
Na tvrwira ptifinai
DK UMA CONSULTA A OIMNIÂO
PUBLICA DEPENDE A ULTIMA
ATITUDE DO SR. ADHEMAR DE
BARROS.
FLAGRANTES DA ASSEMBLÉIA.

JORNAL DE NOTICIAS
jj- ¦ rs

9

l)iiitor-rrii't>mtitrl: André Carrnuonl

ANO IV
c.^.rs.ar^ss^y-T'"* myfinrv.i.iiirs^iJWiriiJjiiiiii1 n M iin i liMUnfip

-
São Paulo — Quinta-feira, 30 do Marco dc 1950 NÚMERO 1205

Nn ultima paginai
N« Cfiiir»! do Bradl o» eereali |i«>
guin niíii- frftf» quo «» cerveja*
^Baratearia o cuito da vida a Imu
ç8o «In impilo» |tara produto»
agrícolái"*

>rvTT——T-j|r»n»»jft, str -

Favorável o sr. Osvaldo Aranha a admissão
da China comunista nas Nações Unidas
APLAUDE A CAMPANHA EM
FAVOR DA PAZ MUNDIAL
TELEGRAMA ENVIADO A TRYGVE LIE

LAKE SUCCESS, 1.9 (ÀPP) — O sr. Oswaldo Arnnhr» Ie-
JcKrafou ao sccretnrio-Bcral da ONU, manlfestándo-w favo-
rovcl ti admissão da China comunista nus Nações Unidas.

O BT. Oswaldo Ariinliii. contudo, criistirn a Ilussla pelo
fato dc sabotar os trnlinll.os das Nações Unidos ate «iuo Isso

bo produza,
, LAKE SUCCESS, 21) (AFP)
— O ar. OhwuMo Aranha, que
com delegado do Brasil fui
presidente da primeira »ckh5o
cxtruurdlnarla «Ia ONU, enviou
por telegrama seus aplauso» ao
er. Trygve Ue, pela campanha
que Innçou cm prol da paz
mundial.

Nesse telegrama, o ar. Oa-
"wnldo Arunhu aborda a ques-
tão chinesa, lamentando a In-
transigência daa potências qne
querem sustentar no selo da
ONU a representação do go-
Verno nacionalista, que não se
coube manter no seu próprio
pala,

LAKE SUCCESS, 29 (UP) —
O sr. Oswaldo Aranha, antigo
delegado brasileiro o ex-presl-
dente da Assembléia Geral da
ONU, urgiu a admissão do go-
verno comunista chinês na Or-
ganiznçõo dns Nações Unidas.

Num telegrama enviado n
gede central da ONU, o sr. Os-
¦waldo Aranha, que foi ministro
daa Relações Exteriores do
Brasil, prestou apoio n auges-
tão do secretario-gcral da
ONU, sr. Trygve Lie, no sen-
tido de que os reprcscntnntcs
de Chiang Kai Shek sejam
substituídos pelos diploniatns
de Mao Tse Tung, uma vez que
as' investigações demonstrem
que o governo deste ultimo
exerce autoridade real nn Chi-

Oswaldo Aranha, que presi-
diu ao segundo período de ses-
eões da Assembléia Geral da
ONU, é o segundo ex-presl-
dente da Assembléia Geral, que
nos últimos dois dias apoia o
plano de Trygve Lie para pór
ílm ao impasse criado na ONU
o aliviar, assim, a tensão pro-
vocada pela guerra fria.

O sr. Hcrbert V. Evatt, da
Austrália, telcgrafou seu apoio
no plano de Trygve Lie, no
eentido de que o Conselho de
Segurança celebre uma "se.í-
nao de paz" extraordinária, pa.
ra a qual seriam convidados os
ministros das Relações Extc-
riores e chefes de Estado do
maior numero possível de na-
ções membros da ONU.

Oswaldo Aranha criticou os
russos por abandonarem as
conferências, porém, atacou
também o bloca norte-amerlea-
no- por se negar a votar sobre

a retirada dos representantes
nnoionallHla.-i chineses.

I>ir: ,¦ o cstudlstu brasileiro:
"Não vejo razão alguma pela

qual se objeta, hoje, a lulmls-
são da Chinn na ONU. Qual-
quer política quu trate dc lin-
dlr ou negar a realidade, 6
errônea. E' no mundo dos fa-
tos que devemos buscar o ter-
reno para uma compreensão
dos objetivos c aspirações dos
povos. Não nprovo a Intrnnsl*
gcncla soviética no rot.lrar-.ic
doa conselhos dn ONU, até quo
o novo governo chinês ocupe
seu lugar nos mesmos. Tam-
pouco posso justificar a In*
transigência daqueles que dc-
sejam manter nn ONU um go-
verno que não se põdc manter
em seu próprio pais.

Existe a Impressão mundial
dc que vivemos num período
cm que ns grandes potências

(Conclui na 4.a paginai
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A NETA OE AGA KIIAN — A foto mostra o primeiro encontro dc Aga Khan rom a sua notlnha
Jasmim, filha de Hita Hayworth e do príncipe Alu Khan, (Fofo ACME, para o JORNAL DE

NOTICIAS)"Conseguir a paz pela força é o
objetivo do Pacto do Atlântico"
LOUIS JOHNSON RESSALTA A UNIÃO CADA VEZ MAIS SÓLIDA DA
EUROPA OCIDENTAL — REUNEM-SE EM HAIA OS MINISTROS DE DEFESA

Novos acordos firmados
entre Moscou e Pequim
EXPLORAÇÃO DE JAZIDAS DE PETRÓLEO

HAIA, 2!) (AFP) — Ao
chefiar hoje a esla Capital,
para a reunião dos ministros
de Defesa dos paises signa-
tarios do Pacto do Atlântico,
o sr. Loiiis Johnson, secreta-
rio da Defesa Nacional dos
Estados Unidos, disse que o
objetivo dessa aliança c cons-
tniir muralhas pan» a defesa
c segurança do bloco ociden-
tal.

Johnson acrescentou que o
bloco do Atlântico se torna
cada vez mais forte e js. rea-
lizou importantes progressos
para a defesa da Europa Oci-
dental.

HAIA, 20 (AFP) — "Se for
necessário, defenderemos ns
fronteiras do mundo ociden-

Doze mortos em novo
desastre de aviação
CONDUZIA TÉCNICOS DA LATECOERE
O APARELHO SINISTRADO NA FRANÇA

BISCÀROSSE, 29 (AFP) —
Morreram 12 pessoas, e não
10, na nova catástrofe aérea
ocorrida com uni avião "l.a-

te.lMl" d» Companhia Late-
coere. Não houve sobreviveu-
tes- Testemunhas que se
achavam no Cabo Ferret, per-
to de Arcachon, acompanha-'
rain todo o sinistro. O apa-
relho inclinou-se sobre o la-
do direito e não pôde mais
Cer endireitado. Unia parte
se-destacou do mesmo e em
seguida o avião caiu nagtía,
produzindo-se uma explosão.
Logo após afundou cerca de
16Vmetrôs. Afasta-se a idéia
de sabotagem. As vitimas, cm
sua maior parte, eram erige-
nheiròs e trabalhadores tec-
nicos da Uatecoere. O apa-
relho eslava sendo siibjne-
tido a ensaios e devia voar
mais 10 horas, antes de ser
posto no serviço regular da
empresa. Não houve sobre-
viventes.

OTAVA, 29 (UP) — O uni-
co sobrevivente do desastre
de aviação em que pereceram
o embaixador dos Estados
Unidos, sr. Laurence Stei-
jihanlt, e outros quatro hor.te-
americanos, disse haver avi-

sado aos seus companheiros
de viagem que se atirassem
em pára-quedas.

O prinieiro-s.-irgento Long,
chefe dos tripulantes do "C-
<17" d:» Força Àereii norte-
americana, revelou que o to-
go irrompeu na asa direita
do avião, a unia altura de 900
metros, aproximadamente.

Interrogado sobre a possl-
bilidade de uma sabotagem, o
sargento Long disse não acre-
ditar nisso. "Quando irrom-
pco o fogo — disse Long —
o piloto, tenente-coronel
Trneblodd, me informou que
voariam horizontalmente pa-
ra permitir que os pnssagel-
ros se lançassem com pára-
quedas'. Pediu-me ele que
ajudasse os passageiros a
saltar do avião. Percebi que
havia apenas seis ou sete se-
gundos para saltar do apare-
llio antes que o avião caisse
c, por esse motivo, fiz uso
do men pára-quedas."

Long disse que nno se rc-
contava de haver empurrado
os passageiros para a porta
do avião. Declarou que 

"nfio

era o momento para discutir
com eles, pois não havia tem-

(Conclui na 4.a pagina)

tal eontra todos os ataques",
proclamou hoje o sr. Louls
Johnson, secretario da De-
fesa Nacional dos Estados
Unidos, no chegar a esta ci-
dade.

O sr. Louls Johnson vem
assistir a reunião dos minis-
tros de Defesa dos paises slg-
natarios do Pacto do Atlan-
tico.

. HAIA, 29 (AFP) — O obje-
tlvo do-Pauto do Atlântico 6
obter a paz pela força, pro-.
clamou hoje o sr. Louis John-
son, secretario da Defesa Na-
cional, ao chegar a Haia.

Johnson parlicipnrá da
reunião do Comitê de Defesa
do Pacto do Atlântico, que
começará sábado nesta cida-
de.

HAIA, 29 (AFP) — O sr.
Johnson, secretario da Defe-
sa dos Estados Unidos, che-
gou hoje a esta Capital, pro-
cedente dos Estados Unidos,
o íini de assitir a reunião, a
primeiro de abril, dos minis-
tros de Defesa dos paises sig-
natarios do Pacto do Atlan-
tico, reunião que encerrará
a conferência dos militares
que se realiza cm Haia desde
o dia 2 de março. Ao chegar,
Johnson disse: "Temos im-
portànté tarefa a cumprir: n
dc construir muralhas para as
quais se volvam os olhos de
todos os dirigentes. Já reall-
zamos importantes progres-
sos para a defesa da Europa
Ocidental. Tornando-nos for-
tes, tentamos afastar os as-
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PRIMEIRA DERROTA
TARLAAIENTAR OE ATTLEE

LONDRES, 2» (AFP) — Pe-
Ia primeira vez o governo tra-
haiiilstii foi colocado em mino-
ria nu (Jantara dos Comuns.
Efetivamente, a moçílo pedln-
do o adiamento da discussão
do problema relativo à quall-
dado do carvão destinado no
consumo e sobre a distribuição
de gasolina, foi rejeitada por
283 contra 257 votos.

Esta primeira derrota do go-
verno Attlee na Câmara dos Co-
minis não implica, entretanto,
na demissão do gabinete.

saliantes de nossas fronteiras
comuns. Se for necessário,
defenderemos estas f ron tei-
ras contra todos òs ataques.
A paz pela força, tal 6 o obje-
tlvo que os paises pacíficos
pretendem atingir, através do
colaboração mutua,"

PAHIS, 29 (AFP) — O Mi-
nislerio francês das Relações
Exteriores desmente formal-
mente que jamais tenha sido
dada garantia dc que a Franjei
ça se mostraria favorável'a
admissão de um observador
alemão no Comitê dos Minis-
tros do Conselho da Europa,.

LONDRES, 29 (AFP) - O
chanceler Bevin deixou Lon-
dres na manhã de hoje, com
destino a Estraburgo, onde
participará da conferência
do Conselho dos Ministros
Europeus.

LONDRES, 29 (AFP) —
Segundo os meios diplomntl-
cos, o chanceler Bevin não se
oporia, em principio, à no-
menção de um ministro brita-
nico especialmente encarre-
ga dos Negócios Europeus
no quadro do Conselho dn
Europa. Kennelh Youngcr,
que ê ministro de Estndo, pa-
rece ser o candidato mais

provável para esse posto, no
exercício do rruiu permanece-
ria adstrito n autoridade do
ministro do Exterior.

LONDRES, 29 (AEP) — O
Comitê Financeiro da Orga-
nização dc Defesa aos países
signatários do Pacto do Atlan-
tico se reuniu hoje cm Lnn-
caster House, sob a presiden-
cia de Averell Harriman, rc-
presentonie dos Estados Uni-

-.«ios.
¦"' O Comitê examinou dlver-
sos relatórios referentes no
financiamento da produção

,piilitar, temlo em vista o
programa comum dc defesa,
A reunião durou poucas Iu>-
ras c ns conclusões do Comi-
tê serão postas á disposição
do Comitê de Defesa da mes-
ma organização, (pie se rmi-
nirá em Haia no dia primeiro
de nbrll.

Assitiram principalmente n
este conclavc "sir" Stafford
Cripps, da Inglaterra, Edgar
Faurc, da França, Pella, da
Itália, e Leite Lunibralcs de
Portugal. A maior parte dos
outros paises membros do
Pacto do Atlântico foram re-
presentados por seus embal-
xadores em Londres.

MOSCOU, 2!l (AFP) — A
Agencia "Thkh" anunciou que
foram a».-.lniidoH dois nuvoH
ncordus entra a Uunsia o a
China comunista*, cat.ibclec.cn*
do a criução dn duna comp.i-
nlilaa para a exploração do pe-
trolco o do inctnlH não ferro-
non, na província de Slnltlanir.
Eiisa» companhias serão min-
tna, partilhada» por Interesses
russos c chlncscH,

MOSCOU, 29 (AFP) — Doía
novo» acordo» foram assinado»
entre o» governo» da Rússia c
da China comunista, como
complemento dea tratado» po-
lltico» e referentes íi explora-
çfio du petróleo o inetiils^jnãa
íerrosos cm Sinkliing, na
Franga. Secundo a "Tass",
tais explorações serão orienta-
daa por duaa sociedades anonl-
mas mistas, russo-chinesas. O
comunicado da Agencia "Tass"
Informa que esse» acordos te-
rão uma duração de 30 onos c
que os produtos da exploração,
assim como aa receita» c lu-
cros serão repartidos cm par-
(cs iguais entre a Rússia e a
China. A direção daa compa-
nhias constituída» será garan-
tida alternativamente pelos re-
presentantes dos dois países.
Durante os três primeiros
anos, os presidentes da socle-
dade serão designados pela
China o os vico-presldcntcs
pela Rússia. Os diretores ge-
rals serão nomeados pela Rus-
sia o os vlce-dlrclores gerais
pela China. Nos tres anos se-
guinte», os papeis serão troca-
dos. Os funcionários serão no-
meados entre cidadãos chine-
ses e soviéticos, cm base pari-
toria,

O comunicado salienta, cn-
fim, que as novas companhia»
têm por objetivo assegurar a.
colaboração slno-sovletlca no
desenvolvimento econômico cn-
tre os dois paises.

SAO FRANCISCO, 29 (AFP)
— O sr. Gcorge Killlon, presi-
dente da companhia dc nave-
gação da "American Prcsldcnt
Lines", revelou que as autori-
dades comunistas consentiram
a evacuação de 1.600 cidadãos
estrangeiros residentes cm
Shangai. Sem citar sua fonte
de Informação, Killlon acres-
centou que os mesmos serão
evacuados por um navio da
"China Navegatlon".

HONG-KONG, 29 (AFP) —
SoldadoB russos dos dois sexos,
uniformizados, apureceram nas
ruas do Shangal nestas ultimas
semanas, segundo viajantes
chineses que chegaram a
Hong-Kong. Declararam que a
grande artéria comercial da
antiga concessão francesa 0
diariamente visitada por cente.
nas de soldados russos, que ia-
zcm compras. Os viajantes nao
puderam precisar se se trata
de técnicos militares ou ae
unidades constituídas, mas de-
clararam que estão vestidos
com uniformes que se parecem
com o fardamento chinês.
Acrescentaram que alguns ml.

Ih o • i de soldado» soviéticos
então acantonadoa no» nero-
dromoi de LunQhwa e lClanj-*
won, AUm disso, diverso» em*
flclo» foram requisitados para
o alojamento do» OflClsll ru»-
son c surta fnmllliui, pnnclpnl-
menie lodo o bairro residencial
do Hungjao, outrora habitado
por estrangeiros ricos.

WASHINGTON. 2!) (APT) —
O problema criado com a lomn
que assola atualmente o nortw
o o centro da China, estA cm
catudo no Departamento d«
Estndo nmerlcano, segundo
afirmam os circulo» catogorl-
zndos da Capllal. Todavia, um
porta-voz do Departamento do
Estudo declarou, hoje, que nao
havia nenhum comentário a
fazer sobre o apelo quo foi lan*
çndo por Chiang Knl Shell cm
Formosa, para que rossem au*
xlllndns aa populações chlnc*
sns esfomeadas.
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AS RELAÇÕES DO BRASIL COM A ESPANHA — O tr. Rubens
Ferreira de Mello, cmlioiiarior do Brasil na Eípanlm, apresento
suas credcnctnís ao general Francisco Franco, no anliqo Palácio Real.

(Foto ACME, para o JORNAL DE NOTICIAS)

Eisenhower deplora a insuficiência
de preparação militar dos EE. UU.
SUGERE A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DEFENSIVO NO ALASKA

Primeiro embarque de material
de guerra para â Europa ocidental
O NAVIO DEIXARÁ TERÇA-FEIRA O PORTO DE NOVA YORK
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palanque, no porto de Split, da
AS ELEIÇÕES NA ^GOSLAVIA- O^fjj^^^ desd. 1M5.
Dabnacia, durante a canipan^ 

^««^ 
as ego^ 

D£ ^ncMS)

' WASHINGTON, 29 (UP) —
O Departamento da Defesa
anunciou que riá próxima ter-
ça-feira será feito cm Nova
York o primeiro embarque dc
material militar para as na-
ções signatárias do Tratado
do Atlântico Norte, incluin-
do artilharia pesada e ma-
tcrial não especificado,-.

Não foram mencionadas as
potências que receberão tal
material, mas acredita-se que
sejam a Itália e a França.
Soube-se por outro lado que

no material não especificado,
figuram metralhadoras, fu-
zis e armas de calibre reduzi-
do.

Recentemente, foram en-
vindos para a Grã-Bretanha
quatro aviões de bombardeio
"B-29" c para a França, n
bordo do porta-aviões 

"Dix-

inunde-', seguiram .8 aviões
dc caça c bombardeio da ma-
rinha de Guerra.

Informou-se que o primei-
ro embarque para cada pais-
receptor, será efetuado nm
meio de nma cerimonia es-
pecial, na qual tomarão par-
te representantes do Dennr-
lamento de Estado e da Em-
baixada da nação dcstinala-
ria, com o objetivo de se dnr
a maximn publicidade ao fa-
to de que os Estados Unidos
estão dando cumprimento ás
obrigações que lhe corres-
pondem, segundo o plano de
assistência militar.

Manifcsta-se que poderá
haver alguma demora no cn-
vio dc armas á Bélgica, por-
qne a crise governamental
nlrasoti a ratificação do con-
venio do plano de ajuda ml-
litar nelo Parlamento daque-
le pais.

LONDRES, 29 (AFP) — "Sc

houvesse um excesso de ar-
mas americanas seria InfinI-
lamente mais seguro confia-
Ias â Espanha do que ô Ale-
manha", escreve no 'Daily
Maill" lord Vansitali, que se
opõe vigorosamente a qual-
quer rearmamento da Ale-

manha Ocidental e n evacua-
ção das forças anglo-franco-
americanas."Sejam quais forem os ris-
cos qne comportaria o não
rearmamento da Alemanha,
acrescentou o articulista,
afirmo que os perigos desse
rearmamento seriam 

" 
ainda

maiores. A Alemanha — con-
clulu — Jà enveredou nova-
mente no mau caminho e pó-
de-se já considerar que o fu-
toro do governo alemão atual
está longe de ser assegurado".

WASHINGTON, 29 (AFP)
— A conferência que reuni-
rá no dia 8 demaiô deste ano
na Gapital,'-ros srs. Acheson,
Bevin c Scbuman poderia
marcar o inicio de uma revi-

ravolta nas relações entre o
Oeste e o Leste, comenta-se
nos meios diplomáticos desta
Capital. Com efeito, os diplo-
matas norte-americanos aflr-
maram que estão prontos a
estudar o problema da co-
existência dos sistemas so-
vieticos e capitalistas, que ns
personalidades do Kremlin
vêm afirmando ser possível.
Os americanos desejam quo
esse "modus vlvéiidi" seja
baseado nem no abandono c
nem no estado de coisas que
se prolonga já há muitos me-
ses. De qualquer mánelrtt,
porém, segundo os circulos
diplomáticos dos Estados
Unidos, essa conferência terá
importância capital.

WASHINGTON, 29 (UP) —
O general Dwight Eisenhower
declarou hoje que os Estados
Unidos estão se arriscando, ao
não Inverter o suficiente na3
forças aéreas, na guerra anti-
submarina e nas defesas do
Alaska.

Disse o antigo generalisstmo
dos exercito» aliados ocidcntala
que "não acreditamos que a
guerra seja Iminente, porem,
algumas verbas pnra as defe-
sas devem ser aumentadas".

WASHINGTON, 29 (AFP) —
O general Eisenhower deplorou
novamente, hoje, perante a Co-
missão de Créditos do Senado,
a " insuficiência da preparação
militar dos Estados Unidos".
Salientou que, em virtude das
reduções de ultima hora feitas
nos créditos Inicialmente pro*
postos, o orçamento das forçai
aéreas norte-americanas eram
Insuficientes para a manuten-
ção de 48 grupos aéreos, que
considera como o minimo ne-
cessario para a segurança dos
Estado3 Unidos.

O general Eisenhower, acres-
centou que a proteção por melo
de submarinos fora também
prejudicada devida à negllgen-
cin, frisando que, na sua opl-
nião, os Estados Unidos "estão
correndo riscos neste domínio".

O antigo comandante doa
Exércitos Aliados, declarou de
outro lado, que considerava no-
cessario ampliar as instalações
militares no Alaska, bem ço-
mo os serviços de Informações
norte-americanos no Exterior,

WASHINGTON. 29 (AFP) -
Segundo declarou ã Impren-sa
o senador democrata Thcodore
Green, na reunião realizada ho-
Je a portas fechadas pela Co-
missão de Questões Externas
do Senado, o sr. Dean Acheson
secretario de Estado, fez uma
exDosIção sobre a próxima reu-
nião dos minbtros do Exterior
da Grã-Bretanha, França e
Estados Unidos, a ser realizada
em maio na capital britânica
Participaram também dessa
reunião o sr. Philip Jcssup, em-
balxador Itinerante dos Estado,»
Unidos, o sr. Dean Acheson.
secretario de Estado adjunto,
encarregado das Questões do
Extremo Oriente, o sr. Buttei-
worth, secretario de Estado ad
junto, nomeado para dirigir a
secção de Assuntos Japonesei
do Departamento de Estado e
o sr. Raymond Hare, que tam-

AVIÕES LIGEIROS
PARA O BRASIL
LONDRES, 29 (UP) — A

"Soeiety of Brttish Aircraft
Construtors" anunciou que o
Brasil e o Uruguai fizeram pe-
didos ã Grã-Bretanha de uma
quantidade não mencionada do
aviões ligeiros, de novo mode-
lo. Este novo avião, chamado
"Skyjcep", é capaz de conduzir
um piloto, ire» passageiros e
45 quilos de equipamento. O
primeiro vôo do citado apare-
Iho realizou-se cm novembro
ultimo. O seu preço í de 2.250
libras esterlinas.

bem exerce as funções de se-
cretario adjunto para as que»-
tões relacionada i com a Asla
e a África.

Falando ã. imprensa, o sena-
dor Tom Connaly declarou quo
o sr. Jessup havia salientado,
na referida reunião, a Impor-
tantancia da rápida aplicação
do ponto 4 do Programa Tm-
man, destinado a prestar auxl-
lio us regiões do globo Insufl-
cientemente desenvolvidas m
ponto de vista econômico.

O3 srs. Acheson e Jessuu, de-
verão comparecer amanha pe*
rante a Comissão dc Questões
Externas do Senado, que reali-
zará uma reunião publica, a
fim de concitar o Senado a
aprovar rapidamente o referi-
do nrograraa de auxilio.

Ainda segundo o senador Con-
naly, o sr. Jessup discutiu no
decorrer da reunião de hoje,
a "situação instável reinante
no Extremo Oriente", e salien-
tou a necessidade de se mante-
rem fundos disponíveis, que
possam ser utilizados a qual-
quer momento, na "região ge-
ral" da China.

O sr. Jessup aludiu sem du-
vida ã necessidade de ser au-
torlzado o emprego das sobras
que atingem cerca dc 100 ml-
lhões de dólares do fundo de
auxilio à China. Salientou em

seguida a necessidade de se
prosseguir a execução do pro-
grama de auxilio econômico 0.

.'->réia, durante 1 ano. auxilio
este quo motivou o pedido de
créditos na 'mnortancla de 100-
milhões de dólares pelo presi-
dente Truman.

WASHINGTON. 29 (AFP) —
Em se3são secreta da Comissão
do Exterior do Senado, o sr.
Jessup, depondo sobre sua via-
gem ão Extremo Oriente, reco-
mendou o aumento da assls-
tencia dos Estados Unidos aos.
paises asiáticos, para reforçar
sua capacidade de resistência
à crescente infiltração co-
munista.

WASHINGTON, 29 (AFP) —
Após a sessão secreta realiza-
da hoje pela Comissão Senato-
rlal dos Assuntos Estrangeiro»
na qual o secretario de Esta-
do-Acheson e o embaixador Itl-
nerante dos EE. UU.. Philip
Jessup foram ouvidos pela Co*
missão, o presidente desta ul-
tlma, Connaly, declarou à lm-
prensa, principalmente, quo
Acheson e Jessup expuseram
importantes questões políticas:
que afetam os interesses dos-
Estados Unidos na China, em-
Formosa, na Asla sul-orlental
e na Ásia do Sul.

Segundo Connaly, Jessup
(Conclui na 4." pagina)

Será expulso da Liga Árabe o país
que negociar a paz com Israel
DESMENTIDO DO GOVERNO DA JORDÂNIA

CAIRO, 29 (UP) — In-
formou-se extra-oficialmente
que o Conselho da Liga Ara-
be aprovou uma proposta que
estipula a expulsão desse or-
ganismo de todo o Estado
árabe que negocie ou assine
um tratado ds paz em sepa-
rado com Israel.

Fontes bem informadas de-
clararam que a proposta foi
redigida em termos gera.s,
porem sabe-se que foi moti-
vada pelas noticias do que
estavam sendo realizadas n3-
gociações em separado com a
Jordânia e Israel. No entan-
to, unia fonte da Jordânia in-
formou que o ministro deste
pais nesta capital, sr, Be-
hieoddine Taquan, havia rece-
bldo um telegrama de seu
governo em que este des-
mentia. que a Jordânia hou-
vesse sequer pensado em as-
sinar um tratado de paz d£fl-
nltiva com Israel. Acrescen-
tou o informante qu.» o tele-
grama declarava que os con-
tatos da Jordânia com Is-
rael haviam cessado em fe-
vcrelro ultimo. Sabe-se, que
Taquan enviou ao Conselho
da Liga Árabe as comunica-
ções de sen governo.

Por outra part-\ o Minis-
tério da Guerra Egípcio cml-

tiu um comunicado em qua.
desmente as noticias de qua
se ordenou à Mlss&o Militar
Egípcia na Jordânia que
abandonasse o pais. O comu-
nicado acrescenta que o Egl-
to não tem missão militar ai-
guma na Jordânia.

CAIRO, 29 (UP) — O ml-
nistro da Transjordania no
Cairo, peia primeira vez des-
de sábado passado, compare-
ceu à sessão de noje do Con-
selho da Liga Árabe,

Observadores politícos do.
Cairo afirmam que o rei AD-
tíullah e os lideres da Liga
Árabe estão procurando ae-
S3speraflamente impedir um&
cisão na unidade das nações
árabes.

CAIRO, 29 (AFP) — O
Conselho da Liga Árabe adiou,
para sábado, primeiro do-
abril, cua decisão sobre a
Jordânia.

Esperava-se que hoje o.
Conselho decidisse expulsar a.
Jordânia da Liga Árabe, O;
'Jonselho Político da Liga,
Arab-i teria reunido documen-
(os provando irrefutavelmen-
te a existência de riegocla-
çõrs entre a Jordânia e Is-
rael, contrariando os Interes-
ses da comunhão dos Esta-
dos Árabes.

A nova polícia de choque da Itália
*~* __ __... ti mm., 1 '• 1,,,,; 1',. ,1 //. ,1,, nctr/tiln Am // f-rci -/>*»T*fr_

ROMA  Para sustentar seu governo contra a
pressão da esquerda, tanto socialista como comunista, o
primeiro ministro Alcide De Gasperi criou na «alio a
mais bem armada força policial existente deste laâo
da Cortina de Ferro..

Com efetivo superior a 75.000 homens, segundo se
sabe, o* "Ripartl Celerí' (policia de choque), são uma
torça perfeitamente disciplinada, um exercito armado
com tanques leves, carros blindados, helicópteros e ar-
tilharia, adquiridos aos Estados Unidos. Sua função con-
slste em dominar as desordens publicas, geralmente pre-
ves ou manifestações de operários.

Chefiados por Viccmlo Aanczina, que foi um dos
inspetores dé policia selecionados por Afussolfnl, ot "Ce-

lerC exigem fltie *eus componentes sejam solteiros,
"enérgicos" e ¦ com opiniões políticas que nfio sejam
mais esquerdistas cite a do próprio f/oeeroo. Sdo alola.
dos em quartéis e sujeitos a constante treinamento ml-
Itar e severa disciplina. Muitos dos soldados e a maior
parte tio* oítclals são "camisas negras" da chamada "Re.

publica Fascista", que lutaram ao lado dos nazistas ie-
pois ia rendição ia Itália.

O desemprego está aumentando na Itália. Com os
mercadas de exportação fechados, pela negativa io go-
verno ie desvalorizar a Ura, muitos gigantes industriais
como a Breda,. a Alia-Romeo t a Isotta-Franchinl e, <•*
peclatatenfe. at grandes fabricas de tecelagem em tor-
no ie Milão estão te iechanáo ou reduzindo o trabalho.
Oiarfaount« *fio postos na rua operários e há uma offi-

Mark Strage
(Exclusivo da ONA. para o

DB HOTIOIAB)
JORNAL

taçfio constante que, ocasionalmente, provoca uma ore-
ve ou um comício.

O major Gloranni Batlista Arista, comandante dos
"Celcri" em Milão, provavelmente conhece melhor os
grevistas que qualquer outro homem da Europa. Em sua
circunscrição está o grande subúrbio induslrlai de Sesto
San Giovanni, a que a imprensa comunista se refere co-
mo a Stailngraão da Itália, em homenagem à "inque.

brantavel resistência do proletariado italiano à auíoritla-
de nio-fascista". Mas Sesto San Giovanni é o ponto
preferido para as exibições do maior Arista e seus ho-
mens. Nos últimos dois meses de 1949, muitos operários
foram mortos ali

B' o seguinte um dos métodos pelo qual uma típica
operação "preventiva" i posta cm pratica

Pelos espiões ia policia Infiltrados entre os opera-
rios de Sesto San Giovanni. o quartel ios "CelerC sou-
be que o sindicato dos operários da indw.trla de radio
ia jabrka Marelli projetavam realizar uma reunião pa.
ra tratarem da greve. Foi dado alarma e reunida uma
companhia de 300 policias especiais. Todos os oficiais
joram chamados vara receber instruções do major /ris-
ia. Em jrente de uma maquete representando Sesío,
existente numa grande mesa do pabintie do maior, es-

se explicou: "Aqui, junto da estrada da ferro, reunir-
se-a a maior parte dos operários". Os oficiais se ajunta-
ram em torno, enquanto Arista manipulava pedaços de
madeira representando as unidades "Celeri". carros
blindados, tanques e artilharia

 " Bloauearcmos todos os caminhos oue leram á
fabrica — continuou ele — Jrfeu cosío de comando se-
rá deste lado da estação lerroviarla. A reserva motorl.
tada estacionará por trás da parede setentrional da ia-
brica. Alguma pergunta?"

Um comandante de pelotão pergunta se i provável
que os operários estejam armados.

— "Talvez — responde ArUta — e não esprre mui.
to para verljicar".

Qualquer ojlcial dos "CcUri" tem autoridade para
dar ordem de fogo. Os sa'.daão-i jamais 'ão empregaies
isoladamente ou disttnados a outras funções. Servem ex-
cluslvamsntt como policia de choque e o grito "Ccl.ril"

faz esvaziar rapidamente tedas as rua-, incp.rando p:vor
a qualquer italiano, que sab; que, quando aTJe.ct ho.
mens fortrs c bem armados entrem om a-ão, qualquer
cabeça corre o risco de ser esmagaia, percença a um
participante das desordens ou a um tras:t!infe ocasio-
nal.

O governo Italiano afirma que a polida c:px'.cl ê
necessária tara manter a democracia. O jato dos "C:-

lerC serem senprc u?ad=s contra cs oiercrío; c rca-
mente, se já o foram alguma vtz, conirt 03 grupos ja:.
cisía* qua estão senio rczrulados cb—iamcr.ic, è com.:-
dtrado s.mplctmcnle como prova Ce çzo cs primeiras
ameaçam mais a democracia ça* cs scgzr.C:;.
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NOTICIAS DO RIO

Redundaram em fracasso as manobras

para a liberação cio preço c/a carne
EM REUNIÃO SECRETA A C.C.Í\ NEGOU A AUTORIZAÇÃO -

O TABELAMENTO DOS HOTÉIS
iUiiwvík-i il» lin*|H»i|ri cjiunl» í na

SENADO FEDERAL

Retornou às comissões o projeto
sobre funcionamento dos bancos

drvrr» Ofr Ml» em riam. 0*
Tiid» » fftnr»»» <• mi««»er»rlii -----_--¦. 4 H .
COMPANUU «MUI.IITA KDITORA t «I JOKNAI» »'A

Uma demonstração
da Policia
V1*M 

sendo anunciada. há dias, p?la nessa Policia, num
ilcmonstraçfio publica de roulm no centro da ci.lmio
A Iniciativa tem a suo rnziío dc ser. Nn.» pelo* cusi-

nnmenlos que porventura possa mlnislr.tr nnlimns provo-
veis Iniciantes t|iie nalnralincnte comparecerão ao nin. sins
nela lirf.n qun dará no< InCMllos, nos que acreditem que lima
unlca rli.-ivr -iiide abrir n porta quc de-, recitam - ajjaMa

que levani nr, bolso, luto è o quo n PoUcla parece ter em
" 

Vai assim n nossa Policia provar publicamente que h nn-

pularão, somente » cia. cabe inteira respnnsaWHdade pelos
hssaltos e rurlos dc que é rillmn diariamente. Cada um oue

Riiorde a sun c-nsa c os seus haverei. Assim nfio hftverf.lem-
po nem meios para os ladrões exercerem as suas h*«Jgg;
Nada tem a ver n Policia, seja cia de Costumes, dc RonbM,
on o que quer que seia. cnm os nsSatfos. ns funns. as rlinn-

taaeas que sobressaltam a populaçfio. uma vez mie entre
csia c crande o numero dos imprevidentes, descuidados, In-
cantos e "ntnrlns" que vivem a prnnlclar ocasiões oara a

ncfl.i dns ladrões e vigaristas nue vivem ¦•« snUns pata", ruas.
Rita sora a teoria da Policia ile São Pnnln. e dnl n ra-

tão wr que cia vai lavar sua testada numa demonstraçao
publica dc roubo. Onem duvi.hr de mie ». hn roubos noimie
existem portas mal fecbndas ou telhado* vulneráveis, nfio
•perca o função: vá assistir à demonstração anunciada pela

° 
Depois disso, só terA sua casa invadida por amigos do

alheio, nu esvaziado o bolso por vioarlstns. quem quiser, quem
não acreditar nos conselhos da Policia.

Mas seril oue as nossas autoridades policiais estão real-
mente eon vencidas de que. com a tal demonstração, vao
lançar, uma nova teOria nn sistema de repressão a essa i -

tlaUdadP dn crime? I* ela. a Policia, mie in, fazer depois que
a população se convencer de nue a ela prnm-in Cumpre mon-
tar guarda ás suas cisas c havc.es. se nao ft nwpriit ^-
raranca coletiva para garantia c tranqüilidade de todos?

mu. )*) - ' ' ¦'¦¦"• notwtt ' «
f\4jHÍtM"l«t \%*'\m, !»• ('¦ Ci I'-. « *u+*
da r*iiie i|il-> «lauí» |iirlti4t««ii l'«>»
liliriMla.

linda a leu-itlii, íiiuisiimii Ul »
C. C. V. nrfcnU p.M "-ie «i-t.-» (•**¦
in tiíi, I líl*™,!» dn pm*> "t«
cmti-.

,\ t*. ('. I*. <i|iriw..n li")' • eegu^n'
te i-iiiiiL, eaauolettnilo iwnaH «?
lur ii j»fr\«» t\m linlfin

An. i.» - O riim|iiiiii'nin Jo |«n
torta n.n V, ¦'i» «* He i-infÇn «le
iMin, IiihJ trnn o «lUpWW 0*»"
|.ii'i»m.

Alt. Im - Nin ]H«l'll *" ini.»»-
ilu iliifíj w\â tfíinv» fiit ÍBH ilf »'!*¦•
nirtit*i,*'t. íim wr.i jH-rmilW-i » t»
branca d<* Jai«pe*âp •"¦''¦• ¦• •' '*" v rn*
iPiiJttnl». ** ptii dwpati cttirfoiilliti-
ri it o íumiviiiientn «lí alli-irnlm e

ullll.lmlri einerlali paia um < n>n
Mima do» »m iiiii-iii»i'i« fiirnn iilm •

pe'liln i'n fr.iM.novi" pila cilançe.
Art. Io - Km relii-'n. an |m»,"i

In 2m dn ott. Sji il» («iHJiia nji 2fu
n1n irii rniulilruili inoMItlO ealr» a
li Ia «Ic cnmJi útn » *(tiflrt» e üt-
diuHtiurtl fará h í-nn«-i»nií«ç*» tinte
cnm n rrM.mtt* ti» etliíifM».

1'nraçtaín mili-n - M» li-nlirlro

p-iralirn iln limpi-ile. a »cic»cimo nS"

pinlrfi ev-ili-l <le lS*í. que •<¦ leiW
lm.pr.le que un i|iio«ln
inliiia, n»n »«<li'nil«> n

auminio impiirtnr rm que «fja «<•¦
--nlxkl «> preci. leio ila ilintia.

An. 4.o — A rnluçUn Hp td% •
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«rt.n-.tr tluría
tr
pi

Sn «Ia li-miii i. " ''•, taiuliriii >¦' '•
linde'! an |iir«;n «Ul irfeii/ri, »lunv'
e jniur min «Wl qut riieja iurtuaU
im ilitrma ile lunpcilagi-iii,

An. Sj> - lm »iM»i»« He h.*|i»
ilai,*™ «|i'e Inclua «lonn» » jontii,
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ln tlMiai «luai iflrlii>e» r.iliutar »•• 4
mine n piiv' IfU' <t» c»IHti>'t» »*»

peiiiva (onuanta «t» «n. So «1» jx*
talia ru, ii e «•«* He S0* uai i»
irsuriai "A" e T". He T0t nn ra-
Mt-nim *& » He UK)** »«' eali-)-nfl«
•ir f -I".
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que m teíer» etie aitl ilu w «fllM
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l^i du ait. S... ,1.1 .««taria nu V,.

Art. tin - O» liiifli cnni MJtW»
ran.e «nanteiSn nli.lj-mmltmrnir. an

l.nlu i!m pi-«!lii» 
"* 1» cttt»" um "mt-

nu intr.!*.." nunliuiie ile ttfi ptvna
rpi.itnfriilei He tttirentet* e a pi*xm

que nin p vleiSu eitfilet em nula te»

lei-Tm. almnm eu (aiitar, f»»r|;ni1»

|A". CrS 4P.nai -rite-mila *W, <*rt

JS.OOi rlleenrll "C*". CA '000: •-•••

te.iuli *ir, CrS IS.nil t «Tepnrl»
"I». «ns za.an.

Art. 1.0 — A pieirnle pnrtailn en'

trira «rm ii""! ni dma de mo 1'uMl-
nirSn nn "rfilln Oliclal", fir-mln te-
rnua.lai ei dlqimlciVi em ctüiirarto'.

AS GOIIJETAS
Durante m delutet wlire caia f»*-

taria, n delejjniln da Economia Pupu-
lat, It. I'(iula I*intn, «u|-eiiu que Utll
oinunr* um dilpmitirn a tripeiln <J»l

(•nrçrtai. Disie que rem recclieodo te

liun(4 cumiMllnid» «le A0% kuli" ••

P ...¦. d»i «liii-- a WM de R"l"<

para ni nujiir(Hlua^Alr|;ain VI I-**

|«dra qun Indi* |irrl«trin ilat « ri»--

je|« . ctill-lin ptliplln, llln e, lu ÍW

pir-»jil« mi eiiipirr>ailaa <|im 'lhei Kl-
Tnu. A. C. C. I'. delllrrnu nM in-
fluir l.i| dii|Mi»ll;v(i ua |niii<ií«, «lei-
«•ni!» » ijuritUo iIji i;,,iinji pin »ei
,|i,..|i,la piwiiuuiente, ou»íd« *m-

P'.• ,.»li* e emprri;adiire«. O dclrjailo
Paul» 1'lnto, eniretantn, drclatnu «|«.e
rol flacallnt a matéria, deiaaudn a
«Tllerln .1. i büiprdri o pai-aineoto un

A indicação dc novo ministro para o T. V. U.
projtilo qut illi|>!ie «obra •>
lniirliumtiietitu iliw Imiieoi, mir.
fl»ui«llrni;iiii « clà nutra» pruvl-
dnneliu. Mutua enau matei In fv

UIO. «30 (AaujirfM) — A tn»
«ft» il» liijn do tknwlo foi P«r
«Irttün f*uef»«tv»menl» peita»
ura. Melo VIíiib, (íeorr.lno Av»*
llno o Plínio rompeu.

No Küiieillonle nAo houvo
oradorcfli

Nu Ordem itu Oia fo! anan»
el.iil» a lOgunda tllícuanAo du

Voncoram o dissídio
o» cothorciorioi

IUO, ~1 (.\taftni) - Vm Iria
ruim imilia Holi o Tribunal tia-

ginnal dn Tralullrn conmlen •«•

rae-uu tle utarim, d» JO jw» ef"-

ti., m* rt.meivi«rii* ou-ioca*.

Curitiba recebeu
com excepcionais

o gal. Dutra
homenagens

PAPEL, PAPEL, PAPEL
Henrique PongetU

tCoiUtlallt D n«wH, »«clinUIH»d« ii-n O JOIINAU »« WOTIClAOi

Discurso pronunciado pelo chefe da Nação
apá»

CÂMARA FEDERAL

Não pôde ser concluída a votação
das .emendas à nova lei eleitoral
O caso de apadrinhados do governo federai

CONSUMO DE CARNE
Oonauiinto nün sej.im nlnda

coiihecldiis ciados estatísticos io-

Ruros snbre a prod-JÇèo nnclonnl
do carnes era 1949. ucredium us
tocnlciis oOclíils que o seu v>-
Uitne ulo r»l alem de 900 aiU
tcncludiis. Esüc (Miculo í- acclic-
vel desde que se considerem BB
duos seiruintes clrcunsleneU.-«
no hlenio «interior. Isto é, 1947;4B.
n prnduçiio de carnes no pais foi
de 7nn.de 910.3 mil toneladas. Ko
curso de 1948 e 1049. o volume do
consumo nos dois maiores cen-
tros do país — Distrito federal
» Sào Paulo - Iol mats ou menos
o mesmo.

Ka Capital paulista, por exem-
pio, setsundo o fonte de onde
tiramos oa dados quc aqui apre-
tentamos, o consumo de cartin
verde cresceu de 1947 para IM8
cm 28.4"*,, pasTOtido de 64.4 paru
«32.7 mil toneladas. N&o obstante,
o que su observou no periodo ae
1948 para 1949 (oi um aumento
de apenas 20.8%. tendo alcança-
do u cifra recorde de 100 mil to-
ueladas no ano passado. Cum-
pre salientar, entretanto, que °
consumo de carne "per capita"
neste grande centro urbano bn-
fllelro ó quase 50% mlilor que d
dos Estados.

Jft no ; Distrito Federal, onde
r consu.no aumentou Me 1947 |ia-
ra 1648 de 28,1%. partindo de 1C3
mil toneladas para iitlngir um
recorde de 132 mil. vcrlflcou-s»
no ono íuoscqiicnte, 19411, vim
declínio correspondente » 13%.
culndu o voluiuo auterlor para 113
mil toneladas.

Em 194!), a media «mensal, at»
agosto, de nossas exportações de
carne foi de 957 toneladas para
as carnes ein conserva e de 2.475
para as frlgorlllcadas. Bala
ultima acusa pequeno aumento
cm relação ao ano auterlor. A
exportaçílo total, controlada pelo
governo a fim de assegurar o
abastecimento do mercado Inter-
no, foi pequena, uâo ultrapassaii-
do 4,570 da produçfto provável.

Para ,1950, sfto limitadas as
posslbiildadíõ de exportação, des-
de que se tenba em vista as mi-
dldas restritiva» ad-wadas pelo
goremo.

Quanto aos suprimentos aa
Sfto Paulo e Distrito Federal, co
uno atual, calcula-se que estes
atinjam cerca de 75 e 97 mil -o-
neladas respectivamente, o qu»
equlvi.lcna a um recuo na mar-
cha do cousumo efetivo dos dol»
ultimes anos.

Da parte dos pecuaristas quo
se batem por maiores quotas da
matança e elevnçllo dos preços
correntes, lift, entretanto, a
crença de que os suprimentos
podem ser melhorados couslde-
ravol.ucnte, polo menos para os
dois iirlnrlpals centros consumi-
dores.

B/f AS
Acaba o «• Tavares do Canno, (le-

legado dc Vadltgcm, de baixai instru-

çf,cs, pnts que teja dada taça ¦ esse

g-ncni ile •cavnçf.rs 
que ie turanu co-

nhecido mli o nome dc tifas - no «e-
ral e sobretudo de outnmm-cis, obieto

¦ quc d5ii mairada picfcientiR m jiiu-
HKilmr« dc lai» sorteios. J* * cnnlicd.

dl d«. publfco a maneiia ciroí, falia-

Iham. Dir.niln fazí-lo cm üciufidu de

qu:il<|urr inaituicao dc aíilstencia w-

dal. renàera o aulomovcl poi um f
vo qu;.i«o ou cinco. vc/« roperiw ao

teu valor, cuilwlsnm, lob o ptr-icxlo dr

dcipcws c Itilwlho, • parte de leJo

da reaja e dão uiuu iiiinguaiii wbi»

t, entidade de que k- prociamamui l*n

feiioics. „
Pm nrriai vèíet. o 1ÜUN-U. DE

NOTICIAS denunciou o fato, quet
atratél dc-Mci comentanu», quci poi
intermédio de reportaRen»- Una OC*

,iao, hinientamoi toaiM uuc as not-

•b initituiçiVi rmPrc«aoem o «u n.^

me p=ra a pfordto de ombreidro <»-

pertalhí<v Mav rmlm* d«oun.iailu-

•i rifia contiiiuariuii • pnAdcm^u
ruai dr S5-, P.iulo. Topam «¦ oi n

fadorr» nó» ma» vanadm recanto» ds

urbe e. t«.« rc-rs- «errem-ie <-lrs A'

aóiborita-, .-ertumente porque «S» »"

c« con ou. «: Um maii fa.iimente

oi pene»-
N.-a« ultimin dus. o ca» se ¦••i»'"u

,„-,!. ncn^UloM po»» ábaOoae quc

„ ,ir». «Sc ffit-s. «-ria tn'"-" r<l!e

cl-, nüo •!»<*» a hncrn-
mrwi. fit»» ev*

mar prrn.iilr,.i!-.i«. 1'itfí-e ove tento *

fnrcaila a fa»f I». cm rirtuile de quel-
x.i aprcs»-r.f*i» p«t mn" entiilndr Le-

ni-f-crnte, cm CTlin nome ie vem pro-
mnvmdn, tem nutnri-aç.ln. «m ànm

Kirtrioi.
Anmv.-itf a Policia finalmrnlr •

opnironid-rte e teiilte ««y™ « olit» de

ààneamento moral nue ii devia ter cm-

nrrcn.Ii.lo h« tempo», qnanJn Sm

rmiln ent-trb a «-t inteiM.1» P« ">'"

malta que ainda nSo tUandoncu.

ABUNDÂNCIA
DE CEREAIS

Alndn sobre a queatío dos pr-

cos dos cereais nas fontes de pio-
di.çrio e nos centros de consu«««...

podemos BCiocentar alitumus ln-

formações, procedentes do lnte-

rlor do Estado dc Minas, sogun-
do as Quais 0 preço «lo arroz ao-

freu nll uma queda de 505!, cm

conseqüência da abundância exlr-

tente nas regiões produtoras. Diz

um despacho de Uberaba, para •

imprensa do Rio. que o preço io

nrroz ciilu «le CrS 200.00 para CrJ

100 00 no Trliineulo Mineiro
Acrescenta ainda a informaçüo
que a safra desse, cereal uaqueln
Estado npresentn um aumento de
mais de 5 milhões «le sacas, com-

parada com a produçSo do ano
agrícola de 1947. A estimativa da

safra deste ano £ de 14.000.000
de sacas, sendo ainda de notar-
se que ó fenômeno do aumento
de produçfto se verifica em quase
todos os demais setores agrícolas
do Estudo mqntanhtó.

Esse fato vem comprovar que
a poilç&o do urro» no quadro «Ia
produçfto ceroállstlca )ft nfio ft a
mesma de ha um ano atras, nio
apenas em Sfio Paulo, que estfi
ho|e em fwcc de uma de «suus
moloics safras destes últimos
anos, mas tambem em MIusb Oe-
rals e no Rio Grand i« do Sul, le
onde as noilctns chegadas a tal
respeito sfto Igualmente satlsfu-
toria».

O que n&o se explica, cm lal
circunstancia, 6 o fato do esta-
rem oa centros consumidores do
pais, notadanunle SSo Paulo e
o Distrito Federal, pagando o
arroz que consomem a preços do
épocas anormais, qunndo esse Re-
neio sobia nas fonteB de pru-
«luçfto.

ie! « qt
a ir h*5 ppaé$*t
í«,rikIo de «.ndo nasrantr o «u c»

rrtef drJ.«i. Ne» r« —>• •""-X"*1"- *

IMIGRANTE
E CONDIÇÕES RURAIS

Secundo o que nos tiotue o teie-

grafo, o jornal italiano "Li Slampa*1
criticou at condiçõci que as «tonas ru-
mis oferecem «o imigrante, desacon-
scUiendo o governo d« península •

nntoriiar a saida de elementos quc de-
sejem transferir se pura o Brasil» Ün-
tio outras coisas, afumuu t|ue est&o
sujeaus a moléstias iiilccciusas e o
meio nüo lliei fornece recursos paia
«aunicntu. pèrctban wiarioj t»aiu;i e,
cm sunsa, pussnm pul tais vicissitudei
(juc dentio tiu (>ouro «ertSo transfor
inaduk cm "niiuas humanas".

Ilí, na icnladc, algum «.ugcni iui
itMfííiv.ii du (••-iiiHliiti italiano que
talvtri se tenha deitado levar nu por
unia aniniusidiidc gratuita ou pelo de-
tejo de assegurai inelhote* cimditôcs
aos aeua patricíos que ernJj;raxn. St: ê
loura ve} o Segundo intuito, terá de
lamentar a primeira hipótese. Uec<»-
nheçamot, uo entanto, que üs cundi-
çfi« de nossol camjwis estSo longe de
srr «s Ideais. Sc não tão tío t>cK!.ima«
quc façam irrecogavelmeote dc cada
iiniiiranlr umn mina, prcciinm e dm
vem scr mcllmradas.

Sirvam, puis. de advertência »s pa-
Iüv.m do joni-il da Itali». O nosso

pali nio préli! ptodndir do (migrante

que venha ajudar-nos. • preencher m
claro» de nosia popnliçfcj • a tintei
r* bcaçoa de que necessitamos para i
expamãn de n»«w economia. Cab*-
nm, por Ííso. propiciar ao «alí«enif^cna
*m flinbirnie qne o Drrâij»ue etn no#-

so meio, incorpo randrvo dcfüiit.vt-
mente k nmi eWUtacSo. NTo pod»-
mf* pntnitir quc ocorram «cáfOl que
eram nmitu 4<oniuns no pastado» quan-
do, «aáoi clicgado, o imigrante tocara

por nJo se mljptar, teirrcianila . pe-
ira.

As estatísticas moitram que em ei*-
vido o nnnicra do» que rr»»irs»ai am.
Nem sempre terio sUo da terra a*
causa» do retorno. O que» «poi *et et-

(ranho, p.in'ce inferior, nem sempre o

í, cto icilidatle. E • verdade quc. po»
mrlhot que íeja o nooo ambiente,

nunca ele poder! •" iCu»l »» europeu.

Rr,.* m«V.n. o «rnitim »So pode-
ri érirat de e-tninhar, »o p-iinei™
c««ew». Ma». » «n*-*» » ?<"<*""
no«a!iriia. rer» que o tjot K 1*' «'

tunm «l.tr»» era er-eo» dilftoiie.

Antes di pirtidi. o« «mií«««te« d»

RIO, 29 (Da sucursal, P 1'*
telefonei — Logo no inicio
du Bessáo ila Câmara, o depu*
tailo Plinio Barreto deu co-
nhecimento à Casa de que
recebera vários telegramas
protestando contra o projeto
Nelson Carneiro, que equipa-
ra a companheira à esposa,

para fins de recebimento de
montepio, soldo e meio soldo.
Comentando, disse o referido

parlamentar que nao acha
aquela proposiijão tão contra-
ria, como ae tliz. & familia
católica; vai estudar, tntie-
tanto, o projeto para dar de-

pois a sua ooiniào.
Terminando, apressntou um

projeto de lei. quo dispõe so-
bre a criação de uma agen-
cia postal em Moncagua, no
Estado de São Paulo.

Em seguida, dopo*.s de o
sr. Campos Vergai ter defen-
tildo projetos seus, que visam
beneficiar o leprosnrio de Pi-
ratlngúi, cm São Paulo,
ocupou a tribuna o deputado
Coelho Rodrigues.

A explorarão da Loteria
Federal

O representante piauiense
Iniciou sua oração dizendo
que recebeu uma publicação
do Ministério da Fazenda es-
clarecendo o caso da concor-
rencia para a exploração da
Loteria Federal. Segundo tal

publicação, o ministro agiu
conforme a lei que regula o
assunto. Comentou trechos da
publicação, criticando-os. E
concluiu, relativamente ao
assunto, por encarecer a ne-
cessidade urgente de ser vo-
tado o seu projeto que pror-
roga o contrato da referida
loteria.

Imediatamente a seguir,
passou a criticar a nomeação
feita em favor de um filho do
ministro da Justiça, ar. Adro-
aldo Mesquita da Costa- A
referida nomeação, cuja re-
«numeração mensaj é de nada
mais nada menos de quinze
mil cruzeiros — e o benefi-
clario é quase imberbe — foi
feita para o cargo de dele-
gado fiscal da Prefeitura do
D Federal. O deputado Coe-
lho Rodrigues fez a respeito
uma exclamação mais ou
menos assim:

«E* Isso mesmo... O sr.
Adroaldo Mesquita, desejava
para elo próprio o cargo dc
ministro do Tribunal de Coni
tas, como, porem, tal não foi
possível conseguiu essa no-
meaçãozinha para o aeu fi-
lho...>

Mas não se limitou aquele
parlamentar a criticar somen-
te o ministro da Justiça.
Tambem o das Relações Ex-
priores teve o seu qulnhüo.
Segundo o sr. Coelho P.odrl-
gues híi um preceito cm lei.
oue proíbe aos diplomatas ca-
sarem-se com ostrangelras.
Entretanto disse ele, o sr.
Raul Fernandes ca-«?ou-se com
estrangeira. E casou-se duas
vezes... Falou depois sobre
a influencia politica de uma
rias esiiosa.3 do ministro
que no nue disse fi nimaica.

MOVIMENTO RURALISTA
O deputado Munhoz da Ro-

cha falou acerca do movlmen-
l-> rurallsta naclonnl. dlzen'o
que acha mais lógico a forma-
ção de utn núcleo rurallsta nem
rarater nartldarlo, como o ouo
tem o Partido Rurallsta funda
do pelo deputado Tluvlvler. Re-
ferlu-se ao manifesto dos la-
vrndores do norte do Paraná,
que está encontrando a máxima
repercussão entre os demais la-
vradores daquele Eatado. Leu
depois um manifesto comenlan-
do-o na parte que se enumeram
as dificuldades e os vcrdadel-
ros dramas com que se defron-
tam os lavradores.

Terminando, disse que o cul

O deputado Erasto Gaertncr.
quo ocupou a tribuna cm *e-
culilii. disse do prejuízo que cs-
tá causando aos produtorej
brasileiros a Carteira de Ex-
portação e Importação do Ban-
co do Itraail. com a proibição
da exportação de diversos pro»
dutos. Prejudica os produtores

disse ele — beneficiando os
intermediários, porque torna
depois sem efeito a proibição

e, nesse melo tempo, os In-
tei;medinrios se beneficiam, ^oU

que adquirem os referidos pro-
dutos por preços baixos.

O sr. João Botelho deu um
oficio de funcionários do De-
partamento Estadual do Esta-
tlstlca do Pará, no qual nque-
les servidores pedem a aprova-
ção de um projeto em curso
no Legislativo, que visa a fede-
rallzação dos serviços cstatlstl-
cos estaduab.

O padre Arruda Câmara po»
•lu a transcrição, noa Aiats.

de um manifesto «tos operários
católicos, apoiando n movlmen-

•i prô-clelçôes sindicais.
ORDEM DO DIA

Passando-se b. Ordem do Dia
continuou a votação da lei ciei-
toral, O deputado CreporI
Franco levantou, ao ser anun-
ciada a votação, uma questão
de ordem, no sentido de saber
se podia o presidente rejeitar
ou não quaisquer emendas, dea»
de que tenham elas sido aceitas
pelo plenário. Resolvendo . a
questão, dUse o presidente que
submeteria depois o caso ao
plenário.

Passando-se à discussão das
emendas, foi aprovada a de nu-
r; 81, que dispõe sobre a dl*-
posição de candidatos em con-
venção partidária. Apesar de
ter sido contrario a ela o ir.
Rui de Almeida, por achá-la
totalitária, requereu verifica-
ção. O plenário a aceitou por
139 votoa contra 6.

Posta em votação a emenda
que dispõe sobre a organização
dos partidos políticos, verificou-
so om virtude ainda de um pu»
dldo de verificação de votação
requerido pelo sr. Rui de .'.1-
melda, falta de numero. E lo-
vantou-se a sessão.

¦ii • •• m -m » 
'¦¦ —- -

Expedição à ilha
Trindade

KIO, 2!) (Asapress) — A
expedição promovida pelo sr.
João Alberto à Ilha üe-Trlri-
dade, partirá entre 15 e 20
dcabril próximo.

A expedição viajará a bor-
do do navio de guerra "Al-
mirante Fontln", que flcaríi
20 dias na ilha.

¦ —-— ¦ « C *¦ ¦¦

Diretoria da Central
do Brasil

RIO, 29 (Asapress) — Dei-
xará a diretoria da Central
do Brasil o general Dorival
Brito, informam! o-se que se-
rá substituído pelo engenhei-
ro Rinaldd Andrade Pinto.

A regulamentação da

execução orçamentaria
IUO, 20 (Dn sucursal pelo te-

lifone) — Durante a sessão da
ComtsmAo de Finanças da Cimiiira
doa Deputado», realliatta neata
tarde, o sr. Toledo Piza entra-
nhou o recente decreto do presi-
dente da Republica regulamsn-
tando m cxecuçUo or^mentarl».
Salientou o representante pau-
lista que o mesmo é antleoaatl-
tuclonaL e nio obedeço a ne-
nhuma das normas que habitual
i> legalmente «empre foram uU-
llzadas pelo» poderei públicos da
Untüo.

Outra ComluSo que tamoím
fttere reunida no Palácio Tira-

(,'OBITIIIA, í» (AsapreM) — O
avilto condur.tudo o presidente |
Duirm o oomltlea, passou no ao-
rcporto local »» B tor»*.: Após »
...i;ni','.\o do Hino Naclunal e oon-
tlnenclM militares, recebeu o
chefe da Nac&o oa cumprimento»
do gorerniidor. da» alu» uutort-
dade» dvt» o militares o eclesta»-
ti cas.

Apôs pasaar cm rcrtst» a» tru-
pas, o presidente da RepublU*.
emautomoeel em companhia do
govümMor do Estado, dlrl«lu-ie
ao centro da cidade.

Do palanque, armado na avenida
JoSo Pessoa, o pr06Ídtínle Dutra
em companhia do governador do
E-Uado. ío» ministros., Clemente
Marlani e Pereira l»lra e outra»
altas autoridades .afslsttu. ao de»-
file dos colcslos o fcorças rallltü-
res, compreendendo o .Encrclto.
Policia Militar e CQijpo (le.Boin»
beiro».

Pode so dizer que e.isé 257.° anl-
vcrsutlo da tttnd.içllp Ae Ciirl-
tlba, iol comemoraijo çpm pompa
Inlgualnda, tomiuuío cara,ter de
lesta popular.

Apôs o almoço, o.ferccldo pflo
governo do Estado, uo prrjddcn-
t>» da RopubUca, falou o nr. José
Pereira Ura, Incumbido de res-
ponder ao discurso do sr. Mnlaí.s
Luplon e tc7. exaltando a data
e ngradecru aj homenagens ao
chefe d» Naçio.

Disse a certa altura-o orador:
"E aqui s» operou m tasmo das

raças, quo, t«»uxcr;tm du» mala
antlaòs e nobres, pontos. ds EU-
ropa, para ,a torra, brasileira, m
vocaçilo agraria « o censo da ir»
dem, o gosto daa arte», a solida
Instituição dn XamlUa • o ferrir
do culto, a experiência aoctal s
Talorlzaç&o do Indivíduo • a sua
cducaç&o pelo trabalho.

E' realmente um espetáculo c«-
pas de gerar grando otimismo,
ató a quem descrer doa concilia-
çfles humana» definitivas, o es-
potflculo quo nos dà a formos»
paranaense, com a convivência de
povos, que as urn-.lgvnaram hls-
toilcameute pnra a tormaçfio ds
um povo unificado, laborioso s
radio, cm harmonia citabelcclda
naturalmente, vem planos pre-
vios oo sabor das próprias aTlnt-
dades."

Concluindo, dlss» o oraaort
"Curitiba de agora é multo

maior do que a do passado •
multo menor que a do futuro.
Podemos anteclp4-lo confiante-
mente, pois tudo aqui, laia do
futuro, sugero o futuro, elomu
pelo futuro."

DOÜTOE "HONOBB CAUSA"
CURITIBA, 29 (ASAPRESS) —

Falando na eesslo solene da A»-

wmblòla Universitária apá» ihe
haver sido entregue o diploma de
doutor "honorts causa" o presi-
dente Dutra agradeceu m home»
Mfeui, declarando entre outra»
coUa» que teve o praxer tio pre-
«Idlr a "Re.-uurreiçio da üntvcr»l-
dade que «e faz hoji o honra de
receber como um dot seus"* .
o mal» adiante:

"«Entre m «atlsfaçlo quo per-
roanecera em mou espirito como
gratas memória» de minha pa»»
aagem pelo governo da Republl-
i-a, pouca» »» emparelharüo a
de me haver aldo dada à opor-
tunldade do contribuir par» m
trlnçio do quase todas as uni-
rersldades brasileira».

Estou sinceramente convencido
de quo a» Nações Jovens e em
formação como a nossa, necesat-
tam dcsenvolmcr ao máximo, o»
seus núcleos, do formaçüo uni-
versttarla, criando condições pa-
ra o seu fortalecimento, pola
qu» valores fundamental» da
clvlllzaçtto nacional dependera
desse trabalho seja preparando
aa elites e formando os cspeclu-
listas dc quo se necessita seja
favorecendo cidades da cultura e
a homogcnla Integração do nos-
so espirito publico. Depois do
dlser qua a federnllzaçao desses
Institutos atende a Inadiáveis
objetivo» da mimlo d* cultura
do nossos universitários o praal-
dente declarou:

"O momento mundial t ob»-
curo. Nio nol podemos contudo
queixar do dificuldades lii.iui.e-
raieis desses quo como sombras
que so adensam preocupam dia e
notto os responsáveis pelo bem»
estar das nações. Os nossos pro-
blcmas, oa nossos embaraços
transitórios nada tem de crise»
que flagelam povos menos ven-
turoso» t continentes duplarconts
r.tonnentados pelos dissídio» ln-
ternos a pelos confUtos exterlo-
res. Podemos, é certo, ser alvo
da» Investidas da demagogia qus
ronda em todos os quadramos <•(
povos n&o amadurecidos ou sem
raízes na pratica da genuína de
mocr.icla. Mos al ntlngo o seu
cllmar a vossa tarefa cducaclonnt.
O espirito do ordem do povo bra-
sllelro a a sua experiência fo
cunoa • contenarla de legalidade
serão ativados peln. capacidade de
liderança dos responsável» pela
nossa vida cívica, os qu&ls em
ss nossa» universidades devem
contar com o eeu auditório de
maior ressonância e com o aeu
campo mais Indicado para a
criação o fortalecimento do et-
plrlto ds fldclldada ao Brasil".

Imiiiii, pnrn Justificar miii-iuIuh
nu «ri. Melo Viana, Andrade
Kanini. nutur do projeto, O ar,
Molo Vlinm iIImiui nin- O nrci-
mentn principal contra «aase
projeto é o «lo que esi-.tr um»
reforma hnncarln na Cnmarn
dos Deputados, tuna nAo ter.i
procedência e-Be motivo pola a
iiii'nmii:.'tii governamental Já ae
encontra Iui mal» de doía ano*
no Palácio TIradentes. O ora
dor passou n Jurtlflcar a» emen-
daa todaa ciai com o alto In-
tulto de dar melhor forma no
projeto, melhor fcabamento o
mais clareza ao aeu texto, poli
oomo ae anlie, na primeira dla<
ctiai&o lofreu nlj*umas mutila*
çúim O contingente trazido pe»
lo ar. Melo Viana foi todo ele
produto de aua larga experlen-
cia de banqueiro. O ar. Andra»
de Ilamoa roportou-ae h prl-
melra tlticuasfio do projeto •
como tivessem lido rejeitado»
naqueln ocaaifio quatro artlrroi.
apresentava nnora emendas no
aentldo dc reatabelecer a Inten-
r-üo «le aeu trabalho. A primei-
ra dessa» emendas manda do
forma Imperativa que o gover-
no Incorpore o Banco Central.
Outra dispõe nobre agencias »
filiais dc bancos estrangeiros
funcionando no pata. A tercei-
ra emenda dlapõe aobre a re»
gularlzação dos Juros e prefe-
rencia para Caixas Economl*
cas. O projeto em vtsta daa
emendas recebida», voltou pa-
ra a3 Comissões para novo» es-
tudos. Em seguida a aessão
passou o aer acereta pam apre»
ciar a escolha do sr. Alfredo
Loureiro Bcrnardes. Indicado
para o cargo de ministro ao
Tribunal Federal de Recursos.
Nao houve numero para vota-
ção. < » >

"Mesa-redonda" do
Loide Brasileiro

RIO, 20 (Asapress) — O
I.oidc Brasileiro vai realizar
uma "mesa redonda" com fl
participação de todos os seus
agentes no Bio de Janeiro a
fim de ventilar os problemas
específicos de cada porto e
estudar a maneira mala stm-
pies para solucioná-los.

i » >

Oposição à imigraçSo
chinesa

RIO, 29. (Asapress) — O
Conselho Nacional de Iinifira-
ção e Colonização, não apoia
tle modo ncnnum a imigração
cltiness' para o Brasil. Essa
informação foi colhida «o
fonte absolutamente segura.

O Conselho só esta uutorl-
zando a vinda de europeus,
não havendo prenuncio favo-
ravel a qualquer imigração
asiática.

1IIO — «Oomo icontee» anal.
(limite IUM l'i-i»l". A» aliun.lullle
mi .li-!,. IJ''. o üriirtl delem e
"reeord" do numero d» |«nial»
•per eotilu", Todo» o» dl»«. em
I-..I... n» rldadM » «mtirlftm d»
cidade» d» im*»» *•"». I«l0 ""'¦
no* ««««« wibte c»d» rlneo Inrtlvl.
duo» nll pni ai.ilo em Imprl»
iidr um» f»lh». H4 «uJelUM qiM
acham mal» Hol «preiul»r a ler
no Jornal qu» tio fundar do que
na Cartilha dlatrlliuld» pelo ml-
nUtfii Marlani m<* «imtfalww»
maduros. Outro» ainda »*«» no
jornal o melo mal* eflmodo d»
etiogv ao» dlnhilros publleo* »
l*rtleul«res, «oa po«to» tMtlH*
eo» ou burocráticos, Irruiulo fle
i.iwinu uma fama d» InteUgen-
cia iniiili-i mi e objetlv». além o»
«otrada» pur» o cinema • prlo.
rtdade no açou«;ue. B» »oc« ••
dntlri-r diante ds um» banca
rentrul. dan Importante», desro»
brUt eabeçalboa d» Jornal» em-
rloca» d» uma arrogiinda grau-
ca o de uma tlandestltildad» Ja-
mala Imaginadas, Folha» cora
are» de delaUira». da lln un !••""
|,«pii», onde, por*m, vncí aet.ts
quo um 'cjrèdo nswrla melhor
guaidadn do quo uma ossada do
rrl-.ii.ii na» catacumba» d« Ollo
ClilllW.

Agora, em rtspera» de elolçOe»,
»ó se fala em Jninala qu« e»Uo
sendo gestudos. do filo Orande
do Oul ao Amazonas.

Numa (rlgantesca maternidade
ds setihora» no nono mir». a pa-
lavra naaoer n«io eerl» tio cor»
rente.

FareJadorn» d» llnottpos en-
costadas, entro a» quats »ena

f-il.l- i.li a I.i li."!' tia. pi. I .
ra <l» Maik T»»lu, «in •- •• tu.
(«ndo o frini »..!.'• VmmimuUi
roUHVM adaptada» psu .-]....
mer <*»«» no» "ealdo» d» r^n»"
da .-.ii» priitettrlu •'.'. n--i,i .iu
nii.t..', H» j.i- i»i. ••* • ti pr*t-
«a» qu* i iti-i» o ii • > d» dar
iiiiiuliaiii- .ii.riii»., , •.! «nor», no-
co mil folha» in*'- im br»m.n
t «lnte litros acuado.., n- |«.
petita o doldlnlin ,.,,... ','ant*
d* mi.* com olheira» ne ti..:*
nirtiHt, -im,:'..•¦> io -ii in nao
t riintliK-n.U "Arlm qu» a ro»
tatlva foi I » .ll-111'.i O l:i -u
vai ter flnalmenle um Jor-t.il".

• • «•
Oiilem, dtnnte d» 'ir-a b^n.»»

do Jornal», provei uma aninr.A-
vel «urpresa. Ilavla no melo eo
rarnavnl de papel Impmt* urra
revlstlnha dedicada «ViC^iiava»
mente ac» arontit-lmiTitO" no
nono Jardim ZooliVllro, nina ti-
irfete d» **Vcfi!iie" do» trrarlo.
iml-. A girafa Miir'üi.1 : • i ao*
primeiros pliuot os príncipes
da Murat • dn I^finor llnt. o
macaco com « por» de um aft».
pede d» "lUt -.". vestido pelo
Creed e enchapelar!.", pilo Iler-
toil. C.ida p*s:lna eni um in-
cántd iwn **% catpm rte tortai eu
dia» d» nos-a imprensa. A -a-ru
Imperial pareda o poiitrui Ja re-
visto, o poema de um Ar»i;on
arre-ictidl!'o a refutladn na jeie
briigtir!,» « ronacrv-idiira. rimada
e eonformlsta de um P.o*tand.
'Mem l'.ido entA pnnildo ue*t\
torra — p~niel eiiioclimado. —¦
Ainda híi homens que M tem-
bram de f.iniecer líltura .do-
quoda aos animal»"

FATOS POLICIAIS

Morreu o homem vítima de uma
queda na rua José Bonifácio

Ontem, às líJO hor»-, quando passava pela rua Jo»6 nonlfaclo, em
frente a um bar, Marciano de Morais, rio Idade, estado civil c domicilio
Ignorados, caiu. pa.iadamo.nto ao solo, batendo antes num pilar. Sofreu
o homom, entfio, um ferimento no cabeça, Jorrando o sangue pelo- ouvi-
doa do Marciano de Morais. Pessoa» que assistiram ao fato. trataram d»
prestar socorro» m vitima, solicitando a Ida ao local d» uma ambuian-
ria da AssIstCnclo. medida «ma desnecessária, pois o homem ferido, Ins.
tnnte- depois, falecia. Bcu corpo, depois da- formalidades de praxe, foi
transportado para o necrotério do Araçà. dcf.rmlnando a autoridade de
serviço na Central a lnstaurnçío do Inquérito.

ATROrKI.AMENTOS OCORM-
DOS ONTEM — Na avenida S&o
Joio, esquina da rua D. Jnsó de
Barros, o cnirciihelro Eencilito Ca-
llxto «ln Jeaus. de 56 nno3 do ida-
de, casado, domiciliado a rua Ile.n-
rlquo ítchuraann, 769. íol atropela-
do pelo nulo do oiueuol do chapa
n. 52.617. dirigido por I.ulz Bueno
Rulvo. «íuo possuía apenas do-
cumontos do liabllltnçito do ama-
dor. O engenheiro, depois de mo-
dlcado na Assistência, «leu entrada
no Hospital daa Cllnltais.

Na avenida Eanijcl Piatana,
esquina da praça Clovls Bevllac-
qun. Elisa Cftllgarl. do 63 anos do
Idade, vluvft, moradora à rua Vis-
condo do Inhomerim, 422. foi co-
lhlda peio auto de aluguel do dia-
pa n. 45.216, guiado por Orlando
Veloso do Almeida. A vitima dou
entrada no Hospital das Clinicas.

Na rua Conselheiro Itlbos, o
menino Vítor, de 13 anos do Ida-
rto, fllbo do Pedro Lackes, mora-
dor à rua Caiapóós, 213, foi ferido

pelo auto particular do Campinas,

ULTIMAS DE ESPORTES

Transferido para
o jogo LP33 vs.

o dia 16
Altinópolis

Nada decidido, até o momento, quanto ao local
do encontro decisivo do Campeonato Amador

NOTAS FORENSES

dente» foi a de Sconomla. con»
d.ido pelos assuntos rura.13 des- j TOcada «pedaimente P»1» y**m

nar sobre o projeto do Estatutode a Constituinte preocupa os
legisladores brasileiros 8 quo
6 um bom sintoma de que "so
nfio pudemos resolver conve-
nlentemento o problemn. esta-
tri-»í entretanto no bom canil-
nho".

Velo. em seguida, o deputado
Benjamln Farhat. que criticou
a ndmin!.itração municipal nn
que ee refore ao nbanrtono de
um esjmto do Morro do Caju.
prejudicial à saude dos «mora-
dores locais.

vrm n-r eiclarcculo» «cetí* dal faie»
da «ulapti-t''" I"" 1ut l'm *"*" pa"*'»
a fim de qne, ^ol deumtattsdo».
nli> Tinham • w-?ier detilmüei. fie-
imlidjii ao ntad» de eMiirito de qmeni
\r mm-itm r» r"li eatran-frirfc » •«>

j.xn-.rU !..». ij»-— ia n*í*a ajua •

do Petróleo do autoria do ar. Bo-
••edito Costa Neto, » Ja aprovado
prta comissão d» Finanças. Lo-
go no lnldo do» trabalho», en-
tretanlo. o sr. Milton Prates,
presidente daquele organismo,
comunicara aos seuj pares nAo
encontrar possibilidade» na aber-
tur» do» debate», uma ves que
im membro» d* anUga Cotnlsiao
de Agricultura que agora po*-
taram a faicr parta daquela n&o
conheciam o assunto. Pae ts*
tlcou estabelecido que a Comls»4o
t-ttada. »6 voltar» a ae reunir de-
:,.:, j. Semana Santa, quanno
então todo» o» aeu» memrbo» J*
deverio esiar capaeludo» no a»-
sunto. a ponto d» podar debati-
lo rinclentetnenta.

TRIBUNAL DÉ JUSTIÇA
DO ESTADO

SÉSSXQ PLENAItU.
Eniliorgos em dandado do Sogu-

rança n. 46.910 — S., Paulo. Kmb-
te.. Municipalidade .de-, S. Paulo.
Embdo., Augusto do Arruda Bo-
tolho. — Julgavam prejudicados os
embargos.

Bxceçilo do auspelallo n. 47.911
— S. Paulo — Expte.. Matilde Al-
res do Lemos. Kicpto., Juls do DI-
relto da 12.a Vora ClveL — Re.Jcl-
taram a eicoçõo por votação una-
nlmo.

CÂMARAS CONJUNTAS CPJ-
MINAIS ' -:¦-'

Revisão criminal"..'
27.737 — Silo Paulo — PoL, Jo-

sú Pinto do Oliveira ou Joilo Pln-
to de Oliveira. — Deferiram. l>r-
denarum n éxpedlçllo do alvará, a
fim dc ser o i>etieionaiio posto em
liberdade, se prir al nüo estiver
preso.

Hnbeas corpus:
23.027 — Pou«i>í-ia — Pncto.. Jo-

a* Varia da «bosta o Luia Andrade
Ribeiro. — Negaram a ordem, por
votaçüo unanime.

P.evlsfies:
26.862 — Mogi das Cruzes —

Pet., José Moreira. — Deferiram
cm parte a revisto, paro reduzir
a três anos o um mês a pena do
reoiusilo Imposta ao -.Ollclonario.

28.ns — SSn Paulo — PoL. Ja-
clntn Vasconcelos MeRnobosco. —

Repelida a preliminar da nfio «o
conhecer do podido, o as prellml-
nares d« nutidade, deferiam em

parte, para reduzir a pena quo foi
Imposta ao petlcionarlo, a dol»
anns de reclusio. ficando faculta-
«lo no mesmo petlcionarlo reque-
rer no Juízo das exccuçBcs crlmi-
nais o beneficio do «uspensllo con-.
dlclonal da pena.

26.210 — S. Paulo — Pet. AtlUo
Siiii-a lopes. — Indeferi ram.

-^Tjg _ g. Pavdo — Pet AlTa-
ro Fernando da Concclçlo Canra-
lho Farto. — Ceawntew» o Jul-
pimento em diligencia.

28.ira — í?antns — Pet. Ablsalt
Campos d«> Toledo. — Indeferiram
por mtar§o imanlme.

ÍÍ.S5S — Rlbelr5o Bonito —

Prt.. Anseio Milaneid. — Indeferi-
rara.
CÂMARAS CONJUNTAS CITEIS

Ac-"» rescisórias:
40.ES6 — Jabotlcabal — A.. Ca-

tarlna Todaro de BU«t por »l a

por suas filhas tru-nores. P.eus, Pe-
dro Bimedtr e outros. - JulRaram
procedente a ação. As prelimlna-
rrs ar-ftddas f«n»m r-pelldas. a

primeira (decadência) Por vot»c»o
cnanlme • a «outra (Ineo-apetenela'd.i Trlbonall.

JT.060 - Piracala - A.A, Manoel
r-uiçlBi Stnfins Sob. a «imul>.er.
Réus. Jr4lo Batista Alvo» Pereira.
»-:« mul*-,er • outro». — ACiaAa.

38.577 — S. Paulo — A.A., Fran-
cisco do Paula Goulart « aua mu-
lher. Rcus, cap. Afonso Negrão e
sua mulher. — Adiado.

«12.7:10 — S. Paulo — A., Cia. de
Seguros da Bahia S.A. Ri. Cia.
Bluo Star Llno S.A.. FriRorlfico
Anglo. — Acolheram à preliminar
de nulldade «lo processo.

38.966 — 8. Paulo — A., Mar-
gerida Plsanl Zapl. Reu, Mario
Zapl. — Julgaram Improcedente a
ação.

Revista no agravo:
41.S33 — Araguaçu — Rectca.,

Elizlarlo Barbosa do Camargo, sua
mulher e Francisco Marcloll. Rec-
dos., Joio Batista Coelho, sua
mulher e outro. — Adiado.

Duvida aobre competência no
agravo do petlçfio:

48.618 — Atlbala — Agtes., Do-
metrlo Plgnatnrl o sua mulher.
Affda., Cia. Oesto do Terras e Imo-
veis. — Julgaram que 00 Trlbu-
nal Pleno (¦ qtio competo manifes-
tar-pe ou «lwldlr sobre a duvida,
por votaçSo unnnltne.

VARAS CRIMINAIS
2.a VARA — Bclmira do Paula,

processada por ferimentos leves,
foi condenada a 3 meses de deten-
çdo: Eduardo Ferreira da Conta
Junior o Amello Barblrato, proces-
sado-, por ferimentos leves, fornm
condenados a multa de CrJ 200,00,
cada um.

«.a VARA — Coinello Aive» Lus-
tona, acusado do furto, fui conde-
nado a 1 ano do rcclinRo; JosS
Glamuttl, acusado do furto, foi
absolvido.

7.a VARA — A açSo penal mo-
vida contra Alberto Morais de Ca-
margn, acusado do apropriação ln-
d.-blta, íol Julgada prescrita.

10.a VARA — Alda Marido fion-
çalves. proceiaada por ferimentos
culposos, foi absolvida; Fila de
Oliveira, acusado de ferimentos
leves, foi condenado a 1 meses de
detenção.

TRIBUNAL DO JÚRI
Sob a presidência do sr. Soares

de Melo. funcionando como pro-
motor o sr. Darlo de Abreu Perr.l-

ra. o aervindo do eserivün o ar.

Inácio Lucas, fui aubmctldo a lul-
•ramento o reu Atallba da Silva,

acusado d* ter, aos 16 de mnrço

do 1919. m primeira notA na ave-

rida R-inrel Pestana, esquina da

prw-a da Se, assassinada, ft faca-

das. Msrlo Joaquim da SUva.
Denfendeu o reu. o mívngado

Joio Adelino d» Almeida Prado

Nfto.
Encerrados o» debatas, e Con.ie-

lho di Senten«:a. Integrado p"los
«rs. Aivaro Msrhado. Jos*! Marta
<la «Silva N>ve*. Gastlo Fleury <«Ia

Stlveir». J"!^ Vicente de Freltaa

Marrondes, Augusto C. de Vntxm-

cHna. Otávio d" M Moreira •

Teo.1o!lno CMtlJtlilar*. eonrte-iou o

r»«i a vinte • cinco ano» de i-t-

cltnlo.

Estava marcada para ontem, | 
àa partidas com o

à noite a escolha do local do I rater. na Inglaten

encontro L.P.B. vs. Altlnopo-
Hs, para decisão do titulo ma-
xlmo do Campeonato de Fu-
tebol Amador do Eatado. Na-
da, porém, foi decidido. Em
vista do impasse, a F.P.F.
transferiu o Jogo para o dia 16
de abril, ficando estipulado
que, ao o Altinopoli» conseguir
exclusividade, nessa data, o en-
contro será disputado em RI-
belrão Preto. Em caso contra-
rio, o local será esta Capital
Acontece que, no dia 16, o Pai-
meiras deverá, cxlblr-so em RI-
belrão Preto, contra o Botafo-
go. Somente ae o alvi-verde
cancelar a excursão, ou trans-
feri-la para outra oportunida-
de, poderá o campeão do Into-
rlor realizar o jogo raquela cl-
dade. Nesse caso, dará um
avião para transporte dos ele-
pebenses. Se o Jogo tiver de ser
realizado em São Paulo, o
L.P.B. dará ao Altlnopolls a
quantia de aels mil cruzeiros
para ajuda do custas.

TERMINA AMANHA O
CONTRATO DE LULA

O compromisso do ponteiro
Lula, com o Palmeiras, terml-
na amanhã. Estamos Informa-
dos de quo o veterano pontel-
ro proporá a compra do eeu
"passe", pagando pelo mesmo
2C mil cruzeiros. Se o const-
gulr, Lula Ingressará na Por-
tuguesa de Desportos, clube
nue deseja o sou concurso.

NILTON FICOU NO
BOTAFOGO

O Jogador Nilton, que. atuan-
do como zagueiro, defendeu
com destaque o Corlntians no
Rlo-Sno Paulo, acaba de tlr-
mar compromisso com o Bota-
fogo, mediante 45 mil cruzei-
ros do luvas o ordenado mon-
sal de 1.500 cruzeiros, pelo
prar.o de um nno. No término
do conlruto. Nilton terá passe
livre.

ULTIMAS DO JUVENTUS
Além do Jogo marcado para

quarta-feira próxima, contra o
Santos, em Vila Belmiro. o
Juventus tem outros amistosos
em perspectiva, eendo um con-
tra a Ponte Preta, em Campl-
nas. Vão bem adlnntadoa oa
entendimentos, tudo indicando
que, a qutíquer «f.bmento. ae
rílo concluídas as ne«goclaç6es
Há, tambem, a posslblütlada
de uma temporada em «Santa
Catarina, sob o patrocínio da
Federação Catarinense. O Ju-
\-cntus fará quatro exlbiç9ea
no Estado doa "barrigas ver-
des". em datas e locais que ee-
rão oportunamente determina-
dos.

FI-AVIO COSTA EM
PORTUGAL

IJSBOA. 2» (AFP) — Pro-
redente do P.'o de Janeiro, vta-
Jmdo por avião, chegou a esta
Capital o preparador da Selo-
rã<i Brasileira, que disputara o
Campeonato Mundial de Fute-
boL

Falando * "France Presse"
Flavlo Costa disse que veio cs-
pccialmente para as3lst!r -is
rliminntcriRj da Taça do Mun-
rio. entra Portugal e Espanna.
devendo tambera ««nparifsor

mesmo ca-
rater, na Inglaterra, entre oa
quadros britânico e escocês,
limbos já qualificados para a
final do torneio mundial.

Flavio Costa pretendo estu-
dar o modo de atuação dos
quadros europeus e, soDretuJo,
tirar conclusões sobre aeu pra-
paro físico, técnico e eventuais
inovações em seus alstemis ae
jogo.
ATLÉTICO (3) va.

CORINTIANS (0)
BELO HORIZONTE, 20 (Asa-

preas) — Depois do ae exibir
em Juiz de Fora, ondo venceu
magnificamente ao Tupínambá,
o Corintians Paulista Jogou,
na nolto de hoje, nesta Capital,
enfrentando o Atlético Mineiro.
O prelio agradou em cheio ã
grando assistência que lotou
amplamente o estádio de
Lourdc3. No primeiro tempo,
não houve abertura do conta-
gem, sendo que o placarde foi
construído na segunda fase,
após o 31.o minuto. Bino, que
vlnlia atuando multo bem, so-
íreu um acidente num choque
com Ubaldo e isto parece quo
influiu sobremaneira na atun-
ção do arqueiro, que logo em
seguida sofreu três tentos,
sendo que os dois primeiros
eram do relativa fucllldade pa-
ra a defesa, terminando n par-
tida com a vitoria do Atlelico
Mineiro pela contagem de 3 a
0. Os gola foram marcados por
Intermédio de lucas, aos 31 e
37 minutos, e Rezende, nos 4L
Os quadros:

ATLÉTICO — Mão de Onça
(Joãozinho), Jucá e Osvaldo;
Afonso, Zé do Monte e Caran-
go; Lucas, Lauro, Ubaldo, Al-
vinho e Niveo (Rezende).

CORINTIANS -- Bino, Mu-
filo e Belfare; Idarlo, Tougul-
nha e Hélio; Cláudio, Luizinho,
Bahia, Nelslnho e Noronha
(Colombo).

Mr. Rowley dirigiu a partida
com ótima atuação. A renda
íol de CrS 69.848,00.

NOTICIAS DE ARAXA'
RIO. 20 (Asapress) — Notl-

cias de Araxá Informam que
a chefia da concentração dos
Jogadores brasileiras elaborou
regulamento estabelecendo a
mats rígida disciplina, aendo
Inclusive vsdado nos atletas
fumar nos alojamentos e sala
de recepções. O uso de bebida»
alcoólicas ê considerado falta
grave. A «liaria dos Jogadores
foi fixada em 70 cruzeiros e os
tr«>!nos serão Iniciados amanbã.

RIO. 29 (Asapressl — A CBD
fixou o seguinte programi de
atividades do "scrattdi" brasi-
loiro: do 7 a 1* de maio. a Co-
pa Rio Branco: de 15 de maio
a 13 de junho, preparattvoa pa-
ra a Con» do Mnndo.
ACIDENTADO O ARQUEIRO

GARCIA
RIO. 29 t Asanre-is> — O go-'

leiro G.trela, do Flamengo, fo!
recolhido a «ma Casi dp S-rn-
de. em vlrtuds de ler neafo
const-ttado a luxação da cíavt-
<ni'.a dlreiUi. Garr!-i Rs-*T**r-i*i
que o acidente foi pun-ne-re
caaoal nj.1 havpndn r.cnhum»»
mina di Jogador que causou
rssa lesão.

de chapa n. 10.70.S7, conduzido
por Carlos Martlno. Depois da
pcjuado na AsHÜHfincia, o menino
deu entrada no Hospital das Cll-
nicas.

Na avenida Paulista, esquina
da rua Tamplona, o comercianto
Alexandre Nolde, de B9 anos «I»
Idade, casado, domiciliado à rua
Bulparla, '29, foi apanhado pela
bicicleta 26.64, conduzida por Alls
Gabriel, sofrendo ferimentos quo
determinaram sua Internarão no
Hospital das Clinicas.

Ka avenida Conde de Fron-
tin, em frento ao prcdlo n. 2.630,
cuido reside, a menina Ana, de 8
anos do idade, flltm de Ramon Vi-
liiarc.1. foi apanhada pelo auto
particular do chapa n. 2G31G. diri-
gtdo ]ior Daniel Dl Pardl. Em es-
tado grave, Ana, depois do metll-
cada na Assistência, deu entrada
co Hospital das Clinicas.

 Ka rua Domingos do Moralj.
em frento ao prédio n. 2.105, o
menino Renato, do 3 anos do Ida»
de, filho do Jamllo Ahnun, oll do-
miciliado. foi atropelado por um
bondo nflo Identificado. Deu a vi-
tima entrada 110 Hospital Santa
Cruz.

FERIDO NUMA COLISÃO DB
VEÍCULOS — Na ma Clclla. cs»
quina da rua Monteiro ds Molo, o
auto «lo aluguel do chopa n. 05.401,
dirigido por Rlchard Qullards, da
25 anos do idade. Boltelro, moiador
a avenida Santa Marina. 2:120, co«
lldlu com o carro particular da
chapa 41.:!28, conduzido por Ma-
nool Abreu Junior. Em consequen-
cia. recebeu ferimentos o motorla-
ta do primeiro veiculo, que passou
pelo poslo da Assistência.

DESASTRE NO LARGO POM-
FEIA ¦— Na esquina do largo Pom«
póta, com a rua Clolla, ontem, àa
11,30 horas, o carro oficial da Es-
cola da Agricultura, de chapa n.
50.660, «llrlf-ldo por Antônio da
SUva, chocou-se eom o ônibus da
Unha «Lapa>, do chapa n. 80734.
guiado por José Rafael da Rocha,
Altnlr Zlearl, de 20 anos d» Idade,
caaado, morador A rua Turlaçu n.
850, passageiro do auto oficial, tt-
cou ftrrldo em conseqüência do da-
sastro e. por determinação policial,
passou pelo posto da Assistência.

PRINCIPIO DE INCÊNDIO NU-
MA PAPELARIA — Ontem, As U
horas, no deooslto da papelaria
alta no largo S&o Bento. 32, mani-
festou-so uni principio de Incen-
dio, sendo o fogo combntido e do-
minado por uma guarnição do
Corpo do Bombeiros. Ladlslau
Pollalc. sócio do estabelecimento,
prestando lnformaçBes & policia,
disse quo seus prejuízos atingiam
a Importância «lo seis mil cruzei-
ros, nio tenilo, entretanto, nponta»
do a causa do fogo.

Anistia aos eleitores

f-ãlosos
I!10. 28 (Asapress) —- A

Comissão de Constituição e
Justiça tlt» Câmara aprovou
o parecer tio sr. Samuel
Duarte, relator do projeto que
concede anistia aos eleitores
que deixaram de votar nas
eleições realizadas em todo
o país desde o dia 2 de de-
zeuiiiro dc 1915.

Trigemios ein Macapá
MACAPÁ', 2U (Asapress)

— Um» senhora de classe po-
bre. de apenas 20 anos d«
idade, deu a luz três crinn-

ças. Tanto a parturiente co-
mo os recém-nascidos esião
passando bem. Os triReiiieOS
foram batizados com os no-
mes de José Maria, José Car-
los e José Alberto.

/ Congresso Nacional dos
Municípios

HIO, 29 (Asapress) —

Atendendo ao convite da Co-
missão Kxccutiva do I Con-

gresso Nacional dos Munici-»
pios Brasileiros, o presidente
Dutra presidirá a Inaugura-
ção do certame, sendo oue O
ministro da Justiça fará o
discurso de encerramento, dia
10.

A comissão ooteve. tam-
hem, o abatimento dos preços
nas passagens dar, estradas da
ferro ãs dclc*5aç<"ies do lnte-
rinr. Até o monient!*. já f<>-
ram recebidas 58 tese*-, do!Ki-
nando as rue fc-atnm dns pro-
iiiemas rekcioncdos com a
BOlonomb municipal, a trihu-
tação e os serviços puti!ic«;3
de ccu.petencia do u:¦.;:*.!. y ¦
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S. PAULO E MINAS
A rnu-r, principal da r.ilia.l» da caniHilalur» d» »r.

Ailhrmnr de llarron * prrirtilenrU da llrpiililln» (ui, *****
(lii.liln, a hlinmm. . riailrt prlas iliit-í.-rii.ia.. .-nin- o t-y-
\irn,iil.ir t o ur, Novelli Júnior, dlvemenrlaN «II..» Mri-
valia» pdu ponlçao de Intolerância dou dlrktOtM du PSI'
rm rcliiçiiii «o vlce-sovernatile que randuilram k *.ii.nU
no plrliii de 0 de novembro.

E' evidente que ao pexsrplimn rxladuel nio ronvlnha
em nenhuma hipótese * entrega do governo da l.i.itl.. ao
pi-rniiplu Partido Social llrin.irr illru. NU|n, nli,,-,, ,i »l-
iiiiiçii.i do *r. Adhcmnr ne nsM-inrlIui à do ur. Milton Cem-
Pus. On ihIciiM-i» de Mina» preferem o governa do »eu I-*.
indo, nnx mãos, no Catete, voando...

Asxiiu. do mesmo modo que, dhrrelamente, o «r. .Mil-
ton Cnni|iox evitou a nprenenfacao do xru nome o »r.
Adhcmnr, em meio de epiiKidiox ilmmnlleni», viu-xe força-
do a Milr da r.tiu iiumnc no dinco (U rliegada. HoIn naufra-
rIoi, em eondlçfiCN diferentes, max uma có cauxa: o fan-
Iiismii prssrilistii.

Houve, porém, rauxaN secundaria* que deriilirnm, de
uma vez por todas, a atitude do PSI'. A principal foi o
malogro da formação de unu frente eleitoral eom (..túlio.
Imite que hiinirnli- seria Interexunntc ae ox "qticremlx-
Ins" apoiassem a candidatura do sr. Adliemnr de Itaim»-
)n|o, porém, NCrii» difirilinio, pois OS homens do PTII
confiam ainda demais no prestigio do seu rhefe, e espe-
rum mundos e fundos desse prestigio. Triste será se lhes
acontecer como à candidatura do sr. Cyrlllo Júnior, que,
mesmo com apoio do faboloso binômio 1'rexles-Gctullo,
foi por água abaixo. O surpreendente IPArtagiimi de Ito,
com o apoio do PSP e do l'lt, pôs por terra, sem muito
esforço, o grande t-spadachim que ho.'c comanda a Ca-
mnra Federal.

Sem um partido organizado em todos os municípios
do pais, o sr. Adhemar nio poderia enfrentar o duro ps-
reo de outubro. O PSP é ainda umn organização partida-
ria em marcha. Sozinho na liça, não seria uma garantia
de âmbito nacional para as aspirações do seu lider, R.
assim, o sr. Adhemar vê-se forçado a adiar sna ofensiva
por cinco anos.

Km 1955, não encontrará ele pela frente o sr, Milton
Campos?

MONSIEUK BEROERET

De uma consulta a opinião pública depende
a última atitude do sr. Adhemar de Barros
O ll-OI' fsiá realizando peHquimw cm todo o ptifo a fim dc uferir a popularidade da governador paulista — No dia 31,
cm manifcHto h Nação, o prctiidcnlc do P.8.P. explicará hh razões da atitude que assumir — Kuato atribuído ao sr. Ulis-

st-s Rodrigues — Fala ao JORNAL DK NOTICIAS o chefe do Executivo paulista
A «I. •;•• H.i de tmlo Imllmr

qui- o sr. \.ilu.ii n do li.11'¦-.
não iimli i.iui. .i.. sua eonill-
¦I.inii.i t* iu*¦ .i.ii-iui.i d» He-
iuil.li.... Isto |."ii|in* a situa-
...l'J II l.ul.l |.l I.I MUI .-.Uri- .-.."l»l
em S Pnulo ii.ii. iid-i. i.- k.i-
i.iinl.i.* h ikisíçAo do PSI1 uo
I ¦' .tiniu, ll.i.i U ull.li.ll .-.lliilii

o i-liiiui dc expectativa e,
mesmo, dc uiisicdmlc em tor-
no dn ntitudo ilefinltlvn a
ser a• miiiihIii pelu novernnilor,

Nlliituem n» i-ii a |.r.--.i-n..-.i,
no sr. Aitlieinnr de Burros, dr
um político li.il.il e rapiu tte
surpreender sempre tanto
seus inhriMirinji como leus•uniu.*.*.. Ora. mesmo que
Ki-amlr numero desses Insls-
ta em i|tie o presidente üo
PSP devo pcrmnnrecr ú fren-
te ili) «overno de SãoPatilo, £
bem possível (jue ele, cxnml-
munlo n slliijtçuo, ir.smiui uma
Btilmlc ilivcrsii, lancntiilii-sc à
luta pelo posto que é, na
verdade, o seu objetivo n.o 1:
o presidência da Itcptiblíca.

As Informações que damos
abaixo reforçam este puniu,

do vlii.i e í.ui-in mesmo crer
que o p.iuor.i iu mi.-.--.ntlu
ist.', na iiiiiiifin-i.i ile uma re-
virnviilla cm «rmides propor-

NADA TEM A l)lit.EH...
A nossn ii'|ii.r'a«eiii nru-

I-UI-..II .unir, ontem, o ar.

a.ilu in u .ir u ii r.. 0 KOver-
ii..ii"r esievo i. noite na re-
iiilencin de seu pai, nn ru i
H ii i.i de Itu, de onde sitlu
n pé, |i"i- umn porta lateral,
dlrlglndo-so h ii*.* iili-iu-l.i ile
sim iriu.i. l».i iill;*.iilii perto. De
lá, )¦• „*ulii para a Min ni.M, a

rua Alliiii|iicrqitn Lins, até
onda foi -jcimldo pelos repre-
seiituiites dn imprenso.

Diante dn iimltencia des-
tes resolveu recebê-los. In-
Icrriifj-mlo, nlcuou, porem,
que nadn tinliu n dl/cr sennu
no din .'II.

UM DESMENTIDO E...
JKONIA

A uma pèrjpinta sobr* a
proposta de itinuncla do sr.
Novelli, quo teria partido da»
jiltns esferas do P. íí. D.» o

(Conclui na 4.* patina)

Encontra-se
Progressista

FLAGRANTES
da Assembléia

o chefe do Partido Social
diante de dificil dilema

Ofi progressistas dc São Paulo estão contra a sua candidatura — Os dos demais Estados, são favo-
raveis — Impressionantes os argumentos dos paulistas do P.S.P. — A batalha sucessória nos seto-
res do P.S.D. c do P.T.B.— De pé, ainda, a fórmula interpartidária — Declarações do general

Góes — Renasce a can didatura Nereu Ramos

CÂMARA MUNICIPAL

Será convocada uma sessão secreta para exame de
todos os projetos referentes ao funcionalismo
Mensagem ao Conselho "dc Segurança Nacional pleiteando autonomia
para São Paulo — Plantões domini cal e noturno das Farmácias — Re-

querimentos e projetos aprovados na sessão de ontem
1.083-.16, sobre funcionamento
de cstaiielecimentoa comerciais.

Em explicação pessoal, falou
o sr. Josó Ferreira Keffer, res-
pondenilo ao discurso pronun-
cindo pelos srs. César Costa c
Martlnho Di Clero.

A Bessão de ontem da Cama-
ra Municipal teve inicio às
14,16 horas, sob a presidência
do sr. Marrey Júnior.

EXPEDIENTE

Durante o Expediente, o
presidente leu um oficio do
cônsul da Espanha, comuni-
cando haver sido dado o nome
de "Plaza São Paulo" a um
logradouro da cidade dc San
Cristobal de La Laguna, local
de nascimento de Anchieta,

O sr. Cld Franco loi o pri-
meiro orador da tarde, indl-
cando ao prefeito a necessida-
de de pronto e eficiente auare-
lhamcnto de prevenção contra
incêndios, no Teatro Municipal.
O sr. Derville Allegretti pediu
a substituição de ônibus velhos,
que servem ao bairro da
Mooca. O sr. Valerio Gitili elo-
j-iou os trabalhos desenvolvi-
dos pela Comissão do Convênio
Escolar, dizendo que graças o-
ela foram criados mais 22.800
lugares para crianças, qtie não
podiam ser agasalhadas por
falta de escolas. Finalizou de-
clarando que resta encetar a
segunda etapa, clevando-so
para 60.000 o numero de lu-
gares destinados às crianças
¦;oii) escolas.

SESSÃO SECRETA' 
O sr. Marrey Júnior comuni-

ca, a seguir, haver decidido
retirar da pauta da Ordem do
Dia o projeto sob n.o 2<16, do
reestruturação dos cargos de
chefia, afirmando que será
marcada oportunamente uma
sessão secreta para a discussão
doa projetos referentes a fun-
cionários municipais.

MENSAGEM AO CONSELHO
DE SEGURANÇA

Leu, em seguida, o memorial
n ser enviado oo Conselho do
Segurança Nacional e ao presi-
dente da Republica, solicltan-
do a autonomia do Municipio.
O documenio defende o prin-
clpio do sufrágio universal, dl-
Kendo que o prefeito da Capi-
tal precisa e deve ser eleito »
não nomeado. Os srs. Cid
Franco e Marcos Melega suge-
rem que o próprio presidenta
da Câmara seja portador do
memorial ao Conselho do Se-
gurança Nacional.

O sr. Amlié Nunes Junic-r
diz que o documento encerra
criticas .ao atual governador do
Estado. Por essn razão, pede a
publicação do mesmo, para
ulterior deliberação do plena-
rio. Nesse mesmo sontldo, pro-
rmnclam-se os srs. Cantidio
Sampaio c Brasil Bandecchl. O
tsr. Jânio Quadros discorda,
afirmando que o chefe da Na-
ção pedira simplesmente um
documento pessoal do presi-
denie da Edilidade.

Explica, então, o sr. Marrey
Júnior tratar-se de um memo-
rlal subscrito pelo presidente
da Câmara, tendo lido apenas
para que o plenário dele tu-
niasse conhecimento. Finalizou

dizendo que não tivera inten-
çáo dc molestar quem quer
que seja.

PLANTÕES DOMINICAL E
NOTURNO DAS

FARMÁCIAS
O sr. Jânio Quadros susten-

tou dois projetos de sua auto-
ria: o primeiro, pelo qual a
Prefeitura estabelecerá, no ul-
tlmo trimestre de cada ano,
para ter validade no ano se-
guinto, os plantões dominical e
noturno das farmácias; o o se-
gundo, transferindo da tabela
"J" para a "E" do Quadro do
Tabelas do Imposto de Indus-
tria e Profissões, os cstabcle-
cimentos de farmácia.

Protestou, ainda, o sr. Janlo
Quadros, contra a recento
proibição policial dos comidos-
relâmpagos promovidos pelos
bancaries, declarando que
"subversiva é a Ingerência po-
llcial, ao gosto dos patrões c
com o propósito de amordaçar
e Intimidar aqueles que, no
momento presago, possam te-
mer o ridículo espantalho e a
desmoralizada calunia da
acusação do extremismo."

O sr. Sebastião Gomes Ca-
sell solicitou, a seguir, provi-
dcnclas da Diretoria de Tran-
sito para que mande colocar
placas junto às escolas, a fim
de que os motoristas diml-
miam a velocidade nesses lo-
cais.

O ultimo orador do Expe-
diente foi o sr. Ângelo Bortolo,
expondo o precário estado em
que ee encontram as vlns pu-
bllcas do bairro de Santana.

FUNDAÇÃO DE RIBEIRÃO
PRETO

Em regime de urgência, fo-
ram aprovados, entre outros,
os seguintes requerimentos:

Do sr. Camilo Ashcar, pro-
pondo um voto de congratula-
ções pela passagem do 87.0
aniversário da fundação da cl-
dade de Ribeirão Preto.

Do sr. Smith de Vasconcelos,
pedindo o envio de um oficio
ao Congresso Federal salien-
tando a necessidade de se
apressar a votação do projeto
relativo ã participação dos
trabalhadores nos lucros das
empresas.

ORDEM DO DIA
Passando-se k Ordem do Dia,

foi aprovado, em segunda dis-
cussão, o projeto do sr. Ângelo
Bortolo, dando a denominação
de avenida Nova Cantareira á
atual estrada da Cantareira,

O plenário rejeitou, em pri-
meira discussão, o projeto do
Executivo declarando de utili-
dade publica as áreas de tor-
reno que constituem o leito da
chamada rua D. Teresa.

Em primeira discussão, fo.
ram aprovados o projeto n.o
291, do Executivo, dispondo so-
bre pérmuta de terreno situa-
do à rua Lusitânia, e n.o 287,
do Executivo,. dando nova re-
dação no artigo 35, do ato
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Ultrapassada a fór-
mula Pena Júnior

RIO. 29 (Asapress) — Va-
rios proecres mineiros, abor-
dados pela Imprensa, deixaram
transparecer que a essa alto-
ra dos acontecimentos politicos.
a formula AfonBO Pena jã foi
ultrapassada.

RIO, 211 (Da miciiruni, pelo
Ijfl.fonc) — Tem-se como
certa, nou melo» políticos fc-
deral*, a permanência do sr.
Adhcmnr do Barroa noe Cnm-
pos Eliseos durante a cnm-
panha da sucesslto. Entrrlun-
to, a declsllo final a eitnc res-
peito sii ."-ia tomada ama-
nha. O governador bnndet-
rante chamou com urgência
•il>*uns amigos, inclusive o sr.
Mozart Lago, que seirue pa-
ra lã, esta tarde. Alem disso,
reteve cm S. Paú|o os rtpre-
sentantís dos diretórios esta-
dunls do PSP. Amanhã, dc
qunlquer modo, será um dia
histórico para o grande Esta-
do, pois assinnlarA o «Flco>
do sr. Adhcmnr de Barros ou
a .passagem do Rublcao. O
chefe progressista, como ae
sabe, cslã diante dc do!s ape-
los, cada qual mais incisivo.
De nm lado, mus amigos pau-
listas alinham lmprcssionan-
ten argumentos em favor da
tese da sua confnuaçfto à
frente do governo. Achnm
que a sua saidn, com a entre-
ga de S. Pnulo ao slt.uacio-
nismo federal, constituiria
um perigo para o próprio re-
glme, podendo vir a dir mar-
gem a que a realização das
próprias eleições corresse tria-
ves riscos, como cm 1937,
quando, alias, tais riscos se
materializaram no golpe de
10 de novembro. De outro In-
do, contudo, com KXiçfio ape-
nas da secção do Sao Paulo,

todo o pari'du do governador
rnniinuii ftuunrfo pr-vislto no
fcntldo da sua camlldr/ura

Renunciaria o vice-
governador possibi-
litando nova com-

posição
roNn.ninciou"com o sn.
ADUCMAll 1)1! IMIWOS O Ml-
NISTnO DA IlISTIÇA - O ES-

QUEMA VIÁVEL
A dnpi-ltu de irllrradoi dei-

mfntidm formuliHlirt jwr flfmrn-
tM pçfsefifotai p mficmo pflo %r.
Cocu Nrto, ft reportagem lojjrnu
tmii-n- quê o rvminlsiio ila Ju»-
tiça nt.imrvr rratmenie uma con-
f-rfncla cnm n «r. Aalhcinnr tle
Tíamvt, t! 1,7min tima tproxlmaç.lo.

Soubera** cme o gorernador fei
Kntir «o a-miiM-l» ito C-tiMf. <iuc
¦ aproximado nA se verificaria te
o tr. Nnvèfll ?i!nfnr Tf-wn-^aiie.

o esquema m stinsn-
TUIÇAO

Caso o dãcnvóVíniento preci-
pitado dr» ftoontecfmRttos propl-
ciasse ft concretÍ7íiçüo dessa revo-
lucfo no panorama 

•jmlitico, n A»-
M-mlik-i.-. Legislativa dcteií •*!

Imediatamente convocada, a fhn
de proceder 5 eleiç5o do novo ri-
ce-fwcrnndor, oue por uma con*
.U"*i''?o de forcar parlamentares
recairia na pessoa do atual secre-
tnr-o da Justiça, »r. César Ver-
Bueiro*

O presidente c/a Repub/fcâ
as gâranties ao srmm

deu todas
emàr de Barros

Fala sobre a incerta candidatura do governador de S. Paulo o deputado
Costa Neto — Nenhuma hostilidade da parte do sr. Novelli — Os depu-
tados federais do P.S.P., chegados ao Rio, consideram fora de cogi-

tações a candidatura progressista
RIO, 29 (Da sucursal, pelo

telefone) — Multo embora a
tarde de hoje tivesse aldo de-
dicada na Câmara à votação
das emendas oferecidas, em
plenário, à lei eleitoral, na sa-
Ia das sessões e nos corredo-
res do Palácio Tiradentes se
formaram pequenos grupos on-
de os deputados pelo PSP. quo
acabam de regressar a esta Ca-
pitai, eram inquiridos pelos Jor-
nalistas e por seus próprios co-
legas em torno das novidades
dos Campos Eliseos. A maioria
dos representantes sociais pro-
gressistas entretanto deu de-
monstrações cabais de que o
governador Adhemar de Barros
não será candidato á presiden-
cia da Republica.

Alguns chegaram a adiantar
mesmo aos repórteres — como
o sr. Berto Conde — que, so
o sr. Adhemar de Barros ti-
vesse se candidatado em ja-
neiro passado, quando sc rea-
lizou a convenção nacional do
seu partido, ele já poderia dl-
zer que estava com o Catete
na mão. Mas não o fez — diz
ele — talvez esperando por um
apoio mais decidido de Getullo
ou do outra corrente de opi-
nião nacional e isto o prejudi-
tou consideravelmente a pon-
Io de se tornar o caso do sr.
Novelli insoluvel.
NADA TEM A TEMER O SR.

ADHEMAR
Aliás, nesse sentido multo

falou o sr. Benedito Costa Nu-
to, que esteve longo tempo pa-
le.atrando com a reportagem do
JORNAL DE NOTICrÀS. dc-
pois de encerrados os trabalhos
da Câmara. Diz o ex-ministro
da Justiça que nenhum ofere-
cimento fez o sr. presidente da
Republica por seu intermédio
no governador dc S. Paulo no
tocante à garantia mutua, cm-
l.ora não escondesse que tlves-
se ele. Costa Neto, através de
um amigo comum, mandado Ba-
ber do sr. Adhemar de Barros
o que ele desejava. A respos-
tu do governador Já é conheci-
da. Entretanto — afirma o
ex-titular i':i Justiça -- o sr.
Adhemar de Barros não tem
nada a temer do sr. Novelli
Júnior., O general Dutra da-
va todas ns garantias ao sr,
Adhemar dc Barros para que
o mesmo se rteslncompatiblll-
zasse com uma cobertura dc
retaguarda.

Afirmou o sr. Benedito Cos-
ta Neto que desafia — como
Já o fez da tribuna, quem lhe
prove qualquer atitude ou
ameaça que Já tenha feito o vi
ce governador de S. Paulo em
relação ao 3r. Adhemar de Bar-
ros.

— "Ao contrario — diz o sr.
Costa Neto — quando o sr.
Adhemar de Barros fazia re-
ferenclns pouco elogiosas ao
sr. Novelli, nunca se soube de
que tivesse procurado tomar a
menor atitude contra o gover-
nndor. Até a xícara de café
do seu gabinete nos Campoj
Eliseos — salienta ele ainda —
lhe tirou o chefe do Executivo
paulista — sem que o sr. No-
velll Júnior tivesse tomado ou-
tra atitude senão aquela já co-
nl»-c-iila de todos, lsot é. abando
nou a capital paulista, coi tou

relações com o governador e
veio residir no R'o. Nada mais
do que Isso. Não tem portanto
o governador nada a temer .10
vicc-governaaor que, alem de
não ser um homem de vlngan-
ças, ainda tem por trás dele
as figuras do presidente da Ke-
publica c do ministro Adroaldo
Costa, que estão prontos, tenho
certeza, n defender a legallda-
de do pleito de outubro e a
Isenção do Executivo a seu
resoelto, como eu mantive
quando minhtro da Justiça e
quando dei todas as garantias
pedidas ao sr. Adhemar dc Bar-
ros, a fim de que ele pudesse
contar com a liberdade que de-
sejava para apresentar-se ft
preferencia popular.
CANDIDATO A SENADOR?

Em outras rodas, porem, o
tom <|a conversa já era con*
siiieravelmehte diferente o o
deputado Jurandir Pires Fer-
relra, que acaba lambem de
regressar dessa Capital, dizia
saber com certeza que o sr.
Adhemar de Barros nfto .so
desligar*»; de modo algum da
direção do seu partido, mes-
mo depois das eleições e de
ter entregue- os Campos Eli-
seos no seu sucessor^ Deu a
entender o deputado' carioca
haver possibilidade de ocupar

o sr. Adhemar dc Barros uma
«idelra eletiva, talvez no
próprio Senado Federal.

«Esse é* um assunto que
vem sendo muito meditado
pejos amigos do govcrnaaor

disse ele — e cuja solução
será satisfatória uma vez quo
todos nós nos preocupamos
de levar Adhemar r.o Catete
se nfto for dessa vez ssrá ni
outra. E a ausência do sr.'Adhemar de Barros, de qual-
quer cargo eletivo, no momen-
to, poderia fazê-lo correr o
risco de ver cortada a sua
carreira noütlca, uma vez que
seria obrigado a manter-s-s
afastado dela, multo embora
.•onH*"'ando k frente de seu
part'do>.

O OTIKf-MO DO SR,
VERO AT,

O dentitado Camoos Vergai
tpmbem atentamente ou-

vido nelos lornpjlstas — fl"-
clarara nr*-nr hem possível
venha o PSP ocupar a as-
gunda bancada da Câmara,
vn próxima legislatura. Acre-
dita o deputado paulista que
o seu partido conseguirá ia-
zer no mínimo 30 dos 40
rtenutfdos de São Paulo. Os
restantes serfio da UDN e do
T-,c,,-> ,mais daquela do que
deste.

presidencial, A propósito des-
se duplo esforço dc Influcn-
cm, uma personalidade de-
cJaroti-nos, nos Campos Elt-
seos:

a disposição do próprio
Adhemar 6 tambem para a
luta. Mas, sem a renuncia de
Novelli. cio nüo se afasta.

Ontem, por ocasião do ai-
moço no palácio do governo
dc S. Paulo, falaram, entre
outros oradores, os srs, Eu*
clides Vieira, em nome dos
senadores progressistas, e
Berto Conde, pelos depu-
tados do PSP. Todos coloca-
ram nas mãos do próprio go-
vernador a decisão. Ma's tar-
dc, no seu gabinete, o sr,
Adhemar de Barros ouviu,
um a um, todos os -políticos
progressistas ali pres?mes.
Não escondia sua emacão- E
prometeu aar até amanha, a
sua palavra final, Como se
sabe, a malor'a' dos seus
amigos, correligionários e
auxiiiares, em S. Paulo, é fa-
voravel à sua permanência e
até já redigiu um documento
nesse senfdo, mostrando que
altas e graves razões acon-
selham a sua continuação nos
Campos Eliseos até o fim ao
seu mandato.

O P.S.D. ADMITE O
«EXTRA»

Um dos participantes da
reunião de ontem, na residen-
cia do sr. Cyrillo Júnior, de-
claroti-nos, hoje:

Não tém fundamento as
versões cm curso sobre os re-
soltados ilessa conferência.
Em primeiro lugar, não hou-
ve ontem nenhuma delibera-
ção do PSD. O que houve foi
signas um encontro de ai-
guns cardeais do partido. Co-
mo se sabe, as decisões an-
teriores do PSD eram no »3n-
tido da uma candidatura par-
t1 daria e pessedista. O parti-
do chegou mesmo a assumir
uma atitude rígida a esse reu-
peito. Na conversa de ontem,
no entanto, chegamos a admi-
tir a hipótese de uma canal-
datura extrapartldaria, uma
vez definitivamente malogra-
dos os esforços por uma «o-
lução partidária. Foi, pois,
um passo do PSD para transi-
glr em favor da candidatura
extranartldnria. O PSD Unha
a porta fechada para essa
solução, mas ontem, de certo
modo, a abriu. Como se ve, o
que houve na realidade, na
reunião de ontem, foi o con-
trario do que sc vem propa-
lando...

Nesse caso, — indaga-
mos, — está de pé a hipote-
se Canrobert ?

Está de pé, — respon-
deu o procer, — a hiDOtnse do
lóndldato extrapartldarlo.
Naturalmente, em primeiro
lugar, terá de ser examinado
o nome de Afonso Pena Ju-
nlor, de vez que seu nome Já
está indicado pelo governa-
dor de' M'nas e aceito, em
principio, pela UDN e p.-lo
PR. Mas ainda não sc pode
assegurar que o general Can-
robert. esteja fora de cogita-
ções,
DECLARAÇÕES DO GENE-

RAL GÓES
A verdade é qufl o lmpas-

se da sucessão tende a agra-
var-se. Em matéria de solu-
não partidária, no âmbito
das forças centrlstas, nfto se
conhece um nome capaz de
unir a sua própria agremla-

ção. Qualquer hipótese de
aliança envolve o p)-rlgo de
cisões. Foi talvez sentindo
esse fenômeno que o general
Gocs, respondendo a uma per-
gunta que lhe fizemos hoje,
declarou, com desencanto:

— Essa questão de candi-
daturas está numa fase nc-
gativlsta. Nenhum candidato
serve: nem A, nem B, nem
C... nem 7,, enfim nlnKUem

(Conclui na 4.* pagina)

Sai-não-sai
Continuam aflito* numerono* deputados, que min xabem

que rumo tomar dlanto do "Hai-nüo-sni", Afliçim nlildamen»
te estampada nas fisionomias angellcta di-s-r» rcprcHcntan-
tes do povo. Um deles, detaliafava-ce ontem:

-—Se isso rontintia por mais ui*;iini tempo eu estouro..,
Náo 11'üienio maia.! Tenho de tomar uma atitude... um*-* nfio
vejo jeito...

a>
Os vetos

Mais três vetos do Executivo furam aprovados ontem pe-
Ia Assembléia. Dizia, n proposilo, o sr. Diogo liu.st.ns:

Nilo serin melhor que transferíssemos no lixerulivo
11 função de legislar? 1'erdu-se aqui tanto tempo cm discos-
sôcs e, nu final, quando julgdmoi tudo uccrt.idlnho, vem o
velo c ronrlitiiiins que estávamos errados... e aproviimos O
veto sem tugir nem niugir...

Perigozinho
Falou o sr. Castro Carvalho. O esquentado sobrinho do

nosso amigo padre Carvalho consumiu, com seu d'scurso, to-
da hora destinada ao expediente. E foi o padre que comen-'-
ton: f

Nfio i que esse meu sobrinho está ficando perigcV*o,
E deixou o plenário. '

Adeus reeleição
O sofrimento daqueles deputados e" realmente dc causar

dó. Um.deles dizia ontem:
Como nos arranjaremos sc o homem nfio sair!

•Adens, reeleição I

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Foram analisados no plenário
os trabalhos do Tribunal de Contas
O deputado,Castro Carvalho comentou os votos dos ministros sobre a
prestação de contas da interventoria Adhemar de Barros — Aprovados

três vetos do governador — A situação financeira do Brasil
A Ajssembléla Legislativa do Es-

tado realizou ontfm muls uma
«•ssílo ordinária, sob a prcslilnn-
cia do sr. Arlmondl Falconl. A
hora regimental, nfio havendo nu-
mero legal, é determinada a lcl*
tura do ExpudlJ-nte, npós o qua;,
havendo "quorum", 03 trabalhos
6fio Iniciados, com a leitura da
ata da beíbíIo anterior, que íol
aprovada nem debates.
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
INTERVENTORIA ADHEMAR DE

BARROS
O primeiro orador da hora 00

Expediente foi o deputado Cas-
tro Carvalho, «.ue deu conhecil-
mento ao plenário do resultado
da sesi-ao do dia 27 ultimo, do
Tribunal de Contas do Estado,
que aprovou e considerou boas
as 1:011 toa do tempo da lnf.ervcn-
toria do sr. Adhemar do Barros,

-quando dirigia ou destinos de Sfio
Paulo lia qualidade de represou-
tante do sr. Getullo Vargas.

n representante do Partido So-
ciai Progressista chamou a aten-
çao do plenário para o fato le
ter sido o sr. Adhemar de Bnr-
ros o unlco interventor nomeaJo
pelo ex-presidente da Republica
chamado a prestar contas dos
gastos feitos, afirmando que nada
menos <le 117 Interventores fo-
ram nomeados pelo atual senador
da Republica.

Reportando-se aos motivos que
deram causa ao processo Julgado
pelo Tribunal de Contas, disse
textualmente o sr. Castro Car-
valho:

"E ao que devemos esse fato?
Simplesmente para satisfazer ao
despeito de um mau paulista que
se sentiu ofendido em seus brios,
cm virtude de ter sido cxpulEO
dos Campos Eliseos.

A denuncia do sr. Corlolano do
Oocs, entretanto, clnge-so aos 13
milhões, dizendo que a outra
quantia ]a estava comprovada-
mente bem gasta na compra de
avNSes, etc. Esquecla-se de que

o cx-lntervcnior possuía compro-
vautes, em segundos o terceiras
vias, dos gastos referentes aos
13 mlUio»?s. Isso tudo demonstra
a má-fé do sr. Corlolano do Ooes
— o seu Intuito verdadeiro era
pflr o ex-lntervcntor em dlflcul-
dade. Nfio fora a prudência do
sr. Fernando Costa, mandando
convidar o sr. Adhemar de Bar-
ros a uma prestação de contas, f.
o caso, é certo, Ja estaria resol-
vido, há multo tempo, pela Jus-
tiça comum.

Alem do despeito • da raiva
do sr. Corlolano dc Góes, em que
rcr levar o sr. Adhemar dc Bar-
roB á barra do Tribunal, houvo
tambem motivos políticos que ra-
tardaram o prosseguimento eo
processo. Sen&o vejamos: Foi o
próprio sr. Adhemar de Barros
quo enviou, em 1946, uma carta
ao sr. Carlos Luz, solicitando 11
formaçfio de uma comissfio parn
exame das contas. Os autos, tal
era o Interesse do sr. Maceda
Soares, foram por ele pessoalmen-
te levados ao ministro da Justiça.
O sr. Benedito Costa Neto, J4 na
pasta, despachou, conforme do-
rtimenlo autentico, determlnan-
do a volta do processo depois le
19-1-47, data em que foram rea-
llzadas as eleições para o governo
do Estado, cargo a que o sr.
Adhemar de Barros havia se can-
dldatado e, pela vontade popu-
lar, eleito. Evldenclou-se assim a
má-fé e a parcialidade do mini..-
tro, fato t»ue Jamais se poderá
desmentir ou ocultar. Somento
em 24-1-47 determinou o s/. Costa
Noto que o consultor-JurlC.lco do
Ministério opinasse a respeito,

Este processo serviu de tremen-
da arma tíe escândalo contra o
candidato a governador do Estado.

Serviu para a campanha dc dlfü-
maefio lançada pelo "O Estado de
S. Paulo". Como apareceram as
fotocópias do processo, solicitadas
por aquele matutino?

Sim, perguntamos, nós, como
conseguiu o Jornal "O Estado de
Sfio Paulo" essas fotocópias, sc es-
sas foram negadas nelo entfio pro-
curador-gcral do Estado, dr, Eil-
gard Pereira Barreto, que despa-
chou ao requerimento do sr. Ju-
Ho de Mesquita para que aguar-
dasse o final do processo e que
só entfio poderiam ser fornecidas
certidões do mesmo?

Quem forneceu ao sr. Julio do
Mesquita essas fotocópias e de-
cumentos? Como surgiram elas,
pnra publlcaçfio nesse orgfio, tn.
teressado que estava no despres-
tlglo do sr. Adhemar de Enrros? E'
um mistério. Mistério que prova a
existência de má fé e vontade ac
arruinar a vida do um homem pu-
bllco.

Pagou caro "O Estado de Sfio
Pnulo" por esse Impensado ato de
seu diretor, sendo obrigado pelo
Superior Tribunal Federal a pu-
bllcar em suas colunas a defesa
do sr. Adhemar de Barros, vencedor
que fora na causa que Impetrou
nos tribunais, em defesa de seu
nome e de seus direitos."

Ao final do seu discurso, depois

NOVA DIRETORIA DO C. A. MONTE UBANO — Em reun"úo realizada anteontem paro eleição da nora diretoria do Clulie Atlelico Monte Líbano, «mlidade íradicto-
nal qtie reúne elemento» da nosía melhor sociedade, o tr. Ricardo Jafet foi unanimemente aclamado presidente. A cerimonia de posje, realizada ontem, constituiu tim
acontecimento social de grande Importância, reuestindo-se de inteiro brilhaiilismo. O novo presidente do C. A. Monte Líbano i pessoa de grande prestigio nos meios
industriais de São Paulo, ocupando importantes cargos entre eles o de presidente do Banco Cruzeiro do Sul de Sâo Paulo t vice-presidente da Cia. Paulista Editora «
de Jornais S/A, proprietário do JORNAL DE NOTICIAS. Os demais diretores do C. A. Monte Líbano eleitos foram os srs. Demetrio Naml Haddnd, Felipe Racy,
Saiim Clmmma, Farld Chedid, .Michel Maluf, Victor Matíar, Nelson Daher e Paulo Bogus. O clichê* focaliza, à esquerda, o tr. Ra/ael Jafet, ex-presidente, cumprimen-
tando o nouo presidente da entidade t i esquerda, um grupo formado durante a cerimonia de transmissão do cargo, vendo-se, além dos membros da nova diretoria
os «rs. Ra/ael Jafet, Juvenal Chedld, Eduardo N. Haddad, Ren» Sabaga, Azor Eerer, Nabid Matsud, Felipe Azur Maluf. Nicolau Abt • Faris Nimer, qut pertenceram

à diretoria cujo mandato tt «xtinou!»

de relatar os votos de todos oe ml-
nlstros, dlssa o representante pes-
seplsta:"Com o desfecho deste tano, ob-
teve o sr. governador do Estado
uma esplendida vitoria, vitoria
e.sta clara, nítida e absolutamente
Insofismável ficando, por conse-
gulnte, demonstrada a má fé com
que agiu o sr. Corlolano Góls que,
embora levado para o cargo de dl-
retor do Departamento rtr.:. Muni-
clpalldadcs e para secretaria da Fa-
Kc-nda da entfio Interventoria do
sr, Adhemar de Barros, nfio tltu-
bcou em trai-lo, arranjando ao
sou modo provas com que preten-
dia prejudicar o nome Impoluto do
sr. Adhemar de Barros.

A sentença dada pelo Tribunal
dc Contas, que é constituído de
ministros cujas nomeações sfio
homologadas em memorável ses.
sfio secreta por esta Ilustre Assem-
bléla, vale como uma esplendida
conquista do sr. Adhemar de Ber-
ros contra seus detratores.

Quanto ao voto do sr. OUveli»
Sobrinho, esto gesto, temos * un-
pressfio, vem do fato de ter sido
s.s. secretario da Segurança rio sr.
José Carlos de Macedo Soares,
quando Interventor de Sdo Paulo.
Dal a velha prevençfto".

ORDEM DO DIA
Responderam k chamsiJa 49 de.

pi»tados, passando-se imediata-
mente à apreclaçfio das matérias
constantes em pauta, sendo apro-
vido, em 2.a dlsoursfio, o projeto
de lcl 983, que dispensa daa exl-
genclas constantes dos Incisos II
e VII do art. 2.0 da lei 2*32, para
inscrlçáo ao primeiro concurso d»
Ingresso na carreira de investiga-
dor de policia, aos que ató 19 de
março desempenhavam & referida
função. Foi aprovada uma emen-
da, estendendo essas vantagens
«o. carcereiros, escrivfies e radio-
tclegi-aflstas.

VET09 APROVADOS
.. O plenário acolheu os seguia,

tes vetos apostos pelo Executivo:
no projeto de lei 598, dispondo
t.ohre a crlaçílo de uma Casa Ma-
ternal e da Infância na cidade
.ie Franco da Rocha; ao projeto
de lcl 699, sollcltandl apllcar-sc aoi
funcionários civis que prestam ser-
viços na Ilha Anchieta ou no Ve-
poslto de Convale:centes e Sana-
torio do Trememhé, o disposto
110 art. 2.0 e seu parágrafo, do de-
ireto-lcl 13.354, de 31-8-43: «O
projeto (le lei 951, alterando o
dispositivo a lei n.od 199, d*
1-12-48.

OUTRAS MATÉRIAS
APROVADAS

Foram ainda aprovadas na se-
giuntes proposições: em l.a dl»-
cüssfto, o projeto de lei 1.073,
aoilndo o credito especial de Cr$
SO.200,00, à Secretaria da Jiistl.
ça, para ocorrer às despesas com a>
exeoilÓSo do decreto n.o 16.819, d«
29-1-17; em l.a dlscuss&o, o pro-
jeto dc lei 219, apresentado pelo
i,r governador, autorizando a Fa-
.-.enda do Estado a ad.iulrlr, por
doacío, um terreno sltuadl no
município de Guarullioa, neces-
sario a serviços <lft Linha Canta*-
relra, da E. F. Soròcábána'; em
l.o (liseussfio, o projeto de let
lio 12, dando a denomlnaçfio ae
•"Kcnt;) do Abreu" k Escola Nor-
inr.l <le Araraquara

ENCERRADA A SESSÃO
Pcsto em dlscusjfio o requerl-

mento n.o 73. aprcetitado pelo
deputado Mario Eenl, «.licitando
n transcrlçfio nos anais do (Us-
curso proíerldo pelo deputado le.
ileral Horacio Lafer. a respeito
ea situaçfio financeira do Brasil,
empou a tribuna, rara debater •
justificar seu requerimento, o •**-

presentante do P. S. P.
Ao terminar o seu d.'scu«o. •

ur Mario Beni. por considerar quo
nâo havia maU numero suficiente
para o prosseguimento da sessão,
solicita uma verificação 'le pre-
sença, a que responderam II
deputado». Sendo lniuflclente ee-
se numero, o presidente encerra
os traballos, convocando os de-
putados para a Bessâo ordinária
.le hoje, com Inicio às "."-O bona.

O gal. Canrobert
cedeu ao apelo

RIO, 29 (Asapress» — Adlan-
t.i-se que o general Canrobert
Pereira da Costa resolvera
aceitar o apelo de vários nu-
cleos de diferentes partidos, no
sentido de que se desincorapa-
tlbilixe para se candidatar 4
sucessão presidencial
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muitos sobro m qunln »n encontram no» Kilmln»
Unltloi 10.000 ptpeclolUlM. DMo omíio iUKntM
multes nmiic írniuso», nm», em cnmpenmiçfio,
cslilo liicluit.o» bomoiM e mulheres obscuros que
nunca niitirocerntn no "Who'1 Who" O unlco cri-
tórlo úguldo (oi o dn Iwlillliliitlr (áptolnl, talon-
to a conhecimento. P.'l» ""o í"*em l»i"le 0 pi*-
«lilente Truman, Wni* Cro-by ou Jolm D. Rocke-
leller, ma» Iii uma lisl» c»|«.«cíbI pura a ani. Do-
rothy Buniey Hlcluiril*. de I.HIle Fiill», Nova
York, especlnllstii na criação do ca*lore».

O ox-presidenlo Herbert Iloover 6 cltndo rn-
tro o.i maiores cspoi-lullstnt do mundo em nho»-
t«clnu«nto e adminlslraçúo de auxílio em «rando
OKOUtt

SX As aiilnrldiide» ou enludlowa quo doiejarom
¦atar finde e eomo encontrar fiiieelalUtn»

enpares de responder n uma pergunta «llflril no-
dem, eijorn, pnrcurA-lot rom o auxilio do um
imitai livro, Deido ki -iVun. mini »ào publloa-
dna, em liivoraoa pnitscs, livrou com uma Iii.», dna

porsoiuillilmle» importante*, Tnnto a Gr."i-Brelu-
nhn ciitnu o» V. i.ul'11 Unitlni t."m edlçrte» porto»
dica» du "Wlio'« Who", a Alemanha tem o "Wer

Is.", ele, ARorn, ncnlw de ler publicado um novo
tipo de eti.tlní'11 denomlnndo: "Quom labo — •
o <iue; iiiiloridiide» perito» e pt v.u.i-i enjwsclitl-
mente lnfui iniidna".

n.-|ini- de um esforço do vários anot, n II-
vro apresenta umn lista de mtiLs do 35.000 as-

• Um "C.imstcllnlliin" tin K. I- M. (Cia. Ilcul llolondcs» do
Avlnçín) especialmente fretado, partirá dn Holanda cm mato

próximo, carrcgnntlo » bordo rena de 40 reprMojjlantea dn*
Industriou hulniulesu- e (uni umn viagem ile W dias ao Kkí-
to, liuliit, Paquistão, Singapura, llorijji Kòiiti, Toipilo, limito*
luiu Siio Francteco Filadélfia New York, Peru, Chile, Rue-
nos Aires, Moiitevldco, Hio dc Janeiro, Congo Belga, Joan-
ncslnirg, Nnlrobl e Tçl Avlv.

Km cndii csealn os representantes procurtlo entrar em
contato com o comercio loenl e estabelecer relações cm fa-
vor de suns companhias, com a íiiialidmle «orul de incre-
montar us exportações bolundeaa». Cada representante trans-
portará coiisIko ün>o modesta ünliu de umoslrns.

O eic-plloto <la K. I.. M. Ivan Smirnoff seri, o chefe dn
expedição. O aspecto comercial da expedição eslá .sendo oi-
guniitado por 1'. Sehotborn, Diretor da Companhia Medica de
Importação e Ejtpòrtàçiio de Aiustci-diim,

it Ot vl.ltnnte» dn «erçilo
do Kai'it Cuurt ila Feira dns
liltlir.lliat lllllillllfll» ili-.tie
nno pinl.iai.i iisnialir ii nvitiufii-
turu de eiunlsoa por um melo-
do niodprnlaíttlmn, iH r.iziio tle
umn por minuto. Trinta e ruMi*
iii.ii-:i'i triiliiilhurãti ncstii fábri*
cn du exposição. A mesnut soo-
ção nprescntnrA sodas plntmln*
n mio formando vestidos, chv
lc.i e l<«nçus eom velho» oscudos
heráldicos Initlênes.

Nylon puro para ínxnr ponto
do mão flüurn tnnibí-m entre
os nrllRos iuo serão exibidos
na socçêo do têxteis dn Feira.
Haverá doía tipos diferentes,
*.im pnrn roupa Interior o outro
para roupn exterior. Serão
oproacnteiloM nlnda mosclaa do
nylon « lã com estnmpndnn em
colofnne.

^I^H mmW' "i##-

|fC ********

V cmtülXO MECÂNICO -

Acima iiemns unia da* ít.OOO ce-

lu/rt» "cerclinii»" do "Oniilnic",

um aparelho de contar, cons-

traído peln Onerai Elclrlc, jia»

ra resoluer compfexoj proWe-

mas de eii^cnliariu t cientificai,

numa fração dt tempo reijue-

rido pelo ceredro humano.

EDITAIS

S. A. Fiação "Santa Cecília"
Ata (la Assembléia Geral Extraordinária da S.A.
Fiação "Santa Cecília", realizada cm 22 de

Marco de 1950.
Aos vime e dois dias do ai-a

de Murço de 1950. as lt lionu.
na sede «oclul. sita a Avenida tlu
Estado n.o 774B, nesta Capital,
em primeira convocaçfto, reuni-
rura-sc os Acionista» da ü. \.
Fiaç-0 ".Suma Cecília'.

Após a verificação da cxlsts--ii-
cia de numero legal, por Isso r.'ie
compareceu a unanimidade tio»
acionistas representando u tom-
lidade do capital aoclul, o <-«te
íol veriiicado pelo exame daa
hssin. n-nis com us dec!uru-t"es
c\-|?iün» por lcl no "Llvri de
Presença de Aclonlstns", por for-
çn de disposições estiitiit.tri:»,
uisumiu a Presidüncln da Mesa
que deveria dirigir ts trabalhim,
O ttClonlstu sr. Lulr. M't(do Sam-
pato Quente), Dlretor-Pre-ilütauVe
dn Sociedade , que me couvldo.i
para SecrJtr.rlo. (art. lO.o du
EstatutoM diiud s-se int se_i '.«
Inicio ao» iraibiilhus.

Constituída e empossudu u Msa~
sa, o sr. Presidente declarou lu«-
talada a Assembléia Geral Estrt.
ordinária pari hj;c crmvocadn e
ordenou, o que foi feito por mli»
Secretario, que ne procedt.sie •
leitura dos anúncios de convoca-
ção, 03 qiíala s&o do teor eeyuiu-
te: 8. A. íliiçio "Santu Ceullia"
— Astembleí" Gcrsil Extruordlna.
Ila — Slio convidados os srs. aclo-
nlstas piuu se reunirem em as*
aemblolá neral extraordlnarlii. a-t
sede socliil, à Avenida do E.iUMi
n.o 774K. lis 14 horas, do dia ii
üe Março de 1950, a flm de sO-
matem conhecimento e delibera-
rem aobru uma proposta da UL
retoria, fuvoravelmeuto informv
da pelo Conselho Fiscal para: a!
reformar os Estatutos socluls po-
ra criar o cargo de Diretor &*,-
cretarlo; b) autorizar a Direto-
ria a outorgar garantia hlpot».
caria do debito Jt. existente: 1)
paru tratar de outros assunto»
de Interesse social do coinpeten-
cia da Assembléia. Sâo Paulo. 10
de Murço dc 1950. A DJRETl»
KTA".

Em seguida o sr. Presidente 1».
terminou a mira que procedesse
fc leitura da "Proposta da Dlre-
torla". constante do livro Ic
"Atoa dns Reunidas du Diretoria"
s do "Parecer do Conselho Flt*
cal" constante do Uvro de "Pa-

roceres do Conselho Fiscal", que
tratuviim dos aasuntos que con»-
titulara a ordem do dia, os quan,
estavam redigidos nos seguinte»
termos: — "PROPOSTA DA Dl-
RETORIA — Atendendo ao da.
scnvolvlmento dos negócios so-
ciais e k necessidade que hà d»
dividir os atrlbuIçSes dos direto-
res, propõe a Diretoria se]»
creado o curgo da Diretor Secre-
tarlo da Sociedade.

Em conseqüência do Propost»,
e uma vos aceita » aprovada pe-
los «rt,. Acionistas, devcrAo »e«
alterodos os orts. 7.0 e 10.o do»
estatutos sociais, qu» passar&o
a ter a seguinte redaçío:

Art. 7,o — A Soclodsde ser»
administrado por uma diretoria
composto de tres membros um
dos quais seri o Dlretor-Pro»l-
dente, outro o Diretor Gerente e
outro o Diretor Secretario.

Art. lO.o — Cabe ao Diretor-
Prosidente representar a Socleda-
de, ativa' e passivamente. em

--imio e tora dele, convoca» e

presidir «s assembléia» geral» do>
acionistas; oo Diretor Gerent»
compete a direção comercial »
industrial da Sociedade • ao Dl-
retor Secretario compete autt-
liar e substituir o Diretor Gu-
rente nos suas vaga» a Impedi-
mentos.

Submetendo à aprecl»çío dc
Awemblela Geral a presente pro-
rosta. a Diretoria se coloca *
Inteira dtspòslçSo do» sr». aclo-
nisto» pura quaisquer esclareci-
mentos. Sfto Paulo. 8 d» Março
de 1950. A DIRETORIA: (aat
Luiz Macedo Sampaio Qucnil
_ Renato Mitrelll".

"PARECER DO CONSELHs.1
FISCAL - O Conselho Fiscal la

S. A. Fiação "Santa Cecília",
lindo examinado a "Ptoposta d.

Diretório" referente- k criação li

cargo de Dlrctor-Sccrctarto d.

Sociedade, e conseqüente modin-
cação d'M Esututcj. t de pari-
err que a mesma deve ser apro-
ioda pelo Assembléia Oerol. pol»
trará notáveis vantagens para a

tsdmlnlstrucâo social. Sto PatUo.
9 de Março de 1950. loa! P«"IO
MarotRÍo - Pedro Baldnssarl -

Foberto Alves Draga".
Finda a leitura da» peças sei-

ma transcritas, o sr. Presidente

pô» em discufsao a mencionada
TroposU da Diretoria1, e como
ninguém tlves-e redldo a P»U-
,r. : i » mesma posta em vota-

çlo. sendo aprovada unsatmt-
mente pela totslldsde de» teto-

Departamento Médico do E itado

Resultado de inspeções
para tratamento de saúde

r.lstas presentes. Em consequm-
da, o sr. Presidente dcclar«>'i
criado o cargo do Dlrotor Sccre-
tnrlo du Soeied.tde, c alterad-s
i«s arta. 7.0 e lO.o do» Estatuto*
Bociols, os qiiiil» pasaom a ter
t. seguinte redação:

Art. 7o — A Socledude aeru
•.¦iliii.nlaitri-iia pur unia dlretuuat
i.-ompoitii de tro» membros, um
dou quais scra o Diretor Frcsldea-
te, outro o Diretor Gerente e ou-
tro o Diretor Secretaria

Art, lO.o — Cabe oo Direto».
Presidente representar o Socleda-
ue, ativa e passivamente, em
Juízo e fora dele, convocar e
presidir us assembléias geral»
dos actonlstA»; ao Diretor Gcren-
te compele o dlreçüo comerei il
t> Industrial da Sociedade e tl
Diretor Secreiarlo compete au-
slllür e substituir o Diretor On-
rente na» suas vasos e Imped.-
mentos.

Em seguida, disse o sr. Presi-
dente qui-, tendo em vista a
crlaçfto do novo cargo dc dlre-
çüo BOClul. deviu a Aassimbli»).".
preencher esíc cargo e fixar-lhe
a rtMpccttru romuaoraç&o.

Pediu a palavra o acionista
Paulo Cintra e depol» de tecer
considerações sobro » "Proposta
du Diretoria" no tocoute a elet.
t;0o do Diretor Secretário, oiisuuto
quo era objeto de discussão, tar-
minou por pedir uo sr. l're:t|-
dente que submetesse k aprova-
ç&o da tmemblélH a se^utnto
[ireposta: udlur u elelçáo do
Diretor Secretario, deixando pt-
ra preencher o cargo, t&o logo «
Diretoria o Julganse estrita-
mente necessário, tlcuudo desde
J4 estabelecido com referencia a
remuneração que seri ela fixada
pela Assembléia quo tiver de ele-
ger o Diretor Secretorlo.

Posta em discussão a proposta
do sr. Paulo Cintra, foi ela una-
nlmeiuentc aprovada..-

Passando à segunda parte da
"Ordem do Dia" o ar. Prcslden-
te pediu d Assembléia autorizo-
çio para outorgar garantia hl-
potccárlo e plgnoinuticia de de.
bito J4 existente conforme í do
conhecimento dos sr-i. acionista.,
pela exposição documentada que
acabava de fazer.

A Assembléia por unanimidade
opôs discutir o assunto e escla-
reclda tombem pelo ar. Presi-
dente, autorizou por unaulmU
dade a Diretoria a dor garantia
hipotecária e plgnoumtlcia de
soa» ben» do débltoj Ji extsten-
te», nos termo» da proposta, í'-
rando, outrosslm, a Diretoria au-
tortzodo a convenclonor proso.-!,
Juro3, forma de pagamento, clau-
sulas penais. a transigir e
assinar escrituras - todos o» de-
mais documentos necessários.

Nada mal» havendo a tratar
foram encerrados o» trabalhos da
Assembléia e suspensa a sa»í&o
para a lavraiura do preient» Ata,
a qual foi lavrada por mim 3»-
crotorio, no livro de "Atas da»
Assembléias Gerais". Reaberta a
«estilo pelo »r. Presidente proce*
dl a, leitura da presente Ata »
Ciual por estar conforme foi opro-
vada e vai asdnada por todo» os
presentes, tlrando-»e dela duas
copia», doctllografadaa, pa-
ra nn» legal». Sao Paulo. 23 de
Março de 1950. Presidente: 'lai

I.ulz Macedo Bumpalo Qucutel —
Secretorlo: (a) Tclemaco Aza-
vedo SUva — Acionistas: (aa)
Lula Macedo Sampaio Qucntel —
Renato Marelll. Paulo Cintra, Te-
lemoco Azevedo SlWa, Paulo Mar-
roguao, Roberto Alve» Braga. RI-
enrdo OIlvo. CERTIFICO, iu.
Secretario da Mesa qu» presidiu
a Assembléia Geral Extraordliia-
ria da 8. A. Flaçéo "Santa Ce-
clUo". reallzndo cm 53 de Março

"de 1950, é» 14 hor»», na sede so-
ciai. k Avenida do Estado u.o
7.748. nesta Capital, que a pn-
scute em duas vio» é copia fiel
da Ata lavrada no «Livro de
Atas das Assembléia» Gerais" da
Sociedade. Süo Paulo. 23 de Mar-
ço de 1950. Secretario: (a) Te-
lemaco Azevedo Silva.

(7303)

Resultado dn lnapoçõos complô-
tadas ontem, com o flm (««peclal
de conceder licença paru traia-
mento de saúde;

NA CAPITAL
Ministério da ViaçSo — Ju..é

Araújo Santana, 30 dltia e Pediu
Castro Corvalho, despachado.

Reitoria — Antônio Teoaorlco
Gomes Júnior. 00 dius e Ulisat»
Ahranches. 60 dias.

Agricultura — Gilberto Patil.i
Vieira. 31) dias o baisy A. Serra
Ne^rn de Toledo, 1811 dias.

Educação — Ana Muna Tunc-
move, 8 dias; Átaúatpá Alvi-a
Mu condes, 180 dias; Bcneullu
Chagas, 00 dias: Centra Tclxelta
Monteiro, 10 cilas; Eunlco Morcnl,
J meses; Fausta Stockler Prado.
15 diu»; li-ma Ramos de Azeved-j.
0.) dios; Leonor ÒúlmarSes, M
dias: Miirlat Amalla Mascarcnha-,
80 dias; Maria Ferreiro Goiii-s
Viill. 2t) dius; Mania José Almeida
(,-innpos. 20 dias: Nalr Assunção
Machado Dias. 3 meses; Nalr Vns-
concellos, 3 meses; tlancy Franco
Fielie, favorável (t aposentadortu;
Oiietta Gonçalves Mochado, 15
dias; Ondlna Limo Castro, 20 diai
t- Rita MaUlus de Toledo. 180
dios.

Fazendo — .tefé Wenceslau de
Magalhães, 10 dios: Luis Brul-
tíotto, 7 dius; Lourdés UalvSo ao
Burros, 15 dias; Murlo nelena Fer-
nandes Delduquc, 15 diU3 e Marln
Jo-.é Corvallio.-.*. negada.

Goveruo — José Garcia Júnior,
45 tllos.

Justiça — Albino Colazzt, ne-
guda; Pedro "Slmpllclo Filho, BO
dl.is; Manoel Olímpio Romeiro, 30
dias tt Teresa Gastaldi, 30 dios.

Saúde — Darcy de Mendonça
Uchoa, 30 dias; Franclsca Lázaro,
10 dius; Jo&o Baptlsta da Fonse-
ca. 180 d!n.s; José de Souza Brag:.,
90 dias; Leopoldo Brlssac Netto,
30 dias; Soluitlano Augusto Puln-
tos, 10 dias e Vf entlna Leito Tel-
xelra, 30 dias.

Segurança — Haroldo Uodrl-
gues. 120 dias; Silvio de Novaes
Frauçu, 13 dius e Sonl» Fleury
Silveira da Motta, 30 dias.

Vtaçâo — Aníbal Martin» ae
Moura, 180 dias; Antonio da SUva
Cochola, 00 dias; Armando Ifl-
guelredo, 10 dias; Laura do Nos-
cimento Abreu, negada e Manoel
Mendes.

Secretaria da Agricultura —
Etelvlna de Almeida Abrou Som-
polo, 30 dias e Podro Santana de
Camargo, 30 dias.

Secretario da Educação — Ado-
Uno Secchl 10 dtoa: Aldée Mo-
relll, 15 dlo»; Alzira Villa 81-
queira. 3 mese»; An» Dalva 31-
mon de Castro, 3 meses; Antonto
Bcnvegnu. 45 dia»; Araybe de
Campos Camargo, 20 dias: Ca-
rollna Garcia Serra. 30 dia»; Ce-
lia Csparlca. 4 dia»; Cosmo RI-
niotl, 8 dios; Dante Guedes Pol.
molra, 20 dias: Duory Pereira d»
Souza, negnda; Éden Aparecida
Pires, 3 meses; Enld Mediei VI-
cen te, 30 dias; GeaBsumlna Luco-
nt do Amaral, 3 meses; Herclll»
Gugllano, 20 dias; Isaura Iguaclo,
20 dias; Isabel Miranda Covol-
contl Filha, negada; Joana Boa-
ventura Gonçalves Campos, 20
dias; Jullcta Viana Simões, ne-
goda; Lady Pereira Ohuelre, 8
flla»; Latlfy Cr.lil, negado; Laura
íerrelra Splropulo», 20 dias; Ma-
ria Conceição Gouvéa, 30 dia»;
Maria Ferreira 3ontana, 13 dia»;
Maria José Souza Campos, 3 dia»;

Mur... dr Lourdcs Amaral. M
dia»; Mario ae Lonrde» MaschlK*
to, 15 dias; Murla Pestana, 20
dias: Nadlr Fonseca Ferreira, ne-
gado: Ruth Sotiié da Aguiar, 3
dius; Suziino Tavares Castilho, a
diu»; Vlccntlna Dias Leite, 80
dios e José Paes do Barros, 30
dios.

aecretnria do Pazenda — Ma-
ria Silvia Silveira do Paula, to
Qlas e Olavo Franco Bueno, 30
dias.

Hecreturia da Suuae — .*.na Ita-
bi-ri-lin. Romeno, 30 dias,

decretaria da Vlaçfto — JO»'i
AUgusio da SUva, 30 dia» o José
Marciano Júnior, 160 dia».

EISENHOWE.U
DEPLORA...

K^invtiiMflu tin l:i p-mlr*»*
ncentunu, s-Jíundo oli3crvuc,õ(í.!
pessoais, a importunei a crt pi-
tal. para os Matado» Unidos,
de continuarem e aumentarem
aua assistência aos paisca des-
taa refriôca, nsslsteneia que po-
dera aumentar aua determina-
ção e aua capacidade de reais,
tencia à lnflltraçiio comunista e
realizar novon progresscia no
sentido do uma economia sli o
de um Roverno firmemente de-
mocratlco.

JORNAL ÜE NOTICIAS

FAVORÁVEL O
SR. OSVALDO...,

iCitnrlMkl» il» Is* P»I 1
preteiiileiii runvartar »um nr*
mt» em inilruiiieiitn* da dns-
ti tiii.iiu em nm»»». Kste * o ***•
iu -in |.ifii.ti.ti.iit.t qua ae tor*
mm nxmiMrlõ tlevlüo an» no-
\l,1 llls-tis.ll,.-,, I.llltil tetltllll»
eomo eatrangalro». erlailoa pe*
la cleneln, m nnvaa nrnia* par»
a antliia luta pelo domínio en-
Ire na povoa,

«Conalderaniln aenipro que,
eatla guerra quo ao Iravn itl*
nilnul aa poMlblIlilades da ou*
trai jpiarraa, elioga-aa a nere.
dltnr qut a ultima RU'"''» ****
minaria *, recortla-»o ilaa
j-ueri-aa. B' difícil ndmlttr flua
o* Rovernoa, meamo oi da»
Krnndri poienclaa, dea^jam
nu aejnm capaua da íoxer
frente an cueto. deatrulçàn nu
entaatrofa de um novo con*
flltO aem proponlloa. Ao ter-
minar, nlin haveria vonc-do-
re- n-m veneldna num mun*
do |tiffiiuT<* a Infell»-

«A mlnlm experiência cnn-
venceu.mo que,, da meama
fnnna cnm que oa KOv«rno»
fnr/m a guerra, tambem pn*
dem e devem f»««r * T"*z- **
nerodlto qne o t-ainlnlio pnra
a par. (• linje mala fecll que o
t-tiiilnt.!) niini a guerra,

¦rAplaiiijo, pola. aem reaer-
vil. a nilvertcncla fla Tryirvo
Lia sobro oa perlRos «|U0
nmençati* n eomunldndn mun-
dlftl e npeln a |od»." *>nrn qne
«f-l.iin tt!vi,l:m nn pnlavrti da
Tryjrve Me nara que ae fa-
r""i pnvoa erforçoa e se pro-
curo nm novo ontwJlmfiilo
„oa cnnsellioa dn OWf. nara
livre exame de reeiustameu-
to do.< |irobl.emaa que nesta
hora crucial ameaçam om oli-

jetlvoa da ONU o o íuturu

pacifico da f.lv.ltaiVsiV) o cut-
tura luimi-.naa.

't:o!ii;i'.itulo-r.te com o ar.
Tryffve LU pela sua vlslo e
vlallancla u, sobretudo, por
haver assinalado do forma

pratica, prudfciue honrosa, o
modo pelo qual tt ONU pude
orientar oa governos para
uma Bcltiçáo pacifica de seufl
problemaa e conflitos atuais,
qno todos o» povoa do mundo
nnsciiim especiailmcnte o
Braall, ílel servidor d» causa
dn paz». •

LAKE SUCÍrS»S, 29 f A5*P)
— «O apoio dado ao governo
nacionalista chltl*3 representa
uni osfoiço lnulili, declarou a
sra. Elcanor Roosevelt, de!:-
gada norte-aiíibl-lcàna a UNU,
no discursar hojo durante o
almoço que lhn foi oferecido
pula Associação doa JornaliH-
tos daa Nações Unidas- Acres-
rentou que os c.títos alcança-
dos pelo» comunistas uitiiie-
ses são devido, menos ao
apoio soviético ilo quo a. fra-
queüa do guicrullsslmo Ciuaug
Kal Shclt. Declarou a;mia
quo não via solução pura o
problema decorrente du fe-
[irescntnçào oa China junto a
ONU a não ser se decidisse
Ooiivocfir extraordinariamen-
te a Assembléia Ueial,

A sru. Kooseveit quo pto-
stde a Comissão do Direito
do Homem da ONU, presefl-
temente reunida cm Lako
Success, censurou un seguida
severamente o governo sovle-
tico pelo fato às haver onle-
nado aos seus delegados que
abandonassem a referida eo-
missão, acusando-o de querer
se subtrair ha obrigações do
Pacto Internacional dos Ut-
.-eitos do Homem,

QUINTA-FEIRA, 30 DK MARÇO UE 10,M)
i

s, _-»¦.. .*.

maiores iras lepi.
EL üü. a nova lei referente nipina

Foi finalmente aprovada nos '
Estados Unidos uma lei qua abo-
Uu todas as taxas, Imposta e ex!-
gencius discriminatórias que ps-
savam sobro a margarina e qua
constituíam forte e Injusto eu-
trave psra o normal desenvolvi-
mento dessa Industria, atacada,
talvez por uma das mais acirra-
dns concorrências da lilstorla.

A lei que acaba de sor votada
pelo Congresso nortu-auierlcauo
e referendada pelo presidente
Harry 3. Trumnn significa, antes
de mais nada, uma completa vi-
torla para as donos de co&a ii
grande naç&o, que viram concre-
ilzar-fie uma velha asptraç&o, ai-
conçada agora em seu Inteiro
proveito, sob os aplausos da tm-
prensa que cbega a apontar d
luto como uni doa mal» expreu*
sivos sucesso» legislativos do ano.

A uova lei referente ts marga-

DOZE MORTOS . . .
<Conciii-n.li ilit l.it imirlmn

po. Kles nada me disseram.
Saltei do aparelho de uma ai-
tura de 180 a 210 metros."

Depois de ouvir o sobre-
vlvènte do desastre, os ln-
vestigadores norte-amerlca-
nos, major-gencral Victor
Bcrtrandis, chefe da .Seguran-
çu tle Vôo d.» Força Aérea
dos Kstados Unidos, e o co-
ronel A. Hnrvey, declararam
que 

"6 virtualmente certo de
que o acidente fot provocado
pelas avarias de um dos nio-
tores do avião."

ilua entrara cm vigor s partir Je
l.o do Julho vindouro, pondo ter-
mino a uma luta de 64 anos sua-
tentada pela Industria do mar-
gartna, período em que foi sub-
metida a toda sorto de rcstrl-
çôes, fomentodas por interesse»
ocultos.

O novo diploma legal nüo sd
repele, como dissemos, todos os
impostos o taxa* federais sobr»
a margarina, mos tambem per-
mlte n venda dc_to produto no
formato que seus produtores do-
Bejarem, inclusive em pacotes de
tradicional formato retangular,
em ttjolluhai. Especifica, por ou-
tro ladn, quo a deslgnaç&o "mar-

garlnu" deve constar, bem Tlsl-
vel, de todas ns embalagens.

O» comentaristas salientam o
falo de quo a nova lei tol lm*
pirada pt-la preocupaç&o do Le-
glslatlvo cm proteger amplamente
o» consumidores e fazem notar
que o crescento encareclmento
qos produtos de lactlclnlos no
puls multo contribuiu par» que
a situação se precipitasse, tendo
assim paradeiro um estado de col-
nas que, sem motivo plausível,
se arrastou por mais de melo se-
culo, entravando s marcha de
uma lndUBtrla reconhecidamente
utll, credenciada por uma enorme
rolha de serviços prestados a
economia e ao bem-estar do pu-
blico e cujo proaluto tanto tem
coutilbuldo para o equilíbrio ali-
mnntar do populaçfta» Inteirou,
com absoluta regularidade, quer
nos períodos normal», quer not
período» de seca ou de outros
tlagelos. NSo admira, pois, a grau-
Ú9 repercu/wf-o Bloançiidn peto
acontecimento cm todo o terrlto-
rio dos Estado» Unidos.

PÁSCOA DO FILHO DO JORSALF.IRO — Conforme tlvemo* o.nortim.darfi» <fe publicar em dfn da semana pastada, o JORUAI. DE

NOTJCMS, comemorando a paisagem do teu 4.° onlueriiírlo, em obril vindouro, homcneoearíí ot vent/edores de Jornal» de S. Paulo,

ofcrecendo-lhet tio KJludlo "Miguel K»te/no", do Estrela da Snude Futebol Club, lima (/ronde churrascada e farta distribuição dt brin-

quedo» < "bombon»" oo» «eus filhos. A fim de oferecer teu* premimos na ororiniiaçòo daquela festa, qua vem despertando desitiado
Intcrc.tíc entre o» Jorna/eiro», catlucratn ontem cm nossa redação o» componentes da diretoria da Asiociação dos Vendedores de Jor-
uai» e íícvi-líu ri» S. Paulo. No cllch», um grupo formado por oca vão daquela vltita, «endo-ie o» trt. Vitor Francisco Abatepauta,
Jo-é Ccntioni. Saiierío Jfnstrochlrico, Paulo Vicente Simanl, t Estefano Boccticl, diretores da AMoeiação, e Ignáclo Estefrto, A. *™mi-

mnir e Nelson Dloni. respectivamente, tuperiiitendcnte, gerente * chefe do Departamento de Divulgação do JORNAL DE NOTICIAS

o ministro
das classes

Avistar-se-ão com
os representantes
Nova reunião para defesa da produção rizicola do Estado realizada ontem na Secretaria da Agricul-
tura — Amplamente debatido o problema — Preço mínimo e financiamento à base de 120 cruzeiros

da Fazenda
produtoras

\irn Iriu.ii h nerailtlatle de ai tini-
*»c* ¦iimltititu". du J.st.itlt» ciitircin um
movimento conjugado part defender
oi iiitcrettes d.i prmluçSo, especifica-
íucnte n do a nu/., na atual conjuntura
econômica desse trre.il. a Holsi de Co-
reit» iniciou o morímenlo. nrve aen*
tfdo. Astirn. nn tarde de ontem, na
Secretaria da Agricultura, realizou-M
a terceira rruniSo, corn est«- fim, et-
tantlo presente» todoa oi representnntei
daa entid.ides de cla»o da produçlo,

I-'sto tr„l)illw» dai classes que diri-
dfim a economia do Estido. merree um
capitulo especfal, na Imtoria da de-
fm doi interesses de SSo Paulo. Ja*
mais, essai entidades ie arregimenta-
iam com o fim de defender os tnte-
rt*.t**% da producSo a economia patilfa*
ta, epesttt de ter, já, ntrave«ado. ***.*.&
mesma produçSo, períodos de intensa
rrlfft, Merece, pois, louTores a inicia*
tivs em Ikis hora tomnda, e qne se
dellnea (uturosa, no seu tranacoriet*

A BEUNIÀO
Precisam ente is rfi.10 horas, pre*

sldida pelo sr. Hilgard Pereira Barreto,
iccreffirío da Ay[rlailtura do Estado, e
estando prersenfe oi reprenentnntes da
produçío paulista, tere Inicio a reu-
ni'o, onde podemos anotar ni sejçuin-
tes nomes: íris Meínherg, Ilttmberto
Piaii Cnttn. Mainnel Garcia Pilho, Ptl-
elide* Teles Itudge, Levem Vamprí,
Cnribaldl Dantas, Arnaldo dos Santos
Cerdetra, Francisco Laíwie, Julfo Le*
rario, Mario Paciidlo, JoSo DI Pletro,
Alberto Joattf de Círvallio, Acaclo Go-
mes. Via vio Uiua Rodriquei, Manoel
de Almeida, Francisco Vilela e ns»et*
sores técnicos da Secretaria, iniciados
os trabalhos o secretario apresentou oa
motivos da reuniíio, que seria o de
prnsie _uír os estudos em pro! daa M-
fras de arroe, cuja produçSo este ano.
vem dando margem As mais dcsencon*
trntlm oplniíles. Felt» e«t» expojiçlto
concedeu a palavra no sr. Tris MeintKífg,
quo r^ctareceu aos presentes parti-
culnrldndes do problema, dando an
leguídfl a palavra ao sr. Levem Vara*
prí, qite, em nome d» FARESP, te
pronunciou snlire o assunto.

Iniciando esno representante dt
lavoura lembrou que na ultim»
reunlüo ficou decidido qus a Sa-
cretaiin forneceria os dados levan-
tados no Interior do Estado pelot
«0U3 agrônomo», sobre a aproxl-
maçâo de numero» da ultima ss*
fra rizicola. Ente. trabalho lliu foi
endereçado e tevo ocasião do o
ler, durant» a reuniio. Esse do*
cumento precisa qus o levanta-
mento das safras de 48-49, foi fet-
to Junto a 180 propriedades agrl-
cola», a fira do determinar os pr»*
ço» dos cereais, t que tinha sido
elaborado em fins da 134D, podeu-
do, desfarte. fornecer olemontot
pnra o governo fedaral modificar
ns bases da financiamento. Ba-
»eando-se em determinado preço
de custo o documento dia alndt
que se ao basear em níveis lgutls
ao custo do produtor, obtem-»e
preço» quo nilo estimulam. Con-
clulntlo. diz o documento cm que»-
tio:

cAdotando o conceito de produ-
tor marginal » aceitando a amos-
tra" do» custo» ds produçío obtl-
dos em nosio estudo, pode-se con-
clulr seguramente qus o preço do
120 cruzeiros por saco do arroz cm

Companhia Brasileira
de Laticínios

"Polenghi"

Acham-se a disposição dns
srs. acionistas, na sedo so-
ciei, à Rua Barão fe Catnpl-
nas, 715, todos os docttmcn-
tos a que se refere o artigo
99 do deere?o-lcl 2 627 de se-
tembro d- 1910.

SSo Paulo, 29 de Março de
1950

A DIRETORIA
(8516—30-31-1)
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O SUPERPETROLEIRO "ESSO SANTOS" — Foi lancario d íoua e 21 deite tncJ, em Neicporf, Virgínia, EE. VU., o mat.» nouo super-

petroleiro do frota Esto, o qual foi batirado com o nome de "Ejso Snnfos" cm homenagem ao grand. porto do Brasil. Serviu dt ma-

drinha na cerimônia, a sra. Willian J. Halcu, de Noca Yorfe, e;po«a do coordenador de refinação da Standard Od Company (Neto Jer-

seu) Ò "Esso Santos" é o decimo segundo superpetroteiro da frota Esso de alto mar. a qual compoe-ta de 1W navios, num total dt

2 0132000 toneladas. Deslocando 26.800 tonelada», o "Esto Santos", um dos 12 Jnaiore* c mais moderno» nauios de sua classe no mundo,

fem uma capacidade de carga de 230.000 barri,, ou seja, quase 70% mai» do que a do» conhecido» petroleiros T-2 construídos durante

a tmerra, a qual é dt 138.000 barris. Outra* de sua* caraeferisticas: velocidade 16 no», comprimento.190 tn torgura 25 m, altera da qu -

lha «o convi* mperior 13 m. Para efeito d, comparação, ei* at caracferi.ticas dos petroleiro, T-2: relocldad. 11,3 nos, comprimento

158 m, largtiTO 20 tn, alttira ds quiíha eo coni-vcs 9 metro*

esses, do GO quilo», ainda nio ss-
ria Justo a reinunerador para a sa-
fra de 48-40. pois deliaria 40,5%
dos produtores, com prejuízo por
terem custo suporlor a esao va-
lor».

Dlrer.iii» aspectos desse traonliio
sSo comontados pelos sm.Irls Mcln«
berg, Murio Paclullo a Arnaldo
Cerdelra. tendo por flm o t»r.
Usaiiiberg, solicitado so tr, Manoel
Oarcla Filho, re.presentanto ds In-
du.itrla pnuli.tta na Coml.tsSo de
Intercâmbio de Comercio rom u
Exterior, que se manifestas»» no*
bro o assunto. Por sua proposta,
cntllo. ficou decidido qua levaria
o problema do arroz aquele or-
pSn, ond* o nsfttmto ncíria discuti*
rio, rom probabilidade» do se con-
seguir nutortznçílo Imediata para a
exportaçilo tio produto, uma vea
quo í Integrado por membro» das
classes produtoras do pala a do
governo federal, quo discutem «
debntfim o assunto em pauta, con-
clulntlo, sem delonga, o seu psra-
cer, atravóa votaçío. Para tanto,
porem, pediria fls entidades alt
presentes que so manifestassem
Junto tis autoridades federais, so-
bre o problema, a flm da facilitar
aquele o da conseguir exportação
para o arroz, naquela ComissSo,
Acrescentou ainda qua o assunto
seria estudado, levando-se em con-
ta o suprimento Interno, a fim da
nfto haver futurn escasseü do pro-
duto. Nesse particular deve a Be-
cretaria da Agricultura, como or-
gSo governamental, tomar a Int-
clatlva, o quo em multo viria fa-
cllltar a rolvlndlcaçío. mesmo por
quo todas as declaSes daquela Co-
mtsütln «So maleavels o qua s!gm-
fica que poda liberar hoje, pai-a
fazer restrições amanha. Em sa-
gulda o secrotario frisa a questão
do preço mínimo para o produto,
sendo em seguida, essa proposta
tio sr. Manoel Garcia Filho, apro*
varia o aplaudida por unanimidade.

Por sugestSo do sr. íris Metn-
berg, o sr. Oarlbaldl Dantas, ra-
presoutante do Minlstorio da Fa-
lenda, esclareceu tos presente»
quais o» primeiros passo» que do-
•eriam ser adotado» para ia con-
iiegulr a elevação das bases de
financiamento pelo governo fa-
deral, uma vez qua ficou decidido
quo os preços previstos sm de-
creto federal do ano passado, n&o
atendem bs necessidades do mo-

DE UMA
CONSULTA...

(Conclusão da 3.* pagina)
governudor. - entretanto, res-
pondeu:

Isso parece até matéria
paga do Marcelo Ulisses Ro-
drlgues, para forçar-me a ura
pronunciamento antecipado.
Não cairei porem nessa es-
parrcla de íoigem táo lngo-
nua".

Prossegulndo, o sr. Adhemar
de Barros estendeu-se em co-
mentarios desairosos • ironl-
cos a pessoa do sr. Ulisses Ro-
drigues. Os repórteres lnter-
romperam-no, insistindo:

O sr, será candidato ou
nüo ?

CONSULTA A OPINIÃO
PUBLICA

Diante da pergunta, assim
mais uma vez formulada, o
governador disse o seguinte:

—- "Tomarei minha resoiu-
ç&o somente no dia 31. En-
tâo, em manifesto quo estou

preparando, darei à opiniio

publica do Brasil as razões da
atitude que assumir*'.

"*: — Como candidato 7
"Nào adianta insistir.

Minha decisão serü conhecida
de toda a imprensa, sem prl-
vilegio de ninguém. AliAs, es-
sa decisão está sendo orlen-
tada por ampla consulta a
opinião "publica, 

que estamos
realizando. O que o povo qui-
ser. e eu o saberei depois des-
se Inquérito, «5 o que seri fel-
to".

EM AÇÃO O 1BOP
' 

Logo em seguida, alegando
cansaço o sr. Adhemar despe-
dlu-se dos repórteres. Sou-
bemos. porem, que a consulta
por ele referida vem sendo
feita pelo IBOP. cujos bole-
Uns. de todo o paia, sfto recebi-
doa diariamente pelo governa-
dor d« Sio Paulo.

mento. Adiantou, entio, o sr. Oa-
rtbnldt Dantas, que essa preten-
«to deveria ser eucamüihada ao
ministro da Fazenda peln Sccre-
tarln da Agricultura do Xstado,
unlco orc&o quo podo fornecer
dados oficiais ao governo ferienl.
Com essa mediria Inicial o ml-
nlstro dn Fazenda encaminharia
o assunto ao presidente da Bepu-
nllca. para que alterasse o pra-
•eto que trata do financiamento
aos cerealH. Frisou, em seguida,
outro aspecto, qual o ds piei-
t-ar. peto menino método, o au-
mento de verba para a Comlfiüfto
do Financiamento, a flm ds fa-
rar face às despesas provenientes
dcs-ia financiamento, nunca lnfe.
rlor a 120 cruzeiro» a saca, com
casca.

O ar. Flavlo de Lima Rodrl-
gues, representante da Bolsa do
Mercadoria», sugeriu ao secretario
da Agricultura, uma nova formu-
Ia. cujo principio era de o go-
verno do Estado adquirir toda a
produção da arroz, até qua o «s-

sunto fosso superado, com o fl-
nanclamento pelo Banco do Bru-
lti, nas bases previstas. Sobre es-
ts nsMiuto, o secretario se mu-
nlfCMtou contrario, afirmando
quo tal medida estava sujeita a
uma legUilaçüo especifica.

Por rim ficou decidido qua o
Conselho Consultivo da Secreta,
ria da Agricultura redigiria um
manifesto it ser apresentado ao
ministro da Fazenda, em dta qu»
for marcado para a audiência
com as classes produtoras do Ks-
tudo, tendo k frente o secretario
da Agricultura. Nesse sen'.ldo,
ontem mesmo foi enviado ao ti-
tular da posta da Fazenda, um
tclegrrima dando conta da reu-
nlflo reallzad.-i e solicitando dia
para fiufllf-nna.

fAIm de tomar conncclmenTa.
do texto do memorial a «er on-
trt-guo so ministro, reunlr-ne-s»,
sábado, As 11 horaa, na Secreta-
ria da Agricultura, oj represi-u-
tnntes dos entidades hoje pr«-
sentes.

ENCONTRA-SE O CHEFE DO PARTIDO.
(Conclusão da 3.a paginai

do alfabeto dos valorus poli-
ticos. Quem ó que serve en-
tão 7 O espirito que nega tu-
ao não sabe responder aflr-
inativamente...

NOVO MOVIMENTO PRO'
NEREU

As preferencias do Roncral
Dutra por uma solução partida-
ria e pessedlsta, alem da suas
declarações no sentido de que
náo Impugna nenhuma cândida-
tura, reanlmaram os adeptos
do sr. Nereu Ramos. Segundo
soubemo3, pelo menos 14 das
secções estaduais do PSD estão
dispostas novamente a votar
no nome do ex-presidente do
partido, se a escolha de nome
fôr suscitada amanhã o que não
parece provável, de vez que Já
se admite francamente o adia-
mento da dccljão. Essas soe-
ções são as seguintes: Amazo-
nas, Maranhão. Ceará, Paraíba.
Pernambuco. Sergipe, Bahia,
Espirito Santo, Rio de Janeiro.
Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Mato Grosso, Territórios do
Acre e Rio Branco. Contra Ne-
reu estariam apenas as secções
do Pará, Rio Orando do Norte.
Sio Paulo, Minas, Paraná e
Guaporé. Votos duvidosos, mas
tidos como possíveis para Ne:
reu, seriam os das secções do
Plaui (caso o seu repretfentan-
to seja o sr. Slgefredo Pache-
co), Alagoas. Goiás, Distrito
Federal e Amapá.

Já se diz, porem, que, em fa-
ce desse movimento cm favor
de Nereu, o Catete e seus ele-
mentos. Inclusive Benedito. Já
se mostram dispostos a contra*
marchar no sentido do Afonso
Pena...

CANDIDATURA. JOBIM
Sabe-so Já quo tambem Irrom-

deu. nas ultimas horas, novo
movimento em prol da cândida-
tura Joblm. Tal movimento
tem conexão com a eleição da
nova Mesa da Assembléia de
Porto Alopre. Da acordo com a
Constituição daquele Estado, o
presidente da Assembléia e o
substituto eventual do governa-
dor. Nestas condições, ss o sl-
tuaclonlsmo gaúcho conseguis-
se eleger o presidente do Lcgls-
latlvo estadual, o sr. Valter

Joblm teria condições favora-
veij à sua dealncompatiblllza-
çáo. Acontece, porem, que, rto
caso de renuncia do governa-
dor, o presidente da Assembléia
assumiria a chefia do Exccutl-
vo, mas teria de ser eleito, po-
la mesma Assembléia, dentro de
15 dias, novo substituto do go-
vernador. Para conseguir tudo
l3so, o PSD gaúcho precisaria
do apoio dos partidos pequenos
daquela Estado, o quo lhe cria
uma situação difícil e precária.
Basta dizer que a UDN dos
pampas, consultada por lnter*
médio do sr. Flores da Cunha,
sobro a possibilidade de vir a
apoiar a candidatura Jobim,
deu uma resposta delicada mas
negativa, alegando seus com-
promlssos para com a solução
Pena. no momento.

Chega, esta tarde, de regres*
so de S. Borja, o sr. Salgado
Filho, trazendo a resposta no*
gativa ou, melhor, protelatorla.
do sr. Getullo Vargas, à pro-
posta do PSD.

Reuniu-ae, esta manhã, co-
mo o faz toda quarta-feira, o
diretório nacional da UDN, pa-
ra examinar a situação polltl-
ca. Debates no vácuo.

No Sul o emissário do
governador do Estado

Embarcou ontem para o Sul,
com destino a Fazenda dt Itu, o
sr. Erltndo Salzano.

O emissário do governador
Adhemar de Barro» rumou precl-
pltadamente para os Pampas, lo-
go apda a sucessão de fatos ocor*
ridos na noite d» 28 • madrugada
ds ontem, a flm d* colocar o tr.
Qctullo Vargas a par da situação
atual, no que respeita à poslçtto
qua devera assumir o tr. Adhs-
mar de Barro», dentro dt poucas
horu».

Fontes populistas, entretanto,
acreditam qua a qualquer mo-
mento poderá eurglr um pronun-
clamento definitivo do sr. Oclullo
Varga» sobre a candidatura ao
sr. Adhemar ds Barros, abrindo,
assim, novos rumos para o» auou-
teclmentos.

PREFEITURA MUNICIPAL

Conselho Técnico Consultivo do
Depto de Educ. Assist. e Recreio

Pelo ss-cretarlo da E.lucaçSo t
Cultura, prof. Rui Bloem. foi, on-
tem, assinada t portaria n. B9,
designando o ar. João Batista da
Souza Azevedo, diretor do Depar-
tamento de Educaçlo, Assl.iten-
cia t Rerr-lo, para servir, "prj
labore", como presidente do Con-
«alho Técnico Consultivo do rna-a-
mo Departamento.

* « •
DEPARTAMENTO DO ABASTE-

CIMENTO — Confirmando o que.
hi dias, antecipamos, o diretor
do Departamento do Abasta-rl-
mento assinou ontem portaria In-
ta»rna, designando o «r. Laerclo
Ribeiro de" Ltm». administrativo
chef» de s««cçSo, padrdo *M", da
DWIaIo drt Gf-nero», para tíerc-r
a íunçâo "gratificada" de awJs-
tenta tecolco, dessa Diretoria.

ESCRITURAMOS PADRÃO T
Na s*de da Comissão Munici-

pai do Serviço Civil, & rua A:i!'.«
Garlbildi. 231, 2.» andar, acham-
sa afixadas a» listais da rlasslfl-
caçSo. por merecimento, do» fun-
clonarlos p.rtencentes a carreira
de «-jfcriturarlo. paflrSo "I**.

• • •
PAVIMENTAÇÃO DK AVENIDA

No aDcpartsmisnto dt Obras
Publicas acha-se aberta, eoncor-
renda publica para execuç&o do
calçamento da avenida Fellclo
Faguntíe* FUho. no trecho com-
preondldo entra a avenida Ja.-
baquara a a Estrada da Agu»
Funda.

A-s props.sta» devem »er entre-
iru.'« ns SecçSo Administrativa

- daquela rep trttçio. à avenida Ipl-
rança. 795. ".•> aadsr. alé 1» l«J
hor*. do dia 12 da abril.
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Dispostos os securitarios a examinar em assembléia a
proposta de reajustamento formulada pelas empresas
Solicitação endereçada ontem por vários as>so-
ciados ao presidente do Sindicato dos 1 ....pre-
liados em Empresas de Seguros — A Ordem do

Dia pnra a assembléia solicitada
I '. ¦ e j.iiie OM ie-e l,| |l .1 li.-e i\tl H.

1' nl" que i, |er..|.e,.t:i de OU
mento de . alurlo fnnmiliidn pe-
le. Sindicato daa Kmprean». em
ie -ne.-iu no pedido do Rlndiev
to dua empregado», seja c\nml*
in..: i em .-•- -. nii.i.-i.. gtirul dn
Clnsne.

.\'!¦--.¦ aentldo foi ontem dlrl-
Kliln, nu pii-eeieli ute da Junta lio-
\e i iiiiilvn do Hlndlcnto dos Km*
pregado» em Emprisas de Re*
pi!.'., 1'llvnillia I- ('.l|lllllll/ le;."iel
fc e-i rulllle Milli-ltlli;íui:

O.. nielllMI lll.sllllielll!', llMXlflil-

<|0_ ele ¦. ,e- Simllrlltil. )|i| lllcnn
l-e..-ei de aeu» direitos, Ve.m cx*
por e requerer dc v. cxn, o
seirnlntc.

O» requerente» vf-m nrompa-
yilmmlo, ilcsele o Inicio, nn "de-
murches" dn dd. Junln (Jnvcr-
nntivn eli.--.i- Sindicato, no seu-
OllO lli Olltor n '.ie.|l|e;..ee_ pnr
acordo, do problema ntunl do
rcnju.Htnmcnto e numento dou
¦nlnrloa don empregados em
cmprce-nn do seguros c do ca-
]ei!!i!i. .-h;:.!!. nente Estado.

Anslm, estfto cientes do que,
rm nsarmlilóln rcnll/ndn, sn
nutorlzara a dd. Juntn n lnl-
elnr. pernnto a Jtmtlçn do Tra-
lialho. o competente processo
dc dissídio coletivo dn nnturn-
tn cconomlr.n, pnra o renjus-
tamentn gernl dnquclcn snlnrlns
na hlpote.ic dc nno locrnr hom
tauultndo n ultlmn tcntntlvn
que devia efetivar pnrn aquele;
acordo.

Ocorre, porem, que, cm con-
•cqucncla densas negociações,
o Sindicato dns Rmpresns e.n
doreçon, cm dez dn mnrço cor-
rente, a essa Junta, umn nro-
posto pnra esse reajustamento
amigável, proposta essa dc on»
os requerentes tomaram conlio-
cimento, em seu inteiro teor.
pela publicação que dela foz u
JORNAL DE NOTICIAS desta
Cnnital, do dln 19 ultlmn.

Atentos os seus termos e re-
Eulamentnção. bem como os
fundamentos com base nos
qunls foi elaborada (índices ofl-
ciais iio numento do custo dn

Villa 'le- lOte. elle' l| |.l .¦ -e Ml - —
essa proposto, segundo pnrec»
a"» i-le iKie-ll-e-lllieel.efl. ft. n|ill
¦enta eom cnrncterlstlcnii qut!
pni.llillltnm n s.in arellnçrui
pela classe, desde que _*Jn ela
submetida cm competente no*
lennieie in geral extrnordlnnrln
,|e.«*.. Sindicato. AUA», noa ter-
m.m do seu r.iiiitutii « do» dis-
piiKltlvoH legais vigentes, ela
nio poderA, pnr sem duvldn,
ser recusada ou ncclla. sem essa
iii.'il.-i audiência dn A*.. mblMn.

Rm fnce do exposto, c de In-
telro acordo com as artlgim
28, nllnea "b". 20 e 30 « seu»
pnrngrnfos, don Estatuto» sin-
illi-nl i. os supllcnnte» rcouerem
n v. exa. se digne convoenr
umn Assembléln gcrsl extrnor.
dlnurla dessa Enllilnde, para o_
/ins de:

n) delinter-se e rcsolver-se
siilin- a :nTÍt.-.e;. ei OU re-riiMi da
referida proposta, e nua regula-
mentnçftoe aprnsentnda nelo
Slnilnvitei dns Emprcsna pnrn o
rcalustamento e numento mu
acordo, do., snlnrlos dns emnrn-
pndos. no 1 .stndo dc Síin Pnulo.
dns Clns. de Seguros n dc Ca-
pltnllznçiio; e

b) na hipótese de ser ncelta
a mesma proposta, oulorgar-sn
desde logo. h Juntn Covcmntl-
va dessn Sindicato os neccs_a-
rios poderes pnra tnrnnr efe-
tlvo o respectivo nenrdo. nssl-
nnndo n comoetentn convenção
coletlvn dn trnbnlho, que flcnrn
dependendo, pnrn sun perfeltn
validade, de rntlficnção, por oj
tra Assembléln. e homolocnçfto
pelo exmo. sr, ministro do Tra-
linlho.

Tendo em vista nlndn o dis-
posto no artigo 27 dos I__tatu-
tos do Sindicato, os supllcantcs
requerem maia que, observan-
do-se sempre o prescrito no pn-
rngrnfo l.o de seu artigo 30,
seja promovida a realização da
Assembléln, em segunda convo
cnçno, se, em primeira, ela não
puder reunir-se por falta dc
numero. S. Paulo. 29 de mar*
ço dc HTiO".

CONSTRUÇÃO CIVIL
I —————————7———

Hoje a entrega ao sr. Marrey Júnior
do pedido de revisão da lei 3.811

Assembléia sábado em S. José dos Campos
Serã feltn hoje a entrega no

presidente dn Câmara Municl-
pnl, sr. Jos. Adrinno Marrev
Junlor, do memorial dos traba-
lhadores na lndustrln dá cons-
trução e mobiliário de São Pau-
lo, contra a majoração dos emo-
Jumentos e taxas municipais
que Incidem sobre ns eonstru-
çõc-i em geral, efetuada por lei
municipal dc dezembro ultimo.

A major- 'ão está sendo con-
siderada absurda, tanto pelos
Industriais como pelos obrelros
da construção civil.

Fnrão a entrega do pronun-
«•lamento dos operários os srs.
J.-_lz Menossl, presidente da Fe-
deração dos Trabalhadores na
Industria da Construção e do
Mobiliário, e Paulo dn Menezes,
presidente do Sindicato dos ope-

rnrlos da -onstruç<ão civil da
São Paulo.

Pedem os trabalhadores uma
revisão na lei 3.811, solicitação
que se sabe. antcclnndamento,
contar com a simpatia do pre-
sldente Marrey Júnior.

ASSEMBLFTA SÁBADO EM
S. JOSÉ'

Está convocada para sábado
uma assembléia extraordinária
dos trnbnlhndorcs na Industria
da construção civil de São Jo-
sé dos Campos, a flm de que
seja autorizada a transforma-
ção de sua Associação Profls-
Bionnl cm sindicato

Pela Federação respectiva,
deverão comparecer ã assem-
bléia os srs. I.ulz Menossl e
Marcellno Marques.

INAUGURADA A CONFERÊNCIA SINDICAL
DE MONTEVIDÉU

MONTEVIDÉU. 28 (AFP,
-— Foi Inaugurada nesta canl-
tal a Conferência Sindical dn
America do Sul, com a presen-
ça do sr. Vicente Lombaido
Toledano, e dos delegados do
Chile. Domlciano Soto; da Bo-
llvla, . Franclsco Br.me; do
Brasil. Pedro de Carvalho Bra-
ga e Roberto Morena; do Para-
gual, Marcos Gomez; da Ar-
rrentina, Rubens Tscaro e do
Uruguai, Enrique Rodrigues,
este deputado pelo Partido Co-
inunista.

Participam dns reuniões, que
durarão até o dia 31. o sr. Au

Sindicato dos Traba-
lhadores na Indús-
tria de Fiação e Tecela-

gem de Santo André

Editai
KECOLHIMENTO DO IM-

POSTO SINDICAI.
Dando cnninrimento ao nrt.

C05 da C.L.T., c de confor-
midade com o que preceitun
o nrt. 578, 579, letra "A" dn
art. 580, art. 582 § l.o c seus
itens da Consolidação d is
Leis do Trabalho, ficam ns
»rs. empregadores dn catego-
ria econômica da Industria
de Fiação e Tecelagem com
tede nos Municípios de Santo
André e São Caetano do Sul,
notificados, que deverão dos-
eontnr em folha de pagamen-
to correspondente no mês dfi
março, um din de serviço de
»eus cmprcgndos, referente
no Imposto Sindical do excr-
ricio de 1950.

O desconto a que sc refere
os nrt. supra mencionados e'feito durante o mês de março,
deverá ser recolhido de 1 a
30 dc abril na Agencin do
Banco de». Brasil S'A., satã em
Santo André, em favor do
Sindicato dos Tralialhadores
na Industria de Fiação e Te-
celagem de Santo André, com
sede * rua Cei. Oliveira Lima,
291 — 2.o andar.

O não recolhimento do Im-
posto Sindical pelos empre-
padores sujeita-os a uma mui-
ta de Cr$ 10.000.00 e o reco-
lhimcnto fora do prazo leg.nl
é acrescido de 10% de multa.

As guias para os recolhi-
Jnentos do Imposto Sindical
acham-se a disposição dos in-
tere.sndos em nossa sede so-
ciai, das 9 as 11 e das 13 as
17 horas.

Santo- André, 21 de março
de 1950.

a) Henrique Poltto — pre-
eidente.

(4623—28-29-30)

¦giistln fJnzmnn, da Confedera-
ção rios •Trabalhadores da Ame-
rica Latina; O presidente da
CT A Ji. declarou nue o lema
da conferência é "Pola Eman-
clnacão dn Amei-ien Latina" e
afirmou que o fim da reunião
era trocar, onlnlõe.. e ouvir de-
lepailos sobre a situação don
onerados e das orgnnlzacfle..
sindicais .ê .examinar ns proble-
mas cronomie-os "nara salvar n
America Latina do atraso em
que f,e acha nessa matéria".

O sr. Tplèdárin rpferlu-se h."tirania dc. Trnlillo". nue nua-
lificou dc. problema pequeno
ante a versão colhida cm "fon-
tn bem informada", d . amea-
ça dos Estados Unidos aos pai-
ses da America Central, ao pro-
jetar a realização de um nnvo
can'il In''..oceânico de El Ca-
rlbe ao Pacifico, aproveitandei
o rio San Juan e os lagos dn
Nicarágua e Mariagua, e que
llmitarai territorialmente as
costas da Nicarágua. Hondu-
ras e Salvador. "A construçílo
do novo canal do Panamá des
membraria a America Central"
frisou finalmente o sr. Toledit-
no.

Federação dos traba-
lhadores na Industria
ile Fiação e Tecelagem
lo Estado de S. Paulo
Previsão 0>-c ,,eie. (...hi de 1951

EDITAL
Pelo presente. convoco os

srs. membros do Conselho de
F.cpresentnntes da Federação
dos Trabalhadores na lndus-
trin.de Fiação c Tecelagem do
Estado dc S.ão Paulo para n
reunião ordinária do nroxlmo
dia l.o de abril, sábado. .Is 1)
horas, na sede da entidade, à
Praça das Bandeiras. 40. 22.0
andar conjuntos B c C. a fim
de deliberarem sobre:

1) Leitura e aprovação da
ata da reunião anterior.

2) Leitura, explicações e
aprovação da Previsão Orça-
mcntarla da receita e despesa
para o exercício de 1951.

Caso não haja numero legal
de Representantes pnra delibe-
rarem em primeira convocação,
a reunião será realizada em se
gunda e ultima convocação, is
12 hora_ do mesmo dia. delibe-
rando o Conselho com qualquer
numero dc Representantes.

Pão Paulo. 27 de março de
1950. — FERNANDO GAR-
CEZ, presidente. (7837 — 29-: ri

fe{ CA5PA.5EBDRRHFIA

ALEXANDRE
USE E NÂO MUDE

Contestada a acusação de influencia politico-partidaria
nas organizações sindicais de trabalhadores de S. Paulo
Dirige-se à imprensa do Kio o presidente da Federação dos Empregados

no Comercio dc São Paulo
Os Jornais du Hio que «11-

viiii.ni.iin ns notlcleiie* ríforei»-
tl'S tS llllll7..'H,'íeee (10* HlIldlCII-
tos de 8Ao rntiln, com fina

i imlltleo., pelou «em itttiul*
diretores, entUo recebendo
rnittcnUiçAo, nfi" tendo md
ngiii.-i voltado íe i iirga.

O nr. Ângelo PnmilRlnnl,
um do» cltndon pela Imnren-
k.i do Hio como istiiiniei n
vukr-se do cargo de preni-
dento da Kederaçfto doa Co-
nierclnrlos pnra «dcnriivolver
Intensa campanha político-
pnrtnlurln mm meios trnbit-
ih:MUM. Acaba de enviar nos
{ornais cnrlocas documento
cm que declara;

tA (itu- ai-íii. não mereceria
resposta de ininlui parte nãu
fosse a publicidade que se ter.
em tomo da mesma. Por la-
so venho a publico para de-
clnrnr riu? no exercício ile ml-
nlins ntlvidndcs dc dirigente
sindica), nn. qunls fui invés-
tido pelo voto de meus com-
panheiros cm eleições livres,
nunca fl7. pregação política
partidária,

Mllito )i,_ nnos no slndlm-
lismo. E minbn atuação no
cmnpo Bindlcal d um impern-
tivo de consciência- Sempre
entendi e cont:nuo entenden-
do que o sindicalismo 6 pode-
roso Instrumento dc solldn-
riednde profissional. E man-
tenho a convicção dc tine atra»
viés da organização sindical o
trabalhador alcançará a do-

MOVIMENTO
AÉHEO

Ot

urn»

Partldn» ei cne-Rod».»
ml.es. hnje 5.» feira:

KL.M - Oheguda iln Rio
Oe Janeiro in 11.30 hs

VJ..B.P. — Partida? par» o
Rto de .Innelro: &s 7.00: ..00;
Ü.30: 10.30: U__0: 12.30: 13.30,
15,00 e 17.00. Chcgadan do Rio
ile lanclro: ft.. 8.30; 11.00; 12.15:
13,00: 14.00; 15.30; 10.30 e 10..5
Partida parn Pre.«ldcnte Pru-
dente (Vir. Carinhos). 8.15 e
1..30. (Via Tupfl). 9.10. Choga-
da de Presidente Prudente ii«
12,15. Partidos para Rlh Prelo
• Franca às 9,00 hs.

VARI3 - Checada do Rio
9.00 n partld.. para Porto Ale-
gre, B.10. chegada de Portei
Alegre. 14,30 e pltlda para o
Rio, 14,50 Chegado dn Rio
9,30; e partida par» Curitiba
Florianópolis c Porto Alegre
9.40 e chegada de Montevl-
deu 13.30 hn

L.A.B - Partida para o
Rio de Janeiro fts 15.45 Che-
gada» dn Rln de Janeiro ts
9.15 e 15.20

PAN AMERICAN - Partida
para Bueno» Aires an 10,25
Chcsadii de Bueno» Aires, ft»
15.55 Partida porá New York
ás 15,55 Chegndo de New
Tork A» 10.10

REAL - Partida» para o Rln
de Janeiro ft» 7.30. 9.00, 11,00.
15,00 10.00 e 18.00 Chegada»
do Rio de Janeiro ftn 7.20 10.00

12,30 18.00. 17.30 e 19,30 Par-
tida» para Curitiba ft» 7.50.
10.30 13.00 Che .nda» de Curt

tlbn fts 17.50. 10.15 e 15.15
Partida» pnra Portn Alegre ft»
7.30 Chegndo de Portn Alegre
ft» 17,15 Partida para Jacaré-
zinho ft» 0.30 Chegada de Ja-
cnrezlnhn ft_ 10.10 Partida
para Londrino fts 8.30 Chegada

de Londrino ft» 10.40 Partida
p?.-a Llna A? 8.00 Chegada de
Lln» ft» 13,30 P.irtlda para Ftlo
Preto ft» 8,00 Chegoda de Rln
Preto ft» 13.20 Partida para
Rlbelrfto Preto Barreto»» Ara-
guarl fts 8,15 Chegada de RI-
belrfto Preto, Barreto» e Ara-
guarl fts 15.20. Partida paro
Ponta Orosiio A» 10,30 Che-
gado de Ponta Orrinsa tf 15.15

CRUZEIRO DO SUL - Par-
tidas pnrn o Rio de Janeiro a»
7.00: 9.00, 11.00; 13.00; 15,00;
17.00; 20.00 e 22,00 Chegado?
dn Rio rie Janeiro ft? 3,25:
10,25: 12.25 14.25. 18.25. 18.25:
21,25 e 23,25' Partida para
Porto Alegre fta 8.00 Cliegadu
de Portn Alegre ft» M.40 Par-
tida poro Curltlhn ft» 7.00 Che-
goda de Curitiba As 10.00 Par-
tida parn Bueno» Alre» ft»
10,00 (de Cumblca) Chegada
de Bueno» Aires ft» 14.40 Par-
tida para Florlnneipnll» ft» 7.00
Chegado de Floriannpoll» a»
11.35 Partida pnra Aroçotuba
A» 7.40 Chcgaela de Araçatu-
ba fts 15.45 Portlda para Cam
pn Grande fts 7,40 Chegada
de Campe Qronde fts 15.45
Chegoda rie Snlvndni ft» 13.20

AeSROVIAf- BHASIl - Par-
tida parn I.r-to tlnrlzfintp ft*
7.00 Chegndo de Belo Borl-
tonte**» 10.10 Portlda? para
n nln de Janeiro ft» 9,00; 9.25
ia 15.30 Chcguda» dn Rln de
Janeiro fta 0.17: 13.10 e 16.55
Partida paro Curitiba ft» 9.42
Chegada de Curitiba ft» 15.05
Partida pnra Portn Alegie A?
13.35 Chegada de Pnrto Ale-
gre 4» 9.00

FAMA e BRISTB nfto tiro
bonuina para hole.

ITAO - Avlfiea de carga, ft»
5.30 bnraa. diariamente, para
o Rln e. em dlaa alternados
para Beln Horizonte. Campeã
Orande. Montes Claro». Cara-
relas. Salvador. Recife • Por-
taleza.

AIR FRANCK - Partidas de
Parta para a Amirlca do Sul:
Aa 10 ha.: chiada em Can-
blan.a tt 15.20: partida ae
18.20. chegada em Dakat ta

23.40. partida ta 00,40: chega-
da em Recife ta 7.10. partida
fta 8.10: chegada no Rio de Ja-
neiro 1» 14.20. partida aa 15.50:
chegada em UooteTtdeu ta
21.10. partida ta 21,55: chegada
em Buenna AIre_ t» 2? .3

TELEFONES PARA
INFORMAÇÕES

LAB. 4-8975: LAP. 2-42S8:
AEROV1AS BRASIL, 4-8000
PANAIR. 1-5148. CRUZEIRO
DO SUL, .-9842. RKM. 4-7168
FAMA. 4-tWiO. NATAL 4-0744:
VARIO 6-5683. KX.M. Í-5-SS:
NAB. 4-6838. VASP 3-4124:
PAN AMERICAN. 4-5148: e
BRITl&a 6-13-2. HAO, 3-7191;
AIR FKA.NCE. 3-3140.

•jjmla melhoria de condl;6e*
ile VI,|le.

Nunca medi esforços para
dur rnbnl desempenhu fts niri-
liulçfics ininnnitri An funçOr*
sindicais. Tara . atender as
nln'- i:.u;rti-íi dcuorrontes «Io
tiiiiiiitntii de dirigente slndu
cal sacrifico meus Interesse*
piirticulnres. Tor Isso c e-stnu
nho que jiistnmento agora,
quando sc cogita de renova*
ÇA i|llS iiilm.iiiMinçi'x.1 «Indi-
cais, surja a ínfume nciisu-
çno do que, desrespeitando a
lcl, e mnls, desrespeitando
minha consciência e a orien-
l.:çiin dos meta compnnheirna
de Dlrelorla, Ò presidente da
FKCEJSP promove o envolvi*
mento de sun função sindl-
cnl com a politica partidária.

A torpe ncusaçilo tig pul-
vrrlza fnce n uma serena e
Imparcial nnnllse de meu com.
portnmcnto de.itro dos qua-
droí da n(im.nistrnçilo sindi-
cnl.

Meus con^pahhtlros de 1|-
des sindicais conhecem-me de
sobejo pnra dar nenhum va*
lor aquela açusaç&o. Aos que
nno me conhecem permito dl-

/.r iinh que, como preslilrn.
te an Federação dos Kuipn-
gado» no Comercio do J'_staao
de .são 1'auiu, estou obrigudo
a prestar contas ao Conselho
de Representantes da eniiaa-
ae, constltuídu por delega-
{<S«s d» UKMH i.uii .i dos Sin-
(íinit.i.-e de Comcrclaiios da
Captiul e do Intrriur do ir..-
tulo i: esle orgdo, nu sua
ultima reunido ordlnnrla do
20 de março, no tomar co-
nhccimento da denuncia con-
tida na piihl!cai;ilo a quo api*
dl, teve esta atitude: consl-
iierou uivi ridir.i a acusnçllo e
consignou um voto dc con-
fi.ini.ii no presidente «ia FK*
ci:.-;r pela min atuação no
desempenhu do mandato con-
qulstodo em eleições. Vou
alem; repto quem quer que
seja a fazer uma devassa cm
minha vida i|c ctdndflo pnra
ver se encontra qualquer ati-
vldnde politlio-pnrtiilnria por
mun desenvolvida dentro dn
Federaçüò, dentro dos sindi-
entos filliidnn ou mesmo nns
assoclaçOrs proflsslonnls do
grupo de trnbnlhndorcs do
comercio».

Notícias religiosas
CATOLICISMO

Uma caria fle Carmelo
de Lipa, digna de di-
vulgação pelo mundo

inteiro
A Virgem Mf.e do Deus, rolnho

do eeu e da terra e nossa co-
redentora, é eeinpre lembrada po-
devoclonals oráçfieg e aupllcaa, co.
mo a medlanclra e mlaerlcordloai
Interprete nosaa Junto ao Dlvln,)
ri lho.

Tí-m eldo registradas lnumcroa
aporlcOes condizente» a milagres a.
acontecimentos Jft realizados, cc-
mo, para convencer Incrédulos e
Eombadores da fé cm Deua Nosso
Senhor, que deseja ¦ favorecer *\
humanidade, com graças por ln-
terceswio de Bua Santíssima Mãe.

Se formos contar os prodlulos
« mltitgrOfiOs feitos acometidos,
por Intermédio do Virgem Maria,
nilo caberiam cm paginas de Jor-
nai e nem em volumes ou obras
literárias, tmtmeros que sAo, e,
que, diariamente, neste decorrer
dc tempo metallzaute c matéria-
}JznntcP ainda __ucedem-t_e aa npa-
rle;e5es para operarem-se milagres
da Rainha do Ccu.

6obre este asunto vamos re-
produzir urna carta ila Madre Ce-
clha de Jesus, OUD prlom tio
Carmo de Upa. Ilhas Flliplnaü,
onde sc depara o prodígio da Ux-
celsa Mfte de Deus: "Acreditar!. V.
Revma. que a Rainha do Ceu ta
dignasse descer e escolher este
Carmelo de Llpa como Seu local
de predileção em nossas queridos
Filipinas? Em 4 de Julho deste
uno uma fervente aspirante ao
Carmelo fugiu, de Tar.auan, aua
cidade natal, para entrar no Car-
melo. Fervente e piedoso, ela pas-
sou as primeiras poucas scmanoi
como qualquer outra postulante,
cibs no começo de agosto ultimo
c Inimigo das nossas almas ata-
cou-a em forma visível. Ele esta-
va furioso contra ela porque ela
ohedecera Nossa Mae do Ceu eu-
trando no Carmelo, etc. etc. —
Depois dos assaltos do demônio,
nossa lrmazlnha recebeu grande»
graças: Nossa Senhora apareceu-
lhe 14 vezes „ cm um canto do
nosso Jardim," e cada sexta-íolro
a Sagrada Polxdo do Nosso Senhor
se repete em seu corpo. A men-
ai.gem das aparições _ exatomen-
te a mesma de Fátima, mas o
uome qus Nossa Senhora se deu
a SI mesma é Maria, Medlanclra de
Todas as Graças. — Ela queixou,
ae que o povo nilo acredita em
Suas palavras e recusa fazer o
que Ela pede. As aparições Inicia-
rom-sc dia 15 de Setembro p. p,
o continuaram por dias consccutl-
vos. Na 14.a aparição, que íol na
ultima sexta-feira, dia 12 dc no-
vembro, Nossa Senhoru permitiu-
nos publicar Suas Misericórdias
Muternals. Desde o começo deste»
acontecimentos uaüa foi escondi-
do ao nosso capelão, o reveren.
dlsslmo Bispo Auxiliar de Llp-,.
que estudou e examinou cuidado-
samciitc todo o. caso c diz, qua
sem antecipar o vercdlto da San-
ta Madre Igreja, estas aparições
possuem iodos os sinais da ver-
dade... Alem da mensagem para
o publico, Nossa Querldlsslma MAs
dlgnou-se dar à Comunldude deste
Carmelo Suas Instruções mater-
nais: ser obediente, simples c hu-
mlldc.., fazer penitencia pot
aqueles que nao crêm em Suos
palavras, rezar multo por causa
da perseguição, rezar multo pelos
sacerdotes e ajudar a espalhar
Sua devoção. Alem destas apail-
ções, Nossa fiem-Avcnturada Mm-
fez cair chuvas de pétalas dc ro-
saa primeiro dentro do claustro,
quando nAo podíamos revelar nos.
•o precioso' segredo, mas agora
que é publplco, trís vezes pétalas
de rosas caíram fora das paredes
do claustro. Sua Excelência o
Bispo Dom Verzosa velo esta ma-
nhl ver a estatua que Nossa
Bem-Aventurada M.lc nos mandou
fazer, exatamente como Ela apa.
receu A nossa IrmA, e enquanto o
Bispo esuva aqui houve chuva
de petalaa de rocas. Foi ent&o que
S. Excelência revogou aua proibi-
çao de contarmos o que estava
acontecendo em nosso melo. "DEO
ORATIASI"

Que venham mais aparições e
mala mllagiea para as conversões
doa InHcIs e recrlstlanlsaçAo do ge-
nero humano ou melhor, da ao-
tliadade que abandona Deus e sua
rellglAo.

MIGUEL HF.LOV

Box — Turfe — Esporte
Tudo no 
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SEARA ESPIRITA

18 DE ABRIL
O Clube doa Jornallataa Espl-

ritos de SAo Paulo vai comemn.
t:tr no próximo dia 18 de abril o"Dia do IJvro Espirita", coi»
uma grandiosa se-ssAo solene no
Teatro Municipal. FolarAo nessa
reunião, que tem por objetivo,
alem dc comemorer a grande da-
ta do lançamento em 1857 dei"Livro dos Espíritos", de Allan
Kordec, a arrecadação de fundos
da Campanha do Livro Espirita,
oe srs. José Herculono Pires, pre-
sldente do Clube doa Jornalistas
Espiritas, deputado federal Ro-
meu de Campos Vergai, Carlos
Imbassuhy, o vigoroso escritor
espirita sobre a primeira obra d.
Kardcc, o escritor Pedro Granja,
autor de "Afinal, quem Somos?",
sobre a missão do Codificador do
Espiritismo e o Jornalista Do-
mlngos Antônio D'Angelo Nel'-,
vice-presidente do Clube quo
pronunciará uma palestra sob o
titulo "Chico Xavier, elo ds luz
entre o ccu e a terra".

Na mesma ocaslAo sei-4 lanç<i-
da oficialmente pelo Clube dos
Jornalistas Espiritas dc S. Pau-
lo a "Campanha do Livro Esplrl-
ta", que objetiva a edlçAo das
obras básicas e suplementares (Ia
doutrina n preços popularlsslmos.
Para assinalar o lançamento da
componha, no próprio teatro e
depois na sede do Clube, serão
postos a venda milhares de exem-
plares de "O Evangelho Seguro
o Espiritismo", encadernado,
obra editada pela Livraria Allan
Kordec Editora, cm magnífico
traduçAo dc Jullo de Abreu Fl-
lho, ao preço de dez' cruzeiros,
Isto é, apenos 40% do preço atual
de venda nas llvrirlas.

£' um acontecimento Que m«-
rece o apoio Incondicional de
todos os espiritas de S, Paulo,
pois, como Ji tivemos oportunl-
dade de frisar, milhares e ml-
lhares de humildes confrades ea-
tfto Impossibilitados de adquirir
ao obras básicas da doutrino, em
virtude dos altos preços lmpos-
toa pelo editora da FederaçAo
Espirita Brasileira, que pretende
o monopólio do livro espirita e
que, dispondo de um fundo edt-
torlal de seis milhões da cruzei-
ros, vem combatendo os editores
que pretendem lançoj- obras espl-
rltao! a preços baixos, prejudl-
cando com Isso a maior dlfusAo
da doutrina, através do livro.

Dada a Importância que assu,
me neste momento, o plano do
Clube dos Jornalistas Esplrltaa
de SAo Paulo rie lançar edições
populares das obras de Allan
Kardcc e considerando-se o enor-
me prestigio de que desfiuta nos
meios espíritos dc a. Paulo cs
oradores convidados pelo clube
para a solenidade de 18 de abril,
é de ee esperar que o Teatro
Municipal se tornorá pequeno pa-ra abrlg&r o numero de espiritas
que para oli oflulríu, em home-
nagem ao Codificador e cm apoio
da Campanha do Livro Espirita

Aprendendo o Itrallle,
ceço muito padeira fa_et
Você poderá proporclo
nar-lhe. essa opurtunlda
dc, levando-o à Associa
ção Pró-Uiblloteca e Al
fabelização para Jogos, f
Alameda Sarut. là. 330 -
lelefuric 7-4434
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HOSPITAL IWRAl. — 1'ossformp tiollrfutnoi onttstt, . -u , ,• ,m
F.chnpurü, uma Comluáo il» NMsetsi, rhefiadis pelo ir, IJIilrdtnn
/'inupiieiiii, i'ee,ri,r.,|, r„| dp Medicina .Social do V.itndo, a fim d*
iinjiitttttir o jirorcíio de irani/iiniuiçiin iio f/ofpifnl Municipal "Anl-
Ia Coita" pnra lliitpital /{tirai, Apót )H>r»tefnorUailoi rietiuloi ficou
deliberado que, tão logo rilcjam roncltilitm ai ulm,» i(o //oipital,
•e->-it ri. doado ao Kttado i/u<f o liutalard « maiKcrd, |iai»aiido a
denominar-*» lloipital Hutol "Anita Coita". No cllchf, um (/rujio
formado durante a ruim da ComUiiío a »/ia|Hir_, nrndo da ri*>
querda jiara a direita: oi fr«, Adalberto Goulart, inspetor slt far-
eiwu-in»; João llamiret Homero, )irnidrnf< da Cantara Jifiinirijiat
local; Álvaro Goncalvtt, membro da Comtirãot Ublratan ramplo-
na, chrfe da Cosnlmüo e diretor-geral do Serviço do Medicina So-
dal do K*lado; Heitor Saldanha Franco, membro da Comliiáo;
Joji! Pinto de Almeida, mshUco-chrfe do "PAMS" local; iilodant*
Fontana, prr;clfo munici'|Hil local; Franclico Corain, membro da
Comissão; Rubem Nogueira Ramas, iccretArlo-conlador da Pre.
feitura Municipal local e agente do JORNAL DK NOTICIAS. Ce-

jar Moijuifa Serva, farmacêutico

SANTOS "

Solidaria a Câmara à campanha de
aumento de salário dos bancários

SANTOS, 29 ("Da sucursal)
— A Camnra Municipal de
Snntos realizou ontem a nun
primeira sessüo extraordina-
rln do ntun] periodo lcgisln-
tivo, para nprcHcntnçâo do
trabalhos do expediente em
consequencia do ntrnso em
oue «e b cha vam ns inscrições
dos orndores.

A sessüo eluroti ÍS horns,
falando durante a mesma on-
zo oradores, que apresenta-
rnm vários requerimentos e
projetos entre os quais um
requerimento apresentado pe-
lo sr. Rafncl Tavares, cm
caráter de urgência, para que
«oja oficiado no Sindicato
dos Bancários, com sede nes-
sa Capital, c a, sua soccílo de
Santos, manifestando a sin-
cera simpatia e soildaricda-
de <lo Legislativo de Santos
à campanha que os bancários
vem fazendo, dentro da mais
estrita ordem, no sentido de
obter melhoria de salários.

Aquela edil apresentou
uma proposição à Casa para
que seja feito um rcqucrl-
mento ao ministro do Traba-
lho, fazendo um npC']o para
que o mesmo empregue cs-
forços no santldo de resol-
ver, dentro do menor prazo
possível, a Justa e merecida
rcivlndlcaçRo dc aumento de
salnrios para os auxiliares
de Bancos.

O SINDICATO DOS COR-
RETORER DE CAFÍS QUE-
REM EXPORTAR PARA A
ÁREA DO ESTERLINO —
visando movimentar ativa-
mente o mercado do café e
atendendo a solicitações da
classe, o sr Attila de Almei-
da Leite, presidente do Sindi-
cato dos Corretores de Café
de Santos, diriprlu, ontem um
teleprr.ima ao sr. Guilherme
da Silveira, ministro da Fa-
zenda, o qual damos abaixo;

«Doutor Guilherme da Sil-
velra DD. ministro da Fa-
zenda Rio de Janeiro — Sin-
dlcato Corretores Café San-
tos toma liberdade apelar al-
to critério vossencla sentido
atender solicitações classes
toteressadas permitir expor-
tações café área esterlino co-
mo meio movimentar merca-
do café o que atende plena-
mente Interesses perals pt
Certeza boa vontade Ilustre
ministro em assunto tanta
relevância vg asrradecc aten-
çfio Att'la Almeida Leite
presidente»,

ASSOCIAÇÃO DOS ME-
DICOS DE SANTOS — Na
próxima sexta-feira realizar-
se-íl na sede da Assoclaçüo
dos Médicos de Santos, uma
reunião cientifica, na- qualfalara o sr. Samuel Augusto
Lcao de Moura, que dlsserta-
rá sobre o tema: «A inclden-
cia parasitaria entre os alu-
nos que freqüentam- os Par-
quês Infantis e os Grupos Es-
colares Municipais de Santos»,
e ainda «Novo foco de Schls-
tosomose em Santos» (o ter-
çeiro verificado depois de
1D-15)

ANIVERSÁRIOS — Fazem
anos hoje, as senhoras: Leoni-
dia M. Araujo, esposa do sr,
Carlos Augusto de Araujo,
proprietário; Maria José ac
Menezes, esposa do sr. Jo&o
Silveira de Menezes, comer-
eiario; Cecy de Andrade Vi-
cente, corretor de cambio-
As senhoritas: Iza, filha do
sr. Hercilio Fava de Ollvcl-
ra, funcionário da Alfândega
de Santos; Nina, filha do sr.
Antônio de Almeida, comer-
ciarlo. Maria do Carmo, filha
do sr, Ubaldo de Oliveira,
funcionário da Recebedoria
de Rendas; Iolanda, filha do
sr. Alcides de Morais, fun-
clonario municipal; Irene, fl-
lha do sr. Antônio Miraglia,
comerciado. Os senhores:
Heitor de Figueiredo, comer-
eiario; Jo&o Lima, funciona-
rio municipal; Henrique Pa-
narlello, comerciante; José
do Carmo Neves, comercia-
rio;'Camilo Simões, comer-
ciarlo; Ozias dos Santos, fun-
clonario da Delegacia Auxi-
liar de Policia, nesta cidade.
Os Jovens: Jair Marques
Campos, comerciario; Clodo-
miro Gomes, comerciario;
Jo&o Gomez Glmcnez, comer-
eiario. As meninas: Albertí-
na, filha do sr. Jo&o dos San-
tos, proprietário; Cei ia, filha
do sr. José Gonçalves e da
sra. Faustlna de Oliveira;

AVARE'
CONFERÊNCIAS

AVARE', 25 - A con .ite da Asso-
di{to Espirita Tf, Esperança e Carl-
dule, estará cm .V..::.'¦ no Pltutímo dia
2 de abril, o drputa.0 Mrral Romeu
de Campos Vergai, realirando nesta
cidade dnas conferências aobre usut-
toa espIritualístai nos dias 3 e 4 do
mesmo mes.

•JORNAL DO POVO" - Volioo a
efrraJar no sábado ultimo o "Jornal do
Po»* ,!<..'., como dlrtlor o ir. Bt-
cpeliío Nogueira • etesuo itejitoi-chefe*
• tt. J Nejilo.

Cecília, filha do sr. Rubin
Scrtr-ck, negociante; Sonin
Maria, filha do sr, Orlvnl
Rodrigues, comerciario. Os
meninos: Osvaldo, filho do sr.
Constnntino Passos; Álvaro,
filho do sr- Alvnro Assis, Ins-
petor do Odontologia do 2 o
Distrito; Roberto, filho iio
nr. Raimundo da Costa, co-
mcrclantc.

MOVIMENTO DE VAPO-
RES — Deram entrada nnste
porto, orfelem, os vapores:
«Browning», Inglês, proc- de
Buenos Aires; «Andrca C»,
.tallano, proc. de Gênova;
«-Dourndo», brasileiro, proo.dc Lnguna.

Estão sendo esperados ho-
Je, os vnpores: «-Browgran»,
«Ogna», noruegueses; Al-
phard», Amstclaml», «Al-
waki», «Wcstland», holande-
ses; «St. Elwin», inglês; «P
& T Pathflnder», «Mormacls-
le», americanos: «Monte Ja-
rindo», csp.inhol; «Mongala»,
belga; e «Warta», polonês.

APORTOU A FRAGATA
INGLESA «BIGBURY BAY»
.— Conformo anunciamos,
chegou hoje às 9,30 horas,
tendo atracado no armazém
n.o 6, da Cia. Docas de San-
tos, a fragata inglesa <Blg-
bury Bay».

O H.M.S. «Bigbnry Bay» 6
uma fragata de escolta do
2-400 toneladas de registro
e foi construída cm 19-15- Seu
comprimento mede 100 me-
tros, tendo um cal.-ulo de 5
metros,

Essa belonnve 6 poderosa-
mente armada com bateria
anti-aerea e antitorpedica e
desenvolve 20 nos horários.

Logo após atracação do
navio da Marinha Imperial
Inglesa, autoridades civis e
militares estiveram a bordo
apresentando as boas-vindas.

O programa de festlvida-
des durante a sua psrmanen-
cia neste porto, obedecerá ao
que Ja demos publicidade
por estas colunas.

A bordo do H.M-S. «Blg-
bury Bay», viajam sete clen-
tistas que durante três anos
ficaram detidos pelo gelo na
Antártica.

CAMPINAS

Projeto-lei isentando de taxa de
pavimentação as enUdadesesporf tvas

¦r,.MI»lNA8, it» (D« «umif
anil — A A.A, Ponta Preta,
le !• .¦ e . e.e 1 „|„ ( || | . | ,< 11 j _ < | í< |(

liecnl |i|fileoii Junto .o nr, Ml*
suei Vii,-nln Cury, prtffflto mu-
nlrl|i _1, menção de |i.i_;tiini-ntn
dn Inata dn pnvinfnutçAu, lm*
MMU_dO*M eain detCfeftM l<tll MUI-"
nnilo» doa (Metli-ri-H do K.tm|n
n dn Unl/lu. I.ntn-imito, nAo
i..e.< ...... .., |. ¦ ¦•¦... |e)tnl nn
município qu<tt -ei -., ¦ • .-im a
nm.. . ,.., ii DtpartãiDsnto '-<•¦
((Al, ela Muni. I;...ll.l.i.|ee ei|iliiin|
f >.l.l 1 .>: I 'lli. lli. HO l.eelie Itil.li,

O chefe dn BltOlltlVO cauipl
neiro houve |>or liem conceder
vinte por cento d« dexcuntn, to*
davln, aquela entldndn • ,|n,ni-
va cnmplnlin recorreu n Cis-
rniitie Munlclpnl, Inalatlndo nn
nludliln H¦Iviiniii ..rui, O ne-iin
tO flll > ' lillilllílilll |ie-li. — .11 ve I -le .
ceiinl «¦*/«• i |.i-i iiiiiiu ni ib do l.e
Hlalntlvo 1'nmpinelro. aendo que
na Cornlnalto dn Ju. tl;a e Ro-
(1'n;Aei f()l ele • l|.|l:ee|e| re lllteif O
ar. Américo Hrnnrnirllnn. Du-
imite- urna reunião do* mem-
bros deean Comlts&o, hoje. nu*
ma dn» dnpenilenctns do Pnln*
cio ila Tustlçn, o referido edil
npreacnlou aeu trabalha dnn-
do provimento no recurso In-
lerpeesto pela A.A. Ponte Pre-
tn. Bufterlu, porem, a npresen*
tn<;ão de um projcto-lcl lacn-
tando dn Inxn de pnvhncnta-
çfto tinia, nn rntjdndes enpnrtl-
vna a r-.iliiirnh. Numa dnn pio*
xlmna sensejen do !.i-i.l elnilvo
locnl a mnterln eerA devida-
mente cxnrnlnndn peio plenário,cumprindo rnlienlnr quo tam-
hem a Comissão do Plnnncns jo Orçamento dn Cnmnra deve
rA dizer nobre o nsHunto.

PEREGRINAÇÃO DE TAM-
PINEIROS A ROMA — Estão
chegando à mia tose dcrrndcl-
ra o» preparativos para n pere-
Krln.-ii;,_ii de campineiros a Ro-
ma. neste Ano Santo. An lista»
üo ndesões desta ddnde, que se
encontram cm poder do mons.
João Alexnndrc r_nschl, JA re-
ceberam cerca de quarenta av

Presidente Venceslau

SIÍIUIÇOS OI! Ce\.YAÜ2AÇA0
DAS ÁGUAS PLUVIAIS

rnnsiDi^TE venceslau, 27 -
Era -">..1n nrrsardinaria a Câmara
Municipal aprovou o contrito eloj ter-
erlço» de mn-ile/,, ,"n> de nguas pluvial.,
com a firma Sarno, Turano & Cia.
Lt*!». Ficou, oíním, soluciunado lun
problema angusliofo, maxime ncitrs
momentos precrtlcntei ao calçamento
da cidade, <|uando o Tohime de agita
de enxurrada leria acrescido dada a
facilídule de escoamento por tolire a
pavimentação, causando prejulro» nüo
io aos moradores da cidade, como à
própria Prefeitura,

ANIVI-nSAIlIOS - Dia 281 «ra. Ira
Nogueira, filha do sr. Sebastião No-
gueira, vereador à Câmara Municipal;
menino GeraWoi filiio do sr, Amnn-
do rimernta Nctoi dia 29 — jeavcin
Antônio, filho do sr. Antônio Soria-
po, comerciante; sra. Camila Uonifa-
río, esposa do rr. Estevam Bonifácio;
dia _0 — iria. Cclia, filha do ir. Se-
k.asti-0 Nogueira) ira. Maria Joana So-
rínno, esposa do sr. F.milio Soriano;
dia 3i — menino Ev.-iristo, filho iio
tr, José Evarieto Campe»; dia i — ir.
Milton de Caetro P.il^iro, eacrivío do
Cartório do l.o Oficio; t a. Cuillier-
me Yock,

.Innturae, tendo nqueílB tnetf.
ilnlw recebido uniu comunica"
Çrtil dll HriTcluiln (iiiiil elo J»p_
re«rln«e;A(i d« que « "Duque
de Ci.In*" dei .itrA « lllo nn
nroxlmo dia 3') d» niirll, ot n
liiirr-.."IlAn.R PAM AMÉRICAS-
— O» meln.i SOClal. de Cnmpl*
nnn eelâo com n «im «tensão
voltada para o "lima nn»
.*.•!. ne e- ". n.l. riiu.i dn Ara*
nemla Kiituilnnlinii Pan-Amir
rlcnnii, em hrneficlii do ._..*
l.«rola I. mli.in.e A min reall*
/ .ee;!eee r e|,i |i,n i , ,i,|,-, |,,,|a „ g|K
Ifl de i,|ei li víndourói nos nalfti<a«
do "fllnanliim". devendo ser
i-f' iiii.iin. d.iriinte o Imlle, um
lute-ie h ,,i,ii. MniieiwH rom a
participação de .lemaotoi dp
deitaqui no radio lirnallelro.
Tiinilii-m vlrA n cuia cidade, nn-
quela dia, como convidada ap
honra da Academia E*tudnntl*
na Pnn-Amerlcnnn, a .rta. Mar-
Knrldn Fnis.en. recentementa
eleita ralai Sfto Pnulo. Oe con-
vlt*. pnrn a nludldn nollnda
JA fornm rolociidcm íi venda,
podendo ser prncuriidon rom oa
membros dn comlltSO orKnnlux"
dnrn do Imlle.
QUBmMESSB HK.VEFICEN-

TB — A flm da nnirnrlnr fun-
dns pnrn restaurar n tradlclo-
nnl capela de Santa Cruz, (.stilo
nendo icullxndns vnrln.s fcstlvl.
dndes, Inclusive umn quermea-se, quo vem funcionando na
prnça finntn Cruz, apresentan-
do ntrne;e.c_ dns mnls vnrliulnn.
A queniiense funciona na quln-tnn-fclnis, siibndos e domln-
lios, a pnrtlr dns lO.SO horns.

VISITA DO DELEOADO DA
DABP.E — Vlrú n estn cidade,
no próximo dia fl de nbrll, dc-
vendo ser nlvo de cnrlnhosa
rcccpçíio por pnrtn dos rndlo-
nnindorcs cnmplnclron, o «r.
Lnuresto Couto Eshcr, dcleija-
do dn T.lftn dc Amadores Bra-
sllclros dn Rndlo-EmUs&o, Ao
visitante. scrA oferecido um al-
moço, no qual JA aderiram inu-
meros radlo-amndorcr. de nossa
cidade.

EXCURSÃO DE JOUNA-
LISTAS DA CAPITAI. — Jor-
nnllstas campineiros que mlll-
tam na Imprensa da Capital
vão realizar uma visita a esta
cidade, no próximo mts flo
abril, cm data que scrâ ainda
designada. Os visitantes serão
recepcionados pela Associação
Cnmplneira dc Imprensa e pe-
Ia Delegacia dc Campinas do
Sindicato doa Jornalistas Pro-
flsslonals do Estado de São
Paulo, estando cm elaboração
um caprichoso programa de
festividades. Alim na Inaugu-
ração dos retratos dos saudo-
sos Jornalistas Antônio, Joa-
qulm Ulisses, Alberto e Alber-
tlnho Sarmento na "Galeria da
Saudade** da A.C.I., haverA
um almoço de confraterniza-
çío.

RECITAL DE PIANO — A
Diretoria de Ensino e Difusão
Cultural, da Municipalidade,
prosscfíulndo no seu programa
de prestigiar os valores que
estão surgindo cm todas as ar-
tes, promovera, na proxlm,-,..
sexta-feira, íis 21 horas, no Mu-
niclp.il, um recital de plnno a
cargo do jovem Jalr AclolI, que
Já se exibiu perante a platüla
campineira com grande exlto.
Para o aludido recital não ne.
rão cobrados Ingressos,

FRANCA

NOVO TABELAMENTO PARA
A VENDA DO PÃO E CARNE

FRANCA, 28 — A Comlssfio Mu-
nlclpnl rte Preços, r,ob a presi-
(lencln do nr. Moacyr Vieira Coea-
lho, reunlu-ao quarta-feira ultl-
ma e tomou as _e_u!nte_ diallbe-
raçfleie:

Picam tabelados o» seguintes
gêneros: carne de vaca, de 14»,

SOCORRO

Entrará em funcionamento
o Posto de Puericultura

SOCORRO, 57 (Do coiTcapon-
dente) — Dentro de poucos dias
_ever& entrar cm funcionamento
o Posto de Puericultura de 3o-
corro, cujaa InetalacOes provlsu-
rln» & rua Campos Salles, quase
prontas.

COLÉGIO — O governador do
Eatado promulgou recentemente
a lei 671 que autoriza o. ginásio
estadunl de Socorro a funcionar
como colégio. E' este mais lm-
portanto melhoramento com que
passarA a contar Socorro.

ANIVERSÁRIOS — Dia 30, a
sra, Lucla Azevedo Santos; a
sra. Llna Bcneduzzl Lamanlco,
esposa do sr. Adelino Lamanlco;
o sr. Ernesto Bertelll. Dia 31, a
tra. Eudoxla Gonçalvea Araujo;
o menino Nadlr Mantauario; Dia
Ü os srs. Jullo Domlngucs de LI-
ma e Rafael Baforo o a srta. Fa-
lelcla Pcrcltell.

PROCLAMAS DE CASAMENTO
— No cartório do Registro Civil
desta cidade estilo correndo os
tegulntes proclamas de casamen-
to: Sebastlfio Francesconl e An-
gellna Alves do Goo%; Geraldl-
no de Oliveira e Clarlna Marli
de Lima.

VISITA — Em companhia de
sua esposa encontra-se nesta -1-
dade, onde velo a passeio, o er.
Janduhy Carneiro, deputado íe-
déral.

NOIVADO — EstSo noivos nesta
cidade os Jovens Jo. é Peron e
Catarina Aparecida Lugll.

BATIZADO — Recebeu te
nguas lustrals na Matriz local, a
menina Sonla Clalr, filha do sr.
Janony Bueno da Era. Maria
Bueno. Serviram de padrinho?-o sr. Carlos Guilherme Vitoria
e a sra. Adellnn Machado Vlfi
rio.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL —
Estiveram nesta, eidado os srs.
LIvlo César, consultor Jurídico, .
Juan Vllchra, Becretarlo da As-
soclaçao Comercial o do Sindica-
to do Comercio Varejista de
Bragança Paulista, a flm do or-
gnnlzarem a Associação Comer-
ciai local, sendo correspondente e
representante em Socorro o ,st.
José Cândido Rublno de Toledo,
guarda-livros aqui residente.

quilo, Cr. 7,50; rte segunda, Cr*
6,00; p_o de farinha pura, quilo,
Crt 5,00; melo qullp, i* razto d*
Crt 5,30 o quilo; 250 . gramas, &
razão do Crt 5.50 o quilo e piles
menoreR & razüo üe seis cVuzel-
ros o quilo.

O cafezinho pnssou a ser ven-
dldo a 40 centavos a.xícara, con-
forme aprovaçfto ila C.M.P., na-,
quela mesma reuniflo.

Para o tabr-lamento rte outrfl.
goneroa, tais como arroz, lcnhn,
etc, a Oomlssfto elo Preços em-
preenileu estudos a respeito, de-
vendo manifestar-se . dentro de
mala alguns dias.

ANIVERSÁRIOS — Dia 26: .tra.
Maria Ei-colastica Conrado Ama-
ral, esposa do sr. Romeu Amaral
Gurgel, residente em Sao Paulo;
Jollo Augusto; filho desse mesmo
casal: Jovem Lula Geraldo, filho
do sr. Luís Rodrigues Nunes, re-
slelente cm GuapuA; Paulo Ed-
son, filho do sr. .José Figueiredo:
Jovem Sérgio, filho.do sr. Vasco
Rocha; sr. Alceu Gomes, banca-
rio em Crtrn^o Grande; «rta. Ida
Pires de Lima, ílllia do sr. Dolor
Pires ile «Lima,, residentes cm
Uberlândia. Ma .27: sr. Guerlno
Cilurzo, funcionai-lo da Escola
Industrial "Jullo Cirt.qsq"; Su-
nla, filha do sr. Elias Nassir; er.
Milton de Souza Fernandes, lun-
clonario do Cartório do 1." Ofl-
cio de Catanduva; Jove-m Geral-
do Alves Barbosa; sr. Jo&o Au-
gusto de Oliveira, reslelente em
Rlbelrfto Preto; sr. Antqnlo dos
Santos, proprietário no distrito
d a Estaçfto.

ECHAPORÂ

Prejudicada pelas constantes
chuvas a lavoura de algodão

ECHAPORÂ, 24 (Do corres,
pondente) — Reina eerla preo-
cupac&o entre oo agricultores

B1RIGUÍ

INICIADA A COBERTURA DO
PAVILHÃO DA MATERNIDADE

BIR1GUI, 26 — Desde legunda-'
felr» ultlm» foi Iniciado o »er-
viço de cobertura do prédio dei-
tlnado à secç&o de maternidade
d» Santa Casa de Misericórdia
local.

A flm dc que nfto haja Inter-
rupçf.o nos trabalhos, o *r. Ame-
rleco Florotto, aproveitando eua
estada na Capital do Estado, Irá
ledqulrlr nas fabrlrns todo o ma-
terlal necessário ia lnstalaçejes
sanitárias e elétricas, enquanto
que _e constrói a caixa de agn.i,
com capacidade para 12.000 II-
tros, perfurando-__, para tanto,
nova cisterna, com • rwpectlv*
bomba,

DONATIVOS — Poram recebi-
dos pela Santa Casa, os seguln-
Se» donativos: Cr$ 2.300,0., oíer-
U d» sra. Lourdes Bam D'Aqulno,
esposa do ir. Tom&z A. L. DA-
quino; do »,- Ouerlno Lct, fa-

zendclro local, um caco de teljtto
e oito abóboras; da Fatenda Água
Branca uma contribuição men-
sal de CrJ 500,00: da Cia. Pau-
lista de Porca e Luz, (>» so,.n.

ANIVERSÁRIOS — AmanhA: o
Jovem Lula Carlos, filho do »r.
Archlmedes C. Ramos; srta. LI-
llan, filha do sr. Nicolau Franel-
aen. Dia 28: er. Luís Spinola de
Mello, oficial maior do Cartório
de Paz do l.o Bubdlstrlto; menl-
no Jos. Luís, filho do sr. Anto-
nlo Prates; _rta. Dlrce Martin*,,
filha do sr. Francisco Martins.
Dia 29: sra. Maria Souza A!on_o;
Jovem Rosveldo Fachlnl, filho do
sr. Romeu Fachlnl: Jovem Jofê
Antoolo de Lima, nibo do tr
Jo&o Antorlo de Lima; menina
Marly. fllba do sr. José S.nch".
Garre; menina Valderes. flib» lo
ir. Ollvto de Oliveira; Jovem Jo-
nas Ravagnanl Filho, tllbo do tr.
Janta !U._ ?c_,_._

deste município, pelas constan-
tes chuvaa, que vim prcjudlcan-
do em grande parte, o desenvol-
vimento de uma das principal,
produções desta zona, que * o
algodfto. HA entretanto, a confoi-
tadora compensação pela . melho-
ra da estimativa do colheita do
arroz.

Entretanto, é de sc esperar, que
por mais que a produçfto do al*
godfto seja prejudicada, nâo con-
scgule__ Influir de forma alar-
mante • dreadente para o comer-
elo e demais atividades -locais.

ENSINO .SECUNDÁRIO — O
sr. Rlodante Fontana, prefeito
municipal desta rl__ele, está tia-
mando no momento, as provlden-
rias necessárias, no sentido do
conseguir o funcionamento aln-
da no corrente ano, do Glnasli
Estadual criado pela Lei n.a
¦607 de 2 de Janeiro do corrente
ano, econclulndo assim, com exl-
to a sua lmprrtante Iniciativa,
ra odtar esta localidade, de um
rstabelecimpruo de cn?lno secun-
dario, em consomncia com seu
elevado ritmo de progresso.

Assim è que aegulu p«ra a Ca-
pitai do Estado, o prefeito a f.ra
de tratar da nomeação de pro-
lessorea. para o ImciUato fun-
<:. i..-::..¦ ::•..¦¦ do referido utabe-
-«cimento de ensino.
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ERC^DOS
Sinopse do dia

Km cuiiIi.i|ihhh;„,i Ar itltas inldnl» ¦ l •- -. 1¦ «rmima, em vir-
tlllle «llM. rniii|i| »¦; i r.iil. ;nl_i-. nu liuv.u.i metendo» e 1)01 tdl
tro» c. ,ii,iiiiii,i,, ir;, i-.i.iiiuiiiii. n.i ¦,. |i.iiii,ii!.iiiii.nii' iiim rir-
culos lim,i.Ium",, o mvreailo ile nifú ile Novn York caiu mi-
tem, devido a llijuliliivài-.. O "Santoi" "D" uprcsrnluu liai-
xa <lo 00 a 100 pontos, em Hlira-pcüo, o que rorreip<>nile alé
» 21 cruxelrna, cm saca de 110 nuil»-., e o "S" lialxn dc 70 »
110, nu limite maxlmn an redor dc 20 cruiolroí, em 00 quilos.

Todavia, hA a favor dn sltuaçAo lunihia, que nntem aln-
da ic a|iiiiM'iHHii calma, narticiiliirmente para n disponível, o
fato de f.sti.r o no»»o pala, segundo estamos Informados, ne-
Rociando 000.000 sacas de café com palies europcui, das quais
300,000 cnm a Itália e .100.000 com pnlscs d» aren dn estéril-
nn. Os cafés mnles, ilpn I, furam cotados a 175,00 por 10
quilos.

* *
O algodão esteve cnlmo, No termo da Hotsn dc Mercado-

rias, liuuve negócios do apenas 1.500 arrobas, registradas nn
coniralo"H", que fechou cnm o mt's do maio colado n 170,50.
o que representa tun rruzolro ncimn dns linscs anteriores. O
disponível conservou a posição calma anterior.

* #
Os títulos continuaram estáveis, tendo sitio rcnllrnilns ne-

gocios com Uiilficntlns, pnrn grandes loles, até a 623,00, O
movimento do dln ntlnglu n 22.801.516 cruzeiros, dos quais
K.810.375 corresponderam « títulos particulares, cm virtude
das transaçÕos realizadas no tormo, quer parn apólices fer-
rnvlnrias, «íucr pnra nçõas dn llnnco tle Silo Pnulo.

* *
Nos cereais, não houve modificação, senão a ratificação,

pelas classes, cm reunião realizada nn Sccrctnrin dn Agrlcul-
tur», do pedido dn lavoura, do financiamento do arroz om
casca no nivel do 120 cruzeiros, a saca de 00 quilos, o que
concorrera pnrn o aumento «Ins bases de financiamento do
produto beneficiado, que hoje alcançam apenas 180,00. Nes-
tas condições, essas bases terão tto ser alteradas pnra talvez
240,00, pnra endn Saca do arroz bcneficintlo, de CO quilos.

CAFÉ
ENTKKGA DIRETA

CONT-'TO "D" CrS
Período»!

Março  180,00
Abril a Junho de 1050 .. 183.00
Julho a dezembro do 1950 105,00
Janeiro a Junho da 1051 , JM.OO

Mercado calmo,

CONTRATO "C"
Período» i

Comp. Vend.
Março  180,00 182,00
Abril a Junho . .. 185,00 187,00
Julho a dezembro. 190,00 195,00
Janeiro a Junho .. 200,00 205,00
Julho a dezembro. 185.00 190.00

Mercado calmo.

VENDA8 NO DISPONÍVEL: -
Segundo o Sindicato dos Correio-
res do Caf6 as vendas dn ata
28 loram C- 24.294 aacas e cons-
tando o total do mês de 309.812
sacas.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO: -
A» entrada,, de ontem (orara de
0.961 sacos, passando os embar-
quês para 18.318 sacas o cons-
tando a existência do 1.845.043
sacas.

— As paaaagens orçaram cm
4.424 (meu» o passando Oa des-
paohos para 13.100 sacas.

PREÇOS NO DISPONÍVEL: —
Tipo 4, Cates moles, CrS 175,00
— Duros, Cri' 108,00 — Tipo 5,
Rio, Or» 152,50.

BOLSA DE OArX' DE SANTOS
Santos, 29.

CONTRATO "B-
Abert, Fech.

Março  160,00 —
AbrU —
Julho  163,90 162.99
Setembro  167,90 165,60
Dezembro  167,90 165,90
Janeiro  167.90 165.00
Março 165.J0

Mercado: Abertura, paralisado.
Vendas: Nio houve.

CONTRATO "C"
Março 182,00
Abril —
Maio 188.50
Julho d..77
Betembro 196.70
Dezembro 198.50
.Tnnelro 198,40
Março 198,00

Mercado firme.
Vondas: 1.750.

CONTRATO "D"
Aoert Fcen

Março  182,00 —
Abril - 181,90
Maio  188.10 186,111)
Julho  190,08" 195,81)
Setembro  198,50 197.00
Dezembro  19880 197*0
Janeiro  199,00 197.90
Março — 197,50

Vendas: 1.250., s/voudas.
Mercado: Estavol, Calmo.

Europa
hitudiM Onldoi ,
Aula 
África
Por cabotagem .
Afrlcn do Sul ..
America Central
Oceania .. ..
Existência .. .. 817.092

TERMO DE NOVA YORK
CONTRATO "Santos" - "D"
Nova York, 29.

Pech. ent. Pecn.
Maio 45,05 41.0J

JUllt* 43,4» 4J,M
'¦'•'¦¦'•¦ IM.1 ,, „ ,. 4I.M »'"'
I .. ,1.111 ,, ,, ,, , ?'!-¦-, J 1

«'"•
•i -. ...i; ti ,i>i da N • 109

putos.

?TONTOATt» "8"
P«n ant. HOU,

Maio ,. «U» 4J.M '
Julho „ ,.  41,10 44.0»
Setembro 43.10 ¦»-'-'')
Dentiubro .i it ¦• 41,4» 41,10
M»r«o  40JO 3S.T0

Mrr. «dn: Bali» d» 70 • UO
pontos,

Vaudaai 18.400 ta«M.

DIBPONIVn, m HOVA TOn*
Ant raeu

Tipo "Rio* n. 4 . . «om ttoaa,
Tipo "RIO" n T . -
Tipo "8antoa" n. I 4J.7S 47,00
Tipo "Banwa" u. 4 4J.7S 4S.7S
Tli>o "HunlM* o. S

Mt. mol» 13.00 S0.U0
vii»! '•íimimV n. 4

ett. mota  47,00 47,80
Mll.li —

CAMBIO
U. 1'AUI.O

O ii iiii ,i do Ilrnall rtinu u -'-
jiimi.. tuxa» para comprai
8/Nn«a Tora  ia 3a

ni,¦• iprontal .. .. 31 in 4o
nm'i>.!•> Airea (peio) .. 1 ''t M
Monlevldou  O.t.0.74
CopcnhaRiia (coroa) .. 2 63.08
Rltocnlmo irnn.al .. ., 3 1» 91
lirunclas irrr.nco) .. ,. o 38 n
Parti ifrnrroí o 115 rs
Berna (vista) .. .. .. 4.27.83
llcina (vlaU) 4.37.71
Lisboa ni; ta) 0 Mi 34
corna cueca o ae 7o
Amatordam 4.82.CO

Para venda:
s/Nova Yorlt .. .. .. .. 18 n
Londres tpronta) .. .. 2J 41.00
Hnntiin:o (peso)
La 1*117 (pcSO) 0 44 37
nucnn» Alroa (poto) .. 2 08 ss
Montevidéu 7.05.OS
Muilrlil 1<0 m
Cnpennague (coroa) ... 2 73 5S
Estocolmo (coroa) .. .. 3 O».OI»
Oruxclas (tranco) .. .. 0 )7 7f
Parts (franco) O 05 35
Berna (vista) 4.39.39
Llsona ivtstat 0 *» 72
Cnron eneca o 37 41
Am.itcrdam 4.91.fi9
Poru 2-88

PREÇO DO OORO - Par» cnm.
pradiires CrS 20.81.76 a grani».

100 Cit. I'.>.li.i., mw. 141,00
UImí. .v ••
I .1.. I l.llllll

I $00,00 , , . 146,10
I 100,00 , , , 7l,10
1 300,00 , • • MJ,00

Asftns
100 Ik* Comutltl Í7J.00

ULTIMAS O f ¦ II * • •
MOVIMBNTO DB ONTRMl

OhilsacAM
PMlaralt do Vand Oomp.

Oiiarmi
6,000,00 — «% 1.740.00 1.730.00
1.000,00

500.00
— 8%
- 4%

745,00

200,00 — 4% —
100,00 -

Est. Caf4 .
Ktt. "IWt"
Rat. "lliM"

ApollOMI
Populares .
Rodoviárias

4%
SM.M

40Í.OO

133.00
JW.CO
141.M0
71.00

S40.00
815.00
«00.00

108.00
801.00

MERCADOS E6TRANOKIROS

LONDRES, 29.

ílNnva YiirK..
•: Burilou Aires
« Montevidéu •
.. Maciiid ., ..
sPrana . .. ,
s Amaterdam
sBerna 
«Oslo
b lJ.st_.ua
i ( nr. Kld .. •• •
alParls
a E.-tncolino .. .
s Copenhague ..
aiBruxelaa
«¦Hu» de Janeiro

•• •• ••

Pech ant.
2.79 87

0.71
3.07 74

12 23
10 «3

97»
139 00

14 47
10 31
19 98

reenameoto
2.IV SI

S 72
3 07 75

12 23
10 S3

079
139 90

14 47
19 32
19 08

80.33

ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK, 29. (Panameuro)
i Ltiij-.u-r  •
eiMnnirea  .. •• ..
¦ Itlo do Janeiro .... 4 a •• ••
s!Buenn> Aires  t
ElMnntevldeu .. ,. ,. .. ..
«Estocolmo , .,
s Llsona ,
siMadrid
siEeiria ,
_ An.sierdam .. .. 
r, Paris , ., ,, .,
n Bélgica

Pech ant.
2.1:11.111

90.3|8
5.40

11 20
37.50
19 35

3.46 00

23.28
26.26

0 28 5 8
1.99.I|4

80.33

Fecha men ta
2.80 118
00.3|8

ã 46
11 20
37.40
19.35

3..0.00

23.27
26.20

0 28 5!8
1.99.1J4

REPUBLICA AltCENTINA

Cam tito ti vro

BUENOS AIRES, 29 — Taxoa j/ Nnva Yorlc s papol por dotar.

Vendedores
Cnmpraanres

Taxas sobre Londres por libra:
Vendedores ¦ .. .
Compradores

Fech ane
901,00
900.00

Fecn ant.
25,25
25.20

Pecr,an:rnto
001,00
000.00

Fecha menu
25.25
25.20

REPUBLICA OO URUGUAT

Cambio livre

MONTEVIDÉU, 20, — Taxas c/N, Tor» p, ouro pot dtflar

MOVIMENTO OBRAI,
Santos, 29,

Passagens 
Desde l.o do mês .
Desde 1.° dc julho ,
Entrada
Desdo l.o do mfts .
Desde 1.° de Julho .
Emabrques
Desde l.o do mba ,
Desde 1.° do müa ,
Dospachos
Desdo l.o do mfls .
Desde l.o de Julho ,
Existência

Sacas
6.424

158.661
4.520.827

9.961
263.374

6.845.203
18.318

567.318
7.717.049

13vl00
563.567

7.623.653
1.845.643

NOMOVIMENTO OR CAFÉ'
ESPIRITO SANTO

Vitoria, 29.
Iilnpnnlvei:

Tipo 7, por 10 quilos, Cr$ 110,00.
Mercado calmo,

Entro dns
Espirito Santo
Mlnis Cícrals
Existência

Saldas:
Cabotagem
Exterior .. .,

14.738

95.059

MOVIMENTO DE CAPE' NO
KIO DB JANEIRO

Rio, 29.
Disponível:

Tipo 7, por 10 dullos, Cr} 122,00
Mercado calmo.
Em 28.

Entrada ..
Salda .. •
Revertida»
Consumo •

8.399

Vendedores
Compradores

Fecti nat.
267,50
267,00

CAMBIO LIVRE NO UIO DK JANEIRO

RIO, 29. Fech ani.
Bnnciiti .eiidem libra (livre) .. .. CrS 52 41.00
Bancde compram libra t livre) .. CrS 51 46.40
Bancos vendem USS (livre) .. .. CrS 18,72
Bancos compram USt. (livre) .. .. CrS 18,38

TAXAS OE DESCONTO»

Fecnn mento
267,50

267,00

Poctiamunto
52.41.60
81.46.40

18 72
18.38

/
Banco da Inglaterra
Banco da Itália . .
Banco dos EE. UO.
Banco da Bélgica . .
Banco da índia . .

. 2 %
1/2%

, 1 1/2%
. 3 1/4%
. 3 %

Banco da Fran;* . a . . • %
Banco da Espanha . . . 4. %
Banco de Portugal . . . 2 1|1»
Banco da Dinamarca • . .3 1|Z%
Bance da S*Jioa  1.112%

TÍTULOS

2(00
60

2700
75
lO

3
20

5
íOO

50
50

4
67
44
41
89
7

20

130

SAO
NEGÓCIOS

Apólices:
Unificada! . « • •
Unificada! • • • •
Unificada! « • • .
Unificadas • • • •
Unificadas . . . .
Unificadas ....
I;.'l. Esp. Santo .
Pref. Dist. Federal
M. Orais, scríe A
M. Gerais, serie It
M. Ccrai», serie C
Populares ...»
IVrroviar.fii . . .
Pcmtviarfns . . .
Ests Pernambuco .
E. S. Paulo, nodor.
Obrigações
E_t. Cnfí ....
Est. "|922" . . .
Pcilcrai. Guerrsi
5.000,00 . . . .
5.000,00 . . . .
1.000.00 . . . .
1.000.00 ....

500,00 . . • .
500,00 ....
100,00 . . . .

Ixtrns:
Cantora Capital —
"i9i3" 

PAULO
1UÍALLCADOS

Cr!
. . . . 522,00

525,00
523,00
528,00
530,00
529,00
44R.O0
135,00
178,00
150,00
140.00
208,00
6(0,00
608,00

45,00
605.00

550,00
620,00

3.740,00
3.735,00

740,00
742,00
369,50
368,00
72,00

82,00

427
5i4
75

7787

50
200

900
60
100
550

50

10

145

100
75
5i0

8400

8400

5000

Câmara Capital —
"i9i3" 
Açftcsi

Cia. Paulista, port.
Cia. Paulista, nom.
Cia. Paulista, nom.
Cia. Importadora do
Prod. A. M. Cipt»
Mesbla 8. A., ord.
Cia. Paulista de C.
Socopa S. A. , .
C. Anglo-Drasíleira
Bco. Comercia] , .
Bco. Moreira Sales
Deo. Moreira Sales
com 50% ....
Bco. Triângulo Ml-
neira
Bco. Triângulo Mt-
nefro com 7596 . .
Dcbenturest
Cia. Moçiana B. P.

Diiritrm
Deo. Com. Industria
Deo. Com. Industria
Bco. Com. Industtls
Termo - Apolkesi
Frnuviarias liq. ft
Março
pcrmvlsrii» llq. p/
Agosto
Vendas pot slvsi4
Açfles:
Bco. Sio Psulo . .

85,00

t5i,00
I4t,00
140,00

1.000,00
292,00

1.000,00
140,00
275,00
200,00

¦ 00,00

200,00

170,00

110,00

2t0,00
208,00
205,00

610,00

626,00

260,00

l.lilli.linls , . ,
lliilflrmlsa, . .
I ,!(.,.IjiIus . ,
a uaralt,

i.n.i «A» , ¦
H Minas Urrais.

i-ih» «II» . .
R Minas (IrralS,

sorlo "O" ,
r. mo a do is.,

Itndov. . . i
I al.n», 1014 , ,
Ksplrllo Santo •

Municipaiai
«1019» .. .. ..
sl0.11» ....
"1013" 
"IM7" ....
«1DIK»
"1041" 

l.e!OTI•isir .. .. «
Oap. Viaduto ,.
Csp, loo» , .'.
«1910». ....
Cap. 1D2S . . .

6W110
411,00

180,00

199.00

S39.00

45(i,W

100,00
100,00

7110,1/0
034,00
eoo.oo

171,00

IBO.OO

148.00

010,00
880,00
440,00

MX..00
sai.oo
830,00
1111,00
KMI»)
000.00

70.00

T0.00
75,00

Ai.õe» de lUncot! Vend. (_omp.

Amorlca
r.rimlliilro (lo 1 iiviconton ....
lírnullolro p/ A. Sul 
Contrnl do Credito 
Contrnl São Pnulo 
Comarclal s. Pnulo
Comercio lnd. do 8. Pnulo
Orusèlro do Bul s. Paulo ..
ltiilimtuni São Paulo ....
ItnÚ com 80% •••
Mercantil São Pnulo ....
Morolrn Snloa
Noroosto Süo Pnulo 
Pnulliita Cumcrciu 
B/io Paulo 

InduHtrlnl c/ BOA. 
Nacional Imolilllnrlo 
Valo do Parnlba 
Casa Bnncnrla F. Munhoz

Arõrs dn cnmpnnltlns:
Casa Ani;ln-13rnHtlelra 
lnd. Brasileira Molas ord. ..
Paulista Kst. Ferro nom. ....
Paulista Est. Ferro port ...

ALGODÃO
8. PAULO

CONTRATO -V
1'ech. «nl. recn.

B/V
S/V
S/V

210,00
1ÍÍ5.00
270.00
8/V
8/V
8/V
8/V
8/V
8/V
8'V

210.00
S/V
8/V

225.00
8/V
S/V

200.00
200,00
200.00
200,00

S/C
274.00
400,00
315,00
200,00
122,00
320,00
200,00
615,00
1R3.00
200.00
100,00
215,00
180,00
200,00

141,00 138,00
S/V 400,00
S/V 140,00
151,00 S/C

Alirll
M»in  i75,50 |76,50

.Nrp-eiüM X.5D0 arrobos para maio
fi 176,50.

CONTRATO "C-
IVrll. ant. tcot

Abril
Maio 74,00 174,50
Jullio  176,00 i75,50
Oululiro 78,50 |7B,50
Dr_cml.ro  179,30 178,50
Jnnclm  179,30 179,00
Março  179,50 i79,00

N<"Ocinsi Nllo honre.

DISPONÍVEL

Compradores

3/4

4/5

5/6

6/7

Merendo: Calmo.

DIAS

28 .
Nnm.
Nom.
Nom.

199,00
190,00
179,00
172,00
168,00
166,00
163,00
159,00
155,00

»
Nom.
Nom.
Nom.

201,00
192,00
iRi.no
174,00
170,00
i68,00
165,00
161,00
157,00

Classificação de algodão em pluma, por tipos

De l.o de março a 27 do março

Tl-| SAFKA 1919
posi Fardos | Quilos

|| SAFKA 1950
|| Fardos | Quilos

|| Porcentagens
|| 1919 | 1950

2
8.

3/41*l
4/01

-I

189 36.044 || -I — || 12,88
|| 50,09

I -

5| 531| 1M.049 || —| —II 37,211 —
I 'I I 

5/61 428| 85.158| — — || 30,45 —
6| 177| 34.424| — — || 12,31 —
II II II 49,B1| -

6/71 95 18.278 — — || 6,53 —
71 10 1.716 — — || 0.62 —
8| -| -| _|| _| _
»| -I -I -II -I -
"I -I -I -II -I -
Tot| 1.430 | 279.669 || — — || 100,00 | —

EXPORTAÇÃO

Do acordo com os certificados emlt. pela Bolsa de Mere. 8. Paulo

(Dados sujeitos a retificações)

DATA
CABOTAGEM

Quilos | Fardos
EXTERIOR

Quilos | Fardos

De 1-1 a 28-2
De 1-3 a 27-3
Em 28-3 

4.409
3.994

158

827.718 || 50.062 | 9.449.913
758.860 l| 23.458 4.457.020

30.U20 || 849 181.310

Total 8.561 1.616.598 74.369 14.068.243

PERNAMBUCO

Reclfo, 29.

Entradas ....
Ocsde l.o d» se-

tembro p, pas,
Exportaçlo . . .
Existência . . .

Ant. recn.

152.148 152.146

2.805 2.105

Consumo do dia 700 700
crt on

Preço, tipo 8 —
"M A T T A" —
compradorCB . . 178,00 178,00

Preço, tipo 8 —
"SERTÕES" —
compradores . . 215,00 215,00
Mercado estável.

MERCADOS ESTRANGEIROS
Termo de Algodão em Nova York

NOVA TORK, 29. Abert. 11.30 13,30 reeh.

Mato 32.12 32.12 32.14 32.14
Julho 32.22 32.20 32.22 32.22
Outubro 30.75 30.78 30.74 30.70
Dezembro 30.81 30.00 30.57 30.52
Março 30.64 30.82 30.57 30.54
Maio 30.61 30.37 30.33 30.50

Mercado: Ap. eat. Ba tarei

Mercado
Abertura  •• •• Alta tio 2 a 0 pontos

113 boras .
13,30 horas .

Fechamento

Disponível

Alta de 2 g 3 pontos
Alta do 1 a S a baixa parcial de

1 ponto
Alta de 4 & 6 • baixa de 3 t 8

pontos
32.59 — Alta d* 1 ponto

CEREAIS
COTAÇÃO DA OOI.SA DE

CEREAIS DE 8. PAULO
Disponível

ARROZ 60
Amareldo, extra .
Idem, especial . .
Idem, _>uper|or . .
Agulha, extra . .
Idem. especial . .
Idem. superior , .
Blue Rose, extra
Idem, de l.a . .
Idem do 2.» . .
Japonês, catete .
Idem, de l.a ..
Idem, de 2.» .. ,
3|4 de arroz . . ,
1|1 de arroz . . ,
Qulrera de arros .

QDILOS
360.00 a 385.00
320.00 a 330.00
280.00 a 290.00
245,00 a 235,00
220,00 a 230,00
180,00 a 200,00

175.00
. Nominal

. Nominal
180,00
170.00

130,00 133.00
Nominal

75.00 a 80.00
Nominal

Qulrera de arros Nominal
Mercado frouxo.

ALFAPA (QUllO)
Estado, sup. . . 1,20 a 1,28
Idem, de 2.a . . Nominal

Mercado calmo.
ALHO.
Nacional, (fraudo . 10,00 a 13,00
idem. medio . . . B|Neg.
Idem, mludo . . . S|Nef.

Mercado calmo.
AMENDOIM (33 ks.)
Extra  nina».
Especial  Nominal
Comum #•„••• Nominal

Mercado calmo.
BATATA
Amarela, especial
Idem, de l.a . .
Idem, de 3.» .

190,00 a 200,04
160,00 a 170.04

110,00 120.00

Mim dt 3 • • •
Msresdo (mm.

1'Mlul A '44 SS |
Do Kilado, ptr* .
Uo Rio iiii--, i.»

Mercado' Csima.
KIIVII.IIA (00 ui
Branca, rtd, •**.
iiirni comum •¦ ii

Mi-nnitil —
PAItINIIA DB
MANDIOCA iwitsl
Tlranca, Betado, l.a
liiniii». It Orande
Torrada. K»t. l.a ,
Idem, it. Orandt .

Mareado rrouio.
PXIJAO (00 U.)

Chumblnho, atp.
Ideai, comum . .
Clsro, tspecltl . .
Idem, comum .

40,00» lo.uo

130.00 * IU.00
130,00 » 100,00

Nominal
130 M

f(,.ii.lli«l

Nominal
Nom. I70IIM
Num. IM|I40

Sllfsfl.

71,00 a io.oo
77,00 a 71.00
08,00 a 100,00
90,00 a 43.00

t/ú. e/d. slca
. 1331 a B0|»
135|I30 M|M

Nominal
. Nom. 83|M

Dimiu, rupcrlal, ,
iiirni, comum .
Preto, especial • .
iiiuii comum . ¦
Iioilnliol (iipeela,

Iilou,, comum . .
»(»km,rn calmo,

i KNTIt.lIA (40 ks.)
Nacional ,, , ¦ ¦¦
Idem comum . .»

Mercado Prouio.
MAMONA (>.ullo)
Mluda
MCilla
Urauda

Mercado MtaTSl.

MIIJIO (41 ks.)
(Retirar)

Aiiiui.lliilio. , , . 74,00 a 74,00
Amarela ....... M.ote ai.ot
Amarelão  aaJM a 40,00

Mercada frouxo.

1.10 3.18
1.10 2.16
1.10 1.10

MOVIMENTO OE ARMAZRNI OEEAIi

Em 17-3-1030

EílTOQU» ATUAL
Mercadorias

Algodio em pluma .. .. •• •• ••
Llnt&t .• .. .. •• tt •• •¦ •• ••
Açu
Al (BiA • •• •¦ aa «• IB •• B* ••

Amendoim  •¦ .. ••
Arroz bi'nericlndo
Parlnhn de mandioca
Farinha de trigo ..
I-Yi.iki  ..
Mamnna  •• •• •• •• •• ••
Melo arros  ..
Mllhii
Oleo de caroço de àlgod&o
Qulrera de arros .. .. ,
ii.iípa de mandioca .. .. .. .. ..

Bcf. oo fardos | Qntlo»

141.368
21.887

1S7.B01
1.2'tl
8.072

GS.881
«80

I

«7
443.331
30.021

IIJ0
73.108

- I

~ I
COO |

14,281.101
4.377.1.1
.9311.897

53.718
300.213

l..i:io.:i«
24.000

1.91»
26.723.838
1.844.Sil

33.400
4.388.471

30.000

NOTA: — Este mnvlmento 4 o resumo dos dados fornecidos petas
Ciai. Arm Oerala, que te responsabilizam pela nxatldan dot tneamna

ACUCAR
SAO PAULO

ootaçlo ao duponirtl da
dt Mercadoitas:

(Sacas da 40 ks.)
Refinado filtrado .. .. ..
Criatal ,. • ••
Snmsnot do Norte.. .. ..
Demerara do Norte. .. ••

iposto ragin).
Mm.cavo , »« ..
Das Uslnu do Eatado

Para o atactdlsu:
Extra 
(.rimai
Do atacadista para o va-

tejiBta ou lnd.:
Reflnsdo, extra
Orlfital

Idem, Idem, Marrucot .. 03.00
Vacas gordas especiais ea.o»

bois* tdem. refularea *1.00
a Paulo:

OK Novilho» gordos, tipo ooo-
230.00 »umo TS.OO
195.30 Novithot gordos, tipo Mar-
ÍBO.SO juco, «.tio
177.80 vacas gordss, tepedala .. os.oo

Idem, rcgulares 03.00
160,30

FARINHA DE TRIGO
TO0.1O
168.40 Cotações da Boua de Mercadoria»

de a. Paulo
(Sacis de 30 quilos)

X17.39
1Z1M

PERNAMBUCO
Rcflce, 29.
O disponível do açúcar em Per.

oambuco apresentou-as com os se-
(Uintca preços'

(Sacas de 00 quilos), ora
Ualna. ret de l.a  173.00
Idem, do 2_a, criatal .. .. 165,9o
Cristal 130,00
Demerara  138.00
Somcnos  36.20
Maxcavo  32.30

MOVIMENTO OERAL
Sacas

Entradas —
Dcade l.o de setembro 4.662.31S
Sxportaç&o  .. 13.295
Exl3tencla  1.083.893
Consumo  .. 3.000

CARNE
Earretos,.20.

Norllhoa gordos, tipo Oon-
«umo  73,00

Oe molnbos nacionais pa-
ra (tab. oflc)  203,00

fdi.ui com 10% dt mistura
dt raspa dt mandioca . 198,50

MILHO
Chicago, 29.

(Preço por Uusíicl dt 36 libras)
Fechamento

Mario  1.34.00
Julho  1.33.1|2
Setembro  1.31.i|2

Mercado acessível.

METAIS
Nova York, 29.

Fechamento
Cobre eletrolltloo. ,. .. .. 18,50
Chumbo  10,50
Zinco  —

BORRACHA
Nova York, 28.

Fechamento
Março, —; maio, 20,15, neg.;

Julho, 19,30 comp. t 19,32 vend.;

A vida em
algarismos

Produçfio nacional do
óleos vegetais

A produçto ii"I-«ii dt oltoa
vegetais, »««undo oa ultlmot dt-
dot qut ta Miibecem. foi a tf
guinte. not ultlmoa dota auoti

Tonelada!
IÍ3I 104.314
1434  piJ 981
1B44  .. •• H4.4M
IBII .. .. .. i. ss •• 170.071
1041  .. 114,177
IB43  118.in
1044  1W.374
1443  151.711
1444  117.041
1047  118.347
1444  173,444
1B4Í  170.000

O progresso vsrlflcado nesse ra*
mo de atividade, como te v4, nio
4 oonttttutdo por uma Unha dt
aacensto continue, mas varia dt
ano para ano, o que st espllca nao
tanto por fatores Internos, como
Igualmente pelat oscllaçOes dos
negócios Internacionais, JA qu»
este arURO participa dt nosso oo-
merclo eilTtor em bon proporç&o
O ano passado mesmo tivemos
certa dificuldade oom ele no mer-
uniu Internacional, devido a uma
resolução dos armadores norte-
americanos dt elevarem ot fretes
pura cite produto, tornando-o
iu"-.lm praticamente Invendsvsl
nas praçaa dos Estados Unidos.
Pellzmcnte, graças a uma energt-
ca ação de nossss autoridade», tal
medida foi revogada, tornando
possível novamente aua exporta-
çftn para aquela grande naçio.

Ot produtos desta tspecle por
nós fabricados, elo de caroço dt
algodio, de amendoim, de mamo-
na, de cooo t babaçu, dt oltlcl-
ca, dt coco da praia, dt gergella,
de llnhaça, de milho, de muru-
muru. dt pau-rosa, dt nassafris,
dt tucum, de tungue e dt ucubt.

O maior produtor 4 o Estudo
de 84o Paulo, com mais de 30%
do total, ou seja, 86.810 tonei»-
das, vindo depois o Ceará, oom
13,4%, ou 23.172 toneladas e oe
outros E_.iL_.1os com 36,0%, ou
63.364 toneladas, deetaeando-te
entre estea Pernambuco, Paral-
ba, Bahia.

A medida que o nosso sistema
agrícola em geral melhorar, pode-
remoa tambem aumentar a pro-
duçfio deates olees, e assim aendn,
participar de modo mala ativo no
mercado Internacional, pois seus
preços ser&o mais balxot, perml-
ttndo-no.i tomar parte na comp»-
ttçllo com outros países.

setembro, 18,05, neg.; dezembro,
18,50, nom.; março. 18.33, nom.
Mercado: Calmo. Disponível 303|8.
Vendaa: 32 lotes.

OUTROS MERCADOS
OLEO DE CAROÇO DE ALGODÃO

Novs York, 29.

Maia . ..
Julho . .
Setembro
Outubro ,
Dezembro

Ant.
15,75
15,42
14,71
I4,t4

Fech
15,45
il.l»
14,50
il,9)
13,7»

EDITAIS

A Algodoelra Not-ocs*
te S/A.

AH8KMW.KIA OKJIAI.
t ir. li:; .\i! i.\

Convldumoa o» tn, Aclo.
nlstas pura n AuNemblela '!»*
rui Ordinária, marcada jmra
O dl* 31 de mi ir. . da isvi,
Aa 17 linrii'., em aua sedo ao.
dal * Av, I/ulx Oaorto, 43,
oonaUnta doa estatutoa, a
qual pedtmoa aua presença
parti at.rmi «xamlnadoa oa .-¦•>-
gulntea Iteiu:

a) — Tomada do eontaa da
Diretoria;

b) — Kx.-iiiie do balanço 4
parecer do Oonaelho Ktacal;

0) — Ele.ÇftO anu.il da
Conselho Flacal;

d) — Ftxftç&o anual da
ri'iiitin.'i.u;íli» do Conselho
Flscnl.

Algodoelra Noroeste R, A.
Itnrmnno Olaa Aguiar —
Presidente.

(4850-30-31-1)

TÊXTIL ASSID
NASSIP S/A.

ASSEMBLÉIA GKRAIj
ORDINÁRIA

Sdo convidados os Snra
Aclonlstu dn Têxtil Asntd
Nasslf S/A. a se reunirem
cm Assembléia Geral Ordlna-
ria no dia 20 do Abri) p. fu-
turo, nn sede da referida So.
ciednde, sita a, rua Teixeira
de Melo n.o 51, nesta Capital,
a fim dp tomarem conheoli
monto e deliberarem sobro:

a) Balanço • demonstra.
C&o da conta de Lucroa
& Perdas, Relatório da
Diretoria • Conselho
Fiscal, do exercício da
1949;

b) Flclçao do Conselho
Flscsl para o exercício
de 1950;

o) Outros assuntos de In-
teresse social. ¦

Os documentos a qua se re*
fere o artlço 99 do Decreto-
Lei no 2627, de 26 de Setcm-
bro de 1940, acham-__e à dia-
poslçfto dos Rnrs Acionistas.

Sfto Paulo, 28 da março da
1950.

Têxtil Assld Nassif SIA. I
a) Chacrl Merbo — Dlra-

tor.
(7907—30-31-1);

Mercado! Alts d* i9 a 32 pontos. I

MERCADO DB TIUCO
Chicago, 29. ^

Ant. Pe<*.
Mslo  1.24.7|4 2.21.00
Msrço  2.05.518 2.0J.0O
Julho  2.0o.i|2 2.04.r|4
Setembro . .. 2.09.i|2 2.07.00

Mercado! fraco.
CACAO

Nova To*. 2». ,
Ant P«A.

Maio  22,30 22,51
Julho  2t,90 22,14
Setembro  2i,75 2i,90
Drrembro , .. .. .. 20,07 2i,Ot
Março  20. i« 20.51

Mercado! Eitsveli fechamento, fl»-
me. Alta da t4 s 24 pontos.

Vendsti 98 lotes.
Dliponlvel Bahlsi 23,25.
Disponível Acirrai 23,50.

LIVRARIA NOBEL S/A D
Senhores Acionistas: ^
Dando cumprimento às disposições da Lei e dos estatu tos sociais, submetemos ao seu conhecimento e dellberaç&o aa

contas relativos ao exercício findo, jà com o parecer do Conse lho Fiscal e permanecemos ao seu Inteiro dispor para quais-
quer esclarecimentos e informações.

São Paulo, 23 de março de 1950
A DIRETORIA

BALANÇO ENCERRADO EM 81 DE DEZEMBRO DE 1940

ATIVO
IMOBILIZADO

Maquinas, moveis o utensílios ...
R1ÍALIZAVEL A CURTO PRAZO

Devedores por Duplicatas . .
Devedores por Depósitos . ...
Mercadorias

C/Correntes Sem Juros

DISPONÍVEL
Caixa . . 
Bancos ,

110.240,80
170,00

440.293,40
32.603,50

12.504,30
4.824,10

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Ações Cauclonadas . . ..

Soma Crf

44.809,30

583.307,70

17.328,40

6.000,00

651.446,40

PASSIVO
NAO EXIGIVEL

Capital 
Fundo do Reserva
Reserva para Devedores Duvldoaos
Reserva para Depreciações
Lucros e Perdas 

EXIGIVEL A CURTO PRAZO
Bancou
Contas Correntes
Fornecedores
Dividendos de 1949

100.000,00
11.160,50
11.024,00
4.480,90

61.272,60

26.249,20
91.857,00

337.401,20
12.000,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria

177.938,00

467.507,40

6.000,00

Soma Crf  051.445,40

(a) Dr. Aldo Paol - Diretor-Presidente (a) Nelson Penteado - Contador C.R.C. 5.464
I

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS

D E b I T O
DESPESAS GERAIS

Aluguel, ordenados, IAPI, ferias, luz elétrica,
impostos, selos, telefone, telégrafo, correio,
despesas bancarias, papelaria, Impressos,
transportes, limpeza, comissões, despesas •
porcentagem da diretoria, conselho fiscal, con-
sulenctos, assembléias, Juros, descontos, via-
gens, etc

FUNDO DE RESERVA
107o do lucro liquido deste exercício 

DIVIDENDOS DE 1649
12% sobre o valor de cada ação 
SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO

SEGUINTE 

Soma Crf

312.917,60

3.612,00

12.000,00

61.272,60

379.80220

CRÉDITO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 33.415,60

MERCADORIAS
Lucro bruto deste exercício  346.337,60

JUROS E DESCONTOS
Saldo desta conta .-. * 1.019,00

Soma Crf 379.802,20

(a) Dr. Aldo Fael — Diretor-Presidente (a) Nelson Penteado — Contador C.R.C. 8.464

FABECEB DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo-assinados, membro, era exercido do Conselho Fiscal da Livraria Nobel S. A_, examinaram o balanço encerradoem 31 do Dezembro de 1949 a a respectiva conta de Lucros • Perdas e tendo encontrado tudo em perfeita ordem são de parecer

qua o referido balanço seja aprovado pela assembléia geral da acionista*.
São Paulo, 25 de março de 1950

j (aa) Dr. José Eadun
Prof. Sérgio Sonnlno
Dr. Luchlno Servadto

(7904)

PÂISI
O JORNAL DE NOTICIAS está percorrendo o importante centro de atividades do PARI

LEIA HOJE - AMANHÃ E SEMPRE O
Estão credenciados para este trabalho, nossos

auxiliares, srs. AVELINO DE ASSIS CARDO-

SO, JOSÉ DE BARROS CALDAS e CAIO DE

ALMEIDA, para os quais solicitamos a obse-

quiosa colaboração dos nossos leitores, anun-

ciantes, assinantes e do público em geral.

JORNAL DE NOTICIAS
JORNAL DE NOTICIAS— o jornal do seu tempo

JORNAL DE NOTICIAS — o jornal do seu bairro
ll"_5,

O JORNAL DE NOTICIAS
prepara as páginas especiais do PARI focalizando:
COMÉRCIO

INDÚSTRIA
AGRICULTURA

ASSISTÊNCIA
MÉDICA E HOSPITALAR

ENSINO — ETC. ETC.
Com pleno apoio dos seus Amigos e Anunciantes.
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/ Quem asilai lu » l.-ini .iin.lti d» lltial.at.lif •» Tllrlianll Juilnr. »nn«
•d A*, nn tnrr.ni,. Teatro Rintnti» ond» ttiMlmenta ei» «• exibe, M .u
notar ARor», fore>_tiiti>nl», iuim iiifaTenç» <|« uu* par» o vinho, no
modo !'¦¦! qun * f- itu » ipre«ciita-io geral do ei|>elMUla, Na.|ii-1» ix-a-
•lio rm «tu» «qnt nirv» o Jovem pre»tlill„llador, notiv*-»» um Imitim-
ntoao riiprlclio em ludoi no* cenário», no luto do gti»rita-niii|i» ». prin*
elptlmsnte, no qu» dl» reipelto ti «glrl», ond» «paradim uma* ua*
rota» bonita», qttn sabiam dançar em rigorosa obediência à marcação.
Tot» («ora Imo tudo a» modificou. O» cenário» «lo o» meimo», o qu»
quer Ulsor que eatftit Imiiii vollilnhni e Item descorado», o meamo «con-
iiH-emln irriu o giiarilo-niiipa, aendo certo que, o poueo qu» fot feito d»
noto, nlo lin» a marra do hom gosto d» outrora. I" a» cnrhtna? Melhor
«eri» ti i-la-i iii/i-r » retpellii, pnl» elta cnnattlurm o ponto frnqutialmo
do r- ,|ii<ini-iilii. iln'tiiliiilm qu» foram n ultima linrs nesta rldade, rn-
lr« nlatiu.-ii qun uniu a pisaram o pairo r, o qus é. pior, escolhida*
nlirttm»» romo *» nlo destinassem ,,„ [miro r ,,\,„ „ ,m, rnnrurao ln*
ir-ina. Iniial ds iiiullieres fula», as ntuals rnrlstn» d» lllrliard Júnior
dançam nml, ntra|iallinndn-sn dn Instante n Instonto, numa evldent»
it'iriiiii-ti'111 ".I ds qus prrrlsnm dn estnrílo t bastante ensaio. Ma», dst*
xemo» d» Indo esla parte, que poderia ser elnsslflcnda dn acessória,
par» falar do Itlclinrdl Júnior. Embora se)a uma verdade Inronteste,
qu» os espetáculo» dessa natureza nUn apresentam mais iiovldndes, um»
te» qua mim i.i todos os maRlco» n-all/riui sempre os mesmo» e Inda*
fertlvel» números, A dn justiça acentuar a bnbllldndn, a rapliles « a
Inlcllitonrla do Illchardl Júnior na exertiçlto dos «eus tntques, Nad»
ou qttaso nnila fazendo de Inédito para a nos»» platéia, que ncora np«*
nas assiste a repe|lç&o dos numero» d» temporada, passada, mesmo »»•
sim o Jovem prestldlRltadnr coneeiruo Interessnr, poi» t um artista d»
i'i i >-i.i qus «.-ib.. fazer aumlr n garota da mula qun foi exnrjerada n ri*
{•orosamenln amnrrndn com groia» corda ou mesmo, misteriosamente
tirar coelhos, lenços e ato um carhorrlnlio de umn cnlxa da madeira
que, momentos antes, oatava complotamento va/.la Alem dlsio, Itlchnrdl
iinili.r canta nm vários Idiomas e, o qun i Importante para o caio,

possui bon voz. No espetáculo dn anteontem, quo substituiu a revista
de macia anterior, por outra Intitulada <No pnl» da fantasia», estreou
o conhecido cômico Palito». Trntn-se dn um artista do bons qualidade*
hlstiionlcas, qus divertiu a pinteis com ns suas Imitações em alem&o,
francês. Inglês • português ds uma canç&o gltans. Palitos agrada na
verdade, mas tombem nao tem nada do excepcional •> aqui entr» nos.
o Oscarlto, o Grande Otelo o ati. o Walter D'Ávila san, sob certo» as-
pectos, multo mais engraçados do qu» cie, sendo quo Isso aqui se dts
¦om o propósito ds querer diminuir o mérito ds quem quer qus sejs.

Bl at fica o qus a slncerldndo ditou ao cronista na.apreciação do*
espetáculos qus o Ilusionista IMchardl Juntor vem Apresentando no
teatro d» ma 34 de Mato.

M. 3. S.

"O FUNDO DO POÇO*, NO
TEATRO DA SOCIEDADE DE

CULTURA ARTISTICA
Hoje, o elenco do Teatro

Popular de Arte, dirigido por
Sandro Polonl, apresentará no
Teatro dn Sociedade de Cultura
A» 18 o 21 h a peça de Helena 811-
tclra. "O fundo do poço", com
Maria Dela Costa, Italia Fausta,
Lldla Vanl e Gra;a Melo na tn-
terpretnçlo dos principal» ps-
pois."OS FILHOS DE EDUARDO".
MO TEATRO BRASILEIRO DE

COMEDIA
Hoje, •* 18 s 21 horas no Teatro

Brasileiro de Comedia, será le-
vada a cena da peça de Mure
Gllbert Sauvajon "Oa filho» d»
Eduardo", em tradução de Renato
Alvlm e Mario Silva.

A direção do espetáculo esta
a cargo ds Cacllda Becker e
Ruggero Jacobbt.
"DA NECESSIDADE DE SER
POLIOAMO" NO MUNICIPAL

Despedindo-se do publico pau-
llstano, o conjunto "Os cincas-
tas" dardo domingo. As 16 o 21
horas, no Teatro Municipal, os
últimos espetáculos da peça d»
Silveira Sampaio "Da necessidade
da ser pollgamo", com Latira
Suarez, Ellzabeth Hoods, Luis
Delflno, Freddy o o próprio au-
tor.

— Hoje. amunhft e depoU nio
haverá espetáculo.

"NO PAIs DA FANTASIA-
HOJE NO SANTANA

A Companhia de magia musl-
cada do Richard Júnior represen-
tara hoje, às 18, 20 e 22 h. no Tea-
tro Santana, a revista "No pais
da fantasia", com novos numeroa
do conhecido cômico Palitos.
-O OOARDA DA ALFÂNDEGA"

HOJE NO ROIAL
t-olmcrln Silva e sua compa-

nhla de "vaiidevllles", represento-
rio hoje, novamente, ás 20 •
22 horas, no Rolai a peça "O

Kuaraa da Alfândega", em que
Intervém Mareia Real, Zennlde
Azevedo, Bonla Lucla, Anita sor-

CONFERÊNCIAS
"FUNDAMENTOS DA HISTO-

QUÍMICA"
Sob os auspícios da Sociedade

Brasileira para o Progresso Ia
Ciência, o prof Gomorl, de Chlca-
go, proíerlrá, amanha, ás 20,30
horas, na Biblioteca Munlcl-
pai, uma conferência sobro o
tema! "Fundamentos e Posslblli-
dades da Hlstoqulmlca". O con-
ferenclsta será apresentado pelo
prof. Luiz Cario» Junqueira.

rento, Lulsa Camargo, Carlos Al-
berto, Ferreira Leite, Cario»
anreta, Adail Viana o o próprio
Pclmerln.

— Bexta-felra, primeiras re-
presentações de "A mulher do
24". «ta autoria de Hamcquln •
Webcr.

ORAN CTJtCO OARCIA
O Gran Circo Garcia, armado

na rua da Mooca. esquina do GU-
cerlo. dirigido pelo empresário An-
tonio Garcia dará hoje novos es-
pctaculo» á» 17 e 21 hora».

Equipado com InstHiaçoes para
cerca de aels mU pessoas, possui
o circo grande Jardim zoológico,
jazz » orquestra próprias, além
de um elenco ds grandea atrações
?o gênero.

ORAN HISPANO AMERICAN
CIRCUS

O Gran Hispano American
Clrcus, localizado á rua Martinho
Prado, esquina de Augusta, dará
hoje, às 17 ¦ 20,45 h. novo o va*
rlado espetáculo.

coNCTeivro vn piano
No |.i.i»iiii<i dl» 3 ds iiiiili, o

compositor • piniil-iiii Osvaldo Bta>
mato d»rt uni rotuerlu no Teatro
Brasileiro d» Com»ilt», «pr-Mn-
lundu autu¦ mat» ree«*_lle» rompo-
•içfia-». R* o «-Kiilnt» o programa
qu» o nir-iiiii Oavaldo Blainttu «¦««¦
cutari ao plano:

|inii» — (jeorglca» (putorftl»)
— ('.ni.. it» dn meu» ni.'.». op. 3,
n. 3. Ailngln. Mm. U A valia, •
leque e o Jardim. Adaglo final.

lt part» — Sulln Blo Paulo do»
meus pala — Antigo: n) Noturno,
b) mature»; r) vntan romântica.
Moderno: a) Kogulnho dn palha;
b) liultistrlnl; c) snnnla rampes*
tre.

II pnrtn — D» »ull» estrnnja —¦
n) Italiana: b) srgentlna; r) rua-
sa; d) Oriental: e) Vlen». Ds «ul*
tn Brasil — a) Bnlntin: b) Minas
Geral»; c) Santa Catarina; d) Ma*
to Grosso.
SOCIEDADE BACH DE S. PAULO

A Bocledads llnch d» 8. Paulo
fará realizar um concerto hoje,
A» 20.30 hora», no auditório da
Faculdade ds Fllosofln «Sede» Sa*
plcnttni"*. A rua Marque» dn Para*
nnguá. lll. O programa compro-
endn conrerto» parn plano a or-
quentrn d» J. S. Bach, » «erem
executados pelo planlita Ilenrjr
Jollos o orquestra de eordn».

SOCIEDADE AMIGOS DA
OrERA

Promovido pel» Socledad» Amt-
go» da Opera, realtiar-se-A, ama*
nha, no auditório du Instituto d»
Educação «Caetano de Campos»,
um concerto que »erá desempe-
nhado por Joscflna Spagnuolo. so-
primo, e Alexandre Gllnsky, baixo.

CONCERTO DE PIANO
Promovido pelo Departamento

Municipal d» Cultura, realizar-
se-a, no dia 3 d» abril, próximo
ás 21 horas, no Teatro Municipal,
o concerto do pianista Henry Jol*
les, figurando no programa a»
Variações do Reger, sobro «tm te-
ma do Bach • "Carnaval",' ue
Schumann.
PIANISTA NORA BOULANGER

A pianista Nora Boulanger, fl-
lha do violinista Boulanger, apro-
sentor-re-i ao publico paulista no
dia 4 de abril próximo.

Nora Boulanger cxlblu-so recen-
temente em Drcsden, Lelpzlg e
Berlim, com grande sucesso. Do
seu repertório constarão obras ds
Chopln, Bach, Beothoven o dn au-
tores modornos.
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"Mntnrtstal Bel» calmo t
previdente Mali vale tel um
minuto de paciência com o»
tivos do que rendei nm ml-
auto de silencio em nomena-
gem an» lu.-.rtii»"

.'Campanha Educativa at
Transito - D8T.»

•t¦mítWÊm "Adagas do Deserto"
Tivesse apenas o mérito do por em foco um assunto tio vivo e

palpltanto como osso da luta do» Judeus contra árabes e Ingleses pela
libertação da Palestina, e nEo teríamos duvida ern recomendar «Adagas
do Deserto» no Julgamento de nossos leitores. Realmente, «Adaga»
do Deserto», dirigido por Georgs Slierman, com Dana Andrews, Marta
Toren, Stcphen McNally e Jcff Cliandler, nos principais papeis, em exl-
blçSo no Marabá, pOo cm termos do polemica anti-inglesa, o problema
da libertação Judaica do Jugo britânico. Slierman, diretor que ati há
pouco vinha fazendo somente «westerns», e. diga-se de passagem,
cwesterns» medíocres, soube apresentar a delicada historia de «Adaga*
do Deserto» em termos sombrios o controlados, sem os perigos da falsa
demagogia, a que podia Incorrer se nao tomasse cuidado. Sherman
procurou evidenciar que a atitude da resistência Judia fot uma conse-
quencia clara da falta do cumprimento de compromissos anteriores do*
ingleses, os quais Justificam sua estada na Palestino, pela necessidade
do policiar as relações arabe-Judnlcas, aliás como declara o coronel
britânico, durante a Inquirição da Sabra, (Marta Toren), lider do mo-
vlmento revolucionário. Todavia, se nfto há mostras de falsa demngo-

i gia, cvidencla-se a fraqueza de Sherman, que náo soube dar à nobl-
lidade do argumento, adequada dignidade artística. O tema nem sempre
fica à altura devida, e «Adagas do Deserto» quo Inicialmente so apre-
senta prevista de cenas vigorosas e convincentes, nfto consegue manter
at6 o fim esses atributos. A película pouco antes da método possa a ser
um filme de aventuras, Inconseqüentes e Ilógicos, em completa oposiçfto
ao conteúdo «heróico» e «corajoso» do temo. E isto è mais cloro se so
aplicar oos personagens, que deixam de possuir aquela consistência
humana indispensável ft autenticidade da narraçfio, paro igualar-se a
simples e inexpressiva «figura», sem contornos reais.

A parto interpretatlva se apoia principalmente no trlnomlo, Chan-
dler. McNally e Dano Andrews. Dos tròs se nos oflguro o mais firme
o convincente, Cliandler, que sabe dor no desempenho sinceridade e
beleza, servlndo-se de um trabalho consciente e correto. McNally rea-
firma suas quolldadcs. Razoável, como sempre, Dana Andrews. Morta
Toren nilo prejudico o «east». Os secundários, Bem oxceçfto, multo bons.
Musica de acordo.

LUIZ GIOVANNINI
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iiiii.ili".-iiii' liilrriiin «I*. '-.iiiiiiii i.iii-i.iii ou (.hii>r...i do Soclo*
l'»m.i. mn Sâo Puniu o uu Urniil. Quo íaiem dei, com efeito?
Num momento em «|iie prolilemnii ilo» mnl» graves tn apre-
Ki-ninm, onvolvciiilo no*na vlila Rurlnl, esira profei»ore» e
imlilleUia» «o divertem «m pesi|iil»nr amuntoi do folcli.ro e
de 'aculturação" afro-amerleana, drivlondo a atençüo doi
esludnntcs para ai cerimonia* do culto de Icm_nJ4, para aa
modalidades de tamborri e Instrumentos musicais usados nos
tein-iius hiiliimi», o para nutras curloildadei parecldm. luo
quando nAo so cntreKam. de corpo e alma, a discussões cuja
inutilidade fariam inveja aos próprios bizantinos.

('."um exomplo dossns controvérsias estéreis o dlverilo-
nlstas cllnremos o toma apresentado rm fainnia escola supe*>
rlor desta Copltil, por um professor frnnn-s reslamento pa-
go pelo ««verno paru nos ensinar SocloloRla. Ksse "mestre"
levou diversas horas át aula pronirondo fnicr ver aos ftlu-
nos qunl a diferença entro o» slRiilficndos do» adjetivos "io-
clnloRicn" e "social". De todo o seu esforço resultou apenas,
no espirito dos estudantes, altm de um Rrande cansaço, a ;
noçi\o do nilo se npllcnr a pnlnvrn "soololoRlco" aenflo o.
estudos quo nunca vcnliom a afetar diretamente os proble-
mns sorlnis contemporâneos.

Devemos confessar que tflo estranha conccpçilo ila .So-
clologla prevalece cm nossos cstoheleclmentos de ensino os-
sim comu na maioria das pulíllniçíies csperlnllradas cxlsten-
tes cm nosso melo. Neslns so evita, com significativo ruliln-
do, tudo o que eventualmente se nssemelhe ft umn oplnlflo so-
hre nronlcciiiieiitns políticos. Nno vemos, rciilmcnte, como
so possa compreender a sociedade, doia abstraindo as rela-
ções de dependência entre seus componentes. Dirão os inicia-
dos, com toda a certeza, que nosso ponto do vista decorre
da incapacidade- de hem percebermos a dlstlnçllo entre "So-
ciologico" e "Social". B,havendo esses senhores assumido po-
stçao do lai modo esotérica, sentimo-nos comprcenslvclmen-
to constraiiRldos em sugerir que decida o publico sobre com
quem estA a razílo.

FaDUCADOR
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POST-ORADUAÇAO PAIU
PAUMACEUTICOS

l"or regulamento o curió d»
post-gradunçto par» farmaceutU
co» anexo à Fnculdsd» d» Farm»/*
da • Odontoloirl» d» Unltcnld»-
ds ds 811o Paulo.

conso de ponToaota ¦
MATEMÁTICA

Acnam-sn abertas a» matricula»
para o cuno popular do Portu-
cu(» a Matemática, patrocinado
pela Escola Universitária de Hil.»
Paulo. II/l dua» turmas, das I
as 8,50 e das 18.19 as 1S hora»
(as .1 ns « 4.as Português) • ma*
temática (2.ss 3.as, S.nn). In-
tcrmnçfles e proirramas: B. Llb«-
to Badaró, 581 — 2.0 andar, Io-
ne: 0-3735.

NOVAS ESCOLAS NORMAIS
Foí autorizado, pelo governo do E*

tado, o funcionamento dat escolas nor-
mait livrei de Itnpetiniuqa e ' Ntmi
Senhora da Aparecida**, de Arnçatuba.
IMPORTANTE COMUNICADO DA
CHEFIA DO ENSINO SECUNDÁRIO

A Chefia do Ensino Secundário *
Normal comunica aos diretores dos pi-
nasins, colégios • escolas normais o/t*
ciais livres e municipais que nenhum
estabelecimento, durante o funciona-
mento das aulas, pode permanecer ace-
falo, flfnd-i que por momentos. Nos
educandaitos, em que houver vlce-di-
retor em cxercÍciop caberá a este, au-
tomai ica men te, responder pelo expe*
iliente ds dlreçSo, Inclusive em tetl-
radas horárias mi eventuais, embort
curtas do diretor.

Nn eventual ausência do diretor •
íTo vice-diretor a casa deverá ser en-
treqiie a professor mi secretario que
possa tomar providencias urgentes, sa
necessarins, procedendo-so Idêntica-
mente nos estabelecimentos em que
nüo etÍMa cargo de vice-diretor ou nüo
estriu ele em rTercIcio.

DcvctíIo os diretores remeter até 30
do corrente o escalnmento, horário do
«eu eiprdlenle e ilo vice-diretor • ot
nomes e enretw, por turnos do fun-
cionnmento, dos funcionários ou pro-
fessor-s aot quali 6 confiado o -¦;¦*-

beleclmento em noalqner «luencia lio-
raria ou eventual dos diretores e vice-
diretores.
ELOGIO OFICIAL A PROFESSORES

ESTADUAIS
O a-cretnrio da Eilucnçüo resolveu

considerar relevante o serviço prestado

à nu» do tntlno pel» comlulo «te-
ilpnpil» par nlo d» «9, publicado •
20-i0i°49, inmtiiiiMa pelo» ptofet-
totet Mario Guallierts Camur^o, pra-
ililrnte; Rui Ferreira Giiimarüet, Aca-
rio Pinto Cmt*. Valerlano Comet do
Natdmrntn, Hrnriiine Antônio Rll)e^
ro, membros; Stella Csnlnso de Ateio
TucumhtTs., enoirreçada do erpedlen-
te, e louvar o espirito de coopersçSo
eom ou» te houreram noi «ratinllin»
do Connino de ItemocSo de Professo»
res do Magistério Secundário e Ne*-
mal do Estado.

coNainso de nscntrninARio
DA CADCA F.CONOAHCA

Comunlcanot a EtISP acharem»
abertas as Inscriçfles para o curso de
preparação ao Concurso de Escritura-
rio da Caixa Economlc» Pederal. Al
atilai funclonarlio da» 18,i5 Í11 iO bt.

¦EDUCAC-W FÍSICA NO CURSO
PRIMÁRIO"

Em prosseguimento à dlvulgaçSo
dot leiultado» da «em citudot e pe>
qnUai «obre » orjanl-açüo dot prot?»-
mai de ensina prtnurto, o Inulmto
Nacional de Eituilot Peilagoaalcni, ot-
(¦Io técnico do Minliterlo da Eiluc»-
çüo • Saúde, encarrej*ado de ptomover
a tlilematliaçlo • » reorganização do»
proetnot educativo» do pala, acaba d»
dar t pnblii-idaile mal» um folheto, te-
titulado "EducaçSo FWc» na Curso
Primário", onda ettía enfeliadat Inte-
ressaniei « ralloiat tujçeitBí» do m»t»
elevado Interett» pedaROglce • pratico.

CERTIFICADO DB ORIENTADOR
EDUCACIONAL

Aot dlretoret de (n_po, «o» ln»p»-
torel escolaret, toi «luno» dal Eicotal
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C. A. "XI de Agosto"
Hcall-za-s» no próximo dia 31,

a» 8,30 horas, na Faculdade do
Direito d» Slo Paulo, » solenlda-
de d» posso da nova diretoria
eleita do Centro Acadomlco "XI

de Agosto", da tradicional cas*
do ensino. Na ocasião, pronun-
claril o professor Miguel Real»,
reitor da Universidade • cata-
dratlco daquele estabelecimento,
uma conferência subordinada ao
tema "universidade de 8. Paulo".
Normais e Faculdades de Filosofia, as-
sim como aot diplomados por t.ui ca-

EXPOSIÇÃO SOBRE TEMAS DA PAIXÃO — Será inaugurada
hoje, no Museu de Arte Moderna, a «oposição do nrtisto í'le_or
tobre temat da Paixão. O clichê mostra "Ao pi da Cruz", uma dat

telas que figurarão na mostra
>,,. 

Comemoração do "Dia do Livro
Espirita", no Teatro Municipal
Escritores e jornalistas falarão na solenidade
promovida pelo Clube dos Jornalistas Espiritas}

de São Paulo
Comemorando mais um anl-

versario do lançamento do "Ll-
vro dos Espíritos", de Allan
Kardec o Clube dos Jornalista..
Espiritas de Sao Paulo realiza-
iá. no próximo dia 18 de abrtl,
no Teatro Municipal, uma ses-
são solene. Falarão nessa oca-
sião os srs. J. HercuJano Pires,
prcsldento do clube; Domingos
Antônio D'Angelo Neto, vice-
presidente, sobre a vida e a
obra do pslcofrrafo Francisco
Cândido Xavier; os escritores
Carlos Imlr._is.ihy. do Rio de
Janeiro, e Pedro Granja, de S.
Pauto, sobre Allan Kardec, e o
deputado federal Romeu de
Campos Vergai.

Sendo ft data de 18 de abril

consagrada como o "Dia do
Litrro Espirita", o Clube do»
Jornalistas lançará, na solenl-
dade do Municipal, a "Campa-
nha do Livro Espirita", qua
acaba de organizar visando a
difusão em grande escala das
obras básicas da doutrina da
Terceira Rcvelnção e obras «u.
plemcntares, através de edi-
ções populares. Assinalando o
Inicio dessa campanha, na
mesma noite, será posto à ven-
da "O Evangelho Segundo o
Espiritismo", de Kardec, en-
cadernado, edltad. pela Livra*
ria Allan Kardec Editora, em
magnífica tradução de Julto ds
Abreu Filho, pelo preço ds dea
cruzeiros.

Ronda dos prefixos
Dardo FerTclr» * o novo diretor

srtlitlco d» Itidlo Bandeirante».
I.it» il um» «scolli» que, «em o
menor r«acelo d» errar, pode*»»
danificar dM mal» f-llzei •
acertada», poi», tr.it»-»» d» um
• broodcMter" d» coinprovido tu
toclnlo, competotito, trabalhador,
¦ qua leva para o novo poato *
garantia d» um apreciável actr-
vo d» boss rosllzseoes, Sto co*
nhoctdu • aplaudidas por todo»
o» que tem por habito ouvir ra-
dio. Locutor do» melhorei • pro-
cramador da real» qualidade».
Dardo Ferreira, agora no coman-
do artístico da PRH-S acra, lera
duvida, um fator decisivo par» •
continuidade do progresso d»
emissora qu», diga-»» de passa*
gem, apenas falta limpar da sua
programação certos tolices •
chanchadas, para •• tornar uma
das primeiras cm Blo Paulo. B
Dorclo Ferreira qus o cronista
conhece bem, 6 homem para
realizar essa trabalho, principal-
monte se levarmos em considera-
C&o que a Radio Bandeirante»
possui um» boa equipe di ra-
dlallstaa, com capacldud» sufi-
clenu para ajuda-lo nessa tara*
fs.

•••A Radio Cultura estA apre-
sentando com merecido sucesso,
os cantores holandeses Zlta •
Freddy. Com franqueza, hi mui-
to tempo nAo aparecia no nosso
sem-flo uma dupla t&o Interes-
sante, artisticamente falando,
pois, Zlta a Freddy cantam bem,
allnadlnhos e tem uma graça na-
tural • espontânea quando Inter-
pretam numero» humorístico».
Josó Nlcollnl cont—tua acertando
a m&o, atò mesmo na escolha d»
cartazes Internacionais.

••• Cardoso 811 ta é o autor da
nova peça "Crucificado", que a
Radio S&o Paulo está transml-
lindo tu segundas, quartas •
sextas, no seu apredado "Teatro
P„llglo»o".

-'* Correm rumore» qu» o
deputado » rudlallata Manoel d»
Nobreg» vai voltar ao sem-flo,
adlantando-ss ainda qus a Radio
Record seri a estação escolhida,

••Dlns Gomes • J. Silvestre
J_ estrearam na Tupi do Rio.

•*• As poesias sertanejo» »s-
critas e declamados por Nb& Ben-
to, toda» as segundas-feiras, no
programa noturno da Rodlo Qa*
eeta, constituem sempre verda-
delras mensagens aos ouvintes,
da alma simples, sincera, leal »
despretensiosa do caboclo do
nosso sertão.

••• A Radio America possui
no seu "east" um péssimo hu-
morlsta chamado Z6 Melado.
Mos, em compensação, essa mes*
ma emissora conta com dois ex-
celcntea artistas do gênero: Nho
Totlco (Vital Fernandes da 311-
va) e Zé Canlnba (Mario Qul-
moraes).

•• Hebe Camargo continua
brilhando naa "Associada»" pau-
listas. Sambista de classe, Ile^
bs Camargo tem estilo próprio,
sem precisar Imitar ninguém.
Por Isso mesmo, tudo quo ela ln-
tepreta traz sempre avaloiizaç&o
da sua personalidade d» quem
nasceu mesmo para cantar t
encantar.

••• Domingo* próximo serA a
estrela de Rebelo Júnior na Ra-
dio Cultural Nom» feito no radio
paulista, o homem ds gol lncou-
fundlvol continuará, por certo,
brilhando como tem acontecido
até aqui.

•*• Telefonema recebido ontem
A tardo pelo cronista, pede que
tomemos publico o protesto tel-
to contra uma emissora local
que, transmitindo o capitulo ds
uma novela, pA» na boca ds um
personagem um punhado de pala-
vras do Idioma Italiano, a»
quali foram pronunciadas com-
pletameute erradas, estroplando
assim lamentavelmente, o belo
Idioma da pátria de Dante. Aqui
fica atendida a solicitação e o
cronista espera que a emissora
alvejada pela critica telefônica,
tome as providencias que o
caso exige.

MARIO JOLIO

ODUVALDO VIANA

Um grupo de amigo» e aam.'-
radores de Oduvaldo Viana vai
promover hoje, ai 21 horas, na
•ola azul do "Clno Odeon" um
espetáculo Inédito, em homens-
gem ao tcatrólogo, cineasta •
radialista, que acaba d» com-
pletar dois mil capítulos d» «ua
carreira d» tutor de novelas ra*
dlofònlcas.

Toda a vida d» Oduvaldo- Via-
na tem aldo uma carreira d»
vencedor, seja no cinema, ond»
associou aeu nom» a um dos
maiores sucessores etnematogra-
flcos "Bonequlnha ds Seda", »••
js no radio ou no teatro. Como
autor teatral, »«u nome esten-
deu-se extra-frontetraa, • ainda
recentemente, «ua comedia "FeL-
tlço" foi levada em Uadrld.

Inlclador do cinema brasileiro,
quando ainda aqui ss produziam
filmes sensaborões • primitivos,
Oduvaldo Viana realizava um fil-
m» com a "vedetts" Ollda d»
Abreu, qu» empolgou multld*--
Inteiras.

O seu luceiso nio tem lido ms-
nor na novela radiofônica. Re-
gressando da Bueno» Aires, pos
em pratica a Ideta do radlotea-
tro. prlmelrament» no Rio. e d»-
poi» em S&o Paulo, ond» con-
quietou deflnitlv»menu o pu-
blico paulistano.

Z—ia a figura expresalva da re*-
llzador que seri homenageado bo-
Je i noite em uma sessão festiva,
e qu» »« !."¦ :•.„• a ficar na me-
mona d» todo*.
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Rr. mi.mim floaru OoiiUnlio.
»..«. M>rl« Am»ll», '-t-.«l .1-»
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Mtulno Jr «a* Kduirdo, fiiia.i Ja

mr. J.mt t.lu.rdij d» AjuU • 4»
d. M»ritn|*U 4» AmSt.

I
NiaaCIMBNTOI

Nuarrtan» lir.l» ClpIUll
A.lli.lilil ruilCiM-, niltO áa tt,

i*i»iiiii..i lannl • d» d. Noima
Itiiiil IlaniiL

Mt» d» C»»-l», fllh» do ir.
lUroldo d» dr.ii.-* Uai i.u • d» _
Oer»ld» d» Araújo llirro».

citonlee, filha do sr. Anto-
nlo ai-.ii- •. • d» d. Aludia Mtr-
Una Aloiun.

Mareia Aparecida, filha do
ir. Iijiiado Balira • d» d. flott
Ballm.

Andie, filho do «r. c -mo
m¦ iiirim • d» d. t-r<--1 Murero
Bcatlgno.

CARAMKNTOS
DANTAS-AI.MEIDA FRANCO •*-

Realizar-te i, .111 t tt abril pio-
xlmo, is 19,30 horai, ns Ignj» d*
N. B, Aparecida, em Campina», o
enlace matrimonial do ir. Dotls*
mundo dl Almeida Frnnco. filho
do sr. Jacinto Mandlm Franco •
d» d. Duraullna d» Almeld»
Franco, com a iria. Clntla Dai*
tas, fllh» do m. Jonu Preltai
Dantas • d» d. Oildana Ou-
taldl Damas,

LAUANDOH-MALUP — Realizar-
»e-i, dia IS d» abril prozlmo, n»
catedral d» Omptiin». o enlac»
matrimonial do ir. Fusd Maluf.
filho do ir. Ballm Dlab Maluf.
com a srta. Odet» Lauando», ft*
lha do ar. Jorg» -Ua» Louandoi.

LIMA QONÇALV-S-ATALIBA
NOGUEIRA — Reallzar-ie-i. dia
28 de abril próximo, is 9 horaa,
n» basílica di Sio Bento, duram,
a missa celebrada pelo cardeal
Mota, o enlace matrimonial do ir.
Ernesto, filho d» d. Aurora Frei-
r* Lima Gonçalves, com a srta.
Maria Aparecida, filha do ir. Josí
Carlos d» Atallba Nogueira • dl
d. Alexandra Marcondes de Ata-
llba Nogueira.

HOMENAGENS
MINISTRO FELIPE TACLA —

A colônia libanesa, radicada em
Sio Paulo, homenageara, no dia
11 de abril proxtmo, o ministro
das Relações Exteriores do Llba-
no, sr. Felipe Tacla, qu» s» en-
contra presentement» em nossa
Capital. A homenagem icri rea*
Uzada no» salfies da festos do
Clubs Monte Líbano, podendo a»
adesões gerem dada» pelos fone»:
7-0344. 2-2884 » .1-2408.

ESCRITOR ODUVALDO VIAN-
NA — Para festejar os seus 1.009
capítulos ds novela, um grupo d»
elementos ligados aos nossos
meios artísticos decidiu homens*
gear o teatrologo Oduvaldo VIa.i-
na, hoje, ds 20,43, na sala azul
do Clne Odeon, ond» podem ter
procurados os Ingressos, das IS
As 24 horas.

PROF. ANTÔNIO BARROS DB
ULHOA CENTRA — Colegas, aml-
gos • admiradores do prof. An-
tonio Barros d» UlhOa Cintra, vio
oferecer-lh» um banquete como
homenagem por haver conquista*
do a Cátedra da l.a Cadeira d»
Clinica Medica, em brilhante con-
curso realizado na Faculdade 1»
Medicina da Universidade de B&o
Paulo.

A comlss&o organizadora dessa
homenagem esti assim constitui*
da: profs. Renato Locchl, Alvnro
GulRiar&es Filho, Jalro d» Al-
melda Ramos, Jos» Pereira. Go-
mes, Jofto Alves Meira, Cantldlo
d* Moura Campos, Eurico da SU-
vs Bastos, Aderbal Tolosa, Odo-
rico Machado de Souza, Rubens
Azzl Leal, Benedito ds Paula San-
tos Filhos, Hello Lourenço de OU-
veira, Emílio Mattar, acadêmico
Roberto Grogllo (Centro Acade-
mico Osvaldo Cruz).

As adesões s&o recebidas pelos
telefones: 6-5533, sr. Emílio Mat-
tar; 4-8849, sr. Hello Lourenço
do Oliveira e 2-0432, na Sociedade
de Merlcina e Cirurgia de S&o
Paulo.

SR. SAID ABUJAMRA — Em
virtude de haver completado dn-
quenta anoa de permanência em
S&o Paulo, dedicados ao Jorna-
lismo árabe, o medico Sald Abu-
Jnmrn será alvo d» uma homena-
l*em tributada por seu» amigos
o admiradores. Essa homenagem
consistirá de um banquete a
reaUzar-se amanhã, is 20,30, no
Automóvel Clube.

As adesões podem ser dadas

EXPOSIÇÕES
T. SUZUKI — Na Galeria Do-

mus, P rua Vieira de Carvalho,
II, exposlçio ds pintura.

XILOGRAVURAS EM CORE3
— No salão da Exposlçio Her-
mos, & rua 1 de Abril, 252, 8.0
andar, exposição de xllogravu-
ras originais, antigas, gravuras
francesas, Inglesas e Japonesas,
trabalhos om couro e tecidos fei-
tos & mSo.

ACERVO DE MARIO DE AN-
DRADE — No Museu ds Arte Mo*
derna, & rua 7 de Abril. 244, 2.e
andar, exposlç&o do acervo artls
tico de Mario d» Andrade, por
motivo do transcurso do 5.o anl-
versario de sua morte. A mostra
é Integrada por peças de pintura s
escultura, ds art» moderna • an-
tlga, da caráter popular, eto A
exposlçio encerra-a» hoje.

MARIA EUGENIA CURT -
Na Galeria IU. i rua Bartto d»
Itapetlnlnga, 70, exposlç&o de
aquarelas tobre Bertioga.

GALERIA DB ARTE BANDBI-
RANTB — Das D »» 24 horas, i
rua do» Tlmbtras, 607. exposlçio
permanente d» obra» ds pintores
nacionais e estrangeiros.

PINTORES FRANCESES — Na
Galeria Iti, á rua Bario de Ita-
petlnlnga, 70, exposlç&o d» 49
quadros de artistas franceses.
Aberta ati depois ds amanha.

MARIA LEONTINA — Na
Galeria Domus, i rua Vieira de
Carvalho. llf exposlçio d» pin-
tura.

LAUDERSET 8IM0E3 — No la-
gu&o do Teatro Municipal, mos-
tra ds peças de escultura, cera-
mica e desenhos. Aberta ati de-
pois d» amanhi.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
BELAS-ARTES — Na Galeria
Prestes Mala. exposlçio perma-
nente dos sócios da entidade.

ARTISTAS REGIONAIS ARGEN-
TINOS — A rua Xavier d» Tol»-
do, 114. 7.o andar, mostra orga-
_Izada pelo Museu d» Belss-Artes

VDI SALÃO INTERNACIONAL
DE ARTE FOTOGRÁFICA — No
StUio "Almeida Júnior", da Ga-
leria "Prestes MaU", exposlçio
de fotografias, sob os auspícios
do Foto-Cln» Clubs Bandelran-
te.
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malila Prado, Lut» Ai.7 -u M .1 .
Joai Amadel, Kloy Cintra, Daclo
A. do Morni-j Jr.. JoSo n i, ¦-.¦•.
M--i." i: i. Cirloi Prado, Joio Dt
ri- •: . Antônio Detlaat», Arnilds
di Godoy, 111:;. :.i .... t , Thomil
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PKOP. ANTÔNIO BARROS DB
ULHOA SINTRA — ttttt bomena-
geado com um banquiu, im dia,
hora • local qu* aerio anunciados,
o prof. Antônio Barro* dl Ulhoa
Slntra, pela conquista da Ia Ca*
(loira d* Clinica Mídloa, *m oon-
cuno rialfiado na l_-uldadi d*
Medicina d» Untveraldad» d* Bio
Paulo, A comlsaio organizadora
eiti assim constituída: profa. R»
nato Locchl, Álvaro Gulmarie»
Filho. Jalro d* Almeida Rimos,
Jos» Pereira Gomes, Joio Alves
Meira, Cantldlo de Moura Campos,
Eurico da Silva Beato». Aderb»l
Tolosa. OdOTtco Machado de Bou.
ai, Rubens Azzl Leal, Benedito de
Paula Santo.i Filho. Hello Louren.
ço ds Oliveira, Emílio Mattar e
Roberto Oroglio. pelo Outro Aca-
demlco Osvaldo Cru». A» adesões
poderio ser dadas pelos fones
0-5533. dr. Emílio Mattar; 4-BUI9,
dr. Hello Lourenço de Oliveira; e
ao sr. Trajn.no de Queiras, fone
2-0432, na Socledad» d» Medicina

Cirurgia d» Bio Paulo.

CTIURRASCOS

¦CHURRA_CO D.UNÇANTH
DO P 11 P."

DISTRITAL DA SE' — O Dl-
retorlo Distrital do P. S. P. da Si,
feri realizar no dia 16 d* abril,
no Parque Cuaraplranga — San-
to Amaro —, um grandioso Chur-
rasco Dançante. A partida dar-se-
á a» S hora», na sed» do par-
tido, alto i rua Cantareira, 120.

EXCURSoE3
EXCURSÃO COMEMORATIVA

DO ANO BANTO — O Departa-
mento d» Turismo do Tourlnt
Club do Braail, em comemoraçio
com o Touring Club do. França,
Ji organizou o programa da ex-
curs&o comemorativa do Ano San-
to, marcada porá maio. Entre o»
cidades s regiões que serio vlsl-
tadas, acham-se: Cadtz, Sevilha,
Salamanca, Madrld e Barcelona,
na Espanha: Lisboa, Coimbra,
Setúbal • o Santuário de N. S.
da Fátima, em Portugal; Lyon,
Paris (Versalhes, Malmalson, Fon-
talnebleau), Castelo» do Lolre,
Marselha, na França; Monte Car.
lo, no principado de Mônaco; Oe-
nova, Roma, Nápoles, Assis, Fio-
rença, Veneza * Mllio, na Italia;

Berna, Lausann* • Genebra, na
Suíça. A viagem Rlo-Europa •
vice-versa, far-se-i num dos na-
vios da Soclcti Géncnile de
Transports Mnrltlmes.

AOENCIA MENEZES — EstSO
programadas aa excursões para o
Ano Santo, via Estados Unidos.
Os "tours" ter&o lnldo em S&o
Paulo diretamente para Nova
York. Depois de visitar a grande
metrópole norte-americana e
Washington, os excursionistas
embarcar&o, no Aeroporto de La
Guardiã, no cllpper de 2 andares
da "Pan American World Air-
ways", com leitos, seguindo via-
gem para Londres. Da Capital
Inglesa, em "Bandeirante" da
Panair do Brasil, prosseguirão
para Paris de onde, em automóvel
ou detrem e auto-pullmann.'rea-
llzar&o visitas pela Suíça, Italia,
Espanha e Portugal. Informações
e reservas de lugares pelo telero-
ne 0-1812, ou na rua Conselheiro
Crlsplnlono, 379, l.o andar, solos
105 e 100.

'BAILES"BAILE DO BICHO" DA FA-
CULDADE DE FILOSOFIA — Rea-
llzo-se no dia 23 d» abril vin-
douro, ãs 15 horas, no Cluoe
Horns, o tradicional "Baile do
Bicho" do Grêmio da Faculdade
d» Filosofia, ciências e Letras da
Universidade de Sao Paulo. Re-
serva de mesas e convites, bem
como outras Informações, pode-
rAo nor obtidos no Grêmio da
Faculdade, i rua Maria Antonia,
294.

E. E. A. MACKENZIE — Dia
l.o de abril, baile dos calouros da
Escola ds Engenharia • Arqulte-
tura Mackenzie. nos saldes do Ciu-
ba Atlético Paulistano. Informa-
çSes no Centro Acadêmico «Hora-
cio Lane», tel. 4-2269, Casa Fa-
chada. Esporte» Magolhies Padl-
lha e Confeitaria Fasano.

CENTRO GAÚCHO — Relnlclan-
do as suas atividade» sociais, após
a quaresma, o Centro Gaúcho rea-
Hzará um bailo i fantasia no pro-
xlmo dia 8 de abril."NOITE DA MADONA DAS SE-
TB LUAS" — Reatlzar-se-i uo
próximo dia B. sábado de Ale-
lula, o "Batte daa Ciganas", na
Livraria • Bar Itapoan. Informa-
çoes na Livraria • Bar Itapoan. 4
rua Vieira de Carvalho -132, ai.
te|. 0-2408.

CIRCULO MILITAR DB SAO
PAULO — Dia 8, as 22 horas, no
sallo das Bandeiras, da Escola
Técnica de Avlaçio, mais uma
reunlio dançante oferecida aus
sócios e famílias. Traje de pas-
selo.

ESPORTE CLUBE PINHEIROS
— O Esporte Clube Pinheiros fa-
ri realizar no dia 8 de abril pro-
xlmo. ia 22 horas em sua sed»
social, um grande baile da Ale-
lula. Informações na lecretarut
do clube ou pelo telefon* 8-0540.

TENI3 CLUBE PAULISTA — O
Tênis Clubs Paulista fari reali-
zar dia 8 de abril próximo, a par-
tir das 22 horas, em sua sede so-
ciai. i rua Gualacho», o seu baile
d* Aleluia, dedicado aoa seus a»-
zelados e convidados. Informa-
çôc3 na secretaria d» Clube, ou
pelo fone: 7-2187.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGA-
DOS NO COMÉRCIO — A Asso-
ciaç&o dos Empreg-dc. no Comer-
do de S&o Paulo, oferecera aos
seus associados, no próximo dia
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ExpoKiríio do Livro
Italiano

Pot Iniciativa «1o Initttuto
Cultural i:.- . ii- i-iti ii.i em -o-
! i7 1 •¦; 1 ¦ rnm n Ai- .C >¦; \í»
Italiana «Ia Ktlllore», terá r*v
ii-- aí i. em Junho proxlmn, a
i:-i....ai'.:i, do i.ivín Italiano
rm nn*.»». Capltnl, a exempto do
qu« JA fot folto nn i'ni. .il •
na Argentina, no ano panado.

A <t 1 visa, ni"!! de ofa«
rscer um panorama rlnro •
compreensivo da ntlvldnde cul-
"ii .! i> iii-rn-i. iãiir«ltnr nlnda
ir. .'a O» I |.."1 RllltUrnll .-.:•-.• ft
Itnlln 0 o nranlt, mmvíi da
'!¦ :.. .:-. ti.•-¦;'.. 1 dO OU» IO vi-rn
fazendo uaquelo pnl» no campo
editorial.

A l-:x|i.iili;'io do l.lvro Itilla-
no, qut »a renllzari no Muita
d« Arte Moderna, conatnr.i dt
nproxlmadamento 4 mil volu»
mes, abrnnucndo todot 01 seto*
rc» da vida cultural Italiana,
Durante a mostra serfto r.-nl!_i-
da» conferência», concertos •
palestra», por Intelectuais •
miutcos italiano» » braalloiroa.

FALECIMENTOS
NA CAPITAL:

O. SARAH BUENO COELHO
MONTEIRO — Ontem. 10» 71 anoa,
viuva do sr. Manoel Antônio Coa.
lho Monteiro. Deixa oa filho»: Al-
varo, casado com d. Laura Bar-
bosa Monteiro; Obra, «oltctrai
Henrlqueta, casada com o sr. To-
mas AM: Clovis, nosso companhel-
ro da trabalho, casado com d, On-
dlna Hartmann; • Ester, casada
com o ar. Dam—ator Ferrolra. En.
terro hoje, is 1] horas, da rua
Barra Funda. 1029, casa 11, para
o cemltirlo do Santíssimo.

SR. NATAL CROSATO — On-
tem, aoa SI anos, aoltelro, filho dt
sr. Carlos Crosato e de d. Tcrez*
Crosato, Ji falecidos. Era lrmlo
de Julia, casada com o ar. Josi
Campos Pilho: Ângelo, casado
com d. Natalla Almeida Crosatot
Rodolfo, casado eom d. Eleonnra
Crosato; Amélia, Antonleta • Ca»
rolln.i. Sepultamento ontem, no
eemltirlo S. Paulo.

D. PLAVIA AUOUSTA DOS SAN-
TOS — Ontem, aos 108 anos, vlu->
va dò sr. Josi Mtrlano do» San-
tos. Sepultamento ontem, no
Araça.

SR. MATEUS GRAVTNA — On-
tem, ao» 57 ano», casado com d.
Vlcentlna Tedesco Gravlna, Del-
xa as filhos: Diva, casada com O
sr. Dulllo Baldassarl; Vera, Elza •
Rlna, solteiras. Deixa ainda os lr.
m&os: Pedro. Francisco, Andri,
Aníbal. Fellclo a Noemla. Enter,
ro hoje, &s S horas, da rua 13 dl
Maio, .12, para o cemitério S&4
Paulo.

D. ENCARNAÇAO CRIS — On-
tem, aos 77 anos, viuva do ar.
Agostinho Mollno Martins. DeU.
xa os filhos: Agostinho e Anto»
nlo. Enterro hoje, &s 13 horas, da
rua 14 n. 3, para o cemitério Slo
Paulo.

SR. SILVIO MARCONDES OA-
LAZANB — Ontem, aos 34 ano»,
solteiro, filho do ir. Pedro' Au.
gusto ds Calazans • dl d. Ms*
ria Augusta Marcondes Calazans.
Deixa os Irmãos: Joaé Marcondes
Calazans, casado com d. Elza
ltapema Calazans; Pedro Mar»
condes Calazans, casado com d.
Anâ Sampaio Corrêa Calazanst
Pedrlna Calazans Camargo, viuva
do sr. Josi de Mello Camargo'
Paulo Marcondes Calazans, ca.
sado com d. Maria Calazans; Ma-
rio Marcondes Calazans, aoltclrot
Antonlna Marcondes Calazanst
Olavo Marcondes Calazans; Ade-
lalde Calazana Sampaio Wllkens,
casada com o sr. Paulo Sampalt
wiikens. Enterro hoje, is 9 horas,
da rua Jaguarlbe. 449, para a
Consolaç&o,

D. ISMENIA DE SOUZA GUI.
MARAE3 — Ontem, aos 79 anoa,
viuva do Br. Antônio de Souza
Oulmar&es. Enterro hoje, ia V
horas, da rua Abernessla, I

^(fundos), para a Vila Formosa,
SR. — JOSÉ' MARIA DE AL-

M—IDA — Ontem, aos 78 anos,
cosodo com d. Ana ds Almeida,
Deixa os filhos: Mario. Alberto,
Antonto, Jo&o, Maria. Rosa •
Josi. Enterro hoje, is 15 hora»,
da rua Mateus Grcu, 132, para •
cemitério S&o Paulo.

SR. EDGAR MAURICE GRIN-
DROD — Ontem, aos 83 anos, oe.
sado com d. Sarah Grlndrod.
Deixa os filhas: Leonora Wood t
Elaine Steel. Enterro hoje, is IS
horas, do Hospital Samarltano,
para o cemitério do Redentor.

MISSAS
Beri celebrada hoje, por Inten-

ç&o de:
—. Lulza Concelç&o Figueira, ia

8,45 na Igreja de S&o Francisco
(Largo do S&o Francisco), ds 7.*
dia.

LUTE CONTRA A
TUBERCULOSE
"A tuberculose Ria-» mal»

dt 80 mil vidas por ano no
Brasil" Com esse numero
absurdamente alto. a doença
terrível esta anf.-çando o seu
próprio lar e todos oa que lhe
sao caros Nio se mantenha
Indiferente diante dessas cl-
fraj que atinam proporções
ae calamidade publica N&o
espere que a tuberculose pe"
netre em »ua casa orlmein.
para combatê-la depois To-
me ar, precauções exiRtdaj t
a iniciativa de debela-lp com
todas as suas forças, ante»
que ela o atinja N&o cruze
os braços alheie i campanha
de combate 4 peste branca
Auxllle-a de qualquer forma
dando pouco se tem oouco
mas dando alguma coisa
Lembre-se que só a umV) aos
esforços de todos poder» -ius-
tar e marcha veloz tremen-
da. Implacável, dessa «toença
Dê a sua ajuda 4 A-mocibcío
dos Sanatono» Populares
'Campo» do Jordio" de cem-
oate 4 tuberculo-e. tnsereva>n-
do-se cntnn «aclo i ru» Bario
de Paranaptacab* TJ. 3' and
«atas 37 e 31 - Inne 3-0454
• estar» cnntrlouindn pira des-
truli tio mortífera doença
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Couzinet. em 1.000 metros, deve vencer
O defeiwor da. core» do «r. Ragi Abujamra encontrará em Kid Glove «ua mai. direta antagonUta - Bien Guapa,

a maior "barbada" da semana - Madrugadora credenciada para a vitória - Respingada e a mai. provável ven-

cedora do Prêmio "Imprensa"
* Embora nllo seja do. mala
atraentes, o conjunto que o
«Tockey.Club <|e Silo Paulo
«laborou pnra a reunido de
depois de amanhã em Cidade
Jardim devera agradar. HA
algumas carreiras bem mol-
dadas e outros bem movlmen-
tadas, notadámente aa tres
reservadas aos «bettings», on-
de há um numero elevado dc
itompetldorcs,

Do conjunto desta-se o
'•«Handicap*» denominado Im-
prensa, que dever» ser dis-
pulado na distancia de 1.000
metros reunindo fis ordens do
«atarrter> Literal, Francori*
]o, Respingada, Sagramor,
Cambl • Tauá- Eis al uma
bonita carreira, onde, tudo
Jeva a acreditar, teremos um
-desenrolar empolgante, com
disputa renhida pois, a rigor,
ndo se pode excluir de cogita-

ÍDes 
qualquer dos inscritos,

9, que todos sao detentores
«je possibilidades de exlto,
inulto embora estas nâo se-
Jam do mesmo grau. A nosso
*»er, todavia, ganha vulto o
nome de Respingada. Vem de
boa corrida esta argentina,
que domingo ultimo secundou
Good Boy em 1.300 metros.
Respingada, alem de estar
credenciada por aquela oti-
(na «performance», tem a
«eu favor o fato dc ser filha
Oo Fox Cub, cujos descen-
dentes, a exemplo de Carros-
«o, têm preferencias por dia-
iancias mortns ou de meio
fundo, Respingada, embora
nao tenha tido a oportunida-
de de por em evidencia, de
forma acentuada, sua pre-
íercnclas por percursos lon-

gos, através da suas duas
(irreseninçftes em Cidade .lar-
dlm, a primeira em 1.200
metros c a segunda cm 1.300,
chegou sempre corrondo mui-
to no final, revelando qun|I-
iludi'.", paternas. Nílo temos
qualquer duvida em asseve-
rar qne Respingada Iríl cum-
prlr atuação das mais desta-
cadas, sábado próximo, acres-
ccntando.s*! que seus pro-
gressos KÍlo notados cada dia
que passa, E' bom verdade,
estít no parco tnmbcm £ambi,
qii« 6 outro em rala de areia
onde vai competir agora. Seu
estado dc preparo jnmnls foi
melhor, nao sc podendo nc.
gar-lhe largas possibilidades
de vitoria.

Um dos parcos da c.inbntl-
na» qne tambem despertam
Interesse entre os turfistns fl
aquele oue será disputado no
quilômetro c do qua] particl-
parao Kld Glove, Cacurl, Ha-
nover, Caluba, Altlta, Couzl-
net e Minerva. Aqui repare-
ce Couzinet, que vem dc saiu-
tar d^scanco. encontrando ex-
eclente oportunidade para
assinalar mais nma vitoria. O
pensionista do W. P. Mendes
deverd figurar com grande
destaque nesta prova, exata-
mente dadas as suas enracte*-
rlsticas, rala de grama e
1.000 metros. E' oportuno
recordar que da ultima vez
que competiu na grama, 1.200
metros, o defensor das cores
do sr. Raeri Abulamra venceu
com grande facilidade, regls*
trando otlmo tempo- Kld
Glove, que sempre foi multo
veloz, notadámente cm raia
de grama, sern a sua mais
perigosa adversaria, sendo
nosso ponto de vista, porem,
que nao logrará, sobrepujar
Couzinet,

Bien Guapa, Respingada e Madrogadora
os maiores favoritos da 'sabatina

Através do binóculo
escreve FULVIO PICCAZIO

Cayadora, Artilheiro, Estrelita Couzinet e Taquari os demais favoritos de JORNAL DE NOTICIAS
veis c cotações para as oito provas

2 Rcaplngada, Pacheco , 18 25

Montarias prova-

l.o PAnr.O — 1'remlo «8» — A»
ll.JIO hora» — Cr» 20.000,00 —
6.000,00 — 2.000.00 — 1.000.00 —
Dlnt. 1.100 mta.

K». C.

1 Bien Gunpn, O. Santoa 88 20

( 2 Gasparoto, W. Ilalm. M 3J

( 8 Molra, P. Mau-aa ... 68 60

( 1 Bertuclo. Slgnorettl . 58 30
.1)

( l Caalotauro, M. Catalell SS 10

( 6 Bourgo. O. Coutlnho . 68 00
1)

( 7 Corante, W. O. Bllva . 62 70

2.0 PAREÔ — Prêmio «D» — A»
15 hora» — Cri S3.000.00 - 7.000,00

3.600,00 — Dlst 1.600 mt».
Kn. C.

Roponai h. Osório .. 6.1 27

Boa Vldn. N. Pereira 65 10

Jurlti. II. Zanniillo . 53 15

( 1 Cayadora, L. Gonznlc. 63 18
1)

( 5 Acaf lm, J. P. Souza . 65 30

S.o PAREÔ — Prcmlo «Us — As
15,30'horns — 20.000,00 — 5.000,00

2.000,00 — 1.000,00 — Dlntnncl»
1.600 mt».

Ka. C.
1 Artilheiro, LcmoeM .. 64 25

2 Cllcie, W. Aciuih* 61 10

( 3 Vagabond, P. Vn» .. 68 30
8)

( 1 Cuqninho, N. Pereira M W>

b Ialevl, D. Garcia 51 35
1)

( 8 CiuiloKol. A. Nobrega 61 70

l.o rAREO — Prcmlo «Impren-
aa» — Handicap «I» — A» 16 ha.
— CrJ 30.000,00 — 6.000,00 -
3.000,00 — Dlat. 1.600 mt».

Ka. C.

1 Literal, R. Olguln .. 51
> Francofllo, N, Tcrclra 18

ULTIMAS DA VILA HÍPICA

Fnl ontem embarcado pnra
Silo Vicente, ondo deverá jmr-
tlclpnr dn reunltto do próximo
domingo, o tordllho IJansnrlno,
pupilo do "cntrnlncur" ,Fo5o de
Castro fíodny. O filho do Jo-
In Aragoncsa, deverá enfren-
tar Corro Alto, Plntlniutn- May-
Ilng o Monos.

E' qunse certo que o brldãò
chileno Luiz Osório assine con-
trato de monta oficial do Stud
Roberto Uf-clinl, foi o que n
nossa reportagem pôde npurnr
ontem pela manhã na Vila Hipl-
ca.

A cgua FUlsca, que esteve na
Gávea, deveria confirmar Ins-
crlçiio nn prcmlo "Scuv-üo"',

prova principal da reunião do
domingo próximo cm Pinheiros.
No entanto, a filha do Congra-

Nossas
sobre o

primeiras impressões
programa de sábado

DEVE VENCER BIEN GUAPA

Pelas suas duas ultimas "performances", a égua Birn
Cuapa é a força Indiscutível nesta carreira de motnngos,
onde tudo pode acontecer; perdeu sábado uma corrida in-
Crivei no "olho mecânico» para Orvnlho e por este motivo
levará o nosso voto. Para o segundo posto a escolha tor-
na-se mais dificil, pois que entre essas ruindades c ura pon-
«o duro achar um concorrente que se destaque entre os
demais. Optaremos peb dupla "13" com o cavalo Bcrtucio,
fendo em Gasparoto uma possível surpresa para a dupla,

por ter seu tratador estranhado sua ultima corrida.

CAYADORA, UMA PROVÁVEL FAVORITA
. Cayadora, que jà produziu boas corridas com animais
de «ua Idade e tendo mesmo alguns deles já duas vitorias,
«aparecerá nesta eliminatória para perdedores de rês anos,
multo bem preparada e sob a monta de Gonzalez, levará ela
o nosso voto nesta carreira, dada a fraqueza de seus com-

petidores e por abordarem a distancia da milha. Acaf m.

Se formou uma dobradinha "11" com Rabisco sábado u -
•ümo, e Ropona que teve seus estribos arrebentados na ulti-
ma carreira, são os animais que achamos com possibilidades
de brigar para a formação da dupla. Junti nao deve ser es-

quecida tambem, porque não leve uma <^W?W 
£•íorável em sua ultima apresentação, quando foi terceira

para Rabisco e Acáflm. Boa Vida, um pouco difícil preten-
der algo.

REPETIRA O ARTILHEIRO? .
Adiamos que se formos nos basear pela jjlthna corrida

do cavalo Artilheiro hSo.yeinos jeito de ele 
^^$Sg

Mas como se trata de um animal que mio é mu»° ^°* l\f°
-Jode acontecer; tanto ganhar como entrar .. "mo I le*

deve ser visto como o seu mais sério competidor, porque _a
mudança dc turma que sofreu em virtude de sua ultima vi-

tôria nao deve ser levada em conta pelo f^de^ml^»
as turmas, onde ganhou e onde correra desta feita- Rcapa-
"ecem 

beni movidos, CUcle e Vagabond, havendo muita f6

ior parte de seus responsáveis no segundo. Coqulnho fra-

wssou na sua ultima apresentação; se correr só aquilo não

está no pareô. Casiogcl encontra-se fora de estado por
enquanto. .. __,

O MELHOR PAREÔ DA REUNIÃO DE SARADO
Pnrece-nos um pareô equilibrado h primeira vista este

handicap Imprensa. Literal, que não correu mal emi.30a-me-
tros distancia essa contra os seus recursos, contará com ,,m

retoco apreciável por parte de Francofilo, devendo Pro. uz r

So maU desta feita Respingada, que; corna .im» barg-

dade no domingo, apertando o Good Boy nos 1.300 metros,

deverá correr multo mais agora por se encontrar numa m r

lha distancia esta de sen inlciro agrado c levará peso de qua-
«e odos seus competidores. Sagramor, que estreará em nos-

Sô turfe vem dc uma vitoria em S. Vicente, no G. P na dis-

tone 
"de 

2,100 metros vencendo de ponta a ponta, deve ser

Sito como uma concorrente terrível à vitoria. Cambl orna-

Je outro cavalo na areia e não deve ser levada em conta sua
•fllüma carreira na grama. Tauá irá fazer seu reaparecimento
bem pvSarado. Por mero palpite Indicaremos Respingada e

Literal que formam a dupla 12.

CORRESPONDERA' A ESTRELLITA7
Deverá ser guindada ao favoritismo ila prova- a égua Es-

trellita, por ter reaparecido muito bem. Desta- feita contará
com o Gonzalez em seu dorso, e anda cm multo bom estado
esta pensionista de R. Rojas, como no-lo demonstrou em sua
ultima- atuação, quando foi dirigida com precipitação por par-
te de seu piloto, entrando em terceiro para Kacy c Hydra
que al não se encontram. Buzald, um anima! aluado que um
dia corre bem, como foi sábado passado sua ultima carreira
e na milha, e às vezes fracassa, se correr com juizo poderá
derrotar nossa favorita. Sunlight, que no sábado saiu d» tur-
ma de perdedores, deve ser visto como um serio candidato ao
triunfo. Jaty reaparecerá muito bem mexida, mas prefere
uma raia de grama. Queen Black e Fanopy somente aos aza-
ristas.

CONQUISTARA MADRUGADORA SUA PRIMEIRA VITORIA?
Correndo sábado ultimo de parelba com Sunlight, Madrn-

gadora formou uma dobradinha "11" num pareô com menos
concorrentes, mais fracos que estes que irá enfrentar agora;
será a favorita e deverá corresponder. ímpia, uma estreante
com bons trabalhos, não Irá correr de todo mal. Vejamos co-
mo sc portará a Jaraia do Stud L. P. Machado, que já deve-
ria Her ingressado num baras; seus responsáveis Insistem e
nós não acreditamos que possa fazer algo. Estreiam tambem,
neste pareô, Isleam e Errante. Do primeiro sabemos que no
R. G. do Sul não chegou a correr; quanto ao segundo é já
corrido na Gávea, com atuações fraoulssimas. Jade, Doura-
dinho e Halif.-rx III, ainda não entusiasmaram.

COUZINET NOSSA INDICAÇÃO NO QUILÔMETRO
Teremos um pareô Interessante em 1.000 metros, onde

sobressaem, sobre os demais competidores, K. Glove e Cou-
zinet pelo fato de a carreira se desenrolar na raia dc grama.
Couzinet, quando de sua ultima carreira na grama deu-se ao
luxo de pregar 71" 8/10 para o.s 1.200 metros. Contará cie
com o nosso voto para os posto principal. K. Glove, que na
sua ultima apresentação na areia nem ligeireza demonstrou,
agora deverá ser outro animal, pois na grama mete patas de
verdade. Será um serio obstáculo ao nosso favorito. Outro
nome da prova que (leve ser resneitado é o Cacuri, pois tra-
ta-se de um animal Ugeirão e duro. Hanover, que enrrni a
semana passada em São Vicente, c o quarto animal do pa-
rco. Caluba, Altita c Minerva são um tanto fracos para a ta-
refa.

TAQUARI PARA ENCERRAR A REUNIÃO
Se produzir carreira de acordo com a sua ultima "perfor-

mance", Taquari não deverá ser derrotado pelos sens anta-
gonistas de agora, pois que de sua ultima atuação brigou com
o Reservista a carreira toda e só foi agarrado cm cima do
laço pelo Cnmerino. Defenderá o nosso prognostico para ven-
cedor. Quanto à dupla, vamos optar pela Quina que anda em
muito bom estado como temos visto pelas suas ultimas car-
reiras. Incauto, um filho de Formastcrus aos cuidados de R.
Rojas, estreará com relativa chance de sucesso, pois trata-se
de um cavalo que pintou bem, mas é lodo sentido. Handful
um "sombrinha", não sabemos se irá ou não para o cabeça:
se for, tambem será um Inimigo para o nosso duo favorito.
Cabalista, Zorzal, Discada e Cczarion, com pretensões modos-
tas.

tutactons, qun está cnm na pai-
ma» das i .flui gania*», deverá
ficar Inativa por alguma» ae-
mana».

Don estreante» para n» corri-
das de_ta Bcmana cm Cidade
Jardim, é Incauto, um filho de
Formasterua com boa campa-
nha na Gavca, o que é olhado
com mal» otimismo, no entan-
to, o pensionista de Ramon Ro-
Jna, Irá fi luta sem nenh ma
pannada forte na illRtancta, o
que poderá fazer com que »e-
ja dns piores a aua estréia.

O nacional Gondoleiro, qne so
encontra nos cuidados do F.
Franco, foi snlimetlito ix nçüo
do termocatitêriò nos dol» Joe-
Ihos. O defensor do sr. Roberto
llgollnl deverá ficar Inativo por
longa temporada.

Procedente do Rio, deu entra-
da nas cocheiras de F. B. Oli-
veira, o inédito Ludovlco, que
na Gávea não pôde sor posto
cm condiçõe3 do estrear.

1 Sagramor, L. Gonjalci 68 38

( 1 Cambl, P. Voa  56 33
'O

( 5 Tauá. J. Nanclmento 63 50

5.0 PAREÔ — Prcmlo «IO A»
16,30 hora» — CrJ 25.000,00 —
0.260,00 — 2.600,00 — 1.250.00 -
Dlat. 1.100 mt».

Ka. C.
Bu-ald, O. Acunha ..66-6

Jaty, A. Cataldl  W

( 3 Queen Black, Nobrega 61 00
3)

( 1 Fanopy, M. Carvalho 61 V>

( 6 Eatrellltt, L Gonzalc» 61 25
1)

( C Sunlight, W. O. Silva 56 30

B.o PAREÔ — Prêmio «J» —
Aa 17 hora» — CrJ 25.000,00 —
7.600,00 — 3.7G0.00 — 2.500,00 —
Dlat. 1.300 mta.

Ka. O.

( 1 Madrugadora. W. O. S. 28

( 2 ímpia, A. Lucca  10

( 3 Ilallfai III, L. Osório 68 60
2)

( 1 Jaraia, L. Gonaalci . 61 10

( 5 Jade, A. Nerl  66 80
8)

( 6 Douradlnho, II. Urblr.a 66 70

( 7 Islcan, J. P. Som» , 06 10
4)

( 8 Errante, II. Zamudlo . 56 60

7.0 PAIIEO — Prcmlo «X» —
A» 17,30 hora» — Cr» 20.000,00 —
6.000,00 - 3.000,00 - 1.000,00 —
Dlat. 1.000 ml».

¦tTm f*

1 Kld cie,-e, A. Cataldl 51 SO

( 2 Cacurl, II. Zamudlo . 58 80
2)

( 8 11,-iii'ivi-r, Nn-e-liin uto 66 10

( 1 Caluba, L. Oaorlo ... 66 (0
t)

( 5 Altlta, A. Lucca .... 68 70

< 6 Couzinet, P. Vai .... 61 27
D

( 7 Minerva, N, Pereira . 62 70

8.0 PAItEO — Prcmlo «R» —
A» 18 horaa — CrJ 20.000,00 —
6.000.00 — 3.000,00 — 2.000,00 —
Dlat. 1.600 mta.

K». C.
( 1 Quina, I-, Oaorlo .... (1 36

1)
( 2 Incauto, L. Gon-talci 68 10

( 8 Taquari, Gr. Júnior . 68 30
2)

( 1 Ce-arlon, P. Mauizan 68 80

( 6 Handful, E. Garcia .. 52 10
8)

( 6 Dlacndn, F. Sobreiro 61 50

( 7 Zirzal. O. Coutlnho . 52 70
11 8 Evn, M. Cataldl  52 60

( 9 Caballfita, It. Urbina . 58 00

O l.o pareô 4 reservado a apren-
dl.e.i e Jóqueis até 10 vitoria».

O 7.0 parco »cra realizado na
pinta de grama, o» demal» na de
areia.

Todas ai vezes <*m que um turfiata apanha um programa
de corridas, para «acolher o seu prrfertdo, imediatamente
reporta-te àa "performancei" anteriorra doa conipetldore»,
verifica a raia rm quo seri dlxputada a carreira, observa »
quem caberá pilotar oa Integrante** da prova e olha o D**»'»
que deverão deslocar os mala prováveis vencedores. Traça
entio, paralelos e entrega-se a uma sírie de cálculos Indls-
pensaveis àqueles que desejam apontar com maiores possi-
bllidadea do êxito. Itralmentc, nno poderia ser de outra for-
ma. Corridas ile cavalo não constituem, nós o saltemos, Jogo
de aaar. Obedecem antes, a uma certa lógica, que oferece
predomínio, muito embora se constate algumas vezes a sua
ausência, mercê de fatores inesperados, tais como peripécias
de corridas ou pouca lisura do jóquei ou "entralnenr", A
nenhum turflsta »'• licito contestar, para se apontar com pro-
habilidades de êxito um detcrminndo parelheiro, ¦'• preciso
que se dé tratos h bola, t necessário usar a cabeça, pois nio
í acumulando parei hei ros cujos nomes Iniciem com a mesma,
letra do alfabeto ou ainda escolhendo nomes simpáticos, que
os apostadores logrará» sucesso rm suas escolhas.

Sendo ponto pacifico que os apreciadores do turfe tenham
que contar com sua soWa de informaçdes, nada mais indicado
que o Joekey-Club procure facilitar-lhes a tarefa, fornecen-
do-lhes os dados para os cálculos que se Impõem, notada-
mente quando a antecipação dos informes ao publico dependa
da entidade turfistira paulistana, assinalada a impossibilidade
da imprensa cm obtc-las, como í o caso que passaremos a
abordar.

Muito embora possa não porecer, a ordem dos parelhcl-
ros na fita de partida c de vital importância para a verifica-
ção de possibilidades, pois sempre •isiste grande vantagem
àqueles que saem junto à cerca interna, principalmente quando
se trata de parelheiros velozes. Não temos qualquer duvida
que a ordem de haliza na largada, desde que dada a publico
com antecipação, viria enriquecer os elementos com que os
apostadores contam para indicar seu preferido. O Jockey-
Club lograria um tento, dando mostras de grande cuidado
pelos interesses dos apostadores, sc sorteassem já na quinta-
feira a ordem de partida na fita, dando-as a publicidade
juntamente com as montarias oficiais, quando não em todas
as carreiras, ao menos nas dc percurso dc reta, onde a ordem
de baliza tem a sua importância aumentada para os aposta-
dores. Todos sabem que numa corrida de 1.200 ou 1-000
metros, no prolongamento da reta de chegada, os parelheiros
que largam Junto ã cerca Interna contam com nitida vanta-
gem sobre os demais, por razões óbvias. Há ainda a acentuar,
que nos duzentos metros iniciais do prolongamento da reta,
o terreno junto à cerca externa não é tão seguro e os pare-
Iheiros que por ali largam, alem de terem contra si este
fator adverso, ainda enfrentam os prejuízos da Pirda de
terreno que sofrem com o desvio de linha, i -ovocado pela
natural tendência de correrem para Junto aos paus-

Ao Jockcy-Clubi de São Paulo, a quem cabe colaborar
com a imprensa para melhorar cada vez mais o nível de
Informações ao publico, eis af uma sugestão que poderia ser
aproveitada, notadámente ao considerarmos que tal Inovação
não importaria em qualquer ônus Paro a sociedade c «d
benefícios viria trazer aos turfistas, que acollierlaim com
grande simpatia a Iniciativa.

TROTE EM REVISTA

Oito pareôs hole em Vila Guilherme
A carreira de encerramento é a melhor da tarde — Reaparece A. D. Pinto

Na reunião programada para
esta tarde no Hipodromo de Vila
Guilherme, o publico apreciador
de corrida» do trotadorea, terá en-
aejo do preeenclar um augeutlvo
programa de oito carreira», algu-
maa da» mala bem equilibradas.

Ei» oa nosuoa prognoBticofl:

L» rAUKO 3.200 METBOS

Prova numerosa o de difícil
prognostico, pela lrregularldado
do» participantes, que »&o os pio-
re» que exiBtein em Vila Guilhei-
me. Nosao palpite cal cm Laguna,
que deverá ser dirigida .pelo Sou-
za Aranha. A dupla com Caboclo
é bem apontada, sendo a diferen-
ca, Macaco.

2.o 1'AHKO - 1.609 METROS

Agradou sobremaneira a estréia
do Indiana, quo agora poderá ter
a primeira a paasar pelo disco,
devendo ter em Nonocha, Diva o
Hcnrleto os malB sérios adversa-
rios. Somos pela dupla 14, tendo
nu chave o rcfor.o de Balerlnc.

3.0 PAREÔ - 1.009 METROS'

Cremos ter chegado a vez do Cl-
gana marcar expressivo vitoria,
Tem corrido com regularidade eaaa
pilotada do O. Silva. A dupla com
Oarita, que sempre tem chegado
colocada, é a melhor, aendo qua

Argentina retorna de um período
de repouso, faltando algo ainda,
devendo mesmo assim aer o auple-
mento,

i.i> tareo — z.:oo metros

Apeaar do aumento de «handl-
capi-, e Flete o nosso escolhido
para vencedor. Tem corrido mui
regularmente. 81cepy Slater * a
candidata à formn.f-o da duplo,
pela aua derradeira atuaçlo. Char-
mer, cada vez melhor, poderã sur-
preender.

í.o TAREO — 2.200 METROS

Carreira difícil, pelo grando
equilíbrio doa concorrentes. Somo»
partidários ao Coati para o pri-
moiro posto. Atravessa bom pcrlo-
do e parece-nos superior ao lote.
A dupla com Worthy-Chap n 6
Aos melhores, uma vez que há na
chave quatro, o reforço de Last
Chance. Capivara o nome seguinte.

6.0 PAItEO — 1.009 METROS

Mais uma prova bem equilibra-
da. Wimona venceu no domingo;
Sarlta retoma do companhia cama-
rada: Dusty Ploco lia bem diri-
gldoi Cayman tem sempre chega-
do perto-, Adventurous melhora
progressivamente e Purê é valente-
Alienar). Good Brothcr nfio está no
parco. IíidicaremoB, -Dusty Piece

PALPITES
(TROTE)

-. . Caboclo . . (12) Macaco
. . Diva (14) Nonocha

,.. Garita . . . (13) Argentina
... S.. Sister. . (12) Charmer

Coatí W. Chap II (14) Capivara
D. Piecc Cayman .. (12) Purê
Tanfío Calçadinho. (24) Cantor
Rubi Sleeper . . (34) A Paul Guy

Laguna
Indiana
Cigana
Flete

para a ponta, com Cayman na du-
pia, ficando Puro como dlferen.a.

7.» PARKO — 2.200 METROS

Para o primeiro posto, gosta-
mo» dc Tango, que esteve parado
algumas semana». 15 «uperlor ao
lote e tem exercício» animadores.
A dupla com Calçadinho é a nos.aa
preferida, eendo que Cantor, Vera

e Tala poderllo aer olhado» eomo
azares tentadores. A pareô difícil,
convenhemoe.

8.0 PAREÔ — 1.200 METROS

Rubi II, qu» ostenta grande for-
ma, n5o deverá »er derrotado,
apesar de ter em Sleeper, Maram-
bo e A Paul Guy fortes adversa-
rio». Gostamos da dupla 31.

O PROGRAMA

fi o seguinte o programa oficial*

l.o TAREO — Aa 11,00 horaa —
2.20(1 nie-treia.

mta.
( 1 Caboclo, R. Manzl  —

1) 2 Já Vou, A. Carplnelll ... 20
( » Caroniunl, C. Lemolne .. 60

( 3 Laguna, S. Aranha  20
2) 1 Corlnga, 8. Malmlno .... 20

( 6 Gringo, J. Belfloro  —

( 6 Grilo, J. Adfio  10
3) 7 Guarani II, A. Oliveira . 60

( 8 Garoto, A. Carhonarl ... 20

1) 8 Balerlna. J. Squllnnta
(10 Elaa, L, Cardcnos ....

Nossos informes — O programa
doa Anjo»20

S.o FAREO — Aa 15.00 horaa —
1.609 metroí.

mta.
1 Cigana, O, Silva  20

( 9 Macaco, C. Sraíuro 10
1)10 PlraJu, A. Luiz —

(11 Marajó, V. Carbonnrt ... 60

2.» TAREO — A« 11.30 hora» —
1.609 metro».

mts.
( 1 Indiana, S. Mendonça .... —

1)
( 2 Tico, J. Belflore —

( 3 Nonocha, E. Andrelnl .. 20
2)

( 1 Anabela, A. Ambroslo .. 20

( 5 Fablola, V. Papaléo .... —
8) 6 llcnrlete, Saul 20

( 7 Herança, O. Bllva —

2 Argentina,- A. Frasal .

( 8 Garita, F. Vlscardl ...
8)

( 4 üellaco, C. Motarazzo

20

10

( 6 BIguâ, J. Furtado
1)

< 6 Novela, J. Adio ...

l.o PAREÔ — A» 15,30 hora» —
t.200 metroa.

mta.
Flete. J. R. da Silva ... 60

Slcepy Slater, A. Fuaco .

Charmer, J. M. doa Anjoa

A. Carplnelll

SC

«0

( 2 Sarlta, J. M.
2)

( 3 Cayman, J. Belflore .....

( 1 Purê, A. D'Avan_o ..,,..
S)

( 3 Adventurous, P. Santonl ,

( 6 Good Brother, A. D. Pinto —
1)

( 7 Wlnona, 8. Saplenza ao
7.» TAREO — Aa 17.00 bora» —

2.200 metroa.
mta.

( 1 Promessa, J. Be!flore .... —
1)

( 2 Vera, J. M. do» Anjo» . «0

( 2 Calçadinho, A. D. Pinto . 20
2)

( 3 Fidalgo, A Lula «0

20

( 1 Geme,
1)

l 6 Duque, A.

5.» TAREO •
2.200 melrus.

1 Coall, F.

D. Pinto 20

As 16,00 hora» —

Bosco  60

2 Capivara, F. Gonçalves

( 3 Altair, A. Ambroslo ,
3)

( 1 Primavera, J. Adfio

60

10

( 1 Tala. S. Aranha 60
3)

( 5 Cantor, J. Ambroslo .,,. 80

( 6 Oilqulto, A. Carpínclll «0
4)

( 7 Tango, B. Alvea Í0

8." PAREÔ
2.200 mclros.

< 5 Worthy Chap II,
D

( 6 Last Chanco, P.

Belflore 80

Santonl 80

6.o PAREÔ — Aa 10.30 hora» —
1.60a metro». -

mis.
1 Dusty Plcca, G. Roman . 10

Ac 17,30 horas —

mts.
( 1 Marambu, A. S. Corria —

1)
( 2 Sonhador, S. Siplcnza ... 20

( 3 A Paul Guy, S. Aranha 40
2) !.

( > Mela Lua, J. Adílo —

( 1 Rubi IL J. n. da Silva 80
3)

( 5 Fa Presto, V. Tapulío ... —

( 6 Sleeper, A. D. Pinto
1)

( 7 Dreamboy, F. Bosco' 20

HOJE TROTE NA
Â Vantajosa
RUA BOA VISTA 335

_^_____ _j-
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Pacheco, Gonzalez e Zamudio,
os pilotos para o "Seleção"
Montaria* provaveiH e cotaçoe* du JORNAL DE NOTICIAS pra as nove provtw dc domingo cm

Cidade Jardim
l.o MMO — rr»ralo 'U-teçlo''

Vi I) I M - Cll ar ,., v|
iii.i. l.iW ......iu a

1 Le!», II. I'-. * - ..  (J, 1J
» Irf1Me.je.ell», (!••,. ,1. e , fó IJ,

3 Bruxa. a. suitiiktio . ss m

Io TARRO - 17. >i.l.a "T" ~ A«
u boru - crt to 000,00 — ..
a ooa.oo - 3.000.00 - t 000,00

Dllt, I.OOO airee,,.,.
Ki 0.

( 1 tluaçii. U (iMtlo .... iii ai
II

l 3 Arale-nt». K, I.urca .,, RJ 50

( 3 HailUe, 1*. Viu  U US
11

( 4 Curue-ara, Frsnç.wo , M SO

( 5 Oalpapa, N. Partira . vi M
ta

( 6 Ouro flui,, Slgtmtpiil SS 100

( 7 Ca»it,ine!rn, D. Gan-ta . SA Vi
41 S Cltleti Clalupo. K. Vla-lrai M Ia)

( 9 Oivnlle... It. Corre«a .. .".:! 80

3.0 PAUKO — Premio "A" - A'»
14 e 30 - Crt 3S.000.00
7.000.00 - 3.900.0o — Dlit. ..
•.•'¦> uirtroe.

Kn C
1 Cascade, L. Gutiulcit . S.í, JO

3 ' " a-..-!-. rt. J, Cai-t». .JO It

3 a tVylSo t»), Or. Jr. 55 23

( 4 Fascluatlon, Ziuiiudlu 55 10
4)

( s D^iiiiuiiB, p. Vb» .... 53 ;:3

(•) e-t-Jarrela.

4o PAREÔ — Premio "it" — A'i
13 horns — Crt 2S 000.00 — ..
.1.000.00 — 2.300.00 — D-»t. ..
l.Joo metros.

Ka. C.

» V. P. Vtt ... 33

5 Jut«|.*. i„ Qonulei, 3?

3 Brocho, J. Newclmeaiito lis ss

14 l>m«a. N. Pereira ... a» u
41

( I ArtuMia. D, llsirla .. SI «0

í o PARKO - Pronto "I" — A"e
13 e 30 - Crt 40 000,00 --....
10 000.00 — 4.0oo,oo — I.OOO,'»
— DUt, l.oeo int-tro*.

(Ca O,

AS CORRIDAS EM CAMPINAS
Seis parcos fraquissimos domingo no Bonfim

l'e::\ it rritnlAo de domliiito cm
(-.iie|i'ii.i lot uiitantuiilo o w-
litiiut* programai

l.» i-mi; .* — 14 horaa — HK)
miiltueí — Ctt 3.000.01).

Kl.
DilaUKI  J}

Atalaia  31

Jalr  si

Charrlla sn

2» PARVO - l.iOrt in.'tliu —
11,3(1 hortw — Crt 4.OM.O0.

Kl
1 Arrolo ÍO

Uueiue  j«

Mim Taipa  .. .. rt

l.-rilarÜi. , }|

3.» PAREÔ — 13.10 noraa —
1.W0 me-lroa — Crt 4.000,00.

Ki.
1 DU It.irrj/ B*.'llc »0

Zumbi ..

Velomsr

m

32

4 Macau  J*J
" Fecadit  34

4.*» PAURO - 11,30 n-n...
1.300 m*lroa .. Cit 4.Ü00.H0.

t Taonbl ..

JupU ., .

C.*ratiita .

a 4 Aguacdro
41

t3 Ca.ron»! ..

3.» PAREÔ
1.6'>0 mastros

1 A* ile Trunfo

3 lyirdship ,. .

.Ur.irsc» It .,

Abunan ., ,.

. 10.30 liorM
Crt ».000,00.

9» PAREÔ — 17.10 horat
t .300 mo ir.i.e — Ctt 4. («30,00.

i Inspetor ,

3 A:i!l ..*'.:;r\

3 Mo-qulto

(4 Outrotanto
li

(3 Mrtr.r. i .,

Ka.
M

S3

S3

SS

33

Ks.
31

31

48

.11

Ka.
J3

53

33

33

50

Analisando a "sabatina" carioca
Betei poderá levantar o pareô com pulsorio —
Beach, Elan, Attacker e Barcelona os demais

RIO, 29 (Especial parn o
JORNAL DE NOTICIAS! —
Para o festival, quo sábado ele.
verá .ser efetuado no Hipoelro-
mo Brasileiro, a ComL<sãu de
Corridas não conseguiu formar
mais eio quo neto pareôs, uão
havendo mesmo prova que me-
reça maior destaque.

Eis as nossas primeira*! im-
p res.se" e>s:
1.0 pareô — 1.300 nietreis

O purt-o de compulsória tem
em Batei grande candidato. O
gaúcho encontra-se entre ad-
versariòa mexlestos. podendo
sair da rala com o laure'. A
dupla deverá ser decidida eutru
Presaúroso, Flim e Lavinia,
tendo a veloz Flttn mais preell-
cados, estando credenciada; po-
Ia sua derradeira exibição.
2.0 pareô — 1.500 metros

Ostentando bom perioel.-> e!o
preparo. Cambuci impõe-se co.
mo o mais provável vencedor,
devendo ter cm Janela, cuja
forma é excelente e Dona Siri-
ia, muito favorecida no peso.

os mais sérios obstáculos. Den-
biru' e Daphnei não devem íl-
car fora de e«)*.*,lttu;ões.
;t.o pareô — 1.100 metroa

As fumaças que Ecelero pos.
sul são grandes e pode assim
ser o primeiro a passar pelo
eliseo, mas irá enrjontrar opo-
alção seria por parto de Rio
Bonito, e Come Oa!, que rstor-
nam cm companhia dominais
jeitosas, notaelamente o •fejei.un-
do, que esteve e>m merecido re-
pouso. Olho cm Pitlhlrlba. que
era levado de "barbada" cm
sua ultima exibição.
4.0 pnre-ei — 1.100 metros

Palm Boacíi tem classe paia
passar por cima, as adversárias
quo irá enfrentar, com exclu-
são dc Inspiração, que deverA
ser sua mais seria rival. A d-a-
pia destaca-se tambem. eromo
a ponta ela pupila ele Zufiiirn.
Fulvla e IJania, encontram, cn-
ire os azaristas, alguns parti-
darios.
lí.o parco — 1.000 metros

Depois de ter estreado mui-

Cambuci, Ecelero, Palm
preferidos inicialmente

to jogado, Elan reaparecerá
com nitldaa possibilidades de
êxito. Mesmo sendo numeroso
o lote de inscritos, poderá ser
o ganhador. Fausto, Ouro Pre-
to e Guama são nomes de rea-
peito.
•S.o pareô — 1.600 metros

E' muito útil o mineiro At-
tacker, que tem corrido com
regularidade. A companhia
convém e deverá ser um do»
primeiros no final. Verdam,
Livorno, Scarface o Lovolace
serão rivais certos, notndamen.
to Livorno, que na areia ó de
corrida.
7.0 pareô — 1.100 metros

Retorna a Barcelona. que
sempre figurou em compa-
nhias bem mais reforçadas.
Tem bom preparo e deverá ter
parte ativa na refrega. Alvor,
veloz e em grande forma, deve
ser olhado como concorrente
certos A vitoria. Ajahy, Jorna-
ry e Imbu' são tambem depo-
6ltarIos dc largas esperanças.

t I' ata.... I, OahltlO .... U 30

8 Caçula, i*. v»<  ss 33
( 3 T. !t'*'.. *i i..i. (I'.t'««l*« SS Sil

31
( 4 J-a-.llll I*. It. " 1 Ml . U S0

( S Baeape, & Oarcla .. íl 13
4)

t « P. dn Oo»!*. 1. Car». W to

í o PARKO - Pre-mlo "T" - À'a
It • 10 - e-i| 23 000.00 — ....
0.330,00 - 2.500,00 - 1.230.00 —
Dlat. 1.R00 metro*.

K« tt
1 Adall, I. Oouiale» ... m m
> l.ae.l .... It. OlKUlll .- si •'»)

3 Cliia-o Prlrwâ, ,Veilire*ic» St 40

* I Ii-li;rl.i. .*:ii:*i .r-1*1 .. 34 33
3)

( 4 Cravador, 3. Carrilho fal 40

( 5 CalH. N.*»m, P. Vai ., St 10
4l

( li TapaJÚ, I.. Oanrto ,. 34 '13

7.o PAReSO - Promlo "1." - A »
18 • 50 horaa — Cri 33.000.00
— «. 230.00 — 2.50.1.0.1 — ....
1.250.00 - Dlst. 1.60*3 metros.

Ka. C.
1 Mlueapolla, !¦'.. Garcia 54 33

( 2 Kacr. R. Olgulo .... S« M
21

( .7 Intllseret». I*. Vit .. 51 30

( 1 Kaklr. .**. P«i*rlra ...
31

( 5 Dieii, Oreme Junlor .

éW 70

51 90

31 S0( ei Clcvolaml, R. Corrêa
4)

( 7 D'Artagnan, J. Carv. . 54 .10

(l.o PAREÔ — Premio "f" — A'I
17.30 horm — Crt 40.000.00 —
12.000.00 — O.OOo.oo — 4.ooo.oo

— Dlat. 1.500 metros.
Ka. C.

1 Maltaca, R. Oarcla .. S3 !»
» Crncliilui, A. Nobrega 5.1 «3

( 2 La Zingara, Pacheco 8.1 e30
2)

( 3 Be,lienila, P.. Olguln . 53 00

( 4 Ardolío. Orem» Jr. . Kl .13
3)

( S Cnmpo Alegre, Osório 65 -10

( 6 Igloca. It. Urblna .... 5-7 40
4) 7 Funtiy Kyes. J. Carr. 5'( 30

( 8 Rabisco. P.. Zamudlo . 53 CO

P.o PAREÔ — Premio "V" — A'»
18 e 10 horas — Crt 20.000.00
— 8.000.00 — 3.000,00 — ....
2.000,00 — Dl.it. 1.300 metros.

Ks. C.
( 1 Xullmar, E. Gtercla .. 5G 23

1)
( 3 Mandrake, .V. Catnidl 51 40

( 3 Iogul. R. Paclieuo ... 32 35
3)

( 4 Entusiasmo, Nobrega. 52 50

( 5 Cume, L. Osório .... 53 3.1
ttl 8 Jacul. P. Vai  56 60

( 7 Fivo Stars. Nrssclniento 52 90

( g Vibor, R. Olguln ... 52 40
4) 9 Jubtloso, J. P. Souza 52 90

(10 Cometei. N. Pereira . 5G 40

Peleie, Sassiado, Timoneiro, Cabotino e Monte Cristo
alistados na melhor prova de domingo em São Vicente
SEIS IHREOS EQUILIBRADOS FORAM ORGANIZADOS PARA A REUNIÃO DE DOMIN-

GO — DEASSI PONCE DE LEON, CERRO ALTO, BASOFIA, PE.LELE E MISS GOOD OS
FAVORITOS INICIAIS

' 
Já foi dado & publicidade o

programa para a primeira do-
minguei ra que o Joc.Upy-Club
de São Vicente vai realizar em
seu campo de corridas,

Apeís já ter a mais nova en-
tldade turfistlca do Brasil pro-
porclemado aos apreciadores do
esporte das rédeas dois progra-
mas. um no sábado, quando da
estreMa o o mal» recento numa
quinta-feira, elaborou par» do-
mlngo vindouro uni conjunto do
seis carreiras, as quais, em so
tratando da Jovem sociedade,
devem ser consideradas regu-
lares.

Apesar dos naturais obsta-
culeis quo o .Tockoy-CIub de Süo
Vicente encontra para atingir
o nível quo almejam o» seus
mentores, noto. • Já regularltla-
tle nos programa» que a socle-
dade procura manter com •
maior assiduidade poaslvel.

Do "meotlng** anunciado pa-
ra domingo vindouro, toma des-
taque o Orando Premio "Jo-
ekey-CIub de S5o Vicente", que
será disputado na distancia do
1.300 metros, dotando o aeu
vencedor com o promlo de 30
mil cruzeiros. A esta preiv».
elo resto Interessante, competi-
rilo Pelote, Sassiado. Timoneiro.
Cabotino e* Monto Cristo, muis-
tltulndo esta a turma n. 1 qiie
atua no Hipodromo de Süo VI-
rente. Aguarda-se com curlo-
sitiado um novo encontro rn-
tre os dois primeiros, pois os
leitores elevem estar lembrados
que e*m sua ultima apresentaçBo
Sassiado cruzou o disco de
chegada â frente de Peleie. ten-
elo Hielo elesclusslficado cm fa-
Veir eleste pensionista (lo R. Itn-
Jas, n quem roube, n«s!ni. »
lanrel ela vitoria. Ti-lelr, que 6
o "eriie*le" ele S. Vicente, eleve-
rá leaisiiialur novo sucesso, ele
voz qtn» H'.\tiPim>K s**r cnrrrdor
em rala tle areia, tendo, aelc-
mais unia tarefa das mnl*a ea-
modas em enfrentar tais ndver-
sarins, \u,\h Hubr-m)>«t <ju*f* WA
circunstancias neirmals dlficll-
mente será suplantado por

Sassiado. Quanto a Timoneiro,
apesar deto vir atuando com
grande regularidade b oaten-
tar magnífico estado do prepa-
ro nSo o cremeis capaz, do su-
plantar o favorito, acentuando
porem qun não lhe falta "chnn-
ce" para continuar a sorlo lnl-
ciada em Cidade Jardim. Cabo-
Uno, quo vai competir pela
primeira vez na raia de São VI-
cente, nSo nos parece rival pe-
rlgoso, acrescentando-se que
suas ultimas atuações om SSo
Paulo nüo tem sido das mais
convincentes, em quo peso seu
terceiro lugar para Glbelino e
Car.url.

.Mas, eis e> programa paru do-
mingo em São Vicente:

i.i, PA11EO - Ai 13,30 hora* -
1.000 metros — Vreralo "(íiande lio-
tel Atlantic," - Crt 10.000,00 -
2.000,00 - I .000,00,

ki.
I DEHASS1  54

(2
2)

(J

C+
3)
(5

Cf.
4)
(7

AURA  34

IIY.W  54

EESTA

RABINO

DAR1IEIXA

IPU

54

J«

i4

52

2.o PAREÔ - A» I4.i0 Iiom -

i.5<Jfl m-ttxoi - Premío "tír.twle lio-
tel r.tmtujri" - Cri íO.000,00 -

2.000,00 - 1.000,00.
CONDAO 5<

PONCE DB LEON .... ">
HIDALGO 5*

C4 VI11Í.IN'I\ 58
45
C? COQUETEL 58

PLATINADA .
DANS.UUNO

C4
-1)

(5

50
54

43MAILING

IIONOS  52

4.0 1'AHEO - Ai i5,J0 horas -

1.00(1 metros — Picmlo "Cidade do
Santos" - Cr$ 15.000,00 - 3.000,00
- t.500,00.

t).

JO ATURA  53
KOSA DE MAIO  53

BASOFIA  .. 53

(4
4)

(3

SMYIINA 53

PINDOIIAMA  55

S.o I'r\IlEO*- \* it,t0 liorai -
l . SOO mettirt — Grande Premio "Je>

epiel Ouhe tle S3o Vicente" - Crf
10.000,00 - A.000,00 - 3.000,00.

tes.
t PELEI.U  58

SASSIADO  5*5
TIMONEIRO  50

C4
4)

CABOTINO  54

MONTE CRISTO 49

6.0 1'AP.F.O - As i7 hons - 1.500
metroa — Premio "Hotel Paique Bai-
r.carío" - CrJ íO.000,00 - 2.000,00
- 1.000,00.

U.
I MISS COOD .,  52

C4
3)

C5

C«
4}

C7

GROSELIIA .. ., .. .. 52

CHIMANGO

SENTI.NEI-A

ASTUCIOSA

48

50

52

C2
2)

C3

STA1.M.LSS

TAYASSU

54

54

3j> PARI-O - Al (4,50 horas -
1 000 metrea^ — Premio "Cidade ele
Slo Vil ente" - Cr* lO.000.00 -

2.000,00 - 1.000,00.
Jtf.

i CERRO Al.TO  58

PRB 2
Radio Clubs Paranaense Ltda.

EMISSORA FONDADâ EM 27-*-l»24.
CWria 208.3 metro* - Frei|uC-ucla de 1440 klloclcloa -

Potêncl» 10 KW n» antena

A EMISSORA LIDER DO PARANÁ

DEPARTAMENTO COMERCIAL E ESTÚDIOS
Hun Barão do Rio Branco, 135 — Caixa, 448
Fones: GG1 e 1920 - End. Telegr.: BEDOIS

i Curitiba — Paraná
(S2Í)

Piireirt do "In:tting"t 4.ot 5.o e 6.0.
''Jíctting" Viccntínoi l.o e 2.o p»*

teo».

ASSOCIAÇÕES
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE

CIRURGIÕES DEHTISTAS
KstA programado para o proxl*

mo nifi.i de abril um curso de
tratamento dc canais, à cargo d«»
ar. Anuelo Vela.

SEMANA DE ENDOTONTIA
"DR. JOSÉ' DE SOUZA LIMA"
— A AaHOcta-yáo continua rec»
beudo Inijerlç4e8 para ease cer-
tame, a ser realizado em Poçoa
de Caldas. Das lnscrlçfiea depen-
de a reserva de lug-ir nos varloa»
irrite-la relacionados para cada
soclo. Oa lllladoa b&o tambem
convidados a enviar sua contrt-
bulçSo cientifica para o oerta-
me.

CONFERÊNCIAS - SerA reall.
zuda hoje, âs 21 horas, às 21 lio.
ras, na sede social, uma confa-
rencla do sr. Milton Santos Cou-
ra, nobre o toma: "Considera-
çlies sobra a Vitamina D 2".

Polílica — Exterior --
Comércio — Tudo no
JORNAL DE NOTICIAS

Precisa de empregados?
Técnicos, mecânicos, comerciarios e domésticos
reem-chegados da Europa são encontrados atra-
vé» dos anúncios publicados no "DEUTSCHE
NACHRICHTEN" ("Notícias Alemãs") -

Rua Florêncio de Abreu, 164*168.
(223)

A FAMÍLIA DE

•?•I D. FRINA MASSA DE OLIVEIRA
Agradeça a todos que a confortaram no doloroso

trans* por que passou, e convida os parentes • amigos,
para assistirem à missa de 7.° dia, que será celebrada em
sua Intenção, na Igreja de Sâo Rafael, sita no Largo S. Ra-
fael (Moóca), AMANHA às 7,30 horas. Por mais este ato de
rellclão e amizadt agradece.

(1638 — 29-30)

EDITAIS
CAFEEIRA PALÁCIOS S/A.

EM QVV, SK TRANSFORMOU A SOCIEDADE CHRISTINO PALÁCIOS & CIA. I.TDA -
SEDE: — PR0MISSA0 - EST, DK 8. PAULO

Ha",|e|tll!.« (|M : ¦ I I . • ,1 | ., ,|i,
II. .-I — I .1 . I ¦ t|l ti I * r. .

t'alil«rt» e|et t i....!-.» ,

CVnTORIO !>0 .-.i-.;' •:i..i
OflCIO

Durv»l Atvta* ile HaiUU — T»iVlU(i
- r.. ...v.

Kr»tiel«e-0 KuIjI alua..- .-. — I • ,»-
*••--*- liltillltlil.i.

TIUBIaAOO — (."«ea Ia. II -
Hi, lilt,

ReScãrrinu fuuUtcA ni* ai.-
TKIIAÇAO DK l'HNTR.VTH SO.
CIAI. K DK TltANHKOIlMACAO
OA BOCIEDADM POR QliiT.va
¦CURI8TIN0 PALACI08 A CIA.
I.TDA » l.it BoOIKtMDK ANONL
MA. NA rORMA AIIA1XO, SO
VALOR DR IM MILHÃO DK

CnUJÍKIROS.

Heilbsm i|uaiilrrj eatn pnlill.:» ns-
erltur» di »lta-i»e;*o ele» rotitmlo
sue-lal A ele trnii.raatnine.-Sei Ua *•>•
<-|i*,ln,|i* apor >|aia,tns (Cliilillnn I'e-
I.VUns A Cln. I.teln.» e*tn nei<-l»itnil»
anônima vlra-m tiv. ao» entorxi)
(lll illnn rio mt» •!¦• mnre» tln mil
ni.vermitai.*) - ,|.....»-,it. (1960),
nesta rlilntle tle Prietiil»«llo. Kntn-
tlei ,le Mn Paulo, em cnrlorln. po-
tiuitn mim eurrereiile hnbllltaeln •
o TabnlIAo niio ia.ita «iilieíererii,
compârecornm lenrt**. .'ntre «I Ju»-
(as o rontrntnelM, » iwlx-r: conao
ntitaarirntiteii e recljhsòeawentaí ou.
t,arKfie|e><.. CHRISTINO PALÁCIOS,
lirnsllelrn, e-n.nelei. rom*irlnnt<«:
ANTÔNIO JfARQÍJKS IIKATO.
porluRei»*. rn-tneln. reenierrlantn,
portador «1o «rtlílcado ele reRistn»
,|e eiatrnncelre.il la.a» :i.D2l i>*4>eallr:to
pela Da-legnela ele Poliria desta
rPIn-le: CKLESTINO PALACIQB,
bruilclro, solteiro, maior elo co-
mercio; I7.IDRO PALÁCIOS, hrn-
sllelro. sialt"lrii, mninr. tle. reemer-
cIt; GERALDO CRIITO. Iirnsllarlro,
Solteiro, mnlor. (Io romen-ln. D.»
nO.=IA PALÁCIOS BBATO, bnuiL
l-lrs. eaftarlti. de [ireinlits t|nm»s-
iIi-íli. nn.t-tiela ei- «éu martelo, An-
tonlo Marquei Beato, •* pw ele
dovidamento autorl/aila a enmcr-
rlar, pnr liistruinento pulallrn la-
vrado hpjo, licita.*, nota... livro n •

10. fls. Hv; D.a I.YDIA COP.A-
DA7.7.I PALÁCIOS, linirellevtrn. en-
sarla. ele prenela. ilom-stlen... a.'-
lelrttlila de* a«u marido, Clirlstlno
Pnlilrlos. e por eM dnrldamente
stiterrljaiiii n e.inmt.-lair, pe'r Instru-
inénto pi»blli*f>. làvraftò hoj-í, ncitts
notn.-i. livro 10, ti'. Vt*f.; DTRCF.U
PALÁCIOS, hra-ellelrn. solteiro,
menor pübere, »li cóíiwclo, hímIs-
tido pnr neu pai ChrUtlno Pala-
rios o por •*!•** dovtdámento autori-
7.i\i\o a .comerciar; por Instrumento
teitlille-o, lavraelo linje, nesta, no-
ti... livro n. 10, fia. 12: e LI-I7.
C.VP.L03 rALACIOS. lirri.Hll,-lro,
..eiiL-iro. menor pubera, estudante,
íi.shI.hIíiIo por sou piii ChrUtlno l*»-
laci.is e por elo derldamonte auto-
rlzntlo a romerrlnr, por ln-rtrtimen-
to publico, lavrade, lioje, ni-.-ta.*. no-
ta... livro 10, fl". 13, todos real-
dentes nestn cidade de Promlsaüra.
Os presente., nwus conliecldus. do
Tabelião e das duas testemunhas
adianto nomeadas e> a.*r.*.-inadas, as
qunla tambem conliée-o o dou ftS, B,
p*'rautc essa., mesmas testemti-
nlins. peleis outorgairtes e reclpro-
comente outorgados, nrtmn menclo-
nados, falando caela um por sim
ve*., me foi dito o seguinte: Pri-
meiro: Que os dnl» primeiros ou-
teiigante.i e rotrlproramente outor-
Baileis. Cliriíatliio Palileios n Anto-
nio Marauea IJento. aSn os nnteos
sócios de uma aix-letlaele por quo-
tas tle responsabilidade limitada,
que gira sob n flitna ou razRO de
.Clirlstlno 1'alaclos & Cia. Ltda.,
rom saído ne.sta clelade o comarca
ao Promlssflo, cujo contrato foi
devidamente arquivado na Junta
Comercial do Estado.*sob n.o,
112.701. por despacho do 10 da
mnlo de 19*19. com o eyipltal do
quinhentos mil cruzeiros (Cr?
500.000.00). dividido em clncoenta
(150) ([tiot-iii de eles mil cruzeiros
(Cr? 10.000.00) cada uma, cabendo
ao soclo Clirlstlno Palácios, qua-
renta (40) quotas, lio valor total
de quatrocentos mil cruzeiros (CrJ
400.000.00) 9 ao soclo Antônio Mar-
ques Beato, dez (Í0> quotas no
valor total de cem mil cruzeiros
(Cri 100.000,00); SEGUNDO: —
Que. pina maior. tieiüenvolvlmciito
tios negócios sociais, deliberaram
ambos os sócios, liá pouco referi-
tios, admitir como sócios da firma
os aote últimos outorgautes e recl-
procamente outorgados. Celestino
Palácios. Izldro Palácios. Geraldo
Certo. D.a Rona Palácios Beato,
Da. Lydla Coradazzi Palileios, Dlr-
ceu Palácios c Luiz Carlos Pala-
cios. e, para isso, o soclo Chrls-
tino Paludoa, com pleno assentl-
mento do soclo Antônio Marques
Beato, cede e transfere a cada um
dns outorgantes e reciprocamente
outorgados. Celestino Palácios,
Izldro Palácio», Geraldo Certo e
D.a Rosa Palácios Beato, acima
referido.., umn quota da socleda-
tle, pelo preço certo de dez mil
cruzeiros (Cr$ 10.000,00), que de-
clara haver recebido de cada um,
«¦m moeda corrente do país, pelo
que lhes dá, plena e geral quita-
Cáo. — Que do me.imo modo, o
soclo Antônio Marques Bento,
tnmbem eom pleno as.sontlmento
do soclo Clirlatlno Palácios, cede
e transfere, a cada um dos três
últimos outorgantes e reciproca-
mente outorgados. D.a Lydla Co-
radazzl Palácios. Dlrceu Palácios e
Luiz Carlos Palácios. Já acima re-
feridos, umn quota da sociedade
pelo preço certo de dez mil cru-
zelros (Cr* 10.000.00). que declara
Já haver recebido de cada um,
em moeda corrente do pais. pelo
que lhes dil plena e geral quita-
çáo: TERCEIRO: — Que. efetua-
da assim, essa sobredlta cessão de
quotas, fica o capital da sociedade
assim distribuído: Clirlstlno Pala-
cios com 28 quotas de dez mil
cruzeiros (CrJ 10.OOn.00) cada uma,
no valor global do trezentos e ses-
senta mil cruzeiros (CrS 
lifAnOO.OO): Antônio Merques Bcs-
to. com seto quotas de dez mil
cruzeiros (CrS 10.000,00) cadn uma,
nn valor global de setenta mil cru-
zelros (Cri 70.00*1.00); Celestino
Palácios, cnm uma quota de dez
mil cruzeiros (CrJ 1Ô.0O0.00): Izl-
dro Palácios.' com uma quota de
dez mil rruzeiros (CrS 10.000.00);
Geraldo Certo, cnm uma quota ele
dez mil cruzeiros (CrS 10.000.00);
Da. Rosa Palácio» Bea'o, com uma
quota de dei mil cruzeiros (CrS
lO.OeOO.OO); D.a Lydla Coradazzi Pa-
láelos. com uma quota de dei mil
cruzeiros (CrS 10.000.00); Dlrceu
Palácios, com uma quota de dei
mil cruzeiros (CrS 10.000.00) e I.uli
Carlos Palácios, tambem com uma
quota de dez mil cruzeiros (CrS
10.0i»,on): Quarto: Que. após ad-
mltldoa. por essa forma, os novos
sócios, qu* conhecem o contrato
social e s» dee-lamm *3tar com ete
Intelrament» de acordo, todos os
outorçantci • rectprocam-nts ou-

— •*
fmjMitiM «tiiifttrlainar»fn, *nii* .i.
«lo»sr u a.pilai Melai ele ¦, ai..i. re-
Um mil rruMlrút (i'rt wmhm.ooi,
para um mlllito ela ¦ t.i •¦• ¦> (Crf
I -.•.....-,, t-oneriirtfiut», paia a
auilietilil ClirUlle.j i-.í-, i -¦ .M
tlfaerlllltl « 4li,li mil • ..ei li •
tcij jjaoai.oni; Antônio .*¦(.. r < •
R.alo, rom c«n(u • .i. < mit cru-
Sareírn* (Cri II ¦•¦.•>.»•,; .' *- tire,
l'el-a-1 . ..-a,. l-e ii,u ,-,.,- 1,,,,

(i*rf iiimti.ijuii iiidru i'.:i. i..»,
¦ ie. .1 . mil . r-, -. 1.,.« |l -,I 

,.,.,,
•.*••¦•- a; a..,,,; ,., l*ottu, C.elll Kl
mil crturlioa |i'rf •<•,: Pa
RÂaa r•. r . ¦ is.atei, riem <l.-> mil
ertnalrOei (Crf ;...••..... n,, i.y-
dia Comlusl 1'alAel'eaa, com drs
mil eriueliiM (Crt i-i  Dir>
t»ii Paltclot, «.in ai"» mil cruKil»
roa (Cri 10.000,00) • Luís Cirioi
Pltláelael, Inilllaelll l'„m dei mil
i-iei«.-liei» Wr% Ul.OOn.Oill, todo. tm
illnhnlm, flcataalo a ilniinula (i>i>
caíra do contraio ant-lnl, a>.un mo«
illflrnel.i: io Capital Hc-lal • d*
um milliáo d" «nlzelt... (Crf-....
l.UOn.lslO.isl), Intelrniiinnle tenliita-
elo, ..,!.- i..i.. a,, -.- i . Chrl.ttiin Pa-
lat-leis, SU e|tit,tas do valor ¦!• d»!
mil cruielroí ((.'tf lo.(»au,ivi) cada
um», no inonlanlo. pejl» de »,>lv
sa-nlea. a adtíiiia mil crUMlroa (Crf
SSO.000,00)| ae. s.k-Io Antônio Mnr-
qairs Baato, IS quotas, no valor de
ale. mil cruzeiro» (Crf 10.Uial.Ul>,
rada uma. na, montante, portanto
ale cento e oitenta mil cruzeiro»
(CrS lKO.OOO.ftl); ao aoclo (Vle.ll-
no Piilnciiaj .lua. qm-lns de dei
mil crtuelro. (Cif M a••).*-'a cada
titirii, no montante portanto, da
vinte mil cruzeiro» (CrS 90,000.00)1
ne, j.ae l.a I/idro Palácio», diuis quo-
tt. tle dez mil cruzeiros (Crt ....

.nu e.iai. uma. no meantanto
la.rrtant-a. ele vinte mil cruzeiros
(Cri 3d.000.00): ao soclo 0<*raldo
(Vrtn. daias quotas de dc« mil rru-
zelros (CrS 10.000.00) cadri unia,
no montante, portanto de vinte
mil cruzeiros (CrS 20.000,001! a
aeicln Dn. Rua Palnclos B.*nti>.
duas quotas e|e> dez mil cruzeiros
(CrS 10.000.0(1). rndn umn, no mnn-
(ante, portnnto de vinte mil cru-
zelros (Ci*J 20.ono,00); a sncln Da.
Lydla Coradazzi Pnlnelns. duns
quotas de el«z mil cruzeiros (CrS
lfi.noo.00) rndn uma. nn montante,
portanto de vinte mil cruzeiros
(CrS 20.000.00); ao soclo Dlrceu
Palácios, duas iiuotaa elo dez mil
cruzeiros (CrJ 10.000.00). caela
uma. no montante, portantn. de
vinte mil cruzeiros (CrJ I0.000.00>
o finalmente an ..nclo Lul/. Carlos
TJaIftí*Ii»8, Axian quota* no valor de
dez mil cruzeiros (CrS 10.n,Yi.rí>).
cada umn. no montante, portnnto,
ele vinte mil cruzeiros (CrS 
2tl.000.lW). sendo a respnnsnblllda-
de dos soclns limitada a Importan-
cia total do capital social: QITIM-
TO: — Qu-p, ao mesmo tampo,
convenrlonnrnm. entre si, unanl-
memento, outorgantea e reciproca-
mente outorgados, transformar, co-
mo de fato por melo desta escrl-
tura transformam, a iefa*rlela so-
cle.elada cm uma sociedade anonl-
ma sob a denominação do «CA-
FREIRA PALÁCIOS S/A.». rx>m o
mesmo capital Integral!íarto de um
mllliáo do cruzeiros (CrS 
1.000.000,00), o mesmo objeto e so-
de, nesta cldaele e comarca d-- Pro-
missffo, Estado dn S. Paulo, re-
gondo-so pólos seguintes estatu-
taw: ESTATUTOS DA CAFEEIRjV
PALÁCIOS S. A. — Capitulo I —
Dcnominaçáo. sede. fins e dura-
çfio. Art. 1.0 — Sob a denomina-
çáo de Cafeeira Palácios S/A., fica
çonstltu, illg-e. S/A., pnr transfor-
niaçán do Clirlstlno Palácios Sc
Cia. Ltela., fica constitui-la nesta
cldado uma soclcdado anônima,
que ne regerá pelos presentes oa-
talutos e pelas disposições legais
que lha forem aplicável... ,\.rt. 2.0
— A sociedade tem sua sede. o fOro
na cldaele e comarca do Promls-
sáo. Estado dn SSo Pnulo. poden-
do abrir filiais, se, onde e quando
sua administração Julgar conve-
nlente. Art. 3.0 — O objeto da so-
clednile t a exploração do comer-
cio do café, em todos os suas for-
mas, podendo praticar todos os
atos do comercio correlatos a es-
ses fins sociais. Art. -l.o — O pra-
zo ela dnraçáo da sociedade é de

t<v«, eie-m.j-ur meei pi.no» poda* i mil nuwlroí <'•<? l «wiwi, .•.
rata, • •'.. ^ 14 Maunloi • ajaMt nn-
pireUler, n un-iile-. ire},, tU|MN-|ft*r
r»a|,M nrltr. e.laluliMí RI - fitar

r|.-. d.» pmnmtoi aiee» -ii.i.
:..-..., aa.» ¦ lal.lM; lll - ra-

pi,-r>.a|ii.r a ::¦!.. ilua • ;•>•¦
al«»ll|ll|l|t* (erlalll- . a ; •! .. , pu-
bllco» • riu Juuo nu f.er» dele, f».
I.r|lali|..e i^:-i- -¦ a ,r t .I..I-. i-.r
l-r ¦ 'it i ¦'¦¦' ¦¦ ¦» (*f|f |N»t«>fH« f^|j.(w|.
f. « I... »-i,.|.i.. nn i...emi ela flo»

< ¦ ei4'l.,: ii - «minar ««crilura» t
l- . i.i,,.-. i. • dt i : -. inte» lln|eor-

tnnrla • i* m" ' '*¦¦! '-* l" e|tM. »n.
rteham eooipronlaaoi doeorrautaa
de ,.;¦¦¦.»...-¦. r ..- . I .,,; J) - g».
rir rnm o. inala amplo* a gemi»
píMj»n«, Itvrcm^rtte, oa it-*);tK*.|r>a
ala »eM*lailna|e, r.i-e|e»endo. dand»
quitaçAia, n-amuiillidi. iiliil({ae;.V.,
fAZHtulo duUtonclAl e mnfls-Jeoi"!,
|M,dena|e, par» e*m« f|m, con.tllulr
'n-in-uti.fee i . • . nome <la •¦•- i-"-u*
de reatiliulniialee na|v,,|jn,|a,-i. ft -.-tulo
ceem ele» ciintralo» • ceimbliiae.aV»
em te.... "i i dn patrocínio * que»-
(de. Jllelielol.., ne||lilnl*ttn1|vti. nu
irnbníhi.t».: k> - nomear, contra*
tnr, tlrinltlr i*mpra*Kadii», r: ,?..!-.-
lhe. ntribuiçde» e rendmentosi 1>

ronlluir xperaÇaV» ele n,*,|lle>,
1'* ln oomo :•!¦.'...¦ en ato. relitl-
rn» ae, ,,l,j..t.. ... .ai aulnaneln lo*
doa os documentos di» rMponsníit-
lldade sim lnl. IsIs conto: cheques
bnnrailie», rnmlilnl». nntn» pronth-
s-iria». tiiiplii-nltui r outron titulo»,
fnrre»|wniiletiti> a recibos e dn-
cimwntn* concernentes st» giro co*
mercial. 1 Xo — Incumba ao Dl-
retnr-derente: »e — praticar toelev»
o» atn» ntrlbiilili» no Diretor-Pre-
f!«l'-ii(". nas suas ausenclns ou lm-
p^ilmeiitoa momentaneoe ou tem-
porsrloa, caso cm que fjtnrroríi,
em toda s sua plenlitideã as fun-
çíle» tle Dlre*lnr-Prt*sldeiite; b) —
praticar todoe ta atos de g*»ran-
cia pnrn que por*r»atn aiti^giirar o
regular funcionamento da *noi»d*\-
de; e) — ercci-eitnr n» tarefa. nt\-
mlnlstratlvas que lho forem dcsig-
nadas pelo »,*u Dlretor-Prcslden-
to. t íí.o — Incumbe ao Diretor*
Sa-crelarlo: a) — auxiliar oa dirn-
taires presidente e gerente nn ml-
mluistraçSo ela sw-cl-dnale, sulisil-
tuliido-OK quantlo Indicado nni peus
Impedimentos e aaencnclns. rom n.
meflmos poderes A elos conferidos
por estes estatutos: b> — organt-
zar e manter sempre em ordem a
etocument.*ie;áo ela seK-lednele; e) —
executar as taref.-,» administrativas
que lhe forem Indicadas pelos ou-
tros diretores. I H.o) — E' vedado
atr3 membros tia diretor!., assumir
compromissos estranhos aoa fins
sociais; avalizando titules, prestan-
do fiança, concedendo endnsso.
etc, o?» quais não serio validos e
nem obrigarão a sociedade. Art.
lO.o — Compete à Assembléia Ce-
ral fixar 03 honorários o gratlfl-
cnç&os dos diretores, observada a
rentrlçflo con.^tanfo do art. ÍIM do
decreto-lei 2.657. de 2C-0-19W.
CAPITULO QUARTO — Conselho
Fiscal. — Art. 11.0 — O Conselho
Fiscal stirA composto de troa mem-
broe efetivos e três suplentes resl-
dentes no pala, acionistas ou nao,
eioitoa anualmente pela ftasemblôla
geral oídlnaria. podendo ser rce-
leitos.-} unlco — Tem o conselho
fiscal as atribuições e os poderes
que a lei lhe conferem e a reiriu-
noraçfio de aeus membros será fl-
xndn pela arr.setnbleSi» geral que us
eleger. CAPITULO QUINTO —
Asse-nililiUa Geral — Art 12.o — X
Assembléia Geral do., acionistas
reuni r-so-4 ordinariamente até
quatro mesos depois do terminado
o exercício social, e. extraordlna-
rlaniente, sempre que o exijam os
Interesses da sociedade, cabendo-
lhes as atribuições estabelecidas
por lei. I unlco -- O presidente
da assembléia geral será 6 diretor-
presidente da sociedade, e. para
compor a mesa que dirigirá os
trabalhos, este convidará um ou
dois acionistas, entre oa presentes,
liara servir de. secretario. Art. 13.o

A convocnçllo da assemblíla ge-
ral far-se-A por anúncios publica-
dos pela Imprensa, na forma legal,
© suas resoluc>Ses regularmente to-
madas, obrigam tndos os aclonls-
tas, presentes ou nilo. Art. 14.o —
Todas as resoluçelcs seráo tnnia-

quatro (1) anos a contar do sua j (]aa por n,ai0Iin absoluta de votos
constltulçáo, podendo ser prorro-
gada pela assembléia geral. CAPI-
TÚLO II — Capital o nçSos. Art.
6.0 — O capita! social, todo ele Já

-realizado, é de um íiiilháo do cru-
zelros (CrJ 1.000.000,00, dividido
em mil nçfles ordinárias, ao porta-
dor, no valor nominal do um mil
cruzeiros (CrJ 1.000,00) cadn uma.
Art 6.o — Cada aç&o dá direito a
um voto nas deliberações da as-
sembléla geral, náo se computan-
do os votos em branco. 3 unlco —
Todas oa ações da sociedade, bem
como as cautelas ou certificado»
que se representem, serio assina-
das por dois ellretores, no mínimo.
CAPITULO in — Diretoria. Art.
7.0 — A socieelade será ndmlnls-
trada por uma diretoria composta
de três IV membros, sendo um
Dlretor-Preritdento, um Diretor-
Gerente e um Diretor-Secretarlo,
acionistas ou náo, residentes no
pai*, eleitos pela assembléia aje-
ral, com mandato, por tri» (3)
anos. podendo ser reeleitos. ) l.o

Cada diretor cauclonará sua
geatlo com vinte açflcs da socle-
dade, antes de entrar no exercicio
de suas funções, ficando referidas
nçfles vinculadas, em poder da so-
eledade, até quo suas cnntas sejam
aprovadas pela assembléia geral.
I 2.0 — A diretoria reunlr-ae-á pe-
riodlcamente. de forma que nchnr
mais conveniente a fim do dellbe-
rar sobre assuntos de Interesse so-
ciai. de acordo com a lei. Art. J.o

Em caso de vaga na diretoria o
Dlretor-Presldente escolherá o Dl-
rctor-Substttuto, que servirá até
a primeira assembléia geral ordl-
nai Ia. a qual compete escolher o
seu substituto definitivo, i unteo

no caso tle Impedimento tempo-
rnrlo, o Dlrotor-Presldente scr-â
substituído pelo Diretor-Gerente,
que, por sua vez. o será pelo Dl-
r-tr.r-Se*cretarlo. Art. 9.0 — A dl-
retoria tem as atrlbuIçeV-s e os pn-
deres que a lei lhe conferem, a
fim de assegurar o funcionamento
normal da sociedade. 5 primeiro

Compete ao Diretor-Presidente:
a) — orientar os negócios sociais e
promover o cumprimento dos pre-
sentes estatutos; b) — superlntcn-
der a administração da ."kKledade,
exercendo as atribuições que lhe
sio conferidas por este» estatutos
e mats aa que a lcl lhe confere,
para garantir o regular funciona-
mento da sociedade e) — convocar
assembléias gerais e o conselho
fiscal, preaidindo-os: d) — organl-
zar o balanço geral, contas e re-
latorlos da diretoria, a serem spre-
sentados r.as as.Wnible'ia5 gerais
anuais; e) — adquirir, onerar ou
vender bens moveis ou imóveis no
Interejse da sociedade e na forma
da lei: f) — demandar, transigir,
«ubstabeleccr • constituir procura-
dor. em nom» da «otletlatle, eele-
brar contratos, «>nt.-atr obriga-

dos acionista., presentes na a3-
sembléla, ressalvadas as exceções
legais. Alt. 15.0 — Para poderem
participar da assembléia, deveiflo
os acionistas depositar suas ações
ua caixa da sociedado, com aiitece-
dencia mínima de oito dlns da da-
ta em que ela se deva realizar.
CAPITULO SEXTO — Exercido
social. Art. 16.0 — O Exercício
coincidirá, digo, O exercício social
coincidirá com o ano civil. Art.
17.o — No fim de cada exercício
social, proceder-se-â ao levanta-
mento do Inventnrlo, e do balanço
geral, com observância das pres-
crlçõa legais. 5 1-0 — Os lucros
líquidos seráo distribuídos da ma-
neira seguinte: cinco (5%) por
cento para constitulçSo do fundo
de reserva legal, destinado a nase-
gurnr a Integralldade do caplf-il
social; oa noventa e cinco Oú-Tí)
por conto, restantes sério destina-
dos a distribuição de dividendos
aos acionistas depois de deduzi-
das as porcentagens que a assem-
bléla geral destinar aos diretores
ou outro» fundos de reservas ou
prevlsio que forem criados. S 2.o)
— A porcentagem da diretoria pó
poderá ser assegurada depol» de
ae garantir um dividendo mínimo
de (0%) seis por cento aos aclo-
nlstas, no respectivo exercício. Art.
18.0 — Os casos omissos nestes es-
tatutos seráo resolvidos de confor-
mldade com as leis em vigor, es-
pecialmento o decreto-lei 2.627, de
26-9-9-10. SEXTO: — Que. os ou-
torgantes e reciprocamente outor-
gados aprovam os presentes esta-
tutos e, cm conseqüência, de tudo
quanto se velo a convencionar, ca-
da soclo recebe a parte que tinha
no capital da sociedade por quo-
tas de responsabilidade limitada,
em açíJoa da Sociedade Anônima,
em que se transformou, de acordo
com a seguinte dlsrrimlnaçáo: —
«O soclo Clirlstlno Falados que ti-
nha \6S quotas de dez mil cruzei-
ros (CrJ ín.OtXIOO) cada uma. no
valor global de selscentos e olten-
ta mil cruzeiros -- (CrS 680.000.00),
recebe selscentas e oitenta (680)
ações dc mil cruzeiros (CrJ 
1.000.00) cada uma. no valor, por-
tanto, equivalente àquela quantia
de selscentos e oitenta mil cru-
zeiros (CrJ 6S0.000.0.1); o soclo An-
tonlo Mareiue» Beato, que tinha
18 quotas no valor de dei mil cru-
zelros (Crf 10.000.00), cada uma.
no valor global de cento e oitenta
mil cruzeiros (CrJ 180.0(10.00). re-
cebe cento e oitenta ações de mil
cruzeiros (Crf l.OOn.00). cada uma,
no montante equivalente àquela
quantia de cento e oitenta mil cru-
zelro» (CrS 1S0.000.00): o soclo Ce-
lestlno Palácio», qua tinha duas
quot&j de dez mil cruzeiros ÇO-J
10.000,00). cada urna. no valor gto-
l»al de vinte mil cruzeiros (Crt ..
20.000,00), recebe sinta aç5e» d»

Illll*, llll lliealilaillara,  ei|l||
(•imite 4i|i|i.le i|iiinll» ai» vim»
mil r,riiav>iri.» 'fif »1 (ifti.iioi *, »
*"H j. ei.. !•..:.., qain lleilia
iliiu >i<ieilu d» e|n mil ,'rin'lraia
(Crf lu 0t>l,taj|, .4'la uma, nei va.
tur (jla.lial de «lnl* mil a niielrn»
(Crf Jff.UMi.' ¦' m«*lw lllal. açUe»
d» mil ..-,.. i ... (i*r| i ........ r»,
da uma, nn meinlanl» twalt, - i-.i»-,-
lenta i , i. quantia *t* >t* " mil
¦ "I--I. . (Crt W.leflO.fleli: » aoe-lo
Gerr.lele, Celta, ,|lle Itllll» duas quo*
Ia» d* <Ip< mil iTutelrei» (Crt ....
|ii,ii«),e»M, eaelit uma, no */»lnr ,-i.
ImI ,i» Tiniu mii ennelroí (Crf .,
5i noim), receba vinte açA*» ,1*
ml! cnnelro» (Cit i wn.ntii, mel»
uni», na. montante, poi» »*itiiv»icn.
te áqtir-l» quantia de vlnt» (nll
rrus-lr>a. (Cri Vl.0m.0hi-. a »<h-I»
líe,«« Palne-lee» llr-nto. qun Unha
alem» e|iie,1eui ,]» el^í rt,II ini»»lrt,»
(Crt I0.(WU,'K1|. end» unia, no v».
|eer gieebal ,|« vldl» mil rruselre.»
(Cit 90,000,00), rnealN vlnla nçõe»
d." mil cruzeiro» Cri l.OOn.lini rn-
dn umn. no montante, pol» equlvn-
lente nqurln quenlln de vlat».. mil
cru»- Iroa (Ctt x* latm.emi; < sonla
LyHln Corndnzíl 1'alacl.ia. uaie II-
nha ilui» eitiiiU» de dez mil ern-
zelrn» (CrJ 10.000,00) rnal» uma.
no Vih>r global de vinte mil cru-
mire... (CrS J0.00rt.00), rerfl.e. vln-
te nçõn. d» mil rriiz»lrn» (Crt ..
l.ODal.Oui, endn um», rm montão-
te. pari» eqttlenlente Aqueln quantia
d» vlnln mil enizelrei» (Crt 
90.000.00): .. «""-In Diireu p.tlnrln.
que tinha dus» qu-tn» d" dcã mil
ennelroí (Cit 10.000,00). rnd»
uma. no valor glfl.nl ele* vinte mil
cruzeiro» (Crt 30.000,00), receba
vinte tte.-e-.ers ele mil cruzeiro» (CtJ
l.(e>w,00i, caela uma. tu, montante.
peji». equivalente iuiueia iiuauiia
de vinte mil cnoolroí (CrJ 
M.llut).0i)>: e. finalmente o .ócio
Luiz Cnriir» Palácio» que tinha
duns quotas de ek*z mil cruxelrp»
(CrJ 10.000.00). «ada umn, no va-
loi- glulial tle vinte mil cruzeiro»
(Cit 20.000,00). recebe vinte açe"e»
d.» mil cruzeiro» (CrJ 1.000,00).
r.iela umn. nn montante, pnls equi-
vnla-nte áipieln qiinntln ele vinte
mil cnaelro» (CtJ 20.000.00). SE-
TIMOl — Que. s s-nrletlntlo anonl-
ma, ora constituída, por transfor-
niuçiVi, mnntem. sem soluçio de
continuidade, todos os direitos e
ohrlgnções quo compunham o pa-
trímonio da .sociedade transforma-
da. OITAVO: — Que. ns.tlrn. cons-
tituleis, como está a sociedade, o»
outnrgnnten e reciprocamente ou-
tnrgaalon. compondo a totalidade
dos aeioiilstns, elegem, cermi. PRI-
MEU!A DIRETORIA — Para Di-
retor»Presidente, n acleaiiL.ta

CIIItlSTINO rAI^CIOS: para Dl-
retor-Gerente. o acionista ANTO-
NIO MARQUES BEATO e pnrn
Diretor-ÍJ^ci-etnrio, o acionista *GK-

RALDO CERTO, todos qualifica-
dos no inicio d es *ta escritura. FA*
RA MEMBROS DO CONSELHO
FISCAL. B'*iieellli> Silva, braallel-
ro, bancário, casado, residente
nesta cidade; Cario.-! Gregorlo,
brasileira,, e-asailia, construtor, re-
sldento nesta cidade e Oswaldo
FaUelros Maciel do Ca3tro, brasl-
lelro, casado, bancário, residente
nesta cidade de Promlssflo e para
respectivos suplentes, José Mario
Ceccl, brasileiro, caaado, comer-
clante; Carlos Alberto Mlssl, bra-
sllelro. casado, guarda-llvroz •
Nimezio Godoy de Souza, hrasllel-
ro. caaado. d<7 comercio — todos
re.sldento.s nesta cidade de Promls-
sfio. NONO: — Que. Igualmente,
fixavam paro. 03 diretores, no pri-
meiro exercício, oa seguintes ho-
norarios; cinco mil cruzeiros (CrJ
5.000.00) para o Dlretor-Preslden-
te; três mil cruzeiros (CrJ 
3.000.00 para o Dlretor-Gcrento e
um mil o quinhentos cruzeiros (CrJ
1.500,1X1). para o Dlrctor-Hecreta-
rio o ainda quinhentos cruzeiro»
(CrJ 500.00) anuais a cada um dos
membros do conselho fiscal, inciu-
slve os suplentes quando em exer-
ciclo. De como assim o disseram,
dou fó, digo, exercicio. Por toüos
os outorgantes o reciprocamente
outorgados, mo foi dito e diante
dus mesma» testemunhas, qus
aceitavam esta escritura em todos
oa .seus termos, como se contem e
declaru. De como assim o disse-
ram, dou fé. me pediram a eu
lhes lavrei esta escritura hoje a
mim distribuída, a qual feita, lida
o aerliada conforme, assinam com
as duas testemunhas abaixo, José
Vieira do Nascimento. Oficial rio
Justiça, casado, o Antônio Roberto
Agnello, solteiro, maior, do comer-
cio, ambos brasileiros e residentes
nesta cidade do PromlS3Ío. A pre-
sente escritura vai selada com es-
tamptlhas federais no total ele CrJ
"!.200.00, 

por verba, conforme ta-
láe> n.o 0051 expedido pela Coloto-
ria Federal local, sendo CrJ ....
•".50,00 nobre a cessSo de quotas
feitas, no valor do CrJ 70.000,00;
CrJ S50.00 sobre essas quotas com
eme os cessionários entraram para
n sociedade e finalmente Crf ....
2.500.00 relativo ao aumento do
capital no valor de CrS 500.000,00;
CrJ 1,00 de Educação e Saúde;
Crf 102,00 do Emolumentos do In-
terior. Inclusive os 

'devidos-pela

distribuição deita. Eu. Francisco
Rubi Glmenes. escrevente hablli-
tado, escrevi, sob minuta. Eu, (a)
Durval Alves de Souza, ü.o Tabe-
MSo, subscrevi. PromlssSo, 1*1 de
março de 19án,

(a.a.) — CHRISTINO PALA-
CIOS. — ANTÔNIO MARQUES
BBATO. - CELESTINO PALA-
CIOS. — 1ZIDKO PALÁCIOS. —
GERALDO CERTO. — ROSA PA-
LACIOS BEATO. — LYDIA CO-
RADAZZI PALÁCIOS. — DIRCEU
PALÁCIOS. — LUIZ CARLOS PA-
LACIOS. Josí Vieira do Nasci-
mento. — Antônio Roberto Agnel-
ln. (Devidamente selada). — NA-
DA MAIS. Está conforme com o
original do que dou fé. Traslada-
do cm 2.o traslado, em seguida.
Eu. (a.) Durval Alves de Souza,
2o Tabelláo, fiz dartilografar. con-
feri. subscrevi, dou fé o assino em
publico e raso:

— Em testemunho (sinal publl-
co) da verdade.

(a.) -Durvnl Alve. de Saiura

CERTIDÃO

JUNTA COMERCIAL
Sto Paulo

Certifico qu» a scrlevlade CA-
FEEIRA PALÁCIOS S/X., cofn
sede »m PromlssSo. arquivou nea-
ta R-partlçSo sob numero 43.388,
por despacho da Junta Comercial
em ses*lio de 21 de março de 1980,,
a escritura publica de transfor-
maçflo da -sociedade por quotas de
responsabilidade limitada CHRIS-
TINO PALÁCIOS & CIA. I.TDA.
na sociedade anônima denominada
CAFEEIRA PALÁCIOS S/A., la-
vrada nas nota» do Tab<*!lio de
Pmni!ss5n. em 11 da março de
IÍ-50 e na qual vem transcritos os
rvus estatuto» ajoclnls « demais do-
cumentos icgtta da aua transfor-

•¦..»- a ...'... du km dot)
li, — r ,. ¦ .... d4 1 . ,, U,,
Mi«rvial du , . .,, ga fMw faueu,
31 d» lu»a.;.e ela II. a. . Kei, . ,.e.e„
ilir»i.la. en»-fi|iii»fi», a nti»\t,
aottflri • •..utn. 1*1 JiedIUi Ml*
i.inlee). K dl. OutWMI a|a Aiidta.l*
Mande*, thete ,u Hwglo dai Ks-
iwa..Hi« ¦* i'.einr4|Hniii«mi», a
«utieKiiKi, i» t Uuieiiiiar d« Alt»
>lr*.la Meilalaw,

TI0I

Serraria IVojíicsso Da-
inião Viivw/./.\ S. A.
Indúslria « Comércio

AB8BMBLRIA OBRAI,
ORDINÁRIA

(íoiividiini-Stj os Hrn, Aclo*
ii..'-.. i|« HKItHAiUA 1'lto-
(iltKHMO DAMIAO I'A<iNÜ/..
7.1 H.A, Inilustila * Comércio
a aa r«unlie*m em As.emblela
O-rnl Oriliii rt i. a r.-.ti;.* et -a
mu 29 (vmle e nove) de Abril
ile limo, hit 1.1 horas, nn He-
ije Hofial, A Avenlela felr.o
Qftroll, no MMW. nesta ('npl-
tal, obaervando-M a aeijtiitit*»
onieni do rtln:

>) — !¦ Il.r.l, ll-.-a.-.l . i'|.. •

votado do i!ii.ti..-.>
Ow>ml « eltmuls con-
UU, eiicenaeliis cm
.11 de" Diwmbto e|a»
1010, do relatório da
iCrctorln « parerrr
elo ceniseiho (.'Iscnl;
.•ler!e-|ill ,|l) (.'unsellio
F'l..rn| e ieui miplen-
ti>s num o e:;erciclo
de II!.'aO:
outros assuntos d<t
Interesse social.

Acbníil-ie, desde |A, à dis-
poslcào dos Senhores Aclo-
nlstas os documentos a qua
se refere o srtlRo 99 do De-
crelo-tel n.o '1(121 de 28 da
Selnmbiei d» 1010.

SAo Paulo, 2.r> de Março d«
ÍOÕO.

S) I.ulx Vni',nmr.i — Dlre-
tor-pra>.eildei)te
Cosmo V!*%noT.T.l Neto —
niretor-C.erente

(1016- -30-.11-1)

b)

c)

Laboratórios
Ostam S. A.

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

SAo convidados os senhores
acionistas dos Laboratórios
Ontnm S. A. a comparecer a
Ais*. inli!i*la (iera| Ordinária
que Será realizada no dln 29
do Abril t|e 1950. As 10 ho-
rns da mnnhA, na sede social,
â Rua Pinheiros no 923,
nesta Capital, a fim de de|i-
be-rar sobre o Balanço. Con-
tas do Exercido de 1919 a
mais assuntos da competen-
cia dessa Assembléia.

São Paulo. 29 de Março d«
1950.

LABORATÓRIOS OSTAM
S/A.

*) Luís S. Andrade — DI-
retor-Comercial

(1648—30-31-1)

S/A. Santo André
Têxtil

ASSKMBLLIA GERAL
ORDINAJUA
Convocnçito

SRo convidados os srs.
acionistas desta Cia., para
reunir-se eni Assembléia Ge-
tal Ordinária a realizar-se no
dia 25 de abril de 1950, na
sede social à rua dos Canu-
dos n.o 30, às 36 horas, a
Um de:

1) Tomar conhecimento,
examinar, discutir o deliberar
sobre o Balanço Geral d<>
1949, Relatório da Diretoria,
Parecer do Conselho Fiscal a
demais documentos e atos da
Diretoria;

2) Assuntos diversos.
Desde a presente data

acham-se à disposição dos srs-
acionistas, na sede social, os
documentos a que se referem
os estatutos e o Decreto-lol *
n.o 2.627.

Santo André, 24 de março
de 1950. — (a) Diretoria. .. I

(1645—30-31-)

Sul Americana de Mi-
nérios S/A.

ASSEMBLÉIA GKKAL
OHDINABIA

Ficam convidados oa senho-
res acionistas da Sul Amerloa-
na de Minérios S/A., a se reu-
nlrem em assembléia geral or-.
dlnarla, a realizar-se no dia 28
tie abril do corrente ano, àa
30 horas, na sede social, à rua
Dr. Falcão Filho n.o 56, 10.O
undar, sala 1.059, nesta Capi-
tal da São Paulo, a fim de de-,
liberarem sobre a seguinte oi-i
(leni do dia: 1

a) Leitura, discussAo e apro-!
vaejão do relatório da Direto-
ria, lialanejo geral e contas ro-
ferentes ao exercicio findo em
31 de dezembro de 1949, acom-
punhados do respectivo paro-
cer do Conselho Flacal;

b) Eleição dos membros da
Diretoria para o mandato sa-
gulnto e do Conselho Fiscal pa--
ra o exercício de 1950, bem co-
mo fixação doa respectlvoa
honorários; ;

c) Outros assuntos de Inte-
resse social. j

Acham-se & disposição dos
senhores ncionlstas, na seda
social, os documentos a que ae
refere o artigo 99, do Decreto-
Lei 2.6?7. de setembro de 19-10.

São Paulo, 27 de março da
1950.

Fernando Sampaio
Diretor-Presidente.

(4017 — 28-29-30)

Malhas Tecsport S. A.
ASSEMBLÉIA OERAL

ORDINÁRIA
Convocação

São convocados os Snrs.
Acionistas desta Sociedade,
para se reuni tem em Assem-
b|eia Geral Orelinaria, nu
próximo dia 29 de abril p.
futuro, às 9 horas, cm nossa
Sede Social, A Rua Costa
Aguiar n.o 1376, nesta Capi-
tal, a fim ele deliberarem so-
br.- a setruinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão è
aprovação tio Relatório ela
Diretoria, Balanço Geral, De-
montração e|a Conta de Lu-
cros e Perdas, com o parecer
do Conselho Fiscal, referente
ao exercicio de 1949.

b) Eleição dos membro? do*
Conselho Fiscal, Sup|cn*c3 o
fixação dos rospertlvns hono-
ratios, para o exercicio do
1950.

o Asuntos de Interesse so-
ciai.

A partir desta data, acham-
se à disposição dos Snrs.
Acionistas, em nossa Sede
Social, os documentos a que»
se refere o artigo n.o 99 do
Decreto-lei n.o 2627, de 26j
9'40.

SSo Paulo, 28 de Março d*
1950

a)'David A«ad — Dlrí-
tor-Presidente

t!630—29-30-31)
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Ptf.INA II

Santos e Ipiranga lutam esta noite em Vila Belmiro
«^-i^
-*»"«•" ""'a :;r.: r " 

A Al,nnl»acaodiHuiiadrHB —Joao«omiicia,oaruiww
vcncibllidadc — A organização ooaquaiwuo i„tp«m.io i»<ir tmin*mm wmBMí\mM

Em Mariiia a próxima exibição dos japoneses
Será realizada Babado c domingo mais uma Mencionai competição cn-

tre brasileiros c niponicos - Organizado interessante programa - A

«clccfio brasileira no revezamento 1 x 100 metros em confronto comInaugurada no Rio a sede da FIFA

embate que '"•
prlm-l|il«is desta lenwiw im?i<>«
tradicionais »«lverMirl«wi está
fadado a ntirmliir inletuaiBcn-
ie, «le vex «ine auibo*. MWO
em rondlçòrs «le iirnporclo-
nar magnífico eapeUlculo.

CONFIANTE O IPIRANGA

O Ipiranga vem conqutí-
tnmlo ultimamente ««•"¦"
d..." dos mnls slgnlfleallvos
•iatiindn assim credenciado n
dnr contlnuoçfln a Rim «en?
de expressivos feit"* nn noite

JOGOS DESPORTI-
VOS OPERÁRIOS
On Jogo» Desportivos Ope-

rarlon Já constituem ponto In-
dispensável dentro do entenda-
rio esportivo do Estado de Suo
Paulo. O empreendimento se-
•lano. disputado pcln primeiro
yn cm 1947 com vivo êxito,
ganhou, nos dois anos misto-
xiores, grande Incremento,
multiplicando-se na Inscrições.
Disputados no dia l.o de mulo,
consagrada no Trabalho, o ln*
teresse c curiosidnde cm torno
dessas provas desde jí» se paten
teinm. tanto na Capital como
no Interior. Alguns algarismos
dizem bem da crescente nílu-
•ncia da classe industriaria a
•sso certame que lhes é dedi-
cado; cm futebol, por exemplo,
1920 Jogadores concorreram
•m 1947; cm 1948 2.265 íute-
bolistus operários estiveram
•m ação e, no ultimo ano, o
numero de Jogadores partici-
pantes chegou a 2.696. Quan-
to ao numero de industrias in-
?eressadas, tambem cresceu
•empre. 128 equipes estiveram
«m ação em 1947; em 1948
houve 161; no ano passado o
numero de equipes disputantes
Chegou a 173. As inscrições )4
oferecidas para este ano fazem
Brever para os IV Jogos Des-
portivos Operários um sucesso
ainda superior ao anteriores.
As fichas de Inscrição sao cn-
contradas na Subdivisão de
Assistência aos Esportes do
BESI à P. Dom José Gaspar,
80 - 6.0 andar, telefone 6-6901
tamal 60, onde tambem obter-

Tnl fuitir contribuirá, «em du
vliln, p»f.i «i»e lenbamoa »u«
mentado o liilercs-rr em mr-
no dn lutn «Io «lomliifto entre
tricolores e nlvl-ncgros. To?
«Invli». o Santos nflo será ntl-
versaria «l"i mel» foceis. 0
técnico Cnelitnn dc Domem-
ru vem trabalhando nllvn-
mente e ]<- origanlsón um
conjunto «HKno de toilo res-
pello. Dcwa fornm n tarefn
dos Ipl-nngulstas seri. «Ins
iiinis difíceis e ^Isso vale dl-
rer quc o aflcloimdo «I» es-
porte dus multl«l«>s da rt-
dnde tle Prnz Cubas scrA
brindado com um futebol
dc primeira linlm.

O QUADRO .SANTISTA
O Santos apresentará uma

novidade em Rim organiza-

nmis dòslàcodoi.
mais posleAc* do wqundrlln
praiano teremos os mesmos
titulares. O quadro será este.
Aido. Helvlo e ninho; Nrni*.
Pascoal e Saverlo, Alemã;)-
iliiho, Antonlnho, Mcaclo,
Odair e Plnhcgas-

o iprnANCA
(i Ipiranga finiilmcnic po-

dera se npresentar eom seu

loiimnilnríi o ataque. O qua
dro Iplrnngiilsio serã o. w-
giilnt-.* Osvaldo, Glnucoll e
Homcroi llelinlro, llelnaldo e
Dema; Liminha. Rubens,
Chuna, Blbe e Minai.

0 ARBITRO
O nrbilro dl. ronlcndn «ern

joflo (iambein da Federação
Paulista ile Futebol.

Festivamente instalado o "bureau" da entidade
internacional — ÇhcgarSo cm junho os diri-

gentes da "Foótball Association" — Em maio
a instalação da secretaria

PnKPAUA-HK A INdUATminA
ti ..iiihIii notlrl»» procedente* do

Milton Bu*

Foi inaugurado »nte<inl<m. no
nio de Janeiro, o "IlureMU" da

federação Internacional «le Ko"*-
Ml A»»orlalloiÍ. O eMfltOrtO dn

Combu-Ho Otganlaulora do Cam*

pennato do Mundo MnclonarA na

,,. ia O.D.H.. atendendo, en»

tr, outro, Interrioie», u* ia lm-

piei-j* « do radio.

Piosiamados os josos dadiàyé Sul-Ameikana

nio. 20 (Da sucursal) —• A
P I F.A. rinolv.-n, llnnlinente,
orientar a cllmlnalnrla doa pnl*

Atividades do tênis paulista
Com hnstnntc nnlmnção c

entusiasmo vem aendo dlspu-
tndo o Ciinipeonnto Interno «lo
tenls dn Soclcdnde Harmonia
dc Tenls.

Pnrn hoje fornm cscnludtia ns
seguintes pnrtldiiH:

fia 16,30 horns: 2,n, Nelson
nusBO x venc. jogo Paulo Mnr.
tlns x Milton Mota: ".n, Eduor-
do Aasumpção x vene. Jogo
José Hajnal x I-auro C. Lima;

ns 17 horns: S.n, Itoticrto C.
Hueno x Hugucs Montrlgatia:
José Calnlano x vonc. Jogo
Wllton do Crcacenzò x Thor
ArncPKcn; ha 18 horns: 2.n,
Jonqulm nuckup x venc. Nt-ne
Lnrn x Wllllam Duff: 6.a, Ro-
herto I^svy x João Bntlstn Ah-
sumpção; S.n, Joiio H. Correu
X Koberto M. Dantas; »n.
Jorge M. Dnntns x José R.
Ferreira.

çd» de dua» párUdat, «l»*"»'-

desdobrando, amlm, a "i-hiive'* «•")

nue foram ciiUxailo» Uruguai. P"*

i.i. Paraguai «• «quador. O* uru*
Kunloii .ulreiitürío o» paraguaios,
,-m Moiit..vld"u e o» peruanos Jo-

KiuSo ciirn o, ei|iiiiiorIKiio». em

Llm...
A der^íln foi romuiinlenil" pelo

i»r. Butero (Xx-ini., drleiüido ilA
c.B.D., que friMiii qiib t nietmt
mt, entriiiln em visor raso nilo
lioiiv-ds... nte ontem, uma »olu-
çiio no» entendimentos que as en-
tldadea Interessada* vinham reii-
1I/.I..1». Oomo tlvi-mos ocaslfio .le
observar, pelo noticiário telegra»
Ilco, m convcriàteè* encetada,
judii' conl-.d.-riiçllo Bul-nmerlc.-ina

I nfto ofereceram nenhum resulta.

„nai« continental toiicitou o pio-
nunclaiiiento da P.I.P.A., que
vem de r.uolver o awunto com
o di-ixlohimn-nto dn "chato" ,m
dol« JOKoa.

UMA SO' PARTIDA
Sr«uiido, aln.i™. inlormuçflf» co-

Ihldiu, na C.D.D., a eliminatória
entre uruguaios e paraguaio, o

peruano* <¦ equatoriano, «cri. de*
cl.ll.ln num «ü Joko. c^ni piotro-
gmío em cubo de empate.

lilo .1» J.itielro, movlmeiitntn.ifl
o» Inglese, pura a vlniiem «o m>«-
.ti pnl», pira o Campeonato do
MundO A -Poolball A-anrt-itlon"
entidade m»«linn d* (Ird-Ilr-.'».-
nha, arali.1 de romiinlcar 4 CI1D
qm dev.-rUo rlu-gar brevemente
,n llrimll dol» de «eun dlrlaentea,
qual, a.-Jiim na nr». Drewy e Htnn*
ley noini», .tie ultimo secretario
dá entidade. Umo apó», fhfto oi»
delegado* Mlieiitall e Aimell. Em
«eu comunicado, pediu a mentora
tirii.-.iii. i a reserva de acomoda-
Cfl.-s pura o» referido, e»p'irt!«-
Ins.
KM MAIO A INHTAI.AÇAO DA

SECRETARIA »A PIPA.
|«iilie-»e tnmbem que o »ecr"t«-

rio da PIPA, er. flrhrtcker, vi»*
Jnr& «ni inr.lo pura o IlniMI, tra-
rendo volumoso matarlal. que
constitui o» arquivo» dn do-
cumento, da entidade tnt-.rnscio-
na 1 que SO relíielonnm com 0
Campeonauí do Mundo e o Con-
gnúso M.indli.1 de Futebol que ««
efi-tnara paralelamente aquclu
certame.

. n«-
Wtl

«.rtroa
trma.

t& prova — Baltoa de Irampo.
Um — Demon»tratA«ia de M1IWO
nuMn * Athoa Darrlgo.

10 a prova — ROU metro, -m
nudo livre i- Inlerii4tioiml —
Furuliaahl, llimlilíume, Tet,u«
Okámoto , Rolf tr.nn Ki-ttener.

ur "pcixeH voodorcH" — Poderá cair um recorde mundial
sin c Athos Dárrigò em saltos ornamentuiH

,hl .  u _a,.»». _ nado a.nroa — nado livre - ml»to ln«
I'r«»»eyiilndo em atisa »»lbU

tftea pelo trl.rlor do Estado d,
«.-,.. Paulo, leremo* nu pnnlmo
.......d-i, tendo como local a cl-
dade de Marllla mal* uma com-

,.. iii.r,.. internuilonal. com a pr«-
einça do* famoiio, "petut-a vo».
dore,", que ali comptilrao co.n
elemento» M-leelouado» * multo,
delra campeOes bra»llelroa • to-
rnrdltta, sul-americano,.

O certame de Murllla e,rt dl*
vldldo em dua, parte», eompe-
lindo oa nlponlro* a.«b«do a nol-
le e domingo a ti.r<le, K»ta com*

petlçllo vem desertando de,u*
¦ado interemie. devendo por i,wi
meeuio, eomo »a anterior** «Io»
tuadin nn Capital « em RlbelrM-
Preto tt!«:an--nr um sucemio do»
maiores.

AH ntOVAB DE BABADO
8«i»o realindaa no ««bado a

oolte na ««Kulntea provim
l.n provn - S0 metro, — n«-

do livre — Infantil - (Internui.
J.a provn — <00 metroe — nnJn

livre — Internacional — comp.*-
tlrfto Bhlro Hinlilzume. lllrono*.
hln Puruhaahl, Tétano Okamoto,
Aran BogliCJilun, e Holf Egon
Keatener.

ia prova - to melroa - nado

livra - Menina* - Infantis -

tintem»).
4 a prova —¦ 100 metro, "*

,..;.. livra - MPlr^ntea (Inler-
na).

Ja prov» - J0O metro,
do «le licito - Homen»
ly otui Jord«n.

«a prov» -- M metro» — na

du de coeta» - Juvenis (Int'^

7,a prova - J00 metroa - nn-

do livre — Internacional — PW**
llclparto IlamftKUchl, Mtirnyn.
ma, Cn«ndel. Cnluniln « Pln''<o
de n»rroa'OUlmarSea.

8 a prov» - neveru mento 4«J"

metro» - nndo livre - ml»».
m. Internn).

J.a prova — Baltoa de Iram-

poilm de 3 metroa - Demonstra*
eflea a «erein re«llw.dtta por Ml>-

ton Bindn * Atho» D*Arrigo,
«mbo, rampefle» brafllelro,.

10a prova

Dez titulos com
os paulistas

O BAI.ANÇO DO ULTIMO CER-
¦UME NACIONAL DK NATAÇÃO

Bto o, «egulnln oa campefleo
liraallelro, dn natuçlo no tomelo
reeem-nndo, levado a tf.Uo na

placlna do Pacuembu:
HOMENS:

10o metro» livre, — BerglO
_ iteveznmento | Alencar llodrlguea (carioca).

Apronta o Palmeiras para jogar em Franca
Encerrando os prcparallvos

dc conjunto para o amistoso
que disputará domingo cm
Frãncíi, contra a Francana, o
Palmeiras realiza hoje à tar-
dc o seu "apronto", «pie cons-
tnrá dc um cxercieio.coietivo.
Sob as ordens do técnico Jun
Lopes, estarão.a postos todos
os profissionais do clube, com
exceção apenas de Jair, (|iie
se encontra prestando .servi-
ços ao selecionado brasileiro.

Ate o momento, ainda ntto
se conhece o pensamento ao
técnico, com relação à lor-

Política
Comércio

- Exterior —
— Tudo nn

,e-ão todas as informações ,oRNAi pE NOTICIAS
(«ja» anhre o assunto. I •"• _¦_

niação do conjunto parn
próxima temporada oficia'.
Para melhor aproveitar Jale
o aconselhável seria inverter
n "diagonal", n que impllci-
ria lia desloraçíío de Fiuni"
para a nzu média dlccita) En-»
tretanto, a constituição oh-
servada nos últimos compro»
inissos, tem sido «*oiu Fiunin
na esquerda, o «pie, evidente-
mente, nâo está certo, pok .»
trabalho dc preparação d»
(liiadro devia ter inicio (ésdft

A, a fim dc quc OS jogadores
se acostumassem ao novo pa
drilo do conjunto. A julgai
pelos exercido anteriores c

pela escalação adotada "'>
ultimo amistoso, poderse
adiantar ipie a equipe trel-
liará esta tarde com a cons-

iltiiiçfio com que
mingo cm Franca, ou seja,
cmn Obcrdan, Turcão e Sar-
nu; Mexlentui, Maiiticlito C
Fiume; Harry, Aquiles, leso,
Cnhollnho c Lima.

Como se vé, reaparece-
rflo Olierdan, Turcão o Lima,
(pie csliveraiu ligados ao
'•scratch" paulista e foram
dispensados do ultimo jogo.

Competição ciclistica para avulsos
Promovida pelo Grêmio E«sportivo Ê^rela do Brás será realiaada do-

mingo mais uma interessante prova
to Amaro. prevendo-«e de«t» irn>-
iielra a presença «te grande n.i-
mero de concorrentes, estimando-
se esta parUcIpftü&O em mais co
100 elcllstiis.

No próximo domingo, com tnl»

dn fts 0 hora», serft realizada

mal» uma Inlcreammte compet-

Cllo de ciclismo, promovida P»'-*1

Oremlo Esportivo Estrela «o

Brfts. dcotlnnda a corrudore» ãvul*
ton. Poderão tainbtm participar
os clcllataí filiados n:i« a.a e S.n

categoria», partlcliiando ainda o<

elementos pertencente» aos si-

limites clube» rciílstrrioi:: Ollm-

plcüs, dc Vila Braall. Unl&o uo
Hanto Amaro, CamlBola, da C-
ea Verde. Karl Bchernlck. de Bar.-

'Bvlt* «lajai comu 'plugeu

ta" * pe««o» qtie fiai» n« «»•
trtbf. de m.nde «? «ipO, an».
perigo» .do» actdeDte» d» ••!¦
culos"

íCaiupanna toucaliv» »'
TP.na.tf - O 8 T I

ADIADO 0 SÜL-AMEI.ICAH0 DE CEStOBOL

desejadas sobre o

Treina esta tarde a Portuguesa

Com a desistência da Colômbia, a Federação Peruana foi obrigada a
Com «i iltsihunt ^ _ gabad0j Q 

.n.do d(j certome
"Nno quo o Campeonato so-

I fra conscqucnc.ina de ordem
I tccnicíi, do or.'iini/.!içiio ou de

j brilho. Porém, BOfrerá, sim,

üpriü"íotlaa »» obriga- I -levo dize-lo sem rodeio» -

organizar nova
^^---^r--

O PERCURSO
O percurso escolhido pelo clu-

ne promotor, «erft o circulo for-

mado pela» rua» Conta Valent-,
«aida c chegada em frente ao i-*

3S7 (sede do clube), Jo&o Alves
de Uma, Bre»»er. 21 do Abri.
Cesarlo Alvim e Coimbra, perfa-
vendo cada volta cerca de 1.810
metro». A prova compreenderá S

«olta», somando aproximada-
mtnte 15.000 metros. Os* clubci
r corredores avulso» poderfto ms-
rrever-se k rua Hipodromo. 8S1,
casa 1 (ônibus 33) ds» IV »»

22.00 horas.
Oa prêmios oficial» »»o oa bs-

gulntea: l.o colocado. mcdiüh'
De prata e do 2.0 ao 5.0 lugar
medalha* de bronze. Entrar* em

disputa » "Copa Dr. Antônio
Prestes Franco" para ser decld.-
da entre os clubes quc coloc.i-
rem a melhor equipe do 5 (cin-
co) corredores. HavcrA diversos

prcmlos cxtrttn.

1x100 metro» — nado livre
Irrtemaclon»! — HamcRUChl, Mo.

rapam». Haehlzume e Funiha»"t
— SelrçAo RIo-SIlo Paulo
Aran noshosalsn, Berilo de Alei»
.-(ir Bodrlitue», Pluuto dc Barro,
Culmarf.es o Tetauo OK»moto.

PROGRAMA DE DOMINGO
Encerrundo as exlbtçOen em

Marllla. «erfto realizadas no oo.

mlnRO A tarde os seguinte» pn
va»:

l.a prova — J5 metro» — ti»,

do livre — Pettr.e» (Intcro»».
2.» prova — Revezamento 4x200

metro» — nado livre — Interna-
cloiiBl — Jáponesea: Hamagu-
rtil; Murayamo, Hashlzume «

Furuhanhl — Beleçfto Rto-Sio
Paulo — Tetauo Okamoto, Nel-

«ou Caaadel. Bcrfdo dc Alencol
Rodrigues e Aran Bogliooslan.

3.» prova — 50 metro» — na-

Ao Uvr» — meninas — petizes
(Interna).. a pr0T,., _ M metro, — nadr
flvre — Juvenl» (Interna).

5.» prova — «0 metros — na-

do livre — Aspirantes (Interni)
6.0 prova — 100 metros — nft-

do de peito - Homen» - ünl:0
in-tcrlto: Wllly Otto Jordan.

•7.0 prova — 100 metroa — nn-
do livre — Homens — Interna-
cional — Tomario porto os «o-

guintes nododorei»: Homagucnl,
Muray*uia, Flauto de Barro»
í;iili.in%fl. Bcrglo de Alencar
RodrígiU, Aran BOghOBSlon a

Paulo Catunda.
S.o prova — Revezamento OxtO

|'0l"3;i 200 metro» livre» — Tet-
ruo Okamoto (p»ull«to), 2'iri;
400 metro» Uvres — Joto Gon-
çulvea (paiillata), 10*3tT0; 15M
metrrw livres — Jo&o Oonçalvev
ipauliít»), 20*23; 4x100 livre» -

Turmn de Bfto Paulo — Pau'"
Catunda, wiily Otto Jordan, Pl»u-
to Gulmarfte» e Teteuo Okomo-
tr _ 4-oa"8; 4x200 livre» — Tuc-
m» de B&o Paulo — Paulo Ca-
tinida. Rolf Keatener, Nelson
Caaadcl e Tetauo Okamoto —

K24"7; 100 metroe raso» — WIllJ*
Otto Jordan (paulista), l'12"l>;
200 metro», peito - Wllly Otto
Jordan (paulleto). 2'45"3; 100
metro», costa» — Hélio Ollvelr*
e 8llv» (cnrloco), 1*U"1: 200 me-
iron, co«to« — Antônio Carloa
Mu»n (paullsto), 2*39"8; 400 me-
tro», co«ta» — Otávio Mcblgil»
(paull«tn). í'll"3.

MOÇAS:
100 metros livres — Piedade

Coutlnho (carioca), 1'10"3; 200
metros Uvres — Piedade Coutl-
nho (carioca), 2'38"«: 400 me-
tro» livre» — Piedade Coutlnho
(carioca), 5*38"4; 4x100. livres —

Turma carioca — Piedade Cou-
Unho, Tollta Rodrigues, An»
Mario Lobo e Ano Lucla Santa
Rito — 4*53"3: 100 metros, peito
»- Lio de Azevedo (carioca) —

l'29"5; 200 metros, peito — Mar-
lena Vieira (mineiro) — 3*15"7i
100 metros, costaB — Edite Gro-
bo (corloca) — 1'19**1; 200 me-
tros, costas — Edite Groba (ca-
rloca) — 2'52"3.

Pinga I — Será <
ram convocados P;«1'l*,0^^(;!

A Portuguesa de Desportos
estará cm ação, na tarde de
domingo próximo. O rubro-
verde, do largo de S. Bento,
foi convidado para partie -

par dos festejos comemorou-
vos, do cinqüentenário da
fundação da cidade Jacaré-

«lnho.no Norte do Paraná
enfrentando a equipe do mes-
mo nome. O compromisso
dos "lusos" paulistas, será
dos mais difíceis, porquanto
a Associação Esportiva Jaca-
rezlhtib, possui um conjunto
bomogeneo e que poderá ser
bem sucedido. Como é do
conhecimento dc todos a
Portuguesa não poderá con-
tar com dois dos seus melho-
Tes valores, nessa contenda,
lirandãozinho e Pinga I, io

<*prá escalado hoje o quadrobera escaid ^^ ^ cnfi.eiiU.
rá a A. F.. Jacarcziuno.

Os "lusos" cmbarcaiiio sa-
bado por via aérea para aque-
la prospera cidade para-
naensc

U do selecionado brasilc -

ro de futebol e serão substi-
Sdos por Pinga II e Santos,
na contenda de domingo.
PREPAIU-SE O RUBRO-

VERDE
O rubro-verde vem reali-

z«tndo acurados treinos para
essa contenda. Na tarde de
noje os "lusos" encerrarão os

preparativos. O técnico li-
noco reunirá todos seus pu-
nilos e dará as ultimas ins-
truções sobre os jogos de
domingo e terça-feira- ü
exercício dc hoje será dos
mais rigorosos uma vez quc
alguns jogadores estão ne-
cessitando de treinamento
mais puxado. Após o ensaio
teremos a constituição oa

vindos do Lima, capital do Pe

ru', o 3.o Campeonato Sul-

Americano Feminino ue Boja
ao Cesto teve seu inicio adiado

parn o próximo dia l.o de abril,
em virtude da retirada a ultima

hora da representação da oo-

lomhla. O certame, segundo oh

planos originais toria inicio ho-

jn à noite.

O presidente da Federação

Peruana dc Bola no Cesto, sr.

Carlos Lantranco, disse o st-

ruinto*. ¦ ¦
"Para a Federação foi uma

dolorosa surpresa a nno pnrti-
cipacão da Colômbia, no Cam-

peonato que realizaremos no

Peru'. Os esportistas penianoa

Hes irmãos no Campeonato vc-
m.nino do Bola «o Cesto e o

pais cur
cõefi reguiamentares

"A Colômbia, até o ultimo
momento, partilhava conosco
do mesmo Ideal e havíamos
conseguido 

'modificar alguns
tioimenores c dar a este certa-

mo Udo o brilho e a importai--
cia que a mulher americana
reclama.

"Lamentavelmente, uma bi-

tuuçáó, quc prefiro considerar
de ordem internn, surpreendeu
não somente a nossa Federa-
eâo como lambem aa represen-
tricóes de outros paises Irmãos,
~..« i,-. un vnconlrnm em I»l-
que já se encontram cm
ma.

meias palavras, no i;eu aspecto
i financeiro e outros que prefiro
I não mencionar.

(•'Como-representante da Fe-
' deraçnb Peruana quero deixar

j claramente estabelecido que
j ainda nâo recebi nenhuma e::-
! pliCaçãb clara c satisfatória pa.

ra essa situação.
'•A Colômbia nos afetou pro-

fundamente e sua atitude exige
uma explicação. E' Isso o me-
nes que pode ser feito, pc'°
nosso esirfrte. que sempre sou-
be guardar respeito e conside-
ração a todos os compromissos
quo contraiu."

Vários amistosos disputará o Ipiranga
Francana, Internacional e Operários, os próximos adversários do alvi-

Uma partida em Arapongas, contra o campeão daquela «dade
do Norte do Paranánegro

O Ipiranga aeaba de contratar

vaiios amistosos, oom os quais
segue aproveitando esto período
de liir.ttvl.lade preparando seu
conjunto para o próximo campeo-
nato. Alem do cotejo contra o
Silo Paulo, marcado para domln-

preDÍ)r3-s2 © S. Paulo nsra o logo de domingo
¦ ¦ mmm^áWmmu mm am —_ siiíraii- 

ta a organizar um conjunto
O S. Paulo finalmente na

tarde de domingo reiniciará
suas atividades amistosas.
Como tivemos oportunidade
dc noticiar o tricolor com-

binou com o Ipiranga a rea-

lização dc um cotejo no Es-

tadio do Parque Antártica.
Como nâo poderia deixar de
sei) o encontro está fadado a

.» oi-hom sucedido no embate com os ipiran-
Disposto o bi-campeao a ser bem^ucea,«° R 

d d Leonidas e

AriSlün uc ^ 
exerdc {q de con]Unto

^ «„.,«! reais tuir Vicente Fèplá na direção
corresponder integralmente , de açor.; o com suas .ea,s

aos prognósticos de vez. que , possibilidades.' - DISPOSTO 
O TRICOLORsao-paulinos e ipiranguistas

estão em condições dc átunr

nrandãozinno e rinBa «. -,:_v_. j, i 
U I1 *ll-'e,li,1° m>Ss!'

iíücíom abril dos certames de cestobolígr^
" ' , 

cc nrpliotí serão reaÜ74ad0S no I Ustránte o Ipiranga contri-
, Mm'i.nUs dos nrincipais campeonatos — ob preiios strau á qne

Elaborada a tabela para a d,sPu^°S^'nlPSegunda-feira a primeira rodada
próximo mes — oe&M" or o(lclala dn

O tricolor desoja ser bem
nessa contenda c

se apresentará
lhor formação,

is novidades
nresentafi. o campeão pau-

dos quadros profissionais tio
S. Paulo. • A dupla já iniciou

seus trabalhos c esta dispôs-
ta a organizar ura conjunto
formidável para dar combate
ad Ipiranga. Esta tarde no
campo do Canindé será rea-
lizado o -derradeiro ensaio dc
conjunto e após o mesmo
será anunciada a formação
da equipo que. jogará do-
mingo.

go no Parque Antártica, o alvi- 
(

negro tom mais quatro compra-
mlssos.

UIA 0 EM FRANCA
No dia 8 de abril cua equlps

Jogará cm Franca, contra a Fran-
cana. Possivelmente nessn dato
eataro em nçSo o goleiro Osval-
do, quo a» encontra cm rlgorosi
tratamento. Se leão suceder, o
Ipiranga atuara completo, deven-
do o espetáculo se converter em
amplo sucesso ílnuncelro e tec-
nlco.

A SEGUIR EM BEBEDOURO
No domingo eegulntc, dia 16,

o Ipironga se exibira cm Bebe-
douro, contra o Internacional.
Todos B.-ibem que o Internacional
é um dos mais completos quadros
do interior. Nfio foi campeílo da
aerle Ouro por diferença de um
ponto ape.no». No torneio dos vi-
ce-eampefles, realizado entro os

quadros vlce-llderes dni renpcctl-
vas Herles, laureou-se vencedor,
superando a Prudcntlna, Moglana
e Francana. E' adversário dos
mais difíceis, capaz de oferecer
séria resistência ao conjunto Ipl-
rangulsla.

DOIS JOGOS NO NORTB
DO PARANÁ*

Prosseguindo a séria de amlato*
aos, o Ipiranga realizara dol» Jo-
gos no Paraná. O primeiro em
Arapongas, no dia 30 do abril e
o segundo em Londrina, contra
o Operários, no dia 1." de maio,
como parte doa festejos comemo-
ratlvos do Dia do Trabalho. Doll
compromissos difíceis, quo estilo
sciido aguardados com Interessa
pelos esportistas do norte para-
nábhso, pois desejam eles conhe-
cer os craques Ipiranguistas, en-
tre os quais Romero, Llmlnba,
Osvaldo, Rubens, Blbe, Glaneoll
e outros.

aro não m apresentou

Satove reunida a diretoria da

Federação Paullata de Bola ao

Ce»to, tomando Importantea de-

IlberaçOea. Aealm é que foi apro.

vada a tabela de jogos oficias

nos ccrtameB de aspirantes e

principal Cinqüenta c sele jogoa,
38 em cada cateEoria, serfto d.t-

putados, durante o próximo mt»

de abril a partir d» próxima «e-

(unda-tclra.
1 A TABELA DOS JOGOS

Oa cotejoa programados e que

terfio rcnllzodoa nas quadras dos

Clubes mencionados em primeiro
lugar sfto os seguintes:

Dia 3 — 2.a-felra — Palmcln a

«. Tlcte, Tenla va. Pinheiros,
Rodla va. Paullatano; dia 5 -

4.a-folra - Ipiranga vs. Corin-

tlans, Sírio vs. Floresta; dlo 10

_ 2,a-felro - Tenls vs. Tietê.

Palmelns va. Paulistano. Plnhel-

iob va. Corintiana; dia 12 — 4A-

feira — Rodla v».
ranga va Blrlo;
feiro — Paulistano vb.

Floresta, Ipl
dia 14 — «•*-

Ttet.\

próximo
Tenls vs. Corintians, Palmeiras

vs Floresta; dia 17 - 2.0-felro
_ Slrlo vs. Plnhclrofl, Ipironga

„. Rodla: dia 19 - 4,a-fclra -

Tietê va. Corintiana, Floresta vs.

Paullatano, Tenla vb. Slrlo; dia

21 _ 6.a-felra - Ipiranga v».

Palmeira», Rodla vi. Plnhelrw*.
dl„ 54 _ 2.a-felro - Tietê vs

Floresta, Slrlo vs. Corlntlon»

Ipiranga vs. Paulistano; dia M

_ 4.n-felra - Rodla vs. Tênis

Palmeira» vs. Pinheiro»; dia 28

_ 0.a-felra - Slrlo vs. Tietê;

Ipiranga va. Floresta, Cortnttao*
v« Tíodln.

Ne,8a tabela, as preliminares
dos jogoa que serfto efetuados

pela turma principal do C. n-

Ipiranga «erfto disputados P^

conjunto aspirante da Associa-

çfto Atlética Sfto ^'"o
AUTORIDADES DESIGNADAS

rara o primeira rodada, a aor

efetuada na próxima segunda-

feíri-a, foram designada* aa »<*-

guintes autoridades:
Na quadra do Palmeira» - J"l»>

nafael, Montanaro; Ilscal. Heitor

Del Buono.
Na quadra do Tenls — J»l?-.

Antônio S. Andrade; fiscal. Mar-

ceio O. Ribeiro.
Na quadra do Rodla — )«>-.

Voldemar Papirlo; fiscal. Laerclo
Costa.

Esses árbitros, bem como to.

doa os Inscritos no quadro

F.P.B. devcrfto reu-
nlr-se na próxima aexta-fcirn, n-i

eode da entidade, a flm de rece
ber ln-itruçOea especiais dc R"-

ml Dl Ranlcrl, quc aubstltulrà o

diretor dc oficiais Felipe Aniun-
te, que no momento se encontra
ná capita peruana; acompanhou-
do o delcgaçío feminina brasl-
loira.

bate ganhe maior projeção.
Dido e liovio, as duas UlU-
mas conquistas do "mais que-
rido" estarão em ação nesse
cotejo cnvergamlo pela pri-
iréira vez a camiseta tricolor.

TREINAM ESTA TARDE
I.eouidas dn Silva c u sar-

gento Aristòn de Oliveira fo-
ram designados para sulisti-

Iniciado o regime tle concentração dos jogadores brasileiros
diária — Noronha acidentado — Feola cm plena atividade

Revisão medica geral e pesagem
Em elaboração o programa de

treina mento
Apesar (lc se encontrarem

cm Aràxá, desde segunda-
feirai somente anteontem
teve inicio o regime de con-
ccntfaçiio para os jogadores
brasileiros convocados para
a seleção quc defenderá o
Brasil na Copa do Mundo.
Com exceção dc Plndaro,

apresenlaram-sc todos os ele- oportunidade de tornar-se
mentos requisitados. O za- j tampéad do mundo.
gueiro tio Fluminense está
sendo aguardado, a qualquer
momento. Nena foi um dos
últimos a chegar, mas apre-
sentou-se bem disposto, teu-
do declarado que fará tudo
para aproveitai- a grande

Umuruguaio no Tênis Clube

José Pedro Richetti, famoso cestobolista do Pc-

narol, Inscrito pelo clube da rua Gualachos

Ao «inc acabamos «le M*er«

o Tenls Clube Paulista na

disputa do Campeonato Pau-

lista dc Bola-oo-Cesto, deste
"no 

prende participar c.mi

nma equipe das mais pode-
ro as e integrada poi: Çg-
Ses valores do ccstobol ban-

dciralUe* Hef«irçando sua
Srà é Tênis acabi» de ins-

S o jogador José Pedro

h,>la-ao-ces o «1«> » rtiguai,
5 em 1949, defendeu o con-

Junto do Penarol, sagrando-

se vice-campeão do seu pais,
após dramática luta contra o
five do Sportlng. Trata-se
sem duvida dc um grande re-
forço para a agremiação qa
rua Gualachos, que este ano
está mesmo disposta a levan-
tar o titulo máximo, pois
alem do jogador uruguaio,
será representada pelo "ohm-

pico" Marson. por Miltinlm,
quc obterá p-.isse do Floresta
e pelo mariliense Bombarda,
a revelação dos últimos Jo-
pos Abertos do Interior do
Estado.

ZZZT

NORONHA ACIDENTADO
Quando passeava com va-

rios companheiros, ao redor
da piscina do hotel onde cs-
tão concentrados os jogado-
res, Noronha caiu e bateu
com o queixo nas hordas do
tanque, aquático, lendo sofri-
do profundo corte. Foi sub-
metido a imediato tratamcii-
to, tendo o médico aplicado
tres pontos no queixo do
"Cobrintia", o qual, poucos
minutos após, estava comple-
tamente refeito do susto.

FEOLÂ TRAÇA O
PROGRAMA

Vicente Feola-, como se sa-
be, eslá na direção dos pre-
paralivos, substituindo Fla-
vlo Costa, que foi á Europa
em missão técnica. O treina-

dor do São Paulo, cm com-
panhia dos médicos, está ela-
borando o programa de trel-
namento dos jogadores. Na-
da foi, ainda, resolvido em
definitivo. Sabe-se, entre-
tanto, que os craques serüo
submetidos, primeiramente, a
prolongado repouso e regime
especial de alimentação. De-
pois, ainda na concentração,
serão realizados três treinos
dc conjunto, em local e dn-
tas (uie não foram ainda de-
terminados.

Até o momento o programa
cumprido pelos jogadores
selecionados constituiu ape-
nas em passeios, natação e
bola ao cesto.

Ontem teve inicio a pesa-
gem diária dc todos os ele-
mentos, bem como se pro-
cessou uma revisão médica
geral.

SALTOS ORNAMENTAIS
PaARA OS NOVÍSSIMOS

Na piscina do Pinheiros será disputado domingo
mais um certame da temporada

Apreienfamoi
ln a, /amido a tntrega

Campeonato Braillelro ^^^^^^^^^^ noo metros, naOo Urre.
cap Silrio ie iloialh&ei Padl-

mmmmilmmmmmTmmmJmm - *» ",!* *%£%*«
m*. ««"d iSma no centro, icnhoritas fotografando o, «I

1 fmi*° ttKl$ • "»¦ ¦...-. oa Desartamcnlo dlfaoontia ao Departamcn.i ^LZi^r^-^^Uo. «omo ama UmSrança dc «* r*to oo

A Federação Paulista dc
Natação por intermédio do
seu Departamento Autono-
nio de Saltos Ornamentais,
levará a efeito no próximo
domingo, às 9 horas «I» ma-
nha, na piscina do Pinheiros
a disputa «Io Campeonato de
Novíssimos.

O certame «m apreço «le-
verá ler um desenrolar dos
mais Interessanlrs, não sen

participar rom um grande
numero «ie militantes.

AS AUTORIDADES
Vara dirigir o certame em

apreço a entidade escalou aS
seguintes autoridades: Arbi-
tro: Ctialberto Evangelista
Nogueira; Anotador: l-itidc-
lino Mariano e Salim Abcd;
Juizes: Aírton Pacheco, Pau-
lo Cummershach, Hans Cum-
mrrsbarh. Fausto Pais e Un-

«lo «llficil «pie as agremiações I go Danie. Anunciad-.r:
filiada» a F. P. N. »enha » 1 eides Pinto de Olheira.

Al-
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PELA VÁRZEA

Vitorioso o Bandeirantes de Santana
I

Derrotado o Neutro F. C. por 7 a 2 — Mata uma vitoria tio 8 do Maio dn
Ca.su Verde — Ah dc Ouro vs. Ideal de Santana — Anhangucra vs. Ks-
tndo Novo — Três de Maio v». Huracan da Lapa — Floresta dc Ouaiico vh.

Lapcaninho — Outro» Joiíom
O )¦•¦•• r'»ll»».lo i1h iIiií.i Ul- I ( li|i|iiliili.i. CelO, lldn
ma multa o Npiui F. O. O { Unha. I>t. iimili».

JORNAL DE NOTICIAS

Umo
Bandi-imiim lewm a mellior pa-
U ei; ¦ •'•¦ ¦ ¦ ..iit«|MH .in 1 a
1. um i i." ¦"- quadro, ri*
1, ii... ruiijiimo* •-.miii.Ii.iIi»> >>
(|«l..li > ilu I'.n.l.ll.illl.1 nlii.ni

rum mu l.n-. iiiíiiçí.i: Joaé. ll.lto
n:n« «. iviiii, l.ifíiil t Mui"

:«-.. im. • .;i.-i.i. K-.iiiilnl, Iti-fcO
i'.-" CH lento* foram nutten-

,!«-. por r-..|nM (1), Tm» lli
e Ibell 10,

vrromo«o o t ob maio oa
CASA VKIillK

Jogshdo contra u Boi ds Ama-
Tica, no • ..-..pi dante, o 8 d»
Maio d.i OtM Verde colheu bri-
lbanUi vitoria pela contagem de
4(3, IriittM de Plm 2, Joaquim

Pedro o quadro vttorloao (oi
o seguinte1 Douglas, Mulata a
Guklnrt; Ni-"., Joaquim e V..I-
ter; «Hlnnocs, l'eitrõr'1'im, Calca
e Choic.

I. ¦• !i« ¦ próximo, O 8 l'Ilfr-11-
tar* a A. A. auaplra, no cnmpo
doste.

AZ DK OURO (C. VERDE)
IDEAL DK SANTANA

Em teu campo, na Cana Vorde,
a A, A. Ac do Ouro, local, ,-'i-
(remou e venceu na tarde de
i'. mm ¦ .i ultimo, oa conjuutoa uo
E. O. Ideal do Santana, pela con-
tngem de fl a 1, tentos de Tel-
lelrliilu 3. OU)l 2 o Armsnoo.
Na preliminar, venceu ainda o
Ar do Ouro por 2 a 1. Ela o quu.
dro principal do Ai do Ouro.
Ooduy, i„. liu.a e Maran; Co-
i.eta, Ollil c Ucllo; Armando,

Talitl*
ll.lll.llllH

paru no (MtlvKi do Ju*. nor 4»
• '•>»• Vrttu. o Ju*. Ai d* Oum
»m. ou o Juf. 31 de Abril por «
» 0, tento* da Iludo, Tatu. '.*.
«Ilibo o ri.1.... O quadro «-tuia
«».im formado! e l.o, i.uu *
Aniiíii.i.i, íCmIuIio, Sérgio t Uur-
ral) Tatu, lm«». Chico, lllldo r
Aia.i (Cucuui. Na preliminar, o
Ai »enc*u por 1 a 0, conquliuii.
do ntalm t troféu*.

ANHANaOKItA I BUTADO NUVO
Ilooebendo • vtslu doe foriet

r.-ii jun ti., do Estado Noro, o'clube quo fw o br.lrro aornr'
riiiiii-u. um trtuufo pela conuu
(rm de 6 a 4, O riihro-ncijrii ali-
iiIhiii- Orlando; iiu» a Alcldea;
Ataufto, TI* e Ttnoco; Marln,
Marino, Jullo, llobcrto a Pete
Na preliminar o Anhnngurr» ,--,.
MU l>.«t 2 a I.

Pela mantiA o Evtrn Antint'.-
guera empatou com o A. !in, ¦.-...
poi 2 tento» e na preliminar reu
cou prlu contagem mínima.

3 DB MAIO t IIURACAN DA
I.APA

Difícil mai merecida vitoria
conquistou o O. R. 3 de Mato,
ao abater em anu campo, oe tor-
tea conjuntos do Huracan p.>l»
contagem üe 2 a 1. Foi o artt-
Ihctro do encontro Murluo. A
equipe comandada prin índia-
brado Oeliidliiha ntuou tmlm
constituída: Florindo, Nlm e He-
nato; Tutu. Ualuquclro, Marino,
Plcüo c Iinbro. Na prolluilnor,
coutlnua vencendo o scguudA>

00 1 d* Mv.1.1, t«-ii«t.i MdO 0 »•
eo» > *«u t„-, «i. * . %

«lAiium, OA

EM SANTOS O JUVENTUS

I VOLUNTAHIOd
MIMA

Jogando em mu campa, eom •
disciplinada rapadada do Volun-
tartoa da l'«m« da Santana, o
mate simpático d* C»«» Vrrds
venceu por » » 0, tento* eou.
qulatado* por ftoqu* », .viv
Ministro * Arn»ldo, O quadro do*«mp*»o da Oaaa Verd* fo» o ae.
culute: Lula. Russo • Kogio;
Ueilo. Adio • Viüdemtr: CacAo.
rioqu*. umi. Mlnlitro • Arnaldo.
Ha preliminar, aluda venoeu o
Daniel p.-r 5 * l.

riXJIUWTA (OSASCO» X
1-AI'BANlNlIO

Defrontando «e em aeu campa,
rm ii. ...... ronira o Lapesnln*io
V. 0„ "orne" prlnrtpal do no-
reata vlu-ao dirrotndo pela con.
tngom do 3 a I, tento üo Horea-
ta da autoria do Lola * do* n-Ti.

do mo

O quadro grená deverá atuar contra o afvi-negro
santista

O Santos combinou unia
sórie dc jo«os amistosos. Na
noite' de hoje, o alvi-ne^ro
de Vila Belmiro, pelejnrá côni

COUPON
RECLAME
rUBLIC. PinATININC,\

Carta Patente n.° 175
Valor cm Mercadoria*

Sorteio realizado ontem:
Prêmios Cr*

1.» — 14.707  500.00
2.0 — 15.531  200.00
3.° — 15.012  100,00
4." — 07.173  50.00
S.° — 14.728  S0.00

Oa coupono terminados cm ¦
07 tím Crt 5,00. j

1*844)

o Ipiranga e na tarde rto
(iomiiif-o, seguirá parn a cl-
dade de Botlicátu a fim de
medir forças com a FérrovM-
ria. Os compromissos rins
santistas não se afiguram
fáceis de vez que tanto <,
Ipiranga como a Ferroviária,
estão liem preparados.

MAIS UM JOGO
Alem da realização desses

dois prelios o Santos iniciou
entendimentos com o Juven-
tus, para n disputa dc um
Cotejo na noite de quarta-
feira próxima, em Vila Del-
miro. 0 Juvenfus esta ln-
clinado a acenar a proposta
e assim na próxima semana,
teremos mais um cotejo de
boas proporções.

CARTAZES DE HOJE,
CINEMAS

"Touro

"Ultl-

ALHAMPRA — 13,40 — "Eram seto viuvas. Nino Tarnnto
selvagem".

ART-PALACIO — 14 — "O monstro do um mundo perdido". Terry
Moore (prolb. 10 anos).

AVENIDA — 10 — "Acontecerá de novo?" — "Nariz parn o ar".
BABILÔNIA — 19 — "O morccüo", Willy Frltsch — "8cte bomens

mnus" (prolb. 10 anos).
BANDEIRANTES — 14 — "Dlns felizes", Amedco Nnzzart
BRASIL — 18,40 — f-üma mulher ent meu passado", Paulette Ood-

diud — "Mosqueteiros do' mal" (prolb. 10 anos).
BROADWAY — 14 — 'Terra de bandidos", WUllam Elliot — (prolb.

10 unos). -' ¦
CAMBÜCI —' 19 — "Sherlock assustado", Red Skelton — "AW o céu

tom limite" (prolb, 14 anos).
CANDELÁRIA — 19 — "Arco do triunfo", Ingrld Bergman

mo rodeio" (prolb. 14 nnosi.
CAPITÓLIO — 19 — "CoraçUo prisioneiro", James Mason — "Sedu-

çio do Marrocos".
CLÍMAX — 15 — "Monstro de um mundo perdido", Terry Moore —

(prolb. 10 anos).
COLONIAL — 18.50 — "Hotel do baralho", Cantlnflas — "Jornada

heróica".
CRUZEIRO — 19 — "Monstro de um mundo perdido", Torry Moore

"Aconteceu & meia-noite" (prolb. 10 anosi.
ESMERALDA — 14 — "Monstro de um mundo perdido", Terry Moore

(prolb. 10 anos)
ESTRELA — 18,30 — "Rio vermelho", John Waj-ne — "Correndo para

a morte" (prolb. 10 anos).
IDEAL — 18,50 — "Enquanto a morte espera", Ray Mllland — "Con-

dessa Castlgllone" (prolb. 10 anos).
IPIRANGA — 14 — "Atlantlda", Mnrla Montez (prolb. 18 anos).
LUX — 18.50 — "Mosqueteiro? do mal", WUllam Holden — "O dlvor-

elo vem depois" (prolb. 10 anos).
MA.IESTIC — 14 — "Monstro do ura mundo perdido", Terry Moore

(prolb. 10 ano«)
METRO — 14 — "O Jardim encantado", Margaret 0'Brlcn.
MODERNO — 19 — -Fuslndo do amor", Deanna Durbln.
NACIONAL — 19 — "Monstro de um mundo perdido", Terry Moore

"Mundo de Lassle" (prolb. 10 anos).
OBERDAN — 18,50 — "A acusada", Loreta Young — "O guarda-

chuva fatal" (prolb. 14 unos).
ODEON (8. Azul) — Festival do Oduvaldo Viana.
ODEON 18. Vermelha) — 19.30 — -'Pecadorn arrependida", Maria An-

tonleta Puna (prolb. 18 anos).
OPERA — 14 — "Sargento York", Gary Cooper (prolb. 10 anos).
PARAMOUNT — 14 — "Monstro de um mundo perdido", Terry Moore

(proib. 10 anos).
PAEATODOS — 14 - "O morcego'!, WUly Frltsch.
PAULISTA — 19 — "Transatlântico do luxo". George Brente — "Sete

homens maus" (proib. 10 anos).
PEDRO II — 13,30 - "Atormentado", Preston Foster — "O ultimo

reduto" (prolb 10 anos».
PIRATININOA — 13.50 — "Monstro de um inundo perdido", Terry

Moore - "Dlck Tracy em luta" (prolb. 10 anos).
RECREIO (Cldadel — 13.15 - "Aguns sangrentas", Randolph Scott

"Trama Blnlstra" (proib. 18 nnos).
RECREIO (Lapa) — 19 — "Noite opôs noite", VIveca Undfors —

"Menina dos meus "olhos" 
(prolb. 14 ono3i.

ROSÁRIO - 14 — -Monstro de um mundo perdido", Terry Moore
(proib 10 anos).

8TA. CECÍLIA — 14.15 — "Dias felizes", Amedco Nazzari.
STA. HELENA — 13 — "Mandato supremo", Don Custle — "O túnel

da morte" (prolb. 10 Bnos).
S. BENTO — 14 — "Carnaval no fogo", Oscsrlto.
8. CAETANO — 1845 - "Transatlântico de luxo", George Brent —

"Menino dos rabelos vermelhos".
8. CARI.08 — 19 — "Fugindo do amor", Deanna Durbln.
S. JOSÉ — 19 — -Fugindo do amor". Deanna Durbln.
8. PAULO — .'8.30 — "Hotel do barulho", Cantlnflas — "Nío MU

culpado".
S. PEDRO — 18.5S — "Sherlock assustado", Red Skelton — "O dl-

vorclo v»m depois".
UNIVERSO — 13.50 — "Monstro de um mundo perdido", Robert

Armstrong — "Dlck Tracy em luta" (prolb. 10 anos).

ASAPItlSS, 29
5'aumfo In/orniafOrs ,-,.;;,(.[,,

ua ctiD, a i-.'11/iiiiai.irni «mire os
i.> iiiriiiii.ii 1 parapucloi e vertia,
nos e cquaformnui «rrd iirr,«li«f.i
num sà logo, com prorrogação
cm ca.%0 do empate.• • *

A Diretoria ria Con/eiCVafdo
Brasileira de fxtollUmò. em sua
uiíimo reunido, tomou conheci-
mento ria anunciada tilnda do
campeio muiidlal de box, J-k
Umi,, ao llraut.

A re/criria entidade coloca;-1
d Utspuíicio doi promotores úa
It.mp-jruda, para prcilar sua cru
oiieraçâo no que lor ntcasario
pura pleno exito da temporada
úo /awioso tmador negro ao noi-
to pau. » • •

I'.:u«> Jcndo "jperartoi neils
capital o% tn. Draiev e StanUy
Itous, dirigentes da Ahtociaçáo rie
rutcbol da lnglatmv, que vim
tratar de atsuntoi referentes à
Copa du Mundo.• • *

Foi solenemente instalado on-
lem na tede da CBÜ, cmn a pre.
sença de inúmeros paredros, dl-
rigentes de entidade, e c!ub»s, o
l-.ureait da FIFA uo Brasil pnr.,
os jogos do Campeonato Mundial
tle Futebol,

No dia 13 de junho proilmo che.
guráo ao Rio os dirigentes da
Associação Inglesa de Fufbut,
cujos delegado] vlrSo no dia 20
do mesmo mês*

• •
O tr. Schhcker, secretario da

FIFA, virá a esta capital cm mu.o
proiímo, trazendo os dixumen.
tos relacionados com o Campeo-
nato Mundial de Futebol e com
o Congresso Mundial de Futebol» •

O governador itfoiji?» f.iiplon
acaba dc conceder um auxilio
de íuu.uuo crtuefroj ao Clube
Atlético, que hà dois anoe vem
lutando com grave di/tculdad-'
Jinanceira,

ttdam 1- r Hrww • M.t.«M
»¦» |.i»uh.ii.»i. i.ii.-r«i e T\m*t'
!• I- ¦» 1 • 1 Bi« . .... I •lil.li.it
M tf UM n-pllpo.' r«..(.»!. m.
Nlta, í'in.1 • B«Im«mi w« i-
*«»W, Jun.. e Art, BellBawl,
'¦>-¦* Kl.). I !. • Al. t ¦ I ..
I ¦> '« « w* I l.l.j.lli.li.i. 11,11. f
ll.. »l .l,»:ll.. r.Ms 4 • l-cll.,
i.i.i i... u.iiuu. rn una, Not •
fhlea. (I..IUI.,. (.(..nn,.,. tm
nweea, n..fr... ¦ cmto i*aim
PiU/ipoUI,

AMERICA («ANTANA) 1 Alll'.
VKItDR ( liiff. (dro. AMAM»
i'c-iiaii,t«j j .n.n,;.., ultimo, VIII

l'U ÍÍ.I.I..1., o* pupllot .1. c*.
i .p» mncerem o dUclplinada
i.-iiiiii.i.i do Aurt Verde Clube,
poi* ...i.u,...„ d. 1 a 1, CM teu-
to» <to Am pi i.» foiam i.mr|ul«u.
flua por «-iipii. .. a ( Bene^ »u-
i.i..-ii.i.. o ...... uv conjunta:
Autiiii... ii,i,h ( itunalito; Mil>
tuu, Tlm • tmdiiUo; Itenell,
Cueneat, Preltu, Itleardo • Vai.
ler. Na preliminar, hnuvt ru,\„.
I» da I tento, m..r .n iu Ilomtu
t.r* o Ainailca.

ITAIX) LUSITANO »
1'AIH l.-UAMI

tm r.-.i.iiii.i,....., a aerle oe
prellot «iii.ii'«. «, em aeu camp»,
i.«.iiiin.:i ulUino, o Ítalo LtUtU-
no V. O. recebeu a vlilta do f.ir.
t« quadro do K. O. Paulistano
do Jardim Amrrlca, rom o qualduputou uma bem eqtilllbndit
peleja, d inml apdt o ti inpo ri"
tulaiueutar, terminou com um
empiite de 2 ttatot, premiandoa-ilm ai duna eqiilpita em cam-
po. O» ti-niiM do Ítalo foram
ttiari.ndn» por llelinhu e Uni ..
JobuiiiIo a equipe usaliu fonni»
da; Delia Penna, Tlnao (Lourwi-
CO) e r.ui!.!.¦¦«; Uregoln, Tatu e
llu.-li.ii; Paraguaio, Hellnb.i,
Lourenço (TInío), Nlqulnho e
M.mrtl. Na preliminar, o ítalo
!.t.sitiiiio conseguiu vencer seu
adversário per 5*2.

OUAIIANI DO CANINU6 x
VILA RANIEIt

I/cpoU de sofrer tres mane*.
a.a consecutivas por parto da
Portuguesa de Vil» MHrla, Raoo
de Galo o Democrático do Tu-
curuvl, o bu'jrt doCunltid» en-
(ninou e venceu iior 3 a 0 mi
sru i-.in.p.i. o íorto conjunto do
Vila Ranlcn. Marcuu ^ra ,i"llugre". Adolfo o Edla 2. Ot
rnplloa de Balclro formou assim.
Cetale, Lal& e Ferreira; Andulo.
Carllto e Brundilozlutio; Adolfo
lucas, Edla, r»ulo e Mauro. Na
preliminar; 3 a o prO ouan-.nl.
participar! de um festival, pre
movido pelo Juliaq-uri, do Cuiilu-
de.

BANDEIRANTES x JABAQUARA
t'iifreiit,indo. em sou campo, it

aguerrida e disciplinada equip:
do Jabaquara, o Bandeirantes
colheu significativa vitoria, pelu
nlta contagem da 8 a 0, numa
partido onde foi sempre supe-
rior. reinando perfeita câmara-
da«em entre' os litigantes. >s
arttlhclros do clube de Santo
Amaro foram: Jair 4, o Paio i,
que alinhou: Miro, Fluzn e Lu'l*i
I-cdro, Ico e Américo; Jair, Ca-
blnho, Paulo, Jofto e Fiirld.

Na preliminar, venceu o Juba-
ijuara por 3 ii 1.

1*1 M ttil d.f,..l.«!., por I • |
lofanda .«nu. . aquim .1 • ¦, <•
•«Ira do Huld* r»«h«,

VINPIU O UNIÃO VIU
DRODURO

O um».. VIU iwi ki. Jodaadu
m **u . «mp.. r.iiiir.i nuia ,,„,
triunfo |. ,t j a J frente o .....
J.ini.i do li.ii.rii. flaiaa. Ça tpM.
tu* do 1'nis.i foram <¦ «alan..!..»
P«fi forrai* 1 a Vadlntin. o qu».dn teiicedor e.t,»a «Mim for.i«...li Tltr»; Nato • Mana; lt»
mitO, flllflo • V.Mc,-; «nod*.
A«u»tinho, roginir», Porr»u •
Vadlnho, N* prallmluir atiid»»'ii ¦ 'i .i UnUo |kir 4 lanliM * i.

MAM)KA<UROA 1 üt HAHTA
CIUI1.1A

Jogando no . mp.i do adver.
l»rlo a apo* Mur Infarlurtiado
l-t 3 * I, o Maloka.Ure*. em
r.utavel rp'.ii i.,i,., ,„!,i |g„».
lar o plarard* jwr 2*3, for.
mando com a *K«ulnte equipei
Humildo; Adolfo e Milton; K».
gttndrt, J...Í d» Rltva e Pnull.
nho; JoAo, Alberto, nodl. Mar-
«Io • it.i.ri,. Marearam: Mar
ceio 3 e Itonarlo, Na preliminarvincou o Ciramlo.
VKNCEÜ O VITOIIIA DA PKNII^

JOiWiido 'i .min -1 * tsnle, o
Vltorl* da Penha eonsegi^u Um
brilhante feito fr.tite ao l' forto
(squailrlo da A. A. auaraol d»
Tutunpt, pela nm tagem de 3 *2, tento* marcado» por lim..; •-
to, Nutai e Romualdo, o quadrovencedor Jo«ou onairn coiltltul'
Uo: Jau, Baba e Vlclnr; HellO,
Murlo a Acacio; liira, Romualdo.
Hamleto, Maça • Natal.

EOÍTAIS

Fiação c Tocelaçem
São Paulo S/A.

ASSEMBLÉIA GERAIi
ORDINÁRIA

SAo convidados o.i nenliorcs
nclonlstas h ko reunlrcin ent
assembléia jforal onllnarla, na
Rcdi. socliil A ma Xavier dc
Toledo, 111, 2.o andar sala
210, ncstit Capital, no dia 28
de Abril próximo vindouro,
fts quinze lioras, a fim do to-
marom conhi-nimonto e-voln-
rem a s:ptilnte ordem do dln:

1.0 — Apresentaçtlo e vota-
çílo do relatório da Diretoria
do Balanço gornl encerrado
eni .11 de dezembro de min,
da conta de Lucros e Perdas
e do Parecer do Conselho Fis-
cal;

2.0 — E|e'çao dos m«m-
brot efetivos o suplentes do
Conselho Fiscal para o exer-
ciclo de 1!)."!);

.'!.o — Elelçüo da Diretoria
para o trienio 19n0-1952;

l.o — eventuais.
Füo Paulo, 2G do Março de

19.10.
a) Jorge Maluí — Diretor-
Presidente-

17836—29-30-31)

inocül

UNIÃO BRASIL DA LAPA I
UNIÃO BRASIL DE CAIEIRAS
Entrentaudo domingo ullluio, o

fone esquadrão do Brasil d 3
Caieiras, o Unliio colheu mais
uma brilhante vltorlu por 3 a 2.
tentos de Serilo, Ncrlno o Joilo.
O quadro vencedor ullnliou: •-
Tlnho; Reco e Ricardo; Erti3.
Jofto e Antonlnho; Sérgio, Miro,
Nerlnho, Barollo e Zé Caulnhii.
Preliminar 4 a 1 para o Unido.

VITORIA ESPETACULAR DO
SILVA TELES

Prellando em sou campo, con-
tra o quadro do Unlfto dos Ope-.
rarlos, o Silva Telea, levou d»
vencida pelo escore de 4 a 3, o
que bom diz o que foi o trans-
correr do prelio, tentoa de Mo-
reira 3 e Osvaldo.

A equipe aurl-rubra alinhou;
— Hlldo; Formiga a Fogueira!
Maneco, André e Chlqulto; Clau-
dlo, Moreira, Alexandre, Lelé o
Osvaldo, tendo no preliminar a
vitoria sorrido ao quadro do
Operário pela contagem de 3 a 2,

Pela manh&, o Extra SUva Te.

Sabó SM. — Indús-
tria e Comércio

ASSEMBLÉIA ÒERAL
ORDINARTA

Süo convocados os Snrs.
AMonlsla.i d^sta Sociedade,
para se reunirem em Assem-
blela Geral Ordinária, na se.
d» Social ft Av. Santa Marl-
na, M2.'l, r.esla Onoital. às J7
horns do dia 28 de Abill de
10Õ0 para tratar da seguinte
ordem do dia;

a) — DIsciwsAo <|o .felnto-rio da Diretoria parbetír do
Conselho riscai, Balanço e
demais contas da Diretoria,
relativos no ex*olcló 'findo.

b) — Fixação dos honora-
rios da Dlrstona.

c) — Eleiçüo do Conselho
Fiscal e ílxaç&o (|os seus lio-
norarlos.

d) — Varias.
Acham-s» a disposlçflo dos

srs. acionistas, na sede so-
ciai, os documentos a qne sa
refere o artigo n.o 99 do De.
creto-lel n.o 2.627 de 2G-9-40.

Sâo Paulo, 27 do Março de
1950 . j

A DIRETORIA
Sabi') S/A. Ind. e Com.

a) Josfi Sahfi — Diretor-
Presidente. i

(-IG32-29-30-311

GahrlelGonçulvcflS/A.
— Importador* de

Ferragens e Louçaa
ANHKMHI.KU «il.ll.il.

OHIIINAHIA
OonvoratAa

Mo convidado* ua «enlii.reu
ArlunUta* da (lAIUtlKI. HON.
ÇAI.VKU 8/A. - IMPOItTA»
DORA 1>K raRRAOIN8 R
L00QA8 — n aa raunlrem em
Aa»itniW4ltt Oeral Onllnarla,
na aua aeda aoelitl, K rim Vlo-
renelo de Abreu, n.o 739/73,1,
neata Capital, no próximo dia
39 dn Al.nl, Aa 10 (dai) horaa,
a fim da tomarem coulieel»
mauto o deliberaram aolu n aa.-i;ulnt.i ordem do dln:

al leitura, dlacuaallo » vola-
ç*o do Relatório da Dlro.
toria, Bn lanço Oernl, Da-
mon«trat;4o da Conta de
I.ucrua a Perdaa ,• Piira-
eer dn Conuelho Fluenlí

M Blelçlo doa mombroaernllvos • «tiptentea ao
Conselho Flsrnl pnra oexercício da 1[»,V);

ei Oulroa aanuntoa de tnte-
renae aoclal.

Oútroulm, :ii'i.'iiu -,,. ft nia-
I«'.i|.;.''i'i dm '.«iiliiii.i AclunH-
taa, na «edu iioelnl. oh ilu*cuinovitoii a qun no referi- o nr-
tipo OO dn decreto-M n.n 2.(127,
de 20 de Helemlir» do 1910.

SAo Paulo, 28 da Mnn-o «1e
1M0.

ai A DIRETORIA
Í46S7 - 2n-.10-.,.n

TERMAS DE LIN-
DOÍA S/A.

A88ESn»LfiIA OKRAL
ORDINÁRIA

Pi-lo presento fleam os senho-
rea Acionlslns desta Socleda-
de convldadoa para so reuni-
rem em AssnrnbliMn Cerni Or-
dlniirin, a realizar-se nn proxi-
mo dia 21) de nhrll de WM, fts
10 horas, em sua peilc social, ft
nia Rou Vista, 185. 8.0 nndnr,
sala G, nestii ridade de São
Pnulo. n fim da:

ai tomarem i-onhorlmenlo do
Balanço Cerni (la Socle-
dáde, encenado em 31 do"dezembro dc 1949;

1») apreciarem as contas da
Diretoria n tomarem co-
iiheciniento do Parecer
do Conselho Fiscal;

C) elegerem os novos mem-
bres da Diretoria e do
Conselho Fiscal.

Comunlen-se, outrosalm, quese achnm à disposição dos se-
nhnres Acionistas, no endereço
ncima. os-documentos a quer.o refere o nríi';o 99 do Decre-
to-r.el no 2.fi?7, do 20 do Se-
tembro de 1910.

São Paulo, 27 do Mr.rco dc
1950.

(111 Nelson DVAn-eto
Dlretor-Seerabirlo.

(4621 - 2.1-29-30)

Chareus Vicente
Cury S/A.

ASSÉÀvaijÜíA c,r.a\T.
ORDINAÜIV
Convocação

São convidados c« senhores
acionistas dssta Sociedade r.a-
ra se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, em stin sede
aoclal, à Kua Barão Cernido do
Rezend», n.o 112. na cidade de
Campinas; neste Estado, às 11
horas do dia 2fl dc Abril vtn-
(louro, a fim de tomarem co-
nhecimento n dclfiernr solire
a seguinte ordi-m do dia:

n) Leitura, discussão e vota-
ção do Relatório da Dire-
toria, Balanço Geral, de-
monstraçnn da conta ;io
Lucros e Perdas e Pare-

• cer do Conselho Fiscal ;b). Eleição do Conselho Fis-
cal para o exercício do
1950;

c) Outros assuntos dc Inte-
resse social.

Outrosslm, acham-so ft dls-
posição dos senhores Aclonls-
tas, na sedo social, os do-
cumentos a que se refere o nr-
tlfro 99 do decreto-lei n.o 2.627,
de 26 de Setembro de 1940.

São Paulo, 20 do Março de
1950.

(a) Sallm /nlda
Diretor Vlce-Presldente

(40.19 — 29-30-31)

Editora Renaacett-
ça S/A.

A88KM.lir.EIA ORIIAL
«iltlUNAItlA

l.n fiinniiiii.ftii
Mc»iii oa ara. ariuntiUa da

1'Miliua ll ••nn 1 riiçii H, A.,
convidado* a aa reunirem rm
Aaaemblala Oernl Ordinária,
no dl» 20 d« nhrll nroxüno.
Aa 10 horaa, na aeife «nclal
A rua Httiftn de Itapetlnlnfta,
80 — O.o andar — aala 031
**i nesta Capital — a (lm d*
deliberarem aobre:

a) — nalntnr'0 da Direto-
rta, Imlimrii |;,t;i| t
nsrecer dn Conselho
Klscnl. re(erentea ao
exercício de 11)40;

b) — Klelçí.o da Diretoria
.. do Conselho Fiscul
* suplentes;

c)— FlxnçAo dos hnnora.
rios da Diretoria e
do Conselho Fiscal
pnra 10.10;

d) — Assunto ile lnteres.
ae i|n Roclrdnde.

A.-h.-im •¦¦ n (llsposlç&o dos
srs. iii-iniii rn, na sedo so-
t-lol, os documentos a que se
refere o artlRo n.o 09 do De.
creto-lel n.o 2.02T de 20 de
setembro d" IMO

Sfto Pnulo, 20 da março de
1050.

A DIRETORIA
iio.Tí -29-:io-:in

Empresa dc Agua c Es-
gotos dc Ribeirão

Preto S. A.
ASSEMBLÉIA (il.K.U.

ORDINÁRIA
Sâo convidados os srs. Aclo-

nistas a se reunirem om An-
¦ombléla Cerni Ordinária, no
dia 29. dn Abril próximo vln-
douro, ns 14 horns, nn icdc da
Kmpresn, íi rua Amador Buc-
no, a fim de:

a) tomarem conhecimento e
deliberarem sobro o Rela-
torlo dn Diretoria, Do-
monstração du Conta dc
Lucros e Perdas, Balanço
Cerni e demais contns re-
ferentes no exercido en-
cerrado cm 31 de Dczem-
bro de 1949 sobro os
quais o Conselho Fiscal
emitiu pnrecer que scrã
tambem discutido e vota-
do;

b) "rorpilerem à eleição dos
Membro^ ofattvoá c «m-
plentes do Conselho Fis-
cai, a servir neste exer-
cieio;

c) nssunins outros de Inte-
resse dn Sociedade.

Adiain-se na si>de nnelal. '1
dlsnnslçãn dos srs. Acionistas,
os documentos a mie se refero
o nrtl^o (11 do Decreto n.o
?R27, do 26 de Setembro de
I91n.

Tt!'.«'rno Preto, 25 de Mnrço
d» in'0.

DraETOR-nKRAL.
illll — 2S-29-M)

Variei S/A. — Va-
redades Textis

AVISO
Aclinm-s» A dl^pifríi dos Srs.

Acionistas ds vartf.tsx s-'A. —
Varledndoíi Tnxii.t, cm aua m*de
porlul. A E"tni(la Velha dt Sdo
Miguel n.» .1^5 i-m SHe Pnulo os
documentos dç (jue tmta o art.
09 1I0 dcéreto-lel n." 2 627. de ?«-
fl-940.. o relativos no Balanço en-
cerrado em 31-12-049.

S5o Paulo. 2.1 de Mi^co da IMO.
a mnETonTA

JEAM A. NICOLAO
Dlritor-Pre^ld^nt»*

(4619—38-29 30)

* Diretoria dn 8ervtcr at
frannltr rp*-i.rn*ndíi Km mvltu

rlfttaii o iiht. «ir (nrnlv. flurnnt»
* noite *m íiih«tlfilcar * nu.
<tna A O 1 T vis* min imo
«vttai e hsnílhr à nnira *.n-
neneflele dc pmr nmill.ita
que I mer»reant «if intuiniic »
crenruillldad» durant* <¦ tv
repnuitn

iCsinpuona educativa a.
Transite - D 8 T I

TEATROS
BRASILEIRO DE COMEDIA — 21 — "Oa «lhoa da Eduardo", pelo

Ortipo de Arte Dramática (Unp. li anoe).
CULTURA ARTÍSTICA — 21 — "No fundo do poooK
P-OIAL - 20 « u _ -o fuarda da alfândega", Palmertm a «ua Oom-

P«ih:a (imp. IS anos).
Santana — 20 e 22 — -No pai» da fantasia", Rlchtardl Jr. a aua

Companhia de RíVlrta e Mágicas.

CIRCOS
"Nolw da SioARrTHU7ZA (EstaçSo Carlos de Campos) — XíJtO

JoSo- f varlodadcj co:n Botné e 8lnb.ô
OABCIA (Rua da -..;¦"*, osq. rua OHcerU» — M horaa.
3RAN HISPANO-AMERICAN CIRCüa (Bua Martlaho Prado, esquina

rua Auçusta) — 21 horaa.
PIOUN (Rua Oal. Olímpio da Bllvelra) — 20.30 — "Parabeaa k Pio-

lln" t -.-!»•-!>-!¦.

SEÍSSU. (Largo da Pólvora» — 31 — "Criado complicado" • T»rte-
<ladF3 com Beorlqu* • Arrella.

A grande oncina ss Estado de S. Vm\t
i a cidade qne reúne o maior numera
ii ojsrírios altamente especialiiadoi

As oficinas da Estrada da
Ferro Sorocabana ocupam qna*
se cinco mil operário*, a maio-
ria dos quais especializados aos
mais diferentes ofícios técnicos
de constrnçüo de carros e vagfles
• reparações de locomotivas.

Cimento, cal. tecidos. íileo*
e inumeráveis outros produto*
de iuipot tãuci a vital, sâo
produzidos por tantos entro»
milhares ds operários aaa
Indúnlrias.

Depois vêm os parques me-
talúrgicc • têxtil: a mais uma
infinidade de pequenas indús.
Irias.

Tal diversidade de produçSo
assegura à Sorocaba uma situa-
(to invejável, permitindo ao*
aetia habitante* asa nivel d*
vida elevado.

AIL encontrará 1.11 PHD-7.
Ridio Clube de Sorocaba, a
divertir, inmrnir. divulgar • a
VENDER. Pioneira das inicia
tivaa populares, gosa a PHD-7
d* inexcedtvel preatlgio eotr*
o* 90.000 habitantes.

Anuncie aa PRD-7 • san
volume da vendas aumenteiá
progressiva • sòlidsmaata.

No local da veoda o sea
anúncio VENDE mais • é maii
ec&aômico.

IRMÃOS ZERLINI
Comissões-Representações-Conta Própria S.A.

PRAÇA DA SÉ. 399
ItELATOUIO Dl DIIÍCTOKIA

Senhores Acionistas:
Dando cumprimento Ü3 disposições legais c estatutárias, ternos o prazer de submeter íi apreciação de Vv. Ss. o BalançoCera!, o demonstração da Conta de Lucros o Perdas, referenteano exercício de 1949, acompanhadas do parecer do CotiHelho Fiscal.
 15ALANÇO GERAL ÈM 31 DIÍ DEZEMBRO DK 1949

ATIVO
IMOBILIZADO

Edificio, Movel3 8 Utensílios, Veiculo3 e Cauções 1.468,543,20

DISPONÍVEL
Caixa  S.219,95

PASSIVO

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Devedores Diversos 
Amostraa ,,

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Ações Cauclonadaa . . , .,

2.221.041.85
1.331,50 2.222.373,35

'1.1<H. 166,50
fe

30.000.00

3.724.166.50

NAO EXIGIVEL
Capital 
Fundo de Reserva Legal .
Fundo de Reserva Especial
Lucros e Perdas

EXIGIVEL A CURTO PRAZO
Dividendos a Pagar . . ..

EXIUIVEL A LONGO PRAZO
Credores Diversos

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria . ,

1.250.1)00,00
2.249.40
2.137,00

15.603.10 1.269.989,50

23.000,00

2.399.177,00

3.694.168,50

30.000,00

3.724.166,60

JOAO ZERLINI BRUNO ZERLINI
Dutlor-Presldenta Diretor-Secretario

I K M A O S ZKIII.I.N I
COMISSÕES — REPRESENTAÇÕES — CONTA PRÓPRIA S. A.

NELSON DOVAL
Conto Prot.o CRC- 6571

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS

DEBITO
* PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1919

1.000 wcrtft

Despesas Gerais
Diispesaa do Representação .
LUCRO E DISTRIBUIÇÃO
Lucro do exercício anterior
Lucro deíte exercício . , ...

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO
Fundo de Reserva Legal . , ...
Fundo da Reserva Especial
Saldo i. Disposição da Assembléia

CrJ

13.755.90
15.49i.S0

20.218.70

774.60
735J»

27.738.20

Cri
271.668,00

4.404J0

29.24A70

M5 321.20

CREDITO

Saldo do exercício anterior
Comissões
Alugueis 

CrS
13.755,90

143.262.20
118.203,10

-.Mt- m PAGINA 11
Cnsa o Jardim Arte» e

OflcioH 8/A.
A,»ri„iii. u 1..1.1I Onllnarla a«nr i.'nll<i„lu ,iu ,m '.« ,\„ \|„||

da iww
HiO OOnVOMdM l.n ar|i||i.|,.«

111'liiuii.lai .li »i,i ,(.,i:||.,|a,|fl j,„.ra aa muniram «111 Aasamliléla
Uaral Ordinária, na awlo *»•
ciai, a Avenida Adolfo 1'lnhnl-
ro, o ins, ... iu horaa do dlu 30
do Abril dn 105U, para dallbara-
ivm «iiiim u ««xulntai

al DlacuiMàu « Hpiovaçnu do
Ilaianço, cuniaa da Lu-
crua a Perdas, Ilalalorio
da Diretoria o Parocar do
Conselho Fiscal, rafaran-
t-i ao exercício de 1B40;

1.1 Elelçàu do Ctinaelho l-'i,-
cal 11 snus Huplvntes purao exercício da luflO;

C) KI..I.;.., «Ju lilinli.i Cf
rente psra u exercício de
1030;

d) Flxuçiln doa honorários
da Diretoria para o exer*
ciclo de üt.vi; o

• > Diversos assuntos,
Achnm-se h disposição doisenhores Acionistas, na sude

social, os documentos a quealudo o art. 00 do decreto-lei
n.o 2.627, de 26 do setembro do1IM0.

8.V1 Pnulo, 27 de Março do10M.
Aitslnntiira Ilegível,
Dirctor-Prcslilcnle.

(4636 -- 59-30-31)

Construtora Alfredo
Mathias S/A. — cm

organização
ALFREDO MATHIAS. na

qualidade de fundador, tendoom vlBta que o capital da ao-ciedade CONSTRUTORA AI«-FREDO MATHIAS S/A., foiIntegralmente subscrito, convi-da os srs. Subscritores para soreunirem, no dln 8 de abril docorrente nno, as 9 horas, à ruaJoão nricoln. n.o 24 — I8.0 an-Inr, nesta Capital, para o fimdc serem nomeados, conuoiin-
to legislação vigente, os perl-tos que deverão proceder u
avaliação dos bens, com cujo
valor será intcgrallzndo grando
parto do capital.

São Paulo, 28 de mmço de1950.
(a) Alfredo Mathlaa

(4611 -29-30-31)

Tecido» "Ilá" S/A.
,SS» MHI.I I \ I.I.HtL

OIIIIINAIUAOonvooafBo
Ma 1 'illivl UI1.1 A4 ârlilinrrs

n« iiinlilii» ti ae i.viiiIi.iii r«u
aaitemhléla geral ardlnarta, no
i-muiii... dia :j de Abril, kt 11
horas, na seda aoclal, k Rua
Kiinsdur Quelmt, 499, nesta
Capilal, pnra ilsllherarsm ao'
i.i" a «r-i-uiiitr. ordem do dlai

Al 1..H111.1. dlscusiiiu e apro»
vnçio dn i:.-i>iii.i 1.1 da Dl*
l.l.lllll, l,.ll «II,... >• «Il-lllhlH-
ti 11.«... da conta de im...»
» perdaa, referentes aa
f.i-rrli-in ftmln em ,11 d*
Detembrn ultimo, assim
ciiiuo o respiftlvo Pare»
rer do c.i. ..11... Fiscal,

bi 1 !ii.|>; i«i .i..-i membros efn>
il'.«>. e suplente» dn Ron-
si'lho Fiscal, pnrn o «ter-
rlrln dn rnrrentn ano,

e) Outros assuntos de Inte*
resse sorlnl.

Acham-se, deade jA. nn sede
social, A iIlupo^lçAn dos eenho-
rps nrlonlnten. os doeumnnlns
a que se reler» n artigo M do
IVe. 2627, di. 26-9-40,

(a) Pnrant Tnvlllan
Dlretor-Prruldcnte.

('«'"» — 2S-29-30»

Varictox S/A. — Va-
rodados Textis

l.srmliirl.-i Cirrnl Ordinária
R*». i.ünlil.in... on .->¦ uti.,r s

ArlonUIIU ilt VAlíII-.IKX S/A. —
V «: !•¦ I.i.i,-. Ten ti», u re reunirem
em Asminblílii O.-rsl Orrtlnstla,
ns ¦>. ri.' ilu Hocl.-d.iile, k n.- tri.lt
V. Ili.-i dn RBn Mlijucl n.° .135, no
dia 21 dn hIiiÜ de 19»), hl 13 hn.
rn». a fim de tomnrem conh^..-!-
m..nto a delll)erari>in sobre a »*•
líiilnt.- o:.!, in do «Mn:

11 — I.eltn ... .1! ..ii.vi5o « »rn 1-
Cf.o dn rfliitnrln ds Diretoria, ;»-
recer do Cnnuelho Plscnl, Oa1i.i?n
Onral n contss referentes so ui -r-
ciclo de 104»:

2) — ElelçSo do ConucltiD pis.
cal t tttiK Ki||ilrntis para o --xer-
ciclo d» ld./i s flxntlo da sua
remuncrsçto:

3l — Outros nwunto» de inta-
re."*» noctal.

fiâo P.iulo. 2.1 ile Março de 19».
JEAN A. NICOLAO
Dlrntor-PrcsIdi-ntc

CIUFICA A. NICOLÁS,
Diretora-Secietn ria

4018—28-29-30)

ÇTN EMA

MARABÁ

fllP
ADAGAS DO DESLItTO ei Dann An-
(lrt'ws t Mnrtn Toren — Bandelrnn-
tet de Teln 43 — NAC — An 14 — 18

— 18 - 20 e 23 HORAS.
— 2j> HEMANA. —  ,

FUGINDO DO AMOIt c! Dennna D^r.
bln e Kdmond 0'Br!cn — Bundetran-
tes úa Tula 42 — NAC. — As 14 —

16 — 13 — 20 o 22 HORAS.

FUGINDO DO AMOU c/ Edmonit
O-Brlen e Jefírcy Lynn — Eip. Ban-
delrtnte 4 — NAC. — As 15 — 19.30

c 21.30 HORAS.

WÊÊSÈ FUGINDO DO AMOR c! Jeffrcy Lynn
c Don Tayior — Esportivo Etindeirnn-
te 3 — NAC. — As 1.1 _ 19,30 e 21.30

HORAS.

FUGINDO DO AMOR c/ Don Tayior
o Deanna Durbln — Bundelrantes da
Tela 34 — NAC. — As 19 HORAS.

SABARÁ
— Esp. da Tela 24

MOEDA FALSA c/ Deunls 0'Kcefe —
DANÇA INACABADA — Proib. 10 anos

NAC. — As 18,50 HORAS. " ' '•' ' -

MOEDA FALSA c/ Dcnnl» 0'Keefe —
ASTUCIA DS UMA APAIXONADA —

Prolb. 10 nnos — Atual. Campos 87 — NAC. — As 13,45 e 18 50 HS

JARAGUÁ

VAf 
MP MOEDA FALSA c/ Dennla 0'Keefe —

\J \J U C  CULPA DOS PAIS — Proib. 10 anos —
Jornal dn Tela 212 — NAC. — À.1 18.50 HORAS.

FUGINDO DO AMOR c/ Deanna
Durbln — O ANEL CHINÍS —

Prolb. 10 anos — AtuaL Campos 73 — NAC — As 18,50 HORAS.

IP. PALÁCIO

C. GOMES -
anos — IX Jogos Uulv.

FUGINDO DO AMOR e/ Edmond 0'Brlen
— MALDIÇÃO DA TORRE — Prolb. 10

NAC. — As 13,45 e 18,50 HORAS.

D. PEDRO I O ÉBUIO, filme naclonol c/ VI-
ci'iite Celestino — o filme (juebateu o recorde du bilheteria em S. Paulo — Aa 19,15 HORAS.

EMIGRANTES 6/ Aldo Fablrzzl -
ALMAS ABANDONADAS — Atua-lldadea Campos 63 — NAC. — As 18.50 HORAS.

STO. ANTÔNIO

SAMMARONE

ROX Y

SUBLIME TRAIÇJO cl Alida Vnlll
— O RADIO DA MORTE - Prolb.10 anos - Atual, em Revista 134 _ NAC. — As 13.45 e 19 HORA3.

A BELA DITADORA cl Esther Wllllnns
— TRAC.EDLA NO MAR — Noticias daSemana 50x12 — NAC. — As 13,45 e 19 HORAS.

AUTORIA MISTÉRIO DO RANCHO e/ Johnny-Mac
rto * V7SM/V  Browu - DINHEIRO SINISTRO — Prolb10 anoa - F. Jornal 143x15 ~ NAC. — As 19,15 HORAS

VITORIA - O NAUFRÁGIO DO HESPERUS 0/ Willard
Parlier — A CAMINHO DE SANTA FE- —

Prolb. 10 anos - F. Jornal 139x15 — NAC. - As 19,15 HORAS.

TUCURUVI ARMADILHA FATAL e/ Virgínia Mavo -
UM COWBOV EM HOLLYWOOD - Prolb10 anos — Not. da Semana 50x8 — NAC. — As 19,15 HOEAS

IMPERIAL PIRATAS DE MONTEREY e'/ Maria Mon-
te — O DELEGADO É O HERDEIRO —

Prolb. 10 nnos — Esp. em Marcha 2D3 — NAC. - As 18,40 HORAS.

CATUMBI - HOMEU B JULIETA c/ Cíintlnflr.s - VI-
DA TNTIMA DE UMA MULHER - Notdn Scmnnii -- NAC. — As 19 HORAS.

RIALTO FURACÃO DA VIDA cl Rlchard WM-
mark — ESTA LOIRA E' UM DEMÔNIO

Vida Baiana 38 — NAC, — Aa 18.40 HORAS.

J05.321.20

JOAO ZERLINI
Dlretor-Prcsldcnte NELSON DOVÃL

Conto ProLo CRC 6571

(«M»

BRUNO ZERLINI
Diretor-Secretario

¦'¦- PAUKCEB DO CONSELHO FISCAL
nONTAro^rQ/f.0"' me,^bro• do CoM«Iho FUcal de "IRMÃOS ZERLINI - COMISSÕES - REPRESENTAÇÕES -CONTA PRÓPRIA S/A." procederam, como de praie. a um mlcudoso exame do Balanço Gerei relaMvo ao ex«rc«c!o íwlal eencerrado em data de Jl de deiembro de UH». a Conta de Lacro. Perda, e detnaU contan. papeis e S£ toSStadTaí
^^k^Z^,0^^^^ ° RClat0rKi0 d» Dlr»tori*. • *» S declarar a .ua auJTpír/títa con 

"Eta 
com oTíad* s e *U

!5£SSk •^^Ai^oP^?00d0 ¦" Mah0r<S^C40,,^n,fl!4^ WoveAe, a. conta, do exercido em quetão.ARTHXm TARANTOfO. Dr. PAULINO BAPTISTA CONTT, Prof. ANTÔNIO UALTI MASI
1CU

PARnOIIIAI ° MARTm DE OOLaOTA1. filme
* r\t\\JKZKJlí\L,  j.-ucro _ MAE fümo njdona! _
As 18.40 HORAS.

FABIOLA c/ Mlchele Mor;:nn e Masr.I-
mo Girottl — Noticias da Semana —

NAC. — Aa 13.4S « 18.45 HOR&3.
S. JORGE

C Zr\ I 1117 CODICIO DB HONRA
OAXJ LUi.L  NAVIO DO DIABO _

Rep. Clnídla — NAC. — As 14 e 19 HORAS.

C Alan Lndd —

FARSA TRÁGICA ei Ameddeo Kuail -
OS IRMÃOS — Prolb. 18 nnoa - Rep

ClnedU - NAC. — Aa 19 HORAS.
PENHA

PAI IPHRWIA MULHER «FIEL et Llb-rtad ta^¦'•'"a*-"1* '-'Sxlll/^  marque — CAMINIKNO — Prolb. 14 nnon
marque — CAMINHO DO INFKt-Rep. Clncdla — KAC. - As 19 HORAS.

A f I A NP COMPRANDO BRIGA Cl Jo* nirkwood -
.\^1fLty1^}rJ7'^ 

 LUTANDO PELA LEI - Prolb. 10 nno- -
Marcha dn Vida 2dS — NAC. As 19 HORAS.

PINHEIROS
— Marcha da tida 174

GÊMEAS FATAIS c/ Bonita Or.invlII? _
VINGANÇA TENFEROSA - Prolb. 14 a

NAC. — Aa 19 HORAS.

MARCONI HOMEM EM FUOA c' Pev H-irrl-nn —
AtUat cm Rerts'1 — MAC. — No Pil-o-CONDE HERUANN, vrouiloco - Aa 19 HORAS.

PAULISTANO - ^^^t^^s
AMORES - Proib. 19 a. _ ttar. d» Vida — HAC

Rir!iar-I
E MPc

As 14 e 19 HS.

«.*«;

i



Na Central do Brasil os cereais
pagam mais irete que a cerveja
Disparidade de tratamento, prejudicial à produçfio e ao conramo, 

fggjM^Çj? 
";.?¦

Paclullo — Declarações do pronltlcnte da Boina detercain ao JORNAL Dh NOIItlAh
Mario

Durante a ultima reunlAo
dA» il.to.ir» |i....|lll..l «t-1 I r.ill.-.l-
ii.. na ii-! -..t de Mercadorl»*
inir»» trulnr do |iiiibleimt do nr-
ro», o tr. Muno IMtiuIlo. pie-
nldente tU Ooliiii de Comia.
•i.-i-iin. lou a disparidade de
«trutitmenlo no» freira e pre*
ferencioa de «niíôcti para ter*
veja e cereal», na Kkttrmln de
JVrro Central do Hnwil. A«-
Minto de t-cria gravidade e
prejudicial ao» interewte» d.i
lavoura, proviirnnio» ouvir on*
tem, o nr. Piuiullo. que, no-
bro o iwmiiiio, no» adiantouI
TRANSPORTE PREFHRBNr
CIAI. H TAR1KA8 REDUZI-

JJAH PARA A CBRVBJA
— "O fato de ter denuncia-

do o tratamento Impar da
Central do Urasll. pnrn os ro*
realH o a ccrvojtt, depreendo-
«o de ter rocobldo uma. notin-
cnçil" do que nn ci'taç!lo do
Engenheiro SAo Paulo, na ll*
nlin Central do Brasil, existe
ordem para preferencia do va-
gfies As empresai rodovlarlns,
(pie, somente depois de aten-
elidas. 6 quo Kct-A feito o for-
jieeimcnto de vhkõch no comei-
cio dc cereais para os trans-
portes' Via Rio de Janeiro.
Acresce ainda que a tarifa do
fretes atualmente em vigor
naquela ostaçlo' para a Capi-
tul Fcdcrnl é dc pasmar.
Bcn&o vejamos:

Fretes cobrados por toncla-
da: millio, 100 cruzeiros; fcl-
Jiló, 175; nrroz. 176; batata,
228 e cerveja (prestem bem
atençüo !) 100 cruzeiros ! E'
estranhavel que sendo Silo
Paulo um grande mercado re-
distribuidor dc gêneros ali-
mentidos, e passando pela ei-
dnde quase loda-a produçfto do
Estndo. de Minas, Golas c Pa-
nina, c que se destinam uos
mercados consumidores do Rio
de Janeiro, devamos pagar um
frete relativamente elevado,
enquanto que a cerveja, que 6
nlinal uma bebida, tenha tarl-
fa privilegiada. Será que o

ri9ÍW^^^^^^^Ê

•ti**. '¦-' ' -ú'ri'MÍ'T ri' : "U
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do Hi »mI. mantiverem um nl*
vel nml» alto de fretei* |«r»
O» I rl.-nlr lOglCO 1'ie O plrr.l
do consumo militrt, «em que
o ptitdlro e outra» AUlorldades
atentem parque.

Fot ente ponto dn vtnta que
defendi nn reuniAo referida,
e acho mesmo que cs»o assunto
deve eer ittudado alentnmen*
te. por «er de perfeita llga>
(Ao entro os interesses «Atira-
ilu» do produtor e eonmimiuor.
Principalmente, por wihtn-
mo» que outras Entrada» de
Ferro do pai» dAo prefuien*
ria do transporte e otwouem
fretes ninl» roduildoi nos ««•
neros de primeira necessIUa*
do", — concluiu o sr. Mario
Paclullo.

"Tartaruga
voadora"

OABMAâ v»n»*<in» n iu,
f.j m, a "Mnlm Anm Vtn«-
,i..i«im- ii.i.i.... qu» um e*
mu* »iii«.i.* c ..1...I i«r *l*io
...in. ii iu«i mn »lti«nt*««>
.i.irih.i iu f..ii..» «Ilplle»,
in. ii. .i • inii.iii...... romo um
wl.

r.,-ui..|.i m- Informou, n »p»*
IflIlO (») i|iiitt*'" llnllK fnlii.»
•eiodlnimli« » podl» **t rt»**
¦ nin ...i,.«« «.««>.. in.ni.. "ur*
i.i... » flutuw nu «í|i»ç(i".

i ..i .mi., k lin[ir»nt», o pilo*
to rto «purellio rt* "I..A.V."
.11. -r "A r-li .1.1 . i'!'-l'..'

pautm a «ninrte aluíra rAtu»
iiwu ««Mn, uu» foi «IiiIhiI».
m.iii* Meúdldo lu-io dHloea»
mento 6» at pro?ue»dn. Nune»
... ".um i..-- . i.i-l.H'. rt»
.ii  nonitiirw". ihirím, »o

m men »*l»o «Meuilldo P'lo
diuiorimvnto rt» »r praraMdo
por BQiirla "Inrtiiruii» rondo-
t«", nâo llve «niil» tluvldu.
Tanto tu quinto meu co-pi*
luto, nm.. > |ieden>inon e«qu«*
cer o titulo «ofrttto pur nown
urino »o ttt Mlnçlrtii pelo dH-
loramaiito do »r d«f|U<-l« no-
lido."

"Estão bem instalados nas fazendas de
nosso Estado os imigrantes italianos"
Refuta o nr. Antônio dc Queiro* Tele*, dir"it^ do Sociedade Rural Brasileira, afirmativas do

jornal italiano "La Stampa" - A maioria de nossos fazendas csU cm condições de receber imi-
«antes - Residências confortáveis - A imigração holandesa

Nntlelitm tíleuraninii vlndoe
de Turim, ItaliB, que 0 Jornal•'Ui HlnmiHi" 0C1IM 0 Hriijtl tln
«er um pai* onde cm ImlKrnnte»
«e tornam "ruiniiH humanoa'.
firmando que "coplow do-
ciimenlaqfto iIbh intiilernvel»
. ..i«.h. ...-¦ irii|iiiHliu» «ou Iml"
«arüntêl llnllnno» |»hIc «cr exl-
lilda".

K«liui acu«açfle« foram feltAH
em editorial publicado na prl-
meira pagina « aailnado por
l.ucluno Mniirlnl, 0 qual acun-
tua que, nilo obHliinle a decla-
rnt;íli> fclln nn oiiluliro ultimo-
pelo mlnlHlro do Kxterlor tln
Itnltn, de que luivlii nu Inicia-
do uma nova ira nu hlítorln
da emlgracfto Itallnnn para oI I
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A fera matou
o domador

TX)NDRES, 2!) (AFP) — Dm
ledo atirou-se repentlnàmenv
contra seu domador, cnp. Ma.
raya Swarml, quando este a»
Inclinava para agradecer ao pu-
bllco. no Circo dc Evesham, m.
Warwlckahlrc. Oravcmcnte fc-
rido, o domador ínleceu no
hospital dez minutos depois.

O tr. Mario Paciullo. presidente da Bolsa de Cercai», quando faiia
derlarníürs co nosio repórter

preço máximo poeslvcl dc ob-
tor do consumidor, dentro do
mia capacidade aquisitiva, es-
ta o ponto B que «cria a dea-
pcxti c dcmalH ônus entre 0.1
ponloH capitais e que possuem
tambem um limite, sem o que
deve ser quebrado ou o preço
mínimo do produtor ou o ma-
xlmo do consumidor.

povo do Hio c de todos os mer-
Cfldos servidos por esna Impor-
tante viii-fcrreu. tem romo
base de alimentação a cerveja,
ao invés do arroz, do ícljilo o
da batata ?".
DUPLA DESPKSA. DE FRE-
TES PARA OS CEREAIS

Prossegue ainda o presi*
dento da Bolsa de Cereais:

— "Note-se quo oa cereais
já, vêm gravados com despo-
sas de fretes dc mias proce-
denci.-is. enquanto que a cci-
veja è fabricada nesta Capi-
tal. Por este motivo tratei aes-
se assunto na rcuniilo das cias-
ses produtoras, entendendo
que dentro do programa de~ln-
centlvo fi produç.lo cereallfe-
ra, devem ser estudados todos
os casos relacionados com o
custo de produção c as des-
pesas que oneram os gêneros,
uma vez que entre o ponto a,
que é o preço minlmo neces-
sario a manter o incentivo aa
lavoura e o ponto C que ê o

Esclarecendo mais a aaser-
çao acima, o sr. Paclullo.
exemplifica:

— "Tomemos por otise o
ponto A, no caso, a produç.lo,
onde o custo de determinado
artigo é de 100 cruzeiros e o
ponto C, que será o consumi-
dor, que deve pagar pelo pro-
duto que custa à produção 100
cruzeiros, o preço dc 180. Es-
sa majoração de 80 cruzeiros
é conseqüência das despesas
do fretes, impostos e lucros,
etc, verificada no ponto B.
ura, se todas as Estradas de
Ferro, a exemplo da Central

0 corpo do menino foi encontrado
no mato sem os braços e uma perna
Servia de pasto a um cachorro — O cadáver estava envolto num jornal
— Mistério em torno da ocorrência verificada na Vila Maria — Entre-

gue o caso à Delegacia de Segurança Pessoal
ladns c deverão ser ouvidos no
decurso do Inquérito Iniciado.Ocorrência cercada dc cir. \

cunstancliis mlsterlosns che-
gou, ontem, na 14 liorns, no
conhecimento do delegado Egaa
Botelho, titular da 8.a Delega-
cia de Policia.

Na Vila Maria, num terreno
baldio cxlstcnto na rua Ama-
lmí, foi encontrado o cadáver
dc uma criança do sexo mas-
cullno e que estava com a fal-

Executado
um elefante

MIAMI, 20 (U.P.) - Amm-
cla-sc que o elefante de um
circo local fcl executado ho]e,
depois do haver, domingo pas-
sado, dado morte a um garoto
do cinco anos. Tara provocar
a morte do paquiderme, usou-
üo um prolundo fosso, no qual
precipitou-se o animal.

PROCESSO CONTRA A PEÇA "O FUNDO DO POÇO"

contra todo e qualquer"Sou integralmente
atentado à liberdade de expressão artística //

A propósito do pedido de interdição da peça de H elena Silveira nossa reportagem ouviu a opinião

de diversos intelectuais - "A analog ia não autoriza o recurso jurídico

Um vespertino desta Capital
divulgou, ontem, que acaba de
eer requerido ao presidente iio
Tribunal do .ruri do Estado da
}-"ão Paulo a suspensão da rc-
presentação da peça de estréia
do Teatro Popular de Arte, "O

Fundo do Poço". Além do pe-
elido de suspenfiso da pe;a, o
requerente, Carlos Coelho de
Camargo, pediu tambem a
proibição da divulgação do 11-
vro com o texto du peça.

O sr. Carlos Coelho de Ca-
margo é irmão do lnfortunado
Paulo Ferreira de Camargo,
autor do trágico crime da rua
Santo Antônio, que tanto ftba-
lou a opinião publica e assunto
no qual se teria inspirado a
autora.

Tratando-se "O Fundo do
Poço" de uma peça que vem
alcançando grande exito e que
recebeu da critica, não só Ita:
trai, mas literária, as mais li-
sonjeiras referencias, procura-
mas auscultar a opinião de va-
rios intelectuais sobre o pro-
cesso quo ora se inicia por ln-
termedio do advogado Ben-
Hur Escobar Ferraz.

Ouvimos, em primeiro lugar,
o ensaísta e criteo de arto Ser-
gio Milliet, que nos declarou o
seguinte:

"Sou integralmente con-
tra todo e qualquer atentado
a liberdade de expressão artli,-
tica."

"SOU CONTRA O
PRECONCEITO"

O romancista Tito Batlnl,
autor de "Entre o Chão e as
Estrelas", assim se expressou:

"Embora não tenha pedi-
do assistir à peça de Helena
Silveira, dada a dificuldade de
"ir ao encontro dos empresa-
rlcs do Teatro de Cultura Ar-
tistlca... ", penso que um mo-
vlmento em favor da ressalva
dos direitos do escritor dc fo
calizar qualquer assunto digno
de analise, considerando-se,
cm primeiro lugar, casos como
o do crime da rua Santo Antn-
nio, deve ser objeto dc cogita-
ção. Perderia sua função o es-
critor se, além das naturais
limitações encontradas, c que
não são poucas, passasse a so-
fier o temor do revide (ln todo
nquele que se considerasse
atingido. Em matéria de m-
compreensão da personalidade
e dos objetivos de quem, no
Brasil, ainda se dedica a es-
crever, já é pesada a carga...
Pretendem cortar-nos iodes
os restantes estímulos? Que-
rem que sejamos, dr nma ven,

partidários da "Ordem an
Avenca"? O escritor esta pre-
B.-nte pnrn se solidarizar com
seus semelhantes no estudo e
na exDOsição dos males nue
nos afligem. E' esta uma lor-
ma de prognosticar e dar cut-
ro publico ao prormos-leo. Sou
contra o preconceito. Como cs-
cri'or, cu mesmo me considero
material de romince. E se ti-
veise de mover ações seria
obrigado a voltar-me contra
mim mesmo. Vou ver f» arran
io tempo parn ver a peça. Mas.
Isso wrá uma outra historia.
«OBRA HK AP.TE ACIMA

DÓ BEM E DO MAL»
O popt.*" e eir.-"3Í?ta Mario oa

Silva Brllo disse:
«A pica dc Helena Sil-

velra, «No Fundo do Poço»,
é unia obra de arte, e, como
obra de arte, está «acima do
bem o do mal». Trata-se dc
um belo poema que coloca a
l.teratma brasileira no mes-
mo plano de outras mais dc-
senvolvidas Não a relaciono
a nenhum 

' 
fato porventura

ocorrido. Vcjo-a apenas no
plano estético. E nesse plano
É que Law-rence, Flaubert,
Baudelaire realizaram obras
famosas que, como esta da
grande escritora brasileira,
tambem foram objeto de pro-
cessos.

' 
«tDANTE SOFREU POR

IGUAL SOFISMA»

A opinião do poeta Gilson
Rocha Pítta é a seguinte:

— «A analogia, tanto do
entrecho da peça de Helena
Silveira, como de suas per-
sonagens, com a historia e as
personagens do drama real
ua rua Santo Antônio, nào
autoriza o recurso jurídico
da proibição do espetáculo.
Que amparo legal poderá
buscar ou alegar o supücan-
te, se se baseia unicamente
no paraleli.-mo da urdidura
da peça c do verdadeiro dra-
ma, sem que a primeira se
reaclone expessamente com o
segundo? Dante sofreu por
igual soflsma, Baud:laire
tambem, Flaubert igualmen-
te. Seria ulil lembrar-se o
trulsmo de que a vida copia
a arte. Ademais, o Instante

de arte, de poesia, de cmotl-
vidade atingido pala autora
feliz de «No fundo do poço»,
eleva a literatura de teatro
no Brasil ao nlve! das mais
puras do mundo, Náo há o

que proibir, senão o quo elo-

giar».

A OPINIÃO DO POETA DO-
MINGOS CARVALHO DA

SILVA

O poeta Domingos Carva-
lho da Silva assim se ex-

pressou:
— «Desconheço os funda-

msntos da queixa apresenta-
da e os argumentos de que
se vale o queixoso. Não cvclo
porem que suas pretensões
possam contar com o ampa-
ro legal, O crime do poço —

como ficou conhecida a tra-
gedla da ma Santo Antônio

Contrabando
de ouro

BUENOS AIRES, 20 (U.P.) -
A bordo dc um nvlâo da
Pnnalr do Brasil, chcirndo on-
tem à noite dc Londres, dea-
cobrlu-so um contrabando at
aezesKctc quilos dc ouro. nva-
liado em um mllhfto de peso*
O contrabando se encontrava
cm poder, dos tripulantes d"
avl&o, Enrique da Silva e Prld
Smttli. nmbos residentes n"
Rio de Janeiro

— é um fato publico e no-
torlo que, pela sua natureza,
caiu em domínio comum. A
imprensa relatou tudo, com
minúcias, e ningu:m pediu a
apreensão dos jornais. Nin-
guem processou os diretores
das gazetas e das emissoras.
Nenhum mandado foi expe-
dldo para que se fechasse a
boca do povo, que comentou
o fato, do Norte ao Sul do
pais.

Ura, diante de uma trage-
dia horrorosa, como a do po-
ço, assiste a todo o mundo o
direito de formular conjetu-
ras e publicá-las. Conjeturas
jurídicas. Conjeturas cientl-
Cicas. Conjeturas artísticas.
Quem poderá Impedir que um
crimina lista publique um en-
saio sobre o caso, ou quo o
Departamento Medico Legal
publique um laudo?

Ao artista 6 facultada a
interpretação dos fenômenos
do mundo que o cerca. Isto
é aliás um dos principais ob-
jetlvos e fundamentos da ar-
te A arte náo calunia, nao
mente, apenas interpreta, De
resto, o que c de lnjunoso e
ii«->agradavel, no caso, c o
fato em si, que todo o mun-
do deplorou-

A que-.xa fi em síntese um
atentado à liberdade criadora
que não podo ser ferida por'nteresses individuais mal

. compreendidos. Serve porem
para exalçar ainda mais o
exito da grande peça de He-
lena Silveira.

ta da perna direita e dos dois
braço». Estava o corpo envol-
to num jornnl c, no pescoço,
notava-se uma mancha arro-
xcada, talvez em conseqüência
do forte apertão o que teria
causado a morte da criança
por asfixia.

Tomás Bruno, morador na-
quela via, ã hora citada, esta-
va colhendo maxuxus, quando
teve sua atenção despertada
pelos latidos de um cão, que,
no terreno baldio, procurava
arrostar um embrulho, Já qua-
se desfeito. A custo conseguiu
ele afastar o animal c, depois,
então, tratou de verificar o
que continha o embrulho, ven-
do, com Burprcsa, o corpo
mutilado da criança.

Imediatamente tratou de lc-
var o fato ao conhecimento ito
soldado de serviço no posto
policial do. Vila Mai*ln,: tendo o
militar, por. sua vez, avisado o
plantão da 8.a Delegacia, so-
guindo para o bairro mencio-
nado o sr. Egas Botelho e o es-
crivão Francisco Moreira. Em
lá chegando, a autoridade po-
licla! verificou que a criança,
oue teve, no mínimo, dez dias
de vida, bem poderia ter sido
assassinada, não so excluindo
a hipótese de que a mesma
tivesse sido atirada ao terreno
baldio, depois de 'sofrer morte
natural.

; Solicitado à rua Amambal; o
delegado do Segurança Pessoal
iniciou Investigações para cs-
clarecer a morte da criança,
apurando Inicialmente que, ilu-
rante a madrugada de ontem,
moradores daquela rua ouvi-
ram latidos de cães, presumln-
do-se quo tenha sido esse o
momento tm que o embrulho
contendo o corpo do menino foi
atirado ao terreno baldio. Va-
rias testemunhas foram arro-

O pequeno corpo, depois du
feito o levantamento por pen-
tos da Tecnicn, foi removido
para o necrotério do «Araça,
onde será autopslado no dia
dc hoje, conhecendo-se, depois,
a "causa-mortis". Somente de
posse do laudo é que o titular
daquela especializada poderá
orientar seus auxiliares, polu
ficará sabendo se o menino foi
assassinado antes de eer atira-
do no mato, ou so sua morte
foi natural.

nrnill, «««a nova fra ainda nfto
havia i«iiii;i.I"

O rriferltlo orgfto da Impren-
U Italiana, afirmou ainda quo
ii ¦ raiva* iI.i.Iiim ROO luiii-riinli-1
erum cm grande prin com piso
de lodrllhoH, quando nfto do
cliAn puro, nom clinmlnéH «
alem dliwo os «alarlo.1 eram
IniUflclcntOI .Continuando n
deplorar n» condlçócH em que
mt enrontram ou Imigrantes Ha-
lliinos em nosso pali; declnra
que a grando dlfu.i/lo dn moles-
Uns da boca S doa membros
Inferiores o do traciima, da cs-
cassez dos serviços médicos o
do escolas a exorbitância dos
preços cobrado.? naa farmácias
das fazendas, contribuíam pnrn
a cxpollação do Imigrante, gue,
depois dc alguns anos nu Bra-
sil, se transformavam em "rui-
na humana".

Finalmente pede o articulista
do Jornal "La Stnmpa" quo a
questão loja bem Investigada
nntçs que novo» Imigrante.! ita-
llanos pariam para nosHO pala.

INVERDADES
Procurado jior nossa renor-

tagem, o sr. Antônio de Quel-
roz Teles, diretor da Sociedade
Hurul Brasileira, grando fa-
zcndclro dc café cm nosso Es-
tado c estudioso do problema
da Imigração, assim se cxprl-
mlu sobre o editorial do jor-
nal "La Stampa":

— "O que afirma o arllculls
ta 6 invcrldlco c parece Ber fel-
to a propósito, com segunda ln-
tenção, pois no momento, .s-
tnmos tratando exatamente da
Imigração italiana. Visa, natu-
mlmcntc. desmoralizar nosso
país perante o povo da Itália,
prejudicando assim, esse nosso
trabalho, pola sabemos que a
situação do imigrante Italiano
no pais é muito boa. Aliás a
situação geral dos colonos nas
fazendas tem melhorado sensi-
velmente. As declarações do
embaixador da Itália no Brasil,
quando esteve cm visita ã So-
ciedade Rural, foram de que a
Imigração deve e pode conti-
nuar e que nós já perdemos
multo tempo não intensifican-
do a sua corrente. Reccntemen-
te o cônsul do Brasil em Ro-
ma escreveu para a mesma bo-
ciedade, afirmando que se con-
tam por milhares os grupos
Isolados de agricultores, gcnul-

nos InvrnUorcf. iu« dWWjWB
rmlurar pur» o Hrimll".
CONMCÔBUJ PARA RECE-

BER IMIGRANTES
Referc-HO dflpola nosuo entre*

vlHtado ft ncuHnçfio do Jornal
Itnllnno de qun ne habltaçoe»
ii,... faiaqdil nfto oram con-
fortnvrlH, declarando:

— "A •eloçfto iIim' fnxcndn»
para o r*e«blniento de Imlprnn-
tea estabelece determinada»
condições, »«in a» qual» ou nv
feritlofl nfto viriam. Multo bu
tem falado sobre ns condições
dii habitação paru oh colono»
cm nossas fuzi-ndns. sendo esn-
um ponto em que os faxonde!
ros tí-m sido multo atacado»
quando so discutem ns atual-
possibilidades imigratórias pa-
rn 0 Estudo dfl S. Paulo. A ex-
pcrlcnda que temos, cm vario*
nno» de itiperlntcndencla da
extinta Sociedade Paulista do
Imigração i que. se bem que
uma bon parte dns proprlcda
dei não apresente um mínimo
de conforto que plissamos jul-
gar necessário aos seus colo-
nos, o problema está cm cons-
tante melhoria o B forma pra-
llca de se conseguir os molho-
rnmcntoB dCJcJadoa e eatabolo-
cer um mínimo dc condições
dentro dns qunls os Imigrantes
poderiam ser encaminhados a»
fazendas. Desejando recebe
los, os fazendeiros que náo
prcenchcs.iem os preceitos esta-
belecldos, teriam dc adotá-los.
A exnerlnnclo, por outro lado.
nos demonstrou que o nivel dc
conforto nas habitações das
fazendas melhorou considera-
velmente em virtude dessa exl-
gencla, que era condição "slne

qua non" para o recebimento
de colonos".
A MAIORIA DAS FAZENDAS

ESTA' EM CONDIÇÕES
Afirma, cm seguida, nosso

entrevistado, que a maioria de
fazendas que tem recebido iml-
grantes, estava em condições

i|i> ri-ci«b*-|i|n ., .,ii,n,|,t (.
*«* ll« IIJlllo.COBl tuíiutlt clm.
MilnAs. fotiwiB, rnfim. 04 «|«.menloH Imllnppruuiv»!» u um»
vida digna, *

Referi-sn cntSo so progrun»
rta Korlnludo Rural lls.-tmlHra
pnra renolver o problema jm|,
grutorln, no qual oitavii previé-to um üitaglo de 2 ou 3 iin.i.
nn» fii/endiiB, npAt (, (|Jft| .
Imigrante re MtabQlecerta wir
conta própria. O governo fnc|.
Iltnrla pnrn luso n aquUlç&õ dtte rum, pois o intcii«rac /. |,,n.
to nomo qui; tnnio carecemos
Mn braços na lavoura, como d0«
Imigrantes, pois, flxando-io no
Urasll c possuindo aqui proprl»-
iludi-, o imigrante s« tornaria
tfto brasileiro quanto nõn.'— "O que sn nota — proost»
gue ~- 6 estar o iirtleullutn ü»"Iji Stampa" baseado cm ii«v
floj antigos, misíritndo disco»
mu-cer completamente a reall-
mído atual".
A OaORAQAO HOLANDESA

Aproveitando a ocaxiáu, m.
terrogamos tambem o nr, An-
tonio dc Queiroz Tele» sobre a»
conclusões do príncipe contor-
tn da Holanda de que o mulo
prasllclro õ Impróprio para o
estabelecimento da colonização
holandesa e que, no contrario,
a Venezuela se apresenta em
condições favorável) àquela co-
loniznçfto. A esse respeito, dis-
se nosso entrevistado:

— "Ao meu ver a Venezuela
nflo tem poulo do comparação
com o Brasil no que conesrne
ns condições para a Imigração,
E' preciso notar q-jc os hoian-
desci que para aqui vieram,
nfio estão em nenhuma fazon-
da mos cm terras de sua pro-
pnedade que adqul.am antes
Me aportarem cm nosso pais.
Eles trouxeram maquinas, ga-
do, etc. tudo de sua proprie-
dade, e, até agora. Ignoro que
não estejam satisfeito:)" — fl-
nallzou.

Plano de trabalho para tornar a ciira
do SENAI amplamente coÉecÉ

Medida tomadas para a proteção
das faunas terrestre e aquática

Comunicado do Departamento da Produção
Animal

Comunicam-nos do Departa-
mento da Produção Animal:

"A Sociedade Anônima Ca-
feeira da Noroeste 6 proprleta-
ria da Fazenda Itapura, no mu-
nicipio de Andradlna, com urna
arca de 10.600 alqueires.

Tendo verificado que a fnu-
na selvagem exbtente nessas
terras estava sendo dizimada
por caçadores, aquela Sociedade
requereu providencias do Dop.
da Produção Animal no senti-
do de ser o referido lmove)
Interditado à pratica da caça.

A solicitação, que se enqua-
dra em dispositivo do Código de
Caça, foi atendida, de forma
que, dc ora cm diante, os ca-
çadores quo forem encontrados
naquelas terras sofrerão as pe-
nas comlnadas em lei.

— A Light and Power, desta

Capital, por sua vez, solicitou
providencias do mesmo depar-
tamento, a fim de serem prote-
gldos os viveiros de peixes
existentes em seus reservato-
rios.

Atndendo ao pedido, foi ex-
pedido edital declarando Inter-
ditados a qualquer modallondo
de pesca o reservatório de Kio
das Pedras, no Alto da Serra
e o reservatório na zona ae
"Varginha", ambos de proprie-
dade da S. Paulo Tramway
Light and Power Co. Ltda., e
situados nos municípios de San-
to. André e dc São Bernardo
do Campo.

Foi, tambem, proibida a pe3-'ca com csoinhel nas represas
BilfWgs o Itupararanga.

Aos Infratores serão aplica-
das as penas da lei".

Estabelecido um programa de visitas de indus-
triais àquele órgão

dade". Essa a missão que
cumpre realizar. Pnra tlivul-
grt-la é que se cogitou da

Visando tornar mais conlie-
cida o obra do SENAI, o De-
parlamento Regional deste
Estado, estA desenvolvendo
um amplo plano dc trabalho.
Essa campanha se impõe, nina
vez que o SENAI ninda é
pouco conhecido, mesmo nes-
ta cidade. A propósito aque-
la entidade distribuiu o se-
guinte comunicado;

"Muita gente Ignora mes-
mo que a industria brasileira
dispõe boje de uma organi-
zaçíio especializada pnrn o
preparo e aperfeiçoamento
de sua mão-de-obra, ciue é
justamente o Serviço Naclo-
uai de Aprendizagem Indus-
trial. .

"O SENAI — como ]A dl-
zla o diretor do Dep.nrtamcii-
to Regional em seu relatório
de 194G — não ensina sim-
plesmente um oficio, mas
procura criar uma nova gera-
ção industrial dc animo ale-
vantado c de mentalidade sa-
dia na profissão e na socie-

"Baratearia o
de impostos

custo da vida a isenção
para produtos agrícolasll

Concorrência desleal dos sonegadores de impostos —Memorial dc apoio à iniciativa do deputado
Rubens do Amaral que mostrou os benefícios da medida — Isenção, ao menos, aos gêneros de

primeira necessidade — Declara ções do sr. Antônio Rodrigues Filho

Solicitadas informações ao cônsul da
anda sobre a questão da imigração

Organização de comissões para visitar as fazendas onde estão instaladas

as famílias holandesas - Sugerida a antecipação da Exposição de Ani-

mais em São Paulo na Hora da Pecuária da Sociedade Rural Brasileira

Na Hora da Pecuária rcali-

zada ontem na Sociedade Ru-

ral Brasileira, sob a presi-
dencia do sr. Aureliano Jun-

queira, foi lida a copia de um

oficio entregue ao secretario

da Agricultura, por unia co-

missão do Departamento de

Pecuária da entidade, su^e-
rir.do ao governo do Estado a
compra de reprodutores de
característica leircira, para a
constituição de um plantei
destinado a seleção. Uma cx-

posição do sr. Antônio Zaca-
ucr, foi lida tambem, sugerin-
do que as Exposições de Ani-
mais a se realizarem, cm São
Paulo, dentro do Convênio rea-
unido com o governo da
União, sejam antecipadas para
o mês de maio. Sobre esse
assunto o autor da indicação
apresentou diversos itens, jus-
tlíicando a ant«ecipação.

1'ItOBLEMAS OA
IMICRAÇAO

Na ordem do dia usou Inl-
cialmente da palavra o sr. An-
tonio Carlos de Arruda Bote-
lho paia referir-se às conside-
rações expendidas pelo Pnn-
cipe Consorte da Holanda, a
respeito da impropriedade do
meio brasileiro para o estabe-
lecimento de colonização ho-
landesa, considerações essas

que constam do relatório de
s. alteza recentemente divul-
gado. Segundo esse relatório,
a Venezuela . se apresentaria
com condições favoráveis
aquela colonização, desaconse-
lhando-se o Brasil, como pais
que pudesse receber os bene-
ficios da Imigração holandesa.
Depois de discorrer sobre o
«assunto, o sr. Arruda Botelho

propôs que a Sociedade Rural
Brasileira solicitasse ao con-
sulado holandês em São Pau-
lo. as possiveis Informações

sobre os fatores negativos que
teriam levado o príncipe con-
sorte àquelas conclusões. O
assunto foi ainda demorada-
mente debatido, tendo falado
sobro ele. os srs. Álvaro O.
Machado. Domingos Llclnio
Ferraz de Camargo Aurélio
Junqueira, Plinio de Castro
Prado e Acacio Gomes. O sr.
Aurélio Junqueira sugeriu que
se organizasse uma comissão
para visitar pessoalmente as
fazendas onde estão Ir.jtala-
das famílias holandesas que
(migraram o ano passado para
o Brasil, as quais segundo se
informa, estão encontrando ln-
sucesso na sua exploração
agricola.

A respeito do problema da
carne o sr. Acacio Gomes fez

em seguida demoradas consi-

derações tendo o assunto sido

abordado tambem pelo sr. Pu-

cio de Castro Prado.

Há pouco, o deputado Ru-
bens do Amaral, falando (Ia
tribuna da Assembléia Legis-
lativa sobre problemas fiscais,
disse constituir regra geral
de nosso comercio a sonega-
ção dc Impostos. Afirmou que
os impostos indiretos são
sempre objetos de fraudes,
havendo até firmas com duas
escritas. Com base nas esta-
tistieas de'19-18, sustentou que
um volume de 52]5 bilhões dc
cruzeiros de vendas comer-
ciais escaparam ao fisco, num
montante de sonegação de
CrS 1.312.500 .'01)0,00 de Im-
posto de Vendas c Consigna-
ções. Argumentou que era in-
dispensável a isenção de Iri-
butação da produção agri-
cola, o que seria conseguido
com » melhoria da arrecada-
ção. Afirmou que, isentando-
se a produção agrícola, arre-
cadar-se-á melhor e, aliviada
a lavoura, o Tesouro receberá
a mesma quantia.

Oulro caminho (pie apon-
lou, para acabar com a so-
negação de impostos, foi o
da isenção dos gêneros ali-
mentidos de primeira neces-
sidade dos quais apresentou
uma relação, a titulo dc
exemplo, isenção que signifi-
caria uma redução de 10 pur
cento no custo da alimenta-
ção, com inegável vantagem
para as classes menos favore-
cidas economicamente. Ar-
gumsntou, ainda, o deputado
Rubens do Amaral a hipótese
do aumento para 3 por cento
do imposto de vendas e con-
signações a fim de se presu-
mir qualquer eventualidade
de redução dos recursos fi-
nanceiros do Fisco.

A primeira duvida que ti-
vemos, quando lemos o dis-
curso do referido deputado,
foi de que os gêneros alimen-
ticlos de primeira necessida-
de baixariam efetivamente de
preço cora a isenção de im-
postos. Consoante afirmou o
aludido representante do po-
vo, a sonegação exisle e atin-
ce grandes proporções. Com
a isenção de Impostos para

campanha em apreço, que cs-
tá subordinada ao "slogan"
CONHEÇA O [SENAI; Seu
campo do ação é muito vas-
to, compreendendo principal-
mente os setores dn industria,
patronais e de trabalhadores,
e os de outras instituições e
órgãos. O plano está em pie-
no andamento.

Assim é que, a convite do
Departamento Regional, ns
diretorias dc diversas eiilida-
des da industria já visitaram
as escolas e instalações do
SENAÍ, d mesmo aconteceu-
do com os associados de sm-
(beatos de trabalhadores, dl-
rigentes e funcionários de
firmas industriais e de outras
organizações.

Por outro lado, semanal-
mente, os diretores das Es-
colas SENAI estão realizando
visitas às firmas (I2 seus rea-
pectivos setores; desenvolveu-
do assim um trabalho dupla-
mente benéfico: esclarecem os
industriais a respeito das atl-
vidades do SENAI e ampliam
os próprios conhecimentos a
respeito das instalações e da
produção do parque indus-
trial paulista."

O sr. Antônio flodrioues Fi!/to, quando falava ao jornalista

produtos agrícolas e gêneros
essenciais, iriam certos co-
merciantes conformar-se em
não embolsar o imposto que
nunca pagaram?

VIRA' BARATEAR OS
GÊNEROS

Procurado pela nossa re-
porlagem, o sr. Antônio Ro-
drigues Filho, importante ce-
realista nesta praça e diretor
da Bolsa de Cereais, assim se
expressou sobre o assunto,
respondendo à primeira per-
gunta que o repórter lhe di-
ngiu:

— "Merece aplausos o depu-
tado estadual Rubens do Ama-
ral pelo discurso que prole-
riu abordando a possibillda-
de dc isenção de impostos pa-
ra os gêneros de primeira ne-
cessldade e os benefícios que
adviriam dai. Sem duvida, a
medida traria, como conse-
quencia imediata, o baralea-
mento dos preços dos gêneros
de primeira necessidade, pois.
como se sabe, esses gêneros
e3o taxados duas, três, até
cinco vezes. Do lavrador ao
maqninista, desta ao atacadis-
ta, ou importador, deste ao

varejista c deste ao consumi-
dor, são, nada menos, que
quatro taxações, uma em se-
gunta á outra, com encare-
cimento natural, lógico, ao'
produto. O arroz, por exem-
pio, paga o imposto no mini-
mo quatro vezes, o que en-
carece mais de 20 cruzeiros
cáiia saco do produto. Esse
numento irá refletir numa
majoração de 20, 30 e até 10
centavos por quilo do cereal.
Assim, a isenção do impus-
to seria a conseqüente diml-
nuiçáo desse aumento e a
venda do produto pelo pre-
ço dc compra do produtor
acrescido .-qienas da margem
de lucros do atacadista e va-
rejlsta''.'
CONCORRÊNCIA DESLEAL

DOS SONEGADORES
DE IMPOSTOS

Refere-se, depois, nosso
entrevistado, á sonegação de
impostos, declarando:

— "A sonegação c geral-
mente feita pcl"s proprieta-
rios de caminhões que vão
buscar o cereal na fonte de
produção c burlam o fisco.
Só com o lucro proveniente

da sonegação de impostos cs-
ses indivíduos podem traba-
lbur, fazendo uma concor-
rencia desleal ao comercio
estabelecido e que cumpre in-
tegralmente com suas obri-
gações, pagando todos os im-
postos. .. ¦ ~

Para resolver essa sil 11 a-
ção, seria necessária uma re-
forma no sistema de arreca-
daçào que é deficiente. So-
mente uma fiscalização ener-
gica acabaria com os sonega-
dores. Por outro lado, é ine-
gavel que a Isenção de lmpos-
tos aos produtos agrícolas, ou
então, apenas aos gêneros de
primeira necessidade, viria
tambem solucionar a situp-
ção."

.. MEMORIAL AO
LEGISLATIVO

Como tivemos oportunidade
dc noticiar, a llnlsa de Ce-
reais criou uma Comissão de
Impostos e Taxas, que está
fazendo estudos sobre proble-
mas fiscais, especialmente so-
bre a isenção de impostos nos
produtos agrícolas. Iiilerro-
gado a respeito, declarou ni.R-
so entrevistado:

— "A iniciativa iio depu-
tado Rubens do Amaral veio
ao encontro de nossos proje-
tos c enviaremos um nicmo-
rial á Assembléia apoiando a
medida preconizada. Tralarc-
inus ainda, nesse memorial,
da pretendida majoração Be
1/2 por cento no Imp:-,sto tí?
Vendas e Consignações que é
Inconstitucional, consoante
temos oporlunldade de mos-
trar neSsc memorial. Aliás, 0
movimento no sentido oe se
conseguir Isenção de lmpos-
tos para os produtos agrlccias
está sendo levado a efeito cm
conjunto com a Bolsa de"Mer-
cadorias. Associação Comer-
ciai e otilras entidades inte-
n-ssadas."

Finalizando suas declara-
ções, disse:

— "Dese amos pva cs pro-
dtitos agrícolas a isenção nr
impostos de que gozam outros
produtos como calçados, rou-
pas, etc."

De cientista atônreo
a cosíurador de

sacos
LONDRES, 20 lAFT) — O

professor Klnuss Puclis cose
atualmente sacon de Juta n»
BUfi cchila da prisfto de V/orm-
woocl, onde começou a purgar
nia pena de 14 nnos, it qu:d

,101 condem.do no ultimo mÒ3,
por ter revelado segre-Jos ntft-
nileoa de grande Importância &
Jtusda.

Fa?, um mes, hoje. que Fuchs
cc encontra em- Wünnwoocl, Ja
arlriiiiriu iu a reputação de prl-
slonelro modelo. Foi-lhe av!-
sado que todos 03 seus pedi-
dos GGDrc suas leituras e dis-
trações seriam tomados em
ccnstderuçfto, mas respondeu
que "náo pretende pudir tiual-
quer tratamento privilegiado"
e que tem npenas uma preo-
cup&çàò: "cumprir a sentença"sem historias".

Fuclis nüo recebeu, utò o
momento» nenhum visita. E*
qua.se certo que o cleniLtu não
peruiaunccra nu sua atual pn-
m\o, mus ser.i transferido paru
uu-.ro presidio lnslüs.

?s akreos

l

Motoristas punidos por
excesso de velocidade

De acordo cern a verificação
pioeedlda pel;i Coml3sâo ile Jus-
tiricaçrio dc Multa3, a Dlretcrla
do Serviço da Transito, tendo ea
vl.itn o artlaa 120. n.o II, letn
"d", do Código Nacional J*
Transito, puniu cem a pena de
30 dlns de íuspumSo da atlvldi-
de, apreendendo a carta de M-
bllttaçio, oo cesunlcí motor?-
taa: Alio Mortari, c:ndut:r do
auto 678; Mario Busscto. condu-
ter do auto-cam'.nh.'io de chJP»
52.MI; Fellclo Ab.xo de Olivel-
ra. condutor do auto caminhão
de chep:» 63.2:6: AnUnlo Ctitrt-
ch.erl. conduter do auto-cain •
nhlio de ch?.pi 51.103; BfciM
Meneítiello, cenduter do auto 1«
eh^pa P. 2C« e Armênio Zo?F«
Filho, cenduter do <£•-:> de cn»-
po P. 39.205, que / c:m;ter.tir
mal» de 3 Infraçosi (b excesso
de velocidade, no pirledo de u.r
ano.
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