, um filme Mexicano, distribuído pela Difilmcs,
no Polacio : "0 Coração Manda", com Gino Geryi p Adriann^
Benneti, distribuído pela Brirsch Filmes; s no Rion : "Dupla

do Ourro Mundo", com Cary Gront e Conçtoncc. tteonctt

NÂQ PÍRCÁ A "6/G.N/OM*

LOJAS DE DEPARTAMENTOS

AVENIDA
tiUllt-Üi Si» lOE! 8§*^ » iírsíis

J
tQDM. rt5 dn:, FtlP-AS (

A RI 0 CA
CttlK!-[«. Str..n;l- 5IM

____fHm OCBÕfli ei transportes aéreos;

•gíif.nente
e tempo,

absoluto rigor cientifi-
•-;?;of po el:

A Semana do Marinheiro
ítúdarnsa hoje as bomctia.

gens á meüiória do -Imi-

rttite Tamandaré
A Marinha de Guerra, inicia, hoje,

ffi celebração da semana do marl-
nhelro. cuJas maiores festividades
terminarão no dia 13, data que assi-
nala o nascimento de Joaquim Mar-
"lies Lisboa, almirante Marquês de
Tamandaré, o maior vm*o da r.ocia
marinha dc- outrora.

O almirante Tàrmindaré, que lu-
tou em vários Estados da União,
•.-ara, consolidação do governo, nas-
ceu na cidade- de São Pedro do Rio
Grande, no dia 13 deste mes, de
1807. Poi em homenagem a essa da.
ti, que a Marinha fez Instituir o dia
do Marinheiro; que é celebrado to-
d:* os anos. Feios exemplos que o
'-oihido para oatrono dos nossos
marinheiros, pois. Támandáré, des-
da o dia, i de março de 1823, come-
çóu a dar c-s primeiros exemplos dê
honra e bn.vura, quaindo embarcou,
oaíio slmpls voluntário; ria. heróica
friçat», Kiteríil, q>ir: d6u combate 6
«spuláoii os portugueses, perseguiu-
do-o & eírtabélecerdo n ordem i*o
pais, a.o lado do Exercito.

Do programa que a Marinha
e-provou, constam provas esportivas,
ftsitas aos estabelecimentos escola-
res 4 Industriais, culminando as
festividades no dia 13, quando «era
realizada a cerimonia militar na
praia dc Botafogo onde o almlran-
** Ta mandará tem. n r-eu monu-

i para o Brasil. Hífâ luta a.trs-vés do
I ísols^rento em massa nos hospitais":,
j pelo volume dos doentes e pela pre-' cáriédade co; nossos recursos eco-
, porções. .4 Impossível, e terá que ssr
i feita, por muitos anos ainda am pro- j' porções reduzidas, permanecendo a ;

^rmanencia desses focos, ü dia?-
| nóstico precoce pela abfeugrafia, j
I contudo, compensará em grande |
i parte essas deficiências, poi-quairto I

itüige o Indivíduo numa fase pré- i
I hospitalar, e o BCG. se largamente
i difundido, terá a vantagem de pro- ¦
• t.ege-!o na fase Ideal, antes que se- |
| ja vítima da Infecçáo virulenta .. j
i O maior valor do BCG enlrctán-1
, to- se relaciona sobretudo com as !

populações do Interior, onde sabe- jmos que a percèntãgém dos tndivi- I
duos nào os infectados é grande. Es- ,

| ses Indivídus, vacinados, vindo á [cidade, náo teriam mais iníecçóes
virulentas |
NAO DEVE SER OBRIGATÓRIA

A VACINAÇÃO !

Concluindo
:-=v:stadi:

ôj soar.

Volta-se a falar com insistência no
próximo racionamento dos deriva-
tios do petróleo. Inclusive a garoh-
i:a. A 'medida, crio' foi posta cni
prática durante a guerra, com o In-
tulto dc economizar couibustivei
pam » máquina bélica dos allado3,
ate o momento ainda náo encon-', Iroii motivo que a justificasse O
silencio dos produtores e' distribui-
dores ;, respeito é absoluto.

Há os perturbadores da ornem e
os agitadores, que pretendem 'igar
e:-ae.s boatos com os preparativos dc'guerra dos Estados Unidos. Pura
invencionice. As companhias petro-
liferas que possuem sucursais nu
Brasil, corno a "Anglo-Hèsican", a
".Atlantic" e a "Standard", estão
recebendo normalmente as suas co-
tas. que sj.o suficientes pura ateu-
der aos pedidos dos consumidores.

E tanto Isto é verdade, que: o pVo-
prio presidente do Conselho Nacló-

• nal do PcLrolno, general João Carlos
Barreto, solicitado peln nossa re-

. portagem a prestar esclarecimentos,
; destruiu os boatos que circulam so-
i bre o racionamento d-; gasolina,

afirmando:
I — Trata-se de Ama campanha ri-
| dicula e sem nenhum fundamento.
j NAO SE TRATA »A GASOLINA
j Estuda-se, no momento, eíclusi-

oto oue | vãmente, o racionamento do o'eo
se úpár combustível. O Conselho Kaclon.il
de K-Mü' c!° Petróleo fornecerá oportunamen.-! te uma nota á imprensa-, erolarr- :

rendo de rei _ situação e pondo ,
cénhlno ás conjecturas qué 3 res- i
psito estão sendo levantadas. |

Evtão oficialmente desmentidos,',
portanto, os hortos sobre o próximo i
racionamento da gasolina i

O papel do Centro Técnico de Aeronáutica — A questão dos
aviões e dos campos de pouso •— Desenvolvimento do Correio
Aéreo — Declarações do eng. Ernesto Luiz de Oliveira Júnior

A propósito da criação tio Centro
Técnico da Aeronáutica, tivemos
oportunidade dc ouvir o professor
Ernesto Lula de Oliveira Júnior que,
além de docente catedratlco da. Pa-
cuidade Nacional dc Filosofia, é mn
dcxs principais òrganisadon-s da no-
va instituição.

— ''O Centro Técnico de Aero-
náutica, — disse-nos ele Inicio -
como nâo pede deixar do acontecer,
visa principalmente o desenvolvi-
mento cia aviação. Sentiu o Mluisle-
rio da Aeronáutica um ovb&o oficial,
uão lhe cabe fazer concorrência as
em.prc_.as aerò-comercials. Ko í::i-
t,anto, desejando contribuir para o
progresso da aviação comercial o du
Industria aeronáutica, resolveu to-
m,ar a si a responsabilidade reterei)-
te ao Preparo dos técnicos nacionais.

Atualmente o Brasil ocupa o sé-
gundo lugar no mundo, entre os

que se apunham ao e-niprectil-
mento.

. quem desejar formar Juizo sobre
a ímenca repercussão dessa Inicia-
Uva, será suficiente percorrer as
pequenas localidades rio oeste. '.;.-:>.•
silelrò c conversar com os ixiu.-s ha-
hltantes- Terá ciitáo ocasião do ver
que nenhum serviço poderia «er
mais útil para esses nossos inutai
ao ícríàe. Habituados a ler jornais
com quatro meses cm atrasso, pa.s«r,-
rum cies a estar em contato Ui c-
riiato com os centros políticos c cut-1 conseguir, com despesa
turais cio Brasil. Impossibilitados, uma equipe- reduzida
de receber qualquei socorre cn c«o
cie calamidade, o Correio Aéreo lhus
trouxe subitamente a eeileza d au-
xillo pnrn us situações do enierg^h-
cia. Seja Btiflciente menciona:- qu"
Porto Nacional l.i ser atacada uor
um grupo ile bandoleiros. Apenas
seis horas após u recepção do a vi-
so no Rio. dois aviões da FAB d'\=,

paises transportadores uor via ciam nessa cidade e os contingentes
aérea, tendo na sua frente apenas cero-transportados protegiam ali-
os Estados Unidos da América etc cazmente os seus habitantes
Nome. Embora dlsjnutaudo os lou- Cccnpreonde-se, então, o entüslas-
vores dessa tove-jáve) situação, o mo com que Garcia de Souüa escre-
nosso país sente unia série de dai- ve sobre o Correio Aéreo e os seiis
culdades em virtude da deficiência fundadores,
do material que tio momento dispõe. Ha um outro aspecto que convém•mia vez que, Infelizmente, ainda hoje por ètn destaque: ara o desen.

osso

-- Na Bahia o problema eistá i1"-::-
do encarado sobre os dois aspectos,
realizando o Instituto pesquisas
nesse sentido.

Um interessante
(Conclusão da 3." pag.)

A caiiijjaiilia da juln
i lançada pelos Diários

j Assobiados no Pará
RESULTADOS AUSPICIOSOS

a penetração ,-jns maquinas amerlea- I
rins nn Eiiropa, e aquele eminente
artista se associando desinteressa- '
dameirte ao éxlto da Iniciativa ame-- .
ricána. No "Museu Ford", portanto,
rende se reúne todo um documenta-
rio sobre a industria, é que èritchd1

BÉLEM-PARA', 3 (Meridional) —
A campanha lançada pólos "Diários
Associados" em favor da jutá, está
atingindo agora as finalidades dese-
jadas, s julgar
dldas p.-attcas

Aproveitando uma pausa, pedimos excepcional
— Tenho conhecimento dessa lei

e sou favorável Inteiramente á mnis
ampla difusSo do BCG, rltz í.is.-o
initçrlocutor. Tenho minliai duvidas
porém, qus deva ter caráter obriga,-
tõrlo. embora indiretamente', Pen-
so ser possível conseguir os mesmos

deve figurar esta obra de Malhou, I Para « elaboração
E.cjüál o valor deste trabalho,! U«eentlV0 à cnl-\rn

perguntamos por uma curiosidade.
Mão há preço para um traba-

iho como estn, esclarece o sr. JoSí
Bamosl Para mjtri tem um valor

pelo no-.-nc de Malhoa.
gloria, da pintura portuguesa', sem
priço portanto; agora, para os her
dei ros ele-
puramente

leias nediatas me-
que foram tomadas¦ um plano d-?

à produção da
preciosa fibra.

Depois da reunião havida ro Pa-
lado do Comercio desta Capital, cm
que se tratou de n&simlós relativos

ri5o possue uma Indústria aerònáu-
( Uca que possa servir de suporte a l; esse comércio, que. ejonforme já di
! se. ocupa o segundo lugar nc mun' do".

Atâlhanios. paTa p$râ"iiiit9-r+!3i6 eo-'jte. as deficiências, ao que respon-
deii:

— "Essa. deficiência se Yninilerfs
principalmente no fato fie que us
hpos de aparelhos que no momento
í:spomos são projetados para con-
.lições diferentes das nossas e esca
circunstancia obriga a varias com-
panhlas suspenderem eilgumás df
suas aterrissagens As condições'te-
cnicas dos campos de pouso não p?r-
mltém a combinação 

"daqMêlás 
ater-

risagéns,
O CORREIO ÀEREO MlLIIAIv

E O C. T. A.
Indagamos do nosso entrevistado

uual a relação existente entro o
Correio Aéreo Militar e a criação cio i
Centro Técnico dc Aeronáutica-

"Nasceu na mente

a | Cd-teio Acres~ j t.imos anos.

seguiu r.a guerra. Os jovens de. ho-1
ja possuem polo aeroplano a mes-1
ma paixão qiir' os d" ov.tem tltiham i
pelo automóvel e os de ante-ontem
pelos cavalos.

As condições econômicas não po-
derlam ser molhoi-cs; cesiuóblllza- '•
se a industria de guerra dos patífia'
vencedores, Estados Unidos, Inçl.a- \
terra, .França; estão fora do me'- >
cado, talvez por longo tempo, as I
outrora poderosas Industrias alotràj

I e_ japonesa. Será possível anta;,,
moderada, \cie tecnicor.

txtremamonte competentes, assim I
como equipamento cientifico moder-1
no, de modo a ter, ao fim cie óou-j
co tempo, uni corpo dc cspecialia- !
tas brasileiros pílr;c pcsqulzas cien-1
tiflea, ensino, técnictt aeronáutica c,
administração civil do ccmcrelo aí-,
rco.

As condições geográficas, sociais l
o econômicas lio peculiares á nos- ,
sa terra, exigem que nosso comer- '
cio aéreo, nossa Industria aerohau- |
tica, sejam projetados especlalmen- ¦
te para essas condições, resultado \

I c;ue só alcançaremos se tílspuzermo3 '
í desse corpo de especialistas.

B finalizando:
— "As companhias neroviárlas, !

^^^lv5ÍBiaaaaaaaaaaaE'^iaW :-^aaaaai
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olvimento extraordinário oue q I, que competem no coniércío aéreo
.sio Aéreo veio tendo nestes ul-1 brasileiro multas vires alegam que

nossa atua! deficiência técnica e In-
dustriaJ n§o lhes pernxifcs Dro&nchcr
com elementos nacionais às condi-
cies que m leis estabelecem, poi-isso. freqüentemente pleiteiam con-
cessões nara utilização de técnicos

abrindo praticamente
i quase rodas as rotas aéreas do Inte-
! nor do Brasil, um numero cada, rer
¦ maior de oficiais cia Foiça Aérea
I Brasileira foi se fauiliarlzando com'. os críticos problemas que esmagam' *í£. Ü0SS3S D0t)Ul3CÕèí* oo !ntéirioi*

ao riiícírio t-íivuio," it capacitando d.:} ' Com a enorme desenvolvimento
importância que a. aviação comercia!: °.ue vem tendo o comércio aéreo no i

I deverá fatalmente assumir no de-1 Brasil, o problema da falta íe es- :
sènvolvimento das re"!ó?_ afastadas pecialistaa que já s ajudo, tenderia j

I da costa . a tornar-se "critico 
se náo fossem to-

I màdas as medidas necessárias paratesolvê-no, convenientemente":

APRESENTOU CREDENCIAIS O
ISillBAIXADOB DA REPUBLICA
PPMIN1C,\N'A —• Com o ecrimo*
nlal du praxe, realizou-se ontem,
no Palácio do Catete, a apresen»
laçíío ele credenciais do novo em»
bniva-lnr ila Kcpiiblica Dniiinlea.-
na, sr, Porfirlo Herrcra Baez. A
solenidado teve lugar no Saláo
Npbrci e->ntlu assistida pelo senho-
Raul Fci-nntitles, ministro das R«*
lações I. sleriores c pelos usem-
iirps dos Gabinetes Milhar e Civ"
r' •> Presidência, da Republica. O
t-llché acííüá rnerodu* tuu aspecto

f'.'\ audicnciSi
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FAZER CHEGAR O PROGRESSO!
AO SERTÃO

1 £;,.%.'/* mffâ, K3 Q
Como cpntribulçáç para apressar

a chegada do progresso ao sertão, o
Ministério da Aeronáutica planejou
e está construindo o Centro Téonl-
co de Aeronáutica, afim de aninhar
os quadros de técnicos em Aeronau-
i.loa e ciências conexas no Brasil.

I pensamento doinin
i rio que somente di

do general ciallstas em numer

Produção agrícola na
Inglaterra

LONDRES, dezembro Ül. K. S.)— Falando recentemente- no Ólub-i

I, I MmMM
*>, Pi

1 ao incremento do plantio i a juia e
em que o Banco da Borracha, por

( seu representante uéssa assembléia
Heriry Perd tem outro, i anunciou os seus propósitos de man-
estimatrvo; consideran- **' permanentemente assistência-aos

tio este aipcw'o é que venho dé en-
trar em contato com a direção ds"Ford Motor Company", çómü'-ll

resultados através da educação sa- I
nltàrla. t
O BCG ESTA' SENDO USADO NO'

MUNDO TODO
Continuando em suas considera-.1

çóes sobre r_ vacinação contra a tu- ¦
berculose, - dr. José Silveira accn-,
tua:

— O problema do BCG oferece
dois aspectos: a tnoouidade e a efl-
ciência comprovada no sw.tido da
proteção. Quanto ao primeiro, tra-
ia-se de uma questão pacifica, cm
ciência. Até hoje náo ha um dó-
cumento que demonstre a transfoi

jiitícultòres por melo de financia-
mento que os auxiliasse, -rn sentido
de desenvolverem malorinínte as

cahdo a éxlsteíicla dó trabalho êni' Plantações e produções da fibra, sa-
.m be-se agora que -. referido Banco jáIniciou o financiamento de sua pro-duçfi.0; efetivando o primeiro em-

meu poder. íorn«ce.ndo-lhe oequer.o

maçáo do bacilo "Calrnette' em i

histórico. Satisfez-:-" a noticia e/ne
venhó de receber, de um des seus
diretores, pedindo mais esclareci-
mentos. Inclusive documentário fo-
tbgrafico, ao mesmo tempo ove lhes;
Interessa saber qual o colorido dò;
quadro. Em síntese, auerem ter uma jIdéia, do sentido e do conteúdo da. i
obra. r mostra-nos a corresoondr-n- |
cia trocada nesse sentido. Passamos i
horns nessa cohvena com o s-, í-
sé Itsmo: que, liioãnsavel em -cs
revelar o .seu labor, nos faz cr,--,'-'..»
cer outros aspectos de-, tua, tilvlcia»
oe dc- homem realizador.

prestioio.

Srasll, j slleiros que se sintam inclinados pa-
ripulifõeí j ra essa especialidade. O ensino i

mente gratuito os disploma-

Leite de Castro, o pnriiitivo ?:ano
do Correio Aéreo, pois o principio da
industrialização do Exercito levou-j, meio de transporte. Oo Centro Téc-
a aproveitar aviões militares, tri j nico de Aeronáutica faz parta urna
tiuladcs por aviadores militares, pa-, Escola de Engenharia Aeronáutica
raio transporte de malas po.-.tii'1. | pndé poderão estudar todos oí br.?-

! oara todas as cidades dc Brasil
I Aos exercícios das tr
I açrescentar-se-ia u:n real beri°ficio

para as populaçtec dos lugarejo
distantes e uma renda sensível pro-
venlcnte da taxa postalPara por seu plano em execução,
encontrou o general beire de Castro
o auxílio valioso do então .major
Eduardo Gomes, o qual,-cercado de
um grupo de companheiros iguil-
mente dedicados e*!deali;.las, co.i.-ó-
guiu vencer todas as dificuldade-

... , iA i dos Agricultores o ministro da Agri- ,ante- uo Mmlste-1 cultura Tom WlUlam, declaro'! ciucspondo Oe espe-|„ despeito dn, elevação dos preces I
0 SUflClente PO-I. nícr-Rlrl-Vs nn-.-r. a nnlWMi Ae. o,v1

f.jni.l.-rujfj gçstO d«_! URI*
, , ... para a coineita do a1dera.nwiso país aproveitar•.otaimen-.pl.òslmo> a Gr- Brétanhai „c,drrl..te as vantagens desse riodern'ssi;no J obter vivixí& ma!t baratos de sua'-.

I próprias fazendas que os adquiridos

<> | inteira
s dos téi

hlsteríó d:)
Em 194S e :

e^pecialisslmas
poderão carid
oue jrl íenhaii
nos o Io ano

AéTC.112-3; ,an :a
írtud? de

condições; fomente
datar-se estudantes
terminado pelo me-

de uma Escola de

NOTURNO E DIURNO
Admissão Gratuito ( Em Dezembro e Janeiro )

GINÁSIO — COMÉRCIO — CIENTIFICO

COLÉGIO GUANABAlâ
?•!_-<• Gener«-! Osório — Tfleforaç i 27 - 6209

Engenharia reconhecida ou o pri-
i vTiç.iro ano de uma das sèçúcs ds

Matemática ou Física das Faculdí
: res reconhecirlás de Filosofia-' 

CONDIÇÕES PKOPICIAP AO I!í'.-
i oEN"V'OLVIMENTO DF UMA

INDUSTRIA AERONÁUTICA
J — "O Brasil atravessa uma f-iao
j extremament» favorável para. esti.-
j helecer oe fundamentos de.sua in-
.- dutfia aeronáutica.' As condições psicológicas do povo

pão ótimas, nols até nn apsreclmçn-
to da bomba atômica, n aviação foi
> çrma nue maior propaganda tou

I no exterior,
| Ag quotas para fornecimento deaço para máquinas agricolas foram
I elevadas ao máximo no ultimo tri-

mestre de 194;. corespondèhdó a cer-
ca do dobro do terceiro trimestre.
Além disso — aeclarou Tom William— o governo cem esperanças de quaessas quotas possam ser novamente

i elevadas sm 10lê, A entrega de m
| quinas e peças de maquinarios ata

colas será consideravelmente apre
sacia.

Outro ponto de grande importai!- '
ela para a. expansão das atividades I
agrícolas è o que se refere ás habí- ,1 lações rurais. O governei, porém já

! tomou iodas as providencias neces- '.
I sírias nesse sentido e o Ministério f

i__a v*a vtS

ire-

10! cm c_stu,fjàtitc
í CIDADE DO SALVADOR, 2 tMe-
i ridipnal) —lA"pí'ó"xi)uadam.enté às l?
I horas d? 'iioje", «".estudante Vicén»
! tiir, da. Rocha 'Gomes, filha do ne«>' gociante estabelecido.;em Nilo ?>=->
! çánha, sr.,.Vicente AHnaí-io Gõíries,

atirou-se rio elevador.'Lacerda, ve1!
I nartfe da iv-'n*.e,,caindo na inãrc(uisè_

- I

tlò Saúde determinou as autoridaclí
locais que procedam rigoroso ínque-
rito \itiíí determinar ns necessidades
des, trabalhadores rurais. Quanto %
questão do alojamento. Contudo.
mesmo antes de se terminar o Ínque-
rito, o governo ja deuorclens para
o\íc Rojíim iGvsninOíiS. 30-OnO C333õ
do tino Ai1.'"1- iid.s'ZO-iií rUirílí

A razão rlD çísto tresioucado ás-
nfeliz .ovem não íoi slnda, açu-
íd? até afora; l^rtjâúiiiipdo-se, que
e crenda t, niotlvòs de amores 

'com

j uni estudante" dtó norce V-aldemàf
i Lima, iv sidente ein Díonisio Cer-
j queira '•' •
I O falo „oçorfêu numa hora át

grande movimerato ç quando & pc-'¦ licia ehe.Rçu„ ,?.o, !oi'.a! rentfna.s ds
> pessoas ali se encontravam.

Com o .auxilio dos bombeiros *
corpo íoi riwrado de onde cairá er*--
movido pari, o necrotério, onde atê
a tarde tíe hoje n.5o havia sido id&',".=.
tiíícado pelas .autoridades pelicisis.

A ,"Mf:.?if.ion2],\ cdltTÊtâiitõ, KUÜâ,
furo de râporrs.gem. conseguiu d*í^
cphrlr-lhe ty-norns 6 es presuniSv-íS
motivos que levaram s. iTfsloKSSfe
ioYcm 3.0 6Xtreino essíq*
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tírw em como celeiros Devido ae fato ds estar o técnico
rubro-nairro á braços com proble-
mas seríssimos, «âo pede ainda 5

Dos grêmios considerados fira do "bloco dos .rin-
des", isto é, rio grupo dos chamados "pequenos", ha
doi. quo deram e continuam danio trabalho a.s de-
inais, vendendo por preços caríssimos as suas derrotas,
São elos o Madureira e o Olaria, suburbanos das zonas
da Central e Leopoldina. Sem possuir cartazes de custo
elevado ou de reconhecida capacidade, ambos se Imoú-
eeram pela regularidade das ações, e segurança rios sem
defensores, constituindo-se. pelos valores que ..presen-
taram e se revelaram verdadeiros celeiros. Através do
grêmio tricolor suburbano foi que o público viu elímen-

tos dn marca rie Herminlo, Di.;. Esqusrdinha, Arati e
outros, ao passo que cs "barirenses" apresentaram
"players'' como Alcino; Cláudio, Ananias e Leieco. cha-

mando pira s'. as atenções da torcida e dos próprios"emissário." dos clubes de possibilidades Ilimitadas.
Já hoje, por exemplo, estão essas duas agremiações vi-
sadas pelas demais que disputam o certame carioca,
tanto que o Flamengo. Fluminense e America prítsn-
riem re.basíe.-er-se em Conselheiro Galvâo e rua Ba-
rirl, contratando aquelas revelações que o Madureira e
Olaria apresentaram aos fans ria "Cidade Maravilho-
s$". Pelos dados que obtlvemos e as ondas em torno
das futuras transferencias, podemos dizer que cs rubro
negres estáo em cima rie Herminlo, D:di t Esquírrimha
o Fluminense visa o coirur.-o de Alcino e Limoeiro, en-
quanto os rubro; pretendem fortlfícar-se com Cláudio e
Ananias,

':V.M; •h';-W "¦At* ''¦¦¦'rPtoi:
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sobre a antecipação

JAIME, QUANDO SOCOHR.Z. O PELO MÉDICO DO FLAMENGO, POR OCASIÃO DO RECENTE ENCONTRO COM O BOTAFOGO

Flamengo dor uma .espéãta, jsflcjjf
sobre s. projetada, antactpoçfio 

"ÜJ

seu Jogo para. a tarde a* eabado,
Só esta tarde, ao qus estamos trú-

formados, a direção do Flamenga
responderá a o Fluminense, a.süs
mesmo se o Departamento Medico
do clube achar que j4 pode toma»
uma decisão.

Tudo indica que- o prélio seja, rr.ej-
mo antecipado. Mas o certo é qu.
até o presente instante nâo foi pos-
sivel oficializar a idéia visto exista
s hipotesfi da falta ds tempo piyj
restabelecimento completo dt alguáa
dos elementos oonsiderados efetivos,

Esta tsr_e, desde que o znvi tem.'
po nâo interrompa os planos e pro.
grama do "coach" Ernesto Santos,
haver, um treino de conjunto na,
Gávea. Pelos resultados do e.:..ci.
cio e o leudo medico sobre _« con-
dições físicas dos "cracks", ficará, o
clube sabendo se aceitará ou nãq
a proposta que lhe encaminhou o
Fluminense.

Devemos esperar, portanto, m,
oroxímas horas, Tudo será esclare-
,:ido definitivamente.

MÍsWíX4H''rv«w_ytn*'«írai^nf^ ,
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bom cartaz
de todo

_5_^^4

O America realizou, na m nhã de ontem, um individual dos jmais puxados. Amanhã, pela manhã, os rubros voltarão àl
:ancha cie São Januário, onde., sob as ordens rie Delia Torre I
:c exercitarão coletivamente. Nesse ensaio, o America vai
K.perimsnt.r os players Hélio e Baia. dois elementos qus
aqui chegaram procedentss de Minas Gerais, possuidores de

Doi.a Torre contará, para o referido treino', cem a presença I

n

s os titulares.

para

ú Bangú realizou tambem r.a manhã rie ontem o seu ln-
dividual, Para logo mais, Jucá marcou um tríino de con-
junto que contará desta feita com os jogadores Italiano e
Hermoienes, que se encontravam suínènsos peio Tribunal
de Justiça Desportiva. O ensaio terá lugar no Estádio
Proletário Guilherme da Silveira Filho, e c-stá marcado

ísr-is horas.

¦JÉSSpSk

dem.

O Bonsucesso tambem treinou
tarei.-. O exercido não contou
alguns jogadoras foram pòupad
partamento Meaico. O coie
rie amanhã.
Oncinha voi

Individualmente, ontem a
lom toriOi o» titularia, pois
s por determinaç. o ao Ds-,
está mareado para a tarde -

o onze deverá sofrei algum s modificações', i
arâ ao arco e Nanáti â z_;a O player Ws!-

m de ser multado, dsve.á ter o seu cc.i_ratü suspens i

p_f^!

setores não ai
çeram o Fiam

ij^--r_S^—-'

O Botafogo de Futebol e Regatas, somente na manhã de
hoje é que se exercitou individualment;, pois ontem tre,- '
naram o;, jogadores que não for.;m a Minas, os aspirantes, i
O coletivo e.-tá mareado para amanhã, a. arde. S-rho cie-|
v.-ra formar entre os titulares, dev.ndb Osvaldo ser pou-:
pado, apesar de apresentar sensíveis melhora;. Os demais

isentam novidades, e contarão com os elementos que vên-

frent:

logo após

• * »
5 O Canto rio Rio, sob as ordens do técnico Damas Ortiz, rea-

i.er/a, na manhã de ontem, um proveitoso individual quete-ve a duração ds mais de cinqüenta minutos. Amanha, a
ta;-;:-, terá lugar o ensaio de conjunto, devendo o mesmo
apresentar bastantes novidades, raia vez qje a sua riirsçáo
técnica resolveu afastar alguns titulares que fracassaram

Fluminense.

O Flamengo, preparando-se para enfrentar na tard< ''-
sábado o Fluminense, levará a efeito logo mais o seu . .
tíe conjunto O rubro-negro rev.sara nessa prática :.
players; ou sejam: Qúirino-Norival, Paulo Maia-Jaci e Bria"-
Moreira Luiz Borracha e Newton, deverão ser poupadosdesss _-.:e_eicio Sexta-feira, haverá um ligeiro individual e

terá inicio a concentração.
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BATE-PAPO NO RIO BRANCO
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PASCOAL PÊ E BIGODE, A Wl ERMEDIAB1A CO FLUMINENSE

O coletivo do Fluminense somente terá lugar na tarde d:amanhã, Algumas novidades serão apresentadas, conforme
divulgou na edição de ontem esta secçâo. Koje pila manhã
seguiu um quadro misto do F.umínense para a Barra rio
Pirai, onde enfrentará a seleção local esta noite O Flu-
minense seguiu com Robertinho Miguel. Heros. Zé Carlos.

Beracochea, Ismael. Grande, Cireca, Rubinho Rodrigues Goldomir Os-V.Minho e Iraní. O técnico Gentil Cardoso foi chefiando o onze Regres-sara amanhã cerio o tricolor e o treino será r.-ahzado às lõ horas.'
O Madureu-a tambem treinou coletivamente r.a farde de i
ontem. Para logo mais está marcado o exercício de con-1
junto, que contará desta feita com o concurso do ponteiro I
ca anoto Esquerdinha Nos demais postos, o técnico Plácido Inao possu. problemas, devendo treinar os mesmos elemen- itos que triunfaram sobre o onze "alvo" pe'.a contagem I

iiChave n
m.

Bwm fia ilanliiVi lil? fJGlIlll

de rr

rao
Alterações no quadro tricolor para o Fia - Flu de sábado

um I

O novo

O téc nico Nsco realizou, na tarde de ontem, o seu primeiro Icoletivo da semana. Os titulares venceram os reservas pelaicontagem de 7x2.0 player Maneco, oue treinou no co-!mando ria equipe titular, revelou-se, marcando rada menosrie três goals. Limoeiro, Spineli e Alcino. fonm poupados«esse exercício, pois encontram-se ligeiramente gripados;coletivo t.ra lugar sexta-feira pela manhã
O São Cristóvão tambem esteve em acào na manhã d- on-tem, sob a direção do veterano Arquimeáes. Amanhã àtarde, será efetuado o treino de conjunto. Para essa prá-tica. novos elementos serão experimentados e os reapare-cimentes do£ players Caxambú. Bidon e Louro, são tidos
como certos. Sendo assim, o exe.clcio dos "alvo." vem rle.-

pertando interesse entre o; seus fans.» » •
O Vasco da Gama votará logo mais à cancha agO"a narrealizar o primeiro conjunto da semana, sob as ordens dcompetente técnico nacional Flavio Costa Os vascainos hc
nV.3,1^-0' -. _° c0"t?rS<' c;)m os concurso; dos jogadores:Djalma. Eli e Chico, que estão contundidos. Dimas tambem, provavelmente, será poupado Enfim Fia

808 «servas a altura do onze lider invicto.

I F

proveltosí nte!
io realizará
de elemen-

O Fluminense vai enfrentar na
tarde de sábado o seu maior rival
rie todes os tempos- O Clube de Re-
gatas do Flamengo. Esta peleja vem
Indiscutivelmente mexendo com os
nervos das duas grandes toreidas
cariocas, que desde já vêm disrutin-
do sobre este mais um sensacional
Fla-Flu

Dc fato. apesar do ''clássico" Vas-
co x Botafogo qus apresenta-se
como o numero um do certame e do
ano. nem por isto o Fia x Flu deixa
tíe ser comentado diariamente nas
vidas esportivas da cidade. Em to-•io canto so dá Fia x Flu. como essa"eleja fosse realmente a .rincipal.

A reportagem do DIÁRIO DA
MOITE. oue vem acompanhando de
certo tudo aquilo que diz respeito
aos grandes "clássicos" pós-se a
campo a fim ds informar sos seus
leitores, algo' d. novo. Quanto ao
Fia, nenhuma novidade poderá apre-

sentar uma vez que o seu onze já
esti propriamente escalado, saben-
do-te os elementos que vâo entrar
em ação. O Flu. no entanto, pode-
mos adiantar srs seus fans c torce-
dores, oue vai colocar na cancha,
um quadro diferente.

A chave qus o dedicado c- compe-

tente técnico Gentil Cardoso vai
aplicar é assas forte e sensacional.

Multo embora o preparador tricô-
lor r.ão tejha revelado seus propo-
sitos, tudo indica que a nossa in-
formação será totalmente ratiíieada.

Vamos portanto, aguardar a mar-
cha dos acontecimentos.

N^^^^/H^Vv'**

Joe
>»^MyWMv*^A <n_Mh/s* i

;/ uncionor//

NOVA YORK, _ (U. P ) — _ne Louis r.vetou que tem absoluta
i-prtf-za de que reterá o titulo de campeão de peso-pessdo, em sua
luta com Jersey Joe Walrott, amanhã á noite. As apostas estar,
sendo fcit.s .1 base rie sete a um em favor rio campeão. Joe Louis
firmou contrato no valor de oitenta mil dólares' "para aparecer
como campeão" cn Londres, mas se perder o titulo para Walrott
esse cnntr..»o será imediatamente congcUrlo.

*A4>MO^M*^W^M»VMXMM»«MW

Todo enforiro. um vellio associado do Flamengo, de pé. 5
ràando-se para um lado e para outro, dizia para o seu vi-
Tjriho ri? carleirn:

E' hoje que o V. sco vai ver. Vamos colocar em cam-
po um team suicida A defesa, com Quirino, está perfeita
Lembra-se do 1 x O dc tri-campeonato. aqui neste mesmo
campo? Pois o Quirino vai jogar como naquele dia. A lem-
hrar o Domingos. Nio é atoa que a gente dir que ele é o
Quirino fia Guia. O ataque vai arrasar. Pirilo deslocado
para a meia esquerda, para o Perácio carregar. E Paulo
Maia. na ponta, fará o resto.

Nisso, entrou em campo o Flamengo e lá vinha Jacir,
redondo como uma bola, de tão gordo. Nãó se contava o
rubro-negro e, colocando as mãos na cabeça, exclamou:

Veia que incoerência. Que incoerência.
Depois, erguendo as mãos para o céu, implorou:

.Teus Dpus! Mande uma chuva de cangalhas...
Pior, muito pior, foi aquele outro rubro-negro que. ven-

do o team parado, vendo Danilo não tomar conhecimento
de Jalr vendo Quirino de braços nas cadeiras, etc.bufou:

Isso é reflexo da ditadura!
.Ias, com? — perguntou outro.
Como? E' isso mesmo: O Getulio deixou o país tão

escravisado, que ninguém hoje quer trabalhar. E' uma
vergonha.

Tudo isso era lembrado ontem no Rio Branco, que esta
semana, desde as primeiras horas da manhã, fica povoado
de torcedores. Se a gente pergunta ao "Jacaré" se tem café,
fie não estranha mais, porque a turma só ocupa as mesas
para o bate-papo. Café. mesmo, ninguém pede, de maneira
que o cafeteiro se esquece de faze-lo.

Flavio era a figura central da roda. No meio do povo,estava o Jorge massagista que dizia ter recorrido ao Mario,
do Vasco, quando precisou de certo medicamento.

E se fosse no campo do Bonsucesso. como você se
arranjaria? — perguntou alguém.

Eu pedia ao massagista deles.,,
Então é melhor você ir a campo sem a caixa.

E conversa puxa conversa, estabeleceu-se uma espécie
de debates sobre a formação do team. Alguém pegou do
lápis e começou a escreATer: Luiz. Newton e Morival.

Flavio concordou com a escalação:
Norival não pode ser barrado.

A linha media foi a mesma, mas
esbarra o.

Flavio porem, começou alterando a
cando Farah no lugar de Jaime.

Farah, Flavio? E porque?
Eu botava Javme no ataque, na meia direita, jogan

do recuado, lançando Jaii na esquerda, avançado.

| Hijs: Horonha
i

no ataque houve

linha media, cole-
m>y:& ...

¦»i__B_w<t-iwas.iia_:_

CONVICÇÃO ARGENTINA:

SEUS JOGADOR
Os Melhores Do

ES SÂO
Mundo

zü. ?
I _ IR. fi^ í

11 f ísriiste 11"'':

SENSAÇÃO NO TRIBUNAL.

Bí;E?;OS AIRES, 3 IDe H. R. Valdovmos, da L'ni-Icil Press) — "C pouco provável nue o futebol argen-tino esteja representado nas pro\im.s Olimpíadas deLondres", declarou hoje ã United Press o dr. D.iniel
PisciccUl, vice-presidente tia "As.ncincion de Football
Argentino"."Neste país — acrescentou — o profissionalismo nofutebol adquiriu demasiada amplitude e nos seria difi-
cilimo, para não diier impossível, formar uma fçuipa
Que, ajustanrlo-se estritamente aos regulamentos olirâ-
picos em matéria de desportistas amadores, pudessecompetir cm Londres com possibilidades de desampe-
nhar um papel brilhante"

As fileira,
ganharão d

. anunciada pa
i tings. Assim,

Os argentinos têm, obviamente, n convicçio dc cuet. xtítnt .iogaí-dres de futebol são os melhores do mundo,
c esta convicção gravitava taeitamente na mente do dr.
Fiseicclli, quando acrescentou que "é pouco provável
que os dirigentes nacionais se resolvam a enviar a Lnn-
dres uma equipe de jogadores que em hipótese alguma
poderia ter um desempenho de acordo cnm n presti.indo futebol argentino".

As declarações do dr. Piscirclü, o dinâmico e virtual
chefe rio mais popular esporte argentino, significa queo tão ansiado cotejo entre os "virtuosos" argentinos tos .islros europeus, para a solução da incógnita de onde
se encontra atualmente o retro dn futebol muntli.il. não
sc efrtuará em Lonrlre... Será necessário esperar até árrah/.ção dn (.ampeon.ito Mundial de Futebol, a rea-
Üznr-se nn Rio df ...ineirn, em lí>.._, para resolvei a
incógnita.

, Esti completamente desfeita

enviar a _ 1 -rlrfs uma equipe de pmfii.sion.ais ar^enti-nos, disse o dr. PisciccUi. Ko Campeonato do Kio deJaneiro; no entanto, poderão participar os selecinnido?
profissionais.

As perspectivas de se ver os campeões nrrrcntinns
em luta com os melhores quadros eurr.peus nos proxl-mos meses, tambem -desapareceram. O "River Plate '
campeão argentino de 1947, não mais irá á Euro .a (in-ruindo a Inglaterra 1. como se havia determinado háalgun smeser,.

O yic.e-campcáo, "Eoca Junlors", tão r.ouco realizará
a sua projetada excursão ã Eurona, Âs dificuldades
para conseguir as divisas necessárias constituíram o
principal obstáculo para essas excursões

Enmente o "Estudiantes de La Plata", quarto colo-cado no campeonato recem-terminadn, irá á Espanha.Itália e França. O "Estudiantes" tem o "carta." deser um quadro técnico e cientifico, norém de formaalguma poderá ir como o expoente dõ máximo poderiono fuíeboi argentino.
Piscicelll disse, no entanto, nue a participarão dnfutebol argentino em Londres estava resolvida; em principio, e rue a chamada "Comissão da Enuipe Nacional'-

da "Assoclacion de Football Argentino" estava estu-dando as possibilidades de formar, apesar de turlo. um
quadro de "cracks" amadores para enviá-los a Lon-dres. Todavia, acrescentou "não creio que se pos<arhegir a uma decisão Teríamos rue formar 11-» qu..dro rle rap.izes menores de 16 anos ou então dí jorado-

íu ,._ _ I r,es mediof,rw Hndos do interior. Todas os bons joga-possibilidade dc s* 1 dores do pais, da cantai ou interior, si. profissionais.

ca nova geração nada
esíêoinl com a estreia

a òs próximos mes-
n:, encoitro inicial,-

çanhecerêmes ALHAMBRITA ejua
cast.nha escura polo insignificante
Visteador em Biriba uma nacional
por Gris Gris, qúo av>are:c pela pri-
melra nós proçramas como rapro-
dutora Pedisree campanha nada a
recomenda ".ra uma brilhante tra-
ictoria pelos campos dc criação.
Trata-;,1' cl? um.i filha dc Gris
Gris fr. Dàgmar, que nada mostrou•.-.as pistas, ganhando apenas uma
vez na tsmporadn cin 1941, superan-
do Payal, Sunbeam o outros matun-
gos.— As cores afortunadas do sr
Buarque ci? Mace,... voltaram a, brt-
lha: domingo em San Isiriro cem a
vitoria d. Morigol um quatro anos
por 5-'nor que transferido ha poucossemanas para a prc-prierlad. n->turfm.n cário.s. anarecia ostentan-
do pêia primeira vez os distintivos
ouro . friro a rui.

E fê-lo de ma-.oira auspiciosa pot.ce bsm não fosse o primairà a chi-zar n divo. o triunfo lho veio a ca-ber pci.a •desclassificaç.o de Sofo-con que na reta fechou o novo com-
panhei.ro dc Doubtbss fugindo trescorpos. Rsagindo, Mongel veio per-der apenas po- cabeça^ não p^en-do togo ser mais justa a delibera-

fContinuo na 7? paq.)
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ao vito
relator •

ome? — v/alter Manna,
APELIDO? — Nor-nha.
DATA DO NASCIMENTO - Dia

S da Agosto da 1923.
CIDADE ONDE

M A £ C E V ? -
£ ã o Sebastião,
Mina;.

ESTADO CI-
VIL? - Solteiro

QUAIS OS
CLUEES OUE
DEFENDEU ATE
HOJE'' -CA.
Brasil. ri_ Minas,
Fluminense, Ame-
rica Mineiro e
G do Rio.

EM QUE PO-
SIÇAO COME-
COU A JOGAR?

Méis esquí
da.

G O S T A R1. A
DE JOGAR NOUTRA. AGORA? -
Não.

QUAL O JORNAL PREFERIDO?
Tratando-se ri _ esporte, não te-

nho preferencia.
E À ESTAÇÃO 07, RADIO" -

Tambem;
QUAL O MELHOR CAMPO PARA

SE JOGAR? — Caio Martin;,
QUAL o PIOR? - Madureira
QUAL O JOGADOR MAIS LEAL'

Javme.
E O MAIS VIOLENTO? — BtROde.
QUAL O MELHOR TÉCNICO

DOS NOSSOS CLUBES? — Para
responder esta pergunta, eu tsf.í
qus ver todos os técnicos dirigindo
jogadores ds possibilidades equivs-

1 lentes.
QUAL A DIVERSÃO PREDILE-

TA? - Esportes.
A MARCA DE CIGARROS PRE-

FERIDA? - Não fumo.
I E' PAN DE QUAL ARTISTA DO
• CINEMA? — Dorothy Lamour c

Bing Crosbr,'.
E DO RADIO? — Odete Amaral

e- Augusto Calheiros.
E DO TEATRO? — Rodolpho

Mayer e Oscarito.
QUE MUSICA PREFERE? -

Fox e folclóricas;
QUAL O PRATO FAVORITO? -

Churrasco.

Decisão final, ainda hoje para o caso dc jogador que fugiu da
Bahia e está contratado na-G área

NS8.
POLI-

Liquida-f.s, hoje, ao que tudo indica, o caio Gringo-
Viiniia. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva da
C. B. D. vai se reunir logo, á. 17,30 horas, para apre-
ciar e julgar os embargos oferecidos pelo sr. Onety de
Figueiredo, advegado do rubro-negro da Bahia, contra
a decisão oue anulou os contratos existentes.

Este ceso, ainda está na opinião pública. O profis-
sic.nil sergipano, que atuava pelo Vitoria por força de
contratos jurados irregulares, fugiu para esta capital
no desejo de atuar pelo Flamengo. O clube da "Bna
Trrra", n.o se conformando com a fuga, denunciou o
fato ao Tribunal de Justiça da entidade local, que lhe
deu ganho de causa. Gringo recorreu para a Corte Su-
prema, que em acórdão do juiz Clovis Paulo da Rocha,
censidemu-n livre de qualquer rinruln com o Vitoria
pc!. nue n Flamengo o contratou, imediatamente.

Mas o grêmio de Salvador nâo se confr.rmou. e ofe-
receu embargos nue jsrán julgados hoje. voltando o caso
a prRnder a atenção do nosso mundo esportivo, mir-
mente agora, que o tri-cimpeão c.rinra é parte inte.rss-
s.da, r0-5 como acima acentuamos, Grinsro já lhe per-
tc-nce. Desta forma, empresta-s» erande |mcnrtanr;a
an julgamento de logo mais. na entidade dn 14" andar
do Edifício Cineac.

QUEM FOI O RELATOR DO. EMBARGOS
Coube nn juiz Teixeira de Lemos relatar o rceursn

impostn por Gringo c- ao professor Clovis P.uln da Ro-cha fa_er o acórdão. Agora, foi designado para relatar
os embargos o juiz Iberê Bernardes, que demorou, par 1esse mister, mais de rinte dias. com o processo em seu
poder. Não se sabe qual o seu voto, pois est* só seráconhecido na hora d0 .julgamento. No entanto, pelatendência demonstrada por esse juiz quando dn julga-mento anterior, e por palestras ouvidas pela reporta-
Sem em rodas bem Informadas, o Juiz Iberè Rerna">.stermina seu voto para considerar Gringo vinr>la-ln 

"ao
.itoria, modificando, assim, seu voto anterior

A PALAVRA DO ADVOGADO DO FLAMENGO
Ja agora e parte interessada nn Julgamento, o Fia-menço, uma vez que Gringo já lhe pertence, por forcadi decisão da C.rte Suprema e dn oont-atn fi~..^..

O CAMPEÃO DB

peb referido profissional.
firmado .

Assim, nada mais natural dn '
^u? 

ouvirmos a palavra do advogado José

JOGA NO "BICHO"?
QUAL O SEU PARTTDO

TICO? — Não tenho.
COMO FORMARIA O SCRATCH

BRASILEIRO? — Luiz; Nowton «
Morival; Biguá, Danilo e Jayme;
Olâudio, Zizinho; Dimi;. Jalr e Tel-
xeirinha,

QUEM SER.
47? - Vasco.

E o LANTERNA? — Bonsucesso,
QUAL O COMPANHEIRO PRE-

FERIDO NO SEU CLUBE? -
Todos.

E NOS OÜTBOS CLUBES? —
NSo tenh.

QUAL O CLUBE QUE MAIS
GOSTA DE VENCER? — Todos,

QUANTO JA' GANHOU COM O
FUTEBOL? — Segredo profissional.FAZ OUTRA COISA, FORA DO
GRAMADO? — Sim.

ATE' QUANDO PRETENDE CON-
de MoraisNeto. chefe dn Dep..rt..mentn Jurídico dn rubro-hegrncarioca, o qua! no* disse o aeçuinte:- O Flamengo aguarda cnnfiante o 1ul.amentfl d„

julser. p".s nín e-viste nn Código Bmsí1«í-o de P»4^ni !recurso rle emhar.os oue em toda p . e^r., l^catrecursa expresso., Ní0 „ asa pnr _„".,„_,.
Defenderá. Gringo, loco mais. . _d.

I TINUAR JOGANDO? — Até qu.B-

Tranjan.
lngn mais, • adrogado Alfrcdn.

do as pernas permitirem,E QUANDO PARAR. QUE PSX-
TENDE FAZER? — Aí mesma, cci-
sas qu* faço atualmente.

SE NAO FOSSE JOGADOR., PC*
QUAL CLUBE TORCERIA f -
C. A; Brasil, de São Sebastila _?
Estrela

Amanhã: HEStMINIO
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Excursionará a Rodeio
o Diário da Noite F

Adiado o encontro corn o Mauá F. C, —-
Grande comitiva fará parte da excursão
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Completando a semana comem.-
.ativa do seu primeiro anlv.wario
de fundação, nada mais justo que
uma excursão, e . isto o que aeon-
tecerá, no próximo domingo- Rece-
bsndo um convite da diretoria In
Esporte Clube Continental- um co-
irmão de lutas desportivas, grêmio
dos mr.is aceitáveis nesta próspera cl
dade, para que o nosso team to-
masse parte em um festivel organi-
23do por este clube^ onde irá en-
frentar, na prova de honra, uma de
suas equipes rie futebol.

Sem duvida nenhuma a diretoria
do DIÁRIO DA NOITE F. C. re-
jubilou-s.e com esta proposta, porque
nâo somente vai tomar parte em
uma festa de confraternização des-
partira, como tambem íôra o eseo-
lhido, por está novel agremiação que
tudo faz em pro! do progresso es-
portivo desta cidade, pan a prova
principal, estreitando assim, os la-
ços de amizade que nes une a este
querido co-irmão, o Esporte Clube
Continental.
A' DIRETORIA UO MALA' F C j

Segundo determina a tabela ao
Campeonato Grafico, estava o rios.
so quadro designado e enfrentar,
cimo ultimo compromisso do prl-
meiro turno, o forte e disciplinado
conjunto do Mauá F C. Na irnl-
nencia de nâo poder contar com to-
do? as elementos titulares para est?
embate em virtude cie alguns joga-
riores esrarem contundidos, a dire-
cão. técnica d. DIÁRIO DA MOi-
TE F. C. tsria me lançar má" d»
certos jogadores do quadro de asn'-
rantes. o que acirretsm maio-es
dificuldadsí. para a formação do
team oue irá excursiona a Rode<o
Fazendo sentir estas dificuldades a
nossa diretoria en'rou em entendi-
mento; com a do Maua .. C . sendo
por esta aceita a proposta de adia- I
mento para a próxima semana dc |encontro qu» marcava DTARTO PA i
NOITE F. C x Mauá F. C, a qual j
çonfessamo-nos muito ?ratcs nor es- jte çrertr) de comn.e^ntâo e de.ira- |cio ou» fomos alvo dos mentores do i
Mauá F. C. I

UMA GF..»'"r"r f.rtwirVA IRA' 1a n odeio
I

A fim rii ri;r maior brilhantismo i-. -¦'-. «x.rirfSo. »s">sra o DIÁRIO ;
DK NOITE F. c levar imiela -ri-
oade, uma grani"- comitiva, com-1

posta df- diretores, jogadores, asso-
ciados e fans, que terão por pa.'tc
do Es i rt» Clube Continental e de-
mais desportistas desta localidade;
uma boa acolhida.
AINDA O NOSSO ANIVERSÁRIO

DA LIOA GRAFICA
Em reunião rie òntém, dn Lirr.i

Gráfica o feu presidente sr, Jaim-r
de Brito pediu um voto do louvor
pela passarem do nosso J.» nnivef-
s:rlo e agradeceu ao convite que lhe
fizemos para participar cia n-ss-i
festa.
DO "O ESTADO" DF. Í.ÍT_.í!0!

A DIÁRIO DA NOITE F. C. vo-
tos de perenes vitorias gloriosa cinta
de 30 A. Alfredo o meu abraço ami-
go — "Papagaio".
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MêriicoF de 1917
EOMEMORAÇrtES DO ANIVER-

SARIO DE FORMATURA
Os médicos cie 1917, pela Faculda.

¦•> Nacional de Medlcin:'. vão feste-
jar a passagem rir- trigesimo aniver-
brio ce sun forma ã com diversas
í expressivas íestivi.inScs. l/ma co-
nrissS-i composta rir; :'.:-. José Sa-
vsrés.. Enrico P. F;l'i,,, Roberval
Csrdfiro do Firiíis, V/ir. Conré e

realce á data que nsisnaía trinta
srrv íe aiividades eni pr,-1'. cio cie-
seriV.lvúnento dn rv-n-r.i médica n."

à st-rá celebrada, cs ifi horas, na
Caíedral Metrcpoiltara, nilísa pov

ri rezada missa em a^âo r!e graças :
r.- meie dia, terá lu* -r o airnoro de '¦
confraternização, nc i"--"\ rii Mon- i
tinha no Alta d.a E.-.a Vis'a e, das >
IS áí 21 horas. h?.v»rí um sorvete ;
dir.çante, na s.'!« ri-- .:¦-•';-'". ^r••
diíccV; No dia 7.:dom!'V"> um ¦'-; mt- ,
c.i'--.s da turma ri? 1P1T, a pr.ifess t
J"i buim Mota rí*ri' '• em sua oro
y:.'-'.;ri". rm petrcpr-^.f. rias Í3 ki \','¦¦ h?ras, ca r.-!"-'r-= - ¦> firmi.

MOS BAST8DORES
tÍJPI€lÀÍ_iÍ filílí ^«S»OBTE

Está marcada para logo mais a reunião da Superior Tribunal de
./ustioa Desportiva, qua vni juiv_r cc embargos apresentados peloauvo^udo tío % ivoru a de.-.Uuo ca corte iuprama, ou? considerou o pro-tissiortii sergipano Gringo iivfe ti.- tiuiiiqutr vineuto com o rubro-negro
cin ' boa terra ..

A itíssio s.rá presidida pelo sr. Jurandir _.o..i, tendo sido convo-cides todos iw ju.:ts eief.iní,, srs.: tgas as Menáonç?, Alberto Bo.-ghert,
itar. __._.i'i_r„._, icixena c;e temos, Gor.ni ria ilha e Clovls Paulo da
I_íiCÍ»_l
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JOSE' CARLOS DOS SANTOS,

O DESAPARECIDO

Esteve cin nossa redação, a senho-
ra Olivia Olavo rios Santos, resi-
rir-.ntí ii run Fonseca Telles ntirae-
rn 1". (S. Cristóvão) afim de fazer
um apelo por nosso intermédio pi-n que srjn descoberto o paradeiroác seu filho, meniim José Carins
ins Santos, dcsaparecirlo de rasa
«esfle o dia, 23 ri? Outubro p. p..

Qualquer noticia a respeito cies-
te "fajão", quo é aluno do Giná-
Sio S. Cristóvão, pnr:?,. scr cln-iar
Pelo tclrtoiic: '1S-5177,

E' rin nienino .tnsr- Carlos rios
San: ns o "clichê" que acima cs-•impamos.

R_.C_1ST._D0 O CONTRATO DO
NOVO TtCNIOO DO ó PAULú

- A Federação Paulista de Fooi-
bali enviou á C.B D cop.a 'du cc.r-
ua:a firmado entre o S Paulo F C
e o té:ni:o \icenr,. Fsoia pari r-r-
tista, Por essa do.umento Fso.a
está preso so tricolor bandeirante
,..s .'. d? áezembro de 134..

RECORREU O FORTALEZA S
C — O Fortaleza Sporting Clua.
filiado á Feáeraçèa Oêarênse de
1 espo.tos, pagou ornem a taxa
carre-pondenc-e aa recursr que in-
t-.rpôs ao cu.c_r.or rribunal _e
.usriça Desportiva, da derrisào do
G-anselho Superior da mesma Fe-
deraçSo, referente ao jogo disa.-
t-aáo contra o Csará Sport C"'.a,
..os 3 ie a-rrsro uirimo.

ESTATUTOS E CÓDIGOS DA
F.I.S.A - A Confederação Su'.-
Americana de Remo enviou á C
a. D. um exemplar dos Estatutos
i- Códigos ria Federatión Interna-
tianale des Sociéiés d'Aviron, tra-
duaides em espanhol .aeia Assoaia-
ción Argentina de P.emeros Aflcio-
iiátíos

GUER SER TÉCNICO DE NATA-
CAO NO BRASIL — O sr Emile
t.ioret, domiciliado em Paris aca-
h. de enviar unia carta á C. B. D.
cfersc_noo os seu.s serviços a qual-
quer clube brasileiro, cemo profes-
sor de nação. Diz ele em sua

ESTÔMAGO .

Pc.pfoss.ir.omi.ci
O DIGESTIVO PERFEITO

O furto de manteiga
no SAPS
UM COMUNICADO DA DIREÇÃO

DESSE ESTABELECIMENTO
Comunicam-nos da direção do S-

A". P- S-: "A propósito do noticia-
rio relativa oo furto de manteiga e
banha que vinha sendo praticado r.o
Restaurante Central do SAPS, cabe
acentuar que foi a própria direção
desta autarquia que loailisou aque-
1- desvio de gsneros, apurando suas
pro-orçíes e identificando seus au-
jrovês, ou« foram detidos em flapran-
te e eram funcionários antigos, ad-
mitirlcs antes d3 atual administra-
çSo, figurando entre eles um confe-
rer.re rio almoxarifado.

Somente depois das prmddoncias
administrativas cabíveis é que foi o
-aso entregue á acâo da Policia,
qu?, aliá-s prcoed-ú ás diligencias
posteriores com o maior zela e efi-
ciência.

._:-ta que é diçlomad-. pc-la Prefe:
tura ri;- Saine e que. independente:
d.» nataçáo, tambem e técnico em I
ivater-cola. i

Sc.CT?iPV'-se campeão o
E. C. Original

Realizou-se domingo ultimo no
campo rio Grotbo F. O, na Penhí.
um torneio no qual tomou parte o
ouadro do E. C, Original que sen-
do possuidor de um^i equipe b»m
ajustada e tendo "* suas vileira:,
verdadeiros azes do esporte bretbo,
nbo teve dificuldade em sagrar-se
campeão oo torneio. Na primeira
prova o Orisrinal vc-ncu por 6 x O
e na segunda, venceu, ainda. onr
2 x O e na ultima prova, disputando
o titulo dí campeão, com o forte
esquadrão do Esperança F C. le-
vou-0 de \-enciáo pe!o escore d« 2
x n, sagrando-se cámp«SoR .. .
x O sagrando-se esse vice-campeâti

Nes ultimo encontro, fo! autor ios
poals o centro-avante V/ilton do E,
C. Ori-in.l.

O quadro campeio formou com a
seguinte constituição:

Alclr; Osvaldo e Paulo: Jorge. Pé
de Valsa e Albert,-, II: Ror.go. Mus-
soline. WUton, Canela e Alberto
depois Noriva e Miguel i

IH.TITIITO
RIO

ft - e- i;í!:„._Í_lfráflSíé-.iEF..-.._i3(:ão
Gontlnuam vencendo os cracks
da _ona árabe — Caiu o Vas-

co Suburbano por 3x1

Continua ven cen rio. sem ter en-
contrario adversário pir_ _erro'i-
!_ o Juvenil Senhor dos Passos F.
O, Der? ve? reu!"-- so Juvenij oo
Vasco Suburbeno F. C enfríntar
? ajustada máquina qu? é o Jure-

! nil Senhor dos'Passas F. C . gra-
I cas aos esforços de Servulo Geral-
: do. Pelo cue s.» viu no ultimo do-
| mingo, cada dia que se passa tor-
| na-se bem claro ou' os futuro--
: 'cracks da zona árjbe" terminarão
. o ano com o basíáo Ue invictos.

para orgulho ris sua numerosa tor-
cida c gloria do seu pavilhão.

I
ATFN-n.no O APELO DE

SERVULO GERALDO
Transcorrendo no dia 30 do més

p.o. o aniversário de Jayro, o co-
: nuiar player do Juvenil. Servulo
| Geraldo fez um vãmente anelo
i aos s.us pupilos, a fim de obterem

uma vitori» de classe, dizendo qu-e
seria o melhor present» que se p-1-rií-ria dar ao aniversariante. E. d?
f»'o. o Juvenil Senhor dos Passo-'-
F C. io^ou cana vencer. E v»nc-u

; bem. serr-uhanrio nela segunda ve?
i o Vasco Suburb.no, nelo expressivo
I score de 3 x 1. Maisum adversário
j sufi viu as suas pretensões irem
I 

-or terra. riian*e da disciolinada e• bomormea turma da "rona árabe"
F,0?I O TTopíTUf, Ení
CONJUNTO

¦ To-ios as vitíri"! rio Juvenil Se-
nhor dos. P?ss*s F- C s* earacte-
rrram pilo t-aba^.ó formidável rio
ccr.iunfo. NSo s? sorle a riror
destacar »sse ou acue1.» elemerota.
Porem, n'o é d? m,ie s° evalt.r ?,
a'uacío. domingo ultimo, de C\r-
válhal, Gam.hé. Nanriínho. Javro.
BranSS.o e Ei?uá. oue tuno fizeram
rara conseeui.r mais e?fa vitoria.
E assim continu? "-n-^.^o e enn-
Venjendo c Juvenil Senhor dos
Passos F. C.

~ÍTO!ÍSl.(. 
D?

DE JANEIRO
DP. PAtILO ZANDER

AVENIDA RrO BRANCO 243.2°,j
Telefone 22.0323 - Em frente '.

ao Cinema Gloria !

Escândalo náutico
Cerre no meio desportivo aquá-

tico cia cidade que, dentro cl? ha-
r.is, talvez, será dado n publico um
giande escândalo, r-m que so en-
eóntram envolvidos conhecidos re-
madores que participaram da rega-
ta rios Campeonatos
VASCO DA GAMA, CAMPEÃO

DE 1941
O poder técnico cia Federação de

Remo, ontem reunido, resolveu, por
unanimidade de rotos, proclamar
o C. R Vasco ria Gama canipeSo
oe 1947.

APROVADA A "lõ DF. NO-
VE.ir.RO"

O Canselho Técnico d', entidade
náutica da cidade em sua reunião
de ontem, aprovou a disputa rii
clássico "lõ de Novembro", procla-
maneio o Flamengo seu vencedor.

LAMONICA CÓRR-Ü f OM
MUITA Fl.r.í.1

Os que vinham acompanhando o
preparo cios conjuntos para a rr-
gata rios Campeonatos, esperavam
oue o Vasco fosse o vencedor íaeil
ria prova rie ".Quatro roo; patrão' .
Isto, no entanto, não se verificou,
conseguindo o clube da Cru/ de
Malra o triunfo por bico de prova,
findo, pois, estranhada a perfor-
mance dos bi-campeões Um rios
tripulantes rio bravo conjunto, em
palestra com o repórter, informou
que o barco não venceu como es
peravam seus componentes e arlep-
tas rio ciiioe por ter o "sota-voga"
•lof.o Balbi Lamonica corrido com
muita febre o que obrigou a Age-
nor nâo forçar a remaria sendo o
oarca quase que exclusivamente
puchario pelos proas José Joaquim
Ferreira Arames e WUdomiro Pin-
tr (do Rosário, mais conhecidos por' Belo" e "Cartoimha"

João Lamonica. o suner-homem
vascaino. passou a noite cie s.Aba-
do com febre alta tonde dois me-
dicos em sua cabeceira

O gesto do remador ria Cruz d>-
Malta causou a melhor das impres-
soes entre os seus consocios e afí-
cionados.
Nova câmara cincpiato-
gjáfica sem obturador" 

ROCHESTER (N. York) — (Usis)
— A Universidade rir- Rochester vem
d? aperfeiçoar, para estudos cieníifi-
ces uma máquina cinematográfica
portátil, raoaz'de obter 11 milhões
de exposições cinematográficas por
segundo Um filme passado por essa
camera sem obturador e depois pra-ieíada numa tela. na velocidade nor-
mal rie um filme, dilata um projétil
de fuzil a uma velocidade rie cerca
de 2,54 centímetros por minuto.

r ff ¦ Boas, resías... ül ¦
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107 passag-iros para o Rio — Carros elétricos para a
Central do Brasil — Declarações de um técnico brasileiro,
que regressa da Europa, onde participou cie dois con-
gressos internacionais

ce para o comercie
Viria congestionar ainda mais os meios^de transportes —
O caso cias barbearias — O imposto sobre hotéis

Chegou esta manha, pro-erien'*
á: Londres, o paquete inglês "Hi-
ghland Chieftan" que trouxe 107
passageiros para o Rio e ?43 outres
cara S3ntos, Montevideo e Buenos
Aires
PARTTC1P0U Dt VÁRIOS CON-

GRESSOS NA EUROPA

A reportagem do DIÁRIO DA
NOITE, a bordo, falou com o nos-
so patrício Álvaro P;rto Moitinhu,
professor da Faculdade d? Oienoias
Econômicas do Rio de Janeiro, que
regressa da Europa, tendo remre-
sentado o Brasil no Congresso In-
temacional de Organização Cianti-
fca do Trabalho, realizado em Sto-
colmo, e no Internacional de Cren-
ei* Administrativa, aste realizado
»m Berna.

O professor Mortinh. tambem foi
estudar a crganizaçüo áo ensino nas
Universidades e a educ/icào ermer-
ciai e publica na Eupopa.

O AVANÇO DA CIÊNCIA
Disse o nosso entrevistado:
— O primeiro Congresso Oíentifi-

co do Trabalho revelou aos técnicos
cs avances que a ciência administra-
Uva recebeu nos últimos nove anos.

O segundo Congresíu interessou
especialmente, por se tratar de ad-
ministracSo publica. Houve, ainda,
o Terceiro Congresso, no qual, foi !
tratada a aplicação da Psicologia 

'

Administrativa, ou seja. a selecio
orientação e a administração do
pessoal ao trabalho. Ficando, as-
sim, resolvida, uma nova orienta-
ção cientifica, a do caráter do in-
dividuo.

o seu ponto or: vista
Prosseguinclo diz:

Visitei ainda, a Suécia, Suíça,
Portugal, Espanha, França e Ingla-
terra, não rendo tempo de visitar a
Holanda e Bélgica, apesar rie ser
convidado por esses dois poises,
tambem, para fazer urn estudo sobre
os assuntos relacionados com o en-
sin.').

Essa viagem reforcem o meu ponto
de vista de qne a educação precisa
ser não só intelectual o cientifica,
mas também, fisíra e social- A esse
respeito, pude ter a confirmação
nas Universidades inglesas, onde os
alur.es. além de estudarem a mate-
ria. técnica e cientifica, tem inten-
sa vida desportiva o social.

O GOVERNO
Finalisando, o professor Álvaro

Porto Molth.no disse:
O papel principal cio governo,

está na eáueaçã-j publica-
CARROS ELÉTRICOS PARA A

CENTRAL
Viajou ainda pelo paquete infles

o engenheiro da Central rio Brasil.
Nelson Prjulo de Almeida, que re-
gressa da Inglaterra, onde foi fis-
tàlisar a construção rie f)0 carros
elétricos para a Central.

Esses novos carros são iguais aos
últimos carros adquiridos na Tnsla-
terra, sendo que estes últimos apre-
sentarão algumas inovações e aper-
feicoamentos.

Falando com o repórter, disse o
engenheiro Nelson de Almeida, que
os prime'"is carros, deverão chegar
pelo car ueíro iiiglês "Parima". quedeverá chegar bravemonte ao nosso
porto.

O prefeito Mendes tis Morais
contínua apondo vetos a projetos de
lei elaborados pelo Legislativo Mu-
nicipaí. Ainda ontem o governador
da cidade devolveu á Câmara dos
Vereadores mai sdoís autogrifos. o
do projeto n. 73 e o de n. 129, re-
ferentes á taxa sobre as despesas
nos hotéis e o horário único sobre o
comercio.

As razões apresentadas pelo gene-
ral Mendes de Morais para nee?r
sanção aos dois projetos foram pou-
dèrávcís o inspiradas no objetivo de
melhor atender aos interesses da ei-
dade

VETADO O HORÁRIO ÚNICO
PARA O COMERCIO

Um dos projetos vetados, o ce
n. 73. estabelecia novo horário para
o comercio, o qual passaria a fun-
cionar, "em geral", das S á_s 18 ho-
ras. Comentando o horário único,
esclareceu o general Mendes de Mo-
rais que ele viria quebrar o esealu-
nameto ca-tualnmente em vigor, o qual
foi posto c-m prática para aliviar,
om parte, a congestão dos transpor-
tes. O horário único iria provocar
tremendas dificuldades de locorno-
ção, a partir das IS horas, quando
todo o comercio cerraria suas por-
tas. Acrescentou o prefeito que t
projeto estabelece o horário único
para o ''comercio em gerai", nâo
apresentando exceções, quando é sa-
bino que os restaurantes, cafés, ba-
res. farmácias, postos de gasolina,
etc., são "exceções tradicionais,
consignadas na lei vigente".

O CASO DAS BARBEARIAS
O fechamento das barbearias •

cabeleireiros ao meio dia de sábado
e reabertura à.s S horas de segunda-
feira tambem foi criticado pelo
Prefeito, que só viu desvantagens
r.a medida, porquanto o povo fica-
ria privado do se servir desses _s-
tnbeleclmentos a partir das 12 horss
cie sábado. Ponderou que medidas
dc tal natureza somente deveriam
ser tomadas após a consulta â cias-
se interessada.
A TAXA SOBRE DESPESAS EM

HOTÉIS
O outro projeto ao qual foi ne-

garia sanção, o de n. 123, instituía a
taxa rie 2 por cento sobre a despesa
total dos hospedes que permanece-
rem menos de 30 dias em hotel do
Distrito Federal, uma vez que as
diárias individuais fossem superio-
res a 4(1 cruzeiros.

Justificando sou veto, o general
Mendes de Morais alegou que a taxa
que seria criaria representaria o
restabelecimento rio chamado "im-

posto rie turismo", revogado pelo d-*-
creto n. S. 303/45, na base de ! par
cento sobre a despesa total de cada

hospede de hotel com mais de 30
quartos. Ta! decreto, acentuou o
Prefeito, tinha sua vigência restri-
ta á temporada de turismo e o seu
restabelecimento contrariaria nor-
mas adotadas pela Conferência Na-
cional de Legislação tributaria, rea-
lizada em 1941 no Rio cie Janeiro.

DR. MOYSÉS COHEN ¦=!
Assistente da Faculdade de <

Medicina { -

Cirurgia — Vias Urinaria;-
sala 7 — Segundas, quartas c

sextas, de 13 âs 15 horas >
RUA DA QUITANDA, 47. 1.'

">€S-<€_í3r.£íírOS

(Conclvy.áo da'6fi pág.)"
cão cio órsão técnico. O filho dc Sc-
nor completava eutão a. sexta vito-
ria clr- sua campanha -mim -total da
23 a,T.ro.sentTiçòes-

TERMINARAM OS I.F.TT.ôF.ã
ARGENTINOS

Com a apresentação dos terceiros
lor.es dos haras Argentino, Las Or-
tigas, El Moro e produtos do outros
estabelecimentos menores, chegaram
a sen termo sexta -feira- ultima os

| leilões cie produtos argentinos dc
I dois anos. Foram- negociados du-
1 rante o período da vendas que se
I prolongou por mais cie • um mês, o
I totr.l considerável .de 1148 exempla-
| res, que alcançaram a importância
i global de 13 milhões 69 mil o 500
I pesos, ou áeja 65 biliões de cruzei-
i ros. cm moeda nacional. O haras
I que obteve melhor porcentagem nas

vendas foi o São José. que comendo
I o fruto cie excelente propaganda

realizada pelos filhos*ide The Duid
Qülck Ray e L'Oreílamme, excelen?
tes ganha riores. vendeu sua produ-
cito, á razão cie 26.740 pesos por ca-
beca. ou seja CrS 'íóíí 000,00 em
moeda nacional. Seguem-se o Ei-elario com a media de 24.044 u- o
Chápadmalal com 22.7.4 e o Argen-
uno com 20.137. Mas foi o haras
Cri a pari mal a! o ' 

qne movimentou
maior soma rie dinheiro: 1.152.OCO
pesos por 51 produtos.

TT", -~~\ 
iiU embaixador soviético' ^^ Ü BjsíiE&a ^li.-.

__

deixa a Argentina
BUENOS AIRES. 3 lA. F P.l —

Sergulev, embaixador d3 União So-
rtétioa, apresentou suas despedidas ,
ao chanceler Bramuglia. no Minls-
tério do Exterior. !

Serguaiev partirá para Moscou no,
dia 6 do corrente "'em férias" de '
duração indeterminada. :

D u.

Registro de diplomas do
ensino comercial

O diretor do Ensino Comercial
autorizou o registo dos diplomas dos
seguintes requerentes:

De Guarda-Livres- Leonisa Biolo
Amabíle, João Salvador Campos, I
Nelson Te.gehe- i

De Auxiliar ds Escritório — Ma- |ria da Gloria Batista, Zeny Carta-
no de Araujo-

De Contador: — Valter Janenir — |
Helena P_aneisea Chrast — Belmi-
ro A. Videira, Tereslnha Correia Li-
ma, Esdri Moscôso, Tadao Suzuki —
Milton Dias da Silva — Gilson Gar-
cia Terra — Lamberto Stóholl —
Conrado Waldvosel Filho — Na d ir
Martins Mançano •— Jaime Gonçal-
ves Pereira — Maria Adelaide Ama-
ral — José Fellclano Pilho — Meiki
Ikehara — Gil Cordeiro — Luiz Mo-
reira Camurça — Orlando Gallgaü

Jaime Dorgam — Flora Campeio
Real — Afonso Ligorio Montenegro
Matos — Setembrino Berem Cami-
nha — José Ibarro Cazorla — Hezir
Gomes — José Pereira de Souza Re-
belo — Maneei Gouveia Leite —
Haydée Araujo — Amicle Dai Mon
te — Armando Coelho — José Waldo
Cabrsl Ferreira — Nazir Elias -¦
Vivaldi Andrade Rodrigues — Israel
Pereira de Araujo — Norlval Vieira
dos Santos — Romeu Vallim Castro

Rachel Sotero Borba.

..JvfEIHA
P W3 8.
TA.DÜRAS

Puladun, cientes transpárçntes, imita-
ção pcrfeítn il»s diint.es] n.iluV.iis, cor-
rcçfio rios ..efeitos rlò rosto, trabalhos do
liri-lci'. em f.il.iri-iil, coroas, plvots, etc.
Concertos orii rltintaduríis quebradas,r.cin pressão, hrlclses p.irtlrtos, em .00
niniitr-s Run Vlsennde dn Rln Branco," - Tel.: l.'-.',r,!ii e i;nn Santa l.uzin,
TD3 — -l." aiuiiir — iin.-ise ost|iiina da

Av nio rir.iiii-n. Tel.. •Il'-.i.,,;il

~~'Amparando o(s pequenos
agricultores e
pecuaristas
PROVIDENCIAS Tli. CIÓVF.UVA-

DOR UO ESTADO DO RTO
o chefe do nor ern i fluminense

acaba de sancionar importante lei
relativa à determinação da área e
valor dos imóveis, uo iknçamento e
cobrança do imposto sobro a pro-
priéçlúde territorial, excoto a, urba-
na. A lei agora, posta, em vigor am-
para. tambem o pequeno produtor
ria agricultura e d.apccui5.ria, isen-
tando-o do imposto sobre vendas e
consignações na primeira operação
efetuada.

O valor das. propriedades para
efeito do pagamento do inr?osto*t.r-
ritorial em 1048 será o mesmo cons-
tante do lançamento do corrente
ano. ressalvando ás alterações de-
correntes do atos transiat-ivos do
domínio, avaliações .indiciais, ou de-
claração espontânea do contributo-
te. O imposto territorial, segundo a
lei sancionada, não incidirá sobre
sitios de área nfio. excedente a vin-
te hectares., qua nao os cultive, só ou
com sua familia, o proprietário qua
não possua outro imóvel.
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BOftnottiosi

iiOS -testes uni.

È eme tudo nos vestidos Êfecê

conttihue para acentuar esst

impressão de levem: os íens

padrões delicados t distintos,

a qualidade dos tecido*:, o talhe

elegante tf de acordo com as

^linhas anatômicas das jovens

-hrasileiras e o sest acabamento

primoroso - conjunto que faz

de Êfecê o pioneiro dos vestidos

de classe» prontos para

. -vestir m § lider de sua classe.

.7.
It .ivízt diliudt do vistiik fàyj

<!i òir.iicSo a graça humano:* SêS&'' _—¦_¦!_¦«?* f1.-*. f&t
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ANIVERSÁRIOS
ryjUHII-iari, Ho)*.

«Utor ebefe de "O Globo".
Senador Francisco GaJntt.

.*— Sn. Ua Areredo da SUvrln.
Sr. Jurenclo Lunarlo Brandão.
r.of_«ior Álvaro Porto Mon Unho.

Sr. Frsnelseo de Azeredo Viam.
Srta. Maria Slolna Alvet.
Coronel Walter ReCu_1no Vu.
Sr». Altair loeene Novais.
Sr. Celio Carlos de Sons» e sün.

NASCIMENTOS

l.cC_.j

HO i EL COLUMBUS
APOSENTOS E APARTAMENTOS

A¥EMD_% ATLÂNTICA, 486'

PROBLEMA
DO O I A

_-12.i__.
T_U*AV"RAS CitUZÃDAS

Uma revista? 0- CRUZEIRO

FÚNEBRES1

THEREZÁ CINTRA
BARBOSA UNA

almirante Oscar Barbosa
Lhua, seus filhos', nora e
ueto, agradecem aos jiaren-
tes _ amigos da íaleeid.t'>•.____> por iodas as manifestações

rie fraternidade cristã _ convidam a
ioúos para à missa a rcaliíar-sc
zmzühz, quinta-feira, dia i, às 10
íioras. uu aliar ile Nossa t.enhora
ãae, Dores, da Igreja da, santa Cruz
tios Militares. A ínmilia. so-inta a,
todos qne comparecerem à missa
eansprímentos na Igreja e, dc cora-
£áo, agradecem mais essa prova rte
*_üo_ a« próximo.

|f
PADRE CARLOS DE BAR,

ROS BARRETO
Comandante Francisco Xa-
vier cia Costa, Antônio Per-
nandes Pinto, Roberto do
Meilo Campbell, Leuiiardo
du Costa Júnior, viuva An-

tonio Forjaz de Araujo Coutinho.
capitão-tenente Anlonio dc Andrii-
d(-;, Antônio da Costa. Waldemar
Alagão e suas respectivas famílias
participam aos parentes e amigos
que pela boníssima alma de c.u
querido sobrinho e primo F_d"<'-
CARLOS DE BARROS BARRETO
taráo celebrar rn_>s,_ no altar do
Senhor cio Horto, da Igreja de N,
Sra. do Carmo .rua 1.° de Março*,
amanhã, i do corrente, às 10 hora...

&l'!si-áíát> i,v5--....£í>- - rUc

HORIZONTAIS!
a ~- A língua falada pelos romã-

«os antigos, à - Feito sem forma-
lidades. ti — Cravam com puas.
VERTICAIS: >

I — Grande plaiiieic, coberta de
(vegetação rasteira na região recri-
dional da A il0 Sul. 2 — Buracos
feitos pelas meninos par» o jogo í"
pião. 5 - Espaço d* nm roés. 3.AInlcrjpíçHo. imi'ativa de tiro. •!

Variarão de "eu",, s-tnprc segui*
r)a de preposição.

0 ônibus jogou a an-
bulancia ia calçada

O ônibus da Via.-.b i-.-ce_s.or, li-
cença n. 8-01-58, ordem 158 « que
fazia a linha "Castelo-Jocicey Club",
e que era dirigido pelo motorieta
Joaquim Antônio Machado, abai»
roou, esta. -manha, na esquina da
avenida Graça Aranha com a rua
Araujo Porto Alegre, a ambulância
do S. B. S. C. n. 3-65-18, ordem 3,
atirando-a sobre a calçada.

Ao tombar no passeio, o carro»
socorro colheu uma senhora de 'côr
branca, o com 60 anos presumíveis,
que sofreu graves lesões, tendo sido
internada, em estado de "shoclr."
no Hospital de Pronto Socorro.

O motorista da ambulância, Josó
Monteiro, de 83 anos, ca_iado e r**
sidente á estrada da Fontlnha
n. 81, sofreu contusões e cscoriaç&es
e foi medicado no Posto Centrai cie
Assistência.

Machado, o motorista áo 6hlbi__,
foi preso em flagrante e autuado no
_° distrito policial.

Entrou no café e
-.cben veneno

tlJCS. filha do sr. Peneoat Scrpn e
ie. sra. Isabel Serpa.

— CA-ILOS ANTÔNIO, filho do sr.
V_lt#r Ferrai Martins • da ara. Ven
Uni» Nunes Martins

CASAMENTOS
SíbKjo t_ ]« heras, aa .rr.)*. cora.

.Io de Maria, so Meler, da senhorita
Itfrlna da SUt» Balido, filha do se-
nhor rraneellno Bulhio e da senhora
Umerena da SUta Bulhio, eom o M-nhor Petroaüho de Souza Borges.

Segunda-feira, da senhorlta Dal.!-ueldl. fllra do senhor Culnto Lucldl¦ da senhora Clarissa Lopes Lucldl,¦ora o senhor Luís Mendes, filho do dr.loaquim Mendes e da senhora Marialei Carmen Plneda Mendes.
A cerimônia religiosa t«r4 lugar, ás18 horas, na Igreja de Sfto José.

Se-jnnda-felra, ás 12 90 horas, naIsreja do Sagrado foraçâó de Jesus, o•-.-i-amento da senhorlta Nelma Costa,Hlha do casal Alvaro-Cora Costa, como senhor Jason Soares, filho do casalUenedlto Amabllc Soares,
eESTAS

OLÍMPICO CirjZV, — X.iiusurar-se-4 *
hoje, a _«le prôprlu do rilnvplco Clu-bo ,looaltí»ida no» -l- r* t>" pavimento,do Bdlflclo D.!ta, i r.*n Alruro Alvlm.
Para f__t_l_r o aooateolmònto, a dlr'.-torla oraan-sou um programa come-moratlvo. A's 10 lioron. (oi ruzada
mlasa por alme dos asco-iadoo faleci-
dos, tanto do OUmpleo como do an-
tlgo Clube dou 40, com o qual so fun-
dou a mesma agre-rl-çâo. A solenlda-
de religiosa foi efetuada no altar-mór
da Catedral Metropolitana. A'e 17 ho-
ras, ser» procedida a bençáo das les-
tslaçAee; ás 18 horas, terá efetuada a
sessáo solene de tnau_ui_;lo oficial da
sede, estendo convidados para o ato
oe associados _ suas famílias .autori-
dades e entidades deeportlvas, agre*
tr-bçôe» co_;;êncre. e omlgos d.
club*.
COMEMORAÇÕES

BACHAlálS VK l!'__ - A turma d,.•512, da Faculdade de Direito da
Uní.erjMa-V tio Brasil, comemorando
a passar/cm dn 25" anlue. sarfo de tua
lormaUirs, vai reunlr-.ie em 13 ii.)
corrente.

.1 ..ii'!..-- Central dos solenidade) I
vede aos bacharci-i r;:ie terminaram,¦> eurso r.o referido aro cue mandem j(U/m c.dt.:des, eontuníenndo-I/iej qur>. i
u jure? í. eri*._tilr_m ix, eartortò 1n
leçundo Oficio da Terc-.ira Vara de j«•a-enda PuSIlca, 4 ruo E. .Ifeno.,', j
t. [J, com o colepe Jocjutm Leiln--. j.o ÀssvnçSo, t no carterv. íYoiltía,
_ rvà áo Koi.-irir, n. !!0 |

FALECIMENTOS
IIR.JOSE1 PIBES KEBELO - Valecea
ne-ta capital o dr. José Pires Rebelo,
engenheiro e parlamentar, tendo repre-

tentado, eom brilho bcu Estado natal,
o Ptani, na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal.

O e-tinto, que era filho do co/onel
Tremas Rebelo e de dona Una Ca.si-
ana Pires Rebelo, nasceu a 12 de !'.*-
tembro de 1817 em Verl-rerl, naqr.-l-
Estado.

..Formou-se, em W00 em engenharia
pela Escola Politécnica' desta Capital t

foi logo depois um dos cons_-tore_ da
Estrada de Ke.ro São Luiz a Caxias ..
..Ingresando na política ,ío! nomeado
Prefeito de Terejlna e representou o
seu Estado na Câmara dos Deputados,
dt 1918 a 1921. e no Senado Federal
oo. período, fie 19-1 a 1930 e de 1934
e 193T.
..Representou o Senaín na Conferen-
ela Internaelonal American», do Co-
mérelo na lulla em 1918 o foi seguida-
mente 2o Secretário daquela Casa do
Congresso Voltou em 1930 _. antiga
proflsae de engenheiro e fundou mala
tarde, o Banco Auxiliar dt Produçáo .
Pot, ainda, preslíentn do Tourlng Club
t 6» Comp. Hadloteleqrifles ürasllelri-
Er» ylu.o e deixa o. jesulntes filhos:
Drs Tromar Pires Rabelo, engenheiro
da Prefeitura desta Capital. . Antônio
Pire» Rebelo, médico.

MISSAS
DAHIOLrKA DUARTE ?EI-__R.t

BORGUti — Ka Igreja de J.o__a. Sn-
íiliora do Rosário, X rua Urocuala-
na, será re".ada amanhi, dia 4, _s JO
horas, mlsca por alma de Dartollna
-JUE.vte Pereira Bornes. mandada co-
lebrar por nua. família.

"Que Deus u recompense pelo bem qvt puí voz tsftãhá*

flunca pensei que fosse tão insidsrs a infítunvXa ifa radlo-ninastiea
1tum rsplrlto sofredor.

Tenho visto prodígio: que a mtranulosa atuação do mestre €« raUtr-
ginástica vem canseítuindc- há tantos anos, todas eu manhãs, ao TniaufÕiUt

O çua me levr a escrever mais uma ven sobre essa obra esplerufMtr,
orientada por um apostoto ão tíeal, foi o que presenciei, há pouco, numa
casa de sauâe.

Passara eu a noite com a doente, pessoa multo querida. Às seis horat
áa manhã, fui despertada -pela voz do professor, emitida pelo pequeno bjw-
rel/io de radio á cabeceiro, da Aoeniínha, uma jovem de vinte e poucos anos,

Essa, recoslada va coma, brantfuinha como um Urio, estava de j*_!pe-bre. cerradas <. uma onda de bcatitude se espalhava em seu rosto.— Que ouve você, menina?
VOo está cüDinân, ,.l^u^rc., Fai-,o espiritualmente minha ginástica

pelo radio.
Nâo percebe oue a co: rio professor Dlnlt transmite saúde á gente?Há dois meses que estou firesa a este leito de sofrimento. Quando estnv»

bem de sauüe jantei:, perdi uma aula.Já que não posso segui-las física-
mente, fecho os èllios e, mentalmente, faço tudo que nos determina o que-
rido mei.lre. E sinto-me feliz, nesta fantasia de doente, feliz como você
não Imagina. Creia que essas aulas matinais sabem conservar minha vida.
E títiando citou assim, tiansporto-mc retrospectivamente d titnffta época de
sandit, que íião se tetia interrompido não fora o acidente que me prende
Ká tanto tempt a eiia cama. Quando estiver eom o professor, diqa-lhe queele nem pode avaliar o rn-.iivdo de conforto espiritual que me ddo suas au-
Ias, ouvidas aqui no liosvital. Que neus o recompense pelo bem que sua
vo. espalha!

.1
Nâo houve recurso da ciência que pudesse salvar essa vida jovem, t,

quando minha amlra deixou a terra, julgitei-me na obrtgaçdo de comuni-
ca-Io ao professor de radió-glnãstlca.

E foi edificante a uv.iüó que pude constatar entre seus alunos e amigos!
A. pobre morla foi coberta de flores e de preces por uma vndndetra ro-.

marte de desconhecidos colegas de ginástica pelo radio, numa demonstra-•lâo edificante de solidariedade, nas derradeiras homenagens prestadasàquela menina. Tr
Nos olhares piedosos __s rudlo-ginnstas vtem-se a pena e a saudade,

como se há muito conheciam minha amiga. E nem encontro palavras paraagradai.e-.r-Vies sua presença naquela hora triste. O corpo que encerravaaquele niveo esquife pertencera a uma moça Inteiramente só no mimrfo,opa áe pa: e mae. tem um único parente. O que a vida nâo lhe proporcionoudeu-lhe a ginástica pelo tadio: trâos devotados, que tloriram sua morte e
que oraram per sp (Uma. Teve na morte o que n&o possuíra na vida: umaimensa família, unida c fortalecida pelo mesmo ideal!

__________•*_________________¦____•__!__ '¦ ""'"' 
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J-LIMAR, ntn dos valores !( __,conhecidos do púbüco eariwaT
qo« èerUroent. conqolstari $**!sneeasos eom suas Interpreta
na revlst.i, carnavalesca, á_ 

'
Tangerina i J. Si..!..
Brasil", rn.ja estrela esti
para o próximo dia, 5, r,

_ arlos Gom^.

»_V »**>V

DR. LUIZ PECEGO
VIAS URLVAEIAS
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TE A 1 U O
AS. ELEIÇÕES

D A SBÃT

Suicídio ííe um jovem
il .do da Aeronáutica,
rua do La .Tadio

sói-
TW

llfiia Io Coute Soares Machado
(MISSA m 30.e UU)

'üiMíâo ..Macíiado Júnior, Edgard Soares MschadO) Ansando
Sc«ês Machado» Jandyra, 5!a____dc Sícco, Amélia, do Con^o
Menezes, La!_a Auircsta, Ferreira-, Airín ísrrsira Câraara,
rsspeçiiyas íaraüias e demais; parente, convidam j, todo» o_
pirsnies: 4 amigos, para, assistirem à missa de 30.=. dia, qne,

por ijtei, d* saa, querida mãe, sofra, avó, bisavó, ii*, eanbad-, pri-rn*. eomadre 6 madrinha, ILTDIA DO COUTO SOAEES MACHA-
DO, m___da_s aelebrar amanhi, quinta-feira, dia 4 do corrente mis,
*s 10^0 horas, no a!tar-_nor da Ifreja de SSo Francisco de Paula,oosí-isando-se desde já agradecidos.

ClíPÂp DE ÍNSCRIÇAO
Nome

^<%^^J

Ucsidciici-

Estado „

1 CoírespoüdéEci..
| «ara Syitio Alves

•.oUboraitão
_i(ia £_odr!go

ÈUva, 12, 1.- andai- — Rio,

Dispensados dc- apresenta-
ção os reservistas da
Aeronáutica

üem deixar declaraçõ-u nobre os
motivos que teriam determinado o
seu gesto extremo, suicidou-se, on-
tem. à noite, no Interior do caíé, t
rua do Lavradlo, n. 1, em frente _,
delegacia do 10.° distrito policia!,Vai ter Gonçalves Monteiro, de 13
anos de idade, praça da Aeronautl-
ca. O cuiclda, que residia A rua ,0.
Manoel, _. 27, entrando naquele e»-*--
tübelêcimento. pediu, uma uarrafa
de _uara_iá, aderindo ao• refrigerai.-

Jogou-se do alto
ria pedreira
TENTATIVA m SUICTDTO »E
liMA JOVEM NO MOURO DA MA-
TRIZ — GAVKMENTTE FERIDA

Ko ambulatório tío Meyer, foi
socorrida, oiitem, 4 noite e, cm eb-
3_ida. rei_o\ ida para, o Hospital do
Pronto Súcon-o. 

"llosa 
de tal. sol-

telra, residente no morro da Matriz,
sem numero, a qual apresentava fe-
rlméi_tòs na cabeça com descola-
mento do couro cabeludo, escoria*
ções generalizadas e fratura do era-
neo. Ao que apuramos através de
tnformaçôe- colhidas no posto de
a_s_.ter.cla do Meyer. a vitima teu- .
tou matar-üe. at_ri_ndo-_e do alto de I
uma pedreira exlstent. naquele !
aio.A adjacente 4 rua Alclr» Va!**
Uetivü.

Estão marcadas para o dia15 as eleições na SBAT. fato
que interessa muito aos au-
tores em particular, mas quetombem Interessa muito aot-Xif.ro em geral.Duas chapas se defronta-
rio no pleito, disputando ad|-.2torla do biênio prox'-;io.Duas chapas quo se resumemem dois nomes: GejT.a Bos-coli e Luiz rglezlas.

Ao primeiro, presidente hás-.s anos. deve a SBAT. en-tre muitas outra-, coisas ateconquist. ri. sua posiçiiode prestigio Junto á;i tongè*i!c',-e.3 çsfcrangelivis, a arju:..'-
ção da sreie própria ~ ú;-tliruida em prazo muito me-nor do que o previsto —, oaperfeiçoamento no mòoanls-Jiio de cobra-iça. proporcío-nando eir, cinco ano_ e novemeses uma arrecadação supe-nor em m.ls de três mllhi.esoe cruzeiros à arrecad.:.çi_odos vinte e quatr0 anos ante-riores..

O outro candidato... An-tes de tudo, é empresário eíol dos primeiros a protestarcontra a tabela dos dez porcento para o autor. Mais em-nresarlo do que autor, no'--tanto. '
Em seguida, quem ndml.nistra como ele, duma Cia. -.

que* aüíts estará, de •_. alas
gontas: i»ra uma viagem a•n-rtugal quando se rea-lzara eleição —, só poderá exer-
Bm^m"-08*8'5 de Presidente oaoBAr como figura decoraUva,pois durante seis mes__ M,rano, pelo menos, o verda*-*..-
sidente, visto que o eaipre-\__i.iO-autoir excursionameses por ai:o
„SD'fll-f| Que confiançapodei á inspirar um "autor"
que acobertou com o seuprestigio de conseiheird mnsevidente "chantage" contrao sagrado principio do direi-to aut«rai, embora a decui-fia tivesse fido levada aoConselho da SBAT com oseu_ conhecimento e até poriiistígaçáo suaVI

Que autor sc* sentirá & sal-\o de assaltos semelhante.- aoque- sofreu o tradutor fran-cês. da "Carta", com lim ca-valheiro assim na praaden-cia e seu cúmplice na biblio-teca da SBAT?!
BANDEIRA. DüABTB.

,ipn
nela

\_________r^l!________r

LEHÜO DASttllLl
MORANGOSDAIRAPíÇil
ANANA2 DO HAVAÍ

Cm cadd pais colhemos <_ fruta
âç sua «pccidlidddí.Oci paÍ5?&
no mundo fornecem os extratos /
de frutos para d fdbricâcào doi

drops..

BUSI
Ontem eram bons

Hoje melhores

Amanha ainda melhores

,«*_._«,. V*V1» J*V,,*,^'f.'****+.*&&**•&m^t^SSj

Ilha im Governador
Nóo fiompre .err_ne nestí ilha
sem primeiro consultar e nonss
plane dc «rendas em prestaçõessem juros. Lotes perto da praia.Rua Rodrigo Silva n.° 18 —

Sola 906.

W*(fmmm.

aÊ^Wj/t" , * 1 1*-——

SANGUENOl
CONTEM OITO ELEMENTOS . ..il.
COS! AR8KMATO, CÁLCIO. VAS.K-

DATO FÓSFORO _TC
OS l»ÁLS30S, DEPAUPERADO.
ESGOTADOS, ANÊMICOS, Ma
GtOS, MÃES QUE CRIAM.

CRIANÇAS RAQUÍTICAS
KI.G-.B_-_. A O A rÒNínCAÇAC
GCKAf 00 OKrJA.S.SMO COM 0

«as».

5ANCUEND1S
v*nn_Mj l'l*j _* yvy «aoma^aaa. »» -^^wvxa - s^»m ^.a. ¦» ******-. . _ . » ¦*

Uma reflita? 0 CRUZEIRO

Nio respeitavi-i» n
ts fone dose de íoraslíiat,-lrievín- í tj.lw-la A*, un*'d.o-a, a seguir. Minutos. • após, fre- I*»D€lf* **'¥%**

Major João Antônio Pereira
(MISSA DE' 30.° DIA)

e JOÃO ANTÔNIO PEREIRA convida

Considerando
verba orçamentai
Aeronáutica, em
ao diretor geral

_, Qêíicisnc.a àt
ia, o ministro dí.
aviso que dirigiu

do Pessoal, decla-

or A familia
íeus parentes e amigo:
dia que} pot sua alma

rou que não serão realizadas este
ano as solenidades comemorativas
do Dia do Reservista.

Nestas condições os reservistas da
Aeronáutica estáo dispensados de
apresentação.

para assistirem à missa de 30.°
ínanda celebra* amanha, dis 4

de Dezembro, às 9 horas, no altar-mór da Cátedra! Metropo-
Htâna, pelo que antecipadamente agradece a todos que compa-
íecerem a esse ato de fé cristã.

¦_-_-_-__________Bli____

Kar Alves
il (FALECIMEN1'0)
Sua família participa seu falecimento ocorri.
do ontem, e convida para seu enterramento,
eaindo o feretro de sua residência., á rua

.oares Cabral n. 70v ás 16;30 horas de hoje, dia 3V
para ©cemitério de S. João Batista.

Agencia de Serviço
Social lia Delegacia
de Menores

O ministro da Justiça, sr. Adroal-
do Mesquita da Casta, em acordo
com a Legião Brasileira de Assiste»-
cia.- criou na Delegacia de menores
unia Agencia de Serviço Social-.,

Competirá, a, essa agencia, entre-
vistar os menores capturados pro-curando promover o rea.justamènt*.
dos mesmos antes de encaminhá-los
ao Juízo de Menores. A criação des-
sa agencia faz Darte do plano de re-
forma do S. Á. M. de vez que a

.Delegacia de Menores é a Dorta deentrada daquele serviço para o qual
[fazia. au_omatl_a_ne_te. o encami-nhamento dos menores, recolhidos
ne via publica.

gueses que aíl. se eneonuravam, ti
veram i atenção.dMpertada çars o
-stado cm que sê~ encontrava o Jo*vem, já ra agonia:

Pouco depois, ete vinha ,'s faiec«ír,
tendo o médico da Assistência,, queacudiu com a ambulância, consta-
tado o óbito.

A policia, avisada, mandou remo-
ver o corpo para o necrotério do
Instituto Medico Legal. ,

Fugiram da cadeia
ua hora da mis_a

RECIFE:,' (Meridional) ¦---.Três
prisioneiros! fugiram espetacular-
mente da .Casa de Detenção desU
capital, no momento, em que era ali
celebrada uma missa. Conseguiram
os detentos pcrmlss&o pára.lr A-ca-
_ln!ia, ondeUiiciar-Jn aevecuçio de
um estudado plano de fuga. Anto-
nio Oliveira Filho, vulgo: *JU.ó'\
José Lourenço da Silva,^-ulgo "Mar-
reco", e Moisés José de-Sarros su-
biram as escadarias, passaram po*uma Janela, atingiram o telhado dê
onde soltaram para. & rede elétrica
naquele momento desligada e pendurarios em cordas feitas eom pedaçosde lençóis, desceram os altoe .murosaté atingir a cajçada -eml-deserts*
da rua evadindo-se.

Foi aberto inquérito para apurar« responsabilidade e possível complí--•Idade na fuga dos prisioneiros.

íK>--:

J t FUNERAIS
A domicilio s, qoalqcer bor» a»•ü- on d* £oít_. Fo_«: 22-2826

Mac Arthur em abril
regressará aos EE. UU.
TOQtXTO, I (Aíí. — A rjòtlÉla doregresso do feneral Ma-iArthur pa-ra os Estado. Unido. •». abril âo

próximo ano, foi publiéada ontóm
Inm autorlzaçlo de censura ameri-•aas, pelo Jornii Jay>oii*g •Kippor:
Timei".

O.s
NEGOCIANTES NAS MA-

IiHAS OA O. S. f.
XSws tuvma d. agentes da Dfiêjs-

cia de Sc&í-Omia Popular, e outrt
da C, C. P., chefiadas r*_pectiva-
mente pelos detetives 375 e 52, le-
varam a efeito, ontein, pela ma-
nhÉ,, mais uma ba.ida pela cidade,
i cata dos infratores da economia
popular

Ni rua Haddoc.. Looo, 381, onde
ostA Instalada a "Pet:.-ria Tijuca
L.da.", prenderam,'em flagrante o
negociante Pedro Marüno, do na-
clonalldade italiana, casado e mora-
dor 4 rua Drumond n. 94, na estaçào
de Olaria, por ter o mesmo vendido
camarão por preço superior ao ta-
belado.

Prossegutndo as diligencias, os
agentes detiveram, tambem em fia-
grante, no "Açougue. Vale Ouro",
sitq _. rua Viuva Claudia, 459, no
Jacorezinho, o açougueiro Artur Al-
ves Ramos,, casado ,com 39 anos, porestar vendendo carne fora do pre-
ço da tabela.
..Os'dúi_. foram autuados na DEP.

Moção de desconfiança
á direção geral do PTB

S. PAULO. 2 (Meridional) _ R#.
gressou do Rio o deputado Porfirlo
da Pa_, da bancada petebiste, na
Assembléia 'Estadoal. Ouvido pelareportagem sobre a crise havida nos
arr-iaLs.do PTB em -irtudt das sur*
pres.s do ultimo pleito em S. Pau-
Io, declarou que os resultados dás
eleições causaram grande decepção
e fundo descontentamento nas ho..
tes queremlstas.

Adiantou ainda qu« a vista d. sua
derrota nest. Estado oi lépútadã.
federais do partido aprovarem >:;r._
moçáo de ilescôHÜança * sup:-ç__i
diçio do Partido TrabalhUca Brás*-
lelro. Côhílrmoi. ainda a existen.**,
de seria crise nas hostes peteblstaa.

' -_-—.

PI «i t Sil
OS Jã DIAS DE DESPEDIDA
tiveram inicio ontem eom a estréia de

BUENOS AIRES CA
UMA REVISTA DAS RIVISTAS JA' RI. MStNTADAS

Nfft111 1 Fl i
íeprosentsçòfi» «>»*i .Po'^*io'"x''

UM PRESENTE DE RAFAEL GARCIA AO PUBLICO CARIOCA.COM PREÇOS POPULARES, NO

TEATRO JOÃO CAETA
SUCESSO DE FERNANDO BOREL

Beleza, Arte, comicidade e nm
punhado de garotas alucinantes
Pr^os rtíuíWos para as <espeffidas73*>ta^

20,00i Bakocs: Cr$ 10,00 e Galerias: Cr$ 5,09

i.
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PLAS3TCAS DIÁRIO DA
Rio. ?-12-I94T

NOITE
*- 9

»..-!••¦• 
•¦-?.i'íaawiBiii

k-ii
ten

; UE PINHO; <, laureado marinhai», patrício, InattjiiiOiü dii-
.17 horas, no Tálace Hotel, a.' su» anunciaria exposição; Comu
ontecido de outras vozes; dado o alto conceito do exposilir nos
culturais ti sociais tia metrópole, a tnaugurayão foi extra ordi-

nuriamenie ODricorridri, Reproduzimos acima fotografias em «jou
aparece, ao alto, Heitor dc- Pinho ao lado tle um rios seus ijuidruí e,

em b.iixo, um flagrante durante a, abertura da exposição.

MAQUINA DE ESCREVER
PARA ESTENOGRAFIA .

IES, (B. Ni
ida 0 maior
comerciais o
'-'datilografia

3.i -- Está
interesse nos
.novo método

denominado

K ni
anua

qualquer lin.juir. c.je esse tenha siilc
ensinada, -o çueradàr pode alcãn-
car aVrasí-iniH y:taci-d::.:'.e cin ouira
língua èiív pouca.-', scrhanss.

sc rn<
aaèít:
cortiai
'.'MÍ01"

:miáo
fimcl

alar

mi
„P>

:vpe''-qiic permite-- fazer ano-
em qualquer língua-,
iqiiir.á funcio antlopeo
'nuina funciona pelo toque,

o'numero de teclas.em que
rie cada vez. A "fita", o

io qual aparecem as., anota-
c manejado pelo operador,

i as teclas correspondentes
que vai ouvindo;. O papel

e automaticamente"; Quando
a maquina corepousa con-

Imente nes- joelhos do ope-"penada, forma uma caixa'
fácil..de ser transportada.
iia sem.ruieia'. _ ....'-...
teno-da.tilogTafia pelo método
type" é muito fácil de ser
pode ser facilmente alcança-

grande velocidade. As no-,
n ser facilmente lida.-, por

fiquei- pessoa, depois de unia pé-
ans lição. Essas notas são ' tão
;it*eis.quando produzidas á vede-
íácia igual â das palavras premiu-
idas rmo quando produzidas va-
rosamen.te e pdosm ser ligadas ia-
mente muito depois de terem ai-

.madas, I-!í>s grandes organiza-
-. estencs-datüúgrafos sio em-

eyadoí?, com freqüência, somente
mar notas, que são trariicri-
.'-, elementos de um conjunto

iiògrafos, Por exemplo:
esteno-datilograio pode

com seis datilografes, que
r' nelo sistema "Pa-

i são razoavelmente
a, o.s resultados podem
amente satisfatórios.'
esteiic-datilcgrafo pode

ívrà per palavra um rela-¦ma junta ou comitê nu
vista, fazendo uma anota-
cia para referencia que
Aa com facilidade, ón

•r- parte .numa reunião e
a çípia imediata) rer

iü" projetos que tenham si-
jtiis eu aprovados è .que a
& mito-deseje- estudar pííaí
nal. - . -
memorandos entre .«.di-

ipàvtameiitos :podem ser
as "filas" sem transai-

As maquinas "Palaníyp?1 íaoriea-
das na. ínt-literru, estilo sendo u-jh-
cias.ypàV-' t-.Vcôcs U;:'.:-'-!. nurf'-Eí'a-
cios unidos, Cai'ac'H. '•',r'y.:-! dn Su!.
üuic-a. y -mie:» a '¦, rsiíio ftiiça-
miiilniiiri - ue' ¦¦:¦ ' ' "' '"•" "'ua
intridi:.'^..' ity t-u" So: í a
AÜStlT.lí, .'. "/.;:'.;'. ;:-hi'.;) 0Í
Stneotypii'.'" ."fi'-. •¦ i s- v:iy ¦'.;*-
tilograf'.-' ¦ L: •• --. ) -:'::.¦ '•-'.".; am
229-231 High Kulivinr, lari-i. XV.
C. I., e outrr- e- obs ; s. oci. a:
dispõem de pess ai comp 'lente pa-
ra' o ensino Ca -,'e-iu-'- itilografia
peio método "P?;.iniy ¦;' e podem
providenciar .pan-. a iáa oe profes-
.'ores, enl .caráter provisório ou per-
manente,'para. qualquer pavri cio
mundo, em que existem »s cõ"! licõe.:
necessárias para o ensino.-e para a
manutenção' do professo?-.

¦ir

íií

d

;a uu
iio.,1

Pan"» A

i.iíi./ mu!l,i-,lateral permite
aaquiiiu funcione em qual-
aua, sem se tornar necessa-
iquer adaptação. Para-as
çiue falem mais cie uma lii)-.
ncfqdo: "Palant-ypc" a.ssrmni
oportunidade única. Uma

io aprendido-o sistema, em

Os ;MNH'U'4^S (füCI.Cill

%, Ú0bs ile iiíílo
' 

CURITIBA, 3 (Meridional) - \
respeito ila rsarsanizayàu dò sécí'e-
íarhci.) (t_í<,:. Estado, csrreni riiiiio
ie? q;. 

¦ r ¦ . , •' , --,,¦•¦. ,;¦--.
S^uncio.- )!Cixm, as ultimas ul-.í: íp.;i.

¦^'U.';™".1';' '.)' Ç'1"'-'1 tiè saôrethdii
nüJiUaubf," o nr Cíoiní juniòrl poi*~~'q!T8""se";Coíi3idéra inópórtur(ó'
jrJKen-témBntei o retorno do sr f-'n-
,'iauçjo.^lol;es ao Paraná.

ü sr:. lAiigeio Lopes deixará, possl-
Efeeijte, a Prefeitura..desta capital
ií,eÍ;:iV!à â exercer o cargo dc secre-'. Viação e Obras Publibàiii
ilgliani.ú o sr. .Bénjamin I.lourão"'A detentor do referido, cargo] so-;3-JI?me.aniy.diretor do- Departameii-
v..Admjnj:;tr2tivo do (^este. cnm

T.ogátivas dc secretario do Esta-
iQ.p.branrçendo sua jurisdição o sn-
iÇ«.,Xf,i'ritor!c) do Iguaçu'.'.'.uiiriíi amda cs mesmos rumo-

srmnneoerá á frente da secn--
:<¦ Cn Agricultura o sr, Auionic

-líflbajf^, devendo ns demuls pas-a»tcvri^Mus atuató titulares afast,:.-

Registro de diplomas do
ensino comercial

O diretor do Ensino Comircial
autorizou o registo dos diplomas
des seguintes interessados:

Contador: Ivan Wlcsmann Gui-
iiiaráes. Antônio JoiA- Damãscénu
Uicas;- Adelar- Gostarl. Humberto

¦Portcrellt, Osias de' Melo Alves. Jor-
ge Fores, Manoel Pereira Cabral,
Eurico Gonçalves Calafrio. Lyno Al-
ves. de Camargo. Guilherme Arau-
jo, Joaquim Venanclo Fernandes PI-
lho, M3ra Niccheri, Jorge Mlsruel,
Geraldo Peíucio, Waldemar Planas.
Maria Ncusa Bessa, Npsmy Leal de
Oliveira. Dulce Ijeite Costa, Celio
Dore, Joaquim Geraldo Cretella,
Jcsá Ororxo Centrone, Lydia Alves
Pereira. Dilson da Rocha Ferraz.
Rosalvo Silva. Lindemberg Clerc da
Silva, Salvador.- Olivcrio Baroni.
Guaracy Cunha, Luiz Antônio de
Sà, Líjíg'1 Gnbnd Filho. João Mi^ual
Grádano, Géfãldo Machado dc' Oli-
veira, Ed^ar Bolim. Hélio Mirar-
Daniel Pereira Martins. Antorito Sa-
bino d.- Arauto. Beatriz Augusuta
de Almeida. Joáo Batista Leite de
Sousa.

Aplicação de medidas
fitosanitarias noti portos

A Divisfio de Defesa SaniU-ia
Vegetal, d-j Ministério da Agricultu-
ra, emcumprimenlo á legislação bru-
silcira' 

"quo 
rep a exportação üV

plantjií c- i.'i*ck';ii!_ot> agrícolas vem
clocic Í9S().i èxinifiiando com o un
xlmo' ciii:' d i cs produtos qm >-.-
destinam q csjraugciro prescrevei
do mciirivj i.ccnicRs c fornecendo o
('OTriíirst/i.r'üe' s-iiildndc vegçlaj r:;i
uirto p'rüt' níflSD totalidade dos pais -
tjiie -l ratisigciii-çóndscdirj'nis cx.'gcnci;s visam salviiguiircüii
;i agricultura; c o comáfeio uu mcstvt.
fcinpo bu: lUcnua.ou elimina a irre
freavçl "¦ '-"i;' i- dn.pcsso'.1 íikí..'1'u-
jilllcn ¦• ,;"; liiipatriclis. Mu inltiiiu
de cõiTSÒii "' áqüc-lc nbi'- ivo e cvl-
In:- r-i-i-r-.il-.'', i.mi susccplibilidadc
o govr.vnu brásileiru retificou varias
CoiivcuviVs • Interpacloiiais, pelas
qu us os pnjsps coiitrataiites se com-
proniotorám a scV fornecer certifica-
do para produtos aparentemente
issnto.s ds pragas e doenças hcielvas,
e a ini-rrüt-r a entrada de planta-,
ou produtos agrícolas infestados.

• Er-íii. pslitlcaiivem sendo seguida
com grani; exito ei-para não lnii)e-
clir o tráfego' de mercadorias infesta.'d:s. tocio-, cs pais?" se compromete-
ram a adotar medidas técnicas, co-
mo.a -fumlurção, a deslnfeção, a es-
c-clhã, n i.impe?ai pcneir.<""o. n estu-
rillzaçno ii qunrfitfcna, c. • E' pn-
rs.sa .r:i;.':Vi e oU,tras dc ordem legii.i
p ccníiomicii ciilc-, cs dependências &-\
Divi.ião

& reinar
a paz na Itália

Os soldados norte-america-

nos retornarão'a 15 e os bri-

tahicos a 8 — Agitação na
Sicilia —Em atividade o li-

der comunista Luigi Longo

ROMA, 3 (TJ,. P.i — rteli-.a rela-
Uva tranqüilidade na Itália, náo obs-
íanle haver indícios em.algumas-lo.
càiidades de que ainda fermenta o
¦jriiu provocador dos acontecimenf-s
cientes últimos trinta dias.
DEIXARÃO A ITÁLIA NO DIA 15

LONDRES, 3 (1NSJ — Circulis
ligatíos ao general . Marshall des-
mentiram noticias- aqui divulgadas
rle rue. tropas .norte-americanas se-
riam mantidas na Itália, em virtu-
de Ca gravidade cia situação ali, e
acrescentaram qua nio íoi alterada
á dscisãb di evacuar todas as tro-
pf,3 dos Estados Unidos na Italii,
i';é 6 dia lã de dezembro;

30 Òilf KX-GlJERItlIiHEIBOS
R07.ÍA, 5 (U. P.) - 0:l!der co-

rilUnísta Luigi Longo, depois d<
pEsati' omi-ivista 20.000 cx-guerrl-
üieiroç, sm Gênova, manifestou qua
u pririiáiro íulnistro italiano, sr. Dc
Gàsperi', levou a cabo um golpe de
Estado ao eliminar os comunistas
de seu governo, em maio passado. -

TAMBÇiVÍ AS TROPAS
INGLESAS

LONDRES, 3 (A. F. P.) — Oa
Incidentes até agora ocorridos n*
Itália de modo algum levaram o go-
yerrio britânico a modificar os seus
planos pira a evacuação das tropas j
inglesas cio mesmo país. f

K.sst evacuação, como so si»be,;
deverá, estar comp'eta no dia 14 do;
corrente, de acordo com as cláusu- \
Ias do tratado de uaz com a Itália. S

Precisa-se, re.lm#nte, - no Minis- i
tóritj da Guerra que todas as tropas i
iríglásas deixarão a Itália vio dia 3 1
do, corrente; de abordo com o que r
íòra anunciado precedentemente.

Por outro iado, nus círculos liga-
dos â Conferência do.s Quatro Mi-
nistros do Exterior, ôbsérya-sé que
í. oruem oo dia é estritamente re-
•..''rvada i. Alemanha e á Áustria,
iiau immáo noticias de que o de-
Í3gádo nurte-americáno tenha agi-

?.dc co.u os seus colegas a questão
So evenural adi m?ntò da partida
cíks tropas norta-americahas c-u das
trçpás aliadas da Península. Iwo
"ii-íuriiinieiits não o::elui a possibi-'fú',-3 de que se possa discutir o"3so uos corredores.

AGITAÇÃO NA SICILIA
ROMA. 3 (APP) — Registroii-se

ontem o recrudescimento da agite-
ção social e política na Sicllla.

Poi proclsiTiàda a greve gemi sm
Messiiia, como protesto contra "*
indiferença de que deram prova as
autoridades a respeito dos gr.r es
problemas relacionados com os tra-
balhadores da cidade". Duas mil
;:ir:soas percorreram as ruas da ci-
dade. em manifestação contra o go-
verno'. As sedes das p.artidcs "Uomo

Qualunque" e Movi ien'.o Social Ita
'.iano, considerados, de tendência
íièò-íascista-, foram invadidas pelos
manifestantes, os quais foram, »fi-
nal, repelidos pela policia.

Antigos resistentes de Jjtávahusa
Invadiram a Prefeitura com o intui-
to de conseguir o aproveltavnento
dds""gu«rrilheíros desempregadoÈ.

Em Naro um milhar de pessoas
penetrou à força no quartel auxiliar
da gendarmerl-i. ocupando-o.

Em Oattoliea üraoiea houve ai-
guns incidentes entre os grevistas e
as íorçaA policiais. Os lüanifesten-
tes'bloquearam as estradas de aces-
so àaldelii, impedindo a circuiação.
A policia, entretanto, conseguiu res-
tábelecer a .órdem.

vil s. nm ?m nmmm fcftfSP^SBBff!»

ikBUS HORAS
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Mais um horário REAL para servMc: o noturno

yiEAL das 21 hs. Diariamente, nesse horário, saem.
üe São Paulo e do Rio simultaneamente dois
aviões noturnos da REAL. O noturno REAL-
permite ir a Curitiba ou Porto Alegre e voltar
no mesmo dia, aproveitando o dia, lá. É o horário
dos homens de negocio e dos que querem sdian--
tar seus programas de férias, com a vantagem de
desfrutar em viagem o peculiar conforto do um
vôo noturno pela REAL. Está assim em suas
mãos essa grande conquista da técnica acronáu-
tica: a segurança e a comodidade extraordinárias
dos vôos à noite, sob o insuperável padrão de
eficiência que a REAL proporciona. Aproveite
esta noite — vá ao Rio peio noturno REAL
das 21 horas e verifique o quanto c melhor.

Partida jimulíânea
, áo Sio e Sáo Paulo - 9.1,00

ChegacJu simultâneo
no Rio ¦» Sâo Paulo •• SS.^J

NOVO HORÁRIO RIO-P.ÂLEGRE

Chame

42-3614 c 22-809$
e vérí como tudo é
rápido, cômodo e eco-
nômico, tratando-»»' dã REA.L,.

*f%T$£iZth'

10*

Partida do Riu , . . ,
Chagada S. Paulo , ,
Partida de S. Paulo ,
Chegada Curitiba . ¦ .
Partida do Curitiba . .
Chegeda Porto Alegro

VOLTA
fnrtida ds P. Alegr», .
Chegada Curitiba , . .
Partida de Curitiba . ,
Chegada a S, Paulo .
Ptiitido de S. Paulo .
Chegada ao Riu èi 97,

6,30
3,00
.9,30
9,40

10,15
12,25

!6,00
13,0'/
18/30
19,45
21,00

30

I

1

[f .'.vi-to dc-pcmdcríi d•> resultado"i'sSJ tralinlhn clcis„-p33sedistilay
s vJsani.S moiioijoli?,uçfi() rie to ti oi
cargos- cia iidiniiiistráçRcí! pro-
mda pbri.çjr cs.dcm;);) partlrlns a

denarenv". o governo. OiláiUc
¦pAAM-iòéC visados dsUi PSD c

':-:~' sus roaoãoi i'?.süfi liur u1»

0 desembaraço alfande-
«jario -h mercadorias
aclquirítli:> pelo Exer-
cito ho exterior'

O ministro ds Ouerra, em aviso de
ontem, declarou o seguinte:

"O desembaraço alfandegário di |
mercadorias adoutridas no exterior j
por diversos orgáos deste Ministerij ¦
tem sido dificultado, ás vezes, poi j
falta de clareza nos documentos de !
cmbaro.ue.. ¦ - _ |

Quando se tratar de compra CiP
ruo. consignada ao Ministério da
Güeirà, este fato deverá estar cn-
plicilo taiitn na fstura consular, eu-
mn ,io coiiliscimeiitü dc embarque.
NT.p dsvçv.á, pois. constar dc idnlium
dóciíriíêiitò o espreííó "a'ordem" e
siiii- r-u-a- tionsi-íiiáçAo iioriiliiatiya »¦>
Mir.isiovio cia Guerra- Somente nes-
sas coiídlçüjs será. possível, ao Mi-
íiislcrin cln Przcnda, dc acordo cum
a lc:ri;laeão e:n viscr; conceder a
i-.eii',ã-.i cie pag.Vmçnto- dc dircUos c i
,a::as adtiáiicircís'.' I

IJaiicio nor bem recuincndada cs1/.'
medida, não devora so:; enctimtiihii..
rii an m-ii gabinete sriUeltacr.o de1'
Isenções, t|ue não atendam ac|tieliis
prescrições, para mcrrfadõrias embar- ,
cadas no exterior, em data posterior I
a este Aviso.

Os-orçãos aue precederem a com-
pres no exterior deverín fazer cons-
tar do documento de compra, umn
cláusula taxativa pela qual o venda-
dor se compromete a, arcar com as
deipesas coréspondentes a direitos e
demais emolumentos aduaneiros rs-
ferentes ao artigo Rdouirido.no caso
dp nfio' ter sido obsírvacla a deter-
minScjfto acima".

Perfeição s$m igusí

RUA PhDíiO LESSA, 31
pjc-llcioaa* CUPÍci

Amassa
movim

emunista não
de

Compareceram alguns oradores mas não houve "meeting" por íalta de público ~« De-
tidos em atividades de agitação dois funcionários da Secretaria do prefeito e um do
Ministério da Educação - Um episódio pitoresco em Bangú: "Doíltô, a policia não qué,
mas eu vou fazê o m?u cumicio..." — E acabou preso — Outras notas

vcciiv-se forçadas a exiair a aplica-
cão ds m;.iicl.s fitossan)l'ai'ÍRS ante.-

DricSii SaniUria Vegetal '.du embarque pu á chejacta.

miaiv qualciuei' prrvísao a rc.

,:::«;a-:-i<' .í?õcí-131 ri 11«O^íi

'Uciile um RfTiíc
'•Hyjiyy iÀtn-ldiytu '.* - A lm- j.' .'i :--.-i lncíil iniciou umiííciuhjiafilia-:

¦embalando cs joç);os tíe aaar e cue
niio escatid tlosamente pr.iti- |- nesíu r.nplttil, As agencias do i"-'.fífÇMrii-KiiHo" 

:¥Oliargiti a funcio-
!'U.L.aiihòdo'sÜ3s portes..é sprsseiH.j

vi < imenso mcivimentu. No íeoii- .'''A,:rJ[r-:ita. 
<irt_>íoriÚiiè-..fimci.i.-,J

• ;*ai-.-aíil/jtas' e"l.m!';irá.-: niHCíiiific • |
, -iiÇtt.fnaS.ál.icbs. e-i -drilíides.-jieli'-]-

cal que funcionara nos. extinto--. -
i: cassinos. -. |
,. ^ícia-^o aun .-. cuiiipllcíados nos !
; i)M4cij.w.R-ca da batuta, a P.ollcia c u|
yJo.Vfrnu do Estado ' fazçm . vis'as
¦':-':::¦:., permitindo ainplõ' furírfC-¦n:;::: -¦-¦¦ ,-i.-,r, j--70s, frerjúfiitad'jH por'¦ 'í11 •''¦<¦?.:,. A "Pèsta da Mividaçlé ¦ é

(Is ,,., -.y.i-Ufie ;do siv Arnaldo Mo-
$[¦•¦'* superintendente: da Ka •

d.-, Pernambuco, prbtc-gido

w\ ' ^BÊ^^^W^-tiWmm

jmmWtWwmw^mVfa.'•".!Ç3w|:í',jw"Jb IDRBVivwpHranVI^RHrilí^RValiCíí ...,,n^W

O fliülcicatln 1'fcügaí Mai'liii:i..'(la. '
Divisa» dc roliciii-1'ulitii'ii. fnliuiO.i). I
aos iirimolros miiiutos dc í.hiijç,';'."•¦ j
ji/rhalistasi ua rria da Uçlaçfiu, In-
fiirinoii t|iic nenhum incitlciilc tli>
liiilm-cVii fiiave se verificou «iiíçni ]
nesta capital, onde <is comunistas i
tinham esboçado um movimento de |
desobediência ás autoridades, ' («u- •
tando e realizado de meeting». Mim I
consentidus de protestos cpiilr'a-a I
cassação dtis mandatos dos. parla- |
mentares dó exlinto partido extre- [
mista. '..'.

SUSPENSA ,A :'PKO.S"i lUAO.y
Conforme havíamos anii)it:iatlii,.,a j

policia-politw.-a. àrticulada...'COÍn.''-iis j
Distritos Policiais, nr, pti-vi-iao .de j
que os comunistas iticistiioCm cui \
seus propósitos dc desMimTilivJíváo.cia !
autoridatlc, havia sido ik.-síu. ili'I
prontidão h par.tir das II' liiuiistli' J«inlçiri; ,V's 2V horas, ciitrctniito. já
essu iirtlcm rvccpi iiiiiul havia ,siil;i
rcvoifatl», pephiiiticcchitii. cnLi^imi- I
io o eshtlii tle alcftii.
uorvi: ()Jt.\iK)iii-;s, mas ti vii- ;

r.l,ICO NAO COMPARECEM»
Km um mi oulrn loKi-a-.louni. v : le

lia viam sitio aiiiimiinilus cs i-omiidiin.
houve urutltirt.s. inircm, não iuuivi'
publico. Assim st; verificou • rm
tfxnm'|lliMi'ii lariio t!:; Mumailit... V-ti-i
ralar ali, calava |ii'o;;r;!iii;-.di|,¦ culrv
iiiltros, a .vrrc.ndiira tia Cinríny- Í!li-'
U'a, (pie esteve presente lèiiilfl, cn- 

'
Irfliuiio. se retirado sem i.v.er.,u.vi '
da palavra. O mesmo acontcrisii mi ,Itló Comprido e cm Cíiisu' cji?!;?
compareceram os comunistas Aílln-
do Pinlui p Hermes Cuir-s '

^á^. tendo a quem se di: í;..'..-<; d i 
'.

manifestantes se, piir.cri.íii flp.àjbmn
cm. retirada ã simples ;iat-»--,iv?,:>(;.:e .
dauolicia. ¦'-. '.., 

J

m iijüwi aSBBwBSBS&HWiwwMMWMMBWW^ ¦— ¦um*" "" ¦¦I'1*"»* j

Julgadas iíiveridicas as
acusações a uma patrulha
da Aeronáutica

Em 3(1 de setembix ue 194'/, Un>
cl de Paes, em requerimento ao ml-
nlstro cla Aeronáutica; soiicicou
providencias face.a desacato de qu»
tíoi vitima ppr uma patruUaa ¦ d*
Aeronáutica, Os jornais, na í«&-

siáo, noticiaram o (ato..
j O ministro mandou abrir sigo-

ros.i sindicância, fazendo ouvir, in-
; clusive,: as testemunhas aiToladaê
I pelo peticionarioi O ministro pres-
! ta ao imblico'. 

'os" seãnintes esclare-
| cinintos:

As ínforma.çôfls dirsr,- Uracl de
Paes não forniii- cpiiflrmadas nem
mesmo pelas testcniunlías arrolada»
pelo Intcrcss cln; nno c exato' te-
nha sido a casa do sr, Uracl inva-
(lida: a .ipreeiisSo Me uma arma ris
que ern portador ;im guarda di
Central dn Brasil, óídrwii a pedi-
do do -comissário cie- Policia, vista
encontrar-se embriagado o referi-
do "guarda; a arma em causa íot
remetida oflcialmeiite ao exmo, ae-
nhor-cheie dé Polic'a; todas as dc-
mais'¦acusações' .uuiibèm-forim jul-
gãcTfva '"ivr.viçiiiüiK',. "em. 

virtude defl
aut.os í • sindicaricia" ;arquivados no
gabinete'- ao míhíètrb',

Poliüfii ÓTçyò
tióú " pmírôMòlfs ¦'¦ Yio DF.rc-

TADO FHANCISCO MONTE"KíutaIjBZA.--:-* 'Meridional)" ¦ --
Noticia s proc'edtthie»4í«-SObrâl 

'D -.for
íuam que o deputado Francisco Mon-
to sacou de. um revolver durante i,
realização de um comício pessedLvtá,
ameaçando atirar contra um cida-
dão que dera vivas ao candidato ad-
vcrsiirio,

O fato enu-ou grande tumulto.

"Subiu 
ò preço do|tr-

do

¦O:;. |PU,l CKÍlomisjãs detidos duronle os dili-jençias dé otilotn:
li, Foudo Alcântara' Barros, Silvio Caslilhor, Bastes •

'rei;,' ,-i-iciiin comiiostíi Oos sra. S. Ãiilcfo tle ,^'alos, diretor da
Óalüri tlíÀmortlzaçào, Clovis Feneça l,ima, Caio Marques dc Souza,
Gcralflo'¦!?.: Cíólj, Gustavo Eduardo Corscntli. rcsncctlvamcmtc. eh"fr
iiii ::ccílm!n f-ci-ã», Tçonoloflsta e Cnnfercntcs de Valores da referi-
().a Citlxa, esl-ve ontem no Gabinete dp ministro da Vnrendn, a fim
âe. convidar o sr. Correi • Castro para a mlssà qu* êm nçâo de graças-pclcVíCO-Vestíbêlécimento, será celebrada nn próxima sesta-feira, dia .1
»lo eorrcntci fa-" àiõíj horas, no altar-mór ti* Catedral * <h «uai geri
(.{icúwits R. Bin. Rcvma, T). Pediu Massa, ti!íii>:i ile Kio Negr», K»

cliílié tutu aspecto colhido na '.c-ujjU.o

... um fcPitiDino fj-n.Müfíi::;•/»¦¦ -j,
Km Bangu se \erifi-mi iih("I'\!Íso- '.

(lin pitoreseo. Viaiv«liui:iito 'taiiu-in--
gado, um indivíduo fie «o: •' 'ire! rv
compareceu à delegacia .oeal. .':li I
anunciou ele à autoridade ile' plü-n
tão: •.. ¦'.:.*¦:; •

— "Douto, a policia jiruilitu-vmi(,.s i"
eu vou fazê o meu cuiuicl"'.'; -- '."•" --'f

Cprti efeito, pitui:') mais i.aitle.'-. iwj
Infeliz, pendurado dc tun iiiiirp) fui:1 -'
va as ihiissàs, ,'í jutcrrüuitifgQj «xai-'l
tou-sé è, ao rer dcliilu'. i-lier.u'.!'- ¦ i
aRredit. un» Kdllciai. gcr-óTü. ".mUnii-.-l'
sead.o" cm revide -¦¦ preuo':i ¦¦ .;-, |
DETIDOS DOIS rCN( lO.YAKIOK |
DA SECRETARIA !)(l PREFEITn

Durante a batida daila i ,i cidade.
n. no!'ciu presiden <au atividade d'*-'

•viy.Uy'í;u..^.i;iitii-' (;oiiiu:ií'Jtas •: Kntrc-
r.iti"j. .'<>• |-.'i'!.„-,i-;:f. .fiisé iUjijmúndo:

M:-.<.MV'.-i'.lv-.-,-i! liéile. '.-!¦ itieiiíe.è» iiVenl-'
Jda. ttub:vi,-|)H»i.- ."-ai.- yi.tii-ti. e Kausto
iÃíckntarái -r.c-rcsí, . iiíofátlttii à ma
.í^V-^molr^-W—l'niv.'!i'r-n ambos x

¦ i-cUiiá.../'üíAro 
'¦.Èxnèstii'} 

. J.osé Rai-i
riiüitlo é f-.iiiei"-;,-! Io;.- \ H-eretaria
.(Vi .l'.riv'r.,..!.iirii. fausto é escrltiirn-

¦¦'|7'i; ,'i'-.i. mímietpa.iWRtlcv Iforinj» pre-
íiv : i i';.i,'-,dn «cf,íiiffin • ''Tribuna'

¦rl)<-'-M'\:s:'-:. im rjjáluçfto/ílíisdrit.lI, c
lynpjSj |i.riix|miil!iilçs úit lúisiú oinle ca-

iáíiíi .'pciTi-atlo. uni iiüinlilitu
¦PÃO» ).»'•¦ ,M I' ,\i". pí;'V ( -10 \,A jll OKU

Ií JS ' - T! Jh:(3 n,\- Lllif^CAO

tíario tio Mlnisterii- da Educação,
residente à rua Souto .Carvállto, IR,
apartamento 104.: Silvio foi preso

¦'.¦¦'ííafiis' 'írV-ij-s.'.-¦'i!r elementos- de.
nxer.or calejoria foram levadas í
efeito, Cn:-.>, entretanto, desiicrtou
ceei" interesse da 1'oHela. Trata-se
de iiiiviii Ciiitillios iJastoã, íunclo-

ADMISSÃO 
'TAR IA..

CARTEIRO-DIAKIST\ ,
¦ Ãçham-se nbev.táfT. n"a" fciidlííde
íÁ"p'ei'félçoam'ento des Correios e.iTe-
ircrafo'.-. á rua CoiidE^Tiè' :Bd)ti'fiiri
230.-Tijuca, cie 1 a fi de-deaembro
do corrente ano. de 11 ás 17 horas a
inscrição pavii o escune de seleção
Intelectual pnra ,n furtçfi.t) :d.i..,ràrte|-
rgVfH'arlsl.n;'tlã n'tretoi-ia----RçsJpnaÍ do
tMftíltd Fcderiir,'"

Po
nh

! 18 e

•rer candidatos qu-
compreendida entre•So preferencias os

/osé Raimundo Gonçalves Lei-
Anibal Teixeira Lopes

num bonde Cnchambi, distribuludp
boletins contendo convite puni nm
comício, no qual scriu fundada uma
liga do delesa da Constituição.; In-!
lei-riiRado, Silvio sc neRiiu a prestar
maiores esclarecimentos .obre a ori-'!
Rem dos referidos boletins. Teto
mesmo motivo foi delido lambem o
secretario politiro -l;i relulii "Ar-
mundo dc Sotiza", Anibal Teixeira
Lopes,"."

ex: 'compa teiit-e.i
.Será 

"exigido'-certificado de rçser-
vista ou cie alistamento militar--^- ü
foi--grafias 3x4 e a taxa cie; inseri-
çáo de CrS fí.GO,.

.Os:.cáhdldatos .concorrerftò a 6fl
vaias, sendo o salário, mensal cie.,
CrS 750.00,

Ãs admissões obedecerão iil,'o>.-0M~
niente, a'ordem di; cliVisííicaçào.

'(

a|iró«;u) uo. merrauo

puÜHlH """.".' ¦..¦,;¦;<
S. PAULO, S ("MeridionaD —. &

Mercado do Àlgbdâb abriu ontem
\ alU de um cruzeiro, havendo

desusada procura cie mercadoria no
disponível. ;

A reportagem apurou que o esto-
que no Banco do Brasil, que acaba
de ser desfalcado de UO mil fardos,
vai receber mais 80" mil íardoa aas
entregas dos mnquinista.i.

^presidente Dutra
;visitará (Aintiba dia 19

"ÒUIUTJBA. 
3' (Meridional) — A

visita-do sr. Enrico Dutra- a este Ba-
tado está sendo' aguardada no di?- It
do corrente, data' em que se come-
inora .-qui a separação do. Par&r»
da província ne-Sâq"Pã'ulô.

Além das fesllv idades progrwn*-
das, o sr. Moisés Luplori est>. eeB.-
vocando prefeitos e vereadores pmk,
coiierèsaoòs, discutirem problenut
municipais-e fixarem normsi ** üfli
admirástratír».
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ESPETACULAR
TOTAL DE

SALVADOS DO TOCO
INOVAÇÃO
OUVIDOR, ESQ. GONÇALVES DIAS

ASSOMBROSA
SMEDUf J_0 DE PREÇOS

BB

i
i.
«
i
j«r
i
i«
s»s«I
-

<*
9
9•

DIARIO HA NOITE
10 > Rio, 3-12494?

Rá dio DIARIO

ONTEM E HOJE

±*m*M0 artigos perfeitos ?»*

i
Í.OT

frp/.> $>9 P tf f
llfe

g9 EraBsl- Sra s» SIP I Hl 88 acurará» ibi P S il
egociações

. de São Paulo
JA

3. PAUI
teunião rie
cutiva do
deputados t
veli Júnior
¦ icões na
Quanto ao.-
liarão com
tam-se os s
Lia rte. Dio
Narciso Pi
pos. Ahtòni
zto José M;
nha. Bento
ciai, Procoy
Martinho í.
i-ence. Esse
ram no bl
lia forma ri-
Ademar de
forma-sp o

l^yv.-ilr^iai SfilB i. d
E preencheu iiiíempesiivai.iente as vagas dos próceres lieis ao sr Noveli Junior

O VICE-GOVEENADOR EM GRANDE ATIVIDADE POLÍTICA

Houve um tempo em que o
Radio vivia cos tabus. Quem
tinha ni.ls nome ganhava
mais. Era o mundo d? ídolos,
ca.ln qual procurando colo-
car-se mais alto, na ânsia do
troipti Invisível; Mas não era
mais possível continuar as-
sim. fe! foram caindo o.s {--
bus, um por um, reduzindo-
se as vaidacl-s ás devidas pro.
porçõis. E' verdade que aln-
cia hoje temos um Francisco
Alves na ativa, cantando de
cima, ostentando a forma rie
todos os tempos. Mas o ve-
lho Chico se coriuna propor-
cionalmenle a programação
ria Nacional. Outros caíram.
E o Radio mi seguindo, en-
vcrerianrio pelos caminhos de
verdade, talvez sem atingir
ainda a meta segura. Nin-
i_nrm porem conseguirá sal-
g..i' os degraus ria perfeição
sem a luta Incessante dos
avanços e rios recuos, rias os-
cilaçõís e cias tentativas. As-
sim é no Radio. Hoje. quan-
do um produte procura atln-
cir o publico pela publlciria-
rie, não vai apenas buscar a
vez cio cantor A ou B para
levá-la ao ativinte. O nnun-
ciante quer um programa qup
não seja apenas n "vão ouvir"
e "acabar m rie ouvir". As
estatísticas provam (falhas
comn ainda sáo. mas assim
me.mo admissíveis] que a
grande percentagem de ps-
cuias prefere os pro.iramás de
movimentação „ej7m novela5,
shows, variedades, ou lá o
que seja. Caiii o individualis-
mo. Rnriio não é mais privi-
leglo rie moços qup rião reira-
tos rie pose estudaria. Radio
é movimente), a cá o. coletlvi-
riarlc. trabalho. Sobre tudo
trabalho.

A.VSKI-MÒ DOMINGOS.

II 1 S1
23 t« liai Wv^ a is u^ í

m

¦ 1 & s.-/a

TODAS AS 4as-FEIRAS

ifiyj J k?w I
tWJm A€ht, Hsfl\ F\ k-m

¥ ffl: %W mw 1:% í$

ficará aborta co público até às 22 hora.-

c
'*§&$ m %, JETiik fa ü &#

Um cabi.dé de matéria plti.aiçti pura compras superiores a CrS 30.00

HLy A J9 rm ¦MLÃ WJ lfl IIII MM
leia, m^ de Oofaealyes Wm

0, 3 (Merlalonál) -- rt
inter.i da comir-são Kxo-

P3D, e a reunião ..c
.taciuaís. fieis ar sr No-
definiram bem as pu-
dissidência pcssed.sça.
paVláiiieniares que ii

i cr. Noveli Junior. ,-i-
s. Váientin ...enfi! i üir
Enes Ribeiro ciè t.lmá-,'oní, tjucianc do Ciai-

> Vieirfi Sobrinho, Aiil-
.era, Leonldas C.iir.in-
rie AKteu Sampaju l:l-

.o Ribeiro ri :•: .Saiuõs
i: Cfvó e Al"ai"s V.o

deputados se coloca
ico pariaitóníar que sc.

para apfi. áp gòVeihú'
Barres. Por outro laJ-)
-icro dé ó-iosição ao íc-

verno rio Estado, integrado pela
dD_.-PSI.--ri R e nDuns clópütadi.;
cie outras correntes politiaas. Q.i-Vn-
;«.- aos deputados federais ri i PS li
neverão acompanhar o sr. No,'1'
uUTl.ínr cs srs. Honor'..') Min' ivo
João Gomes Martins Pilho p. J«js?
Armando Afonseca.

A iiíSSIDICNCIA Sr.GIlil.V
OintO CAMINHO

S, PAULO, 3 tMeridiona!) Con-
sirie.nndo encerrados os enleiidlinsn.
tes com a ala. ribsiãénte pssse.-iistH.
a Comissão Executiva do PSD reu-
niti-sc ontem - ib a presidência ri-i
sr. César Vergueiro pira o prean-
ciumento rir vacas nn seus qinrivos.
Foram escolhidos cs srs Edgarcl B-i-
Joss Abdala. Horário Lafèi', Jcã'i
Jo..' Abdala, José Cirlòs Atnliha Mo.

gueira, Plínio Cavalcante rie Albu-
querqüe, Antonl i rie Oliveira Costa,
Antônio Silvio rin Cunha Bueno
Joaquim rie Castro Tiblrlçã, Luia
Aiigustu cie Matos e Ulisses Sllveirn
Guiniíiães.

A atitude ria Comissão Executiva
preenchendo às vacas, vem demons
preenchendo as vagas, vem riemons-
Irar qu» os cníeiidimcntos com a di-
sld-iiaia partidária fracassaram, nãu
sendo mais possivcl qualquer re-
(•'.mciiiação c rjir. por conseguinte i
gríipo que acompanha o sr. Novell
Junior lanará nutro caminho poli-
tico, pcrm-ncccndo no movimento
ricnio-rniici ren v rior rui ariotanrio
oulra le2?nria partidária.

Hoje, a Comissão Executiva do
PSD deverá :è reunir pnra escolher
a Mc.-a Diretora rless. orgno. Em

nara cs seus cabelos,
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Prqcedent
meia noite
o transitlai
me", que tr
o Rio e 20Í
Montevidéu
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Dentre o.
bárcaram i
».r, Rivada_
ri^nte da i
rie Desportc
p?., acompãi

á FSGçi.izado cm 1-95Ò o Campeonato Mundial de Football —
a áo DIARIO DA NOITE, a a bordo do "Jerusalone" o senhor
radavia Correia Meyer

. ria Gênova. ciij«^.iii «
lé ontem, á Guanabara;

-.tico italiano "Jerusale-
itixe 70 passageiros pir^

i outros para Santo.-,
e Buenos Aires.

ipa imAiindi."-
passageiros que .«eíeiii-
:st, capital, no-amos .

ia Correia iMeyèr; presi-
Ipnfederação Braslloir.t
.', que regressa rin Eurq-
hactóde sua família,

Ja França teve ele oportunUsd'-
rip tratar, junto á Pita. rie

Di;_a o sr. Rivadavia
Meier:

- V'oi'0 muito _ati£fe:ti

ssuntos
Correr,

Rússia se faria representar na "Co-
pa rio Mundo", a que o nosso entre-
vistorio respondendo disse:

— Ate o memento em oue deixei a
Europa, não me coilstava que a

•-•Jk
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O Sff. RIVADAVIA QÒRRRÜA MEILFÍ FALANDO AO "D'AR10
DA NOITE", A BORDO DO "JERUSALÉM"

lUPGQíYs, FRANCISCO

iym>mimim
•.k_MA*«àPW» ÜÍa\i ¦

Gondenãd£a'5 anos
de rcfhfcirio., , ,

Na sossãrúric ontem' do Tribunal
do Júri, íoifji^ado.o réu Elias Ra-
mos Túlio oíic, riã"noite rio 5 cie
Atòil do cnrf-jit? pr.fi.;em fronte- ao
prédio ri '* aa ruã Bela. matou a
tiros d6 !''"*i!vrr Tl.t-e/::ar;lps Vi'o-
ííno ria SIItwí-

G réij tolVfflSSSmTè, K «ios ds

gei.ii. Tive oportunidade -'e entrar
em contato com varias Confedera-
ções rie Desportos de alguns paísesria Europa, e participei do Congres-
so da Pifa em Parle, onde ücoii rie-
finitlveihente resplvido c cãnipeò-
íidto ria "Copa cio VIundo", o rc-ali-
zar-sc no Brasil, em 1950.

Continuando diz:
— Nesse Congresso ficou tambem

assentado que participariam 16 pai-ses no campeonato, sendo que a In-
glaterra traria o sen ciu-ariro o mais
minátoríàs ris Ifi países na Euro-
pa e depois aqui no Brasil. No It'a-
lia tive oportunidade rie assistir uma
partida rie futebol, e verifiquei que o
jogo é duro, Eles jogam berri, le-
vantam o pé â altura do ombro,
mas não se vê um pontapé. K.i
iranrie diferença na arbitragem.
Conversando com alguns jcga.doresestes mostraram dese.to de que os
jogos que írâu fer realizados no
Bra;,.], fossem á meda européia Nn
Itália, eles reclamam n.uit.o con-
trastando com os doqui,

* RÚSSIA NAO PARTIt IPARA'
Finalizando, perguritamee se « '

Rússia viria S participar do cam-
peqnato.
cs da Irlanda do Morte. Irlanda do
Sul e da E_;o:ia. E_;.e times são
poderosíssimos e o Brasil, qu: não
se üuaa... Mas. os mais tones são
o da Inglaterra e o da Áustria E.
h-aviiiclü outros países; que queirf.m
participar rio campeonato é 5.0 se
insere', erem.

CS .10003 SAO DUROS

Frbíseguindo dia:
— Primeiramente, haverá as e!i-

relativos á "Cepa oo Mundo'. a re.a-
lizar-se brevemente no Brasil;
RESOLVIDO O CAMPEONATO

MUNDIAL
Antes do navio atracar, a «eporta-

gem tío DIARIO DA NOITE c-steve
a bordo, tendo oportunidade de avis-
tar-se com o sr, Rivadavia. manteri-
do cern este. uma üçeirí pal.stra a
respeito dos. entenriur^ntes havldoa

na resnte reunião, rr?Ü2adí sas
Pari;., e pitrooüiada pe!» Fií.a. «n-
de Im discutido o proxlgg eí-HL-ea-
nato mundial rie futebol.

virludp ria renuncia dos srs. César
Vergueiro e Carvalho Sobrinho, se-
rán escolhidos para a presidência n
sr. José Carlos rie Macedo Soares:
pnm a vlce-presidencia o sr; Gastão
Viriia'1 e para a secretaria geral .j
isr. Benedito Costa Nelo. ex-minis
tro ria Justiça.
TKNTATIVAS lli: CONCII.IAÇAO

?AO PAULO. .1 iMerldionali -
Esteve reuniria onlein ã tarcie, n 1
Assenibleia Legislativa, n bancaria
rio Partido Social Democrático, c^-
tandó presentes ns srs. Vaii-niin
Oeniil e Noveli Junior, vIcc-rovci-
nnricr rio F.slario. A reunião lora
cenvonria. como sc sabe, com o pro-
pnsilo preliminar cie assentar iiic-
riirins capazes rie nsaeaurar a cue-
sin ria bancaria, lipm como parn cs-
lurinrem em conjunto n possiblll-rinrip rie hàrmonlsar as duas eorreri-
les pm que se dividiu o PRI), mi
virtude ria luta lni o desfecho rie li
rie novembro. O presidente Valentin
Gentil, que na fase anterior á enm-
patina tudo fez para Impedir a fran-
mehtaçâo partidária, cònsfitulrido-se
em rienomlnarinr comum rins rluns
alas em que virtualmente se irac-
cionpii o partido, ponderou alnrin
riesta \P7. que turio se deveria fazer
para facilitar um entendimento, leu.
rio em vista rs supremos Interesses,
rip São Paulo ,. rin Brasil. ,\'h mes--
mo sentido, fez uso ria palavra o sr.'
Novell Junior. o qual fez referencias
ao sentendimentos qu? fizera nu'
Rio. com n Ministro ria Justiça.

Nessa altura, chegou ao conheci-
piento rio sr. Novçlli Junior que a
Comissão Exeçutivà.-clo PSD reuni-
ria As 1« horas, resolvera Inlempes-
tiyàmente, preencher as vnens exls-tentes sem ouvir outros lidprps ca-
tegorlsadps. e rielxanrin de consultar,
inclusive, o presidente ria Assem-
blei.a. Diante disso.' deliberou secredenciar o deputado Brasilio Ma-charlo Netto, para que se dirigisse
A Comissão Executiva numa reno-'•ária tenlaliva de corícillaçãò quefoi aprovaria por torios os presentes.Aquele parlamentar dirigiu-se A sp-
da rio psd. E. rlp volta, anunciou
que o preenchimento rins vagas eraum falo consumado. Não obstanteafirmou que a Comissão'Executiva'
embora constituiria cie novos mem-l-ros não fechava ns portas a umentendimento, estando disposta aexaminar qualquer proposta de Pa-cificaçnn. Aliás, soubemos que csnovos membros ria Comissão Exe-cutiva deverão tomar posse hoje Ouamanhã.
.Segundo fo.nos informados, deve-râ seguir hoje pare a Capital riaRepublica, o sr. Noveli Junior Noscírculos políticos empresta-se amaior importância a essa viagem riovice-governador do estado, tendoem vista náo apenas a situação in-terna nn PSD. em São Paulo, comoainn.a, e sobretudo; as neçociaçõ",.

que objetivam dar execução ao cha-macio "K.quem.i Otávio Mãngãbei-ra ', tacitamente apoiaria pi>i0 PHDRoubemos ainda que o si',. NoveliJunior devera conferência rt»' no-vo com o sr. Ariroalrio MesquitaCosta, titular da Pasta ria Justiça,o qual tambem está empenhado em
contribuir na mediria 

'do 
possivcl

para que afinal _5 encontre uínaformula de conciliação dentro rio.,
quadros do PSD paulista.

DIFÍCIL organização do
bloco oposicionista

S. PAULO. 3 i Meridional 1 - Comrelação a chunada Frente Parla-
mentar, oposicionista. ,.s dificuida-
des para sua organização são cnòr-
mes. Afirma-se cue desde já. estão
dispostos a formar na oposição d'V
elementos do PSD, sete d-a UDN,
onze do extinto FCB cinco do PTB,
dois ab. PR, além dbj leautado.
Loureiro Junior, Giorlel Mtglioii é
.Alfredo Fárhat, sendo certo que ij
sr. Antônio Vieira Sobrinho esta
solidário com o sr. Novel. Júnior
A maicria da Assembléia, portanto.
Mas, acontece que por toda a sema
na em curso, deverá ocorrer a cas-
Éá&sâo tíe mandatos dos parlamen-
tares comunistas. Nessas condições,
perderá a oposição, em São Pauiô.
onze deputacos. ,D.n v.z de 40 par-lamenlares. a oposição ficará reriu-
zida a 29 apenas.

De acnrrio com ns entendimentos
feitos nos ultimos dias a UDN
transigiria cem a presidência aaAs-«embiéia. a qual seria entregue an
sr, Lincoln Feliciano. Ein cõmpen-
_açáo, a-sumiria a liderança do'blo-
ro o sr. Auro Síares de. Moura An-
cracie, cem o sacrifício, portanto, do
sr. Oliveira Costa que chefia o gru-
po ce deputados pessedütas que ...
opõe a qualquer en tendimento com
o sr. Ademar de Barro*.

Em antagonismo ao erucri lidara-
do pelo sr. Lincoln Fe.Iciáno, r.ériã-
mos pois. treze dépütadoá rio PSD
nove do PSP. sete do PTN. dois a;,
fi. P. R., um do PDC, um do "V
um do PTB iMilliet Filho 1, e mai.-.
c sr, Castro Neves qu eee dèslÍ?oi'
do Partido Social Demoüratà *
ípeio"! 5 ir. Noveli Junior no d'Vi-
te 4* I de novembro. 3»:i» ía i«çd,«i
«n?t«_to. 35 deputados.

NOTICIÁRIO
1 — Xnliiiiis ile Nnv.1 Vnrk iiiliirniani
' i|iie vai ser InaiiBiirarin <¦=!» mès
n;i(|iic'a i-iilailc uma nova "hnitf" fi-
piiraniln 11» prnerama de estréia n pi,i-
nist;i brasileiro Gaò

tr/t
i) -- A Rndlo Mliilslerlo ila Educaçjio
*~ lançnrÂ brpvpnveniü um propronu
espò;tívo dRnornlnndo "E-íporte.-amador!'
orsanlzarip r> rürialrin por Anlnn'o Thn
nnz cnnhTlrío rtesportlÊífi p proíesor d-
eciunaçí.0 fi.^lra. *
«) — o novo iiiciis.iilii rartiiitntiiro "K.
¦' visl.i dn RíkIío" rirculará no rtl.i
I." dc .Inneiro cuni f.irl,. m,.(i«ri,. e i;s
ri a ria polabnrnçíio,

I — Aclia-_e pnfermu o novellst- p.dr-'¦ 
An:?ir„ *.. ".5{_oclad3_"; ra^li-

pela ipial fm licenciado n_? sim., aiv
f. =.

I lllll

m Si I f 111 G
A barra da direção furou o peito do motorista, ficando feridos
tambem oito passageiros do veículo - No Fiqmengo, de manha

1._, <_

fr — Aiiiincla-.e iihp llchcr dr Bnscnli

enes di, spii "Trrm dn ..l»rrla" nara Inlci.ir 11111,-1 iv.va fasp d. ativldado^ irtls
liras, rmijinanrlri m setores radlnfonl-
rn p tealrali

o -arloç Medln?,, provet< radlo-ator
da Tamoio, M contratado porR-iul ttoniirn pãm flçu-ar em ".lan-n

dn"; rnjat film.cpns 1^ estão bem adi
antadas

VAI OUVIR
RADIO HOJE?

TAMOIO: — is.ni - Are-Marl» -
lS.in -_ Pan ia .tian.i D'Are (Novélal -
la.an ... Hor-.a eln Satidad? — 11,45 — E«
porl» em Revista — 13.00 -'rtivoll -•
10.IS — Catptradas Tamoio — 13.30 -
Noticiário — .n.nn Eterna .» t.lcd?d«
(Nov.1,1) - ?fi.."ri — Programa It.llart'i

 21,00 - Déo — 21.30 — ffalflo Orp-
nat - 22,30 - Cassin- ria Chacrinha.

TUPI: - lano - Bo? Noite para rocô1D,(!5 •- Franio= e Bicicletas — I3.3HNoticiário — 20.00 — Orquestra T_-
balara - 20.30 -- Milagres de amor —
2ino - o r»-..rv_| da Velha Guarda —
21.30 — rnle^io Musical de Ary Barro*-)22,00 — Gravações,

f.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO: — 19,00-- Musica para o Jantar — 10.30 — No-

tlclarlo — 20.00 — Musica, apenas mu-,
slra — 20.30 — Como falir e escrever
certo - 2l.no _- Interludlo — 21,15 —
!.=tiirle » conquiste ò seu lucar — 21.30Jovens recltallitas hrasiletros — 32,00Os sranrie; mes"-»'.

A
NACIONAL: — 10.00 — A vo?, d. R.

C. A. Victor — 13,15 — Eu acuso n
culpado — 13.30 — Agencia Nacional --
-O.oii — Novela - 20.25 — Report-r Esso20.30 — Festivais GE— 21,00 -
Comentário — 21,05 — Novela — 21,35 —
'Jm mllhâ" de melodias — 22,05 — CAro
Mexicano. *

GLOBO: — 19,00 - Noticiário — 30.00
Sociais Infantis — 20.30 — Novela21,00 — Mulheres e musica — 21,35 —

Atualidades — 22.05 — Noticiário.*
MAYR1NK VEIGA — 19 OO — Jornal-- 10,05 - Esportea — 19.30 — Notl-

dlarlo — 30.00 - Panorama Político ¦-
20,10 - Skelch — 20.15 — Aloisio Silva
Aranjo 20.20 — Skelch — 20,30 — Na
Rorf.a do Samba - 21.00 — Carlos Ga-
Ibarrio - '21,30 •- Edu' 9 sua gaita —
22.00 — roinenl-arlo«.

13, , c — Programa pm PorbÚEruês —
19.00 - Big Ben — 19.05 — Inel'_s pelnRadio — 19.15 — Blg Ben — 20,00 —
Rádio teatro — 20,15 — Conlunto d»
Estúdio Londrino — 20.30 — Perspectl-
vas da Industria Britânica — 20.45 —
Musica de Bach — 21,00 — Bl? Ben —
21.15 — Comentário — 21,30 — yovo
Conlunto Londrino de Cordas - 22.00Radio Panorama.

Registro de diplomas do
ensino superior

Pelo diretor do Ersirio Superic.
ioram autorizados os registros dos
diplomas rios seguintes interessa-
dos: Hélio Souza Melo. Lauro Al-
n.êiria ria Silva, Gll Santos, Aldemsr
Duart.» Guimarães. Poty Nobrega
Arauto. Jnselina Dufete Eorja. Tho-
riyréã Alves. Jehavah H-enucc' No-
cueir-r.. n:rte Alvarenga Fm. Luiz
Alves de Oliveira, Tida íòllástrini,
Valter de Mendonça Sampaio. Pau-
lo Carvalho Ribeiro, Antônio Lúcia-
nn Diniz. José Fernandes de Melo.
Valter Ninck Mendonça. Maria df
Lourdes Rodrigues Cavalcanti. Ar-
nalrio L-'ca?e. Peri-o -Soare- da Sll-
va. Nilton d. SilVf Fanguelro *
Francisco Romey.

Atrojn;|adn e morto por
um nan;i_.!.ão da
Fiiinpe/a Riíblicü

Quando transitava, ontem, psia
rua Carlos Sèidl, Ioi atropelado por
una caminhão ria Limpeza Publica, o
funcionário municipal, .luaquim Ma-
riano Matos, de 7õ anos rie Idade,
residente á rua Joazeiro, 11. 10. Gra-
vãmente ferido, a vitima faleceu no
local antes ris ali chegar uma am-
bulancia do Posto Central de Assis-
tencia, chamada para prestar-lhe
socorro,

O comissário Brano, d? 15" distn-
to, tomou as previdências necesia-
riaâi faaendo remover o cadáver ps-
rs o necrotério do Instituis llídlr.1;
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O AUTO-LOTAÇÂO ESPAT 1FADO JUNTO Á ARVORE

Um auto-'.otação do tipo denoml-
nado "Lagosta",'licença ri. 4.-12.36.
ordem 1 e pertencente á Empresa
de Transporte Cotetivo, trafegava
ás primeiras horas da manhã de
hoje. em granrie velociriade, pelú
aVimeda central da praia do Fia-
meneo, com destino á Ipanema,
pois fazia a linha "Ipanema-Estra-
da rie Perro", quando em dado
momento, derrapou, nas proxlml-
dades du relógio da Gloria e seu
motorista. Naldyr José de Olivel-
ra, de 22 anos, solteiro ç morador
á rua Alice n. 176, não consegtün-
do conte-lo, nada poude fazer pa-ra evitar que o mesmo fosse se
chocar violentamente' de encontro
a uma árvore, espatifando-se.

NOVE VITIMAS

No "Lagosta" via-'avam oito pes-soas que sofreram contusões e es-
coriações.

O motorista tambem ficou ferido,
tendo sofrido ferimento penetrante
no tórax, produzido pela barra do
vol-neê,

Seu estado é gravíssimo.
Os passageiros que foram medi-

cado.-, no Posto Centra! de Assis-
tencia, -f . os seguintes:

Jorge Naclf, de 30 anos, solteiro,
2.° sargento dú Exercito e morador
à rua Aparecida n. 22; Anides da
Silva Loureiro, de 31 anos, casado,
funcionário municipal e residente- > i
rua Duarte Teixeira n. 96-A; Ge-•
raldo Pinto, de 30 anos, solteiro, co- j
merciario e domiciliado á Avenida

Presidente Vargas n. 1303: Antônio
ria Silva, casado, sapateiro e mora-
rior á rua José,Nascimento ri; 40-i;
Ivo Catarino, rie 34 anos. casario,
vendedor ambulante e residente á
travesso Souza Jardim n. 341; La-
zarino Marques, de i.6 anos, soltei-

ro. eletricista e residente- á rua
Alto Rio n. 56, e Seb.iítiáo Joio
de Souza, ds 2" anos. casai: fei-
rante e morador à rua L
n. 282. casa VII.

O "chauffeur" foi intern
Hospital de Pronto Socorre

r -'.io
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Tem novo diretor
oi PON<

Acaba de ser nomeado oara dlrl-
gir e I. P. Q. N., de Serviço de As-
sístericiá a Menores; o dr. Elpidio
Reis. bacharel e assistente social es-
pecialisado em problemas de meno-
res e chefe de importante setor téc-
nico da Legião Brasileira de Assis-
tencia.
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Suicidou-se o pagador da
fábrica "Getulio Vargas"

PIQUETE. 3 (Meridional) — Sul-
cidou-se, desfechando um tiro derevolver ria cabeça, tendo morteinstantânea, o can. José Avelino deBarros; pagador da Fabrica ';p-esi-
oenie Vargas" situada n.a lecalid.v
de den .minada Estrela do Norte
neste município. Segunde o oue se
poce apurar, a.queié militar, dia 24 iás 12 horas, após ter chegado a siioresidência para o almoço em dVíiòmomento aclaando-se aüíèntes -,u-
esposa e filhos recolheu-se aos seus«posentos, levando a cabo o sres^ri itresloucado, O oficial contava .fio '
anos, era natural cie Piauí «. _elva :
altm ria viuva, dois filhos nierores
No dia seguinte realizou-se o -épü1- itamento no cemitério ric.-ti cid.d*teudc! ocmpsjeçidf! noa funerais *n- Ito-.-iri.ades militares e civis,-'-bèm «i-mo grande numero de pessoas, |
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era o rei da festa
Seu (orajáe pulsa como aos 20 anos,

e, quande se chega aos 60 eom «
(orajão Jovem, tudo vel bem I

Mantenha Jovem o (oracáo, tom lodalb.
Preparado à base do lodo c pcpUtia, lodalb

assegura o perfeito fuorionairenta das veiai
e artérias, po«jp_odo trabalho to (orsçJ-

-EMTIMEIA » Ç S. .» S .A f.'. .
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EDUCANDÁRIO RUI BARBOSA
PRIMÁRIO — ADMISSÃO — GINASIAL — COMERCIAL

0 «'rliirantlárin Rui Barbosa, comiilclanriu sua organização educacional, inaugurará
em 1948 um novo departamento.

CURSO COLEGIAL (Clássico e Cientifico)
Diurno e Noturno

Aceitam-sc, desde já, pedidos 'de reserva de matrículas em todas as series, para 194*.

RUA GAGO COUTINHO, 25 _'tm. - K.?«no __ ! Asr-n sin MACHADO
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DIÁRIO DA NOITl
Rio. 3-12-1947 -— T

Cine DIÁRIO

¦"¦l''wm —«——wq—

COLCHÃO TEAVCSSEIBO

lf
ÚNICO DE MOIAS ftíWW

»«ILADO^€
f»* VISTA OU EM 10 PRESTAÇÕES
S Joaquim Palhares, 98 Est.icio <lc Sa Tel.: 48 4676

Sri

im w im J^ m
Comunica ao distinto público, que sempre a honrou com sua

preferencia'; sua mudança para suas novas e amplas instalações,
situadas nas lojas do Edifício Vasp. á Rua Santa Luzia. 735, es-
quina da Rua México, onde o atenderá, das 7 ás 23 horas.

16 VIAGENS DIÁRIAS ENTRE RIO E SAO PAULO
3 SEMANAIS A GOIÂNIA E ESCALAS

" BAURU E MARILIA
" " ARAXA E ESCALAS

il VIAGEM DIÁRIA A PRES. PRUDENTE E
ESCALAS.

FONES: 42-1907 — 42-9204 — 42-2594

ssaas

V P<

J
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DOENÇAS 1)0 rilI.MAO - Ed
í*yfl^t(Tí'5' PiPviSiPÇ Nilomcs - At Nilo recanh». 155,

„ BfeeBÍVÍ MVii8»V'« |" andnt Tels. 4i 3ÍJ71 e 27-2405
i^jmu^m-^WV<AAAAAA*A

il
.íl.li AS GREGO

h- lilistctrlcin dn II (iattree•Alheie dos uutiulatorios (le Kincnolngi» i ,|i'
: (jutale - < hrnra Cerni - Ginecologia rlinica ¦? ciriirpirs» - Partos
i CINELANDI* - EDIF GLORIA amliir - Telefona 22.7241

""yi, 
ADVOGADO

Avenida Rio Bronco, 181, 11 °,
Sola 1103 — Tol. : 42 5669

' 
Gregg Tolland Nao Pensa

Filmar no B rasii
S. PAULO (Meridional) — Está

em Sâo Paulo o senhor Greng Tol-
land, "camera-man" de Hollywood,
responsável pela fotografia tir. "Co-
mo ern verde meu vale". "As vinhas
rta ira" e "Os melhores anil: de nos-

1 sa vida", etc. Em 1944, durante a
tuerra, esteve no Brasil como oficial
da marinha norte-americana, tenao
realizado 11 documentários sobre
aspectos de nosso pais os quais ce-
deu ao Departamento de. Estado que
pnr sua vez ns distribuiu pelas Uni-
versidades e Instituições culturais
dns Estados Unidos- Pnr esses ser-
viçns, n Governo Brasileiro conqt-
deu-lhe a, comenda da Ordem do
Cruzeiro dn Sul.

Ouvido pela nossa reportagem,
Gregg Tolland que se expressa bem
em nossa Idioma contou-nos, inicl-
aimente, um dos seus objetivos dl-
tendo:"Meus compromissos com. Samuel
Goldwin nâo permitem que venha
definitivamente para n Brasil Mas
daqui a quatro anos estarei hvrt.
Pretendo morar em Belo Horizonte
uma cidade encantadora-

Fixarei residência em Be.lo Hon-
zonte mas nâo pretendo fazer nada
além de. descansar. Uma espécie de
nposent.ndnria. Estou trabalhando
nn cinema hà vinte e seis anos. Che-
çnu fl hnra de pensar em outras
coisas- Pnr isso nem me passa pela
cabeça fazer cinema no Brasil, on-
de ns estudins são acanhados, há fal
ta absnluta de técnicos e aparelna-
mento".

A. conversa foi se. prolongando.
Coisas dn cinema norte-americano,
o ressurgimenln dn cinema europeu,
até que'chegou nn recente inquérito
sobre, as atividades comunistas em
HoUyiúood. Tnlland preteriu süen-
ciar. Atinai disse:

—"Snit um técnica, preocupando-
me. pura e simplesmente cnm as cot-
sns témicas dn cinema. Enhetan-
to, achn que os tilmes nâo devem e
não podem servir para propaganda
tle idéias pnUlic.as exóticas e preju-
tiiciais. Abslenhn-me de cnntatns
cnm ns artistas e por isso pnucn sei
de suas atividades políticas. Pessoal-
•nente acho que a celeuma provoca-
na por altuns aslros e lambem por
um grupo de senadores cnntrários
an inquérito nãn passa de um movi-
•vento que visa atrair a atenção dp
cublico parn os seus nomes. Publi-
¦•idade, barata e prejudieinl".

O Que Se Exibe No Rio
\3TORlA — OLINDA — STAR — PA-

IUSIENSH - PI.AZA - BIJ7. -
PRIMOR — REPUBLICA — Ainda VI-
ve n Nnsso'Amnr — l.oretti Vpunt.

¦ \!MTOI,m — Rani-antin n< Oaní*ttr«.
ilNEAC trianov — Novidades. Varl-

edades, Curiosidades, Desenhos, »»<••
METRO COPACABANA — TMUCA t

PASSEIO — Meu IrmSn Fala com
r,valos — Rererlv Tyler e outro».

PATHE — A Batalha dn« Trilhos, etc.
PALÁCIO — O CoraçSo Manda —

Adriana Benettl » r.inn Orrl. ete
RF.X — An|ns da Cara Su.ia e Fuetndo

do Passado — 2 — 4.3ÍI — 7 — <U0
RIAN _ A Dupla dn Olitrn Mundo —

Constnce Rennett e r.xr? r.rant
ritian — O (Jato Selrasem dr Chey-

rnnr _ wild RH Fllnt t outroí
*. CARLOS -- CancSn do Merl??o
S. LVir. — CARIOCA — A Mulher de

¦rodos — Maria Felii e Armando
Cairo — i — 4 — í — S — 10 horas

VITORIA — Abandonadas — Dolore!
Del Rio e Perirn Armandarlz, tle.

Residência : CONDI': OE BONFIM, 599 - Tel.: 38-081»
| De i ss •-> lw

?RECETTO DO DIA
INTOXICAÇÃO PELO FUJIO

Palidez, resfriamento das extrémi-
dâdes.. pulso irregular, respiração
difícil, surde?, zumbidos, vertigens c
caiãibrac são muitas vezes, mini-
íçstações de Intoxicação pelo fumo.

Ao sentir quaisquer dessas
manifestações, verifique se são
causadas pelo fumo. suspendeu-
ti: por completo seu uso. —

- - C*T1

OB. JOSÍ' Dí ALBUQUERQUI
Mnmhrn Efetivo ria Snrletlarle rtf

Sovolnfia de Paris
Doenças Sexuois do Homerr
Knn <li> ítnsarin, 98 - I)p I As i h»
*««-t "FKSTWaVÇfím

AA10S X
DP CARLOS CAMPOS

• flliiliiClcn» nrii 'fslrifn/
Dia. das 9 às fi — Praça 15 — 42-1.

Dr. Aldo Jannuzi
DO SANATÓRIO AZEVEDO LIMA
tuberculose. Doenças do pulmão
e mediastino Cons.: R. Sena-

Diagnóstico e tratamento da
dor Dantas, 40 4.° • 17 à% 19 h.
- T. 42-7209 - Rei» R. Bombl-

na, 71 - T. 26-1153.
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Com o sistema nervoso equilibrado

Graças i ação revigorante

do fósforo contido em ÍOFOSCAL,

o sistema pcrvoio se restabelece rapidamen-

te. Pela ação conjunta exercida pelos outro»

elementos de ÍOFOSCAL, entre os quais se destacam

.o iodo e o cileio, o organismo recupera todo o teu

yigor físico e o cérebro readquire seu poder.-menia

IDFOSCflL
COMBINAÇÃO
ORGÂNICA DE

ca /0°0
cálcio

%

0*,TRIi.H.EMENTO$i»ASICOS OA SAÚDI

Bairros
.41,FA — NiiIIp d« Suplício t. Cldadí-

Ia rio Crimp e romp, NarloníJ.
AMERICA — lm Roslo nu F.spelhO.
AMF.RICANO — l.ar. Iioc» Tortura 4

Encontro Secreto e Complemento,
APOI.O — Nk Solidão da Noite. etc.
AVENIDA — ns Dois Rivais e O Ter*

ror da Serra e rnmp. Nacional;
BANDEIRA — Tudo Isto e o CÍU

Tambem e Complemento Nacional.
REMA FLOR — ns Dedos da Morte «

O fantasma do Deserto e Comp.
ÇATUMBI — Reeresso Daquele Homem.
CENTENA Rin — Dê-se fnm a (-ente •

Sahotadnra Rnmaotli'» e Comp.
COlilSEll — A Randelra e Mentirosa.
D. PEDRO — Hiena dns Mares e Ma-

rr é rliimenla e Complemento.
EDISON — Os Dedos da Morte » O

Fantasma do Deserto e Cnmp.
ELDORADO — A Dama dn l.aeo, etc.
ESTACIO, DF. SA' — (rime na* Antl-

lhas p Um C.rltn nn Escuro, etr.
FLORIANO — t'ma Mulher Amhlrios».
FLUMINENSE — A Dupla Vida de

Andy Hardy e O Tempo nJn Apaca.
GRAJAU' — Um Expedicionário em

Paris e Complemento Nacional.
GUANABARA — Campeftes de Arrshal-

de e Pistolas Chame.laotes e Comp,
IDEAI, Sinfonia Inarahada «. Comp.
IPANEMA — O Cara de Mármore e #

Senda dos Covardes e Complement*.
ÍRIS — Ela Foi as Corridas e Assisten-

te rio Dr. Gllesple e Complemento.
JOVIAL — Tudo Isto e o Céu Tambee.
MADUREIRA — Um Mulher Ambiciosa
MARACANÃ — Cast aSmana e O Ter-

ror da Serra e Complemento Nae.
MEM DE SA' — Caso da Asulha En-

venenada e O Homem sem Medo.
METRÓPOLE — Itt e Complemento.
MODELO — Os Malfeitores e As Lutai i

Justiceiras e Complemento Nacional. '
MODERNO — Peripécias de Malsle « |

Estranha Amizade e Complemento.
OLÍMPIA — eVneno • Bonita e Teimosa
PARA TODOS — Eram IrraSs, etr.
PALÁCIO VITORIA — Romance Prol-

bldo e Noites de Surpresas. Comp.
PIEDADE — Paixões Tormentosas, ete.
PIRAJA' — Traclea Suspeita, Comp.
POLITEAMA — Algemas Para Dois e

Um Expedicionário em Paris, etr.
QUINTINO — O Caso rta Arulha En-

renenada e O Homem sem Medo.
RIO BRANCO — O Homem de Cln-

tento e A Ultima Porta e Comp
S. CRISTÓVÃO — O Rompe Nuvens e

Trê» Homens de Braneo e Comp.
S JOSÉ' — O Segredo da Casa Ver-

melha e . Complemento Nacional.
TIJUCA — Desperte e Sonhe e Comp.
TODOS O SSANTOS — Onde Estar!)o

Nossos Filhos e Do Fundo da Noite.
VAZ LOBO — Jardim dn Pecado, etr.
VELO — As Luvas Justiceiras e Os

Malfeitores e Comp. Nacional.
VILA ISABEL — Campeões dn Arrabalde

Estado Do Rio
CAXIAS — Silencio nas Trevas e Ca-

valsada do Riso e Complemento.

Ilha Do Governador]
ITAMAR — ' verdl e O Ralo Destruidor. 

'

, N i te t ò i'
EDE.V — Um Capitão de Cossacos, etc.
ICARAt - Cdvtl do Diabo e Jornais.
IMPERIAL — Palxfies em Joco, etc.
ODEON - Sessões Passatempo, etc.RIO BRANCO — Tarzan. e a Mulher

Leopardo e Charle chin em Mascara
Verde e Complementos Nacionais.

Petropolis
CAPITÓLIO - Sessões Passatempo, etc.D. PEDRO - Juettceiro Romântico
PETROPOLIS - O Ovo e Eu e Jornais.

Vila Merití
GLORIA — O Judeu Errante, Jornal!.
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® DETEFON i

f$WkqiDO!
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mas se as moscas continuam «ndo

indesejáveis em seu lar, chame

DETEFON para afastar as intrusas!

DETEFON é a barreira que separa seu

lar do mundo dos insetos nocivos!

Moscas, pulgas, baratas, pernilongot,

percevejos e os demais inseto»

nio resistem ao poder fulminante

de DETEFON!

E lembre-se:

aplicado uma

vez, Detefon

dura todo o mês!

Nês pulvtrlx» para r
ar I Apliqit» Dttefer
dlrelamtnrn nai portai
• |antlas,tea!heitp»
r»dt» • livra-st pare
sempre dai Insatail

f^itP»éi.^r «tJ

um produto da FONTO-QUlMICA S.L

RUA DA ALFÂNDEGA, 147 - Fones 23-5477 e 43-3394

Posse do sr. Otacilio
Negrão de Lima dia .12
F,SPF.RAI>0 O PREFEITO UE BE-

LO HORIZONTE COM GRANDE
MANIFECTAÇAO POPULAR

BELO HORIZONTE, 2 (Meridio-
nal) — Grandes homenagens serio
cr estarias no nr. Otacllü) .Nejrráo rie
Lima, nn próximo riominuo. quando
ri* *ru regresso a Belo Hon^onie.
OrtçnnlzarS. os (esteios uma romis-
slo lnter-p»rtidarU que está tonian-
dn todas ti provldenrias necessi-
ria».

POSSE DIA n

BELO HORIZONTE, 2 t Meridio-
nau — A passe do sr. Otacilio Ne-
?rlo de Lins», prefeito eleito de Belo
Horizonte, deverá dar-se § 12 do
eorrsnte, d»t» do cinqüentenário dá
cidade. Entretanto, t fixação dess\
data em definitivo depende da di-
plomaçáo.

NÁO
SOFRA MAIS!

QUEDA DOS CABELOS
JUVENTUDEv
ALEXANDRE qsÍ

Ai . y - an. v

*y%4 As^Xí*-

AgreHifla « foice e
chicote pela rival

Ao comissário Ancora di. Luz, do
17° D. P., queísou-se, na minha de
hoja, Almerinda Maria, de 21 anos,
residente t rua nocha Miranda nu-
mero 722, de que fora atrredida i foi-
ce e chicote, por Silvia Seabra, de
38 anos, residente no mesmo local.

Alméülnda Maria que apresentava
um ferimento na mão esquerda, foz
entrega á. autoridade das armas ura-
das por sua antagonista.

Poi instaurado inquérito à ícs-
peito.

DR. MOACYR SILVA
CIRURGIA _ MOLÉSTIAS DAS

Sh.MIORAS E PARTOS
Setnnrla», Quartas * Uma* «t

IJ ia IS nnru
R. ü» ASSEMBLÉIA DR - SALA S1-A

TELEFONES: 42-4209 _ 26.6827
****i* ^^^-^i*^-%rvvv%or^rM^^Aj^L»^.»^'..

Dr HANOEl A DE ATHAYDE
MÉDICO

At, Graça Aranha, 51.2.* — s. 202>
Das 1(1 áa 12 hora» — fnne:

82-MIW

Orf-Léne
NÃO MANCHA
E TINGE MELHOR O
Cabelo Branco
E' 

• prttats qae tnpérs « qnrmeüaer • Hage; tm LOURO
otmo, oemo ¦ em • fogo

veRMíLHO-rdOO, ACAJÜ-rôRT»
PRETO. • PRMO-AZni.Ann. .
ainda em leda» ae Hlrea aáHirair

tU maia.
\' veada ¦¦• itrngartas. fannaci»
a PerfnmarlM K' um prmlnln dr
AMÉRICO T.l. 25-2837

y%:/

Porque tres diaj de dò-
res em cada trinca diu
de vida?... Mão sofra
mais! Atravesse sorrin-
do o sea período mens-
trnal. OFORENO lhe
dará o indispensa-vel
equilíbrio interno pari
que a senhora posta
manter um claro sorriso
e uma fronte seren»
em todos os diai de
todos os meses.

OFORENO

9' \^.r;^W

Doenças da Pele e do Cabelo
D 

mm m ¦ b C Consultas mareadas 4a I tá I
tf» rlKL9 rija MÉXICO. 31-15» aadar • TeL*M4ljl
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QUARTA FEIRA!

HOIE
é dia de aula no

COLÉGIO MUSICAL
"ARÍ BARROSO1'

Todos a postos em suas carteiras, no audité.

rio da Tupi I Nâo pereom a mais divertida das

aulas I Seja um bom aluno e ganhe boas "netas"

_ milharei de cruzeiros em prém/e-j I

Âs 21,30 RÁDIO TUPI 1280 Kcs.
Um programo do

CAFÉ MBRIIVILHh
SABOR... AROMA... QUAUDÀDEI

— ISTO SIM, É CAFÉI

^INSTITUTO BRASILEIRO DE RADIUM
RUA ASSUNÇÃO N.°

CASA DE SAÚDE DR. E1RAS -
1 o — BOTAFOGO

TELEFONE: I«-SSM.
RAMAIS 11. 1* • IS.

RÁDIOS
V B. Moutinho O Cia. Ltd.

A' vista c » prestações sem flatlM
AVENIDA MEM UE SV. 238-B

Telefone 38-2833

Radioterapia - Radium - Cif urgia
{ Dr. Drnlhe da Costa. — Dr. E. A. Bueno. — Dr. A, d» ArwJo

I Câncer — Tumor» — Afectões dt pela e dn rl^ndalt* eaiurUai — 1
liar» irr*ndam»nlo - Internação do doente» - Senão d» Anatemla Pitdillu

IM*A<SAM*i»#Vai*MVi0t/a^lk^^^a^^t^mJkt1ã^mAárr^

BANCO DELAMARE S.A.

m^' V/
POLVILHO

ANTISSÉPTICO
GRANADO

^Suores#^

FUNDÃO O II M 1 » 1

IUR0S PORO CONTO DE DEPÓSITOS f
Movimento . , 4 % Contas a praso Mx«
limitada , ¦ • 5 % • 3 meies. ? ? 5 %
Populares. ... 6 % I 6 mezes. •, 6 %
Renda mensal * 12 mezes A..\ 79* \
Aviso Prévio .5% 15 mezes. .A t**
tonns ns opiríçOüs bbhnântis

FUNCIONO DOS 8 OS 1 HORIS n» NOITE

AV. 13 DE MAIO, 41

,i t 4,i '•..



m Situação na Franca
&&&

Os comunistas zangados com o imperialismo de Pedro Alvares Cabral 11 ^ÉÍS|íj^ HUVg;
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PARIS. ,1 (ürilted Press) - Pu,-co aníes cio ministro René Máycr
anunciar á Assembléia o clèscar.1*'-Iam n:o cie Arras, os deputámos
aprovaram por 402 contra 181 o it-meiro artigo da segunda seção dns
projetos ánti-gr* vistas cie Sdiumaiiróram suspensos provisorlariie.-ilsdois artigos 5o código penal e su-bstitu cios por medidas destinadas a"a.*se_urai- a liberdade de. trabi-iho", a Assembléia reunirá a? 10heras pari cotar m.ii; deis an
que estipulam multas até ino
cruzeiros e de l a 10 anos riesã'i para sabotagem e violência
tante greves. Outro artlg0 visa
nr os jornais comunistas porcitar greves e violência".

mil
p-.i-
du-
in.i.'in-

APROVADOS
PARIS. 3 (AFP.i ¦ Por 412 votos

contra 123 a Assembl-ria Nacional
aprovou, esta manha, após quinzehoras de sessão., o artigo 2." do se-
gundo projeto gòvernãmp**tai, esta-belecendo penalidades contra atosde sabotagem <=• impecilhos ao tra»balho.
REINICIADO O TRABALHO

MOINHOS
PARIS,

.'OS

• AFPi - Poi reinicia-do o trabalho, hojP pela manhã, nosmoinhos rir Paris, cessando compie-tamentp a greve dns moleiros.
OCUPADA UMA ESTAÇAf)

FERROVIÁRIA
pauis. 3 iappi .. Ànunciã-sè

que os grevistas ocuparam a esta-
9ao ferroviária de Juvisy, situa-j-,
na zona suburbana rie Paris, inioè-dindo assim comiilptampntp n trafp-

! go da grande estação parisiense de
Austerltz. Uma hnra' depois, jióremítiveram d? evacua-la, riiant? da a ti-
tilde de protesto e ameaça rios pas-sngeiros, bloqueados nossa estação,
As torças policiais clp proteção qu»cercavam o pciificin nãn livram ne-
cessidade dp intervir, porque np-
rihum incidente fni assinalado. t,

O trafego está voltado rápida-
mente á normalidade em toda a
linha.
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SEQÜÊNCIA DE GRAVES DESASTRES — Dois espetaculares r fraves
desastres verificaiani-sc esta inniiliã, r dn* unais já c|pm»<i notícia? »ni
nossa primeira ntliçãn. >.'a avenidii Rrira-Mar, perto rio itIuií,, tlíi Gloria,
um aiito-lòtaçno, tln lijin " Lngnsla", chocitu-se do encontro n mn^ ar--*
vore, ficando feridos oito passaçeirns e o mnloristn. nue leve o peito fu-
railo pela barra da direção \a Esplanada rio Castelo, um veiculo tliI.írIiI jogou unia ambulância snlirp uma calcaria; tendo „ corro voenrro,
an lombar, colhido uma senhora, nir ouasp foi esmngitda. Estampamoí'

acima, aspectos dos loni* Hos dois desastres

Fhr--
ccr aemacioaic

1'AM/O Üf\
vermelhos

manhã, no Policio Central, ciou cenfenos de cartazes e laixas com unisios apreendidos pi;)n policia. O leitor poderá apreciar

c
rVOlTE, r:Sta
pedem 100°, de aümeníq para os 'rabalhadores; 

pedem mais /eife e cheqcm ao cumuio de ir buscar o descobridor do Brasi), Pedro
A/vares Cabra), para chamá-lo de "imperialista" e por outros epitetos da terminologia russofiJa...

S tf- (S 0¦«iii íâ&w eceram Os Oradores Dos Comícios
as a AssistênciaN

Programa: para hoje * Fixar e pregar faixas — Decepcionada a própria Policia com"meetings" marcados pare ontem — Também sem apoio as articulações de greves -
melhês e cartazes grotescos — Reportagem na Policia Central

Falhoui
o insucesso total dos

• Contradições dos ver-

Negociações comerciais
aiiido-soviéticas

LONDRES. 3 (A. P. P.) - A no-
ticiã da partida, hoje. para Moscou,
de Haroldo Wilson, provocou viva
surpresa em Landres,

Sabe-se rpip estavam ,|á. bem avan-
çadas a> negociações comerciais,
mas o acordo não pôde ser conclui-
do porque a delesacán britânica náct
consentiu na reduçfto ria taxa de ju-
ros sobre a divida comercial russa
rios tempos da. guerra e a concessão
de um prazo mais longo para, seu
pagamento.

Agora, o governo britânico aban-
donou sua Intrasigencia sobre este
ponio. sem duvida pm virtude dp
.substituição do Dalton <-nmo Ohaiv1 celer dn Erário, ]inr sir Staffnrd

I Cnpns qw>. fni embaixador da. Grã-
\ Bretanha em Moscou durante a

guerra, e da nomeação rie Wilson
para Presidente dn "Bnard nf Tra-
d?". Este já foi. cnm pfeiln. duas
vezes a Moscou como secretário co-
mercial. O sucesso das negociações
anglo-soviéticas. seria, para o mais
novo ministro dn governo, um su-
posso pessoal assás considerável,
num mompnto decisivo das relações
políticas entre a Grã Bretanha e a
União Soviética.

Á França o maior obsfà*
culo á unidade alemã

Círculos americanos consideram que,mais do que a Rússia,,é a França a maior
obstrucionista ao cumprimento do Acòt-,
do de Potsdam •

LONDRES. *! (U, P.) — Pontes
americanas declaram que, embora
se atribua á União Soviética a maior
culpa por obstruir a unidarip d*
Alemanha, a França tem sírio tim
grande e talvez o maior obstáculo ao
cumprimento cios termes rio acordo
dp Potsdam, apesar rjP os franceses
não terem participado na sua elabo-
raçAo,

Na aluai conferência dos minis-
tros di Exterior GeorgJs Bidault sp
recusou, lnflexivelmente, a assumir
quaisquer compromissos .-.'.bre outros
problemas alemães atp cixip tenha si-
rln solucionado o problema ria fron-
lelra nridPnta
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4$fy trica "ELCO" 
(tipo 1948), de funcionamento sim-

§¦*. Ples e rápido —é o excelente Artigo do Dia d'A

vÍWw' Exposição Avenida de amanhrj.
/ ¦¦^P____ííJw*

(f 
*W$v'-- Preç0 norn,al C'r$ 180,00i^gl|p BIG VENI,1 DE NATAL Dí Preço como

fwfffiyi • _é3_F_P Artigo do Dia

7 li A fãBí^\ Cr$ 125,0"
*':. ^-'¦^^ 

^^m AVENICA E5Q.

.1 A reportagem dn 111ARIO DA
NOITE esteve esta manhã na Poli-
cia Central a fim dp rnnhecpr de-
talhes pm torno dos comiçlos co-
munistas marcados para ontem, pm
conseqüência do qne. pomo anun-
ciamos, era inesperados aconfecl-
mentos sra ves.

Encontramos as autoridades poli-
riais francamente decepcionada»
mas lambem satisfeitas com o ah-
colut.o fracasso dos lidprp» verme-
lhos. insÚflRdores dp dpsnrriens,
unia vez qup, embora .iicun*; ora-
dnrps escalados tneham compareci-
rio nos lncal« á hora marcada, fi-
çaram sosinhos, pois nenhum apoio
pohülar encontraram.

Certos lideres foram mesmo apu-
pados e quasi aaredidos por outros
grupos, tendo a prnria policia lhes
garantido a retirada estratégica...
HOJE A POLICIA TRABALHARA'
CONTRA PIXADOR.ES E PREGA-

DORES DE FAIXAS
Informaram-nos as autoridades

policiais qup os lideres comunistas
convocaram, para hoje. os pixado-
re? e pregadores dp faixas.

E acrescentaram:
— Para hojp n serviço não será

menor, pois estaremos em t-^da par-
te onde pretendam os pixádores e
pregadores entrar pm ação.
CENTENAS DE CARTAZES GRO-

TFSCOS E DEMAGÓGICOS
APREENDIDOS PELA POLICIA
Numa rias salas da Divisão d»

Policia Política encontramos cerite-
nas de cartazes comunistas apreen-
riicios pela potioja.

Os seus dizeres 1o deveras ern-
t-escos, pnis os vermelhos chegam aa
onze ria demagogia, Dizem, por
exemplo: "Queremos inn"' de au-

SÂO JOSÉ

Morreu a sçiihora
colhida |'t'lí*
ãmbuitiiiuifl ria SESC

mento para os trabalhadores", "Que
rroios mais leite", queremos isto. I
queremos aquilo p depois cie tanto"querémismò." viram pies. em comi-
cos cartaijes, contra Pedro Alvares
Cabral chámando-o ú° "imperialis-
ta" p "fascista'.',.,

FRACASSO TOTAL NA ART!-
(ILAÇÃO DE GREVES

Mas os comunistas são mesmo
muito contraditórios...
.Em varias cartazes pedem "União

pelo Abono de Natal", mas. simul-
taneamente rart- informou mije
a Poliria ao DIÁRIO DA NOiTE —
Pttáo tentando articular varias gre-i
ves para este mês rie Festas.

Ora. p claro que o operário cm
greve não ganha salário. Logo. comn
pretender abono dp Natal?

Mas. felizmente o trabalhador bra
sileiro jã anda rie olhos abertos...

E a prova disto é rue. diz-nos am-
da as autoridades policiais — os ar-
ticuladores rio greves não vêm pn-
centrando nenhum apoio da massa
rin operariado brasileiro; a despeito
das ameaças e do regime rie terror
que procuram implantar entre essa
forço viva ria Nação qus é o traba-
lhador brasileiro.
POSTOS EM LIBERDADE OS

PRESOS PE ONTEM
Durante as diligencias d? ontem

haviam sido presos quatro indivi-
duos quê desrespeitavam r.s ri-sübe-
rações policiais.

Depois op poucas horas, porém,
tendo provado serem homens traba-
lhadores qne apenas se aventura-
vam a procedimentos irregulares, por
terem sirio levados a tal por confie-
cldos agitadores, não foram ficha-
rins e foram postos em liberdade sob
promessa de que nãn voltarão a cair
nas conversas de? vermelhos.

políticas ent.re a ora .Bretanha e a Bldauil regress u a Londres de-
União Soviética. pois de rápida viagem a Paris.
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QUER IMPOR O DIREITO dot
VETOí

LONDRES. 3 (ünrfed Press)' ^
Em vlstí\ da pressão'do general DtGaulle, acredita-se que Georgej 3i-riauli. an regressar-de Paris nà«
darã qualquer passo para fundir •.
tónas combinadas anainramenja.ias
zonas ombinadas angio-amencanus,
se a conferência dos "Quatro Gran-
des" deixar xIp conctirdai' com ii
reivindicações de segurança fc-mu-
ladas pelos . franceses. Declaram
fontes bem informadas que. se i
França quiser unir-se a= y>n»s
fcombinadas, insistirá no direito cif
vete para as rierr-np- que afetem a*
tre? zonas, ris administradores
americanos na Alemanha - acres-
centaíri as fnntp.s — lutariam até
-•> fim para inipecjir qu» se cnnce-
desse á França o direito de ''"t" so-
bre a, reabilitação pconòmicü H»
Alemanha ocidental
O Al,MOCO Di: ATTLEE COM 'i«

CHANCELERES
LONDRES, 3 H \. S ¦ 0í

principais delegados a coiiferencli
rios ministros cio Exterior almo*
caram haj,. juntos, romo hn«peá«
dn primeiro ministro Inglé? **'»•
menl Attlcr.

Esta fni a primeira npornimiidt
qup teve Clemenl Attlee rir se reu»
mr com os irilnisti»js rin Exterior tjaa
suas atuais sessões em Londres.

Karl Gruber. ministro dn Ext-Arior
ria Áustria lambem -•<¦ encontra muitendo conferenciado com Marshíll
possivelmente s«bre o projetado :*-n-
tado de paz com a Áustria.

Sabe-se rie fonte- aulorisada iu»Oruber ficará aqui o tempo r.eces»
sárlo para estar jiresente quando.»
quatro grandes discutirem ••- trata»
do rte paz com a Alistada. .

.ÍOI) vagas no S \ PS
Estão abertas no SAPS. a? mscr!'

çoes para as vagas existentesi em
numero de quinhentas, no Restaü*
rante ria Imprensa Oficia! em ío.">
seqüência da" reforma ai procsriiáu.'

Os interessados deverão comparí*
cer á Seção de Identificação d»
SAPS. na r Man?, e Barros. esquina
de Campos Sales, da.s 12 as í? "noras.

1LETRISAJNTE CONTO

Brevemente í todos os dias, neste jõrnaí

DrXdpistiâno
OpCENT» . Ht.lül
üfn^Hnr D*nl.is. 30. H". ,1»
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D. LAIV E SEUS "GOIPES"

Como já noticiamos, uma ambu-
la-cia do S- E- S'. C. fei abalroada,
esta manhã, por um ônibus ria Via-
ção Exçelsior, na avenida Graça
Aranha, e, atirada a grande riislan-
ria. foi tombar na calçada, colhen-
do. nessa ocasião, umn senhora.

A vitima, c|u(. foi internada no
Hospital de Pronto Socorro, faleceu,
á tarde, lendo sido o seu corpo re-
colhido nn necrotério cio Instiluto
Medico Legal.

A identidade completa da morta
é ainda desconhecida- sabendo-se
apenas- que seu prehome é Luiza e
que vendia laranjas descascadas na
Esplanada do Castelo.
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