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NOTICIA

Na última página:
it Preços exorbitantei vêm sendo
cobrados pelos comerciantes dos
"A" e "B".
leites
* Ratifica a Prefeitura o Convênio
do Ensino.
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ainda n&o
SÃO FRANCISCO, 26 (UP) — Urgente — Uma catástrofe maritima de proporções
"Benevolence foi
Armada
da
navio-hospital
o
deste
entrada
ocorreu
à
Mtab.leclda*
porto, quando
"Mary Lukenbek", Indo ao fundo Imediatamente. O fato ocorreu em conabalroado pelo cargueiro
ainda não confirmadas dizem que 500 pessoas JO«equênda de densa cerração reinante. Informações "Bene-Olimce",
A guarda costeira disse que omram lançadas ao mar, com o afundamento do
de
vitima*.
numero
estabelecer
o
da não foi possível

Catástrofe marítima em S. Francisco
Requisitou o governo dos EE. Unidos
iodas as estradas de ferro do país
,....,;....,.v..l

Serão postas
sob. controle
do Exército

(AFP.

anulada a ordem d«
_ Foi
doa ferroviarion no»
geral
greve
Estados Unidos.
WASHINGTON, 25 (AFP)
— Enérgica providencia foi daTr.lterminada pelo presidente
man, a fim de evitar os grave3 prejuízos que adviriam padaa
ra o país da paralizaçau
em
redes ferroviários nacionais,
da greve «cral
conseqüência
dos ferroviários, que começara
segunda-feira.
Truman deu ordens ao soeretario da guerra para seques< o
tiar e explorar, por conta
F.stado, todas as estradas de
a»
ferro, a partir de domingo,
.__¦,
21 horas.
WASHINGTON, 25 (AFP)
_- Em virtude da ordem de
requisição do presidente Tru*
man, o exercito passará a controlar todas a. estradas de fer
ro do pais, a partir de domingo, ãs 21 horas,
A importante declsáo de
Truman. anunciada numa mensngem à imprensa, foi comunlcada & mprensa através de
nma breve declaração escrlta do presidente.
WASHINGTON, 25 (AFP)
i- A ordem de Truman, deter
minando que a partir de dom.ngo as estradas de ferro sej.i-ii
ocupadas e exploradas pelo Estado. com o emprego das forcas da Secretaria da Guerrn,
Impede qualquer acordo direto do governo com os rcn-iiviii
rios. Estes, contudo, poOerào
continuar negociando com as
empresa3 ferroviárias, poia a
administração das redes contlnuará sendo dc sua alçaila.
Apenas a manutenção dns 11
tinas em serviço é que será aasegurada pela3 forças milita
res do Estado.
WASHINGTON, 25 (AFP)
_- Os Sindicatos dos Ferrovia
cancelaram a greve g<rios
ral nas redos de estradas de
ferro do pai», que haviam pru
clnmado para a primeira hora
do segunda-feira, tempo local
A ded3ão dos Sindicatos foi
conhecida depois da declara
requisitando
ç&o de Truman,
as ferrovias e Incumbindo ar»
(Conclui na *..* pagina.

Reforços britânicos
dirigem-se para a
Coréia
HONG KONG, 25 <A1T)
- Embarcaram pnrn a Cr*ríla. à bordo do cruzador «Cd.
Uo» e do ports-avlf.es -Uni
corn». os efetivos terrestrw.
britânicos, que irüo reforçar
as tropas das NaçBes Unida.
Despedindo-se dos soldado»,
o alto comissário InglPs Msr
ü„nnld lembrou aos mesmo*
que vtio lutar para Impedir •
conquista do mundo pel.ra
russos.
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âa guerra «« Coréia, vendo-se oo alto, i
A GUERRA NA CORÉIA - Quatro recentes flagrante,
direita,
*&22£ff^
a
ianques;
oficiais
£
ielaUoil a orientação
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Iminente uma ofensiva em
larga escala contra Piísan
VIOLENTAS

BATALHAS

NA KHENTE SUL DA COK1ÍIA, 26 I.U.P.) - A 6.a divlura
Iniciou
são norte-corcana
tríplice ataque contra as posiçõe» norte-nmcricnnaB, no »etor
meridional, nas proximidade» de
Masan.
Um oficial da 25.a divisão
declarou
que
norte-americana
om cada um dos ataques vermelhos participava cerca de um»
Oa atacompanhia comunista.
bom
quês foram precedidos de
hardeios de artilharia e morteiros e. segundo declarou o oficial,
estava
que
pareciam indicar
próximo a verificar uma ofensiva em grande cseala.
2fi
(U.P.)
TÓQUIO,
reforçadas
Forças comunistas
Inicinrom um otoque por trCs
pontos sobre os defensores nor•e-nmeriranos do porto de Pusan. hnie. no amanhecer, ao mesmo tenpo cm que se continuava
lutnndo cm outros cinco pontos.
„ redor da linha de defesa dss
Vnçoe» Unidas nn Coréia, que se
estende a cento e noventn e dois
quilômetros.

AINDA^sllNIFORMES

_-_N_.__-_.llG, Alemanha, 26
(U.P.i — Dezenove criminoso»
di guerra alemáei, inclusive silo
du. mais graduados na lucrarquiit de llitler, foram posto» «m
liberdade.
Esses criminoso» »e encontraTam recolhido» à prisão dr
Landsberg, ond» o próprio Uitler esteve t escreveu seu famo
io livro tMein Kampf».
A» porta» da prisão se abriram à» 8,66 horas deita manh»
para devolver à liberdade aquelisdezenovihomena, o» qu»i»cn«trgavam uniforme» da «Wehr
machU. A frente do» prisiunelros saiu Otto Dictrich. ex-chefe
da UiviiSo d» Imprensa do Ml*
nisterlo da Propaganda d» Jo-

esquerda
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ESTÃO" EM

CURSO

seph Guebel», « .'riedrieh r* Hck,
um nobre que »» converteu ao
mtziimo * que empregou o tr»balho eacravo para erigir • maquina d» guerra d» Hitler.
LONDSBEKU, Alemanha, 26
«ntr»
(U.P.) _ lnforma-se qu»
o» dezenove criminosos de guerr» alemiei postos hoje »m IIherdade se encontravam o» ied»
guinte» membrua do governo
Hitler:
d»
ex-chef •
Otto. Dletrich,
Secção d» Imprensa do Mini».
_o»bt«rlo da Propaganda d»
bel».
Kriedrlch Hllc_, quem aludoo
fl»
Hitler • erigir a maquina
Releh.
Ul
do
gu»rr»

NAS

PROXIMIDADES

__.",.-__

As batalhas estão sendo travoem
das nos vales meridionais
frente à localidade de Masan, vital fortaleza em defesa de Pusnn, o porto-chnve para os abastecimentos aliado», no «bolíão»
de Hyongpung, no rio Naktong,
ao longo da rodovia d» Uisong »
àongchong, n» costa leste, ao

_»__ .

nort» de Taegu * a noroeste desta mesma cidade.
na
atacaram
O» vermelho»
frente ocupada pela» força» da
ONU » em vario» pontos a» forças aliada» responderam energi0» nortecamente ao ataque.
coreanos trataram desesperadamente d» trazer abastecimento»

Malik. renova os ataques
ãs potências ocidentais
REUNIÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA
dos EstaLAKE SUCCESS. 25 (AFPi
— A reunião de hoje do Conselho de Segurança foi Iniciada
às 19.20 (GMT), sob a presi
dencla do sr. Jacob Malik. de.
legado da Rússia, que fe_ pro.
ceder primeiramente ô tradu
dl.v
ção para o francês do»
cursos proferidos no decorrer
«li
por
da sesBão anterior
da
Gladwyn Jebb, delegado
Grã-Bretanha, e Warren Au_.

Dezenove criminosos de guerra
alemães foram libertados ontem
ENVERGAVAM

DA

«WEHRMACHT»

Riehard Darre, antigo _nnistro da Agricultura do leglnie
hitleriata.
Pritz Termeelen, «x-ni.mbro
do corpo íxeeutlvo do co»»oic.o
«1. G. Farben Indo»
alemão
trlei».
Karl Kaich. amigo Intimo »
companheiro d» tr»balho de
Helnrich Hlmmler.
Kurt Rosemberger, «Uo lnn*
eionario do Miniiterio d» Jnitl*
ç» nazista.
Tenente-general Rudolf Lflr
mann. «x-chef» do _itado-M«l»i
legal do exercito alemão.
Hetnnch Lehmann, mncion»*
rio «xecntlvo d»» lndu»trl«»
«Kropp».

yn, representante
dos Unidos.
Em seguida o sr. Mallk, em
sua qualidade de delegado »o
vletlco. respondeu às diversas
ro.
observações feitas pelos
Estados
dos
presentantes
Gr_-_trHi_*i..R.
Unidos e da
"oa
foram
afirmando que
sempre
capitalista»
que
países
tentaram, abertamente ou se.
.retamente, destruirá UR-S'*;
esta, ao contrario, não tentou
destruir o mundo capitalista.
O sr. Malik allrmou depois
que os Estado» Unidos colo.
caram as Nações Unida» llan
te de um fato consumado com
¦ua agressão è. Coréia.
O delegado russo rleclarou
ein seguida ao Conselho que
havia recebido m-l*. de 8 mil
telegramas de todas a» partes
d" mundo protestando ronlra
a
levado»
o» bombardeio»
efeito pelo» norte-americanos
"a
oontra a
na Corda e
agressão levada -i efeito pelos Estado» Unido»" Em seguida transmitiu ao Conaelno
uma comunicação q-:e receie,
ra na qualidade de presidente t enviada pelo min». i»> do
f.'xterio. da Republica Chlne.
ea «r. Chou En La1, dcusnndo
o, «-Varro» Unidos de agii.n.
,ac cnn.ra o terrPorlo .hiii--.
Imediata
p-dlndo a retirada
nonea.nei run^a
_.»< f.-ças
Je Formosa e afirmando a de.
termln<Kao do povo chinês d»
libertai essa Ilha".
O delegado soviético ¦'•ri--centou que o -onaeiho recebe.
ra igualmente uma comunico.
(Conclui u La pagina)
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MASAN

ricanas.
WASHINGTON, 26 (A.F.P.)
— Ate novembro, o exercito dos
Estados Unidos será aumentado
nos seu» efetivo» 4* cerco do
130.000 combatentes ou de ma.»
ainda, de acordo com planos d»
recrutamento em elaboração.
Divulga-se, com efeito, que a
nova convocação de 47 mil solda*
dus da Tcserva, para novembro,
o distinta da convocação anterlor, pela qual estão sendo Inforças terrestres
cluldos .nas
mais de 60 mil soldados e cerca
de 9 mil oficiais até o posto de
capitão.
DENVER, Colorado, 26 (U.P.)
— Membro» da Oamara dns Kenesta clpresentantes Iniciaram
dade considernções em torno da
defesa passiva e d» plano» para
a constituição de um exercito
subterrâneo destinado a desen*
volver nma campanha de guerrllhas contra oualquer InvaBor do»
Estados Unido».
A medida referente àqueles
planos daria poderes ao governador do Colorado, na eventuofederal ser
lidade do governo
desorganizado por um Inimigo,
os
para chamar às armas todos
civis maiores de 14 anos, exclusão feita às mães com filhos menores de doze anos.
O comito de defesa passiva do
Estado do Colorado, atrovés da
mesma medida, obteria poderes
nepara levar ¦ efeito o que for
manter atlv» »
eessarlo paro
guerra subterrânea.
WASHINGTON, 25 (A.F.P.)
_• O Departamento de Guerra

anunciou hoje a Intensificação
da campanha de recrutamento
da WAC (Corpo Feminino Auxi.
liar), com um máximo de 105 recrutas por semana, ao invés do
eem por mis.
WASHINGTON, 25 (A.F.P.)
— O presidente Truman assistiu
d sessão do Conselho Nacional
de Segurança. Estavam prcseiiles também o secretario de Estado, o «ecretano da Defcsu Nacional, o secretario do Comercio,
o conselheiro presidencial para
sr.
os Assuntos Estrangeiros,
Harriman, e o contra-almiranlo
que foi
Roscoe Hlllenkoeter,
substituído ná direção dos Servleos Centrais de Informações
Uedell
Walter
nelo
general
Interrogado nelos JorSmith.
nnlis'ns apus a reunião, o vice*
presidente dos Estados Unidos,
sr. Alben Bnrkley recusou-se a
discutir a natureza da reuniáo »
llmltou-se a afirmar que foi
O Conrmulto Interessante».
selho pssbou em revista os acontecimento» da Coréia e a situação interna dos Estados Unidos.

.In retaguarda,
*,.lnminrrln
_>nn 11 fi 111 íi os
nl bom
hfll.1"
enquanto
da
bardeioi «B-.li» atacavam suas
linhas de abastecimentos, a fim
de interromper . a corrente de
A radio de Pionmateriais.
«m
programa
glang admitiu,
captado «m Tóquio, que as forças aérea» aliada» estão avaria».
do as linhas d* abastecimento»
comunistas, com os seus implocaveis bombardeio.
Os comunista» atacaram no
sul, poi trê» pontos diferente»
NOVAS DECT_-lMCfl.ES DE
ao longo d» linha de trinta •
MAURÍCIO NABUCO
dois quilômetros.'a 25.a divisão
WASHINGTON, 25 (UP) de Infantaria norte-americana.
»r.
O embaixador do Brasil,
A <S.a divisão norte-corenna, reMaurício de Nabuco. declarou
forçada, esteve bombardeando a
serão nequo provavelmenteano»,
25.» divisão, durante toda s noi.
para
vários
cf-RsarioB
»
morteiro»
d»
fogo
com
o
te,
o» danos causados Pfreparar
ao
assalto
o
Iniciou
artilharia, e
los dois relatórios sobre o caamanhecer.
fé. às rclaç-es entre o» Esta
25
(A.
FRENTE DA CORÉIA,
Unido» da America Latido»
p.p.) _ Foi hoje revelado pelo
na.
,
comando do S.o exercito que as
Adiantou que nSo se podedeclara.
tropas americana» Inflinmram
ria esperar que a»
Ea
c5e« do Departamento de
oesndas perdas , *» forças cotado e o» editorial» dn» Jor.
munistas, que realizaram anlrnal» possam anular ou com.
r.ormente Infiltrações ns retavlnlen.
bater o» efeito» do»
misrda do 27.o Regimento dos
cita
toa golpes" que para a»
Fitados Unido», n» rota Taeguo»
das relaçõe. representam
In.
esss»
romn
«abe.
se
Kunwi.
relatórios.
¦-*»¦ •*¦
*¦* ti-**"**
irnnr.nl n»
H-n*»r»m

ULTIMAS
NOWAS

dos
WASHINGTON, 25 (AFP) — Foi proposta ao Congresso
interna-Estados Unidos uma lei para a criação de uma policia
cional das Nações Unidas.de.tii.ada a combater o agressor.
todoi
Nos termos do projeto, essa Força receberá voluntários de
- Estados Unidos, Rusos países. Os na.urais das cinco potências
dessa
sia, França, Inglaterra e Chlra - não poderão participar
da dlforça. Contudo, as três potências ocidentais participariam
reção dessa Força e mesmo a Rússia, se esta aceitar determinaatômica
das condições, como a aproximação do controle da arma
e limitação e inspeção dos armamentos clássicos.
WASHINGT - , 25 (AFPj — Dezesseis senadores e 15 membros da Câmara- de Representantes democratas e republicanot
visancjoapresenxaram hoje uma resolução ao Senado e à Câmara,
ce
a criação de uma força policial das Nações Unidas, formada
lutar
voluntários recrutados ras pequenas nações e destinada a
.;> "¦',_¦
contra qualquer agressor. '"•.•-.'•
,
O projeto foi exposto aos Jornalistas pelo senador democrata
será apresentada uma resolução
Sparkman, o qual acentuou que
"ao desejo cada vez maior dos Esnesse sentido para responder
veto de
tados Unidcs de salvar as Nações Unidas das gar.xs do
sob a
Malik e pouoar diversas vidas americanas, congregando,
milhares
autoridade do policia das Nações Unidas, centenas de
tia mta
de voluntários do mundo todo, que desejam participar
outra
contra a agressão comunista na Coréia ou em qualquer
Nos termos da resolução, a força da policia internacional seria recrutada entre os voluntários de todas as pequenas naçóes,
nadoe seria composta de forças terrestres, navais e aéreas. Os
do Conselho de Senais dos cinco países membros permanentes "legião".
Todos ficanesta
gurança rão seriam, todavia, aceitos
deleg/.àos,
nove
de
dirigente
um
Comitê
de
autoridade
riam sob a
Ingiatrês dos quais designados pelos Estados Unidos, França e
A
terra e tr^s eleitos pela coletividade das pequsnas nações.
sem
autoridade desta direção seria exercida por maioria simples,
direito de veto.
A resolução parlamentar americana não fecha a porta para
d.
a particioafão soviética ao Comitê de Direção, com a condição
do
a
aceitação
como
tais
condições,
algumas
URSS
a
preencha
que
controle da energ.a atômica e a limitação e inspeção dos armamentos.
Firalmente, o projeto autoiizaria o recrutamento de voluntários alemães e japoneses.

Washington não faz qualquer objeção .o exame
da denúncia da China comunista sobre Formosa
MENSAGEM

DE

AUSTIN

—
LAKE SUCCESS, 25 (AFP)
Em nome da deleguç-o dos Estado» -niuoa, o tf. Warren Au_t.n,
em carta enviada uo ir. lrigve ue,
unidos
declara que os tstaüos
aceitam o exame, pulo Coiisemo
de beisurança, da questão Ue ror
muna, lal como loi pedido pela l-iina comunista.
lNa sua carta, o ir. Warren Au»"como meiilirusas" «8
tin deslaz,
áiegáç-e» da .nanceluria chinesa
comunista, cuulra os i-slados caidos, a propósito de roíniu*-, na»
me__-B__- enviadas pelo ministro
chiue- a ONU.
LAKE SUCCESS, 25 (AH*)
O» Estado» Unidos decla. am que
nâo la-cm objeção ao ewuic. pr
Sezura.iva, tia
Io Conselho de
(..-•slur, de Formosa, atirn.ou a uelegação americana em carta env.ada »o le.retaiio-geral Ji tliNL,
Trigve Lie, após « acusação [or
muiada pela '".' ina comun.-l- con.-rem
tr» o» Estados Unxios, de
invadido Formosa, que, é, segundo
Pequim parte inttgranle da Cuna.
Os Estado» I i idos ná» n .i.-n.
em
quaisquer idéias expansioo.siai
relação » Formosa, acrescenta a

Empréstimo à Espanha aprovado pela Câmara dos Representantes
WASHINGTON. 26 (UPl — A
Câmara do» Representante» apnvou um empréstimo à Bspanna
no valor de sessenta e dois mllhoes • quinhentos mil dólares.
O empréstimo foi »provado po»
IM voto» contra 80.

AO

sÊCRETÁRIO-GERAL DA O.N.U.

carta, e as medida» tomada» por
Washington para proteger a iliia
niu si inspiram no d"s-:io dc uou
par uma posição especial em Fi.rmo«a.
A carl. piecisa Igualmente nue
a ação decidida pelo goveino do»
Estados Unido» cm relaç.o a For^neutramosn lem por objetivo a
lização"
A delejaçfio amercar.. alirnia
em seguida que o estatuto luluro
de Formosa deve ser lixado por
decisão incrnaclunal.
referencia ao e.amc da
Com
questão de F.inno»-i pelo (loiiselho de Segurança, a delegação nor

Refugiaram-se na zona
americana da Áustria
:

i

VIENA, 25 (U.P.) — Oficiais
Informado governo austríaco
ram que o secundo secretario da
Lcirnção polonesa em Viena, Sta_
nislav De Tusch-I.ee, e o adido
comercial Lenpnld MnrBt.1 fugiram para a zona de ocupação
norte-americana da Áustria,
Ambos oficiais poloneses decldiram escapar para q Ocidente
recebido ordepois de terem
dens pnra rctornnT a Varsovia.
Fontes oficiais do Ministério
do Interior informaram que dsdo» Incompletos demonstram qu»
cerca de 60 diplomatas de países
satélites da Rússia fugiram para o Ocidente, em Viena, durnn.
te o» ultimo» tre» ano».

tc-americana declara que d Conselho não deve, no m.,iu»'n;o «t._
desviado do ,'«tudo da qiu.-i-O .o"
reana, inscrita t... *ua ordem do
dia.
Finalmente, a delegação ameri"mentiras ridicana qualifica de
as declarações sobre a
cuias"
ação dos Estados Unidos em For"
mosn. contidas nas mensagens eu"
vindas
quinta-feira à 0.\U por
Chu En Lal, ministro do Exterior
do governo de Pequim.
LAKE SUCCESS, _5 (AF?) -i
A Rússia requererá que o '.ouse"
lho de Segurança ordene ao» Es"
tados Unidos que retirem luas tro*
— Afirmam
pas tia ilha Formosa
circules chegado» à ONU.
As mesmas fonte» alirmam que
esse pedido, tem duvida, teria lei*
lo por Jacob Malik, delegado iu*
vietico.

—

Stepinac gravemente
enfermo
VIENA, 25 (U.P.) — O .oi»
tlm diário de noticias, expeaioo
-•
pela secretaria eardinalicia
Vena, anuncia hoje que • are»*
bispo de Zagreb, Aloisio Si-yia dez ano» da
nac, condenado
prisão pelas Iugoslavos, está **riamonte enfermo, na prisão.
Informa o boletim que o »rcebispo est. atacado por uma tvbereulose pulmonar • »fir»na
que a assistência medica que ir»»
está sendo dispensada, i Inad»quada.

Coréia
a
sobre
opinam
alemães
Generais
"T
_____-__-_——--¦¦—
I
yf. A r-_~_
a oxBONN - A guerra da Coréia ofereceu
oportunidade de participar na
o
alemães
general»
«.cluslTO d» ONA. par» o JpRNAL
luta — por -jerito.
Ul NOTK.1A8.
o
paraatraws.aram
Dep-Í» ou» os comuni-taestreito
o
investida
para
leio d» 38.» , «/caram a
a publicar
o- .oçl-tlco», teda Coréia, o» Jornal, alemde. começaram
d, nu» terminou a guerra. Também
E.
"Com.nt_-.o- militW'. o. melhore. . ma., acatado»
alemae»
consultado
generais
têm
diz.
te
gundo
destacado» eomano/letau
con/.rmada,
não
do» qual* tão oteritos por antigo»
In/omaçáo
uma
Segundo
chefet militar»
,
,
dante» mul-l_».
_,__..
,
allmãt, acabam de ter ouvido» pelos
destacado Heinz
Fontalnebleau.
Entr-o. comentarista» têm te
em
ocidental,
Europa
da
tm
d» fflthr
o» 0ener<iis
Guerian, «m dot maiores ««rategi-ta»
ttià, contudo, i a primeira ve* que
de um txércitona
.eu, t™%fij£Z
a
expor
força. blmtWa- * ex-comandante
aventuraram
se
nazistas
von
pelo eí/orço do» Jornal,
frolte soviética o o» generais
lehuieppenburg.
em publico ., a »< fuIflOr
"comentarista» militar»» , oua
Manteuffo.
oon
Has.o
o
K_n_
Hind.
«eu»
conservar
^«WtrwjK"Bni_d«w-ha/t" «ociedade
aertpara
rlglu o oraoniMÇáo
contribuição atraiu muitos leitor,,.
alemão.
Frankfurter
ta visando a criação de um novo exército
Un» pouco» JomaU. como o liberal
«x-g-"~ai»
azedamente o /ato do» proNão i tua a primeira vet qu« o»
comentam
Kt-ndíchau",
n"Ilfor"
noí.a derrota polial_m_«« üm «ipo»to »eu« ponto» d. .Uta
prio. gen-rai» r«-pon_av-U pda
Muitas alta, patente» aa
e-pedaliíto» na
eomo
ao» -ene-dor-a aliado,.
aparecido
terem
militar
o
tico
»-r-.ço f«no «»do»
Wehrmaek vim ,endo corumltada» pelo
Jornal»,
maior
A
parto
luta da Cor-io".
det
cr-to o mt-íco do hlttôria do, Ettado, Ussidot,
,-"

PAULO:
SÃO
DE
GOVERNADOR
?ARA
¦

SUGERIDA A SUA CRIAÇÃO PARA O
COMBATE ÀS FORÇAS DE AGRESSÃO

NOVAS CONVOCAÇÕES DE
RESERVISTAS NOS EE.UU.
WASHINGTON, 21 (A.F.P.)
— Um porta-voz do Exercito
norte-americano, comentando a
nova convocação de conscritos,
declarou que a chamada d» resorvistas aumentará constantemente e mesmo poderá ser elevada a 100 mil homens por mês,
após os meses de setembro e de
outubro. Nesses dois meses, segundo o porta-voz, 60 mil recrutados deverão entrar em serviço
nas força» terrestres norte-sme.

(AFP)
WASHINGTON, 25
_ O presidente Truman decld»
diu requisitar as estradas dode
ferro no país, a partir a
greniingo, tendo cm vista
prove geral doa ferroviários, hora
clamada para a primeira

%_fSS8B,i

Policia mundiaí
das Nações Unidas

AUMENTO DOS EFETIVOS MILITARES

Anulada a ordem de
greve geral em vista
da decisão de Truman

25

(Va terceira paginai
•k Importante discurso de Getulio sobre
a defesa nacional e o aparelhamento
das Forças Armadas.
* Prossegue a campanha do Brigadeiro
no Interior.

Ernest Leiser

go
.nter.fi_dl-.im_ em manter ou obter gtttià inlereitaàinlma
tanto, esti
n-rai--com.nlari-ta».
"comentários" do»
general* alemâe,
Muftos do*
denotam um certo de*pre_o pela» tática* americana*
iuj Cor-ia, pondo em duvida a» qualidade* combatente* do toldado de infantaria americano e a habilidade de »eu* comandante*. O general MacArthur
ter muito acatado (Monteu//el o chama de
parece
"o melhor o mais eapaz general do» Eítado» Unidoi")
"E.tado-Malor" do
ma, os alemâe, criticam multo o
d!**o, evidentetiram
conclusão
A
qu»
Pentágono.
mente, e que o comando alemão era mais bem organuado, ape*ar da maior parte do* general»-eomentaristas achar qu» os americanos dispõem d* arma,
que ainda não «xiblram publicamente.
A outo-su/idénda do» cx-generais alemae» tem
irritado algun* mtlifarí» americano., ma* *eu* eomentãno* enf_*ia«mam o» leitor», o provavelmente ««
tornarão uma feição permanente do, jornai,, • meno*
ocupação,
qu» «ejam proibido» p«la* cutorldad*» do
o qu» i muito pouco provável.

ii
&àuc
ê,í€___. M®©yinnâ
GETULIO
E
ADHEMAR
DE
CANDIDATO
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Café e nada mais
de Washington informa quo os
TELEGRAMA procedente
1
círculos financeiros cios Estudos Unidos consideram ux•"
cepcionalmeníe favorável a situação da balança comercial
do Brasil, uma vez quo, nos últimos meses, o valor das nossas
exportações foi muito além do que gastemos em importações. Não
• que tenhamos vendido maior quantidade de mercadorias. Fomos apenas favorecidos com a prodigiosa alta do café, com a
inesperada valorização da rubiácea, fenômeno este que se deu em
consequ,éncia de causas de todo fortuitas. Não se poderá, portento; dizer que a nossa' balança comercial tenha melhorado em
virtude de uma boa orientação administrativa do atual governo.
Muito ao contrário. As diretrizes do Executivo Federal, no plano
das nossas relações comerciais com o Exterior foram as mais
seriamente, inúmeros e imoprtantisaidesastrosas prejudicando,
''atividades'proddtoras.
Foi o café — do'qual o.
mossétores das
- que salvou ò Brasil
cultivador
o
maior
è
Estado Üe São'Paulo
de uma crise arruinadora, para a qual estávamos marchando a
da União não
passos rápidos. Cumpre, porem, que o governo
ocasionais,
e faça
fatores
cm
indefinidamente,
a
confiar,
continue
uma completa revisão na sua vida política e econômica. Impõe-se
injustificáveis
que, sem delongas, sejam incentivados e liberados de
entraves todos os ramos das nossas industrias, para que o Brasil
reconquiste enormes mercados consumidores que estamos pertlendo injustificavelmente. Polo fato de o café estar salvando as finandesculpa
ças nacionais da bancarrota, não quer dizer que caiba
de
de
tecidos,
exportação
a
de
cercear-se
erro
espantoso
o
para
minérios, de ferro gusa e de tantas outras mercadorias, que poderão trazer para o nosso país maior quantidade de divisas-ouro. Suria
um gravíssimo retrocesso basearmos a nossa estrutura social na
simples monocultura, ainda que se tratasse dc um gênero de primeira necessidade, como o trigo. E é para esta situação extremamente perigosa que estamos caminhando. O governo da União,
deslumbrado com os lucros inesperados do comércio do café, lançou no mais completo abandono todos os demais setees da produção brasileira, criando assim condições que hão-de redundar
no enriquecimento de uma minoria e no pauperismo das graiides massas do povo, uma vez que o cultivo do café não oferece
margem de trabalho para todos os que vivem neste país. Não
estamos exagerando. Ainda agora os usineiros de açúcar se deciaram em posição insustentável, ao mesmo tempo que se ouve
o clamor dos madeireiros, dos produtores têxteis e das manui.-itiiras de couros. Bnsta lançar um olhar para as repiões do Interior,
para que logo se constate a extrema miséria a que estão reduzidas as nossas populações rurais, que já não conseguem obter de
seu; árduo trabalho nem mesmn o mínimo para a subaisléiiriit.
Vemos, assim, que não oaata <n Brasil vender café a preços nltos, para quo o nosso povo possa elevar o seu padrão de vida. Ê
mister que todos os ramos da economia encontrem, por parte dos
poder.es públicos, apoio e' boa vontade, para que a coletividade
encontre campo de ocupação para as grandes massas de trabalhadores. O governo, porém, parece haver perdido esta visão panoramiea, e ia não tem diante dos olhos senão unicamente os lucros
auferidos pelo café.

y
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nfto h& como duvidar de que. real.
O FENÔMENO
mente, os fatos ocorridos nqul e
MONTEIRO LOBATO
lá, têm um ponto de contato que
Ainda rifio existe, no Brasil, tt
pode bem ser o de partida p-ra
profissão de escritor. Os nn»«03
uma iifciisifii mais ampla e ge.
literatos ainda nüo conseguiram
nerallurida.
viver da renda exclusiva dos dlAf rm» o representante da Conreltos autorais. Para u Imensa
fedfjntçao dos Trabalhudores na
maioria, a literatura nao constitui
.Industria, que os atos por cie
«euao um pa&sá-tempò, a que >>•>
rJrnmiclfldos, através daquela endedicam por vocação e de <]un
Urtnde superior, ao presidente da
nâo auferem o menor lucro. Para
Republica c ao ministro do Tra.
outros, JA chega eln a represe..t"nlho, atentam contra direitos
tar um bico, em que obtêm alguns
corisimradrwi na nossa leglsl;.çflo
recursos que contribuem pnra u
eoctal. E para demonstrft-Io, Inmelhoria dos seus rendimentos
voca o disposto no artlrjo 343 rta
No terreno literário,
principais.
Consolldiiçf.o das Leis do Tm*)'u
parece que, até ngora, somente
lho. Deve ser observado, entre,
houve uma exceção: Monteiro
tnnto que o que está em risco
rebato.
"fio aa caruntlns fundamentais da
O criador de tJeca Tatus- viprnteçtto do trabalho uo Brasil,
teu, ços seus últimos anos de
dpsde que estas del*anim fle e.nvida, exclusivamente da renda dos
contr.tr. no vlrjcncla do atual gOJ
«eus livros. Ressalve-se, no enVerno da Republica, o necessartr.
tanto, que «O o conseguiu, quaninstrumento de defesa do apare,
do passou a cultlrnr u literatura
•nfwitll' que, depois dn dldntica,
j lhamenfo da Justiça. As dcctsAe*
é a que oferece melhores pbrspee*
dos no.ssos tribunais supcrlore»
tlva*' econômicas. Observe-se ainccntfarlas ao espirito das leis e
da quo Monteiro Lobnlo nio resa própria Jurisprudência por ele»
trlnglu a sua atividade exclusivamesmos firmada, a! estáo como
mente as ot.nia Infantis. Dedicavaum novo estimulo i orientação
so tambem. as traduções, que lh!"
perl.;oan que se está começnr-.1o
davam rendimento igual no quo
a dar ás relações entre o capital
lhe- proporcionavam nq.ieias.
e o trabalho no pais.
Dados divulgados recentemente
assinalam que, de lfM a 1940, o
autor do «Nnrtzlnho Anebltadu»
COGITA-SE DE NOVA
recebeu uma renda media nntml
ALTA DA CARNE
pelos seta direitos nutorals. do
Cr$ 51.860.00. Significa Isso que,
Aclia-s.i t.a ordrrn flo nla, n.»
mensalmente, ganhava uma meDistrito Federal, a questllo ao
dln de Cr» 4.320.00. Bin troditaumento do preço da carne. No*çoes tirava, segundo se depreend*
sla anotações deixadas por ele.
ae sentido, chegaram os rctalhlsuma medir, anual de Cr* 18.000.UU
tus daquf.lo Capital a propor a
ou mensalmente. Cr» 4 OW.DO Poabertura de um Inquérito Judlde-se dizer, arredondando as Imciai, por melo do qual possam
portanel.is. que o escritor naullsta recebia Cr» 8.5O0.00. rnen-aldemonstrar a Impossibilidade em
mente. Nao é, na verdi.de, uiiu
continuar a
(Itu. so acham de
renda diminuta, principalmente
render O produto pelos preços do
ae «e considerar o Indica do custo
de vida da enoea.
atual tabelnmento.
Nenhum outro escritor, porem,
NSo é preciso multo e.-torço da
conseguiu reoetlr o exemplo. O
raciocínio para compreender que.
autor de -Nogrlnhn» permiinec.
do»
objetivo
o
conseguido
exceção unlea. TJo contrastante e
ela com a reirra tremi, que o r^so
açougueiros, no Distrito Federal
s« tornou conhwldo romn to fe*
— «eles nfio estio agindo sozlnomeno Monteiro Lobato», ms
i.hos — Imediatamente o problumelo« editoriais.
ma se apresentará rom as mesmas sombrio» pon.|.eetlvss m.
CÂM"ANJtA
consumidor paulista.
ANTt-ZTvntCAr.
Tanto mal» quando é cerro quo
Já nlo esti «0, a empresa que
os maiores Interessados na*allu
nesta Cgo'tB.1 demitiu um de «eus
desse alimento na Capital da
empregado*, pprau* este, ns quaRepublica, silo o« mesmos que
Ud»de de presidente de um «In.
aqui tudo t^m feito para realizar
objetivando
dtcato de classe, vtnhr- pmtlcnIdêntico propósito,
fio umn «erle de atos em defesa
mesmo a liberação dcfimtka aos
da dignidade e dos Interesse* da
preços do produto.
No Parlamento Nacfonal, como
ro«*)*ctlvn enfeitaria prTmlrnal
se sabe. outros tantos Interessa,
O fato causou. * cprto. entranhe
extraordinário»
dos nos lucros
ta e Indignado, nfio só entre a
da Industria da carne, vivem a
ela«se attusdrtn comn no selo de
fazer coro com os que cá fora
toda» «» orgnnlrjiçAe« de trair*nfto se cansam de apregoar uma
lhednre». ma» nem por l«a-> dei.
eterna crise da peruaria naciosou de calar, em ee-toa esplrüo»
nal. Crise realmente nâo existe.
reaeloner'fr". como um exemplo
O
que de fato há. * uma ganancia-"»
«er
«etruldo
pela
que podia
ela Insaclsvel. à qual »e prorj»
acnba
o
B'
que
patronal.
cura. spmpre com malnr afft, ¦*•
•crnteeer num» localidade do Kasoclar o governo, atravej de redua»
onde
Oerals.
«adn dr Mlnn»
curso* de financiamento tirados
mnls
reprea»
«mpre«M. dentre
lndlnlaine.il" ao rovo. e em «eu
demititentativa» «II existentes,
Disso tudo
exclusivo pr. Julxo
raram. quase simultaneamente,
geral,
resulta uma InsatlsfaçSo
rio» d'retorr« de sindicatos one
rada v"7. maior, cuja* cons.quen.
o ps»sobre
eram «eus empregados, pela mf>cias recaem. Inteiras,
ma r*,7«o qup 14 aqui for» pre.
vo. Di. um lado. os criadores. Intexto psr» ¦ dispensa injusta ío
vernlstas. marchantes • açouguelpresidente do 8lndlra*o d*s Jo».
ros sempre s reclamar malorc»
nalltta- Pron«strn«i*.
preços. Do outro, os consumido
Segundo o» termo« ds denun.
res — eternos sacrificados — «
"**•*>
Oral»
ela feita em M'nn»
rr.ntrtl.ulr com uma parcela de
delegado da Confederarão Nadoyuas minguadas economias, para
•ul do« TmbslhsdPTps n« Iniu».
possa conceder
nu» o governo
ans
..uxlllos e renJuramentos
trla. as arblirsrledsdc» r-rlflcaorodutores. e a ver diminuir, eadas em ftauna. nsquele Estado
ria v«*3 maíií. a poniRo d° ilíintívw
visando enfraquecer • própria essej».
to que levam para casa,
trutura d* rnpmlmçao sind ral
porque o produto 4 de t-caaso
no psi». ntwdecrrtsm « ""> o1*"*0
"eibasteclmento. seja porque „ seu
precrincebldo que e«tar.» em
i.reço n5o permite, a todos, arl•.«•ntolvlmento em certos seforej
lulrir a quantidade de que neda orímr.lraçâo patronal, roo
-oasltam para • própria sulni*»«* funde, po*
quanto • al«g»ç»o
lonitin
enquanto- em -implea suspeit».

restabelecer o racionamento

gasojina

—
Será posto em vigor se os acontecimentos internacionais se agravarem
Aumento das reservas — O caso não é de alarma, diz o presidente do CNP
RIO, 25 — Ouvindo, esta manhã, o general João Carlos Barreto, presidente do Conselho Nacional do Petróleo, «obre a medida que a Grã-Bretanha, vai
o<lot(ir no. sentido, de rcstabelccer p racionamento da gasolina
cm face da política ínternncional, agravada com o conflito na
Coréia, disse-nos «. exa.:
E* unia providencia oportunn quo todos os pnises terão
que encarar com maior ou menor
rigor.
Mas, no Brasil, não podemos furtar-nos de seguir o
exemplo. Pelo menos como presurpresas.
caução porá evitar
estudando
Para isso, estamos
um plano para quando for necessarlo, sobretudo com o proposito de não dificultar a marcha das industrias e do desenvolvlmcrito dos transportes em
geral. Quanto & organização de
de combustíveis, frireservas
sou:
E' tambem nossa preocupação estudar a estocagem. E nHQ
poili.imos deixar de encarar esse lado do problema, que e mui.
to delicado. O Conselho JA está csludnndo a necessidade de
ntipicn'á-la, nüo somente em relação a gasolina como no que
ili*. respeito a todo» os derivados do petróleo, pois a aituaçno

internacional pode agravar-se
seriamente.
K acrescentou, finallzftnao*
— Mas o caso rião i de alar*

Trnascorreram com brilhantismo
es so'enidddes do Dia do Soldado
da Nação
Presente às comemorações o chefe
Marldo Exercito,
ítlO, S5 (Da aucursal, pelo te.
— Trancorreram com
lefone)
grando brilhantismo as comemoraçflea do «Dia de Caxias», nes.
ta Capital. As 9 horas, tiveram
com um
inicio as solenidadqs
ato religioso no Convento de
Antônio, ao qual compareceram
altas autoridades civis e mllttares. Logo em seguida, no Pai»*
tcon. em frente ao Ministério da
Ouerra, realizou-se a homenagem
oficial ao patrono do Exercito,
comparecendo ao «to o presldcn.
dente da Republica, todos os mlnistros de Estado, o prefeito da
4o
representante»
Capital e
Corpo Diplomático.
O DESFILE
í Nçatn oçashío .desfilou perante as autoridades militares um
militar integrado
destacamento

Criticado o segundo relatório
norte-americano sobre o café
Defesa do projeto incluindo nas contravenções
de côr
penais atos resultantes de dopreconceito
nortista
qui
representante

çSo
RIO, 25 (Dn sucursal, peto ten« h!pot<«e de nfto haver con.
lefone) — Coníorme vem aconteàs obra» seriam execorrente,
nfu.
dlaa,
últimos
nestes
cendo
o recurso do Plano
com
rtitadas
ho)';
de
sessão
na
«quorum»
houve
"Salte". O mesmo orador apenft->
Deputados,
doa
da Câmara
'votados nusentou ainda requerimento de Uu
tendo por Ihso sido
formações, desejando «aber soque
Inúmeros
dos
prnjet.a
nhum
bre »e foi vendido todo o estofigurunt lia ordem do dia. O primelrò orador foi o deptitiido Ho-, que de café do exilnto D. H. C,
rncio Lafer, que se ocupou do
qual a. renda proveniente e qual
u quantidade,. Inclusive resto» be
relatório da ComlssSo do Assuchouver e onde está depositado.
toa Agrícolas do Senado dos F.bA propósito de nomeações "a
tados ünlilos. sobre o café. Foi o
AReiicla Nacional, falou o sr. LI.
seguinte o discurso do repreoelltonte paulista:
uo Machado, que leu Informa«Sr. prcslderile. Ninguém moções recebidas do ministro na
Ilior que o presidente d.i ComuJustiça Interino, «r. Junqueira
tio de Finanças tem o dever de
Aires, falando a seguir o »r. Duo.
deponde
do
café
conhecer que
tos Tavares, denunciando vlcleaem grande parte a estabilidade,
cias políticas no Estado do Blo,
Hriudl
do
financeira
econômica e
O sr. Afonso Ar no» falou >-in
tlustiv»
lamento
quo
e, assim,
a propósito de deuunseguida,
parlamentarei da Comissão ue
cias fettas na Câmara pelo ot.
di«
Senado
do
Assuntos Agrícolas
Jofto Henrique, de Irregulariasun»
Estados Unidos nao tenham felt.»
e perseguições política» no intc
A
brasileira.
justiça a lavoura
rlor mineiro, a propósito do pmbolsas
em
de
manlpulaçfto
preços
xlmo pleito de 3 de outubro. O
consembora
pode ser criticada,
defendsu o governo do Si,
orador
UM.nl
e
repetido
titua fenômeno
da» acusações que
Campos
Milton
dos
países,
nas bolsas
grandes
lhe vêm sendo feitas no Parla,
em todos os setores de atlvi.bimento. Depois de o sr. Jofto I10des. O Brasil tem sido vitima .to
telho, do PST. do Para. ter pn*emarcctme.itos absurdos de nmtutnclado longo discurso sobr- •
teria!» que Importa e tem-se '.usltunçflo política de seu Kstnilo,
bnrdlna.lo a esses fenômenos rteno qual atacou fortemente o stcorrentes do livre Jogo Uns atl«Idades privadas. O Brasil tam'* j tuaclontsmo local, usou da pau
mm foi vitima de varias quedas
7ra o sr. Co?lho Rodrigues, qu»
"Stande preços do café, que quaso arr-e dpmorou em critica» *
i-i.lnarnm os lavradores. Ainda
dord 011".
nesta colheita de café, multo mat»
O »r. Afonso Arlnoa oeupo» a
conveniente serln para o» lavratribuna defendendo longament»
dores que os preços fossem tneteu projeto que Inclui nas connores. deiile que a produção HnavençõcK penal» o» ato» resut.
vesse sido maior. Devido aos eteltante» do preconceito de côr.
a
foi
baixa
tfto
tos cllmotericos.
ao
mesmo
produtividade que,
preço atual, grande numero .to
Oficiais brasileiro»
lavradores ainda terJo prejutxo.
OJ brasileiros sentem que essa
na Coréia
verdade nfto esteja «endn cumpreendldn por alguns eminentes ameIWO, 25 (Asapress) — A
rtcar.os. talrcz porque nâo tennam
tido ocshIíò de verificar s situareportagem, em fuce de timn
çao da lavoura de café. neste auo.
noticia ontem veiculada por
Espero, porfm. que o tradicional
uni vespertino local, segundo
entendimento, tfto Indispensável
a qunl seguiria brevemente
na política continente! entre us
mlpara a Coríla uma missão
UnifÇstRrtos
dns
homens públicos
litar brasileira, constituída de
lambem
funcione
Rrasll.
e
do
dns
oficiais superiores do Exercino «etor do café, que è bus.c.
lo, Marinha e Aeronáutica,
boas
reas
Rrasll
e
o
paru
para
com a finalidade de observar
laçOcs entre os nossos povos. A
o desenvolvimento da campacolheita presente ainda é nieiior
do que a que. cora pessimismo,
nha que ali se desenvolve,
infílra prevista. Oxalft, possa o firaprocurou a veracidade da
sll fornecer as quantidade» de
formação Junto ao Conselho
rnfé q.ie. pelo meno», os mercade Segurança Nacional e ao?
dos tradicionalmente consumidoEstados-Mnlores das três ardo
uma
cornlssío
Pe
res exigem.
mas.
parlamentares americanos no» der
Informados
então
Fomos
a honra de uma visita, em nume
em questão não
noticia
a
Cuda
que
Flnnnças
de
da Co>r.||.B&n
constitui a expressão da verrnara dos Deputados, pi.rel & «ua
esclnrecln.e.io»
dade.
todo»
disposição
..
«-o-*»
o que
tos que solicitarem. Era"'"¦»
tinha >¦ ¦'' •• »f ¦•"¦''¦'

ootros omDonra

A Câmara prestou, uo dia de
hoje, uma homenagem ao patro.
no do Exercito, tendo o «"• l""'*
Silveira ocupado a trlbun» para
pronuncie r »eu discurso «obre
Caxias, «er.do seguido pelo sr.
Crepore Franco, que apresentou
projeto autorizando o governo a
contratar, com empresa nacional
ou estranKelra. obras de melhuramentos e exploração comerclsl
para o porto de Sâo Lula do Ma.
renhâo. Dispõe" n'nda a proposl-

Fronteiras brasileiras
desguarnecidas
de tropas

OET.EM. 2S (Asapress) — O «r.
Vslerlo Caldos, diretor de Produçâo do Território do Acre. deda.
rou a imprensa que as fronteiras
d0 Brasil, com o Peru e » "oIlvla e«tâo «°"* tropos do txerrito, sendo a vigilância fetta por
WO homens da luaida territorial.

PROSSEGUE A CAMPANHA DO
BRIGADEIRO HO INTERIOR
Na Alta Sorocabana o engenheiro Prestes Maia
O brigadeiro Eduardo Gomes prosseguirá hoje em sua
excursão pelo interior do Eatado, ontem iniciada. O programa que será, hoje e rjmanhã,
—
executado, * o seguinte:
b
às
Pirajui,
a
hoje: chegada
* 30; às 11 e 30, estará cm Ca
felandia; às 12 e 30, em Lins; à»
14 e 30, estará em Promissâo;
chegada a Avanhandava, às
15 e 15; às 15 e 45, estará em
PenápolÍ3; às 17 horas, chega
da a Araçatuba e à» 18 horas,
Amanhã:
estará em Birigui.
visita a Lurélla, onde chegará
ài 10 horas; chegada a Marí.
lia, às 11 e 30; às 13 e 30, estara em Vrra Cruz; chegada •
Garça, às 14 e 30; chegada a
Bauru, às 17 horas.
Com o eminenta «auidldato,
estarão em visita àqueles munidpíoi, além de outrot liderea udenlstas, os srs. Henrique
iiiyma, Antônio Pereira Umn,
deputado íeiicr*J Luta Pita So

ma. Estanioa tomando ai providencias nooeBstirla»> de açordo com a marcha dos aconteci-'
mentos no exterior. ,: '

José Soare» Barhrinho,
bosa.
PRESTES MAIA NA ALTA
SOROCABANA
Mala
O engenheiro Prestes
Inicia hoje sua excursão peU
Alta Sorocabana, visitando eidades diversas, de conformidade com o programa seguinte:
Hoje: Fernandópolis, Tanabí i*
Votuporanga. Amanhã: Generui Salgado, Nhandeara e Monle Aprazível, pousando em S
José do Rio Preto. Depois de
amanhã: Nova Granada, Potlrendaba, José Bonifácio, pousando novamente em S. José
do Rio Preto.
Em companhia do candidato
udeno-socinlista à governança
de S. Paulo seguiram lideres
das correntes de opinião que
prestigiam sua campanha. Netta oportunidade, eximo em tôdas as suas excursões, o candidato da UDN exporá mu programa.

(Ja
por forças
nha e da Aeroriuutlca, além do
um corpo de alunos da Escola
Naval, quo se postou nas Imedla
ções do monumento, parji receber
as Insígnias da Òrdími do Misrito Militar, a sereni entregue»
ao estandarte , da Escola. Tara.
bem como parte da solenidade,
realizou-se a cerimonia;ida con.
decoraçfto de vários oficiais das
Fõrçn Armadas, I entre os quais
Monteln»
Otávio
os generala
Ache, Alcides Etchlgoyen, Manuel de Azamtauja. Brilhante,
João Valdetaro, „ Nestor Souto,
Emanuel Porto • Sena Vascoscelos.
PALAVRAS DO,MINISTRO
DA GUERRA.
A propósito do «Dia *e ualias», o general .Canrobert Pe
reira da Costa, ministro da Gucf.
ra, falando a reportagem, aasim se expressou:
— «Evocar o nome de Caxias,
em momento como o que ..ti»
atravessamos, é conclamar o povo brasileiro e, em particular, o
do
Exercito, ao cumprimento
seu.i sagrado» deveras para com
a Pátria, que tanto necessita aa
elevada comprecnsfto de seus fl.
lhos, ante os graves problema»
quo ae lhe» apresentam.»
SENADO,
Assoclando-se as humetiage*"»
prestadas ao Duque; do Caxias,
patrono do Exercito Brasllelm.
o Senado nâo realbou sessão no
dia de hoje. afl: vpltan.lo * reunlr-s» segunda-feira.
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É menos
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JORNAL
dos Bancos - Fala ao
a certas mercadorias - As classes produtoras e o horano únicoFederação do Comercio do Estado
DE NOTICIAS o sr. José Floriano de Toledo, presidente da
—
ordens
aa
ça, sio enviadas as
alertar
oportunidade de
do pagamento para o Interior
pais
classes produtoras e o
«, consequentemente, não po.
sobre o perigo de uma nova
dem, o comercio e a lnrttsa
guerra mundial encontrar
valioso
trla dispensar o seu
Inteiramente
nossa economia
concurso. E' lógico, portanto,
desaparelhada para enfrentaque se restringirmos o horaIa.
.
, . ,
publico
rio bancário para 6
Como todos sabem — salienteremos diminuídos essa assis.
ta — o Brasil não dispõe* de
tencia e esse aurflio".
es.
estoques de mercadorias
Portanto, entendem as cias.
gencials ao seu consumo e de.
«es produtoras que O horário
senvolvimento • não está em
bancário para o publico devo
condições de produzir como,
ser o mesmo ou quase Igusl
principalmente, petróleo, maao dos seus estabelecimentos
quinas e certas materlas-pri.
e nunca num período curto e
mas. No setor do petróleo, por
à tarde como pretendem lm.
exemplo, é sabido que aa re.
P°r"„
servas de que dispomos mal
SITUAÇÃO DE
dariam para um mês de conINFERIORIDADE
sumo normal".
MESA-REDONDA
"Releva
—
notar — esclare— Esses
enproblemas,
caráter
de
pertretanto. sâo
manente. motivo pelo qual couma
de
realização
da
gltase
mesa-redondaí sob o patrocl.
nlo da Confederação Nacional
do Comercio, para estudo e
debate da economia brasileira
na emergência de uma guerra mundial.
O Instituto de Economia da
Comercial e da
Associação
Federação do Comercio do Es;
esta
tado de São Paulo Já
mesmo promovendo minucio.
gos estudos sobre o assunto,
Com a presença de numeronotadamente no que dlx rea.
abasgos diretores realizou-se antepeito aos estoques e ao
ontem mais uma sessão ordlteclmento de mercadorias que
naria da Diretoria da Federa
necessitamoa Importar" .— »
nallzou.
ção das Industrias do Estado
de São Paulo.
O HORÁRIO DOS BANCOS
A reunião foi presidida pelo
Apesar de as entidades re.
sr. Antônio Devisate. sendo sepresentatlvas do Comercio Jáo
cretarlada pelo sr. Hnrbert V.
»e terem manifestado, sobre
de Arruda Pereira.
horário dos Bancos, solicita,
ESTOQUES DE MATÉRIASmos do sr. Josó ^orlano de
declarações
PRIMAS — Apôs a leitura do
Toledo algumas
expediente, o sr. Carlos Eduarcerca do momentoso e palp'no»
que
do de Azevedo abordou novatante assunto, ao
mente a questão da necessida
adiantou:
• mv
..um peno.do de inten3ificartun»
......
Atravessamos
Im.
rjortação
ds matérias-primas
do onde se afigura como
¦
audo £LU«/s.lnaa aa nnPA<4<*.lriRd6
nanonfiai
necessidade dO
ao funcionamento
essenciais
periosa
o
há industria, tendo o ar. Muinento da produção. Ora.
das
colaborador
FUho. represennuel Garcia
principal
tunte da industria na Comi»
olasses produtoras é o Ban.
sao
sâo Consultiva de Intercâmbio
co. Por seu Intermédio,
Comercial com o Exterior, presfeitos os pagamentos na pra
sobro o
tado esclarecimentos
quo sa tem feito nesse sentido.
Ficou esclarecido, ainda, que
o Departamento (lo Economia
continuará recebendo dB todos
oa interessados
as criticas •>
desejem (t>mt,
sufiestões quo
apesar u,. já ter concluída o
estudo soote os atuais critérios
para licenciamento de importações. O sr. secretario leu um
telegrama do sr. José Vieira
Machado, diretor Executivo da
Superintendência da Moeda e
do Credito, do seguinte teor:
"Acuso o recebimento do telegrama sobre formação de eatoques de matérias-primas, caza Júnior que em bOa hora fora
trado a conveniência de »e extlnbendo-ma informar que o asSecretaria
dlBposiçao
pela
a
posto
Santos
de
para
sunto Já vem
merecendo do
gulrem a Bolsa
da Agricultura, junto à SocteüJtál objetivo. Fato» têm demonaConselho da Superintendência
um
conseguinte
propunha
de
por
confiar
nâo
podemo»
trado que
da Moeda e do Credito, espevoto do congratulação pelo bom
em nossa administração, e, se «uciai e cuidadosa atenção. Atcnque vem dando o »r.
desempenho
Xmposdo
criação
a
com
ciosas saudações". Consideraprlnildo,
José Ozórlo de Souza Júnior, «o
to de Exportação, 0 imposto ora
se, porem, quo o esclarecimento
encargo que lhe fora atribuído.
Cocombatido pela Associação
mais importante trazido à disj/ronunclando-se a favor da
mercial de Santo», quem no» pocussão foi o de que Já se noatuação na tribuna da Câmara,
deita em assegurar que no «no
ta, principalmente uos Estado*
do deputado Plza Sobrinho, u »r.
seguinte ulo «ertamo» uuvanietiUnido*, a tendência
para dlAlberto Prado Guimarães Inforte o Imposto do vendas e consigminuirem
as exportações, do
mou ter lido o recente discurso
nações?
—
conforma
matorias-primaa
Abordando o mesmo «ussunto • proferido por aquele parlamentar
acentuou o sr. Oscar R. Mullcr
Fragata
qu«
iiue veio destruir qualquer convicfalou o sr. Abel
infelizCaravellas.
Estamos,
ne estendeu cm considcniçoe» »oçao contrária ao projeto em curmente, tardando muito as protem
por
re»e
que
bre u aprovuçio com certa»
áo no Congresso
videncias que se fazem mister
escopo a devolução da taxa de
trlçõe» «mi uutislaeiaçocsoAuxçcr
com relação ao n,ij«into. sondo
que
de
Agrlalgodão,
o
sobre
tilçõc», pela Comissão
Cr$10,00
possível que nos escape a opor*
vem sento aguardado pelo» cotocultura do Senado dos Estado»
ttinldade multo
atual dc nos
ua
falou
BCgulr
Gillette.
A
relatório
UndoB, do
nleultores.
abastecermos convenlentemen".Tado
noas»
aa
assola
de
Castro
Plínio
«èca
O ar.
que
terrível
«e. não do (lui^quUhnrtas, nm»
asseverou que a nosaa repreneufazenda» • frizando que em sua
do material essencial ao prósocasião
tivera
Interior
taçao nos E. E. U. U. é apena»
ao
viagem
seguimento das atividades da
a continuadora da política cateulde ver o espetáculo contrlatador
Industria e da agricultura —
(lenu>
eaíeeiroa
o»
ra que infelizmente vem »euuo
oferecem
que
adotada pelo euverno federal
oado» pelo rigor da «Oca que nao
o qual, «em ouvir o» verdadeiro»
respeita nem as lavouras sujeitas
lnteressados.eutrega oa negocio» do
ao melhor tratamento. O «r. ila.ale a» mãos du uma «o pessoa,
brlel Perra Klguercdo demons(Conclusão da 3.» paginai
que aem ouvir o» reclamo» «Ia
trando a gr.ividade da sltuaç»o
classe, o» maneja à au» vontade.
que e* no» aíle,ura em virtude do
termos
descorteses e Improter
conl.eeeui.r
O governo federal
longo periodo de seca, disse
reproduziprios para serem
doa escândalo» verificado» uo U.
recebido comunicação que na Zodos em quaisquer órgãos da
N. C, teima «empre em ouvir
na da Araraquara teme-se gra.cs
imprensa, provocaram pronto
apenas o encarregado do» negoprejuízos para o futuro, prlncip.illevando em
protesto da maioria dos verea.
cios cafeelro» t.âo
mento se o propalado preço teto
dores
O
presentes à sessão.
conta as recomendações du» real»
realidade,
ne converter numa
ar. José Cprillo Insistiu, po.
Entrena»
representantes da classe.
café»
do»
tratamento
quando
rem,
cm
seu
apreseiise
tanto, a situação que
processo do des.
socas náo será compensador, em
moralização do Legislativo, o
ta como ameaça á estabilidade do
virtude do elevado preço do troto
»
umi
ser
encarada
reação
que provocou pronta
café merece
e adubo. .Vinda sèbre a questão
dos srs. José Estefno. André
mais absoluta seriedade pelo uosda seca que vem castigando o Ina|«Nunes
uuso
deveuio»
Júnior
Cunha
Maso governo, por
e
terlor, falaram o» sr. Domingo»
tos, tendo o presidente su».
lar ao sr. presidente da Kepui.ilLlcmlo. Alberto Whately, Franleuniao
uma
sessão
convoque
a
algun»
penso
ca para que
por
cisco Genovez, lavradores em ul'oinstantes até quo os ânimos se
interesaud.» nu
dos verdadeiro»
verso» pontos do i-atado que
acalmassem.
Falando
café, para enfrentar essa Interpela orram unanime» em afirmar o poEstado»
dem. o vereador José Estefno
venção econômica dos
rigo da prolongada »éca que aspo.»
energicamente
u
Unido» em nosso negéclot,
con.
protestou
sola todo o Estado, ameaçando
nâo carecemos tutela.
Ira os termos do discurso do
safra cafeeira.
prúxtma
Elogiando a nova orientação da
sr. José Cyrillo. solicitando da
Sobre o desvio de café» porá
disse o
Mesa que cancelasse as
Secretaria da entidade,
e*
Albei-.
ar.
o
falou
outro» portos,
orador que e*»a orientação se depressões ofensivas à
pessoa
»
fruto
ralo
tál
to Whately que
do
sr.
va exclusivamente ao »r. presiAdhemar
de
Barros.
de uma péssima política cafeeira
O sr. Cunha Matos
dente, que tivera o cuidado ue
«pre.
i. como conseqüência tem-»e vosentou, a seguir, um" projeto
põr a testa da Secretaria um leccafé
de
paulista
desvios
rlflcado
que tem
de lei autorizando o Executlnlco capaz e operoso
par o porto do Paranaguá que
vo a construi, uma ponte de
correspondido plenamente a» nedisponível»
como
negociados
sío
cessldade» do serviço interno ua
madeira sobre o rio Tietê, II.
Hat.dlaa.
trinta
em
u
entregues
Referlndo-ae ainda ao
entidade.
gando a Vila São José a Osasde
rei-r
encargo
apenas
terá
tus
in.pulao que tomou a Revista •
¦o.
ano
a
quando
e
o
estoque
para
o Serviço de Registro GenealuglO sr. Janlo Quadros tratou
d»
dlaporio
nâo
outros
portos
«o, cuja eficiência e pro»ps;rldade
das reivindicações dos mora.
algum.
estoque
Souse devem ao sr. José Ozorlo
dores da
Vila
Guilherme,
cujas ruas estão sendo trans.
formadas em verdadeiros deFATOS POLICIAIS
posltos de lixo.
O ultimo orador do Expe.
dlente foi o sr. José de Moura.
declarando que a
manteiga
vem sendo fraudada na qua.
lidade • no peso e solicitando
dos órgãos competentes uma
severa fiscalização.
Sofia Lopes de 8ou*-, de 30 anos de Idade, moradora à rua MlOUTROS KEyUERIMEN.
mosa. S na Vila Bela. dead» há multo vem sofrendo mau» trato» por
TOS APROVADOS
Idade, comerclarlo.
parte de aeu marido. José de Sousa, de 32 anos de
Em regime de urgência, fo,
Indivíduo dado ao vicio do álcool e pouco amigo do trabalho. Entre,
ram ainda aprovados,
entro
tanto, a mulher sempre sofreu com resignação náo procurando a poli.
outros, os seguintes requerlhoras,
cia para por um paradeiro àquela situação. Ontem, à» 1B.40
mentos:
fosé de Sousa, embriagado, passou a discutir com a esposa, chegando
Do sr. Valerlo Giull,
çoa.
mesmo a surrâ-la 4 vontade. A mulher, que na ocasião preparava o
algnando em ata tua voto de
« nao titubeou em feri-lo
Jantar. Irrttou-ae com a atitude do marido
congratulações
passa,
"Dia do pela
com uma faca que tinha na» mão».
Soldado".
gem do
Do sr. Nlcolau Tutna, pro.
braço «angrando, tomou um bonAtingido no braço direito, José
de, cm direção «o centro da eldv
pondo um voto de júbilo pela
de Sousa nio pode reagir • fiou
elevação do bispo de
de. Na ru» Xavier de Toledo, per
Rlbeino domicilio A espera da ambulanrao Preto ao arcebispado de
deu ele a» força», dal populares
cia que o removeu par» o posto
Curitiba.
terem Mllcltado uma ambulância,
da A»»l»Uncla. conforme provlden>
uo sr. José Dlnlz.
que o removeu novamente para o
soltei,
cias tomada» pela «utorldad» d»
tando informações sobre
poito do pátio do Colégio. Neaw
m
«ervlço na Central. Depol» de
repartição, foi a vitima aprejentademora do
do»
pagamento
pensada, a vitima foi encaminha
veoperários que trabalham
da ao medico d* «ervlço, que
na
da ao Hospital d*» Clinicas, rarlflcou a necessidade de sua laponte que liga Uto. Amaro au
de. entretanto, nlo ficou Internanaquele
nosocomlo
e
ternaç&o
bairro Capela do Socorro.
pada, poi» em aetnilda foi manda-la
IMPOSTOS DEVIDOS PELO
ra que casa medida «e concreliembora. Joaé de Sousa, »em reJÓQUEI CLUBE
tosse, foi preciso que o facultatlcebor qualquer curativo e com o
Entrando em discussão
vo ae comunica»»» com o colega
o
de aervlço no Iloapltal da» Cliniprojeto do sr. Cid Franco a
outros, promovendo a cubran.
que, diante da» expllcaçOe»
1.° Congresso Nacional cai
recebida», rusolveu aceitar o feça judicial dos impostos e ta.
xas devidos pelo Jóquei Clu.
rido. Justificando o fato de na»
do Negro Brasileiro
be. o vereador socialista apre.
o terem recebido ante», o medico,
—
Beatlta53
ou outra qualquer peaaoa que o
RIO,
(Atapresa)
sentou um substitutivo
pelo
ABI.
horas,
na
»20
t»er
Jo*é de 8ousa
atendeu, disse
r« amanbl,
qual o Executivo promoverá a
l."
do
de
InaUlaçlo
um homem de posses», o que pacobrança dentro do prazo de
a «olenldade
rece nio »er verdade, poi» o eotrinta dias, A
Congresso Nacional do Negro Brarequerimento
foram
conmerctarlo,
ouvido
reportagfm,
mesma,
do
alletro. Para a
pela
próprio «uior ou suostitu.
li'pud»
esclareceu
eatar
ttvo. atendendo a um pedido
vldado» e presidente
preaenttmtnt»
desempregado. Sofia Lopts d*
..Ur». ministro» de Estado, parlapara que o mesmo foase publl.
Sousa,
na
Central
de
Policia
autoridades,
cado.
nutra»
a discussão dessa matementir»» *
pre»
loqutrtto
tou
eaclareclmento»
a»
O.
Jatria fot adiada para a proxt
alem do cardeal-srceblspu
Instaurada.
ata 4* Barro* Ca-aai-a.

Com vistas à altuação
in.
ternaclonal, reconhecendo que
devemos estar preparados pa.
ra, qualquer eventualidade, as
classes produtoras realizarão
à»
amplos estudos atinentes
questões relacionadas, com u
produção, como sejam: trans.
finarr
portes, comunicações,
ciumento, aumento de energia
elétrica, e, talve» sobre quêsen.
toes Imigratórias. Esses
tendlmentoa cm conjunto ini.
cinr-se-ão dentro do mais bro.
vo possível, estando assentauma
da Já, a efetivação de
mrsa-rcdonila, sob o patrocl.
nlo da Confederação Nacional
do Comercio.
Falando ontem ao JORNAL
DB NOTICIAS, sobre o qut
ficou exposto acima, fez-nos
ag seguintes derlaraçõcs o sr.
José Floriano de Toledo, pre.
sidente da Federação de Comercio do Estado de S. Paulo
Co.
e diretor da Assorlação
mercial:
"A guerra na Coréia, que
há um mês atrás parecia ter
a tendência do «e alastrar por
estar
todo o mundo, parece
definitivamente locallxada naquela região. Já o temor de
um conflito mundial é multo
menos Intenso, sendo mesmo
de se prever que a Coréia se
transforme num campo expe.
rtmental de luta, • semelhan.
ça do que aconteceu com a
Espanha em 1935. As forças
antagônicas, da democracia e
ex.
do comunismo, estão je
reciprocamente
perimentando
para conhecer as respectivas
chances na hlpotese^de uma
conflagraç*. mundial".
NOSSA ECONOMIA
"Diante disso - continua — os problemas da economla brasileira em face de
uma guerra mundial já nao
se mostram táo prementes co.
mo há um mês, quando o sr.
Henrique Bastos Filho, presi.
dente da Associação Comercial
do Estado de São Paulo e o sr.
João Daudt de Oliveira, «prealdente do Confederação Na.
cional do Comercio, tiveram

Completamente obsoleto o aluai
sistema tarifário brasileiro
Novamente debatida a questão do estocamento
de matérias-primas na reunião ordinária da
Federação das Indústrias

Urge que o governo tome providencias a fim de
evitar-se m preço-leto para o café nos EE. Unidos

do produApresentará a Rural um trabalhTsobre a verdadeira situação
da ComissaoAijrito, contestando o relatório Gillette - interferência
a questão do ImAinda
cola dos Estados Unidos nos negócios do café
posto de Vendas e Consignações
Inlcladu» oa: trabalho» da reunllo de anteontem, da Sociedade
Rural Brasileira, o ar. Francisco
Milton Cardoso, que a prlsldlu,
fei um reluto de suus atividades
na recente viagem que tez. ao ítlo
avistar
de Jnnciro, onde «e foi
a
com o ministro da Fazenda,
quem expo» a aluai situaçio ua
cnfelcuUura, diante da pretendida íixrtçao de um preço teto para
o eafe, nos listado» Unidos.
ainda o empenho
Manifestou
da Rural em obter licença de Importacuo indlap^nsAvcis à lavoura, para a aquisição de Jecps, nuinseticidas,
qulnárlo agrícola fl
artigos que. de acordo com flrmas desta Capital, serão entregues ao lavrador ao preço do cu«com
Disse o prialdente,
to.
relaçio ao café quo em dezembro ultimo a Rural nao poupara esforços para «ubmeter a apreclaçio do governo federal um trahalho que consubstanciava detalhe» e esclarecimentos que «vldeuciavam a verdadeira situação do
café, contestando o conhecido R«latórlo Gillette, que vem de »er
ratificado em parte pela Comi»sao do Agricultura . do Senado
norte-americano, entretanto, naquela oportunidade nossa» conslderaçOe» nSo tiverarp
'jr;. o. acolhimento
Agora' temo»
a,quo fazlai.,
um grave perigo 'i'u» assoberba o
Rrasll, notando-se que diante da
Inércia «nt&o demonstrada pela»
nossaa autoridade», o» Interasaados norte-ainericanoa pretendem
títabelecer um preço teto para o
produto. E' necessário que o g.*verno inicie desde Ja demarches.
a fim de que tal pretensão do»
nosso» vizinho» do norte nlo re
traduza em verdadeira calamldv
de para a economia cafeeira do
Rrasll. concertando medida» p«ra tratar da questão baseado» om
fatos concretos diretamente eom
» governo cyankee» c outro» tntereaaados. Nossa» sugestües foram ouvida» pelo mlnUtro que
noa prometeu cuidar do asauntn
com a atenção que o mesmo reÜ presidente falou ainda
quer.
sobre a pretendida Intenção doa
fabricante» de Inseticidas, vl.ia.ido Incluir e»se produto no regime do controle de Importação,
alegando Ja estarem e»sa» Induao
trla* aparelhada» par» aerrlr
consumo, quando, na realidade è
ínfima a »ua produção. Se prevalecer tat, de«eJo «erto IncalculAvel» o» prejuízo» de nossa la«em
voura entregue aa praga»,
termo» melo» de combali-las.
Outro assunto de que »« ocupou o orador foi o referente »o
Imposto de venda» em consignaAaaoclaçáo
Disse que a
çoe».
Comercial de Santo» prevê, na
extinção do Imposto de ¦Vendas e
consignações, — 0U« seria »ut.itltuldo pelo tmpoato de exportaçao, — a «oluçao para as rauitlpias dificuldade» com que se defronta o comércio naquela praçL
Armando
Jâ no governo do ar.
Sallea de Oliveira a Rural expuaera aeu ponto de vlata contrário
a Incidência direta de tmpoato
sobre o produtor, quando »e
elaborara o Còdlco de Impostos
e Taxa», balendo-M para que •»
primeira» venda» nlo féaaem atrlAgora, quando estamos
balda».
estimulando a produção cada res
maior daa noaas» 'Iquexw agrlcola», visando tornar o Braall um
exportador por excelência d»
produtos tropicais. «• («boca cm*
radoxalmente essa Intenção, qual
a da criação do Impoato de exporNo» mantemoa contrario»
taçao.
a ease lmt>o«to por aer el« contraO arrio a. economia n»clonal.
gumento. facilmente contestável,
üoi prtfpugnariorf* de tál tributai.lu. como conseqüência da mipressão do Impoato de venda» e
qu» o produto
coniIgnacAe». *
naquele porto «ofre às vezes cerea d« vinte traaaçSea e eate uttlmo tributo Incide «obre a mercadorla tanta» quanta» ela * venOra as pouca» transaçOea
dlda.
runla tó ocorem com o ral* • ti
« Imposto onera irandfnent* »
produto, lato tt deve exeluslvamente l especulação «ue deva »er
«upflmld» • a EdMl U>a

CÂMARA

Desferiu violento golpe de faca
no marido que a espancara antes

ce
ser*
Que esse horário
somente para a cidade de .•':•..,
capital
de
Paulo,
um
.los
maiores Estados
produtores
da Federação, a qual ficaria
em condição de Inferioridade
diante da todas as outras rapitais mais adiantadas » pro.
gressistas nesse particular.
A questão dns bancários »
seus respectivos Bancos lute.
ressa somente a pjes. pois, «p.
rá unicamente um ajusto entre as partes Interessadas. Ai
classes produtoras consideram
justa a conquista dos baii.',i.
rios e nada têm contra a re.
ferida classe, mas desejam «
esperam receber o tratnmenlo
Bancos
que merecerem dos
no momento que dos mesmos
precisarem".

declarou aquele diretor.
EXPOSIÇÃO INDUSTRIAI,
— Dada a palavra ao ar. Manuel Garcia Filho, este comunlcou que a Comünião Cônsultiva de Intercâmbio Comercial
com o Exterior e a Comissão
de Acordos CoConsultiva
visitamercials do Itamaratl
Industrial
riam a Exposição
do Parque da Arpia Branca.
Depois de frisar a Importância
durante a qual
dessa visita,
tambem seria possível discutir
o problema da Importação tia
mnterias-nrimas para a industrla. o sr. Manuel Garcia Fido
lho solicitou a presença
maior numero de industriais no
desembarque dos visitantes e
às reuniões quo seriam realizadas.
1ÍEFORMA DE TARIFAS
— Em
seguida, o industrial
Waldemar Clemente, associado
do Centro das Industrias, le.s
algumas considerações em torno de recente viagem que empreendeu aos Estados Unidos,
Segundo afirmou, as tarifas aiInndegarias existentes naqutlo
país. que é o mnls 'orrnmenlfl
industrializado du mundo e qua
portanto dispensa qualquer proteção tarifaria, são, de um mudo geral, muito elevadas tornando proibitivas qualquer exportação, para os Estado» Uni*
dos, de produtos da industria.
No entender desse industrial, o
Brasil precisa rever Imediatamente as suas tarifas, pois. caao contrario, quando cessar o
regime de licença previa, a lndustria nacional
sofrerá tro*
nienaa concorrência, que difi*
cilmente
poderá suportar em
muitos setores. Sobre o assunto usaram da palavra diversos
diretores, entre os quais os sra.
Rodolphn
Ortenblad e Paulo
Ayres Filho, que acentuaram
a Importância da matéria, O
sr. Hans Frank, técnico do De*
partamento de Economia, ln*
formou que a Federação ostí
efetuando desde algum tempo
diversas
pesquisas a respeito
da nossa
situação
tarifaria,
sendo certo que as tantas brasllolras sáo completamente oosoletas o nâo obedecem a na*
nhum sistema racional, gravando fortemente o que nau
deveria gravar e desprotegeudo o que devia proteger.

MUNICIPAL
£m primeira discussão, fo.
ram aprovados o projeto
uo
sr. Anjcio Bortolo. concedeu,
do o auxilio de 00 mil cruzeires ao Centro de Estudos ue
oftalmologia, e das comissões
permanentes, au.orlzanrJo
a
concessão da ajuda ue U) mil
cruzoiros aos Centros Academicos de Estudantes de Cien.
ci.i3 Econômicas.
Foram, a soguir, aprovadas
as redações nnais dos aeguin.
tes projetos de lei: do Executiyo, dispondo sobre a apru.
vação do alinhamento aa rua
dr. Dolzani; do sr. RHigino Pe.
lcgrinl, abrindo um
credito
de dois milhões e quinnentoa
mil cruzeiros para aa
obras
do reforma do Teatro Coiom.
bo; do sr. Ermano Marchetll,
proibindo o uso do fumo nos
veículos de transporte coletlvo; do sr. André Nunss
Ju.
nior. estendendo a alunos da
Escola Caetano de Campos s
Conservatório
üramatico.Mu.
ideal as prerrogativas no sentido de que possam
realizar
no Teatro Municipal suas fe».
tas de formatura.
REESTRUTURAÇÃO DO
FUNCIONALISMQ
A propósito dos projetos de
lei reestruturando varias car.
roiras do funcionalismo, o sr,
Marrey Júnior leu um oficio
do prefeito solicitando o en.
vio dos mesmos ao Executivo,
para que sejam
examinado*
dentro do plano geral ds reestruturação do funclonali».
mo municipal.
ENVIO DE TROPAS A
CORÉIA
O sr. Cid Franco leu
era
protesto contendo numerosa»
assinaturas, centra o
envio
do tropas brasileiras para o
Coréia, que estaria sendo reito em absoluto sigilo.
Após a prorrogação da sas,
são por trinta minutos,
du,
rante oa quais foram aprova,
dos vários requerimentos em
pauta, oa trabalhos foram «us,
pensos.

DESNECESSÁRIA A
PROPAGANDA...
IConclusão ria 3.- pagina)
vlagom do sr. Ovidio, «endo cer*
to porem, que aU<is dirigente*
do P.S.D., da aecção paulista,
cientificados de cia vantagem,
irfto recebô-lo.
DELEGADO DO P.S.B. EM
ATIBAIA
Por propoita o» »r. Coita
Corrêa, ¦ Executiva Estadual de
Partido Socialista acaba de roavid.ir o poeta
André ('«rneiru
para delegado d.-qnete
partido
cn Atibaia.
O mesmn escritor
foi ainda
convidado para integrar a ettapa
rt» candidatos à Câmara Federal,
rto Partido PoMaliitta, na» ten*
do ainda se definido.

,.^^.g«'«.i..i-,iI
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OPORTUNISMO ELEITORAL
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sinceros de Assis
,1 «atado homens Idealistas, discípulos
líaul Pllla. Desde
«r.
do
devotados
companheiros
S
-nadonallzação» dos partidos obrigou o PX.
Sm que a
em
fruntelras gaúchas, organl«indo secções
as
^atravessar
c>meçoti a atacá-lo.
oportunismo
do
o
vírus
outroT Estados,
comunista.
No Estudo do Rio o P.U tol invadlúo pelos
EleitoJustiça
da
ato
um
legenda
sua
por
fl„e espoliados de
árvore parlamentaria?al procuraram abrigar-se fc sombra da
eom eles-,
to.' Raul PI»» e«*trou em *oama
\
P.U w* * ™"Iul<1se
do
legenda
a
Pernambuco
au
do
dissidente
Novals Filho,
aos ihUrlstas do atual ministro
Uma. E, na Paraíba, o sen»
«Barbosa
PSD deSmenon
-lata, brigando
Leinaô Américo, que nunca foi parlamenta
'1
B,
Libertador.
Partido
no
a UDNTlngrc^u também
nma espécie de P.S.T. da ata
tornando
se
foi
V.L
o
Sm*
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defesa
a
sobre
Getulio
de
discurso
Importante
Armadas
Forças
das
aparelhamento
e
o
nacional
______________________.

NOT1NHA POLÍTICA

UE

libertadora, Núo
FmNS Paulo, foi organizada uma aecção
dela se espeIsso
e
dissidência
por
•«vo origem em nenhuma
taa.
campanha
na
parlamentar
ação
\Z combatlvldade e

PrÔ*

1%'iX^^vrs^zss'eStís:

em

-o Estado, .
^S^St"^d^ aberta a sucesHao
f
recão do PX. decidiu considerar questão
alheio.
ou
candidato
com
próprio
S desistindo do concorrer
um. atitude oporruSram^Mln. os libertadores locais
5" è„tórli. Futfram fc tomada de posição, mostrando
é "fa/.er mídia» eom todas as corrente*
Í o que desejam
votos
"blg
threc». na esperança de arrebanhar
aos
aorrlnilo"emenda,
São estes os »¦
de onde vierem...
venham
a
para
o Senhor nos deu e o depuiPrtadores fc moda da casa, que
aqui. na próxima Convenção
benzer,
virá
Pllla
Taul
So
EStI1

não tem
Afinal, vamos falar eom clareza: partido que fundados
são
os
partidos
mndldntos não é partido, porque
faz com candidatos. Ser
Tra lls|.ul"r o poder e Isto sô se
Borghi o„ João
Nojeira.
Atallba
em
votar
Ctndnr para
P.R.T.. ou no
ser
do
coisa
mesma
que
a
6
Martins
fiomei
têm cândida
estes
desvantagem:
partidos
uma
P.ST.. com
risco.
comnetente
iiiàe nisiimem o
do P.U t6m muitos argumentos
Sei que os oportunistas
"tese", üma verdnde porem 6 Ineontea.
sua
defender
nara
em que deveriam
lavei- eles baixaram as orelhas numa hora
qualquer
que fosse ela.
desitssomhraila.
ntltmlP
ssumlr uma
eleltorallsta,
quo esperem,
Ilusão
Se agiram assim por
acordarão.
outubro,
om
MONSIEUR
irm mintro
de
ae
Em
quatro
BEBOEHET
minha eronlr» de
Nota* peco aqueles que leram, em
"o^«"» •
expressão
a
em
Atibaia»,
anteontem, :Mllagre
"aradores
Oraroceiros'.
e
roceiros, que a retifiquem para
tos. M. B.

—______.

______________________________________——¦

RIO, 25 (Da Sucursal, pelo telefone) — Ê o icguinte o texto rio
discurso pronunciado pelo tr. Getúlio Vargas, no grande comício
realizado em Natal:
Povo de Natal!
Trabalhadores do Brasill
A vo»»s capital, que revêjo com indizivel emoção, continua
tendo para mim o cenário do mai»
grave acontecimento histórico do
meu govêruo. O que arrastou con»igp reflexo» incalculáveis na tida do povo brasileiro e mu»mo do»
nosso» irmão» da» Américas. Aqui,
em hora decisiva para os destinos
da humanidade, encontraram-ee o
presidente dos Estados Unido» da
América e o chele do governo do
Brasil. E desse encontro, no motrágico da segunda
mento mais
guerra mundial, resultou a nossa
fraternidade de armas e a nossa
determinação em face do futuro.
Na terra sagrado do Rio Grande
do Norte, assinalada pelo deteiminismo geográfico, para constituir
o po«to avançado da defesa cmr'
tinental, o meu pensamento envolve dos horizontes da Patrie pa"
ra a visão panorâmica e a» persprrtivas distantes da comunidade
americana.
exterior do Btasil
A poltica
nunca «e desviou das linhas invariáveis do pacifismo e da cooperação. Nnnco nos afastamos da
tratlieSo de cordialidade interna*
cional, da prática dos ideais ame-

e por Isso mesmo temos que prerlcanlslas. Os fatos polflicos par
defesa e
fedos
natureza
parar as linhas da nossa
d»
llcipam hoje
em
homem,
cada
ero
segurança
conhecem
nnmcnoB sísmicos: náo
•
campo.
cada
em
fabrica,
cada
obstáculos de ordem civica. Fronsistema, de contor
nos
—
terrestres
grandes
....-—-ou
|á
»»»
,.
i
marítimas
inaiiiima»
.
teiras
teíras
,,
,
não protegem soberania» nacionais I nos continentais.

- Reuniu-se o Comitê Nacional
A comitiva do sr. Cristiano Machado
— Outras
Pró-Getulio — Proibida a propaga-da eleitoral nas praius
notícias do momento político nacional
PROIBIDA

Festa esportiva em
homenagem a um candidato trabalhista

por falta de número
Presentes

apenas 22 deputados

Questão aberta para o P. L. a
sucessão estadual de São Paulo
Essa decisão foi adotada anteontem pelo
Diretório Estadual daquele partido

no» entendimento*, com o «amln»o

Mo«ltel
«rnnrini Sil-iado Filho.
onlem. ns entrevi«Ia ao IDIINM»
DF. NOTlrHS eomo n «ecretnriu
do pre-idente.

«r

l.ira

s

Não houve sessão ontem

face
O sr. José Américo reafirn^^a^çm DE |$$>™
NOUUAa
sucessório em entrevisia ao JORNAL

20 horas, no
Realiza-se amanhã, às
do Partido
Teatro Coliseu, a Convenção
escolha dos
Orientador Trabalhista, para
vice-governacandidatos a governador,
estaduais.
dor, deputados federais e
se revésPara essa solenidade, que
convidados
tira de grande brilho, são
Inte.ior e da
todos os convencionais do
Capital e o povo em geral.

tConclul na 4.a pag.)

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

que estou fazendo naéa mais é quedar
um exemplo ée tolerância democrática

Convenção do Partido
Orientador Trabalhista

PERGUNTA INOCENTE

estados de evolução. e devemos, portanto, repartir
equitativamente as parcelas de
Sohistórica.
lesponsabilidade
mos ramos de uma só família e tra
balhamos pelo advento de um
mundo mais firme no» seus luudamentos, sem discórdias, ainbi(ões, disputas ou rivalidades.
Estamos também irmanado» pelo sentimento de defesa comum
ao continente. A agressão a qualquer das nações americanas, se*
ja de forma ostensiva, pelas ar
mas ou de natureza dissumulada
n.s intromissões internas, repre•enta ameaça e perigo para todoe.
A letra expressa dos traladoe dedefensiva do»
termina a ordem
nossos compromissos de coopt-ia*
çio, mas não podemos esquecer
e
que, na atmosfera de incerteza»
equívocos
perigosos, atualmente
envolvendo o mundo, os valores ee"
a
piriluai-, as conquislaB morai.»
o» próprio» roteiro» da civilização
ertMã. estão ameaçados. O conceito de neutralidade não^ é móis
jurídico- e
om mero conceito
lambem uma atitude pragmática.

PROPAGANDA
«posa . de diversos político.
- Bm
BIO. 25 .Asapre.s.,
jIall.Ua. Da comitiva fazem posta
formulada pela
eon.ulta
à
Via.,.
Melo
..nadore.
parte o»
.obre se era permitida
Vltorlno Freire, o líder da maio U.D.N.,
a propaganda eleitoral aos doria na Câmara »r. Acurclo Tor
mlngoa, pela manha, na» praia»
re» e o »r. Oyldlo do Abreu, pred» banho, bem como . realizarão
O
Brasil.
do
Banco
«ldcnte do
de concentrações em frente »oe
•
Iniciara
candidato peS3cdlsta
o T.S.E., em «essao de
cinemas,
deveudo
Pará,
sua excursão pelo
dn
Estados
diversos
percorrer
(Conclui na «.» pagina)
Norte. O »eu regresso a esta CaAO
dia
o
pitai está marcado para
Podemos Informar
do corrente.
ainda qu» o »r. Cristiano Mnchado, logo qu» retorne do Norte,
O diretório do PTB da Consoira ao Estado de Sfto Paulo, onde
lacao organizou uma festa e»porpretende percorrer grande numero
tlva em homenngem ao »r. Gllde municípios.
berto Chaves, candidato à depuREUNIU-SE O COMITÊ' NACIOtnçSo estadual por aquela legenNAL PKÔ-OETULIO
da partidária. Consta o prograRIO, 26 (Da sucursal) — Estima de uma partida de futebol en.
veram reunido», mais uma vez, u.
tr» os doía clube, tradicionalchefes do» diverso» departamenmente rival» do bairro, Moclto» do Comitê Nacional Prô-G«tudade do Sumaré » Corlntlan» do
Ho Vargas. Tratou-so da dlatrlSumaré. Foram Instituído» vario»
bulçao d» cédula, do candidato
trofóua , que .erao entregues ao.
Mal» «ma ve*. a sessão convo'
vencedores pelo candidato homepopular «m todo o pais, bem como
da própria extensflo da viagem
cad. par» ontem da Assembléia U
nageaoo,
se rcallde Varga» ao. demais Estado» do
A festa esti marcada para o
gislativa do Eslado, não
Brasil.
dia 10 de .etembro próximo.
tou por falta de numero. A bora regimental, não havendo «uorum legal para a abertura dos tra"
balhos, o deputado Nelson Fernandes na presidência determina ao l.o
secretario a leitura do expediente.
Perdurando ainda a falta de nu"
mero regimental, o presidente determina uma verificação de presença, a que responderam apenet
....V.lt_-in
vnnl.llKlYt
teresse
publico, reavivando.
22 deputados, numero insuficiente
assim, a confiança do nosso
para a abertura dos trabalhos,
regime
e
naqueles
no
povo
escolhi
livre
«Ho
de
defendem".
estatuto».
o
o»
Partido
do
Estadual
que
DEPUTADOS AUSENTES
O Diretório
I
do presidenta do partido.
LINGUAGEM ANTI.
libertador, «eeçao de Bio Paulo,
compareceram aos traba"
Não
PARLAMENTAR
Quanto à poslc&o do partido no
reunlu-ae ontem, às 20,30 horas,
o» deputados: Nar
ontem
de
Dios
pre.
O sr. José Cyrillo, a
plano político estadual, resolvaem «ua sede, à rua Sao Bento, 405,
dso Pieroni, Anisio Moreira, Sal"
conslda<!*>
os
ram
parlamentaristas
texto de justificar um reque10.» andar, »ob a preslrtenel»
Oliveira Costa, Pnulo
a
lei Filho,
qual
rimento segundo 0
rar questão aberta, dando ao»
»r. Silveira Mello, a flm de pro11Cunha Bueno. AntoInteira
da Casa Própria
Netto,
Lele
Fundação
dn»
«eus
correllelonnrlos
definitiva,
ceder It escolha
com
conConvém
Sobrinho, Fernando
Vielrn
d»
«scolha.
não estaria cumprindo
herdade
chapas
nio
a»
nomes que Integrarão
as suas formalidades, excedeu«Iderar que a «olucBo a que chv
de flarros. Castelo Branco,
à Assembléia LePaes
candidatos
de
dc
ae na linguagem, usando
garam o» libertadores, no que
Brasilio Maehado Netto, Canio
glslatlva e à Câmara Federal
concerne a política de «ureesao
expressões que não condizem
estatuarl» o diretório
forma
Nn
Ciampolini. Dedo Queiroz Telle»,.
recom a-dignidade de poder
«st.idual. »e deve an movimento
•stndtial do P Ia. paulista conDineenrs de Uma, Enaminondas
Aa In«r.
lldemdo
pelo
e
a
articulado
presentatlvo do povo. contra
candidatos
de
clulu as listas
o
Lobo. Pereira Lopes. !.one« Fi-r
vice-presidente
Alencar,
de
apenas
Mauro
Jurias que assacou,
faltando
postos eletivos,
em
Estado,
Ca«tro Neves. Gnbriel Mielio"
«com
Estadual.
raz.
Diretório
do
governador do
aefirdo
de
alguns nome» que,
(('¦inrlnl na l.n pau >
ri. Henrique Riehelli. Padre Cmvalho, Ca«tro Tihiricn. Mntln HiO P.la. NA CÂMARA MTrNTCTPAIa
Aa lista» d» eandldatna escolhirodo. Loureiro Juniftr. Milllel Fl"
dns pe'o Diretório Estadual 10
lovinno
Pereira.
lho. Romeiro
P L. embora «i'1am consldernrt .*
Snvnn. Leonidas
Alvim, Juvenal
deflnlfv»». deverfln ser mibmetlCamarinha, Manoel de Nnbfua,
en» à hnmoIneacSn da Convencai
Mario Benl. Mario Eii"enln. Msr
Ia»*
Estadual, qne deverá resH^ar-se.
tlnhn di Clero. Mioniel Petrilll. O.dent'0 d' nnticos dias, nesta CaMineiro dos Santos.
nv «íilveira,
pitai » cujo» nome» Ia tlvemo»
Salomão Inree. Silvio Lncisno de
oportunidade d» — em parte —
dlvulitar.
ramnos. Solnn Vnrr/inha, Hlvase»
Anurnu . reportagem do JfYRPsnlo flma, Waldy
Ciiimarfies,
NAL DE NOTICIAS que, na proRndríimes e Ernesto Monte.
MunlelCamnra
da
«essío
ilma
OS DEPUTADOS PRESENTES
pai, a realizar-se segunda-feira, «
Procedo em l.t»
vi- me atribuem.
d»
a
feita
propósito
Brasil BindereM devnr»
Estiverem presente» à reunião de
v»re,idnr
«ondaiiem
"idenci.
,
fnrm.
que
me-rna
H.
Alfredo
de Republica é uue do PT...
um clreunstanetado dl»nntem, ns deputados:
proferir
o .polo do
curso, deelar.ndo-se jiuhlleamenInnlnr. Arimnndl
Fsrht.
Pinheiro
»e raiou do caso da Paraíba, tm earel
de
£Ç"&gW
de »« que esse partido,
te integrado nn Tartldo LibertaFalconl. Valenlim Amaral. Cs«t'o
me tei sido formularia então ne- d-W.
IS
dor. defenden 'o, nn oeaslfto, o»
registro,
seu
perdeu
implicn-e
do
exigência
rarvslho, Cslo Lnir P»relra de
que
pois
nhumo
do
partido
baslen»
princípios
cararteristica» que me repugns*
Souza, Cunha Lime, Dlogo Baitoa.
na quebra de meus compriuiii-us
•
n»unlclpallsmn.
parlamentarismo
Brigadeiro.
vam.
já assumido» com o
relates
aluai»
minhas
is
Quanto
com o sr. Getulio Vargas, cumpre
lambem o tratamento
distinguir
i ditadura e ao dldispensei
que
>lf
tarior. do Iralamento que tenlio
dispen«ar hnie a um partido reietiar
gí«lrado e . um candidato
Tribunal
registrado
pelo
mente
Eleitoral.
UüN E PSD COM GETTII.H)
— continua
_
Censuram-me,
accilo os
tw
poi
José Américo,
volos do PTB- Ainda que guardusse rcMenlimenlos do golpe de
'si
I«J37, não poderia recusar
apoio poi motivos simplei.mt-nle
acima de mr
pMi-oaia, porque,
a causa quo
entaru
nhas painõea.
representa lambem os interewe»
de correligionário* e aliados. KsDu"
qtieceni que o próprio general
tra. que antes con«iderava Gelolin como inimigo n.o 1 chepni a
á/lnijlll «us aliança com o lN".
trniln entrelido a es«e respeito vaRIO, 26 (Da «ucur.al, pelo telefone) — Seguiu hoj» pela manhft, por Tia aérea, para o Norte.
o »r. Cristiano Machado, candldato do P.8.D. à presidência da
Republica. O »r. Cristiano Machado fez-se acompanhar d» »ua

Repulsa unânime da Edilidade contra aquele instrumento antidemocráJosé
tico — Provocaram protestos expressões injuriosas do vereador
o
—
Foi à sanção projeto que
Cyrillo contra o governador do Estado
coletivos
proibe o uso do fumo nos veiculos de transportes
os sra. deputados federais er
1 A sessão de ontem da Ca.
com
convocados
Inicio
tão sendo
jnara Municipal teve
urgência, a fim de dar nume.
às 14.15 horas, sob a presi.
ro para a votação da Lei de
drncla do er. Marrey Júnior
tra.
Segurança, cujo projeto devo.
os
Iniciarem
se
que, ao
rá e;*r objeto de rápida dlB.
balhos. promulgou os três ar
Legislativo
cussão por esse
do
vetos
prefeito
cujos
ticos
Essas noticias, divulgadas as
fornm rejeitados, constnn'es
vésperas do pleito eleitoral de
do projeto que cria o Depor,
/\ssls8 de outubro, podem ter, sem
dp
Municipal
lamento
duvida, nefasta influencia no
Maternla
à
Infância
e
tenela
animo do eleitorado. Por esdnde.
x
te motivo, ao mesmo tempo
O primeiro orador do Ex
Nu.
em
André
sr.
que reafirma a sua repulo
foi
pedlente
um
uma lei anütlemocrasa
por
lies Júnior justificando
tlca, a Cnmara Municipal de
posteriormente
requerimento,
SSo' Paulo apela para v. exa
aprovado, «ollr-ilnnilo o envio
ao Invés de votA-la, faça
ao
telegrama
que
preslden.
de um
a.
outras leis de real In.
votar
que
para
Republica,
da
te
o
pessnalmPnfp
«-ta. pxnmine
na.
que ne passa no merendo tucional de couro cru. visto
ínnnnvni-win
do Indicar a
dn inclusão dessa mnteria nn
da
compensação
pauto de
do
Exportação
Cnrtelra de
Semilu-sp
Bnnco do Brasil.
com a palavra o sr. Vnlerlo
M
qunls
Glull Indatrnndo
cansas que Impedem se.a nlu.
ao
pado o pmdio destinado Jn.
eriino escnlnr do Jardim <*es
pão e a razãn neln nunlonlni-s
enram os serviços de
liobairro. O
O sr. José Américo fei-tios,
que serviam ãquel"
Ar.
su.
Morais
de
sobre
Amoldo
padre
le. nova» decluraçóce
de
min justificou um projeto
em lace de Oepolítica
pos.çâo
EvpnttlvO
lei BUtorlzandn o
túlio, esclarecendo:
a auxiliar com três milhõeso
exploradas por
_ Sâo ainda
e duzentos mil cruzeiros
a. minha»
Menores,
jornais
dp
algun,
de
Modelo
Instituto
parte
do, prece1-*de
seis
respeito
.
construção
confissões
pnra
que
dente, do apoio espontâneost •«£
LEI ANTIDEMOCRÁTICA
mt i dado n. Paraíba pelo
O sr. Pedro Antônio Fanga«•aniello Justificou da tribuna
um requerimento, depois apro
pedindo
vado pelo plenário,
je
pies apoio.
que seja enviado ao presldenalirm >.
no
que
Pt&OÚ.-*?&!
«Igume
Câmara
da
,6
am'£,„
i£>W*£
«tora • um l»*™1
gumte telegrama:
j
Caminha mm
de
depois
o» jornais de "Oje/"»0
muiio
aa quais
noticlaa
segundo
pitai

SOLIDARIEDADE
TAL
" A fraternidade t o sistema
Inspirador da vida da América.
Temos origens comuns, crescemos
dat mesma» raízes politicas, se-

Seguiu para o Norte do país
o candidato_do^pessedistas

v^gõiõsfTapêio foi dirigido à Câmara Federal para
Nacional
Segurança
de
Lei
chamada
a
vote
não
que

"O

.

— O teor do™curaj»v^ao 8|n|aor ™«
lidade e dos inferiores, nas classes armadas
guunos análogos

CÂMARA MUNICIPAL

a,

i

ili«pni**n

Inter*
lambem o spnin do ITB.
res«nnle é que nãn «nmente o IN).
como ,e verifica na Rnhia. onde o
,r. Getulio Varcas npoií o «r Iamro Farani. amigo do peito dn genersl Óulra. como também varias
seccnes.ds HON estão adotando
a me«nía linha política, «em m*
correrem n. reprovação com une
me e«tãn vls.nrlo. O que e«lnu falendo * dei om eiempln de tolerancia democrático desmentindo
assim a fama de intransigenci. que

Oliveira M.thla». Porphvrlo da
Pax,'Lino de Mattos, Lincoln Fellciano, Luii Augusto de Matlns,
Iauií Llsrte. Cruz Martins, Con"
eeição Sanl.maria, Nelson Fer
nandes, Rubens do Amaral, Toledo Artlgas, Sebastião Carneiro,
Souza Martin» e Silvio Pereira.

—

ANDRÉ' CARRAZZONI ¦

hortl* 4
Nos círculos do imprenso, claro ou dUforfadamenfe,
vem exintriga
da
ofensiva
a
Vargas,
sr.
Getulio
do
eondldatura
refluxo. Depois do retaperimentaTido um mouimento de fluxo t
Últimos dias, recrudesceu o atitndodo
tiva calmaria reinante nos"front"
furta-côr. A nova arrancada nornoe linfuw iTttníiuels desse
o ultima, desesperada espatrociu*
objetivo
um
teia-se por
que
rança dos concorrentes do tr. Getulio Varga»: o desunião doa fôrno pacto Itu-Compos EKseo».
ça» que integrem a aliança firmada
•
Vários especioli8taa estão incumbidos de espalhar o confusão
tecodo
A
aliado.
questão
no
compo
desconfiança
estabelecer a
otilho do companheiro de chapo do tr. Getulio Vargas forneceu
bloco
mo pretexto para o ícnfaftua de desagregação do chamado
São Paulo, o sr. Danton Cotpopulista. Na sua recente viagem a
os ângulos do assunto. Na
todo»
clareiam
lho fez declarações que
ao candidato uicegrei trabalhista, não há qualquer impugnação
de Barros. Como
Adhemar
apontado
governador
pelo
presidencial
do nome
Indicação
da
antes
Coelho,
sr.
Danton
o
acentuou
bem
figuras e comdo ilustre parlamentar norte-rio-grandensg outras
"melhor
candidato ,
binaçôes estavam sondo objeto de e-came. O
trouconforme a expressão posta em circulação, será aquele que
não apenaí
vantagens,
de
soma
o
maior
comum
a
causo
xer para
no terreno eleitoral, senão também na esfera das repercussfie»
Este critério realista i
psicológicos e das conseqüências politicas.
o crivo-com que os dirigentes du PTB, do PSP t das alas dissir
no caso.
dentes do PSD jueirarão os diversos fatores acorrentes
não
Dentro do esquema traçado, a solução qua fôr encontrada
enfraquecerá, antes fortalecerá a unidade da poderosa coligação.
Não existem razões, também para se acreditar em divergensimplet
«ias entre os dois principais partidos da coligação, pela
circunstancia de apoiarem eles, em Minas, candidatos diferentes
sabemos,
i .sucessão do sr. Milton Campos. A VDN mineira, como
sr.
Getulio
do
apoio
do
a
conqusto
a
empenhou-se
fundo para
inVargas à candidatura do sr. Gabriel Passos; não foi menos
do PSD montanhês para utilizar-lhe a influência
tenso o esforço 'Juscelino
Kubistchek. Nessa curioso por/ia, pareci
a favor do sr.
seu deslderato. Voltou o
que a corrente brigadeirista alcançou o
o sr. Adhemar dt
pessedismo local as suas ansiosas ulstas para
tm
Barros, Os acordos dos chefes trabalhista e social-progressista,
estratégia
para
de
política
operações
representam
frutuosa
Minas,
dat
ambos, que conseguirão paralisar, localmente, a agressividade
agremiações mais fortes no setor regional. São bem visheis os
efeitos morais desses ajustes, que, em ultima análise, desarmam t
doi
adversário, quebrando-lhe o ímpeto ntravé» das solicitações
interesse» imediato» em choque na ct-ntenda sucessória estadual.
Os imaginoso» agente» dos mexericos em torno de suposta»
discordância» no bloco populista deveriam responder a esto perdt São Paulo t do
gunta: o» sdenistas t pessedistai ortodoxos
Rio que dirão dos seua correligionários mjneiros, apds os «ntenúlmentoa com Vargas < Adhemar?
A pergunta « inocente: a resposta, coso tenha, estará taturada de /cl.

Desnecessária a propaganda
do deputado .Altino Arantes
—
Esse é o ponto de vista dos srs. Roberto Moreira e Rocha Medeiros
—
Virá a S5o Paulo o
Borghi tem vm plano para iludir o eleitorado
—
Outras notícias locais de política
sr. üvídio de Abreu
da ser feita pelo candidato ^
presidência.
— "Essa praxe — acentua
ram — sempre foi ol/acrvada
nos pleitos brasileiros. A propaganda é para o futuro piealdente da Ke^ulillcn m nau i«v
ra o seu eventual substituto".
Entendem os proceres republlcsnos que nâo há nada do
estranho no que vem acontocendo, ao se fazer a propagan
da mais forte e de maior deslaque do sr. i.iristlaiio Maonudo e em haver um qua3e ailenclo no que so refere ao uome do sr. Altlno Arautos.
ainda os dois
Assinalaram
procere3 do P. R. que só ultlmamente é que alguns partiA PROPAGANDA DB .AlaTTorientando tm
dos se veôm
NO ARANTES
sentido de fazer a propagando
Interrogados sobre o» motldo vice-presidente. O sr. Raui
voe nelos
quais nâo se fazia
da Rocha Medeiros, finalizai»em São Paulo e em outros Esdo ucrescentou:
tados a propaganda do ar. Al— "Procedimento
Igual ao
tino Arantes, para vicc-presl
do P. R. e P. S. D. vem tam
dente da Republica na chapa
bem sendo seguido pelos quu
encabeçada pelo sr. Crlstluno
apoiam a candidatura do bri
Machado, Informaram os progadelro Eduardo Gomes para
eerea citados dever a propagana presidência da Republica,
pois a propaganda principal «
e do caníelta pelo candidato
**.
didato somente
PLANO UE BORGHI PARA
CÜaWÍMJJIK O ELiEmitUVDO
Estão eenuo uaou-ibuidoe «un
variu-s cidades do inierio/ Uo
em aiguua
Es'.í_u(i, e rnchiiiu
bairros da Oap.utl. boielaun ue
prucuiu
propaganaa eieuural,
aanuo a uniau tíuigni-ijetuiiu.
Uoeervauuae» pulitluoo auiurlzauue anunciam que, eletlvu
mente, o cnele do Paruüo Trabalnista Nacional, em fuce ua
situagao pulitica no piauu es
eatuduaiuo u
eutaria
taüuui.
possibilidade ue 4 ou cinco uiw
antes do pleito, recomendar a
cunuidatura Vargas, para pruvucar a confusão no bbiu ao
eleitorado paulista, ucreuitaiido-ee que, ate metuno antigo.-*
disco3' gravados pelo sr. uetullo Vargas Benam ulillzauoo
no sentidu de dar vintuo um
á campanha mn
veracidade
que u sr. Burgm
quiavellca
pretenderia encetar com o uujetlvo exclusivo de desagregai
as forças populistas, uiiiaua etu
torno do nome do presldent*1
de honra do P. T. B.
Por outro lado, salientam ou
círculos dignos ae credito u,uu
a direção nacional do P. S. u
nos entendimentos
com base
mantidos com o ar. Hugo Butgbl em torno da canuiaatuia
do sr. Cristiano Machado, es
o uuui
tarla
pressionando
"marmitelro" para um pronun
ciumento imediato.
A KEESTRUTIJ RAÇÃO DA.S
VERBAS ORÇAMENTARIAS
Con.o.nte divulgamo», estive,
ram reunidos com o governador
18774

Procedentes do Rio de Jaa Süo
nelro chegaram ontem "Santa
Paulo, viajando pelo
Roberto MoCruz", os srs.
relra e deputado Kaul da Rocha Medeiros, que também preDiretora do
«Ide a Comissão
Republicano em São
t-artldo
"Roosevelt",
Paulo. Na gare
momentos após o seu desembarque, os proceres republicanos declararam n reportagem
não haver novidades sobre a
•Ituaqáo política, uma vez que
partidos
aa candidaturas dos
ou coligações estavam lançadas e definidas aa situaçõe» do
todos.

tSA0PAijL0

Adhemar de Barros, no Palácio
Campos Eliscos, a bancada pe»*
sepistn da Assembléia Legislatlva do Estado e alguns deputados do Partido Trabalhixta
Urasileiro, entre os quais oa srs.
Nelson Fernandes e Pedroao Ju»
nior, para tratar da questão re.
lativn ao veto governamental ao
projeto de lei n.o 209, ora cm
discussão no Palácio 9 d» .Jur, , ,
lho.
Após os entendimentos liavlPoder
do
dos com o chefe
Executivo Estadual, foi atribui»
da a missão aos deputados Ma«
rio Bcni e Nelson Fernandes d»
encontrarem uma formula de re,
solver o impasse que «» vem
procurando criar em torno da*
quele projeto de lei.
Dando cumprimento liei *
missão que lhes foi confiada pe*
lo governador Adhemar de Dar*
ros, oa srs. Mario Beni a Nelson Fernandes vSm trabalhando
quase que ininterruptamente na
mensa»
organização daa novas
novua
gcnB que Irão oferecer
bases de reestruturação em vàrioa pontoa do veto parcial d*
governador ao 209.
Essas mensagens, em numero
de quatro, deverão .cr apreser*
tadaa ao plenário na reunião extraordinaria da Aascmhléia Le»
glslatlva, marcada para ai 21
proxl*
horaa de segunda-feira
ma,
REEXAME DO VETO
Segundo fomos Informados,
devido à exiguidade de tempo,
essas mensagens irão abrangei
O
apenas uma parte do veto.
restante será estudado em novaa
mensagens que serão apresentadns ã Assembléia ainda na pride
setembro
meira quinzena
próximo.
Não conseguimos obter dad^a
maia poaitivo» sobre ns meniu.1
gens, sabendo-se apenas quo
modificações a serem introduzi»
das são relativamente pequenas,
uma vez que o objetivo é, já que
não se pode atender is rcivindicações apresentada» Inicial»
mente pelo projeto 209, satisfaré-las da melhor forma poaslvel
VEM A P. PAULO O RR. UVIDIO DE ABREU
Segundo Informações obtldaa
nela renortagem do JORNAL PK
NOTICIAS nas esferas nolitleae
locais, deverá vinjar para »-sta
Capital, por vi» eerea, na nroilma segunda-feira, o sr. Ovldlo
de Abreu, presidente do Bane»
noa
I«moTam-se,
do Bra.ll.
mesmos drcnii" *>« (^'""vos da
•*•«.)
IOnnrlel na l.a

PAULO:
SÀO
DE
PARA VICE-GOVERNÀDOR

E RLINDOSALZANO
ADHEMAR E GETÜlIO
CANDIDATO DE

JORNAL

PAGINA 4

DE

IMINENTE UMA
OFENSIVA...

.r>

SÁBADO, 26 DE AGOSTO DE 1950,

NOTICIAS

Importante discurso de Getulio

SEGUIU PARA
O NORTE...

concidadão» *.
vr» do» mau»
(Conclusão d* I,* p»(lns)
nacional, r»
do
chefia
governo
decidiu que nlo ê porralontem,
Somoi neutros enquanto podemos,
(Conclusão da La pa..)
determina»
tomarei com firme
tida o propaganda política ne««
filtrações foram eliminadas unnão lempre, que o qulrarao* ser.
Iniciada. 8e Ja
ção a tarefa
"No curso da ultima guerra, proluenw*
ges
lem.
As
aitropas
americanas
per—»>**?.;f-»»
nossos
«s
vemo» saírem do»
«ifSa. '**r*_'
IJetSl.^w>-,V$N$Sp^_r"J^S^vTa*si4*—-«fF^iv_•«* <*¦.-*''l^;**i*>«*•'«rt«"ta*s
_R'_rSvHíWs4^^*fs?BLÍ7 I
NOS EDinCIOB PÚBLICOS
seguiram os remanescentes das
curamos manter exemplar Isenção
— Respontos fornos as chapa» e oa perRIO. 2S (Aaapresi)
rorças Inimigas quo so refugiaem face dos contendorei. O confl» leve3 e pesados, destinados
consulta que lh»
uma
a
dendo
da»
cone
navios,
ram numa aldeia, protegendo-**
à fabricação dos
linente náo estava em causo
foi feito peto Diretório do PSD
sob os muros da localidade. Po.
maquina» agrícolas e d» gran«ervarao* a espcrsnça d* que •
Araguarl. em Mlnaa, que Inde
bélico,
ou
de parte de material
severaram entáo castigados
conflito pudease ler restituido
Imae era permlttda a pmdagava
ató há pouco totalmente
ment* .pela artilharia » Infanlocalizado. Anossa neutralidade alioleltoral no edifício d»
a esperança de
pagando
nutro
BeLockheed.
uso
portados,
o
fubrlcas
taria-americanns
sofrendo pernno»
peta*
va e vigilante não permitia
FAro. depol* de encerrado o «x' ''
* Durante os ultimo»
a obra encetada.
no
Holanda
realizado
completar
os
Será
gases
sistema,
esse
Wydas quuse totais.
i .*. Uma firma do Hlgli
Jt
gundo
*,. Informou
63plrlto
realida* terrai . marea nacionais pars
pedlente, o T. 8.
qualquer
Ausente
os técnicos da K.LJU.
um Congresso Internacional do
escapados aüo conduzido» por
..'ItENTE DA CORÉIA, 26 (A.
combo (Inglaterra) exportou para
e os asaalloi iniperiali»*
com
o lei prolb. o prnpogond»
com a Industria
incursõei
qu.
competição
numeroso» inelhoramende
encurretaram
setembro
ptoxlmò,
em
Fumo,
escnpamento
de
todo
tubos
os Estados tluldos penas
f.V.) — Anuncia-ae oflclalmen*
seria Ilógico,
Era uma neutralidade re«"
tas.
tos e Invenções Uo setor de
do motor,
política <m edifícios publico*
privada, porque
a finalidade' de coordenar todos
gados do cada l»do
dos os tamanhos e qualidades,
te qu* o 17,o regimento sulUma
a propulsi.0.
velhoi hibitoi <le
com a diretiva de eomnos setores do culO F. S. D DO MARANHÃO
de
motores
a
mas
trabalhos
os
proassim
par»
pciladora
contribuindo
esterlinos
num total de 125.0OÚ
coreano recuou de 2.000 o S.U00
desse setor, foInvenções foi u
sea coo* pocom
peíd*. para arrüLio
das
do
fumo,
cientifico
principal»
convirenci»
tivo
e
aparelho.
do
plementaçâo
comércio
Ca" verificador
jiulsüo
no ano passado. A Austrália,
Como
meu governo criados,
metros na* ultima* .. operaçde*
no
construção do um
suriireIndustrlkllíaçío.
ti (Da sucursal, pelo te.
ram
e
de
RIO,
merclo
colhidos
InIndefesos,
o
a
voi
nada. França. Mcmanha
bem
— Re*re**ar» amanh» »o
no Exercito como para
conseqüência
de' ens-ulcos", planejado
cnngrraso. será
cm
aeu
«etor,
em
desse
tanto
Londre»
•
prod.
eaua»
fltma
jl
lefonel
uma
Um»
preliminar
conho,
aa, que luitenUvam
dia (que so especializam
"um
o com o qual
Euro
nova» usina» • amda
ante»
Marinha,
guorra
uma
Conferenclo
a
tnn*
magneotaqu.
de
um
ue
realizada
Batido
novo
o sr- Creport Franco.
a*
poderoso
teu
grarador
d»
duzlu
com
fecção de petecns pnra o Jogo
ar30um direito, identificado»
10 o
todo» o» motores de avllo sito
bancada pe**edlit»
do
pilados e modernizados
pela do Fumo, em Romo, d»
O lld«r
tico de fita, que torno possível,
quês Inimigo* apoiada* pel* ln«
Tod«"
badmlnton) estão entro os comaspirações.
O»
con»nona»
,
preclcqulptadoa,
finalidade
própris*
atualmente
nais. com a
13 de aetembro' próximo.
rontarla perto de Klgye.
maranhense a* Câmara, falando
primeiro roa, uma gravação
pela
hemls*
de
deate
naciodo
pradores no ultramnr, das penas
um
«er*
recursos
p»fi
ria, quando
ponto
trutores partindo
A reunião d. Auisterdom
pua de, com
exata . permanente d. toda* os
k nosss reportsgcm, adiantou nu»
TÓQUIO, Ü5 (A.F.P.) — foi
animal» qu. o»o selecionadas em
sgredidi»,
vista que, em ca»o de rutura
ferio loi bnilalmente
nais de técnica e da trabalho,
realizada »ob o» auspícios do
trocadas entre .a
Informações
Ir» i>w»o»lmente dirigir t eam.
«ftem
eonlunleodo
confirmado
a»
1.000 tipos diferente» poro um»
"soiot,
necessitlaio
no«»»a
a»
norte-amede certas peça»
suprirem
qusndo s nobre nsção
e o* torre» do comando
príncipe Beruluird • «ob o patropilotos
lati.
voadoras
fortalezas
Infinidade ds usos.
ponha política em bus .teria, pr»e»fi»^o*
eial
o
munições,
que
•
leve»
mesmas provocavam
des de arma»
cinto do Ministério ds Agrtculdiretório»
ricana «ofreu um.golpe que lb»
doa aeroportos.
reorganlz»r
tendendo
O estoque da firma do Hlgh
ea>
metallHnnsnam
no
'
«obr.
aquisições
de
aa
panfletos
F^onoml»
coram
partloulae
lamento
"» «ra de dor
reduzindo
turo e do Ministério da
ó gravodor 4 um Instrumento
atingia, náo *o » Integridade toEstado.
letodo
o
em
du.Wycombe fornece material por»
do
dn
Coréia
Imediatamente
11
cidades
foram
u
outras
sio
o
ea» que
qu» promove
trangelro,
Ba Holanda. Oa convites Já
tio faixas da onda múltiplas, caberans como o prestígio interna*
um melhor combate aos elomen— a aoononiia
colocaram
fabricantes de estofamentoa. riovada» par» o óleo.
Norte, odv.rtlndo ai,i respectiva*
pia rantagorn
oxpedldos a todos oa governos
de gravar simultaneamente
nem tergl*
vacilarão*
paz
um
não
óleo
cional,
da
de
res artificiais, petecas, flechas,
to» do »r. Vltorino Freire".
reduto
liberação
do
a
e
duntro
de cambiais
POpulaçSes contra o possibllldaInteressados no fumo; as sessfts»
»iotlet»»
11 conversações diferentes numa
ciar»,
•»
rasas
noesa
registra
A
ImportaPerguntado «oure
posição
versamos.
palitos. Iscas artificiais, ornamendas
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dlupfle o artigo 163 da Constituineceasio
dessjustamento
geral, entre
da
surpreenlibertam-nos
Ingenuidade
maquaso
da
çáu,
medlarlo, De qualquer
ter privado, o relatório
contar com a aprovação
que
çio Federal, nao desobriga o lisremunerações e preçoi das uti»
dente: "Talvez ele fosse mais
dade de buscar no estrangeuo
a
nelra, achei que ela não fica.
encaminhado
deverá
orçarogrtu No entanto, paulatinaser
seua
em
cunsignar
de
tado
feliz com uma mulher quo nao
lldndes essenciais k vido. No«
de
delesa,
instrumentos
os
A.iscmt.leia Geral' sobre
na satisfeita enquanto o pro
seua
mente, começou a ganhar conmonto, as hal.ltuala veros» ueslitivesse tsplrlto critico. Nunca
d* mais Justo do que atender As
de tal critério irrecornvai
sldente nâo lhe dissesse a ver.
no
e
Uentro
trabalhos
aquisição
fiança e independência, o mes- '
qu»
construção,
período
k
nadas
pude ser assim, e ele teve d*
suas legitimas napirarjõei, revenae
dade pessoalmente. 0 que ele
de julho do 11)4!» a Julho
reconhecermos
mo acontecendo com o próprio
vel, é forçoso
reformas de prc-dlos escolares imcom
procurar ea:n qualidade em oudo o Código de Vencimentos .
finalmente fez, embota
¦195U.
S. Paulo.
uao
em
F, D. R. Pouco depois (lisjo.
industrias
ensino
ra
o
essas
primário
se
Não
que,
obstante,
tias poisou/..
relutância".
Vantagem . cooperando com os*
O sr. Ernest Gross. delega,
F. D. R. Ingressou na política
e
em
existirem
quantidade
creio que algumas vezes agi
A sru. Roosevelt. em ,um de
do dos Estados Unidos, peui"
e a vidu da sra. Roosevelt se
slstenci» mais pronta o eficaz
não
suficientes,
corno um eatírfíulaítte. embora
ar.
um
menciona
qualidade
eeus livros,
publica.
em seguida quo so procedesse
tornou propriamente
para n solução (Io* problemas ao
u estimulo nem sempro fosse
será possível promover a deledil que sua sogra usava algu.
a leitura üa comunicação nor
como todo mundo sab.:.
nas
haliitiieãii
e subsistência
recebido".
se
ou bem
dusejado
efidesejada
a
o
com
se
presidente
sa nacional
mas vezes:
tc-aincrluana referente a Ilha
MARIDO E ESPOSA
navios e bases. Ain*
vem uma aentenguarniçoee,
Finalmente,
alguém
de
receber
a
recusava
Sem as Industrias
Formosa, o que foi feito.
"F. D. R. é novn partes senciência.
"Eu fui ima
Oe
do o reexame da atual lei
merecia
(Concluído do ultima pagina)
ça admirável:
O ar. Mallk pediu uepoia au
Eleaque ela pensava que
nase, produtoras de ácidos miparte
tlmento e uma
serviram a
Programas de visitas,
das pessouj
a
que
convidava
pes.
promoção ê medida Inadiável.
»r.
classes produtoras
recebido,
adjunto.
ser
pelai
—
oecrotario.geral
quetcl,
teclorídrico,
sulíurico,
obnervnçr.o,
Esta
que
neraia
nor".
'proceuesse
seus propo.dtos !"
sem
uma refeição
Se for eleito, cuidarei de um
a
l.o
visitou! .-h.
soa
tjúe
Estado,
hos
para
ZIncheko,
do
amigo
a
um
—
grandes comícios e
feita
imprescindíveis
por
ria sido
azotlco
Não há um casamento quu
avisar a FDR. E' interessante
novo estatuto de oscensío hl**
leitura da coiriünicaçtiò do ml.
dia seguinte, dividido» «m quodos
eatliico. é sem duvida nbsurexplosivos,
dos
festas populares
fabricação
usmlo
dure 40 ano3 sem divergências
tenha
tombem
equanime,
qu*
rorquica, mais
que ela
nistro do Exterior da China,
emr.orn de
tro grupos, os visitantes purcorreflete,
da. Ma»
e rilic.iiHsõea ocasionais. As vee dos compostos medieio corrente mês
Fará
utll estratagema multas
Chou En Lal.
o*
me*
guses
esse
aproveito
Comunista,
e
sri''
afire
é
o
melhor
dlredos
deturpada,
que
ncompaniiadoa
terão,
maneira
«ca, a sra. Roosevelt deixava
nais e das bases, como a soda
répresentaiae
vezes.
Tslané;
sr.
O
do
agosto,
exaimpressão
ritos
ja estão prouma
Lumerpcbsooíb».
de
certamente
toros das associaçôca
abruptamente a mesa de Hyde
Mas a profundidade, a euil
da China Naílohalista, pediu
cáustica; sem as industrias meINCENTIVO A INICIATIVA
sepuintes
ta — Isto c, que a sra. Rootrramados
os
oi principal»
Capital,
desta
cio
amor
Fark no melo de uma refeição,
do
que
firmeza
n
declárdndO
dês o
que
a palavra,
talurgicas, tanto do lerro como
1'UIVADA
sevelt exerceu grande influenfabris da cl(.RANDGS
"nao nouve agressão
estabelecimentos
a fim de atender a um com
COMÍCIOS.
norteuniu essas duas Ilustres crioalucobre,
metais
a
e
outros
a
carreira
Grande
de
persusobre
cia
«Meus amigos do Kio
visitas
estas
dnde, aendo que
promisso urgente. O presidente
turas não poderiam ser lnva.
americana contra' u China".
VISITAS POPULARES,
Italldade de seu marido.
minio, zinco, manganês, estado Norte!
e sua mãe ficavam zangados
continuarão na quarta-feira, nia
lidados pelos atritos espoiiull.
leves
Basta dizer que, depois da
industrias
a»
n*
a que comparecerão os
sem
nno;
mogno
fadiga.
vuaso
do
papel
e ofendidos. Durante um janFalei
oa
serau
motivados
horaa
pela
cos
em que, ãs 17
enfermidade de F. D. R, eU
Referi o qu*
tar. a sra. Roo3evclt sentiu a
têxteis, mecânicas e-alimentavitoriosos
candidatos LUdoença e pela tensão da
defesa nacional.
Cedera*
na
rcccbidoi
visitantes
pela
Era
3uas
as
se tornou
pernas.
apareiiiaaas
curiosidade de saber o que se
E' multo significai I.
da» nonai gloriores, devidamente
acerca
«uesao
cm
guorra.
Induitrisa,
penso
GARNOGUEIRA
das
CAS
seus
e
os
olhos
os
seus
ção
também
discutia no outro extrer.... ds
vo que quando a sra. Roose
ou
-ai Forçai Armada* ( buos no*
principalmente,
e ainda,
especial, onde debaterão com oi
ouvidos. As enormes viagens e
ERLINDO
SALZACEZ,
Inglaterra,
a
mesa e pediu em voz alta pafoi
velt
para
Ma» não m* esquesem produção satisfatória em
(Conclui*.! (Ia oltlma paginai
cciaidadee.
Roosevelt,
da sra.
excursões
induatriaia t economistaa paulis"blltz" e se Iniciou
na conversa.
ra ser Incluída
NO E CÉSAR LACERdurnntc a
torno de
feita, enlío, corai sgus> ds ala dl"
ei do que diz respeito* voiaa vi*
em
de interesse tonuas pesquisas
grau e escalonamento da enert*a
deproblemai
como
sobre
F. D. R. respondeu secamente:
disputa
uma
no
DE VERGUEIRO:
Como
intrriueda
vida
DA
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fases
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poaioCantareira,
pode
da
todas
pala
rclta
"A
d* quotidiana.
pot
quase
gia elétrica,
mura.
continua
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veria ela regressar, o presL
palestra
for
au
»e » tanto
com a sua posinacional,
linhas do liaraliu. i l'o-itcontinuarei,
dai
proporcionaram
do,
considerar-se
dlo
29 —- As 9 horas,
Dia
impaciente
No
entan22
mesa!"
do
às
regressara
dente tclcgrafou
ponta
A comitiva
marido uma grande, dpee de
vo»aoa tufrogiui,
asserealmente
reverificávamos
«
chamado
defensiva
normente,
Lon.
em
pelo*
que
tn/se'alguém a censurava, ele
ção
representantes
a seus
missa solene na Fregue"de
horas do mesmo dioa
:
Informações de primeira, mão.
"Não me Interessa sa700 m. eslava iutrir»o* obras iniciada* tanto no qu*
ficava furioso.
dres:
gistro
guiada.
aia do 0'; às 20 horas,
disso, ele a ensinou a
Alem
d*
comtruçfco
fc
exoepdo
Durante um dos piores perespeito
de que maneira vão man
diz
airld»
ber
mente fraturado e
Esses
problemas
partido,
Inspecionar, a ver, exatamente,
fllh'»»
d»
1942.
comicio
no Bairro do Liem
«mplioç*.
contanto
»
03
de
volta,
que
rlodos da
culpado
em
semdá-la
como
prantos.
guerra
açude»
cional magnitud» (oram
parcialmente, « tiange « munlano que devia procurar saber .
os alemães estavam ás
mandem".
Como foi feito
falam, hoje, de Eleanor com
mâo;
às
21 horas, comiquando
Irrigado.
limitações
da»
oreo
se
ao
despeito
ie,
tubo
a
A
flrpertencente»
que
aa
como pesar
pre,
provas.
grande ternura. Considerara
portas do Cairo e os Japoneses
OS FLLHOS
ante», voltarei a ter credito b«nexplicável» por si
ligava ao ,-olrti,lo registro.
As*.
Freguesia
do O'.
na
cio
ambiente,
Moza de buus convicções tame
sollcL
carinhosa
mais
na
na fronteira da índia, a ira.
a
Os Roosevelta tiveram sela
c»rlo p»r* o Incr.roento da» atl*
num pai» de colheisim, o sbasleciuiento aoi Klure*
—
mesmos,
meiga
e
20
horas,
Às
Dia
30
mães,
sempre
daa
ficou
ta
Roosevelt
nu.
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preocupada
filhos. Há, atualmente,
vldodei comercial» • lndu*trl»li,
extrativas,
tributários do reservatório • d»
Ias a atividades
com o caso de um negro chazelosa, mas susceplivel a doVisita
toa e um bisneto. Ana Elea.
Subdiretorio
ao
aproveio»
qu*
CA-BELE1REIRA
principalmente
torre de Santan», ou .cjuiii, Lãs*
constante preocupação do meu
tada de opiniões firmes uobre
mado Waller, que fflra condenor, a mais velha, nasceu em
de Vila Clementino, à
Precisa uma perfeita. Tr.itar
tam a m»teri*-prlmo local, como
embargo
aem
Poute
Pequena,
o que estava certo ou errado,
Verde,
Ponte
nado à morte por ter a-saüaslque,
1960. Veio depoia James U9U7>
governo
ol.*glno*os.
filhos.
o*
e
os
—
adorava
S/U.AO PARATODOS
«lrodío
o
Rua Domingos de Moraes,
FOR
e
opostas
nado o proprietário das terras
resistências
Grande, Bom Retiro e outroi. uao
das
e Franklin Delano Jr. (1909),
"meus
pmtl
TratavaChamava-os
Rua Visconde do Rio Branco
Não há nisto o qu» depreciacm que trabalhava.
como foram nude iodo, nise coiu
sabe
*er
normal
1555; às 21 horas, inauDeus
só
que faleceu quando tinha oipôde
¦lhos" e se orgulhava extreN.o 128
Roosevelt
so de um caso absolutamente
tlvamente costumamos chamar
to meses. A sra.
* Instalação a que procedem»» oe
merosas e fortes! — lançou com
do DepartamenclrcunsDuas
"o
guração
a
mamente-delescom
relação
A»
mlo
Importância
maior e
dum
disse que era
(16715)
promessas eleitorais.
20 depósitos de agu» com tornei
lnter.
a grande siderurgia de Volta
Feminino,
tancias, naturalmcnte4
à Praça do
to
ameaça de Rommel, a deaaaadministramais bonito de todoa os fid»
diretivas
nhas
rai de salda, em vias publica» dat
Redonda e outros empreendiferiram cm seu comportamen
nasceu
_m
lhos". Elllolt
toda»
em
Patriarca,
da Ramesmas
as
serão
prédio
a doença
o funduçào
mentos correlato*,
to de pai normal
parlei mau altas; e ainda cum o
1910. menos ae um ano depoia
Ao
circunstancia» em que v».
Sul.
dio
Cruzeiro
as
do
á
.-urtos-tanque
de
um
da
Pre'
eleição
presidência.
de
auiilio
,.
a
correto
mento
Frailkprograda morte do primeiro
rifique, através da experiência
ficar pataütico. foi obrigado a
OBSERVAÇÕES - Por
nasceu
feitura e irrigadorri da D.K.H. noi
ma de defesa nacional. Não fiUn; depois, em 1914,
feita pelos outros, a correçfio
abandonar a maior parte dos
Também a
relati«emente
nissu.
manter
outro filho, que recebeu igua,foi
camos,
motivo
de força maior foporém,
possível
esportes que praticava ern com.
Franklln
de meus pontos de vista. Crédlmente O nome de
técnico,
regular o suprimento d» igua du
formação de pessoal
nunram
transferidos
filhos,
dos
porem
.
para dacomo
tltiti.
é
em
panhla
to para a produção
Júnior e, finalmente,
necessário á Instituição . exrante o tempo necee.«rie ao* re
ca houve duvida a respeito de
tas
oportunaserão
os
trabalhadores,
que
a. caçula. John Aaplnwall.
trabalho
para
unidades,
po.
paroa das avaria, decorrente* d*
ploração de outras
suu superioridade física;
vezes.
duas
Anna casou
mente anunciadas, os cocoisa essencial. O incentivo do
ruptura dus cano* daquela ena.,00
diferenciadas em todo o terrtdia sentar ou rastejar no solo.
James duas. Elliott três. John
é sempre neces•
meninos
mlcios e visitas marcados
os
publico
cuida,
com
poder
mereceu
NOHMALI7.AÇAO
agarrar-se
nacional,
torio
duas.
uma, e FranWln Jr.
sario,
Técnicos, mecânicos, comerciários e domésticos
principalmente em redotnlná.los pela força Ue seu»
Finalizando a entrevista roncedos extremos.
Houve, ató agora, ael» dlvor
para os dias: 22, às 20
braços e ombros. Ao galgar a
atragiões como a vossa, já dotada
esla finalidade pátrio
este jornal, iu u ir. Mi"
Com
¦
cios e. neste momento, outro
did»
horas, na Praça José Roreem-chegados tia EnroDa são enciintrarJos
lrnpossl
»ade densidade demográfica
presidência tornou-se
"DEU1SCHE
ó Iminente.
tlca, trabalhou o meu goverrindo Alvim:
com
filhos
os
berto, e 26, às 13 horas,
ver
ele
no
vel
com
publicados
aqu
sem
anúncios
necessário
arcando
para
O
tisfatoria.
vé» dos
no quanto pode,
A sra. Roosevelt. qu.
— Depois de n(iu,*« nlo raro
a freqüência desejada, mas o»
churrasco
em Itaquera,
dificuldades crescentes, orlun
defendeu o» filho» como
os esforços prlvaoos.
fomentar
pre
Alemã»")
r-partiçío
est*
eitenusntet, pôde
NACHRICHTEN" ("Notícias
velhas discussões continuaram
das d» vários fatores • uau
uma le°a, porem que conhece
ajudar a» iniciativas » o enrlbem
como
o
comicio em
escrefamiliares,
d*
Con"
bomb»
ru*
coniertir
•
nos
do»
Jantarcs
defeito»
maior
a
parta
mlu mnrno
multo bem os seu»
Política .
semgeral.
Rua Florêncio de Abreu, 164*168.
carinhosas
queclmento
Miguel
São
Paulista;
cartas
V3
ulti"
Saraiva,
dia
d«e
via-lhe»
aelheirr
r.»pon»abllldade»
que
e
encargo»
ponto
considera-se até certo
íW)
e
economia não são termos antapre que estavam ausentes
mo. (oi po'i» * (un-oiiar dr oo25,
de tão ousadas Iniciativas, su
p°comicio
no
Largo
de
culpada pelo» divorcio».
gonlcos. Pelo contrário, sfio eatanto James como Anna pasvo. Eo.*ji.nio «pe»*i cV não ter
rem nâo por ter negligencia,
plementando ainda, com o lnOsasco,
às
21
horas,
fidt serárduos
se
completam.
Paremusaram
períodos
que
encomendas
i
pressões
que
centlvo d»
do O» filhos. O qu» acha
lido peulrel, apesar, 1 nova laiti*
ca transferido para o dia
viço na gua secretaria. E «em«¦
má»
ra continuar a obra vasta
partlcunerada», a Iniciativa
talvez tenha sido uma
lição a <i*i com eficiência iate*
dos filhos
um
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SEUS
sa
DE
VENDA
possível,
A
exagedevo
pre,
empreendi,
complexa
AUMENTE
1.* de setembro, às mesmulto rígida, alem de
que
cabo*
gral. de. no * defeito» nn»
estava a seu lado para jegu.
Caso «torna com o voto IIrar os cuidado» com o» filhou.
contar com a vossa fidelidade
mas horas; dia 30, a vi.ner.tare» do* n (.torra
cerimonias
ai
naa
eletri.-.oi
braço
o
rarlhe
anunciando pela
Era quase sempre ela quem
• oa vossos votos. Estou seguro
i—
umidecidoi,
me*
sita
ettão
ao diretório da Acli»indi
oficial».
filho».
qu*
tinha d» disciplinar oi
da qu» o Rio Grand» do Nort*
nad» depeod* * Bomulnaçlo to(honram laOOtideravrlnienle, hoje.
inação,
fica adiada para
uma ve» qu» BT>R er» fUlnu
nao me decepcionara,
porqut.
A «egulí.
tal do itiprimento. I qual eu espes* eondiçSe» de «tuutrclmento de
ment» Impoaslbllltado d. fadata
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"O encontro eom t> de»t«n» —¦
da
nfio
falhaestou
certo
•
hoj»
entro
cia.
qua
re iej* rriubelecld»
ri-lo. Alem dtsso. quando
agu* Iquelei bairro» (tingido* ¦*•
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tlgav» o» filhos. FDR aifa
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MOVIMENTO

Expressiva manifestação de apoio e confiança
ao Dr. Armando de Arruda Pereira
lhoi Eletriool
SSo Paulo»,
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NOTICIA9
VIDA MILITAR

AS CONTAS DO SESI
em eonNa nltlma reunião,
da Federadiretorias
da.
Janto,
•Io e do Centro dai Industrias
efetuaL Estado d. São Paulo,
foi lido o eegulnte
J, no dll -8,

JOReVA!-

m.

dt iluminação

Ao

SINDICAL

:V.íy

Organizado um questionário para colher opiniões iôbre
as vantagens e desvantagens do Fundo de Indenizações
entre os comerciários
Dentro de poucos dias a continuação dos debates
ser respondidas pelos interessados
deS Paulo —As perguntas que devem "Fundo
•*-*
PRO,*.- «M OKRAL

NOTICIAS FORENSES Normas
para o exame intelectual
de admissãB às Escolas Preparatórias
TRIBUNAL

DB

JVHT1ÇÂ

t.» Ci-IlAltA CRIMINAI.
*-Tog-.-t< tt -e-dida ett Mg-rt-tt
M.J42 -.Iblting» - R»qet. Oe_tW SUvtdtk IMai-O _• ac-r-t •_¦
• tn. 777 it Código fwL Vtttft.
unàn.mi.
Rtcunoi
Btuxa - Rtqtt-, •
2».271 Mqdo_ t }ni-tt t Cab-u fand
it Olivii-t. AdlKU.

da Ood-1 • au» mulhtr. Apdoa.,
•
Cario» dt Almtlda Rodrlguas
—
¦ocledada Imobiliária Indalâ.
Adiado.
a.-sa - l-nt-i - Aptt., -uun
Albtrtlno
offlclo — Apdo*.,
ti
LonLula Btrgamo t Ernettlna
gattl. — Negaram provlmtnto, por
votac&o unanima.
Conflito dt Jurl-dlc-o - -O.lil
Buact»., Aparecida da Bllva Maabado. Buicdoi., Jultei de Direito
tu comarca» de Itu • Sorocaba.
Julgaram Improcedente • «onfllto, por votação unanima.
Aptla-6»» - -0.230 - Berra Nagra — Apta-, Ardomiro Aula. Apdo., Joto Oeroa» — Negaram provimento, por votas*o unanima.
49.S88 — Itapttlnlnga - Aptea.
• apdoa., Joto Barth a Germano
Nada • aua mulher. — Negaram
provimento ao rtcurao «o autor •
deram-no, tm parte, ao doa rtu»,
por votação unanima.
80.018 - Pompéla — Apte., C_aa Dlaa B|A. Comercio e Induttria. Apdo., Paicoal Palumbe. —
Repelida • preliminar dt nlo ia
tonhecer do recureo, negaram-lha
provimento, por votação unanima,
S0.044 — Bantoi — Aptt., LeonlApda».,
das Rodrlguei Soarei.
Oullfo Peicuma a outro. — Nugaram provmlento, por votK*o una•nn*.
AKravo dt pctlctto — ÍH.491 —
Banto» — Recte., Juluo e_ offlclo.
Agte., Prefeitura Municipal' da
Banto». Agdos,.ra usqeM
Banto». Agdo»., Marque» it Vleoot
gaa. — Deram provimento,
votaqflo unanime.
—
—
Araraqua-0.228
ApelacSes
ra — Apte». « «pdos., Meias Lupo
Bocledade Anônima » Departamento de Estradas de Rodagem. —
Julgaram deserta a apclac&o da
exproprlada e deram provimento,
em parte, à apelacfto da exproprlante e ao recurso de oficio, vor
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quali a aomlos-o voltaria
Jafet;
Eduardo
Caravellae;
de Antltoxlnaa,
de i9*0 Al il • 20 hora»,
Uborotórlo
o
mun*8ho
nu
membro
dt
debater
t
Trefilo<oo
nlr-H
P»ra
Elétrico»
«W
Mario da Cunha Bueno; Antbem Itnpecerlca.
rerpectivnmem-, na lide tocial.
Sindlcoto di Industrio
Raul
Pnulo;
8. Figueiredo;
nlo P.
14, p«t ****** **
OrapooV,
Uu»
à
ChaGermano
da Confccçio dt Roupa» t
Longo;
Henrique
ütrai-tii
Franclsco da Silva
tina de Senhore de Sio Panlol
Schuetz;
ORDEM DO DIA
HerVlllela; Paulo Caruao;
Blndicoto do lnduitrla dt Joij.« - Lelmri dt tu dt Aue»bert E*. Pereira; Rodolpho OrIhtrln e Ourlvesnrlo dt S_o PouMela Geral anteriori
Azevedo;
Ariston
tenblad;
i
da tnduitrto dt
le; Sindlcoto
2.0 - Leitura do relatório dai ocorMaGottschalk;
•
Pellx
Egon
lieiIdvoi Bolsai e Pelei dt
rencins do «no d« i94l, tomad»
Filho; Sernfino
nuei Garcia
•provnçío de cooUi d» l_n« G*»»1,
innrdo de Soo Pouloi Sindicato
Fchr JuGermano
Flleppo;
de Torrefeçllo t
nativa.
do Indmtrio
nlorj Joaquim Gabriel PentcaN.B. - Nlo comparecendo •• f>
Mo_j.em dt Café no Estado dt
Alberto C. de Azevedo;
do;
207; Relnaldo Coata, largo &
convncaçlo numero legtl d» _v
Indur
melra
da
4*
Sindlcoto
BAo Paulo:
Egldlo Blanchl; Dlnlz GonçalO Departamento Geral
<-'de )í deslwda • _«oifka.
Joaé do Belém n. 198; Alfredo
elos,
t
Veiculol
Economia
d*
trln de ReparaçSo dt
ves Moreira: Sylvlo Brand Co»
Avenida
Flscall-açllbom depo» _o
Ramo»,
dum
Fernando
convoctçllo
dt
ã*
dl**
ria;
José de Paula • Silva;
Acesíorloi dt Sio Ponloi Sindl.
popular registrou no
Garcia n. 5788; Álvaro
locil. Di «cArdo com «• ••
Celso
mesmo
Ruben de Mello; Paulo Ayr».
•ito dn Industria dt Morctnarli
ontem a »eg-lnt. atividade:.
Uma Martin», Avenida Celeo
tirntoi lociiil, • toroidi I «prc-H-O
comerciante»
81o
d»
de
Filho; Aido Mario de AzeveiMovels de Modelro)
Relação
Garcia n. 3783; Slm&O Akerde contas sete processad» pm esrni
fora
Garcia,
do; Carlos Eduardo de Azeautuado» po- venderem
Ponlo; Sindicato do Industria de
boen, Avenida Celso
tlnio «creio.
vedo; Theodorico de Almeida
de tabela ou por nâo manterem
t dt Confecção dt
8410; Empresa Pauliato d»
n.
SSo Panlo, 34 de agoito _e i»-U.
Alfnlatnrli
Jos*
Westmann;
Pessa: Guilherme
afixadas a» tabela» de preços!
Carne Ltda., largo Sâo
a.) MELQI1ADES DOS SANTOS
Roupai dt Homem dt 8io Pau_-td_,
Antônio
Waldemar Clemente;
Levls Almeida • Cia.
Presidente.
do Belém, n. 178; Irmfio» Badl Industria dt
Io; Sindieoto
a.
Gonçalvea;
Devisate: Antônio
largo B_o Jo»* do Belém
rata, largo Sâo Jogé do Be(1Í757 - i* -b--*)
Eitofoi dt 8lo
t
Cortlnodoi
Ci__
José Thomaz Sayão; Pedro de
lem n. 160; J. Bra» »
Induitrlo
d»
Sindicato
Pnulo;
o
Assis Oliveira; Marlano J. M.
Jos. do Belém
S&o
largo
t
Vlme
d* Moviii dt Jonco t
Salles FlFerraz: Dagqberto
Belg» Ltd<_.
MUNICIPAL
118;,
Panificadora
PREFEITURA
Vomonrai dt 8io Poulo; Sindllho; Calo César Netto; Franlargo Sáo Joaé do Belom n.
Eduardo
Brito;
PItta
uto da Indoitrio do Milho no
cisco
105; PranciscoBouel, Silva. JarFranclsco de
Rosai;
Garcia
Eitndo dt Sio Peuloi Sindicato
dlm21; Jos* Slm6e» de Araújo,
Salee Vicente de Azevedo; JoAlameda Gustavo Santiago n.
dn Indnitrla da Lavanderia t
Vicente
rua
Júnior;
Vleltaa
sé
2flA; Antônio Rodrlgue»,
Tlnturnrla do Vtituorio dt Sio
Branco; Manoel da Costa Ban
Coronel Gustavo Santletgo »
Paulo; Blndicoto da Induitria de
tos; Augusto Llndenberg; Ma342.
Pequinai
dt
reallsaçlo do I Congresio de BiConstroç.o Civil
4*
Por lei promulgada ontem, a
rio Toledo de Moraes; Nlcolau
Pri»-o era flagrante —
Sio
dt
Alunos di Faculdade de Plloso36
de
Eitodo
no
auxilio
Eitnituni
Prefeitura concedeu
.lorge d« Rezende .
Flítzola
dewssel» _ora» e trlpU mlnu_
Letra», da Dnlvui
e
Olencla»
fia,
tjoclcdide
BraalInduitrlo
do
8lndlcoto
Pnulo;
mil cru-elrot A
Humberto Reis Coata.
to», quando procedia a flscalL
Ddade de'BAo Paulo, reunido nosdi Olnrlo do Eitodo dt Sio PouItlra de Ortopedia a Traumatolozaç&o no bairro do Cambucl n
de » a 8 de Julho pa»
ta
Capital,
ConCS
dt
do
Sindlcoto do Induitria
lo;
gla. para reall_açâo
fiscal, tenente FlavIO Cappcleauxilio dever*
referido
O
udo.
»
Ortopedia
Sio
dt
greBso Nacional de
empregado
Plnturo t DecoroçSei
Organltl, eurpreendeu o
A
Comiislo
entregue
ter
reute
Traumatologla, que eitA
do Induitrlo
Pnulo; Sindlcoto
Fausto Lemo» Ro»a, da Ca»_
. O OANCtH é tim tumui
do
certame.
tadora
Aa
di-P-»a»
"Q". d» proprledanlndo ne»ta CaplUl.
Plonoi •
_e Carnes
<i Vldroí e CrilUli
maligno Existem umbem tu
DENOMINAÇÃO DB PIUOA FOdecorrente» da eiecuçlo d» ref_de do aenhor Alexandre Matos
- Foi promulgada ontem,
morei, benigno» que Ot. dtf»
Ocos no Estodo de Sio Poulot
BUCA
do
conta
rida lei correrão por
Rabelo, quando vendia a qulrtntea oorqu» tio UmlUdot
Sindicato da Induitrl» dt Adna lei S.Í3S. que dlsepAe sobre ded»
•aido dliponlval do eierdclo
lo» de fígado *v razâò dAC-l
nit. a» espalhando oo organomlnaçeo di praça publica, Po»
boi • Colai no Eitado de Sio
IM».
10,00, o quilo ao *t. Leonid-B
olamo.
determinação desaa lei, • prao»
Sindicato de Balanços
Pnulo;
_e Morado.
Anastácio
ruat
suf
entre
Panlol
•ttuada
Sio
dt
-__-A_.--.0_
¦ O empregado da Ca»a
de
P.soi t Medidn
I OONOBl-SSO DB
da rua Olella,
final
no
Jundlal.
Coma
da
"C", foi condurido
f__0_OP_A.
*
D«
Sindicato do Induitria
DA FAOULDADE
Carnes
Upa,
passarA
da
aubdlstrlto
no
O
EitrutupraBconomlOrdem
tração Civil dt Grondea
de
CIÊNCIAS B LETRAfl
Delegacia
- Esporte feito Unneu Preate» aailnou. on- a denomlnor-i» Fraca Frofeisor
Sio Poulo!
dt
ih, no Estado
ca, por ond» oorrlri O itapteBox — Turfe
Jr_e Azevedo Antunei, ttguldo
Um, a lei S..81, dlsp-ndo aobre
Blndlcato da Induitria dt Pro*
aMucador i thr. prore»-0.
dl»ere»:
legulnte»
dot
no
10
mil
d»
Tudo
"^ a eonceasAo d» auilllo
dotou Farmacêutico! no Eitado
_. 1U9-1-4-».
dtepeaaa da
_i_-»ir-»,.p»-_
Sindicato da Inf-UTICIAS
di SRo Ponlo:
Ub
JORNAi
Aperr
duitrlo de Lâmpada» •
O

Foi debatida a divisão do Estado em
T^nas oara fixação de salários-base

N?o foram anresentadas as propostas das
hancpdrs dos emorpiarados *. . **ipre«.a',òriQs —
Solioit?dos novns dados ao minisíro <-¦. TrAb"!1*-*!

a ixame Int..
S-carramoa hoje, aom a publiC-Cao dai «erma» para
no»
laetual da admlaato As Sacolas Preparatória», a divulgação qu»
¦ropuaemoa Itvar a títlto, do Rtgulamtnto daquelo e»tabel»clmentoa.
normaa, publl.
am virtude da aua recente mc-lflcacâo. Alem daquela»
aamo» também • critério final para matricula, a taberi
it
«Art. UO — O exame intelectual reall-ar-ie na l.a quiniena
do Exercito.
M»a d* Janeiro, am dlaa fixadoa pelo diretor de Ensino
Art. 111—0 exame Intelectual doa candidato» ao Lo ano constaPortugu.a,
rt eo-icr'e> da provaa eacrlta» da» «egulnte» matéria»:
do Braall.
rraneta. lngU», MatemaUca, Geografia do Braill t Historia
I unlco — O assunto daa prova» atra • eenttante doa programa.
é« Ia teria _a Curao GlnailaL

tt» Att provai, ainda qu» p«
v» d» far_a malot.
Att. ul - A not» d» api-Miito et»
iio a numero d* pootoi obtido» aat
difetentet
provai, correspondente 1
axdia lupirior a 30 (ttlntaj.
Att ut - A _-__!fi(-(_» i«ul
•tri Mt» ngim-t t mAiso itato*
cemti de aumeto de pontoi ebtidoi,
Puág. «nlco - Du-ae-á conheci*
atento ut tnlemiadoe apene» do tetullnelo consumi da dMiifiuçlo tV>
ail e. mediinte certidlo, dot itea.
tado» parclnli,
Att. i30 - Ttimin-dM «e tiaDilD-i
de concurso ele admissão, ¦ Direi»
ria d» Bntino do Eotercito pnbllcuiA
• relaçlo do» tindiditoi apiovndu»,
obt-ivãdi » ordem dtemetate de _«_¦
quei
leilcafllo.
'
•) utlliiar melo» Ilícito» para a iaAn. ili - O comandante et_ tt»
roç-o dai queMoet, minar u provai
tola hca auto__ado a mntnculm jt
ou nelit fizer «innii que pouam Nt
cnndidatoi julgadoi apto» no ««ma
tidos como nirlo dt Identificicloi
medico, ttgunilo a urdem di cl.uiík»,
b) detreipellar qualquer deteumi(lo geral ipreientsda pela Dintotia
¦açlo di comtssfio warnlníido/i rtio
di Ensino do Exercito • dentro _»
tiva a »_eciiç"o da protai
numero dt vigai fixidu pelo Atitute) cometer qualquer ato di tndlv
Mno da Cintra.
eiplim duranti • reallu(lo dn piota>''
Art. 122 - Metadt dnt v»g_i
vali
"»••_¦
udtl díSl/nar--t-4 il pt»(_)
d) obtiver nota igual ea ínterim
tra ra-tuli MM civu.
• 30 em qualquer prova eo matetlo)
Par.g. sm - Ut t porcentagemi suf
•) obtiver medi»
pai* idmiM*»
VARAS CRIMINAIS
unada ti ptaçai nio Ie» atingida, •_
igual ou inferior • 30|
Nelson Eduardo d*
2.a VARA
vagai ratintet revenerlo em benela.
I) deixnr de comparecei toi locnli,
Bllva, processado por crime de f»
no doi ctvii • vi-e-vei-n.
hora marcndoi ptr» » tinliti
t
diu
rimento» culposo», íol absolvido;
Pu.g. 2,o - Em igualduile de __*•
Venceslau Saem Martin» e Atílio
dls-ei, tetSo prefertnciti
de
Grec-o, processado» por crime
») dentt» u pt_ve.ai _• auua ptf
ferimentos culposo», foram absolPereira Nune», acusado de eo-au- H maii antigM - ¦ 4e M»<
dnndas
Carvalho,
de
rldot; Joto Antônio
torla da crime de homicídio.
mnioti
de
ferlmenda
•
Segundo consta do processo,
processado por crime
crtiii ejt _t _!¦_»
b) dentre at
toa lavea, foi condenado a 8 mereu em 19 de agosto de 1W-, por
Flrmlono,
Ovldio
aes de detenglo;
volta da» 30 horas, no cruzamento
Ari. 123 - A tpiuva{lo obuu» _e>
processado por crime de estellodaa rua» Arnaldo e Prof. Afonao
dt tdmisi-o ti t vllldi peta
«aucnrie
de
8
mes«s
a
condenado
foi
nato,
Bovero, prestou auxilio para que
ano tm qut M renli-ii. i
a
Cieà
facadas,
detencfto; Antônio Vlnlclo Klbelro,
fosse assassinado,
Att. 124 - Oi cnndidatoi recio-tl»,
processado por crime de estellonamentlno Augusto Groixl • ferido
octulle _• matricula, o imoval ir
aa
to, foi condenado a t meses da
Crua.
Benedito José da
mediam» a mdemiaçao •*
gultmentar,
detenção e multa dt Crt 3.000.00;
foram
presidido»
ui trabalhoa
uu* a lem* Y do tn. 99 _-_»
tendo
Melo,
de
processado pnr
XaUli Varanda»,
Soarei
pelo prof.
,egnl emento".
Su*
crime de ferimentos levo», foi eonrepresentado o Ministério PuW__o
Pari melhot oompr-enslo Ae tjeta
denado a multa de Cri 300,00.
Joaquim Ferreira A*
»
promotor
• «n. u2, teunt uuikiiio,
ar.
o
10.e VARA - Eurlco Lula Peaeicrivio
dt
serviu
e
prescrevi
Oliveira
dame. • Mguli ai malcrias dl cada
aoa, processado por crime de ruInnclo Lucas.
•no, de acordo ttsn o Vitsw O-Jitl ei»
fianlsmo, foi condenado a 3 ano»
Da defesa do acusado, encarT-v
Nogueira
Eniinoi 14 iio - Português, Fti»
José
de reclusAo, mal» a medida de «eo
advogado
gou-se
cli, Atitmític», Giopafi» d» Am-nc»
gurnnça de 3 anos de Internação
de Noronha.
na Ilha Anchleta, mal» a multa d»
O Conselho de Biotença foi tn^•iptcialmenti do Bt-_1) • Hulotil
Cr| 8.000,00: Emílio Benedito eV
da Amerlci (ispeclalro-nie de Urategrado pelos sra.: Otávio de 9Í
o»
de
crime
rea, processado por
ifl)l 2.0 a»e - Pormguti, Espanhol,
Moreira, Benedito Oscar de Cartellonato, foi condenado a 1 ano
Inglli, Algtbnt, Giom-tri» • VIoo»
valho Franco, Paulo de Almuidl
1.000.00.
Cr»
de
dt reclusão t multa
Barbom. Dlmas de Olrteira Ceiar,
iiperimenlali 3,e ano - l-rt-g-e»,
CarAntônio Cario»
Aires,
Paulo
Plilca txperimenl»!, ü_l-_-"> oto1*"
TRIBUNAL DO JÚRI
» Ttlgc_e__-»
doso e Carlos Felipe Roesl.
gia, Alg«*_», -etametii»
Na »ess_o d» ontem do Tribunal
unanV
O reu foi absolvido, por
tti», Deten-a Ge-mei-l-i e l-ojetrra.
do Jurl foi «ubmttldo à Julgomenfato
«Idade, pela negativa «o
to e proce»»o tm qu» 4 reu Blol
An. iií - A» prova» tm -_--«_-•
4 admiti»- ao» 3* • lm aso» •»•_
•Kiitu • abrangerío ai panei «UM»dali d» iodai ai aaMnia» l-donada»
aa B-colai aa sm •>-, pu» • admii•ao m 2_s e ao» i_t a La ¦__•, feii
a admln-o a» im,
Ait. n3 - ... ftHf La - *•
"piov-i --)?•provai «-O .o ripo
tu", devendo tm eadt fios» htstt
"evo•una parte da utiei ejui permiti
ciclo dl limbranç»!* (leite» da coe»
enumetni) • outtn qu» petpleiat on "reconhecimento
At lerabi»»alia •
çai" (teitei di c-nerpondencl», tjcoüi múltipla, problemu ele).
Art. n7 - Será conildendo tepi-vado no e»nmi Intelectunl a cnntlidii.

A"

W XtP
(De Puccini)

Ouçam hoje, a partir das 21 horas, pela

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
de Fiação e Tecelagem
de São Paulo

RÂDI0 AMERICA

Diretamente

Teatro

do

Municipal

COM

Barhato-Tasliavini - M^chmni-Dtmiano-Basso
- Zago-Nara-Lembo -

Nova piisâo em flagrante
de comerciante desonesto

REGENTE:

M: BELARDI

Orquestra Sinfônica e Coral Urico do
TEATRO MUNICIPAL
MAESTRO DO CORO: SISTO MECHETTI

Auxílio para o Congresso de
Ortooedia e Trauroatolo**.*

Um oferecimento da

Companhia Atitarctiea Paulista
ao Povo de São Paulo

RADIO AMERICA

1,410 klcs.

PAULO:
SAO
POR
SENADOR
PARA

m

€ESM HâCIRPâ
CANDIDATO
\r

PRE-7

1.410 klcs.
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BAIUC UA COROAÇXO
(Vo currespondente. 20) — Reallzar se-l no dia 26 deste, nos ampina saldes do Clube A. Fronteira,
da Coroar&o da Rainha
o Baile
As solenldadea
doa Kstudantes.
l-ura a coroaçio da rainha, srta.
CMda Tntit. vencedora do interessunte concurso, estfio marcadas
para as 21 horas, estando a cotnlssao elaborando upi gajestoso
pjogramn nani a festividade.
NASCIMENTO — Tem o seu lar
em lesta, desde o dia 11 do corrente, o casal Aldronldo Ferreira
i; liaria Ferreira Tatlt. com o
de uma menina que
nascimento
n-eebera o nome de Ana Vlrglnia.
FALECIMENTO — BOI 70 anol
üs idade, faleceu no dia 8 deste,
o ir. Fernando Stadter. deixando
viuva d. America Fim 8tadler e
vários filhos.

Junata percoUm dos problemas em que Mirandopolis
embora de pribeu a colaboração dos poderes competentes,
caso da construção de
mordial necessidade, sempre íol o
suas repartições pude
instalação
a
pi-eios próprios para
a época de sua £unA.' verdade ó que até hoje, e desde
labutou soa*
sempre
dacâo Mirandopolis, nesse parücular.
de "f^^ríaS
nha percorrendo os piores caminhos
•,mcontar com o apoio de ninguém, na adoção d* medidas
a construção de vários
\ ^ viessem tornar uma realidade
afetos,
para o tuncidhaa
si
Departamentos
..Vflclos pelos
repartiçães.
mento de sua3
íol construído pelo
A começar pelo Grupo Escolar, que
nâo se pode excluir à «*-M*°
Estado,
e
doadorpovo
exceção do ümwo L»
nennuma reparüçào local, pois, com
Prefeitura e o
fot
doado
pela
cujo
prédio
tadual,
£™po**e
alugados,
cotar, aa demais funcionam todas em prédios*
instalada em ÍH-'
Correio,
do
Agencia
da
Isso a principiar
Posto de baude e pw
Em se|u:da. a Delegacia, Cadeia.
de ser instalada em
ultimo, a Coletoria Estadual, que acaba

NOVO

HORIZONTE

A PROVA CICU3TIÜA
(Do correspondente. 20) — Oonforme 14 é do conhecimento publlco. devera ser reaUrada, sepimdo dellberscSo da ComlssSo Munlelnal de Esiortes. da que é preslí»nte o sr. .Tose Meneres Jnnlor,
n P-lmelra Prova Clcllstlc» Ind-»pendência do Brssii, qua Ji conU
com Inúmeros Inscritos. A prova
seri realizada no próximo dia 7
de 'setembro, tmendo ofertas de
vpMnj-w nremios.
Inlel.i
ODERMESSH — Teri
hoje, a-iós a reza e proclssio, •
quermesse em beneficio da norm
Igreja metrli. sendo esta semana
a cargo dia associações rellglm»»»
e, s*bado próximo, a cargo a*>
elasse doi eorrocelros e charr*
tetros.
NASCIMENTO — Esti festivo o
lir do sr. Ornar Junqueira e ne
d. Onllde Franco Junqueira, e-m
o nasclnifínto de sua fltMnha Maocorrido a IS
ria* Antonleta.
flestê.
FALECIMENTOS — Em oâo
Pr>ulo. no dia 11, o ir. Severtna
*I8 anm de Idade
Otoppa. aos
deix-ndo viuva d. Laura Gropp»
e um filho. Rubens Oroppa.
— No dia 16, nesta emana, «o»
47 anos, a ira. d. Sebnstlnna Morais Cardllo. casada com o sr. Nlcolmo Cardllo. Era mie dos srn.
Benedito e Herminln Dias, pru
comerciante
nesia
e
prieiarlo
praça, respectivamente.

edifício particular.
..,_„
em MiranO que se pode ressaltar abertamente, é que
fizerem, nlngucm,
não
locais
os
ou
o
poderes
dopolis, se
povo
fazer.
absolutamente nin-juém, se preocupa a
Grupo ü^coIsso polo menos foi o que se deu com o 2.o
Lavoura que, até hoje,
lar e posteriormente com a Casa da
E
não passam de crua ilusão para o povo de Mirandopolis.
não pode construir prédios
municip.o
o
Porque
por que?
'" '
apropriados.
,
vai pelos
o
caprichosamente,
que
Ora acompanhando,
sem admiração,
noticiários dos jornais, vemos, diariamente e
estaduais e
municípios que auferem dos poderes públicos
constru
federais, somas Invejáveis, empréstimos, etc, para
nada
MlrandopolÍ3
apenas
Por
edifícios
que
de
públicos.
çâo
consegue?
não merecer, pois pouConvenhamos que não seja por
aos cofres de arrecacos, pouquíssimos municípios oferecem
oferece. O que
Mirandopolis
como
vultosas,
somas
dacôes
alto
mais
pelos seus anvoz
uma
grite
é
de
que
se necessita
bem cremais
representantes
é
de
se'OB. O que ela precisa
Assembléia Legislativa
denciados na Câmara Federal e na
mais de um
O deputado Eusebio da Rocha, há pouco
criando verba espeum
Câmara
à
projeto
apresentou
mês,
Há, enlocaL
ciai para a construção do prédio do Correio
Por
concitar.
espíritos
a
e
vencer
a
tretarto, dificuldades
"projeto".
enquanto, não passa de um
rea IIEspera-se, não obstante, que isso chegue a uma
do
dade, uma concretização, como prêmio à perseverança
foi esquecido e vem iutónsempre
Mirandopolis,
de
que
povo
lhe
do, vem sofrendo, mas, contudo, demonstrando que não
hoje — é forçoso di
faltam foi ças para vencer, embora até "presente".
zê-lo — ninguém lhe desse nada de

RIO PRETO

Um belo e espaçoso coreto
na praça D. José Marcondes
Mictórios públicos no mesmo logra douro e também na praça Ugolino
Uí-rolini — nititppfi nfltas

v

(Do correspondente) — Me3oin os adve-3j>r!o» mats tntr-ndomlnantfl
algentps da política
rio munlclnlo de Sio José do
Ilio Preto, nfio n-gam a fecun.
dldade dn atual gestão adm'nls.
t-ei
twtlva Quando, cerca de
enos atras, assumiu o posto tt
prefeito o ir Cen-»hellno de Bard«
ros Serra, uma lnfln'dade
problemas e dificuldades eitaTaa
por s»r transpostos Aliás, tal estado de col»ns era natural O fc.
nomeno 6 o mesmo em todo» oe
Munlc'o1o
rerpnt-s do mundo
novo, como o de Sfin Jos* do Wt
Preto enfr-nti (rrande s-m« de
problemas. E' que. contando com
modes'os,
f.nfnc»!-ot
recursos
tais adm!nlstr-d"r-i nfio
pr-dem
rfn'ver suas dificuldades de um
Jacto.
Ds fato. a arrecadaçfio anual, n-j
nosso cu30. torna-se ínexpre^lv».
ee a crnf-ontnrmos cem o custo
ücs melhoramentos que a popiu
laçio reclama com justos motivos
da
O próprio desenvnIVmentn
urbe. ainda no no-ao coso. gsWJ
uma Infinidade de relvIndlcoçOcn;
bairros novc9 extern luz. enerRti
eletrlcs, água. esgotos, ralçamenlo. praças e togradouros. gula- e
etc.
er.rgetas. l'mp->sa punllca.
Pois. (tri Ro Preto, surram, nos
anoa. segurament»
últimos cinca
quln7e novos baln-os - a cidade
"ta
cresceu, duplicou num espaço

recorde
ttmpo verdadeiramente
ParHelamem? crescemra e dupüUM aa relvlnd'caç6ea da popu.
lo
laçio Os recursos materiais
tnrnlclplo. sob a fo-ci» de «rr»i.
cnnaçio. ni*< crescem
proporcio.
dificuldades.
nstmente. Dal. aa
Acontece que a soma d?siaa a-re.
r.idaçoes. aplicada em obras P'i
nitcas, vai dotando oa municípios
de todos o» melhTamentoa extgldos. At* um ponto que era neterminada altura de sui evoluçio
tuao o que a populacio p-doria
Entio,
exiplr. çatari executado
dizem oa estudiosos da mntena,
"o município terá cumprido
o
6eu ciclo".
Mas. para que Rio Preto cheEue
decorreria
até li, multo-, anos
ainda. Eicl&te um melo de apr-!3lurmos a sua evnluçio: e empreear tndoe os esforços no sentido
"n
no aproveitar racionalmente
arrecndadoei
recurstia flnancclraa
Esse foi o nVlcgre operado pela
ntual admln^traçio. Elevando oi
impostos e obtendo por via d?ssc
recurso mala amplos e calculando
cnm critério o emprego d dlnnetto municipal, o ar. Cpnobellno de
me.
Barros Eer.-a levou a efeito
Ilioramentos de dlv-rsaa nnture.
zts. E o me»mo C5'fi fazendo o
ecu substituto, sr Bidy Bawlt.
cuja g-stfto vem sendo das mali
felizes.
Ainda agora a. a. nos anuncia a

PARA DEPUTADO FEDERAL
UM HOMEM DE AÇÃO
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NOTICIAS

Vultosa verba concedida às
Poeira, um problema que vem casas de caridade de Santos
esnerando comoleta solução
NOVA GRANADA

ITARARÉ'

NOTICIAS DO INTERIOR
Mirandopolis reclama

l>B

concretização de duas antigas esptnçOes dos rlopretenses: a conattuçio de mictórios públicos na
trava D. José Marcondc» e. posDgollno
leriormente. na
praça
HgoCni, bem como a construçio
ú> espaçoso coreto ua
pnmelra
oraça citada.
metríi
notaveli
8em durida,
Uioramentoe.

trai nma smenc» permanente contra
Cfío Correspondente) — Cremn»
a no»«a saurle. .
que ja i tempo de se fsier alfa*
Muita» cidades, tm liusia conma cni«a para acabar ou pelo medicõr» rrae a no«sa. il rejolveram*
no» diminuir a noeira que. ne«ta
liá muito, tão imnorlanle proril'—
cidade, toma muila» me. a«ptr
ma. com a aquisição rle um carro
to» desalentsdor He verdadeira caA I*refriturs. tom
de irricaçãn,
lamHsnV. invadindo Iodas ai caa colaboração Ho rnmerrín em (tr*
sas. dcivalnrir.sndo as mercadoria»
ral. noderli e«tudar nm meio He
guardada* na» nratrlciras. raiando
aHnnirir nm carm-tsnniK» aue. por
tudo e Irritando o» nn««o« nervo»
certo. re«olveri«. em grande par
com a sua presença constante t
te. enta nosia amarpirante êitniIncomoda.
ção.
Dias atrás, orna prima que arjul
Jí convrramo» eom **r\m ropassava, cm conversa nos afirmou:
•mprciantrii e tortos' mostraram a
— "Nova r.rsn«i!x ir ria orna otimaTÍma boi vontade çm contribuir
ma cidade, tr nio fow ewi po»lenm o mie for no««ivr1 para se tf
ra que Mi levanta a pawem rte
ttm livre, o mal» re«to nossíveL
rada veiculo on ao eopro do mais
dr láo incomodo problema.
fraco vento**...
Tom um nnnen He hos vontade
Tem torli a mão esse no«o vidos nn««os dírizente» e-cooperação
\ poeira tem (Ii-ív.-iItIlltente.
Hr tndo-i oí montriVr* Ha cidade.
rado muito a no««a cMule. dando
nm aspecto de suicira. d- H»«cnnfor- j teremos, dentro em breve, a rtemP'o <** «WlTM c!d«H-« Ho F«l»dn.
to e, o que é muito pior, cnn«lln-nri r.HtTrt*t«*nfniv* ninft-imlo a« nÍM
He«ls
No*-s
Granada que tanto
miprrTPO« ívnt.
i

ATIBAIA

Tv*rr,i!n»»r.AO no mvta.-

ITESTIVIDADB3 REM0103A3
(Do correspondente) — Com
Rr.-indi» afluência de flela e com
a psrtlclpaçSo de todas as Inatl
tulçBei re'lglo8as. reallmram-<e
nesta cidade as festividades r»llrriosns em louvor a N. 8. da B-ja
Mirte.
\
K
COLETORIA FEDERAL Coletoria federal desta cidade, a
cargo do ir. Tito Llvlo Oarlnl.
transferiu sua lede par» um edlflclo recentemente construído, à
rua Visconde dn Elo Branco.
SEPÜLTAMENTO — Com grando ocompanbemento, rwillzou-fta.
na tarde de quliite-fclra, o enterro
do sr. Vicente Elesbfio. aqui falecldn o sepultado no oeralterto
municipal.
I,EI PKOMDLOAPA — Foi promulKada a lei nvmero 124. de 7
de rgosto de 1930. que Isenta o
sr. Renato Faclo. proprietário do
Cine Itá. dn pagamento do Impo»to de Industria» ¦» Pr.iII»sOcj.
FII.MAOKM DE ATIBALV
Ksti ae organizando nesta cidade
vm<a cornlsífio cnniposla por gentis senhorltiis da nos.sa mcllior
so-Jedade. a fim de patrocinar
um b"l!e e nho»*, que. deverlo se
realizar m-m dos nossos mcllior»!»
ci'16-a o quo serio filmado» pelo
sr A<tla Ca-neiro Dcchara
E* intençfio dessa proiltttoi* clncmnlcrrrafíc:) fl'irar as f-stllld.-des comemor.-ittvaa da grande
d->.ta cívica de 7 Ce Set< mbro qi-c
.40 efetuarem
em Atlbuls. k o
urello entre o Kf.o Joio f. O. r
a A. A. Cetebí, ve'hos rt/nls 11»
, «porte atiba.ien.se, e que devetâ
reailz?r-se r.n c".ni'>o deste ultimo:
DT-',LECACIA DE POJ.ICIA No Intulin de melhor Render
publico o os cesos da m-i.i uí*
gente necessidade, tol resta belerido, na Delegacia de Policia «e
Atlb-ila. o expediente noturno,
que * dss 20 as 2*J horas.
Assim, havert duas luso ui.
expediente: das 12 ai 17 e das *
às 22 horas.

nficisii
Dni'I?0 — Informações
nn« revelaram rrue. Hentro He pouris. H;a«. com s pre«enca Ho «r.
P*>ron» MerraHsntr, serret»r'o do
T-sbiIbo e nre«Mentr Ho P5P. se,H ini»M<i"railo o novo Matadouro
MnnírlnjiL
AnTivritanío o ensejo. « ir. Ms»
ron» ^te»ra(lnnte trra a otmrtnnld'de Ar inan»»un«r. tamb"m. «<-nipo F.scol«r He Msn<»arslfi. oue \rve a pedra fnndamental lançada
há nm»co« tn"-,»-s nelo presiden"

RIBEIRÃO PRETO

A Delegacia Regional do Ensino
e a data magna ds 7 de Setembro
Incêndio num vagão da Mogiana — Destruido
um carregamento dc algodiío — Prejuízo totalo

(Do correspondente, 22) — Com
um granda dejflle será comemnrada. comn nos anos anteriores,
emanclpacio
a data magna da
política do Brasil. Tomarão parte
tocan.
saliente na demonatraçlo
todos o»
to do cultura cívica,
secun,
grupos escolares, escolas
nordAriaa, ginásios e escolas
mais, cursos comerciais e Industrlals, Escola Pra'uai de Agrlcultura e os demais colégios, pondo
em evidencia que. a funçio |irlmordial da escola de hoje nüo *
exclusivamente o manejo perfeito
das técnicos necejssrlaa para -•
vida — ler, escrever, contar.
mas que prepondera o dever de
«n
ministrar educação integral,
Pátria —
qua os sentimentos de
encontram bem vivos nos elemen
¦ toformadores da personalidade
do homem de amanhi.
Desfilarão, demais, as dlversai
entidades publicas, como a 5a C
R., o 3.0 B. C. o Tiro de Guerra,
a Guarda
Corpo de Bombeiros,
Civil local, numa comprovação de
rija' na
que o civismo i força
digna
nossa Juventude, sempre
através dos tempos nos momentos históricos.
partindo
Tert Inicio o destile
da praça XV. no local do antleo
s»
onde
Teatro Carlos Gomes,
is 8
dará a concentração geral
sra
horas, supervisionada peloa
Inspetores escolares ot iielceacla
dn Fnslim da Ribeirão Prutn.
A Delegscia do iSnMno convida
mllltr.rea.
civis,
aa autoridade»
eclesiásticas, os Jornal» local»,
cuja presença no palanque armado
d*
na praça XV, seri motivo
estimulo a todos quantos partitn>are»n daquele desfilo pátriotico.
— «-'i «
IncCndlo num vagão
horas de ontem, os que ae achavam no pateo da Estação da Mo
cen»
uma
gíana. presenciaram
combou,
4 que* um
diferente:
vagie»
chegava puxando vários
em estado normal, enquanto um
em
envolto
doa carros vinha
O fato. como era natu.
chamas.
de
ral. chamou logo a atenclo
todoi. Estacionado o vagão, con
tinuou a arder, sendo que as labraedas se avolumavam.
Ó Corpo de Bombeiros compafogo*
Oi ooldadoa do
receu.
conseguiram evitar que a» cha
ma» »e propagassem a outros va
Ma» nfio puderam salvar a
gfles
carga do vagfio Incendiado. Est*
era constituída de algod&o e foi
O ai.
completamente destruída
gndüo era consignado ao ir Edson
l d» Morali e oi prejuízos forsm
totais.
O trem em apreço procedia de
Orlandla e. ao que tudo Indica,
o Incêndio deu-se em virtude de

alguma fagulha calda lobre
algodi, durante o trajeto, pois o
vagio aqui chegou JA Incendiado,
tlobe de Soclulug;» — Comemora boja o Beu 12.« aniversário
de tundaçfio o Clube de Soclolode
gia da Associação de Ensino
Rlbeitio Preto, presidido pelo Jovem Jo.-cí Vetlod.
Fundado em 10'i8. o Clube 8o.
clo!nEi3ta tem atualmente magni.
fica tolha de serviços prestados
estudantes e A coletividade
aoa
em geral, pois suas. atividades,
em pcsqulgeralmente baseada»
»oaas e realizações de fundo
cloléBl"'-*. beneficiam a todos.
O Clube do Sociologia mantém,
desde 1Ü46. o chamado «Copo dl
Leite», que diariamente, distribui
a alimentação a todoa M aluno»
do curso primirlo anexo i EscoIa Normal.
Mantém ainda o Clube de Soclologia uma blb'lotecs circulante
Infantil, para alunos prlmArios, •
outra para alunos dá Escola Normal, sendo que, atualmeate, o leu
en.
presidente, José Vt-llod, estA
vtdando esforço» a fim di conseguir a Instalação de uma discoteca.
Outras reallxaçfle», toda» excelentes, tem levado a efeito o Clu• be de Sociologia, entidade estu.
•
dantll que merece aplausos
apoio do povo em geral.

TAQUARITINGA

tf ct-»»»^»! Ho PSP.
Campanha fins B*NODS —

A iniciativa H» firmi "Nrnin &
Cia.", com o nblrtivo de Hntiv o»
nn«ws
loTadouroí
publicou de
binro» confnrtsvei' e em numero
rada vci mslor, vem alcançando
rompido è-íto.
Foi organizada
uma rom'»»ão, con«ti|ii!H>i Hn« «rs.
Fnb'»nn \iine«, A»teme Tnneli e
Açenor Noeuclra H» Faria», paia
tr enrarrear Ho a«unto a quem oe
in*ei-e»«»,to« noderão nmenrar. fá
e«!áo rnrnroendndni 30 novo» lisnro«, mnítn» Hos quaii já e*tio sendo colocados.

BEBEDOURO

SANTOS. 25 (Do correipondente) — Em sua less&o ordinária
semanal, a Cantara Municipal de
Santoa aprovou, em primeira e segunda discussões, com dispenai
de Interstício o projeto de lei numero 31-50, que disp«5e «obre concessão de verba» a casas de carldade locais. Com a aprovaçfio do
projeto, a Municipalidade dlatrlbulra, entre cerca de 60 Instituições. a Importância de CrS
3.961.800,00, dentro do atual ezerciclo. A Santa Casa de Mlserlcc*
dia coube a parcela de Cr}
1.200.000,00. Foi também aprovado o projeto de n. 78-60. concedettr
do o auxilio di Crt 300.000,00 ao
Banco de Sangue da Santa Cau
de Misericórdia, Para a próxima
•essio, foi adiada a dlacuss&o do
piojeto 77-50, que fixa em 2% tobre a arrecadaçfio do município,
o mínimo da subvenção a ier concedida à Santa Casa de Miierlcordia, a partir de 1951. Também .'oi
objeto de discussão por parte do*
vereadores santista» a maneira como vem sendo conduzida a propaganda eleitoral na cidade, quando
calorosos apartes foram trocado*
Para
entre es varia» bancadas.
que a campanha decorra dentro da
mais perfeita ordem, com respeito
mutuo, foi sugerido ao preside»te, ir. Jofio Carlos de Azevedo,
que ontem exerceu as funçõ-s em
face da ausência do sr. Mario u«
Alcântara, qus convocasse os tidore* de toda» a» bancada» para tratar do assunto e assentar normas
i Pjtri'1*aruln nfnr**•_*'*\tt
Miir •"rí*!»*"
k coletividade cota o» desregraUÍ6JUU4 bUdurvatluB tia alu...,.nj ue
cartazes, dísticos, faixas, ebx
MUDAS DE MACIEIRAS PARA
O ESTADO — Como nrítlciamos
anteriormente, foram desembaracada», pelo Posto de Defesa Uanltarla Vegetal em Santo», do Mlnlsterlo da. Agricultura, cerca d»
cento * vinte mil mudas de madei raa, no valor aproximado de 1
mllhóe* de cnixefro». E»te»o pre«ente a* operações o ir. Rogério
Gome», oficial de gabinete do «r.
J. E. Pereira Barreto, aecretarlo
da Agricultura, que informou io
repórter ser a* muda* de macieira
destinadas A zona alta do Estado,
devendo aer distribuídas entre tilo
Bento do Sapucal e Campo» do
Jordüo, pelas condições climática»
favoráveis que oferecem. As mudas Importada* têm de 1 e melo
a 2 aiiüs, o que Indica que deverão
estar produzindo, no máximo. d*ntro de 3 anos. A« muda» serio
em
rigorosamente
examinadas
Campos do JordSo e SAo Bento do
Bapucal e, uma vez plantadas, tteiao observadas durante o aeu de«envolvimento e permanucerfio era
quarentena técnica quanto ao «eu
aspecto fito-aanltarlo.
PRECIPITOU-SE NA RIBAMCKtltA E INCENDIOU-SE - Na
madrugada de hoje, cerca da» 3
liuria, ft altura do quilômetro <4
da Via Anrhteta, local rnal» coRheèldu por Furna da Ouça. ocorreu urn desastre com um uulocamlnhfio, Ai serias proporçfleJ.
occslonando « morte de »eu motorbta"* do sua ama?la, vitima» dis
» da»
chamas que Irromperam
**e
quais n&o puderam fugir por
encontrarem presos entre a» ferrogens a que ficou reduzida a eabine.
Segundo ap+ou a policia,
aquela hora, corn destino a e»t»

ArV.\. PRI.0 AMOR DE DETJSt
(D.» correspondente, 20) — ChegarBin a'é aos nossos ouildos do
que teremos sgua «antes das eleiç3e-i>. Dlcnle de tal noticia e ouvindo fiínda o grito cruclante do
povo, d!rIc|mo-nos aos locala on.
do se ac!'am as n(u-as lnstala»;5e»
psrn o abasteclminto do água d»,
cidade.
de f»to. rm
WrlficaimoB
que,
trabalhfts sa acham em grande
adiantamento, rr.as. multo ainda,
•e tem quo faxer.
O povo teri mesmo abundância
de arrua antes daa clelçOes?
OxalA, luto aconteça, porque ¦»
quo noa Interessa é quo o povo
tenha água, que a água corra eru
quantidade pelas torneiras s quo
as pobres mAea de família nllo
passem a maior parte do dia A
procura do precioso liquido em
lugares distantes, para sunrlr u«
ntwííildades de nas casa».
GABINETE DENTAP.IO - Paranlnrado por grande numero aa
pessoas de nossa aoeleile.de, tervi
ontem, por volta das n
lugar,'
horas, a bençAo do Gabinete DeuPinto Caldeira, uu
tarlo Julla
Gru[«> ISscolar Cel. Con-ydo Cai•fletra.
NOIVADO — Contrataram aeu
casamento, no dia 12 deste, o «r.
Nelson da Silva Carvallio, médico
na Capital do Estado, e a srta.
Maria Elzl Cena Caldeira, filha
ao sr. Sinval Caldeira e dt l
Mariuna Cena Caldeira.
FALECIMENTO — Faleceu n*
Capital do Silo Paulo no dia 8
ceaie mts, aos 84 anos de Idaaa,
„ sr. Francisco Xavier de Matos,
jue, por multoa anos, renldlu neata cldaue.
O extinto deixa viuva a ar».
a. RIU do Azevedo Mate:, dei.
xanao oi seguinte! filhos: Hllaa
Matos Guimarães, viuva, reildenJaneiro; Hercllio
ie no Mo Je
Matos, caçado com a.
Azevedo
Benedita Silveira Mato», realdenta em 8. J. do Elo Preto; Ixaum Mato» Lima. casada com o »r.
João Silveira Lima, residente en.
d. Paulo; Aletli Matos Lima. et»
«ada com o ar. Sebastião Ollveiest Lima. residente em Andradlna;
Erasmo de Azevedo Matos, casado
oom d. Ana Matos, residente eut
é. Paulo: Paulo de Aievedo Mm.
toa. casado com d 8eba»tlan« Ma«o», residente em Planalto; Mana José Mato», rluv». realdent»
«tn Sio Joaé do Rio Preto: OUberto Aievedo Mato», casado cota
Adelln» Urbano Mato», reald.
dento neita cidade; Elvlr» Matos de Almeida, caiada com o ir.
ttoque Castanho de Almeida, re«idente cm Sâo Paulo: Decio de
Matos, rasado com d.
Azevedo
lacl Mato», residente em PreatPrudente; Terezlnha Madento
eom o »r. Roberto.
toa. casada
fBBldente em 81o Paulo: Nerae«to e Jorge, solteiro*, roddente»
em Sfio Paulo.

CONCORRÊNCIA PUBUCA
(Do correspondente, 20) — O
secretario da Vleçio e Obras Publlca» determinou a abertura d»
concorrência publica para ¦ conttruçin do prédio para o í.° Grupo Escolar, desta cidade, na im
pnrtancla de Cri 1 irtS.OOO.tW.
aNK 8. PEDRO - Com o terpor quo vem
mino da reforma
passando o Cine Municipal, or»
Cine Hín Pedro, que se verlflcari
dentro de poucos dias. reabrir»e-i ao publico, em setemoro nroxlmo. essa casa de dlversftea.
EAIU5 DE COROAÇAO - Gran*
dea preparativos estfio sendo exewDo conupoPdonto. 13) —
•nítidos no sentido d« reveatlr-ie.
•ttnmo
anterior,
«no
do
exemplo
do maior brilho possível, o Baile
•
<le Coroaçfio da Ralnna dos Estu
emnemoT**, eondlgnamento.
dantes, srta. Olga Un». a verifl- j dato d> Tde Setemhro. com a tfcar-ie no Clube Imperial, no dia
itznc»o do'n Circuito da Oant»
28 do corrente.
na. promovido pela Cantina do*
ENLACE - ReallM-»a no dia Zi
Vlnhoi "Pai -*» Vida-, qu* •>•
deite, na nova matrti. o enlace
cançou exlto retumaante. com •
matrimonial da srta. Maria Monparticipação di numere*)»
teiro com o lovem Valdemar a»na. A noiva e filha do ir. AntaBatista Sena • de d. Udla d*
nio Monteiro e de d. Klvlre Bar"tatoCMlveln Sena. residente* no
gt Monteiro, residentes n»sta ddo da Bahia.
dade, e o noivo, e filho da ir. João

NOTICIAS DA ITÁLIA

cidade, vinha d* SAo Paulo o autocamlnhao 7.71.73. puxando uma
Jamanta com 34 barrica» de tripa» salgadas. O veiculo era conduzldo pelo motorista profissional
Natal Faria, de Idade Ignorada,
casado, e domiciliado em S. Paulo
na Vila Formosa. Ao ae aproxlmar da Furna da Onça. onde ¦»<tarlonevam para repouso doli outros veiculo», o» motorista» destei
perceberam qu» o 7.71.73 desenvolvia alta velocidade e logo perceberam que o veiculo estava de»governado. Poucoi Instante» depoli o caminhão preelpitou-se rihancelra abaixo *, ante» que »»»
Jn»# Benedito
doli motorista»,
Matlas e Luta de Brito, que a tndn assllstlam.
pudessem prestar
qualquer auxilio ao motorista dn
veiculo sinistrado, cate foi presa
di* chamai. O Infelli Nital Faria
e «ua emaila. Rota de Freitas
Uma. d» 17 ano*, residente no
Cubatfio. tiveram morte horrível,
poli si chama» devoraram o v<4culo Inteiramente. O» despojo» de
Natal Faria e Roa» de Freitas
Lima foram removido» para o neO autocainlcioterlo do Saboo.
nhfio alnlstrado pertencia à empre«a «Maristela Ltda > e o Inquérito
Inutaurado • respeito correrá pela
Delegacia de Policia do Cubatio
DE MEDICINA
CONGRESSO
VETERINÁRIA — Conforme vera
«endo anunciado, terão Inicio no
próximo dia 28. na Capital, os trabalho» do V Congresso Brasileiro
de Medicina Veterinária, eonclave
que se realizará sob oi auspício»
da Sociedade Paulista de Medir!
na Veterinária. Constando do programa uma visita doi eongresslsta» a Santo». r«unlram-»e ontem
médicos veterinários aqui ledlado*
ou residente» para tratar do as¦unto, que prosseguiu hoje. quanrio nova reuni&o far-reallzada. cota
a presença de Inúmero» medico*
veterinário*, ytsando-se também •
melhor congracamento da classe
em torno do» trabalho» do conclave.
DA
REGIONAL
DELEGACIA
FAZENDA — A partir de »egunda-felra próxima, passarão a funeionar no novo edifício da Deleâ
da Fazenda,
gacla Regional
praça Tele», ao lado do Alfandega. as 13.a e 1-t.a Inspetorla» Viacala. Posto Flscel e Serviço Portuarlo dc Santos, alem da Recebedorla de Renda», que se tranaferiu anteriormente. '
CHANCELER DO URUGUAI da Europa
Procedente
passou
ontem por este porto, a bordo do
«Conte Grande», o ir. Juan Joo*
Almezanaga. ministro d»» RetaO
çoes Exteriores do Uruguai.
chanceler uruguaio, que JA exerfaceu a presidência de seu pais,
tando A Imprensa disse voltar lmpressionado corn o Incontlrlo tio«ejo (le paz dos povoa europeu».
«HA uma unanime repulsa contra
qualquer novo conflito armado Internaclonal e ae bem seja observada descontiança ansiosa em rei»*
çio A Rússia, essa desconfiança
não revela espirito d» agressão
contra a mesnia>.

RIO CLARO
DIA D» ALPAIATB
(Do correspondente. 22) — Sei*
de ketetnbro foi Instituído pelo II
doa Altatates como u
Oongresso
dia dedicado aos contpotentoa da
«Impatlca classe.
Os alfaiates rloclarenses, como
renh7aram no ano passado, vto
festejar a sua data. tenuo, em
reunlfio havida para ewe flrn. organtzado o programa it-gulnto:
— Dia 6, às t.'.n horas, missa em
ação d» graças na Igreja matrta
de Sio Jr&o Batista, devendo aiilstir a esae ato todos os «Ifatatea
i «uaa respectivas família*: a» 7
horas, romaria ao cemitério munlclpal. em vlalta «o túmulo do»
coiegas falecldns: is 9 horas, partida da caravana para um piquentquo de confraternização. » reallear-fe numa* aprazível chácara,
gentilmente cedida pelo seu proptletarlo. A caravana saíra da avenlda 4, rua» S e 3 I regressari
is 17 ftnrei.
Para maior «ipreailo do» feitelo». pede-M a cotaboreçio tranca
da todoa oi elementos da clau»
-do» «lfnlatea de Rio Claro.
PATLH NORMALISTA — Um
festejo que a* antecipa bestent»
tntoritisantei atraente, 4 e «Bali*
d* um»
r;ormallsta». Iniciativa
CoTiIsefio d» Prefeasorandoi d»
Normal Oftrlal
1150. da &col»
Joaquim Ribeiro, eol* reallzac*"
est» marcada para n dia í de setembro próximo vindouro. A fim
d* darem um aipecto agradável
»¦ «Baile NormalIaU». tout» qu*
dever» reunir a clair» eetudantlna
rtneti* «tise/ numa nnlto «tmpattc».
teu* promotor»* organlaaram um
orogram» «* brineadel-B* qu» toe¦ar*, a reunllo dançant» d» I *St
«*t»mbro slnf»r»m»nto cordial.
ENLACE - Teri: lugar no dia
7 a» *»t»mbro vindouro, n* !•"**»•
o
1» mstrli de Sito Jo&o Batlito.
endace matrimonial do lovem S«bustlao Schmldt, valoroso defen»or do «Velo Rlolar»n»e». ftlho de
d. Iaaur» Asauncío 8chmlrtt. com
» «rta. Cellna Msrasc» Hebllng.
d* d. Anita Marasca Heflltaa
btlá.

SUZANO

Prepara-se a cidade para
comemorar o dia 7 Setembro

rorrentot. de am bo* os texo*, •
eom dlstrlbulçlo d* Inúmero» •
valioso* prêmio».
A Prova Masculina teci toldo Ia T borai e a Prova r»minina -to • nova», realliaado-i»
linda, om grandioso drsflt» p*
q«*l
lu principal* nu* * do
oartlclparto todo* o* «eolana •
atleta*
A lulgar.** pela H*t» de S*fcr.ln» * pelo entuilasmo rctnanl*.
O fl Circuito da Cantina «at»
'adado t, ateaiiçar •atraordlnato
brilho.

r

Plano de construção de casas
às populações sem recursos

do Plano 8»-tenal para a»
ROMA (L T.) - O Comitê de atuação
hoje o programa para o »egundo
Moradia» dos Trabalhadores «provou
de 3S.8 bilfcõe* corr»v
ano estabelecendo verbas para a Importância
1952.
pondente» ao período abril 1951/março
rapidamente. A prlmelr»
A» construçOe» estfio »*ndo executadas
Depois de meno. do qu. ura
obra foi iniciada era 7 de Julho de 1949
foram j.i acabada»
ano e»Uo funcionando 2.240 obra*: a* construções
moradias.
nara 1-500 moradia»; estAo »endo eobeVtas mala 15.000
verificai » poaslbllldaNa ba»e da experiência realizada, o Comitê
respond<-nte« 1
de de «erem obtida» era varia» localidades construçde»
Inicio, dentro de limite» di
legislação urbanística eitabeieclda desde o
Indicado na iet
custo multo tnfsrlore» à» 400.000 Ura» por ambiento
ambiente, variaConsequentemente foram fixado» t-u»to« máximos por
veis em conformidade da» localidade*, com um mínimo de 320.000 lira».
um numero maior
Tudo lato proporcionara a poaiibllldade de construir
mal» acessíveis, a»
de ambiente* e de ceder a» moiadla» por preços
de trabalhadofim de corresponder ao» deaejoi di alguma» categorias
*casas
de
com
re» do» centro» menore» foi também previsto a conatruçAo
um unlco andar, com horta anexa
benefldsr
coa
Com latos construçSe» mais econômica» será possível
dezenas do tra.
o Plano o» pequeno» municípios em que refidem pouca»
—
Casa».
balhadore» que contribuem ao plano «L N. A.»
Assim pode ser considerada em fase de atuaçfio a reallzaçio capilar do Plano que foi concebido mesmo com a flnalldide de propor,
eionar trabalho ao» desempregado» e moradia ao* residente» nas loc».
lldade» deprimidas.

CACONDE

COMÍCIO POLÍTICO
(Do correspondeaite, 20) — R*ltzou-*e neata cidade, um comício
de qu* participaram entre outra*
pessoal, os senhores Ranlere Malali II, candidato i deputado federal
e Joio Bravo* Caldeira, candidato
à reeletç&o A Assembléia LegislaUva do Estado d» 8. Paulo.
O ato teve lugar pela» 19.30 horas. na Praça Rui Barbosa, com
a participação d* artista* trazldos do Rio. para um rshow>.
dl
Foi Irradiado pela PRC-»
Campina» e Radio Tupi.
usaram da palavra oa aenhorei:
Ranlerl Uazzllll; (que e filho de
Caconde);
Joio Bravo Caldeira,
deputado estadual; ítalo Mazzllll:
Francisco Barbonl, Valdemar Carlos da Sousa, oficial maior do Cartorto do Registro Geral; Altlno
Ribeiro de Brito, delegado federal
do Imposto sobre a Renda em Sao
Paulo; Romeu Pire» Ferreira, delegado fiscal do Tesouro NacioPaulo e Valtrldo
nal. em Sao
Ferreira de Soma, agente do Imposto de Consumo.
Nesse mesmo dl», pela» 9 hora»,
houve, na Matrli local, missa em
eçfto de graça» a. a» li hora».
a esta cidade um avtio
chegou
trazendo urn
para-quedlsto qua
desceu na cidade, eom a bola para
o Jogo entre o Palmeira» F. C,
de Sio Paulo, com o Untio Eaporte Clube, di Cacondi.
O resultado foi dl I a 2. para
e Palmeira*.
Ante* do Jogo, fot aervtd* ua
churrasco ao povo. tendo tido muito anlmacfio d* vtattantaa. quer da
Caconde, quer da* cidade* vlalnha».

PENAPOLIS
EDUCANDAMO CORAÇÃO
DE MARIA
(Do correspondenti. 20) — Com
a presença d* D. Renriqui Cetaln. bispo de Cafelandla. realizouae no dia 13 deste, no Cln* Slo
Benedito, nm* seislo lOlen*. comemoratlva
peta passagem de
25.» ano d» fundaçlo daquele concettuado estabelecimento d» en*tno de PenAnoll*.
Como complemento is «olenldade», tinuvd, |xl» manha, na capeIa do educandarlo, mlasa cantou*
com comunhão geral, rezada por
D. Henrique.
Dirigido pelas trmis Fr*ncl*caua», o Educandarlo Coraçio a*
Maria vem se Impondo sobremanelra na educação primaria • normal. contribuindo, aaslm. para qu*
tenhamos uma mentalidade
qui
nossa honrar o povo brasileiro
Foi
PROMOÇÃO
promovido
ao cargo d» aub-contador do Band»
Sito
Pauto,
o sr.
co do Kstndo
Leme que. por
Joinville Pahlra
força dessa promoçio. foi tram• agenda daquel*
ferido para
Bnnco n* cidade ne Uberlândia.
-ao testado d* Minai Oeral*.
FESTA HO PARAOUAi — Come
nol ano* anteriores,' o bairro do
Paraguai vai alegrar-**, no dia I
d* setembro próximo, eom am*
testo retumbante ond*. alem rta
parto rellgtota. nio faltarão barraça* e lellio para a dlveraio do
povo daquele bairro.
NOVA DIRETORIA DO AEROCL.UBB — Em recanto aiaemblela

TURISMO DOS TRABALHADORES
ROMA (I.T.) — Esta assunto
foi focalizado pela Imprensa ltaliana • no curso de ilgun» congresso» • definido como um problem» a aer enfrentado aem demora.
O» ponto» lubmetldoi a exame
«pecial sfio:
a) desenvolvimento do turismo
do» trabalhadores como condição
ad elevação cultural, social e da
melhorias flslo-pslqulca»;
b) a mal» racional distribuição
da» feria» em relação a» exlgen
ela» da producio. da eacola e da
famUla;
c) fadlItoçOe* no» hotel» • no*
transportes dó* trabalhadores;
d) o problema «economlai-ferias».
O «Glornale dei Turismo» eitabelece uma comparação entra a it
tuaçio turística de ante» da guern e a de 1905. A comparação relulta latlríatorla: em 1938 a» 11nha» de ônibus de grande turl»
m. eram 636 com 40.988 k. percorrido». Hoje estas llnbas sio 1.309
com 1S0.363 km. percorridos »omente no»
primeiros meses de
19Ú0. Oi estrangeire* Ingressadoi
*W2.995:
na Itall» em 19.1R fontm-3
1949
em
em 1948. 1.590533:
3.401 662. A guerra tinha compledestruído Instalações •
Umcnte
hotéis re-nunlndn-se eatnl destruiçôeji em 16.I35 leito». Desde 1945
até 1919 foram reativados 13.515
leitos. O numero de eatabelec.lmentos balneários subiu d» 1.237 em
1940 para 1418 em 1943. Os estabe'eclmontns termal» lublram d*
281 para 266.
CONGRF^^O MUNDIAL DO TRABALHO mTELECTÜAL
— No próximo
ROMA (I.T.)
m»j de outubro seri rwllzado em
Roma um Congresso Mundial do
O ImporTrabalho Intelectual.
tanta congresso cont» Ji com a
O

adesão de varia» delegações e*>
trai.gelraa, entre a» qual» a francesa, a Inglesa, a belga- O ml«
nlstro Italiano do Trabalho «cri
um do» membros do Comitê di
Honra do Congresso que esti aendo organizado pela «Confederazlone Italiana Profe.-slontstl a Artlatl».
NOVO CONSELHO DB ADMINISTRAÇÃO DO I.C.L.E.
ROMA (I.T.) — O subsecretário
no Ministério da» Relações Ext«rlore» Domlnedn deu posse em Rnma ao novo Conselho oe Adrnlnl»traçio do «Instituto Na-donala dl
Credito per II Lavoro Italiano ai1'Estero». Depois do relatório do
presldento RonchI. o ¦ubsecretario delimitou oa critérios a lerem
¦eguldos para um» rápida utllltaçfio da» verba» do «fondo doll*rl> e daJ disponibilidades era
pesos para fins de emlgrsçfio
CARROS-CINEMA KAP EHTPJV
MUSICA LE
«SETTIMANA
8ENESZ»
ROMA n.T.) - Ho curao d*
próximo mês de setembro serio
realizadas em Slen» a» tradicionais manlfestaçoe» dl «ettlmam
mii3lcnie a?nese> que, nesta edlçio. «erio dedicada» ao» «utnre»
da escola napolitana. As exeruç8-a
serio efetuadas no «Teatro dei
rlnnovatl> que foi rçccntementi
restaurado.
«ESTATE MU3TCALB ROMANA>
ROMA (I.T.) - O vrrSo moslcal em Roma teve 0 aeu Inicio
com um concerto realizado na
Basílica de Massenclo. com a regencia do r'«estro Cario Z"cchl.
CELEBRAÇÃO DE OIUSEPPE
VEKDI
ROMA (I.T.l - O Comitê nacional constltuUn para a* celebraçftej d» Glustppe Verdl. a serem
reallzid»» em 1951. estabeleceu
um prêmio de quatro milhões d»
liras a ser entregue num concirno
para uma opera lírica

De qualquer ponto do Estado
você poderá ouvir
HOJE — às 20 horas

"Vozes éa Terra"

Escrito e dirigido por
OSVVALDO MOLES
Musicado por
GABRIEL MIGLI0RI
Transmissão pelas emissoras:
RADIO RECORD -- Em ondas curtas e longas
RADIO BANDEmANTES
RADIO CULTURA
RADIO CRUZEIRO DO SUL
RADIO AMERICA
RADIO GUARU.TA PAULISTA
RADIO EDUCADORA DE CAMPINAS
RADIO CULTURA DE ARARAQUARA
RADIO Dn-TJSORA DE PffiASSUNUNGA
RADIO AVARÊ
RADIO BRAGANÇA PAULISTA
RADIO S*0 MANUEL
RADIO BOTUCATú
RADIO CAMPOS DO JORDÃO
RADIO PmAJUf
RADIO PRESIDENTE WENCESLAU
NOTICIAS DE OUTROS ESTADOS

Grave desastre em Guaranésia
abalou toda a sua população
GUARANÉSIA. Min»» (Do enr.
a
respnndente) — Domingo. IS.
ba»popular*.-» da cidade ficou
tante rhocada com Imnrixslonsn•» deseatr* de caminhão, no qual
perderam «na* vldai e ar. Antonio Porto e sua esposa d ('•'tarln» Galante Porto, ficando ain.
da gravemente ferida» duas filha*
do c*»al. Nelde e Meri» Lux Por.
to • o ir. Joio Porto.
O veiculo, qu* demandava a d-

do Aeroclube desta ddad* foi eleita * nora diretoria qu* dirigir*
o* **u* destino» no correnta ano,
ficando assim constituída.
Nelo Salem: vicePre»ldente.
preildente. Jorge Sablno: 1.* teeretafto. JJandlra Trench. 2.* »•
Dia»
d*
Valdemar
crettrto,
l." tesoureiro. Cornello
Aguiar,
Brtgnoll: diretor d* material. O»umo FrancUco Al»«». diretor d*
pilotagem. Napoleio Rito.
Conaelho: Raul t. C*»a»eo, Oodomlro Gualda • Hablb RahaL

dad*. guiado pelo *ra proprteii»
rio. aem frHo» tomotu.lnc»lcul4vel velocidade na descida
qu»
vem dar a Vargem
Com o garf*
n«
da dlreçlo partido, capotou
curva, ocasionando na sua qu*da a morte daa duas pesma*
d*
O estado da* duas filhas
tnfortunado casal r desantmador,
tt.
vlrtud»
extensão
dn*
em
d*
rimento* recibldo».
Segunda-feira, a* 13 hora», fo
ram dados i «epultura o» enrpo*
notando-i*
casal,
do
Indttoso
grande acompanhamento.
Fnta de Paa — Ao que ¦* «abe, oi festejoi comemorativo* da
aertrdo político do município, terio lugar no próximo dia II d*
Setembro, data e*t* do tS* «nl.
versarlo da fundaçlo do munici.
pio. Um apelo seri feito a tndm
estejam
o* guaraneslanoa.
que
residindo fora. para que aqui »av
nham celebrar a
harmonlxacii
um
dandn-se,
assim
política,
cunho todo especial aa feítlvldades, que constarão d*
grande»
bailes e churrascadas.
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Que e que representa SEU BAIRRO no grandioso CDnjunto da capital paulista?,
ACOMPANHANDO AS PAGINAS ESPECIAIS DOS
gglffOS PatdÍS*&UBS5
''
i

Carmelo D'Agostino
P. S. P.
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A RESPEITO D0SEÜBAIRR0
O LEITOR TERÁ INÚMERAS REVELAÇÕES
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Nossa reportagem está percorrendo S.ANTO .AMARO, VILA PRUDENTE e IND1ANÓPOUS:
No próximo domingo, dia 27, publicaremos as páginas especiais dedicadas a SANTO AMARO
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SOCIEDADE BACH DE S. PAULO
p»n-*rin*'t'**i

pp'?

**('*í*i**f,*-T'i*>

B,*',b

dt 8. Paulo, reallzarje-á amanhã. ás lfl horaa. na Faculdade dt
"Srdes Saplentlae",
[ilr=i*JTíliatS,um» P^PS^íSÍSkWBB^'?^^^'^flil-\^^^^^9^M^
Saplentlae". um»
Filosofia "Sedes
eonl. 04 (font 42751)1 Ovld'o
Junqueira, Helena Mato. Facho,
ANIVERSÁRIOS
Filosofia
no municipal
musi.
hoje.
pelo
Pei0 educador t» musl.
nntl. rua Conde do Pinhal. 92
co, Inêt Van Deursen. Iralde GoFazem onnt hnjoi
PiUestr»
p^estr»
p.-.•'•¦¦¦"¦•:::-r:;'-V'èi"-y^;'^va A nrtTÔnion nn
Ml^SBHtiPlffltisW^^^Mm^l^S^R
nO «tosca»,
Em segunda recita de osslnatu'-'^mllfclW^M
Intitulada Plplfl Rfllil?
Pablano Lozano. Intitulada
cista
c,ata Fabtano
mei Cardlm, Jaclremt de Marco
Srs. Wnldemor Plnottl Rlolando
:::r^:^:":'À:fP13;::r^:::::: tCmta
«rone 2.7238); Otávio Martlni dt
*"
"Johnnn
-JoAann
""
%
^
^:x*í^ifeí
n°le.
,er4 apresentada
0Pr<?sentada hoje,
ai
Si fflH,'a^t»»'i^È'M!^^^^:^í^^
Sebasflan
Scbnstlan Bach t as
Leonor Sousa Calmon, Leda CorPereira do Silva, Afonso dt PoiToledo (fone 4.7U83); Joaí PerelÍ^JÍ^SjÍ^^^^íNÍÍ-:':-: UrUSfUai n-ra7 tora
«Tosca»,
Pucde
21 horas, a opera
Meia
rdo Porto, Lidla Matcut.
crlnnços". 8erá observado o temo, Frederico Datlt Plagge, Benra Gomes Sobrinho, largo 7 dt
Tagllavlclnl. Ellzbetta B.irbato,
Soares, Marllia Ribeiro da Silva.
relembro. 34 (fone 2-4422); Ma.
Jamln de Morais Pinto t Waldtgulntt programa:
ü governo do Uruguai nao tem faltado com o aeu eficiente apoio as
Rasso,.
Zagonara,
nl. Mascherim,
Marlce Ribeiro, Merilnha Zoncumar Blschoff.
- Ptojcçu s da gravuras rario Altenfelder Silva, rua Boa Vis¦rte* cênicos, propordoimndo-lhes os meios necessários pura quj o «eu
Damlano o Lembro constituem o
ner, Maria Odett Arantct Aqulnn»
Sras. Marta Aparecida, filha do
presentando vnrios episódios da
ta. 127 (fone 3-3819); Neckyr Tt.
nu.n nano capas uo dar ou teatro, naiiiaiucinia
se
famosa
a
representará
elenco
uuoiv.i.ic."-1'
a.
que
Marilda Martin». Maria Stela I*»
•r. Paulo d» Morais Bicudo; •
vlds do J. 8. Bach.
.es. ru» Senador Feljô. 176 (ton»
com » cultura do teu povo. Assuo
compatível
»"uaçuo
deste
espetaulua
A
montagem
opera.
auoioC0Bl
pa'".
ra, Míriam Brtga. Míriam NotaDel Cario» Nlcollnl. *»ao plano do MlClaudia
Execução
II
—
rua
S-3364);
Arnaldo Siqueira,
culo, diferente dos demais até hoo decisivo bafejo olicial, funciona em Montevidéu uma orri. Maria Marta Whltackcr Rlbcinueto em Ré menor do «Pequeno
po» do ir. Luís Nlcollnl.
92 (tone 2-1428):
do
Pinhal.
Conde
onsob
a
estará
atividade»
acaba
d»
apresentadas,
dt
esplendido
cujo
je
programa
ro. Marta Helena Morgantl, Mar}*
runizãoo teatral,
Srtos. Lella Silva Butcti. fllh»
Mtgdalena Bach».
Anna
Livro
de
LUI» Mortto Príenç». fene 4-6921;
etitaçSo do cenógrafo eng. Perlcle»
Katherint von Etteu Ljfford, tm «rtigo
Ua Lema Ferreira, Maria Pulo»
— Execução da Contata n.»
Relnaldo Kunts Busch •
do
sr.
IH
ser oi>rcciado pela Jornalista.
jatra» Vltulle. ru» àlareonl. iX
Ansaldo, um dos mols compotenJunqueira Nogueira, Marta Itaoal
revista do turismo • boa-vizlnhança • do qual aqui a»
MaSllv»
Busch:
Leonttn»
de
numa
d.
«Bchlagc
doch
So.
gewuenscht»
publicado
tes técnicos da atualidade.
(fone 4.3071); João ¦. Paggln,
Gomes, Maria Helena Santos, otidt
ncgumte
Francisco
porto:
a
filha,
dp
tr.
«olo
•
rlata,
controlto.
Stunde»
par»
tnuiscíeve
rua Turtassu. 1179 (fone 51-72011;
lia Moreira Lima, Olga Alvaretl
«A ENDEMONÍNIIADA», HOJE.
Lucca t dt d.. Carmela de Lucca;
orquestra, com o concurso do Orti' ícaiiios assim coiiiiecendo » Comedia Nacional do Uruguai, qu»
Antenor Dlat, rui Cavalheiro. 3U5
Regina
Regina Asais.
Kubião,
NO TEATRO DE CULTURA ARWllLourlvel
tob
ot
auspícios
»r.
dc
SODRE
filha
do
Escolar
Rute,
(Servi,
rapidamente
Grupo
Infantil
do
fe&o
¦a vem desenvolvendo
,rono U-3721); Armando Bergaml.
TISTICA
Pierre, Sandra Grazzlnl, Sônia Pa*
Elvlra
d»
d.
•
d»,
ken
Carvalho
rogen«ob
¦
de
Instrução
Elétrica)
do
Prado»,
Pu*
Ministério
«Eduardo
Kadlo
nl (fone 3-8557); Sebattlão Beruo Oficiai do Diíusion
checo e Silva, Sofia Mala Vatcort*
Hojt. às IS • 21 hora», » Cl»,
Paul» Carvalho i Marta Mauét. flo governo promove atividades recreativas d»
cia da professora d. Jenny Car>
meco Júnior, rua Marconl. 21;
blica. Através do SODRE
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•etrulndo pnníls mal" Importantes paro desempenhar. AlfUins. depol»
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59, n.« 8, em dó maior (Rasou,
cuja capacidade * d? 3.000 pessoas. A entrada custa apenas cinqüenta
Edlton, filho do »r. Benv»de amparo à Infância t a organlCapital em outubro próximo vin*
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allegreio, preito agifafo. — Hí PARTE — Chopin — Marurfca
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drà, Aníbal Ribeiro de Lima, AnMr-se-à, no dl» 3 de setembro
A.l B.
no Inferno», ouvertur»;
estreará no dia 29 do corrente, uo
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foram confiados o Madalena Nlcolmando Couto, num espetáculo
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nosso modo de pensar tobra o assunto:
de AlbuqueVque e Tito Fleury.
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Galeria d» Arte Itapetlnlnga, «
No programo, exlbtr-se-Ko . raGraclano lervollno;. «Amazônia •
xlmo. àt 17,30. na Igreja do Coatlça, no ll.o Oficio Civil, com •
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Barão dt Itapetlnlnga. m.
Elemor Budarua
monos
nramlstas,
quarta-feira
trnpezlstas,
equiInstituto»,
por
o
Fllno.
matrtHlhelro
vento do Carmo, o tnltce
tr. Marcot Antônio
Teatro Brasileiro de Comedi» r*dançante dedicada a seus associa»
Teórico • Pratico dt Ottca Etc
mostra dt trabalho» dt
» tecnologia»,
fiindua.
«Economia
as
fo.-«»
llbrlstas
e
malaharlstas.
VERA NUNES E TON1A OAttRERO
hagy;
cowtísro'"»:!!
Silva
da
tf
>
monlal do tr. Antônio
dos e famílias. Reserva» de mesa»
mentor, a cargo do prof. Arlitocerâmica do» índio» d» Ilh» d»
do Polo Norte, os «poncys» »mi»
Menezet Campos; «CirJnsA
"O
Pelo nvtBn do cnr-c'rs do "Lotas
Vítor
SUL-RIO-ORAN.
por
SOCIEDADE
Vítor, filho do tr. Rosallno
t peça de Tennessee Williams.
t demalt informações, na secreta,
telet Orttnl, das 20 ta 21 horaa.
Bnnnnal.
trodos. palhaços, ctnnys», nn*..«.
Oomet», por Graclano tenrolos
Atoo Nnc|on*l". che?aíAo terçiu
Bul.ltlo.
—
Vítor,
com
A Socledadt
DENSE
t da d. Cecília da Silva
tnjo de pedra", numa tradução
ria do clube, largo do Aroueha,
PINTORES INTERNACIONAIS
Os Interessados podem dlrtgtr-s»
bem como as feras da tua cole«A realidade dt Volta RtUno;
<to
feira a esta Capital duas conhefilha
• trta. Catarina Julleno.
grandentt rtalbiarà oo proxiras
130, l.o andar, telefon» 82-5111.
de Raimundo Magalhãe» júnior.
_ Na Galeria «La Fornarlna». à
k tedt d» Associação ou pelo tal.
«Sn zoológica.
dondw, por Rtnaldo Cegai.
at
Cdas estrelas do cinema naclonot:
Mld»
d.
tr. Caetano Jullano »
dl» 2 dt tetembro. mal» uma
das 20 às 22 horas.
Dirigida por Lurli.no Salce •
24 de Maio. 107, mottra d»
4-7251
I
run
O
Oran
Circo
8hangrus.
annaNunes
Vera
o Tonta Carrero.
tuat feittt campestrt», oa ParNACIONAL ATLÉTICO CLUB61
quellna Albanês» Jullano.
apresentando figurinos de Vacra
UNIobra» coletivas.
EM
eaquln»
011
à
rua
dt
DB
ESTUDO
Mnoca,
do
BODSAS
Vera Nunes
e Tonla ourrero,
— O Nacional Atlético Cubt rtqu» Municipal de nutroplranga,
rlnl. <0 tnjo de pedra» »erá InSANTE BULLO — No Urgo 8U.
CURSO DB LEOISLAÇXO H
AMERICANAS
<iu.
continua
cerlo.
VERS1DADE8
permitindo
rfO-TK.NAOtfN".
liem de amarem no cinema, r».
ri realizar hojt, • partir fla»
à margem da rep-asa de santo
terprp'ada por CocIMs \fjecker.
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Ceelll». 16. expotlçào d» «quarela»
ot seut
frequentodnr-s vult-in
A comissão de estudo t trttn»
BR. ERLINDO BALZANO — Co.
Ipm pare da Companhia do Te»,
22 horas, em sua tede aoclal a
Amaro Onlbut especial! conduz».
Henretd.
Nidlo Llclo. EHzabeth
t oleot. /
A Assocloçto Cristã dl Moço»
Umdua dt
soocoleção
Estado»
»
tua
not
mento
gratuitamente
Sal.
Erllndo
um»
tro Coparahana. do (tio de ju.
ttgat t amigos do ar.
Pestana,
avenida Rangel
rão àquele local nt participante
EXPOSIÇÃO DO LIVRO ITAMnrlna Freire. Nell Pntrtcla. Marde Sào Paulo, comunica aos lutoBraslI-Estadot
lógica.
Cultural
União
<ano. vão oferecer-lhe por motivo
ne ro.
reunião dançante dedlcad» ao»
que Fernando ae Barro»
da festa, na qual, atem do tiadl.
LIANO - No Museu de Arte Moressodot que ainda tt encontram
ae enenngot Pnlice. Raquel Monclr, Ceelll»
PAVILHÃO ARETHUÜZA
comunica
qut
Unldot
d»
de «ua tndlcaç&o para o cargo
tprecentarú sexta fp'ra. dia l u.
teus associados e convidados.
cional churrasco, hivtrá danço» »
derna. à ru» 7 dt Abril, expoatMachado, Maurício Barroso, Se»
abertas at Inscrições para o novo
O Pavilhão Arethuzza. armaan »
tram «bertas. do» 9 às 11 o da»
«ice-gorernador do Eatodo, um
CLUBE MILITAR DA FORÇA
Do Teatro de Cultura Artística,
outras atrações.
Curao de Legislação • Organizaçáo do Livro Italiano, constltuld*
rua Silva Telea lAIto do Pari) aopar»
glo Cardoso. Voldemar Wey, Rui
Inscrições
horas.
17
ot
14
churrasco t realizar-se em dia t
PÜPLICA — O Clube Militar da
eom o comedi» ae uullhirme Pt.
de cerca df 4.000 volumea, aoor»
iSlanco de Divltls. Joscpb
do Trabalho.
DEPARTAMENTO DE FINANdt
Afonso,
com
curso
uma
função,
rà
hoje
matt
ção
um
fszer
desejar
quem
"tiplredo. "Um deus dormiu ta poi
Força Publica fará realizar am»icoal qut terão previamente maros mais varlndot assunto»
Guerreiro. Fredy Kleemann VI
o drnnin. «A ultimo lagrima», t
Qualquer pessoa Interessada poÇAS CLUBE — O Departamento
um ano ds estudo especializado
At tdesõet poderão ttr
nhã, dai 16 àt 20 horas, em mi»
t-adoi.
caBa", dirigida por 8tlvolra SatnrX SALÃO INTERNACIONAL
na sed» «Ia
dt Flnançat Clube fará realizar,
derA Intcrever-s»
variedades com Tome » SlnhA.
tor Merlnov o Frank Hollnnrier.
americanas.
em
unlvr.rildadc»
sede toclal, no 15.0 andar do Edl»
dadas aos teguintet senhoret: —
DE ARTE FOTOGRÁFICA DB
A.C.M.. à rut Santo Antônio, 201
no dlt 8 de setembro próximo,
InstttuU oi
Tho
o
Anualmente,
fido America, um vetperal dan*
jilro Dias Cavalheiro, rua Mar.
SAO PAULO - Nos primeiros dlat
na vizinha cidade de 8antot. o
ou pelo UL 2-3145.
em eoEducatlon.
International
çíntt dedicado ao» »eu» associa. (
de setembro, na ütlerlt Prest-t
itu tegundo convescote dedicado
amtunlv.raldtde»
eom
operação
dos e convidados.
Mala, promovido pelo Foto-OInefamílias. A
associados
t
teui
aos
am-rlcanat
entidade!
rlcnnot.
¦.'.<.'.'.UJ.i.i.«.I-I.
«BAILE DOS ENFERMEIROS»
Club Bandeirante, «17 tiabalbo»,
dar-se-à às 6,30 horas, na
norpartida
o
com
governo
t
— Dia 6 dt tetembro, àt 21 hnparticulares
dettacadot
Edgard Cavalhlro e
Estação da Luz, em trem espacial.
proveniente» dot matt
um numtro
eonctdt
t-nmerteano.
raa, not talOei d» testai do Ko*
autoret de 28 palsee. O IX Salão
Convites podem ttr procurado»
k»......t.
,, fa
de bolta» dt «*«udo ¦ wtudan-tarmonloas
fido SENÃO, à ru» Galvào ButA temporada do Serge Ufar sai e
Vicente, à rua
Internacional de Artt Fotograric»
Amador
qut te/am «i tem um celebre -ballet", do qual
ir.
latinoeom
o
republica»
vinte
d»t
te»
tino, 707. será realizada uma gran.
Ot advogados da» tmlttorma d»
dt São Paulo, será »b«rto »
com o "bailei" da "Opero de Pa- partituras dot -batleti", etai per* há pelo menot um» ttettma tV
Brigadeiro Tnbtai, 298 (Depart*amniesna».
tlnh» sido construído, primordial,
dloaa feita dt confratenilzacto
nettt siom-nE.F.S.J.).
da
tlttção publica, nt OalerU Pr-»Hs" lei com que ot amadores, dem multo quando outrtaa* em praracõsi
dlr
ttltvttão
Aliai, rehalfcoioikv t
Finança»
»e
acham-t»
mento
d»
d»ve;So
lnUr*»»ado»
teOt
menta. como uma maquina d»
da cltaso do» servidores b-splta«ta um tstudo
FKHTA DR
ttt Mala. dlarlamentt. • parti»
to.
empenhado»
Brasilcomo sempre presos 4 moda do diícoi. ralta-lhe» o complemento autor popular, att» tudo * pro.
Cultural
à
União
rlglr
entorto. D*vta ttr empregada
laret.
rO****-*A'r,",*N«T»r.AO
do» primeiro» dIM d» setembro
cujo objetivo 4 encontrar ama
momento, andassem d cata dn ettenctal ¦ coreoara/la.
curado.
Para qutm o apreet»
Estado» Unido», Departamento d«
eonvlte».
«xiglndo-a»
Haverá
Inauguração
para ditado A pestoa qu» dei».
"Guelte". it Adotpht Adam, * neste
BDIDICATO DOS AEROVtARIOt)
aoluçào qu» harmonlst »» rtpor.
próximo, devendo »
recomendam ut
XMupcrrlmo repertório à venda no
•
gênero
Itvt gravar falava tm um» cape»
•pena» prova d» qu» a convldan»
NO ESTADO D« SAO PAULO —
tagent «x-erlorti d» TV • o* dL
mercado paulista
Poucos pro- oem am exemplo disso Qut aflr. aratwcdo St
Thomas
Brocham
de dr cone ligado «o etllndro,
trabalha em hoapltalt, casa. op
— O Sindicato dot Aeroviarto» no
Muitos terão ouvido l*. com • Roval PhRa-monte o*rtltot lndividuii».
curaram inveiiipar a quaiutattt mamai
tcbr» o qutl tch»v»^t tnrrol»taud». rnaternldadei a imbuía.
-uno
fará
rtalt.
Paulo
Sào
um»
Estado
d»
dt
aa
A
TV
-neontrtm.
Poucoi st lem
do material adqnlrulo; raros t» 'av do -ballet"
pode.
cheitra, e cato nao ¦
dt um» folh» de Pltndret Nem
torto».
a p»r 11 r da»
zar amanhã,
rtportagem dt rua. por exempla.
demoraram um nouco na impor, encontremot sobre ele nascido tm • de Koustevittkii eom ¦ Slnfa.
folha ¦ gravação era feita por
F.««"'ões
do
ros
direito»
lio-a.-.
ot
21
Infringir
tacllm-nt*
do
compositor
ftt
o
crarao
•iica
cru»
ronda do gênero dentro do qutde Boston Para not a an.
nm» agulha dt aço Havia uma
tferdlda pela Paiporta Club» Pinheira», à ru» D.
d»o mmfcal
ilante cantaWIt do quarteto dt
qut o Indivíduo ttm d» não »•*
mieliemenre, Lllar varis em (801, faleceu em ti!»
d» Barro» «cab« d» r-»llz»r. comum» obr--prlm». Nada
minlvela fixada to cilindro; para
Fernando
A Dlr.hi-1» di *tr*1ç< dt
8upoJoaé de Barrot, 296, um» festa
urotlro».
«ei»
n"o noi (rouie nenAtíma notrída. r principio fornallsta, tornou-i» Trhaffcoioifcti. valt por fodot ot
prejudicado por
Não
hn*
qu.
ralava
dor-aimrni
.,..,.
neilcuUISSm-nTe
gravar, a peno» qut
lílo». uma peiicui»
.. ali»
alta ao bom.
.-.i-h.. m
rrantif raeora-nda tn» nwCi».
d» confraternização comemorai!.
artl-tlc
nhtm qut • camar» t*l.vlao*a
fundando o «eiti "balleft-.
honestidade
.
de
seu repertório t o que 'em depois empresário,
onde
rt» d»r volta, à manlvala.
dta.o,-Ma. í um» película
rtaut o ut». d» t»mu> 1ur*nt»
va do 1.* aniversário d» tunta.
cchâ-te entocadt tobrt um» aa.
Z c.p.t». «mport.ncl. num. obr.
Unanimem dr ,\roçrama se coslu. Teatro Ncctonal, onde se propOr
o, ^r.nteT.g7n
A primeira gravação de Edison
gosto • Intellgend».. f» «or-t
a artt* *m «unsmiiicà» t nu.
-trulna, t qut um eavtlhelro qu»
da entidade. Cotut» do ptv.
Voltando, porem, ao» moderno»
ção
mo cftamar dê "claaiteo". NeMi npresentar os novos compositores.
diretor
do
—
«In» A O •) T *ls» aiis im»
O punho
Marr
irte
de
umt
canção
foi
ninar
baila,
num»nào quer ttr tltto apareça deat»
gramo, alem d» um
ient(d0 o "bnllft" "Criampt £i|/. Levado d falência pela -enofuedo dlono» de attWèp, Impossível n«o
«vitai - n»nilbi t -n»r« en
ele
Llttle
Lamb
Quando
.
flad
Luta
ros dt ptlco, ¦ cargo d.
modo. na» tel»» d> ttlevlnão do
«»" foi bem mau lellx. Apre- de tttt. entrou paro o Con»e-tia. lembrar que Stravln.ku i mestre
pauiuw»
dc
p»*»
Mneftctr
t de.
tanhoeo
tocou,
o
tom
tr.
t
"Pamiro
Gonzaga. • um «ortelo d> pasta•
Obro» como
pala Claro está qu. ee*e indivíduo
sentou coma, realmente (nedlíai tono de Parts como oro/essor d» no gênero
qur » mtt^ctdni de smemi
Ml.
mu ainda assim perfeita"Petruschka', "A Con.
oferecida» pelt» >md»
tereai.
•
com
direito
o »**>
de
roto".
gen»
durant»
todo
rrsnoniildtd»
lulgar-aeU
nao
mui.
compoinclo
Sua
obrt
t
Trará o nojio r/ubllco Na rilsto.
audível.
mente
preta* dt teronovegaçào. Chopa*.
rtpouAO
•to da musica, diga-sr d> passa, .r vasta neta se tttcjni as opt. sagrado da pnmav-ra". "João dt
protettor a» dt ittuaçào resultar
Durant» o» nov» anoa qu» -a
oti
ICampann» Boucatlia ot
Cartas" r-rfftnrm o rjenrro
guaraná», coca-col» • tandulenea
prejuízo par. ele.
oem. a Imporlanclo do "ballef t ras "Pedro e Catartna". -o Cha
demasls.
Edison
estevt
seguiram.
Trantitc - D 8 T 1
"O Postllhio dt
terão itrvidos gratuitamenta ao»
Em Novr Tork lã te apresentou
Longlu. melhor, ido grande», suficientemtilin pequena
Mímico desc-Hl- té".
Invencõt»
com
do
outras
ocupado
um caso. Por ocasião dt tstrel»
presente».
ea. há para a suo c-iaçío dolj n,eau" Sio trabalhos que It ido m-nf» ricas para serem iulaadas
t trabalho» para poder preocupar.
de uma peco nt Bro»dw»y htvl»
Feflemenfe. ap«»a»
caminhos,
ou se escolhe uma te -epre-enfam matt Ao eonrra. por »l id».
FKSTA BKNEF1CENTK
i» com o "cilindro tal«nte". Uaa
deixa a Jovem esposa, poucot dl»»
"Qlsrlle". dt moderno, Stravlnskv vem sen.
televUor»» portada» à
ctmarat
um praclnha. chamado àt armat,
um
mamini™ /d ciljf-nte, o« entdo o rio do teu "baUef
assediada
por
ASSOCIAÇÃO Dl SAO JUDAS
conc*ntr«r-*»
•
voltou
Uo
logo
e atraente, é
moça
Esta.
casamento.
do
depol»
entrada do teatro ptr» captar
Do
necess, ad. .
eompojlior conset-ntemeníe cria cbrtgatono em todo e qualqutt do ornmffo constantemente
TADEU - A Associação d» Bao
ro fonografo d encobriu qut um
nldalm^ie ma. depois, premida p...
ReslTe
S
flagrante» de pessoas ctlebres titl/ar o "Pássaro dt For/o" nor ezempío,
hoje. à»
a muítea paro nina Interpretaçíc repertório qut se prete
Judaa Ttdtu realizará
cer»
lh»
ao aludido Indivíduo » cai na má vida.
dt
dltco
proporclontva
entrega-ae
ffierXoró-o.
'nclulu num do» propramai. t »i<» um Kccelente álbum em qua.
tlstst t políticos famoso» tntr»
desesperad».
mfmfca e bal/ouel
e. a jovem, desesperada.
21 hora», na residência do ir.
folh».
t
do
morto
policia
Na maioria
NA CAPITAL!
é
pela
mtlhor
t
qu»
gravação
maandro
malandro
o
dZuTo
depois,
Loko
LÕEO
ettat celebridade» qu» «pareçad.i guerra. Vavoltar- dr.^
d"« caioe. o ultimo caminho t i por mo not e-cusamot de ma*o- 'ro discos da Cníumhfa. ijrnnaito
Marco! Btcktr, à ru» Conselheiro
Dt metmt formt. descobriu qua
atai.Md. pelo marido, qu. voUara
IuWd.-S«? Morre. Mstattd.
íuWdaT
-Itarmnnfç-ff
apa.
CUCCTOLITO —
tflevtiào,
telas
de
nas
D.
MADALENA
ram
Nova
For*,
de
beneflfesta
ret
pela
Zacarta», 491, um»
esr-o/hido.
pormenorts Çuanto t grava
SiraiHn-fcy e outros
impulAiontndo o cilindro ema
rtò. «poeto, positivo. ^~'___*lZJ^^Vm\\
nuv» do t»;
-também
cavalheiro
um
obanos,
»ão
lo
reg-nria
Ontem,
ao»
receu
cora
autor
e
qu.
do próprio
cento.
•éo exemplos
laceis de serem çdo, a unfca que labemot exttrtr tob
um» batert» elatrtoa, a qualldtdt
xão» entre o» qual», a naturalidade cinematográfica Em nenhum mo-P.fnynirhfca-. coacompanhado d» um» Jovem lou«
João do Natclmento Mota. Enter,
Serão «patroneste»» d» testa a»
apontados.
romanUcas. dramáticas e comlc».
Altas, a otipem tVl t a dirigida'por Constante iam. Tamb*m rt.
contlderasituações
melhorava
ídas'
mI
dt
gravação,
"Coe-nf
-•fialíctr». Em certa cara dt um «ubur.
coita qu»iacontec» na
ro hojt. á» 11 hora», d» ru» Pm*
irtaa.: Ana Marta Ollvtlra. BranQard»n •ihtremn» «m álbum Vtetor em
_ do uallano 'baflars* txtrt, com a
menta, o. atoro. aão dominado, pelo ridículo, de amor
iel mente.
.ntm o prablo novalorqulno, ». atenção d»
cen».
Almeida Prado, Beatris Setuas
dentt d» Moral*. Ul* (Piraqut.
ca
Vejam-se
— «itd mnsfrando representar -Xf Rogai Opera Orchestraf dois Att. miatrr «fi-ro». enis a oroiiMíro d»
nacionais.
filme»
do.
dlsoo
do
apetar
maioria
Ainda assim,
entre a espota t o
um» tenhon foi chamada por ura
b»l. Celettt Ros» do V«lt, Ceei*
rai, par» o Brát
uma tene de danças Nio vamos. cos de 11", incluindo -Openttto rilade.lfit. regida por Stofcowtfcl
dnha t a esposa, no Inicio do filme t as cenas se comportam com
dr ctr» • d» bttarl». qualqutr
de 12 anoa;
¦aiseiit
II» Pacheco • Sllv». Ceelll» Lourot
JOVEM AIITONINHO CARDOSO
garoto
personagens
.Ituaçõe».
a»
tanet", -tlod '-jogo d> Cartat" i outra obra
«nb*»
Em
«o entanto, tazet historia, e sim •cone',
raítandro.
mualc» «rt deturpada dittorctda.
-Mama», mama» - bradou •
com referencU
V«.
re».»lt-r
Roch» Azevedo Monteiro, Ca
"Pas dt Deuz" e "Olo. aue teor <t sorte dt contar para
d»
ambiente..
NEVES - Ontem. »ot ia
DAS
to»
InerenU
—
Scent",
Tobj.tlvld»d.
panar uma nmda revista em atA prtmttr» cantora qu» gravou
do praclnha. t a» aequen- -guri — venha ver o papal na t*rol Teixeira da Silva. Diva Vue
chegad»
-raniolo com • r-omclo do
»
totuiro. nino do tr- BtU
•no»,
«tia
partld»
dramáticas.
a
«<np
situações
4»
Scen'"
giimas gravações que onuímos n-iLltv Uoulton - ficou dtcepcK).
Dora
Finalmente, com r«ftconcelot. DeborA Carneiro.
-eomp»
.".
toxicômano.
ao
1-VllãO'.
entreg»
tt
C»rdo»o.
Já taltcldo t d»
a
moça
desta
»>t
miro
autor,
em
recomenaa
cias
nao
que
próprio
tes dias dominados oela arte dt
r/one»tu„i6ii»«
nid».
entre Alberto
L»mt Ferreira. Enl» Laurt Lacobt.
A atnhor» olhou, tlu o »gpo»o
tf M«rlt do Carmo Cardoto En.
rencla às cenas cômicas, é bastante lembrar o dialogo
"Nunoa — dttte uiy — «n»
Utai f seus companheiro» do ,not a qutm realmente aprecie -hnifo Pelo r-itarmontcc de BerCarvalho,
d»
dt
digno
Brandi
FniKitca
elemento
•»•
•erro hojt. àt • horas do Bona»
eom » moç» loura ». no dl»
Um. em três disco* -f/Itranhone(o praclnha) • Minhoca (Jacluon de Souza) Outro
T.rande Ballet da Opera dt Pa- musica.
Georgete
Farralra
om foco probl*.
flora Lem»
pontvti a uma cantor» gravar
gulnt». dtvt tntrtdt • um pedifomentou
torio Mandaqul. para o ctmiteri*
nota t «ão que domln» o filme. que. «pe»ar de põr
Multa
que
pente
ns-.
ttrd pteltrlvtt. tm lugar de etHelena
aum
dia.
Becer.
a»
taHuguettt
aprova!-*
oolaa
Cutllho.
eln-matografico
qu»
"tuMel" nenhum
do dt divorcio (legando qu» •
«iHí*.»» no
mu psicológicos, st caracterl» por um dlnamUmo
Paulo.
bão
moiterno
.ar r/Jinlndo os Delibes do
Hilda
Faula
Prado.
Barro»
'
Almeida
de
dt
Fernando
et)...-.
de
"Coppolla".
marido lhe h»*t» dito qu» Irl» a
plendldo. Também nettt particular a presença
ER. ALBINO BERNIN1 — OtU
de Uo Deltbes, tem clatsico. uma incnr.ulo pw «L nroorama de Ufar t nomes eo.
reaultado
melhor
d»
oegocln»
confertncl»
um»
at fax eentlr. orientando a Interpretação a tirando o
tem, aot 4J anos. ctsrdo com d.
dado mnr/em para Inúmeros con- gvns modemoi
Prokotiefl. por mo Copland. Schoenberp. Bernquando, nt verdade, for» ao t-aPO,Quanto
Teresa Berntnt. Deixa o» filho».
outH» tein. Btta Bartok. Dohnanirt. P«("nm* i, «xíMrem com nlrluo. exemplo.
Dtlt
pode-Se
d»
um
ap«reclrhento
o
"um
k interpretação. d»ve-»« reglstrtr
amigo do taxo tr.
tro com
LI» t Wllma. tolteirot. En-err»
tafcj. Falia. Wa/lpiirro. «fachafii>i»mo
At gravações dessa oora, "Somen e Jullefa". numa orai*
ei.
ulUmamente
pelo
dot melhores temperamentos artUtlcoa revelados
mlntno". Por tui »t«. o m«rido
4
nojt. às 17 nora», ao flo-piial
como q«ns» tortai ai gravações dt v'do dt KousseviUIcu
mctuindt, rlan. etc, foram lembrado».
expretr
de
uma
«enhor»
nema. Aludlmot à protagonista. Tonta Carrero.
"baileis-,
dtu entradt t um. .cão contra .
"Ju
te-Montagu.es
nsrdodcomercialmente
Leão XUL para » VU. Marlan».
i
que
talento
Capulets".
nao incluem
and
direção,
eom
da
toda
são terena. angelical, ptasmivel à» exigência»
«mlisors alegando qu» fora praSll. JOAO 1EIXEIKA-0.1 i.-SiA
partitura, musical, t sim os seus ilet the Malden". -«'rtar tauren. ria sido um fracasso rVo»»c ptr.
«sentir»,
o
próprio pae Inteligência para «compreender», mais do qu»
pela trantmlaiào d» tua
ludtcado
Onlem. ao» 65 ano», cimhIu cm»
'J ee-, -Dance". "The Partlng of bllco n4o eifd ainda preparado
rlc»
momefiíoi mali expressivos.
vox
esplendida,
favor, uma
pel Tonla Carrero tom. ainda, a »eu
Imagem, feita tem teu comtntld.
Maria du Durei J«ui Deixa *
Aiifitimo* t
dot
a'htim que lemos em mdos, ia Romeo and lulict". "Dance o/ th* para essas coisas
dramática
tônica
a
dt nuances. equilibrada t que sabe ressaltar
-f,Mpr*«
mmto.
"(to.
Maria, Apipo, Djanuu, Teif
filhou
-prèlude'receberam
rom
lrle*a
A
it
aliam
dicção
Cotumhia,
graça
qur
apreienía
West tndian Slave Olrls' e
aconteclmentoe Em Tonla, o jogo cênico e a
Como vocíi vêem. » situação
"Masi/rira". "IValtt". "Ctardas"
tinha, Concheta, Simtoi « Ju*6. Í-"
à atrlx sus ascensão no caminho da arte. E
meo at Jullefs Grave" S' musl- ifutl". de Debusrg, numa notarei
*
feminina,
possibilitando
legal
que
'Valse
oferece um problema
pultsmento ontem, no Araçí.
O qut
Om dtde Ia Poupéfi', "Bolero*. ra que conseguimos ouvir sem es- interpretação de Ufar.
realmente uma revelação, e uma revelação qu» promttt multo.
tanto mala agudo quanto 4 carMISSAS
"Ctoue-, "Théme
diretor compreensivo e Inteligen.
Slave Varie"-. lar com o pensamento fixo em sinteresse absoluto pelo mais ot.
precisa 4 ter dirigida sempre por um
to que o cidadão norte-nmerteaSerio ctlrhradai hole. fOI Inti
I
da
numero
temporada
* orquestra e a do "Covent Gar
renarlos e bailarinos
Sobre o lo
te como Fernando de Barrot. Orlando Vilar. M papel d» malandro t
d»
no 4 um indivíduo eontrlent»
(9n dei
altura do detemptjden Rotial Opera", e a díreçío de ."Oimo anunro — o» <tots aman. "I/Aprei Midi" ttm, pelo menot,
Roberto Acaclo. no do praclnha. também estão »
mui dlreltoi t qu» tttà tempre
Ruth d» Birro» Finocchul», t» •
m«lor flexlbllld»d* diante dt
revel»
anos...
•et
uns
JO
o
que
«obretudo
Vnnstant
Tchaltcov)sk\t
nha.
primeiro,
Vtrona
discos
dt
Lamhert.
Em
disposto » lutar por elt».
horti, nt lgrefa dt S.-mi» Cerilit, d»
equiavulsos ouvimos "IValtt o/ V*t
«comera». Mot. Roberto Acaclo pos»ul quslldtdet. principalmente
99
7.o dia.
S(
llbrlo na criação do personagem. Jackon de Sousa, filho do ttplendl.
ttnurs" e "Variatloni'. Há mui- Maria Filnmen» Lima Rumiant.
O PONOORAFO
«eguro.
SEMANA
do Modesto dt Souza. * outro ator que está trilhando caminho
tas outra» oranacõe» de momertI» «.10. aa Igrera-marria, ttt Fumo
cômica, a ei» conftanda. «tcanoa
•
Brallowskl
A
d»
nacional
parte
aproximou*,
"Copprlla".
senhora
na
cinematografia
uma
to» de
Deltbes, que
O» pmm-eeio» dt ladustrl» do
Depois do concerto
d» Roch» dt 7.o dia.
excelente» momento.. Fln.lment». deve-te mencionar em, plano» tt«"'"ru em 18*8, tendo vivido att
dlKO t dt gravação fazem par»'nd-°Posso
doquel. musica mar.
.utor
o
razoável, na» tui» InterpreUçõe-, Ine» Vílerta, Jo»4 Ltwgoy
'•"/ conquisiou
é
cundarlo».
quem
renome com essu
perguntar-lhe
car cad» itr mal» remoto tqutir
ultlmoT
e Nldl» Ltda.
peça e "Ktilvia", qur .e tornaram
vllhosa que o senhor Interpretou por
tno dt 1877. quando Thoms» A.
lv.ii»rlt*
IiipX — Turfe
não « um» obra-prima. Hat. ».
repetlmo».
Paixão»,
«Perdida
pela
¦".
.
R- Bach. maduro*.
clássicas
Edlton — o grand» gtnlo norttSio. como drrí quaU
como um marco. ,um autentleo
oot».
alguma
apresenta-te
brasileira
compondo
esU
B»ch
¦¦
d.
ger.1
produção
tal
esst
no
TiiH»
_ Ahlllm E
•oirrlcno — pttentoou o primtt.
quer notlciariita. ricas em ntme,
marco do notto progretto n. .rt» clnem.lograflca. E" i*r laso que da
•.iflfw!(a, narmonia
a» fonoenfo.
A verdade,
prewntemen,^^
^ „ decompondo...
Intellaencla a »en.lbUldadt Ao dlrttor. multa tav-r» o cinema nacional
pnteMmta„
(14.T7U
cortm, t qut par mais melodia.
O ¦etllndro faltnw" dt Edlton
WIU ÜIOVitfíNIN.
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OBJETIVOS BÁSICOS DA ESCOLA RURAL

EXPOSIÇÕES

DISCOTECA

No mundo da televisão

"Perdida pela Paixão'
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FALECIMENTOS

OUÇA AS TERÇAS, QUINTAS
E SÁBADOS
- Das 21,20 às 21,30 horas -

1

Na Rádio Cruzeiro do Sul

x ma por

gE DECOMPONDO...

PROGRAMA CA COUGACÀO
QUEREMISTA BRASILEIRA
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Negro
Diamante
c
Faclry
Evadne,
Galharda,
tarde
esta
acumulada
nossa
para
completam
Tel.: 524955-oferece;

PASSANDO EN REVISTA OS CONCORRENTES
—
HS.
6.° PAREÔ —1.300 METROS

em turLADY ROSE - Tem chegado invariavelmente em quarto,
ma maia reforçada. Candidata 1 dupla..
MARSE11JLEUSE - Demonstrou melhoras, lurgindo agora como
competidor* de primeira plana.
corJACOB1NO - Depositário de muitas esperanças, nao tem
respondido. Livre dos que o tem «perado, podi ameaçar o
sucmesso da dupla 12.
B.M.V. - Atropela com tapeto no final, mas sua forma, segundo
apuramos, deixa algo a desejar.
LIBERTINO - Apesar de vir de Campinas com bom segundo
para Terrível, náo reputamos adversário,

2.° PÁREO — 1.600 METROS — ÀS 14,30 HS.
MOIRA - Em Campinas, de onde vem, conseguiu varias vitorias. Aqui, u consideramos apenas azar.
CASIOTAURO - Muito bem na distancia. A confirmar sua atuação ao lado de Solemor, pode formar • dupla.
ZORZAL - Ligeiro, porem muito frouxo. Não acreditamos qui
possa ganhar. "Empapelada".
Pouco deve pretender, embora
MJSS GOOD esteja em turma fraca.
GALHARDA - Foi boa sua ultima corrida, embora tenha lido
corrida com precipitação. Nosso palpite, agora.
OH1CA MULATA - Regular ganhadora no Sul e uma vez vencedora em São Vicente. Tem recurioi para ganhar; a nono
ver e o melhor azar.

7.° PÁREO — 1.200 METROS - AS 17,00 HS.
"cravado". Todavia, de nossa parte, prefeFRIAÇA — Levam de
rimos Discado, cuja ultima corrida positivamente nào foi
sincera.
PONCE DE LEON — Nào correrá.
HELEPOLE — Não está no páreo.
SENSAÇÃO — Melhora sensivelmente. Nossa candidata à dupla.
PAGODE — Distancia acessível, ma» turma brava. Dificil.
ISLECLE — Nesta companhia vai marcar paisoi
DISCADA — Lutou prematuramente com Solemar, dando • lmnáo estar lendo empenhada. Se o Sobreiro não
pressão de "faixa"
correr de
par» Friaça. pode fazer sua a vitória, poi»
nenhum competidor a supera em ligeiresa.
JANDAYA — Melhor dirigida pode almejar um plaeezlnho.
DU BARRY — NSo será apresentada.
"bicho", com bast em suai «tuaCAUIM - Falam muito neste
ções no Paraná. Tem regularei trabalho! o pode ganhai.
MARACA — Não está no páreo.
PIKrTJMADO — Apenas atrapalhara o* mali categorizado»,,
ASTRO - Dificilmente figurará.

METROS — AS 15,00 HS.
3.° PÁREO - 1.000 "handicap"

e em distancia favorável,
EVADNE - Favorecida na
deve ganhar.
PACARA - Ligeira, mas frouxa. Nâo acreditamos que posa» motestar os nossos favorito».
fOCO - Veloz, mai já não é o mesmo animal que secundou Amy
cm vanas oportunidadei. Serve apenas como azar.
PR1NCE lüOR - Muito ligeiro, mas sobrecarregado. Dificil.
CAMARADA — Estreanti veloz • preparada. Noiaa candidata
• dupla.

4.° PÁREO — 1.500 METROS — AS 15,30 HS.
AMRY - Ao estrear foi quarto, tendo impressionado favorávelmente. Nosso palpite nesta oportunidade.
FACTRY - Regular no marcador. Embora seja, aparentemente,
"poule" • tormferior ao companheiro, reforça bastante suo
na possivel a formação da dupla da casa.
NOTOR1ÜM — Reaparece após regular ausência, com bons trabalhe», mas o nosso ver dificilmente superara o favorito
Ami-y.
AMQHOS1NHO — Estreia bem exercitado, deve aguardar melhor
oportunidade.
DAGO - Trabalha para ganhar, mui nào confirma. Azar apenas.
ORISSIMO — Pelo que vimos, não esti no páreo,

5.° PÁREO — 1.300 METROS -- AS 16,00 HS.
AMOROSA - Ganhou com certa facilidade t pelo que demonitrou em São Vicente, ainda tem possibilidades de vitoriar-ie.
EGITO — Regula com a turma, porém não inspira confiança.
ALCALINA - Mal dirigida, chegou segundo para Mirim. Postivel a sua reabilitação.
ABDEL KASSAR - Não está no pareô.
VERGEL - Deu-nos a impressão de não ter disputado no pareô
ganho por Mirim aobte Alcalina, poii, ao invés de procurar
passagem, seu piloto deixou-se ficar na anca desta. Multo
cuidado, portanto.
JEITOSA - Reaparece sob novo treinamento, em turma e distancia que não excedem seus recursos. Ótimo azar, mormente
para o terceiro placê.
IDOPUVA - Foi suspeita sua ultima corrida, no pareô ganho
— Nesta distancia, sua chance • das
por Doti sobre A.BC.
maiores.
tSLEDA - Sua ultima corrida para nós não valeu. Tem recurio»
para ganhar, defenderá o nosso polpite.
EDU1NO — Não eitá no pareô, mesmo tendo ligeira

Charadas turfísticas
Eis as nossa» charadas, que, depois de decifrada*, «er
virão para que seja feita uma acumuladazinha.
"leito" o "porto" 4 "amigo" — 2-2.
D _ jvjo
"generoso" — 1-1.
2) _ o "pudor" "isolado" 4
3) — A "pedra de moinho" com "raiva" da "chinela" — 1*1.

Hofe em Cidade Jardim
__________

Mon*!>**i»s o-Vfais •» «-otações para as sete provas
"O" "H"

1,« PAREÔ - Prêmio
As 14 borea - Crt 30 000,00
Cri 6 000.00 — Crt 3.000,00
1,800 metros.
Kl.
1 L, Ro», N. Pereira 44
1 Harullliuii, J. Alvii

-

C.
38

M 30

t Jaoobino, V. Pinheiro Dl 10
M 40

( iEET„ T, Va»
41

< B Libertino, W O. Silva 88 88
1.0 PARIO - Prêmio "Oompul.
inrlo- - Aa 11.30 hora» — (irl
M 000.00 - Cri 7 800,00 - "ri
3 000,00 — 1.000 metros.
Kl. C.
1 Molra, A. Catald! .... H HO
Tabord» M

1 CiiloUuro,

»

(8(1 Zonal, W Uazall U »
*)
( 4 Hlss Good, L. Blerra M 40
| 8 Gslbarda, M. Catald) 06 10
4)
( 1 O. Mulata, P. Sobreiro 88 40
3.0' PAREÔ - Prêmio "l.*" As 18 hora» - Cri SS 000,00 Crt 5 000.00 - Crt-J, 800,00 —
1.000 metro» - (Oram»)
Ks C
'
11
1 Ivsdni, R. Olt-ts ..
3 Pacará, J. Carvalho . 49 80
1 Zoco, J, V. -ousa ...

U 44

( 4 Prince Igor, P. Vai . 89 38
4)
( 4 Camarada, J. Tabot— 41 tt
O.o PAREÔ - Prêmio "A" Ai 18,30 Bor»a - Crt 38 000.00 —
Crt 7 000.00 -c Ort 1.800,00 —
1.800 metro».
Ka. C.

:

1 Amry, R, Olguln .... 84 18
» Factry, I» (JoMalia . H 14

'

1 Notoilum.

O. Relchel a

S Amoro»l__o,

T. Tm 44 10

( 4 Dago, I_ 0»orio
4)
, < I Oriiilmo, H. Hollna

I-

Polítira —-

»

:

Exterior

»

40

46

40

-

Comércio — Tudo no
JORNA» PE NOTICIAS

PAREÔ — Prêmio
boru — Ort 30 000,00 000.00 — Cri 3.000,00 metro»,
K». C.
( 1 Amorosa ( _. Osório . 84 211
1)
40
« 1 Egito, J. Aliei

B.o
A» 18
r»rt 8
1 dco

( I Alcalina, F. Madalena 84 88
1)
( 4 Abde) Kasiar, J.P.8. 88 40
88 80
( 8 Vergel, D. Garcia
3)
( t Jeitosa, 3. Carvalho 88 40
( 7 Eclopuva, II. Garcia.. 84 30
4) 8 T-iedn, O R»loh*l ... 88 "3
\ t Edunlo, P. Fernandeii 88 40
«o PAREÔ - Prr-mto "T A» 16.30 horu - Crt 30000,00 Crt 6 000.00 — Ort 3.000.00 1 300 metro».
Kl. C.
1 Stront, L. Osório .. 88 30
» Taquarl, O. Relclisl,. 84 80
( 3 Dlam, Negro, Zamudio 88 38
1)
( I Brioso, W. O. Silva . M 40
i 4 Igepd, J. T. Bouia . 84 88
1)
84 40
( 8 Rondei.. P. Vas
( 6 Esperado, J. Alve* .. 84 38
( 7 Clg-arrilha, P. Mauzxan 89 40
» 1 Orvalho. V. Pinheiro . 84 60
- Prêmio "S"
- Crt 20.000.00
- Ort 4 000.00
- 1.300 mitroa.
Ks.
86
( 1 Frlnca. P Vaz
*
P di I_ion, nio com —
1)
< 1 Hllepoll. O. Aurungo 44
7.0 PAREÔ
Âs 17 boraa
Crt 7.000,00
Crt 3.000.00

—
—
—
a
M>
—
100

( 3 Senaaçko, A. Oataldi 84 ÜO
I) 4 P«gód», J. Taborda . 41 40
( 4 Ialecl», R. Corrêa .. 41 St
( 4 Discada, T. Sobreiro 84 36
I) 7 Jandaya, J. Orvalho 84 80
( I Du Barrr, nao eo-rr» — —
( I
(10
4)
(11
( >

AS 16,30

critica. Todavia,
STRONG — Tem corrido abaixo de qualquer "poule"
de baixo.
rende mais no bridfio t na areia. Reforça a
TAQUARI — Ostenta bom estado. Inimigo do nosso favorito.
DIAMANTE NEGRO — tem atuado satisfatoriamente. Nosso paipite, novamente.
BRIOSO - Venceu em Campinas, em tempo recomendável mai
o "tropel" agora e outro. Bom azar, todavia.
IGAPÔ — Melhora • olhoa vislos. Placê vinbülssimo.
RONDEL — Muito veloz, mas não nos agrada.
ESPERADO — Vem de boa performance, mas raramente eonflrma. Serve, por essa razão, apenai como azar.
CIGARRILHA - Ganhou em 09". A confirmar essa atuação,
pode surpreender.
ORVALHO - Nesta turma, não acreditamos em que possa figurar.

Caulm, J. Alvs» .... 63 88
MartcA, O. Relchel .. 86 80
Perfumado, D. Oarcla 88 70
Astro, O. M. rernand. 80 70

O 3.* pareô 4 reservado a aprendlsea • jóqueis até 10 vitorias.
O 8.» pareô ser* corrido na piata
dl grama, ei demais ni arila.

roada de pleno sucesso,
conforme te pode autenticar pelo movimento d*
"STARTER"
Hino
cujo quantum
—
apostas,
efetuada
reunião
Na
quarta-feira
VICENT1NO
NOVO
" starter" o sr. Thomaz Assumpçâo Jua casa
ultrapassado
tem
como
atuou,
Vicente,
de
Sâo
podromo
cincoenta
e
ratrezentos
dado
dos
tendo
partidas
nior, que, como de habito, houve-se àa mil maravilhas,
"seu'* Tomazinho
foi
mil cruzeiros. Vê-se, despidas e igualdade para os participantes. Soubemos, que o
as
todas
tarte, que acertaram os
de
dar
incumbência
a
aceitará
partidas
crer
faz
tudo
convidado e
que
responsáveis
pelou destu
ouarta«-fpiras. Não resta a menor duvida que ter-se-á assej*urado aasira parte
«,
do
turfe
campineiro
no
nos
do
Brasil.
de
cam
corridas
novo
do êxito dos festivais do mais
"adacomo reza o popular
gio", já acertaram tarde.
Aquele centro turfistieo,
evidentemente em fase de
remodelação, impBe determinadas reformas, n&o fcd
que duvidar. Nesta situacão encontram-s* o* con.
-—oficiais
Montarias
Handicap
cursos, Uto 4, exigindo
Intrincado o
Confpfti reaparece bem
Omovimeiu
modificações.
e cotações do JORNAL DE NOTICIAS para as diversas ctsrrei*»* to dos concursos, como
K* C.
d -umlar, I», Ocmialia II 10
1.* PAREÔ — Prêmio «F» —
se pode observar, i irrisõàs 13,80 horas - Cri 10.000.00 ( 1 Ossaru-io, nascimento H 18
(3
Ooitoslo,
R,
Zamudio
44
10
no * poueu compensado?
1.000,00 - 1.000,00 - Dlst 1.800
O
1)
44
metros.
( 1 Mil» Kld, T. O. Bllvft
a sociedade, pois não
para
X». O.
i4 Ispirgo, 4, y. so_a . il m
ultrapassa siqutr a impor. . lavnll. O R"lch«l . RI 80
1 Historieta, O. Relchel 46 II
tancia de mil cruzeiro*,
I) 4 oonisttl, L. Oon««l»« 14 48
(6 Edaeelara, B. Oarcla. 44 »
1 Mangabeira, IL Olruln 88 86
1)
1 5 fips.-y, R. C"iièa .. 04 80
advindo dai o fato do
(1 Estampido, R. Olguln 41 40
lockey-Club não obter, com
10
30
1 Brunat», Orima Jt. .
( t Orsctnh», 1. Oarcla .
(7
44
a pnrcentaqem sobre esta
40
40
O.
Selch»!
Vai
..
Ornar,
...
1) 7 Araguaya, P
18 U
( 1 Mlteni, J. Carvalho. 84 18
(I Dolomlta, J. AlVM
modalidade d* apostas aa
4)
(1 Oasela, 3. Carvalha , 41 40
iespesas que elas imptem
h ao l » Maxuma, J. Alves . . 84 40
(S Olera, 1, Osrol»
81
—
—
40
«P»
M.
Blgnorettl
Pr*mto
1)10 Byron.
I.» PAREÔ
para a sua manutenção.
Uauz-an 64 40
4a 16.06 horss - Crt 10 Onn.W) —
( > Arafruacu,
l.o PAÜEO - Pi*mlo 'JoH 4.
Ao envfis de se promove7.000,00 - 4 000.00 - 1.000.00 —
Quinta Hei»" - li II hor«» •• Cr»
fem
quatro modalidades
—
—
«X»
melroo.
Prêmio
8.» PAREÔ
Dlst 1.300
10 000,00 - O» 20 000.00 - Ctí
—
como se fat,
de
000,00
Crt
10
ks.
a
concursos,
hora»
16,30
t»
I 000,00 « 1% »o ctIkIo? - Din
1.000,00 - 4.800,00 - 1.000,00
interesmais
bem
seria
1.500 metro»,
Dlst 1.800 metro»,
Relchel 11 31
f 1 D'Arla-n»n.
Ka. C.
«s*duas
nante
fossem
*
Ks
C
que
Bucefnlo. V. Ptnhrtro 18 »
1)
1 Taalmb*, P. Va» . . 88 18
'itito*,
46
assim
H
Alvu
.
.,
Bocal,
J.
(1
provocando,
( I JundlA, H. Mollne . M 80
» Flr»t Emplr», O. Ro»» 88 18
1)
u'a centralização nas duas
Jlelctul 18 40
( 8 Meliante, C, Garcia.. 81 40
1 Never More,
pode.
remanescentes, que
r 4 Incógnita, J. Taborda 44 TO
"beüings*
riam ter os
1)
I Prutuoio, D. Oarcla . H 18
Pelo telégrafo
44 tt
simples e duplo. Haveria
I Dona mia, F. Vi*
( 1 Jambo, L. Cnniales.
40
4 Cacatu, L. Oonzale» . 48 40
awda maior interesse po*
'"«K» —
vular em torno desta natu44
T Mirim, M. r*n>and«a
TORKSHIRBi, 38 (ATP) (
*.* PAREÔ — Prêmio
"Cnltres
Handireza de concurso que apreO prêmio
( 4 ?. franca, M»u*i»n 44 40
as 14,30 boraa - Cri 80.000.00 cap". corrido ontem na dia.
7 800.00 - 1.000,00 - Dlst 1.800
D
sentaria maiores atrati.
Catald) «I 14
tancia de 3.400 metros, ooro
metros.
( 4 Moreiimlto,
vos, mercf do aumento
K». C.
a dotação de mil libra», foi
(10 Mont-ra. J. Carvalho II 40
"Antakia"
«gua
1 Funny By»», Zumidlo 14 80
ias *mpnrinndas a rntear.
por
ganho
francesa, pertencente «o «on111 Hydra. R. Olguln .. 44 »
Fica ai nossa suqestao,
de
84 86
'3 Catão, O. Relchel
(11 Mtn»apoll», D Garcia 44 Wl
de de Chambure, diante
"Joan" • "Lonely", entra
estando com a palavra ns
li)
4)
3)
(3 Clnselado, A. Toma. 44 40
dirigentes do Jockey-ülub
10
parelhelroi. "Glnger
(14 Tunonilro, Carvalho
Ack Han.
O pareô
40
(14 Iturbi, J. Alve»
i* Campinas.
44 88
dlcnp", na dl.-t&ncla de t200
(4 Trola, R. Pacheco
GURY
l
metro», com o prêmio de
3)
T* PABEO - Prsal» "hnpusn»"
(6 Jota,

J.

(7 Pândego,

I».

Oeorio

Alvis
L.

....

84 80

14 38

Oonialit • 44 40

4.* PAREÔ — Prêmio «J» — U
18 berras - dl 80,000,00 —
1.000.00 - 4.800,00 - 1.000,00 Dlst 1.400 metro».

por ou.
mil Uhras, íol ganho "CortJl",
tro cavalo francês,
de Mareei Bouioac • montado
aegundo.
Em
por Johnaton».
chegou "Hard Bauce". inflle,
"Avlon".
. em 8.0
Os doi» primeiros chegaram
Juntos- «endo neceasaquaae "olho
mecânico"
para
rio o
definir o -encedor.

ti Lindo Piai, O. Releh«l N ti
O
il Dooiimirgo, P. Tu , 47 14
II Mlvaerule, 1.

Osrol» . tt N

TROTE EM REVISTA

(4 Palmar, 3. Carvalh» . M 10

MALÉFICA ATIVIDADE
DF, CERTOS ELEMENTOS

1)
(4 Looplng,

il Adill,

atividade
Em outras oportunidade temo» verber-do a
elenwnterra,
"dontw"
nossa
em
do
trote
maléfica ile certo»
tos que Já lançaram «we esporte & completo desmoralização.
O interessante 6 que aflo. Justamente, os mala criminoso» que
— triste irlorla — pela conpretendem chamar mIi gloria
tlnuação da» atividade» desae clube de corrida».
Passemos, contudo, aos fato» concreto», citando o verdua» atnaço»*»
(tonhoso cano da égua Amazona», que vem de
completamente dlver-sa» que, em qualquer parte do mundo,
mereceriam honesta atenção da» autoridade» encarregada»
de zelar pela moralização do esporte. O animal em apreço,
ultimo, dlrigldai de
que na semana transato chegara em
forma displicente polo sr. Agostinho Fusco < tombem membro, e Inflnentlsslmo, da Comissão de Corrida»!), a mal» de
cem metro» do primeiro colocado, voltou a correr, agor»,
ganhando disparada, sem nunca se aperceber do» competidores — o» mesmo» da corrida anterior — no tempo de
8'26" e pouco, tempo esse que poderia ter lido multo melhor
se a égua fosse solicitada pelo "Intocável" de Vila «iillher
me. O mal» iHteresnante é que, procurando Justificar •
fracasso anterior da égua, o mesmo Indivíduo declarou .qw
• mesma nSo poderia, ter ganho daquela turma, nol» o»
competidores tinham melhore» tempos. Declarou, então, qu»
n|o tinham cabimento a» reclamaçOe» veiculadas pela tm
prensa e radio.
E agora, não seria o ca»o de eliminar, simplesmente,
esse elemento, como acontece com os menos protegido»? N"»-.
seria o caso de se Iniciar uma depuração em regra na entldade que, ao contrario do que afirmam certo» Indivíduo»
menos esclal^dos, não pertence a um grupo e sim à coletlvldadef
NSo há duvida que sim. Ma» njo hâ duvida tamnem
njo »e dará por falto de autoridade moral da própria
tal
que
Comissão de Corrida» onde, como Ja dtosemoa, o maior culpado * figura proeminente...

R. Bamndle

41

Raselmsnte 11 N

(T Cambl, **. P. Soui» 11 H
4)8 Sagramor, R. Olguln 51 1»
(1 Good Bor, R. Paehie» 41 40
4.» PAREÔ — Prêmio «C)»-»V»
Aa 17.16 horaa - Cri tt 000,00
7.800.00 - 1.780,00 - I 800.00
Dlst. 1.400 metro».
>s a
(1 In», L. OonsilM ... 44 M

•

o

(1 rurrlil, D.

Oireht ..

Na prova reservada ao» três ano» sem vitorlu, a pnreiiia
Amry-Factry deverA monopolizar todai a» aten«;ôe» deveudo aer pule de 20 cruzeiros, no máximo. Aoa azarlHtus »urNotorlum. O descendente de
go nma atraente indicação:
Mochuelo não corre desde o mes de abril • vul alionlur pela
de 1.000 metro» .. a rala
primeira vez um percurso acima
é de areia. Seu» exercidos, todavia, notoriamente o npronio,
levam-nos a acreditar que terá participação de destuepie na
carreira, podendo perfeitamente surpreender.
• •
Em que pese »ou recente fracasso, Isletia não deve ser
desprezada. A pensionista de DedA anda bem e aprecia sobremanelra o percurso a ser abordado, merco de scim dote*
de velocidade. Constitui Ialeda uma pule que ultrapassar»
a casa do» 60 cruzeiros. Embora ma tarefa não seja dua
mal» fáceis, paga a pena arriscar.
» •
Diamante Negro surge novamente como favorito e, convenhamos desde logo, por bem fundada» razões. Cumpre
todavia não olvidar a presença do cavalo Taquari, quo derrubou o piloto em »ua ultima apresentação. Lemliremo-n.w
tem atuado sempro
que este parelhelro anda multo bem e
com destaquei quando frente a Diamante Negro. O percurso
de 1.300 metro» poderá proporcionar ao pilotado do Omar'o
om brilhareco.
• •
Discada, em sua ultima apresentação, não disputou. IMlotada agora por um aprendiz que multo hem a entende ,
num percurso Inteiramente favorável, devera produzir muilo
mal», desde que aeja devidamente empenhado,
• •
Há multa fé na vitoria de Sensação cuja vttorla, nn verdade, seria bastante normal, Já que e retrospecto a amparo
Inteiramente.
» •
Multo escondido, reaparece no ultimo parco e cavalo
Calam. Este descendente de Mlsslssipe anda muito fai.iuo
entre os "sabidos" e é oportuno acrescentar que já ganhou
em trabalho» de Orvalho; este há uma semana andou g_.
nhando com relativa facilidade nesta companhia.
• •
Somente o terceiro pareô, em 1.000 metros, será corrido
em rala de grama.

44 TO

41
(8 Celeuma, 3. Alua
«
(4 L-ctrr Udt, R. Qatela tt tt

"forfalts» conhecidos
AM ontem o» unlco»
para o
"meeting" desta tarde eram o» de Ponce de Eeon » Du Darry, ambos na carreira fina).
• • •
A reunião terá Inicio àa 14 hora»,
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No clichi aparece Camarada, qua dtbutari com muita "ehanc*"

Seu primeiro trabalho foi bom, mas os demais não entusiasmaram — Tem "chance",
todavia,
declarou J. B. Ivo ao repórter

A inscrição dê Camarada na melhor prova desta tarde, levou-no* a procurar, na manhã d* ontem, o competente treü
nador patrício J. B- Ivo,
que tem a seu cargo o

preparo da numerosa cavalhada pertencente à familia Assumpçâo.
Profissional criterioso,
desses que não põem fora o dinheiro das inserições — e o lugar desta-
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(CIDAdü: iaroim)
DUPLAS
3.° Páreo — 14
4.° Páreo — 12
5.opAreo__i4
6.° Páreo —12

_.

Camarada apenas faça um teste para o futuro
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Sugestão
acumulada
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(8 Habanira, I. Vieita
»)
(6 Himlet M. Blgnonttl 44
(T Dabá. 3. P. floui*
il* D-rlk, J. Carvalho
(1 Llb»lo, O. Relchel
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Historieta, First Empire e han são
os maiores íavoritos para amanhã

iD Almirante,

Inicial do programa há acentuucliiH esperunça»
Lady Kose, que após alguma ausência volta
companhia bastante acosulveL Em «pie ik»0
MarseUleuae, a pensionista do J, li. «rett pg.

"apronto" Evadne dificilmente serA imtlda.
Peio sen
esto com oreg dt
Neste pareô a dupla 14, com Camarada,
"barbada".

ber
tar de parelhelroí pinpftrfmo em t lalvei «npreite trm colorido
ria
desfecho
prova,
«o
om
lerémoi
persdo
recurso». poMivehnente
Pavelhelros modesloi. como «a
final dispnlido já que desde •
hol».
maior pirte das provas de "bef
numero 1 até o 6, todo» tem-s»
"per
estlo iilítirio» ni Inkn' do»
moitndo n-regulirea em mai
tingi". Este pireo. lodirls »»"
formincei", podendo dal advir
nha milhei qae «gradam ao» e«r
qualquer resullido.
telristlcM. na falllJe outro* erra*
O melhor pireo d« tirde lorge
trvoi, poli ha patente ernillirirlo,
Cimirae
Evadne
com
mal»,
logo
nio «enrlo firfl prognu»tlc»r. poli
di nnm plino inperlor, frente a
lanto Amorosa. Aleallni. Vrr*»L
Picará, Zoco, Prlnce Igor, w
Ednpnvi como Meda podem fimquilômetro.
Ifur » percurso na liderança 4*
»eji regiitrida Athni
l'atvei
lote.
mirei para estei 1.000 metro» poli
Concnianto i-dlmiem Diamante
todo» sio veloie» e «lem de ClNeero como forçi di mova. mer
mirada, que nio conhecemos,
Evadne ind» multo bem e deverá
ei do retrn»pecto. oueremn» erer qni
a pennhlm» prova d» rennlio I*devorar voando o percurso.
renhido, desde rro»
AmrrFsrtr». o» eomponeniei
nha desenrolar
'participantes
sejam em*
di chive M1M. aparecem em segortonos o»
ds dominando o campo da proo-nhado» para » vitoria, pois vol*
va retervail» so» tr*» mo» sem vil» » competir T«o;n«ri em grand»
torl». Nntorlom, apA» sleun» meforma, liem de TeapA qne v»m
•»» r|e «nsenrli
reapareee para
progredindo. E«nerado. *m pereur
in onde tem flenradn com d-«la"
eorrer em puhllco pel» primeira
atravravei no perfiir** de 1.15(10 meiro. e
que. e linda » Clearrllha. "entrai*
ssndo mignlflci fase de
ns rs Ia d* «rei». F*te íilho de \fochoelo. qne tem bom eiercieio»,
nement".
Como 1'cho d» tomada, teremos
»m encontro entre ornie animeis
de «ei» e mal» «nos, onde Vrlica,
VAMOS MOWTCAR S»n»açl(ri, Dl-cada f Cslnm formsm um coquetel donde deverá
OS CONCURSOS?
**T escolhido o vencedor. Natoratmente * dIMrll preelssrse quem
CAMPINAS, ti (Do »*ri o venredor pois onde ha nm
correspondente) — A ini- parelhelro de prorrri-dade -lo "eneiativa do* mentore* do rrslneor" Joio OodoT nunra oe
turfe campineiro em pro- ishe e qne aronlecrri. Todavli,
prova for dl.potadinha eomover corrida* às flutn- ismo a manda
o rr>di»o de coitidai
tas-feiras, está tendo co- leremo» ora bonito final.

Sete pareô» serio disputado» na
Urde de hoje no Hipodromo d»
que
Cldide Jardim. Ai earrelni '•!•
Integram o "meeting" de hoji
bastinte comum • deli*, participario parelhelroí Já nosios conhe«Ido», poiiuldorei de poncoi rr
curtos locomotore».
A unlca prova que loira deiper*•*¦
t»r algum Interewe t «qneli
e
estrangeiro»
•errada a produto»
ai qual "•! correr peli primeira
vei em Cidade Jardim i platina
Cimirada. qne aliai debuta como
ama da» forças da c»rrelr«. Tio
restanle, poderemos contar «omente com o Interesse do» membro»
dl fnmlfla turfistlea piulLtans •
que hnhllualmente comparecem «o
nosso campo de corrida» • Um
de presenciar o sen .«porte P**dl*
leio. em qne p**f i nohreti doi
rin««rt* programa», falho, de itratrto* ou rrnsl.riuer: novidade» «me
venham interrnmner o mara«mn de
«¦ue *e encontra pr*«n o no««n lurfe.
N-m mesmo i orovi r**ervad«
•os produto» de trí» inn» -*m vi*
•Ari» provoe» -ntn»ia*-m Invnlear,
M rroe » psrelha, AmrvFsrlrv •
Nninrlnm. e»le num plnnn lleeh-amente «erondario, »nhr*p">em-»e
sos d*mal» nolrn». qne rida tem
'•lio eme entusiasmasse.
No pireo inicial lr**mo» omi
provo qoe deverá otorcer trsnarnr
ve» desrolorldo, pois finco mitnn(oi de quatro mo» rrln tentir »n«
prim*l*a vitoria nnm peremrso de
l.oOO metro», devendo lodo» «ronr o disco em câmara lenta.
Vem * seguir • Pireo qne «on»• com a participação de «ei» produtoi de fi • mal» snni ende, ipe-

12885

l.° PÁREO — 1.600 METROS — AS 14,00 HS.

JVa prova
na vitoria de
a prellar em
a presenya
preaenca de
dera vencer

—
Passando em revista os concorrentes às sete provas
Montarias oficiais e cotações — As corridas de
— Várias
amanhã em Cidade Jardim e na Gávea

Rua Rego Freitas 89 e 306

HELIACO LOTERICO

Lembretes aos turfistas

Rb
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No clichê J. B. Ivo quando falava à nossa reportagem

cado que ocupa na estatistica d* treinador»* /o,
ia mai* alto do que qualquer argumento — «ua
palavra 4 sempre acatada, pois outro interesse
não o move qu* nâo o de
bem tervir a teus patrões, servindo outrossim
ao publico carreirista.
Após ter o fotografo
colhido vários flagrantes
da filha de Loaningdale,
abordamos o treinador, a
fim de que nos desse aigumas informações sobre
a platina.
— "A égua — disse-no*
inicialmente — pertence
ao criador patrício, sr.
Lui* Gonzaga de Attumpção, titular do haras
Bocaina * será enviada
ao haras, possivelmente
nesta estação de cober-^
tura. Sua atuação, portanto, servirá de teste para
exame de tuas possibilidades em compromissos
futuros. Se se sair bem,
prosseguirá aluando por
mais algum tempo."
E como encara suas
possibilidades?
"iViio posso dizer que
nio tem "chance", mas
acho dificil o compromiseo, dada a presença de

Evadne, mais acanchih
da em Cidade Jardim e,
também, aclimatada, poia
Camarada está no Brasii
há apenas dois meses."
E quanto ao3 t ran
balhos, que nos diz?
-— "A égua nao tem
trabalhado forte, e apenas a primeira marca me
agradou plenamente. Uevms, seus exercícios nâo
foram de molde a me entusiasmar.
Quinta-feira
fi-la galopar na grama,
« seus galões foram muito firmes, numa demonstração de que "agarrou"
bem a pista."
Em resumo, finalúou
o nosso entrevistado:
"Camarada pode
ganhar, por ser muite
veloz, e pelo "handicap"
mas Evadne
favorável,
será um obstáculo muito
dificil de ser transposto."

^ingestão
para n n«*nmnlada
GALHARDA
EVADNE
FACTRV
D. NEGRO
' Ü

.->¦-.¦:

í_

Rfllfisifi* CãBO

íjLTIMÂS DÂ GÁVEA
o JORRIO -6 t-apeclal paralima
MAI. Í>E NOTICIAS)
as ponsihiremotas
são
vPZ aue
Tail voltar n
lldades d. Swalldw
Peixoto dc
-.
A.
8i.
correr, „
ostA propenso a ail
Costro Jr.
Kurupa um novo P«quirii" na ¦_" defesa de sua jn-elbcíro pi> ,
Iniílè» filho de Boi»
aiieln. O
¦Joiiü:"'1, ainda alojado nas eoFel.id, pouco
cheiras ,(P OsvalcJocm seu trutaadtantadp
s.'
tem
i-riinilea possib.mento. havendo remei ido para o
•idades de «?< remetido

onde aproveiHorss Mondealr, ono o estiieno
este
tsrí, «!"''
O 'ilumr <'" J»"
f( ,.„!„.,uir».
hrnneos.
e-vl e estrelas
»neto
frnnrPs,
nsrelhelro
um
•retendo

;„¦-

-eme nü» pudemos apurar

Tre-e potn ,s pernambucanoa
r-'0*
encontram-pe .
je dois anos.
de Eul-glo
nasicochelra.
j„,l„.

Dentro do ambienta bom estavel, para os cafés médios de qualidado inferior, tuucli.noii ontem
o mercado de disponível. As qu'ilidados mal» Tltui» tiveram npllcação, porém, 6"m o <-Blo equlvaiente às demais,
f-NTIU.UA II.RKTA
CONTRATO -Ç»
Comp. Vend.
¦• 206.00 .07.00
Agosto .. ....
Selem, a dezembro 212,00 21:1,00
Janeiro a Junho .. 217.00 218.00
Julho a dezembro. 218,00 217,00
Jan. ;a Junho 0932) 217,00 218;00
Marcada nnlmo.
VENDA» NO Dlr-PON-Vn.
Beguudo o Sindica*, doe corretore» de Cof6 as venda» 4o «_»
24 foram de 42..45 soc_a, clcvundn-so o total do mOs em 604.262
sucoo.
DISPON-V-t- —
NO
rrtKÇO
Tipo 4, Café» motos, OI 2-0,00:
Klo, tipo J,
Duros, Cr» 1.5,00',
O* 180.00.
Morcndo estável.

Morgodo. São de criação e propriedaiie do sr, Aithur l.uildi"ren, a maioria, e ano destin-idns
oos próximos leilão, que deve
rão sur realizados em novembro
próximo.
D (!, P. «.Duque de Caxias»,
carreira básica, ila reunião de
domingo, na Oavea, aorá disiiutado pelo uiideclma veí, tendo
iiilo os seguinte» os r,cus ganhodores, desde a Instltulcioi Hon
Xli-uote, Cnmoce, Ugelo, Da„orn, Argentina,
Vontade,
novamente Argentino, Hurono, .'Idu*
cia e Maiçnll no ono passado, qu»
o
ílomlnon o Tirole.o,
Peu-*»
outras.
melhor
.
Marinha proiiu.in
unronto para a provo eapeclnl de
leilão, tendo descido o reta em
::f!"_|5 com ótima ili.posição.

manhã de on
Em proa». nu
o jóquei O.
í! um. acumuliida para
Indicasse
ApontouIcUdreè

os noaaos •iniela, Faalnibí I*
K
nos è> "•in
\\ ficam poi' «a
lileilii
»l!np'-iti«o freio
IndiéãCõ?» do
palrle.lo

MOVIMKNTO «IRHAI, OH OAnt*
KM SANTOS
Soca»
18.22»
Passagens
5*16.182
Desde 1." do mi» .
1.304.707
Desde l.° do Julho ,
42.920
Gntr-das . .. ,• <•
911.869
Desde 1.° do mês ,
J.190.213
Dosde 1.» de Julho
Embarques
.„!'?_l
70.1. IM
Desdo 1.° do mês i
1.886.BI»
Desdo 1.» de Julho
46.429
Dos)>achos
757.89»
Doada i.° do m6s
1.924.195
Desde 1.° de Julho
1.821.197
Existência

OE CAKK* OE SANTOS
CONTRATO tDFech. nnt. reeh
189,00 189.00
Agoíto
18Í.00 189.00
Setembro
192.00 192.00
Oe-cmbro
192,"» W?-M
Janeiro
1»2Ü0 192.50
Março
192.50 192.50
Mato
•»',,00 M'm
i-jltio
.-•
•/ondas:, n»o houve.
Mercado paralisado.
CO-raHATO cO»
...f «••»•.
Fec

BOLSA

ULTIMAS DA VILA HÍPICA
«"instamos multo de conversar com o brldilo andino l.ulx
tlonzale/ e o fizemos na ma
logo aptls im
nha de ontom
aprontas, Perguntamos de suas
mi.iitnrliiH qunisns melhores e
nlf no» respondeu quo na ni*^
Ibore-i eram; Oonfettl «-. frtin
,s um hum palpite mas monteriu ile outro, o cavalo Catão.

Agosto

D»lfl0

«barbada

o

2Oíl0',

Jardim

stmüfAie í JiA&nP.

d» parbp^->
"<**"
ín-.ens, em I"" ««~ »*,m"

. Lady Rose
Marselleuse .
. Casíotauro
Galharda . .,
Sotihenioa tambetn ° nn" m»
.Camarada
....
Evadne
„hã do ""te"1 cl"e
„''
.lli*
a
trnba'hnndo
. Notorium
Factry
Adall n-",<"'
tanrla ne I RPO niPlrr-H em 101,
. Amorosa
no
dorso.
n-iHe".
ísleda
Çul
com 11
dado com este animal no
Diamante Negro . Taquari
"h-n^l*"11*'"' T,0,i' ,'al mr'tr' ,e'
vo ò será pilotado pelo R Za*
Discada Sensação
n entende muito
mutilo qtte
T'

bom.

(12)
(24)
(14)
(12)
(14)
(12)
(23)

Jacobino
Moira
Pacará
Amry
Edopuva
Esperado
Cauim

Ásia
África
Revertida» *• •» •• ••' ••
Consumo
Por cabotagem
Canado
••
América Central

¦,

Eiacdera, Doceamargo e First Empire
Mxmtm melhor impressão nos aprontas
limitar (_.. Gon-ale-.l
Zamudlo)
Gostosão (R
'
Espargo (J. P. ílwiza)
.
Edf.ce.lera (E. Garcia)
Eütiimpldo <R. Olí-uln*.
G-t-JXlA d. Ca-ralbol ..........

Foram os sègíilhles os o-orcieln- t>ntcin anotata em Cidade Jardim.! •' „¦
'l.o

PAREÔ

fl'.torleta «>¦ rtaichel) ..'
Min-abelra (H. Olpiiln)
Dokraita (J Alves)

Oieru iK.

.'

Garcia)

2.0 PAUEO
Kaalmbr (P, Viiü) .........'¦•
First Empire (O. Roaa)
tíover More (O. Rolçhel)
Cientu IL. Oori-aic3.0 PAREÔ
Fuiiiiy liyeí (R. Saiiiudlo) ....
(Mati (O, Reichel)
Almirante (1.. Oaorio)
1'andego (1.. üonzalez)
4.o PAREÔ
Ça.-^un}:o (I. Naüclmonto) ....
javall (O. Ri.iciieli
Coníuttt fL.. Conwile-)
Eeaajr (R CV.m-o)
Gracinha IE. Garcia)
Aroiruaya (-". V:.2)
Mazuma (J. Alves)
liyron (M. SlgnoreUl)
5.0 TAItEO
Robal (J. Alvos)

MET. oiaT.
42" auave
GOO
700'"¦ 45"
600 • 38"
30" 2/0
€00
8lKi
800
800
.400.
700
400
601}
600
700
700
700
W.O
600
800
700
GOO

51"
50" 4/5
62" 2/5
26"
45"
26"
32" 8/0
S6"

45"
V-4S".'
46"
39"

.•

7.0 PAREÔ
Lindo Piai (O. Reichel) ..,
Doceamargo (P. Vaz)
Miraculo (E. Garcia)
Adall (R. Zamtullo)'.
Good Boy IR. Pacheco) ........

700 «4**
ROO 50" 8/4
44"
700
24"
40(1
45"
700

45"

DISPONÍVEL
-Rio" 4
-Rio" 7

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
•npo

"Santos''
"Santos"
'S-diu*"

mole)
(ext."-»UMS'
"

34"
39"
45"
44"

mole)

(eat.

ar*
60" -nusvo
:!)9"

600
700
«00
MK)
U(H)
700
700

113
6.557

O..-1-'

KneendiariOt

19.35 otert.

ord

Í0

8 AO PAULO
O Donco do Brasil fl«o_ ¦¦ ww
guintes taxa» Par» compra:

lO
50

Sue Dream

|

193
350

100,00

Cia. 3. faulo Al«14,00
|>:i((;.'ilii» port. .
Ranço Comercial
303,00
Pam-o Auxiliai do i
S. Paulo ...
.. .,200,1*.
Ranço Segurança
200,00
Ranço
Segurança
clf,0«f,
(20,00
Ben. Triângulo Minciro
200,(10
Ranro Com-rclnl 105,00
Debenturtft
i

Prognósticos para hoje na Gávea
UIO, -5 (blspe-lal para o JORMAL, DE NOTICIAS) - Para o
festival marcado para eabadn no
Hlpodromo ua Oavea, sio o» seL-uintcs os nossos prognósticos:
1.0 PAUEO - 1400 MBTK03
exerciTendo produzido bons
JA
cios
preparatórios e sendo
é
gunliadon. de duaa corridas se»a
Gascoiilm o iuwh prefarida
leilão..
guuda prova esp-cial de
Onéa ,i|uu ilenln f«=ita poderíi íolmais iiirelo
pir na frente, será a
rival ila descendente do Mi.mwro.
Marinha
A dupla 12. desta-Á-ae.
i um Hiar remoto. „,,„,..
2,o PARBO - 1200 METROS
Em tão -alentado percurso para
oa candidatos oo .tOmpUtsôrio»
to
sio bem capaz du nfto chegai
pau
dos ao dtóco, por mero
•penas, vainiia peto Epílogo COKI
,la duLuclion puni a turnittC-0
lieltinco e
pia 24, eiiiiuaiilo que
a-/.»
Guatapari podam servir au»
rlstas, aquele JA abordou dlfltan*
e
cia. mortas em tempos 'dos
upuGuataparà é u loulca, mas 6
*> tiaj velo-, fui...v, í_,
'UETl.ua'
'
3.0 PAREÔ -' lí-tf)
Cremo» ter ehegoilo a .yW de
Inceiiillíirio BOlr ua rai»i com
cm
Êalá àparentcniente
liiurel.
Pd»
A tuLa
turma camaroila.
.entre
uupia deverá .oer travada
Conuialiy, Lirejo « Thutider-olt,
preferencia-,
quo terá aatiossas
em
pola adianto-se de corrida
corridH.

lho Jolo-Tunima o maior obstá.
Ótima portanto essa duplo
cuio.
Do3 demais e Don Podljn,
ta.
quem poderá a»ú«M*K
- 1400 METROS
„« PAREÔ
"«5
ds
A (orma que Llpe ost.mta
o
ser
gaogora
spuru, podendo
counbt_<-QÍ. Al Arussa, que estfl
o
conalltui
riiniundo sempre,
de
nmlur diferença do conduzido
Onoré e Bruma POOLolllemu.
ov.are»
derao ser ápoiit-do« como
u» méritos iwcnhecl.ioa
PR(M»VB1S
MONTARIA9
Sfto as seguintes as montarlas

4.0 PAltEO - 1000 METROS
o
Na ultima curndn de Merlot.
Itigoui nfto «disputou» vergoiihoAgota cm o aprendiz
lamente.
W°.
A Portllho terá " nc*.°
s^u.i
pois a turma esta deutru de
boo
oaténU
Pury. une
recursos.
lorma e Grlsu deverão lutar pelB
dupla, sendo u 12 a noss» ('"-''«•
rida.
Alvor, caso tenhn perlp^*
ctàs favoráveis, poderft asaiisUir.
t bom azar, convenhamos,
6.0 PAREÔ - 1401 METROS
Atrare-sando 6tlino período de
HentratnemanU, Grfto Mrtgôl podera, fer o galihador. Vamos poi
com
eln com lilciliHto. mCHino
6. qiil!o:i, pnra a dupla, ricnndo
-lualafá, cm cuja atuaçüo «lepoíltani muita» esp'_aiic_s..(-.i,nra ..ft
suplemento. .
• . ,.
9.0 PAREÔ - 1.000 METROMuito íavorecida no peno e em
pHTurao do seu agrado, Polarlno
Indldevera s«r das primeiras.
camp-la, com Holanda, que apre.
dupla,
cia o gramado,
para a
aendo o regularlssln.o Oráculo o
com
nom»
Cuidado
aegulnte.
Toe, que n8o disputou no ultimo
«abado.
7o PARE/.» - l..100 MEr-ROB
Retornando depois de um peledo de repouso em turma bem
•CMalvel, Blue Dream nao deve-A s-r derrotado, sendo . paro*

prováveis:
I.» PÁREO - A» 13,00 hora»
(SeNi.vls»
«Aliredo
1'remlo
Kiinda prova especial de IrlIAo)
50.1HI0.00.
Cr*
niotrus
1.11)0
Ks

68

1 Ga-coiiha, O. UllOa
Oníu,

tB

O. Macedo

CümtMsc, B. Moreira

66

C Moreno

65

4 Marinha.

- A» MI.W ¦:.h,.W',2,
;2.», VKWf)
l'..miuj afompulsóriii. — 2-4uu
m-tro»!- fcr» SS.OOO.O.,
>Ks;
¦ Ui,
{•8

( lOnatópurá. J. Tinoeo
D » Urutu. X. X. ...•••*•
( 2 Dnnbirü, A. Ribiis ...
( :i Héllenlco, E. Coutlnho
2) 4 Canses, W. Cunha
( 6 Caslogel, J. Costa
(
(
3)
(
(

D8
..

68
t8
»»

6 Luchon, S. P- Ribeiro
7 Portugal, J. Mesquita .

38

g Perllno, C. Moreno ....
> Furioso, M. Chlrino .,

6S
58

( 9 Juríi,

D.

Moreira

..

(10 Cauteloso, X. X. •¦•

68

63
5S

.... 68
(11 Epilcgo. A. Portllho
•( » Xepur, G Costa ... ..... 68
—
hnrao
Hi í'ABI.0 - A» 11'00

Í.Í00 melro. -

Cr» S0.000.0O.

Ks.

, 06
( 1 IuccndiArio. E. Cardoso

66
66

( 4 Brejo, .7. Mesquita ...
2) 5 Barigüi, X( 6 Líbano, O. 8erra ....

l>6
36
56

( 7 Caratiatiy, A. Ribas
3) 8 Tliundorlioldt, G. Moreno
( 9 Barran, E. Silva

b6
66
06

(10 Fidalgo, J. Portillio
1)11 Real, O. Macedo ....
(12 Júnior, A. Rosa ....

or,
66
au

f_s.

t 1 Polarlna, U. Cunlia ....
D 2 Mono Branco, S. Cornara
( 3 Mi Chlquita, C. Moreno .

48
52
50

( 4 Draciila, E. Cardoso ....
2) 5 Sulamita, C. Cullerl
( 6 Toé, D. Moreira ........

61
60
68

( 7 Hollanda, J- Tinoeo ....
( 8 Segredo, E. Silva

54
68

( 9 Ouzada, O. Macedo
(10 Joslua, P. Sousa

60
43

4.» PAREI) - A« 14,55 horas
UOO matroi - tr* 30.000,00.

Ks
"»4

( 1 Pury, C. Morstio
1)

ü.

( 2 CarlníTosa,

fij

Cunho

b8

( 3 Merlot, A. Portllho .
2)
( 4 Alvor, J. Portllho ..

60"
'
b8
....

»8
60
64

~
6.» rABKO - A» 1S-1B «'¦*»1.400 metros - «--» SO.OUO.OO.
Ks.
68
( 1 Muata.á, J. Mesquita

1)
( 2 Jacaré!,

X.

X.

60

00
( 3 Gr&o Mogol, C. Mureno
2)
( 4 Jequltlnhonlia, D. Morelr» 61

( 5 Idealista, B. Castillo
3) 6 Jamorjr, O. uno»
( 7 Hostaluego. U. Cunha

62

( 8 Leste, ní.0 correrá ...
4) 9 Camelot, J. Tinoeo ...
( > Marshall, A. Portllho

.3
n.l

m

r>2
60

fl-

G AVE A

Gasgonha . . .Onéa (12)
(34)
En logo .... .Luchon
3
lenoLio . .Thuoderboldt
(12)
Merlot Pu^
(23)
Grão Mogol. .Idealista
(13)
Polarina Hollanda
(12)
Blue Dream..Joio
(12)
Lipe........ Al Arussa

Marinha
HèUemeo
Brejo
Grisu
Mustafá
Dracula
Don Padija
Caoré

Onze. J. Graça
Vavnu, A. Ribas

l>2
64

Vaidoso, M. Tavares ...
Borrneliudo, P. Tavares

ca

7.0 PAU 1.0 — A» IB.30 hora»
1.300 mis. - Cr» 30.OC0.0II.

DO

(5 Grlaú; O. Macedo ..
¦('. Dynamo, J. Tinoeo
( 7 Malandro, A. Araújo
4i $ Valco, P. Slmoea
(9 ijcste, nao correr*

(11
(12
4)
(13
( >

66

302.00
«66,00
580.00
630.00
680,00

Ks.

1 Blue Dica/ii, F. Irlgoyen 54
2 Lnmêgo, P. Slmfles .... 52

(
(
2L
(
(

4
5
6
7
»

3 Aviador, J. P. Silva .... M
» Edelfa, duvidoso correr . 64
Jurujuba. duvldoao correr
Holly. J. Graça
Orublxaba. J. Portllho .
Taruman. O. Ullôa ......
Joio, C. Moreno

C. A. I. C. nom,
C. A. I. port,¦-'.;';'"¦...
Mof-lima Hst. Ferro nom.
Paulista Kit Férfd nom.
Paulista E«t. Ferro port.
Inst. Med. Fontoura pref.

66
Gr&o Pari, X.
Atruvtdo. A. Araújo .... 68
66
Lcblon, E. Cardooo
Iman, duvidoso correr .. 64
64
Cavluna, X. X.

(12
(13
4)14
(15
( >

64
Msrcetlo, X. X.
Don Padija, D. Moreira , 54
58
,
oBsphorado, E. Cootlllo
Íbis, duvidoso correr ... 61
64
Vegodo, duvidoso correr

Mogiana Est, Ferro
Outubro

SAO 1'Alll-P,
«Joiaclo da llnKa de Meirodont»

coNTitAfo. ;:ç"
Setembro

Caoré, D. Moreira
Arlans, J. Portllho

rjCO.OO
860.00
880.00
680,00
680.00
830.00
80.00
80.00
80.00
rtO.OO
80.00

170.00
.192,00
65,00
165,00
192,00
190,00

132,00

125,00

b4

84
60

82
(13 Comendador, H. Castillo
( » B»qu»rMna, P. Tav»r-_ .. «4

275..0

Janeiro
271,50 276,10
Março
279,00 279,70
Maio
Z4'1'0 *-'''70
Julho
245,10 252,00
Negoclc-i 30.000 arrobai.

1

\> •_!«_;-__'

Patrimônio om Irhóvtrl*

•?imütf

Cr$ 139.590.266,80

fundadii •¦ 1930

RUA FORMOSA, 413- PRÉDIO PRÓPRIO
FONEi 6-T194 - SAO PAULO

TAXAS DAS CONTAS DE DEPÓSITOS

64
48

«8
(11 ícaro, C. Moreno
(12 Rolante do Sul, J, Tinoeo W

270,10

Cr$ 6.430.000,00 ;

54
60

Hipócrita, B. Cardoso ... 64
Iraplran.», B. Camar» .. 48

Fech ant Fech
269,00
269,00

271,50

MOVIMENTO
v

POPULAR (Llw,.« CrS m000,00) . ...

6% a. a.

7% a. a.

malta • (Juroí maniali) 8% a. a.
as.n.01.) 10% a. O.
1_me.o.-(Juro,
!i
2028.W..J.SÍ..1},.

tt

tt

1.il.314
1.45.111
1.46.114
1.42.31»

23.
i.lf

Betembro, 49.75V. ¦ 80.50 0.1
íe-embro, 48.00 ne?: mnrço, 33M
comp.: maio, 41.00 comp.; julho.
«em cotaçlo.
Mercado sp- estável.
Disponível: 56.00 nona.
Veiidss: 68 lote».

a a « v

1*9*

Quilo»

».9ie 902
879.05:!
20.520

-dRCADOS

(jvinnNo-» Vortr, 25.

CACAU

l.f-21.255

JTí-otl.

PARA SfWWOH
POR SÃO PAULO
_i

Alta do 3 « II • b«lt» parcial
de 1 s 8 pontos.
3S.91 — Balx» d» - ponto».

Dluponlvel

134.W
141,00

269,50

.is ns—-)

a-

Alta de 1 » 14 ponto».

hora»

Fechamento. &s 15 hora»

134,00

CASA BANCÁRIA PREDIAL E FIADORA
W. E. CARVALHO * Clfl.
-r.^jS,
-v- _, Capital
Roalixado t R«.i_rvat

»0
( S RlachSo, J. Grar;»
( 6 Al Arussa, U. Cunha ... 66
( 7
( 8
3)
( 9
(10

Deicmbro

ALGODÃO

8.o PAREÔ - As 16,10 hora»
1.400 mt». - Cr» Z5.000,00.
Ks.

( 3 Brutus, A Rosa
( 4 AIoA, A. Alclxo

11,30

DEBRN TUBES

66
62
56
66
64

( 8
( 9
3)10
(11
( >

.
,
.
.

-ricnríi

«OVA TORK.

Alt» de í * 1» po"'"*

Abertura a» 10,80

íSO.OO

180 00
S/V
72.00
172 00
200,00
S/V

s/v

.

lít»KRACHA
fordo»

Mercado

«23,00

8/V
S/V
S/V
215.00
S/V
213,00
S/V
S/V
S/V

s/v

i

(Preço cor Buahell
Setembro ,
Dezembro *
t
Março .. .
Maio
Mercado catnvet

M.-X*!-0

MERCADOS ESTRANGEIROS
Termo de Algodão em Nova York

aso.oo

205,00
220,00
206.00
201,00
175.(10
300,00
336,00
312,00
320 00
330.00
202.00
128.00
280.00
190 00
600,00
198.00
275 0'J
199,00
102.00
200,00
205.00
190.00
200.00

305,00
360.00
S/V
S/V
S/V
S/V
S/V
S/V

CBICAaO, 23.

36.V1
Set-tiil-r» .. ..
Detcmltr» •• •• •• •• •• • 35,01
« I T < R tos
**,•••* 32,"í
.•
Março ,
1949
OlTI
'
O.ilii»
Maio .. .. •* *• tt tt i .. 32.10
Qn!lt>»
277
3«,-5
. ... •• t» t. <
14 041
tulbo ..
60 039 39»
Oi lfi * 30[fl .•¦••••t-»t*ttttt*«tt
«2.424.406
Disponível Balli» .. •• , 38.87
23.K-7.IS8De 1-7 o 31-7 (•)
681.200
SM, 11»
0isp"nivcl Accta •• t- ¦ 39,(.»
•
Em 24-8 (•)
Mercado. eilaveL
"5 i 15 • ba-88.S9it.423
10l.S08.97t
l;eciianicntn: Aíta de
TOTAL
« parcial de 5 ponto».
VcdAti) »s totir».
(«) Dado» «ujMto» • retitlcfcvo-iBIfirt
Eatradua;
Chi'-»go, 2SfêCh.
Desde ontem, -m
PERNAMBUCO
2.23.lil
Siicinbro .
it-M de «0 Ir».
Recife, 25.
2.26.34
l-rie-iibro ,
-"•en mu »*--*.
2.28:3;4
• di
i'.*JtTi,t> . »
Desde
.i ¦
preço, tipo »
2.21.5,»
teonbto o. pa». 248.267 -IS 237 I Mttto .. ..
-M A T T A" Mi.rcfi.lr.: Ap. rrtavel.
tBS.OU
Í88.0O
coinnrndore- .
MU
¦ii pn lil' OMItlCO PB
819
Exlntencla . . .
Preço, tipo t —
Air.ooAo
100
700
"SBKTOBS" Consumo • • • »
Nova Ynrk. 2*5,
Mrrciitlo firmo.
26.1,00 2"!'.l,00
compradores .
rwct-.
^-^
Setembro
•
'9'7
Outubro
'Sl7a
nrarabro
>*¦*''
Marcr
¦t,l4,
Maio
-*»cn.
11.30
Abert.
NOVA YORK. 25.
incjrular.
Mercadoi
38.11
38.13
38.2(1
...
Outubro
Fechan>entoi Alta d» 7 • I» • bal,18.18
38.35
38.32
• tt tt tt •»
.. tt
Dezembro .. ..
•• ¦•
x» de 4 i 9 ponto».
38.40
38.44
38.50
Março .... » tt tt tt tt t* tt ••
Disponível: Nlcntado,
38.38.
S8.S9
?.8.48
Maio
«• *• •• »¦ •• tt* ••
Venda»! 355 lote».
37.91
57.97
88.00
Julho (1991) >• tt tt tt tt •• ••
33.15
10-. 18
35.20
Outubro ....
Ap. eitavsl
Firme
Mercado

Comprador

3/V
S/V
S/V
S/V

t.'l8o.8.l7

• ••.-»

TOTAL

i A.-28 (1o Companhias

(
(
D
(
i

( 1 Pollcara, A. Portllho
1).» Iguape, O. Castro ....
( 2 Upe. M. I/Olllerou .

D» l-l * 30-6
••••
De 1-7 * 31-7 (•)
..•••¦•
Km 24-8 (•)

208,00
Populares . .
700.00
Rodoviária» .
590,00
-Ulltcadns . .
'
635,00
Ferroviárias . .
685,00
Uniformizadas

Amfirica ;......,...,..
lírasileiro d.e Deticoiltos
Urasileiro p| America do Sul .
Central do Credito ex-dlv. .-..;
Central de S. .P.-mlo- ,
Comercial São Paulo
Comercio Ind.. São) Paulo .....
Comercio Ind. S., Paulo e,S0"_ .
Cruzeiro do Sul de S. Paulo ,.
Est. de S. Paulo c| c s! garantia ;
Industrial de São Paulo
Itau c| 80%
Mercantil São Paulo
Moreira Sal! :.,,..,
Noroeste..Siio Pau|p
Pimlinth. Comercio (,,...
São Paulo
Sul Americano IJraail ........
Industrial c| 60% .«
Nacionnl Imobiliário
Bandeirantes Comercio
Vale do Paraíba
Casa Bancaria F. Munhoz .....

•ü.o PitÜEÒ — As 15,5.1 horas
t UO. mta. - Cr» WI.OOO.W). - Hito de grom» — Betting.

1) a'Vendaval, C. Brito ...
( 8 Egreglou», A. Portlllu)

194»
Quilo»
S V03 249
1.3.12.753

DATA

583.00
930.00

Vendedor

MILHO

NORTE
ÁÍGüDAO DO
-

I A B O T

1.000.00

r-.rjcs de tlaiico.i

Montanas prováveis

Mercado estriveL

I X t O at AK **>
» *»rtlr_»do» emlttdl. pel» Bois» _• UM*&i*s**
ID» «cordo ormid»
& P»uh

132.00
70.50

i.Miiiw Ia lados:
8. Santo — 3%
Mina» Geral» —
1(10,00
>rte'"A". 3%
Ml nos Oeréls —
"B", 8*4
serie
Minas Oerala —
serie "C", 7%
PoranA 1934, 5%
Municipal!:
¦16.9" — 8% .
"1931" — B% .
"1933" — 8% .
"1937" — 8% .
-1030" - &% .
"1342" ....
Letras;
Viaduto — 6%
"1909" — 7% .
"1910" - 7% .
"1913"
7%
"1026"
8%

240,00
.. .. *4O,00
.'. 236.00
23*,00

"

Iguais.
(•) Tipo» 2 • 4 em porte»
MOVIMENTO Dt «flASBIFirAÇAO
— Dia 25-8 - 1.43»
Dl» _--» - *«22 fardo»
Dado» sujeito» » rtMflcocto

1._ulitt* d»
Cia.
»00,Ü.
EUtricidtd» . ..
ILTI51A.S OFKRTAS
MOVIMENTO DM ONTEM
Obrigações
Federa-U d»
(, in.r»
Vend.
Gtt.Tra:
3.920,00
3.000,00 -j 6%
763,00
794,00
1.000.00 — 6%
263.00
500,00 — i%
200,00 - 6%
100,00 — 6%
i;i,tadu.i1s:
"Oafé- — S%
"1021" — 79.
¦"lUÍO" -~ 1%
iiptiltci-ii

IK>TA*.(>3 DA COISA DB MKI4CADOR1AS DE 8. PAULO
i atuir de 50 quilos)
Pura (!>u7» trlcn «irrjcat.i.. "ii.**« 2U% trigo nacloii-l» .
Idem, com -*- "« mistura
de raspa da mondloc» . IT.,00

,

8AMT03
- OIT
COTACÍ-E- POR 13 KO
Embarque df setera bro » de«mhr_
Cear*
"^
t- <¦• N,,rte Paia
Tipo» (X)
SERIDO (fibra 34|38 .. 860.00 gO.OO
315,00
SERTÃO (Fibra 32134) 325.00 -20.00
3-..Í-9
"
(fibra 30132)
210.04 510.00
I.UTAS (Fibra 25|32)

¦ 00

londo» Publico»
Apólices:
S.T-0 llnitrcadss .. -'• "««O.OO
55.70
«50 Unificiidni .. .. 5*1,00
34.21
5VO.00
23 Unificadas .. ..
52,85
(300 Unificado» .. .. 38r,00
52,05
.. .. ."»2,ij0
2 Unlíiraíai
31.10
4?.r5 j Por*ovTorl«l .. .. 610,00
7. Po|mlWi; .:. ff.| '203,00
3' o |
70 : Hiiilovlariai . ... '¦ 666,00
8HO.uO
228 Unirormi-ndsi' .
2 Municipal» , ,, ,. C79.I0
OurlgíÇOMI
EM NOVA TOI4K
Fedcrsi? Cucrr. .
Fech. nnt. Fecn.
lO | 1.000.00
701,00
Nominal
si 1,000,00 ,,... ... 5 nsflo,
Nominal
.. 1 Piimlnt Partleiilare»
36,75 38,73
2
, I Açfltai
, . 54,50 54.50
ú_rul_ >'<¦ ¦''! '¦•''
60 [ Ci.. Paullilí oom.. ' í 70,-0
—.
«00 ; Çia. P_uli'ti,,poit, . (9i,U0
37,00 57,00
200 Cia. Paulltl» Forca
—
ttut
•,.,
.00,00
53.73 55,73
(90,00
IcS Moinho Stntist»
Mci"
100 Ind. flrai.

45
Num.
Nom
Num.
285,00
275,00

COTAÇÕES

DO UKUOIMI

part.ctilítfí.a,

'Í)E

4/

••

8. PAULO
Ni única ch.mad» reolltml» oiilera,
-ela llols.1 Olicial do Valores, lora-a
negociadol lltu-o» n» vn'ü' tíl(al í*'
Ctí 7.526.907,00; DesM total Cr»
6.ijC).577,00 correiporulci-m o* vendas era titulo» |iublico« c Cr$ ....
957.330,00, »i twniaçiwj em valore»

HÜA ACUMULADA
afís
*&&
%
S.slíf)
Mas

11.13
42.Í0
0.28.»|tf
S-.01

TÍTULOS'

10
71

tsa '3 jse\ *r§s

** •«

S/4
4

Caiuklo Uvre
ar>t»r
MONTHVIDEU, 25 (P»-Cointel) - i'a.a« «/« Tor» p. ouro p«r
focbnmeuUl
Fech »_t.
240,00
240,00
Ciiuipradnr-.
241,00
241,00
.••
Veiiueaiirea
CAMBIO LIVRE NO RIU UE JANEIRO
-*ecnuiu«fi«i
fech. i.nt
IUO, % (Pancomtel)
92«1.00
ti»'» i- 41 00
.. ..
b.ll.iu- «euurl-i ilOlk itivre)
«1 4t-.W
iui.Mi (llve) ,. Urt 31 41.4»
Iltu-ni ciiiupruui
IO T»
16,71
Cr»
liuuci- veiiouui US», t.il/rei .. ..
l«.3f-rs
IH3»
bnaona cnuip-ani SI®. (Inrei
TAXAS DE DESCONTUS
•»
t
%
Biiricp (ia índt. . ,
1
Bsaco da luiiUterr» '
S V-**
Banco ris Belgie»
1 l/TS,
Bhoco dus EE UU.
2J/21*
Kani:o da França
4
*
Biinco du Dinamiircá
2 1/2*
i I/-4Oanco da Suécia .
bitueti d* ibiiuuo» .
4
*
Banco da ttiill» .
» 1/2'*
Bauco da Norues» .
3.1/2%
«
Bonco de Portugal
*
B*r«ci. da Espiinü» .

CAMBIO

,

•« •• ?••...

..
••
..
••
•
•• •'• «•
•• >* ••
•• -* .*

8M-UUI.ICA

pontos.
.
Vendas: NAo houve."8"
CONTRATO
nt.
Fech
Betembro >• . .. .. 53.11
Dozcmbro .. . .... 34.10
Março. .. ..'.'. ...... 321»
Maio j .. ... , .. .. 31,05
.. ... .. .. 51,15
Julho
Mercado ap. es to vel.
Fechamento: Alta de S »
balsi de 3 pontoa.
Vendas: 24.250 sacas.

aU"
44"
40"
45"
40"
31"

..

••
•»
..
••

2 ,
3

3.43.00
3.45.00
1.98.318 1.98.318
26.24
S6-24
uAt—etirdoia .. ..
iREPÚni.lCA ARGENTINA
¦ Cambio livre
*<•">'
BUENOS AIRE3, 25 - Toia» v Nov» Tor» » p«.p»< »w
{-•CtUh.raM
Pecb oat.
., 900.00
900,00
TeuiU-diire* ..
1)01.00 ¦ !
901,00
Ciiuiproonres .
Cum. «iio.» Lnndro» pot librai
t3 ti
.5 23
Vcuticdorej ..
25.JO
23 20
Couiprodure» .

TERMO DK NOVA TORK
«-JONTRATO «D»
Foch. ""' per-h
M'70 55,10
S-tembro
9'5'*0 53.20
Dezembro
M?rc,ido op. estável.
Fechamento: Alto de 10 » 40

Tipo

g.o PAREÔ
Imn (Eila-» Vai)
Celeuma (J. Alves)
L-ieky Lady (B. Gmcrlal
0..
Ilabauera (Bt Vieira)
Hamlct (At Blgnorettl)
Daba (J. P. Souza)
Llbello (O. Reichel)

ft." í/5
51"
45"

700

«00
700
«00
700
EOO
500

-.

¦•
•»
..
«•

14
Nom.
Nom.
Nom.
285.00

Tipo

é l.lsuíi» ., .. .. .. .. ..' .. .« ..«•
•••«•*
'". "'-'£"*';
•«OelglOâ »» •• •• •• ••-••

800

•.¦UHencla

2» o-,
2/5
3/»
a/»

6o PAREÔ
ÓArtnKiian (O. Rclcliel)
Meliante (H. Clareia)
Dona Ines (P. Vaz)
Mirim (J. Montanha)
Hydr» (R. Oljruin)
Timoneiro (M. Carifillio)

•iMadna

-"•}"

n-*

Arrlco do Sul

- Grande número de exercícios
Olera passou G00 metros em 36"2/5
anotados ontem em Cidade Jardim — Raia leve
SOO M"
K00 62"
700 44"
yrKi 50"
800 53"
800 B.T*

«ILondie» ... ....... .. ••
.. .-,.-•
•'Montrea. ...
a Rio d» Janeiro .. ...'..
o Buenos Alre» .. .. .. «•
• Montevidéu '.... .. ..
.. .. .« .«
¦ Paris .. ..
(Eeruo .. .. .. •• .. .. ••
i Entocuma .. •• .. .. ...

DIAS

CooipiHdiuM

fecno-n-uv»
2.80.1|1«
90.15116
4 43 otert.
1123
42 o,i
Ü.3S.»|1B
ti 01
19.35 otor_

fech an».
2.60.1111
90.15I1G
5.45 otert

NOVA -ORK, 15 (Pancomtel)

NO
rAFK*
HOVIMKNTO .MS
KSPtTtlTO BANTO
Vitoria, 25.
Disponível, tipo T, por ia O."»los, Cr$ H'1.20.
Mi -.iil" rirm»
eme»»
Entradas:
Bstilrlio :J':nto
2.235
Min-'? Oerats .
Solda»:
Cabotagem" . lv
Exterior . .i ..
102.743
Exlstenclai .. ..
MKRIIADO RE <IAR*« »«
**'0 OE JANKIRO
RIO, 23.
Tipo 7, Vor 10 quilo», Cr» 150,00,
Mercado firme.
•• ivlmcnto estallKtlvO
Sucas
Em 25:
Entrada» ., .. •• •• •• 27.969
Europa
•• ••
2.000
Estados Unidos .. .. ..

In\V
nm n(i"-': .i-ili: ilo tratador
»
P M-ni ¦vi, que fràhniiioti
de•|Si9neta
M0-?

{§¦!____

FARINHA DE TRIGO

í-64-00 "-6**00
S .. .. .V*
257.00 257,00
250,00 250,00
"*
^
.. .. .. *47.°0 '"',7'00
6/7
.. 244,00 244,00
..

OISPONIVFI.

j os «a
Puonns Alre» iposo) ..
51 «8 40
Londies (pronta) . ..
s 15.*»
Montevidéu ., • • •• M
18.-I»
s/Novo York .. ..
1.70.96
Madrld
Í.C- 00
Buenos Aires (peso)
J.73.M
7.85.17
Copenhasue (coro»)
Montevidéu
S 62 US
l-otiM-otmo (corna)
3 O.I bs
(.'iipeiitiagiie (corOa)..
-rr 7i
o
tlru.elas (ironco)
IMM
Estocolmo (corOa) ..
0.05 35
Parlo (franco) .. <• ...
0 .1» «3
crii-eins (franco) ..
4.M 44
il ns, •(*,
Berna (vista)
'.iviris (frnnro) .. ..
0 65
Lisboa (vlslo)
•• •• •• 4.23.01
l.'erna (visto)
44
J7
J
Corda checft * • •• •* •*
II.ÜJ..I4
Lisboa (vista) ..
0.36 «d
Amate.raam . .. •• •• •• 4 91 21
Coroa cueca ¦• ..
1 SU
••
4.82.-*»
¦•
Perd
Amstciilom ....
oüRO — Compradore» 20.81.78
Para venial
U T3
8/Nnva Tork , ..
o grama.
52 41 mi
Londres (pronta)
"W
II 31
Lo Pas (pesoi .
MERliallUS BSTltANOÍlHOa
feennr.-eni*>
pee.ta nnt.
LONDRES, 25 (Pancomtel)
1.7» m
2 79.81
••
••
e.Nnfu YorK.
s Ui" de Jm-Ptro •• ••'•• •* •• •« ¦•
«Buenos Alre» .. •• •• •• .. •• •?
6.7»
*.7J
«Montevidéu .. •• •• •• »• •• •• ••
(.07 7»
Í.07.7Í
•'(.saída. .» •• •• •¦ •• •• •• •• ••
II tt
12 U
t üe.rn» ., .. •• .. ... .«,•• «• •• ••
10 63
to.ss
fl Amaterditn
•• •¦ ,*• •• •* •• ••
»7»
ei»
oiPorl» ...... ...••••.«.•. ..
13» t*
US vo
».Brui*lo» .. .. •• .. ..... *. " ••
14 41
14 47
A'KH*.ncolaio •• •« •• •• •• ¦• •* ••
U»
M
1»
••
«
•«
"
Ci.prnbogU» .. .. ..
I» «
I» ft
••
••
••
••*'••
t*
« *B
Odo ..
tn 69
30 sa
• •• -• ,¦* t* ** •• **
g.Modrtd
*¦) 3»
so n
• • •* »• •• •• •• •• ••
a Llsbo»
• • •• •• *•
« Prini . Pt *•
1.800
1.600
»•
¦•
*•
••
*•'
s/ltoll» . • • ••

209,40 203,00
8ct-nibro
214.50 2u4,50
bésembró
217.20 217..D
.luneiro
218.00 -IS.Ü0
Março
Maio 219.00 '-19,00
Julho 220,00 220,00
750
Vendas
Mercado calmo.
CONTRATO «D»
Feru. ont. tf-eel»
-VÍ.S. 207.HO
Agosto
Setembro .. .. . 207,90 207.ÍUI
.15.00 :!I5.(«I
Dezembro
217,00 217.00
Janeiro .' .
. 219,00 219,00
Mnrço
218,00 218.00
Maio . .. .. •• ¦
219,70 219,70
<
Julho
250
Vendas .. .... ¦
, Mercado calmo.
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CEREAISCOTAÇÃO DA BOI.0A OB
CEIIEAIS DE B. PAUL»
Disponível
ARR07. (60 Quiloa)
2xii nu a 28S.'-i.
AniHrelS". e*,tra
260.00 1 Íf3.'l0
Idem. e«P"<;lal .
243.00 o 250 00
Idem. superior ,
250.00 o 258,00
Agulha! extra .
240,00 a 243.00
Idem, espedal .
2.5.UU a 2JÜ,ü.
Id'in, a pu: ir
Mercado rirms.
Nonitnal
Blua Roso, eap. .
Nominal
Idem. de l.a . . .
Nominal
Mem, de 2.» . .
Nominal
Japonês ou Cat, .
Nominal
Idem, de l.a . . .
¦ Nominal.
filem, ds 2.» . . .
3:4 de arroz . . . lCO.ní! a 170.00
95,00» 98,00
. . ,
lj» de '- arroz ',T-o.
Ti.ÜO a 7j.iu
! .
(,.„(
Mercado firme,
FK1.IAO (60 ks.)
8/d» oíc» Novo
'
Rico do ouro. esp. ÜI0.00 a 1115.-0
idem. comum . . 12S.00
2S0.00 a 290.00
Brnnolo, esp. . .
240.00 P a.io.oo
Idem. comum ,
140,00 • 143,00
Chumblnho, esp.
130,00 a 133,00
Mem, comum .
145,00 a 148,00
Ctiumbao, énp. .
135.00 a 140.00
Idem, comum .
130,00 »¦ 135.00
Jalo, eapeclnl .
120,00 a 125.00
Jalo, comum . ¦
14'liOfl »MS'i'i
Ópnco. especial
13" 00 a 140,00
/dv-rn. coiruim *
160,00 _
Rosinha, *sp. •
Nominal
Idem, coiiiuin .
190,00 a 200j00
Roxlnho, esp. .
170.00 a 180,00
Idem. comum .
Mercado caímo.
MILHO (60 ke I novo
70,00 a 73,00
Amarelinho . . .
67,00
Amarelo
66,00 a 67,00
AmsrelAo ....
Mercado firme.
BATATA
Amarela, e.'M>. . . 250,00 a 255,00
Idem, de l.a . . . 230.00 ft 2351")
Idem, de 2.a . . . 190.00 a 195.00
tdo.m. de 3.n . . . 140,00 a 145,00
Mercado calmo.
AMENDOIM (2S kia.1
Nomlnnt
Especial
Nominal
Comum .....
Mercado calmo.
MAMONA (quilo)
Nominal
Miúda
Nominal
Media
Nominal
Orando
Merrado nr.m.
FARINHA DB MANDIOCA |60 U.)
72,00 a 71.ud
Branca, do Estado
78.00 » 80,00
Idem, do Rio Ode.
85.00 a 81,00
Torrada. Estado .
85,00 a 87,00
Idem. do Rio Gde.
Mercado calmo.
.
. LENTILHA (60 k«.l
Nominal
Nacional .....
Mercodoi »|c
CEBOLA
•pero. do Rio Ode. 320,00 • 330,00
Mercado firme.
ALHO (quilo)
rio-iii_at
Nacional .....
ALFAFA (quilo)
Nominal
Estado, sup. . . .
Nominal
Idem, de ?,n . , .
Mercado nom.

cÁRm
a. PAOXO, 2».
Metcaao. em.H Paulo....
Novilho» gordo», prato» «o
"porur*.
matadouro,
tfpo
'..
rbo»
v'.' .'. .. .. -f -.' tO.0?
Nqvllbos gordos, postei ho'1
matadouro, tipo "Marra.
cos»
, .. .. .. 84,00
Vacas gordas, especiais, pos8-.00
tas no matadouro
Vacas gordas, rcgulares, pos81.00
tas no matadouro
Mercado em Barretos: ¦
Novilho» gordos, tipo «Con»
.. •• 84,50
sumo»
Idem, tipo «Marrocos» .. 80,00
Vacas gordas, especial» .. 77,0.
Idem, regulnre» , .. •¦ •• 17,00

César Lacerda
de Vergueiro

METAIS

Um grande paulista
P.S.P. P.T.B,

NOVA 70RK, .5.
Fechamento
Cobre eiétroiitlco iz-K
Chumbo dUponlveL N. Toric 14.00
BI'

o. tino Prlm» Western
A* 3» • •• •• M .. ,. Kom.
SIOVUIKNTO

•

DR ARSIAZENS OERAW
23|81950

Git. tnterlot
MERCADORIAB

Quilo»

fl
AlgodSo .m.pluni».. ••
•• •• •• *"
Llnter .. ..'
Ar;ucar • •• •• •• •* •* "
Alfols
• •• " •i «• •« ••
••
Amendoim .. •• >• «• .0 •• ••
•
Arro» beneflclodo ..
Café
Corinlm de mandioca
Farinha de raspa do mandioca
Farinha de trigo
Feljfio
Maiiiona
• "•
Melo arro»
Milho
OIco du cnroQii de algodão ....
Qulrcro.de erro»
Raspa de mandioca

49.110.0C4
1.282.623
1-7.838
' 179^663
1.583.830
2.155.693
1.142.337
10.000
58.740
765
12.644.185
4.340.839
8.820
2.186.819

r.tt. ¦w»!

I
t

I

«utlo»
49.017.527
1.3ÓS.83.
': '179.661
írrr.-e-i»
•
'
1.692.13»
2.103.07J
1.010.0U
10.000
68.710
76.
12.539.440
4.368.311
S.MS
2.246.771

—

1

14.30.

I
•I
forneeldn. peia»
dadno
NOTA: - Eat» movimento 6 o resumo tios
uo» moino».!
Cios. Arm. Gerais, que os responsablll-oin pela exatidão
14.500

Paim Peptói© mmm

ACUCAR
8AO PAOLO
Disponível
(Cotações da Boi*»
Mercadorias)

Refinado, extr»
Do Norte:

de

-.rt
•no.uo

195.SO
Cristal
188.50
Somem.»
,
*}«•«
Dcmerar»
lmw
Mascavo
••
Da» usina» do Estado:
«posto vagfio):
Refinado, extra
lKt0
•• J~j,TO
Cristal
•
n•
Dn atacadlotr. par»
-ejieta ou Ind.:
«£{¦»
Retlnodo extr»
'. "•'• '*'*•*
*******?*
•• *•
í*rl«tfll"'"
DTPPOvÍVEl/'__- PÍBNAMBOtlO
RBOQ-1, 2»,
Ult:
-. •* •• 175.00
Uilno. de l.»
163.00
Usina, d» 3.»
150,00
CrloUls..
138.00
Demeraia
66.»
Bomeno» .
22.50
Mascavo
MOVI-OSNTO OEBAL
Sacasi

Enti-das
Desdo 1.° de «etembro 5. i?ü 777
18.78S
Exportação
T.332
.. .. .. ••
Sxlitencl»
S3.115
Existência '•• ••
•.000
Consumo .. .. .. •• .«
.Mercado -«Uvel.

^M

_l

\\m*Wy'^y^mm\\

_B___i

mmWffl^Sm ______E-_Kfl

¦__¦ *>___i

¦__£<]

^P^^«________l El

José Armando Affonseca
P.S.D. fSa%

|pP^-S|(^UM^"«ra|»»s
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Escaladas as equipes para os jogos de amanhã
Prosseguem os festejos do Palmeiras
Varias provas serão realizadas hoje e amanhã
na praça de esportes do grêmio do Parque
Antártica
Prova d» ciclismo de S. PautoBaruerl. 8. Paulo: A» 180 hora»
Disputa da prova de Ciclismo, no
percursu Sfio Paulo-Baruerl-Sfio
no
Paulo, com salda e rhepad»
ao
portão principal do eatadln
Participam
Antártica.
Parque
todos os clubes filiados à FVdi'.
ração Paulista de Cicllimo Serfio conferidos os seguintes premio»: Ao vencedor coletivo, seri
entregue a taça «Gullhemano Lo.
Aos claasifliwliu»
pe» Glannlnl».
Individuais serão 'onferlda* "ieI*
dalbas de prata com centro
ouru, de prntn grandes, de prata
pequenas e bronze.
As 11,30 horas - Missa campul
de aniversário no estádio social:
Io
As 10 horas - Inauguração
«namorado «Attillo RIcottl Jr.» A»
do
10,30 noras - Innupuraçfiu
RIrotograTIa do «Com Attillo
cottl», no salão nobre.
Partida de Hoqucl: As 21 tio.'
•Sensacional
dn hóquei,
partida
do
entre as equipes principais
Palmeiras e da A D Floresta,
jogo este a realizar-»» na quadra
do bola-ao-cesto.
As 21 horas — Demonstração d»
patmaçíto artística No recinto ao
«nino de festas com » iiaiticlpaçao de rennrnados patinadores.
aos vencedores do concurso, serfio conferidas lindas medalhas coAs 22 horas memorutlvas.
Nas «cancnas> do Porque Antar.
noa, serio disputados os Jogos
finais correspondentes ao CamAo»
peonato Interno de Bochas.
venceaores, ser&o ofreceldns Undas medalhas comemorativas.

O Palmeiras está comemoran.
am
io festivamente » data de
Hoje
aniversário de fundacío.
• amanha serio realliadas as se«ruinte* proves:
rTO.tT!: As 2° horas — Aberturo Solene do Campeonato Notur.
nn de Tenls. (mm ¦ partlclnadln
ina melhorei» rnqueti"'»* rt» Síln
Paulo: A» M «s. - ""inde h»'le
ie eala, no s*>»o de f»stns abrilhanfado nor Cabral Jnnlnr e seu»
Cumbanchero» » mal» uma ex28
ceVnte típica, num tntnl de
fhcuras.
— Prova Pedestre
AMANHA
«Prof. Ferruclo Sandoll»; A» S
«Prof
hi. — Dlsnuta da prova
homenaFerruclo Sandoll». em
gem.ao presld<>nte do Palmeiras.
de
Esta prova terá o percurso
aproximadamente.
metros
1.000
sefrulnt*»
os
Berfio disputados
prímlos- Coletivos.— 1.» turma
2.» turma.
«Jlafael
Parisi»;
Taça
S.a turma.
Taça «ítalo Adaml»;
Taça «HWnn Pelegrlnl»; 4.a tutmi: Taça «Francisco Pnttl»: e 5.»
turma: «Taça «Celso Gomes Cavalelro».
Vallnso
Troféu transitório —
ao
prêmio que será conferido
primeiro
elubs classificado em
Sua posse
luitar com B atleta*
será transitória e «era d»flpltt.
vaments conoulstadn pelo clubique vencer esta prive coletivamente por 8 anos spfnílrtns ou D
alternados.
Prêmios Individuais Do 1 o ao
de
medalhas
W.n classificadoprata
prata co mnrla de ouro,
«tmple» • bronze.

—
a mesma
Confirmado o reaparecimento de Pinga I — Nenhuma altera ção sofrerá a equipe da Portuguesa santista —Com
o
Completo
o
conjunto
grena
equipe que derrotou o Santos, atuará o Ipiranga — Tufí, Carbone e Julinho integrarão
quadro, do Nacional para enfrenntar o Guarani de Campinas
Limlnha, Blbe « Paula

Três jogo» serão disputado»
amanhã, na Capital, em conti.
nuaçâo ao Campeonato Pau.
lista de Futebol. A segunda
rodada do certame, que conn
tava de seis jogos e que foi
reduzida para três, está Iodada a corresponder aos prognosticos. No Pacaembu, luta.
rão as duas Portuguesas e na
rua Javari teremos o encon
iplran
tro de Juventinos e
gnlstas. Finalmente, completando a etapa, Jogarão na ma
Comendador Souza, os conjun.
to» do Nacional e do Guarani,
de Campinas.

PORTUGUEFAVORITA A
SA PAULISTANA
Não resta duvida de que o»
lusos paulistano» estão mal»
credenciados do que os »an.
do
obtenção
tlstas para a
triunfo na contenda de amanhã, no Pagaembu. O rubrocontará
Capital,
verde da
com sua equlpt integrada por
todos seus melhores efetivos
e deusa maneira poderá revitoria
giatrar sua segunda
no rettame. Todavia, os praia
nos estão bastante animados
com o resultado obtido ante
os palmelrcnsc» e assim não

Fluminense e América jogam hoje
Será iniciada esta tarde a disputa da terceira rodada do Campeonato Carioca de Futebol —
Os quadros
A terceira rodada do pri.
Campeonato
Nielro turno do
Carioca d» Futebol, será jni
ciada hoje com a realização
«lo prello entre as equipes do
Fluminense e do America. O
"clássico" do futebol guana.
bnrino que será realizado no
Estádio do Maracanã, promete ter transcorrer Interessam
te, uma vez que os litigantes
estão bem preparados. O Flu.
mlnense não vem sendo bem
sucedido no campeonato, ten'
do perdido dois preciosos pon.
tos. Empatou com o Olaria »
America
O
o Bonsucpsso.
nfto
por seu turno, também

foi alem de um empate na pe.
disputou
domingo
leja que
contra o
Mndurclra.
Dessa
maneira, os tradicionais
ri.
lutarão hoje em busca
vais.
da vitoria.
Os quadros serão o» seguin.
tes:
FLUMINENSE — Castilho:
Pindaro e Pinheiro; Osvaldo,
Pé de Valsa e Mario; Santo
Cristo. Orlando, Cilas. Dldl •
Tlte.
AMERICA - Osnl; Ivan e
joel; Rubens, Osvaldo e OoManeco.
Natalino,
dofredo;
Dlmas. Ranulfo e Jorglnho.

JOGO PROMISSOR NA
O .
serão adversário» fáceis.
*»UA JAVARI
está resta.
famoso «tocante
lutoJuventus e Ipiranga
de
belecido e em condições
rão em igualdade dp condi,
ter destacada atuação na peções. O desejo dos litigantes
leja de amanhã. Renato II •
de conquistar mais um feltc
Nino formarão o zaga • nos
significativo, no campeonato,
demais postos estarão o» mesO Ipiranga
. indisfarçavel.
mo? elementos que etuaram
o
tudo fará para conquistar
«ontra o Jabaquara. A Por.
triunfo, apesar de reconhecer
tugueBa santista, por seu tur.
contando
Juventus,
que o
no, não. modificará seu qua.
com o fator campo, está mais
dro. A direção técnica ficou
favorecido. Todavia, oa pupi.
bastante satisfeita com o do.
no
los de Garro revelaram,
sempenho da equipe no preensaio de anteontem, ostenUo contra o Palmeiras * por
dessa
forma
e
tar magnífica
conser.
essa razão resolveu
maneira,
produzir
poderão
var
' sus formação.
no
embote
satisfatoriamente
soOs quadro» serão og
de amanhã.! Jogará o olvi-npgulntes:
gro da colina histórica com o
mesma equipe que derrotou o
PORT. DE DESPORTOS —
Nino,
Santo» • o mesmo acontecerá
Nelson: Renato II e
Carbone,
Juventus.
com o
Santos. Brandáozlnho e Man.
1
Julinho e Tufl estão contun.
duco; Zé Carlos, Renato
didos mas poderão Jogar. Os
Ninlnho. Pinga I e Simão.
PORT. SANTISTA A- An.
quadros serão este»:
Osvaldo.
IPIRANGA
Olavo,
du; Seixas e Pavão;
Giancoll e. Homero; Belmlro,
Enzo • Nelson; Plínio. Zinho.
Reinaldo • Dema; Bueno. Ru.
Tiáo, Barbozinha e Rubens.

temporada
Em substituição à
Internacional qu» o City Collegs
deveria realizar era nosso pais,
o» afelçoados do esporte da cesta
ttrao ensejo d» assistir a duas exl
bicões do» campeões mundial» dr

9 CESTOBOLISTA8
A seleção campell mundial que
nos visitara virá Integrads por I
cestobollslas, tres dos quais peitencem è equipe do City College.
Os demais, pertencem a equipes
famosas e certamente alcançarfto
grunde sucesso em nossa Capital.
S&o os seguintes os Integrantes da
selerao Olímpica: Herb Cnhen. «J
Rotn. Ed Roman, Ed Gard Arthur
Tallsman,
Goldebcrg, ¦ Wllbur
Heymour Levltch, Charlei WesrhHarry
ler e Nornam Tjaslnsky.
Rnnd, um dos famosos ternlcos

I-

Luiz Gonzaga contra*
tado pelo Juventus
O Juventus acabn de conquistar
mait, um bom valor do futebol das
Altero*»» Trata-se do medlo dlrelto Luli Gonzaga (náo se trata
do sanfoneiro). que atuava com
destaque no Metaluzln». O referido
profissional assinou contrnto
n» tarde dr ontem, com o grêmio
fins de defl» rua Javari até
lembro de 1951.

TERÇA-FEIRA. A ESTREIA
Embora náo esteja definitivament» assentada, a seleção tiortoamericana deverá estrear dia 29,
ou seja terça-feira, contr» o Co-

TORNEIO OPERÁRIO DE BOX
Marcada para o dia 10 de setembro a primeira
rodada do certame
Atendendo ao pedido de va.
rins Interessado» ,a Subdivisão
de Assistência aos Esportes do
Serviço Sorlnl da Industria, re-

Campeonato Amador de Futebol do Interior
Dezenas de jogos serão disputados na tarde de amanhã em diversas
rida ?»»«*

O Campeonato Amndor de Putfbol do Interior terá continuoçfto amanha com a realização das
çao amanha com a realízaçáo tlnx
seguintes pelejas-,
l

Em Cruzeiro — Frigorífico A.
C. ve E. C. Estrels, de Piqueta.
A.
Em Plndomonhangnha — A.
E C. Aparecida,
Ferroviária vs
de Aparecida do Norte Em Cruselro — Cruzeiro P. O. va Brasil
P. O. Em Cachoeira — Cachoeira
V. O. vs E. C Elvlrn, de Jacarei. Em OUBratlnguetá — A. E.
P
Guamtnguetá vs. Teclguará
C. Em Tremembé - O. A. Troda
membé vs E. C. Hepacorá.
Lorena. Em Taubaté - C. T. I.
de
Club va. Sáo Paulo P. C,
Msrlport
Fíndamonhangaba. Em
An.
— Mnrlporâ P. C. vs. Soe.
Fabril Scsvone P. O. Poâ - A.
A. Poaense vs Suzano P C, da
A
Buzano Em Suzano — A.
P.
Unláo Suzanense vs, Tietê
C, da Mogl das Cruzes Em AUbalt — A. A. Cetebt vs. C R
Melhoramento», de Caleiras Em
Itatlba — Báo Paulo F O. vs.
O. A. Expedicionários, de Fran-

—
eo dn Rocha Em Caleiras
Brasil P. C. vb Sfio .7n80 P. O.
Em Malrlporá
de .»»'bnln
An.
MalrlporíJ P. C. vs. Soe.
Fabril Scnvone F C . de Itnttbn Em Laranjal Paul'sts — •»
E. I,aninjnlense vs. A. E. 8ao
José. de Cerqullho Em Tietê —
Comercial F O vs A A Boituvcnee, de Boltuva Em Caplvari — A. A. Juventus vs. E. C.
Em
Oficinas Gazzoln. de Itu.
Monte Mor - Cruzeiro P. O. vs.
Guarani Saltense A. C, de 8alE. O.
to. Em tndalatuba —
Primavera vs Rafard O. A., d»
Raínrd Em Itaplra - Rio Bran.
co E C. vo E E. ItapIrenBe.
Em Socorro — Unlao A C vs.
C A Guacsuano de Mogl Guaçu Em Pedreira - E C. Santa
Sofia vs Coríntians E. C. Em
Concbalense
Concha) - A E.
vs. Amparo A 0„ de Amparo.
rm Pinhal — Ginásio Plnhalen.
st E. A. vs. A. A. Socorrense,
de 8ocorro. Em Rio Pardo
Rio Pardo V O. vs. E. C. MoEm
Branca.
glana. de Casa
Grama — Oram» F. C. vs. ltaiEm
quara P. C, de Itaiquara.

Dê a seu voto o valor de trabalho
certo, votando num batalhador
oel*** progresso de São Paulo
tmt^^^^^^^^^lMèg0^^^-'-''^/'V''^^^^^

JOSÉ

ESTEFHO

Para Demitado Estadual

P. S. P.

rlntlans. O segundo Jogo será contra a seleção paulista, dia 31. Os
Jogos seráo efetuados no ginásio
do Pacaembu. No «ntanto, as datau citadas poderáo ser alterados
• <m cnso afirmativo, a primeira
apresentação rios visitante» será
dl» 30 • o segundo Jogo no dia
Imediato,
dependendo de
tudo

fargem Grsnde — A. A. Vargrana vs. 8 E. Snpecadensp. d»
6nnecado. Em 8npecndo - Paulista P. C. vs. S. E 8nnJoim-nae Em Cgcnnde — tjnlfto E. O.
vs Rndlum P. O., de Mococa.
Lm Sáo Joáo da Boa Vista —
Palmeiras P C. vs A. A. Rio.
Em Cravtnb03 - o.
psrdense
A Cravlnhos vs. A. E. 8S0 SImáo. Em Tambau — fe. O. Dnáo
vs C. Cajuruense, de
Cajuru.
Em Rlbelráo Preto — Botafoijo
t
O. vs. Atlântico E. O.; Ju**.
ventus E. C. vs. ProgrcBso
<!.; fluminense F. C. vi. Pia.
niengQ P. O.; Colégio Progresso
«a. P. Preta P. C.
Em Para.
suaçu — Atlético Brasil Cluo vs.
A. A Ranchsrlense, de Rancn-iria Em Ranchnrla — A. A. Ma.
da
tnrozzo va Quatá P. C,
—
QuatA. Em Cândido Mota
Cniáo A. Oandldomotense
va.
Bela Vista P. C, de Echapora.
Em Assis — O. A. Asslsense "»
Mara.
A. A. Maracalense, de
cal. Em Presidente Prudente ->
A. Prudentlna E. A. vs. E. O.
XV da Novembro, de 8anto Anos.
tacio Em Presidente Vencesiau —
A. A. Venceslauense va. E.
O
Coriniiuns. de Presidente Prudenta. Em Alvares Machado - Pau.
lista V. C. vs. Martins P. C, de
Martlnopolis. Em Santo Ansst<v
Fada F. O. vs, A. ».
cio —
Em
Anhumense, de Anhumai.
3.
Presidente Prudente — E.
Palmeiras vs. E. O. Coríntians,
de Presidente Vencesiau. Em tn.
dlana - O. A. Indiana vs. A. A.
Eemardense, de Presidente Bernnrdes. Em Limeira — Comercia*
t O va E C Estudantes, Deto; Em Iracemnpolls —
O. A,
Usina Iracema vs, Carloba d R
Ei Em Santa Barabara — tinido
Agrícola Barbarense P. C. vs.
C. A. Usina Santa Barbara Em
Analandls - A. A AnalenBe va
Santa Rltense. de Santa
A. A
Rita do Passa Quatro Em P1rsçunungs — E. O. Unláo vi
Santa
K. C. Palmelrense, de
Em Arar»,
Cruz dos Palmeiras
vs.
quara - Sáo Paulo P. C.
Taullsta P
O.i Tamolo P. C.
va. Americano P. C. Em Dourado
- O. A. Douradense vb, A. A.
Itapul. de Itapul Em Pedcmelra» — E. O. Comerdn) vs, A. A,
Em
lorrlnhensa, de Torrlnha.
Jau — A. A. Palmeiras va, E
O. America. Em Brotas - O, A.
Brotense va. A. A. Pederneira»,
d» Pederneira». Em Barra BonlI»'— A. A: Barra Bonita va. A,
A. Mocoembu, da Dois Córregos.
Em Jau — I. O. XV de Novembro vi. Bocaina F. O., da Bocalna. Km Guariba — I. O. Corintians vs. Ouarlblnh» F. C. Em
I. O Coríntians
Vlradouro —
Monta
va, A. Monta Azul, de
Azul Paulista Em Bebedouro A. A. Internacional vs. A. A.
Em
Aparecida, dt- Jabotlcabal.
b»verlnl» — O. R. Beverlna ti.
Barreto» F. O., d» Barratoa. Im
Barreto» —. Fortaleza E. C. v».
üllmpl» F. C, de Olímpia, «m
lerra Roxa — Pont* Preta P O.
»». Juventu» E. 0„ de Prlgorl.
Ijco. Im Ibltlnga — America I,
Em
Si. va. I. O. Rio Branco.
Plndornm» — Plndorams E. O.
va. Ararlnha F. O., d» Arlranh»
Em Catanduva — Comercial F.
O. va. C. A. Cidade Feitiço Im
Benta Adell» - A. A. Santa Ad».
Ua va C. A. Novo Horizonte, d»
—
Novo Horizonte. Im Cedral
Bandeirantes F. C. v», Aaroclub»
Civil, d« Monw Alto.

solveu prorrogar ati o proxlrpo
eabado. imprcterivelmente. àt
Inncriçôes pnra o I Campeonato
Operário de Box, que »erá pro.
movido no més do eetembro
vindouro.
Até agora, Já enviaram ins.
crições, aa Beguintes firmas;
Instituto
Terapêutico
Lobo.
farma, Técnica Paulista. Equi.
pe da Construção Civil. Cia. Nitro Química Brasileira. Plrelll
S A, Salvador Scripelltl Comer,
cio e Industria, Cia. Vidraria
Sta. Marina, Cia. Brasileira
Fichet & Schwartz, Laborato.
rio Paulinta de Biologia e In.
dústrias de Pneumaticos Fires.
tone, todns com equipes de 4
t 6 atletns. o que Já nos autortzn a prognosticar o êxito dos.
se cnmpeonato.
A primeira rodada do (ntere*.
eante torneio será efetuada no
próximo dia 10 de setembro <ts
9 horas na Praça de Esportes
da Vidraria Santa Marinu, sob
o controle técnico da Federaçio Paulista de Pugillsmo.
Na próxima semana, os pugL
listas Já Inscritos serão chamadoa para o exame medico, quo
é ohriiratorlo a todos os parti,
clpantea, bem como nessa oca.
slão será feita a pesagem para
a classificação dos mesmos nas
-diversas categorias.

Afim de participar dos
jogos
seguiuniversitários Brasileiros,
Rio
o
hoje
rfto ns noite de
para
d» Janeiro, de onde rumarío par»
heclfe. os universitários de Sao
A embaixada da FUPR
Pnulo.
seri chefiada pelo sr. João Deb<liam A «ss» respeito, o cbefe d»

acordo, uma ve» que o local da»
será também ocupado
partidas
para um Jogo d» hnquel.

CICLISMO
A Federação Paulista da delta,
mo tomou »¦ seguinte» provldencios:
Clube» Filiado» (Classe Extra)
— A ulretorla da P.P.C., sollclt.1
o compnreclmento de 1 diretor »m
sua lede, à rua Gualnnzes, 111**,
dos seguintes clubes: C. C. Csmisola. S. C. ünláo, C. O. K.-irl
Bheriilck. Ollmplcus de Vila Rrasil, C. C. Italm. C. C. Pinheiros,
a fim de tratar-se assuntos d* in«
teressr dos referidos clubes, do
preferencia ás S.a-felras, á noite.
. Deleuaçáo Paulista de Ciclismo
no Rio da Janeiro — Embarrnii
onlem enm destino á Canltal Fa
deral. a delegaçflo paulista qus
pnrtlr-lpnrá da prnvn clrllstlea qua
• eftrreallzada domlmro, dis 27,
Rln-Petropolls-Rio,
nu percurso
provn que fa» parte do prnRrsms
de festividades em comemnraçáo
ao i-lnqiientennrlo de fundaçfio do
Vasen da Gama do Rln de .laneiru. Está assim formnda a turma
hnndelrsnte Vhefe, Miguel Abrâo
Snulo Viana e
tíaad; ciclistas,
Hernarilo dns Santos, do C. C.
Luiz Birgamo: Paulo Mcarlr Morsttl. do General Motora FJ. C.t
Si-raflm Bnntempl, da S. C. Imuerlá), e Jullo Bento Gnnçalve»
Mendonça FUho, da
o Jnqulm
B. IS. Gallleu Bembrantl.

delegação poullsta solicita a aten.
*»
çáo doa universitários, para
seguintes InBtruçdes: a delegaçáu
pelo
partir» dt 8áo Paulo boje.
primeiro noturno da Central, a»
1P.30 horas O embarque para tir.
cite será realizado por via mari.
lima, no vapor Campos 8ales. que
zarpará do Porto do Rio da Ja13
neiro. depois de amanha, ás
horaa. Todos os componente» da
drlegacáo deverão aegulr com aua
Carteira de Identidade » ficha d*
identidade da FTJPE, aem o que
náo poderáo Ingressa* no navio.
DBCIC80E8 DA C.B.D.U*.

/

Foram tomada» a» aegulnte» de.
liberações de caráter técnico: 1)
ficam suprimidos, por náo existir
plataforma
no Recife nenhuma
'.o
d» lürn.. o» ealtoa obrigatórios
»•
G-2.
*
O-l
que
a
plataforma.
refere o Hcm 84 do Regulamento
o
dos Jogos Universitários; 2)
campeonato de esgrlma será dl»putado sob forma Individual, po.
S
dendo as filiadas Inscreverem
(doln) atiradores para cada arma,
(quatro)
mantido o Umltt de *
para a equipe, consoante o diapoato no item 08 do Regulamento;
3) em atletismo, com a Plst» do
estádio onde o respectivo campeoPuto será disputado. dlspOe aP«nas de i pistas. hsverá disputa,
naa provas dt corrida, para d»,
citáo dt S.o • *.o lugaree; 4) no»
campeonatoa de desportos cole»*.toa haverá dlsyuta paru clasalfl.
Os pontos
cuçáo até 4.0 lugar.
clossiflcoçOea
correspondentes ás
(3 pontos)
dr 5o » s.o lugares
aeráo divididos Igualmente entr»
»n equipes que tiverem togado •
que >e encontrem empatadas cm
So lUKar: SI o compennato extra
de xadrez náo Influirá ns contahrro geral para a clagnlflcaçáo do
«.«mpeáo doa Jogos a será dlspu.
lado por tqulpes de 3 Itrcs) en.
ds
sadrlstas: 8) o campeonato
rolelbol terá disputado pelos reconsigrus atualmente vigentes,
derando que aa novas regras náo
astflo slnds em vigor, em face da
náo terem aldo publicados
pela
De»,
Confederaçáo Brasileira d»
portos

Cun, • venerallzuv-ái d* oratlt-b di dlagnostici pruem:»'- nuiproxlmuremn» da miuçári do prublem» da cura 00 CÂNCER
•Prol áutnnip flanaidi. de Oumsnín)
D» > v»u dnnntlvi » a«si,riacàr Paulista da Combate ao dancei
« Alameda Barài dt Limeira MO 2' andai fnn» 61-1408 00 o»
<"»nn«lcàr dr "aneei idslerl» Pr«te> MalB)

Inicia-se hoje a temporada aquática
Interessante competição em Marília, entre as turmas do Iara Clube e do
Colégio Visconde de Porto Seguro — Boas perspectivas — Programa
Terá inicio na noite de hu.
Je a temporada aquática de
1960, com a realização de in
competição,
teressante
qu»
terá por local a piscina do
Iara Clube, em Marilia. Esta.
rão em conlronto a* turmas
do clube marllense • do Oo
legio Visconde de Porto tíe.
disputarão o troféu
guro,
"Silvio quede Magalhâe»
Padt,
lha", oferta do diretor do JJ»".
do
partamento de Esportes
Estado de São Paulo.

COMBATE A
TUBERCULOSE
a' tuberculose ataIdacs pessoa» de qualquei
de ou roçb e náo dlstlnaue riseja
embora
ene nu pobre»
mols (requente entr* oa ind'
vlduoa que dlspftem de pnurna
Desse
recursos
econômicos
modo grandemente eapalhada
dns
um
a dnenço constitui
mais sérliia problemas sanltarlne a econlmleo-anclals da bumanldade acravado no Brasil
pelo balão padr&o de vida que
náo permite que a maioria d»
população piais» dlapm d» Ba.
bttacàn hiKlênlca e d» allmenO»
tacán suficiente • eadla
desço,
recurso» usado» par»
bert» d» novo» coso» dt tu.
d» . tuber*
berculose iprnv»s
«am» d» laboratório
cullna.
pelos
• exame» doa pulmoe»
Ralo-Xi » o» cuidado» u»t»>
tenclils • médicos empregadorpar» que o Indivíduo atacado
de tuberculose posa» recuperar
cm brev» prsan t eaude nào
nem permitirão pnr
bastam
ai aoa deter ¦ mtreh» «vaaseBoB ponto
ladnr» d» dnença
de vtat» unitário
portanto,
de
iparelbamento
qualquer,
em pais
antl-tiiberculosa
luta
como ii Brasl) de balio ndlce
econômico a nn qu»l * dnenç»
¦a encontr» em parindo d» m.
visào deve assentai na prátlca extensa a Intensiva da vaclnacàn preventiva d» tuoer.
culose O indivíduo que toma
a vacina contr» » tuberruinsr
eatà
pessoalmente st deten•
dendo dela • benetlrtando
concorra
coletividade porque
a»
deter a expansão
par»
doença-.

animada a disputa do
Prossegue 'de
Eutebo! do SdrvlCampeonato
ço Social do Comercio (SESC) «
do 8ervlÇO Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), dadicado aoa comeretarios e com n
concurso da Liga Bancaria de Es
porte*.
O certame entra agor» em sua
melhor fase, com os clubes Jogan
do com grande entusiasmo para »
classificação nos principais postos
da tabela de ponto» perdidos. O
equilíbrio entre as turmas que
o torneio do 8ESCdisputam
BENAC 4 do» maiores, pois vários
clubes ocupam a liderança das
varia» leries.

Do Rio de Janeiro a representação de São Paulo seguirá, por via maritima, pa~n ReHfe

— Provável
Possivelmente dia 29 a estréia da seleção dos Estados Unidos contra o Coríntians — Dia 31 o segundo jogo
•
alterações nas datas das partidas — Ed Roman, Al Roth e Herb Cohen, do City Colege, entre os visitantes A delegação
daquele pais, virá com a delegaçâo a flm.de orientar seu» puplrói.

NACIONAL E GUARANI
No campo da rua Comendailor Souza gera. realizado o
nacionalistas
encontro entra
Os litigantes
• "bugrinos".
não foram bem sucedidos na
primeira rodada do campeona.
amanhe
to • no prello de
lançarão mão de todos seus
melhores recursos para conqulstar á primeira vitoria.
assliP
Os quadros atuarão
organizados:
NACIONAL — Ivo; Pavão
T e Dedão; Rlvetl. Carlos •
Paulo,
Plácido.
Pavão II;
Jorglnho, Renato e Flávio.
GUARANI - Arlindo; Ne
ne e Grita: Luiz de Almeida.
Santo Antônio e Aedo; Bota.
IoChino, Renato. Piolin e
mar.

JOGOS MARCADOS PARA HOJE

Embarcam hoje os universitários paulistas

Chegarão Ia feira os campeões olímpicos de cestobol
bola-ao-cesto. A seleção olímpica
dos Estados Unidos chegará » Sao
Paulo terça-feira, devendo estrear
nesse mesmo dia, contra o qulnteto do Coríntians, campeão pau.
lista do corrente ano.

bens,
JUVENTUS — Tufi; Tur.
Osvaldo,
quinâo e Pascoal;
Og Moreira e Flgundio; Julinho, Carbone. Osvaldlnho. Pe.
riquito » Luiz.

FUTEBOL NO SESC-SENAC

O certame está deapertan.
do de»u»ado Interesse
entre
da
os afeinoado»
natação,
Interior,
principalmente no
• há razão para o otimismo,
porque, embora estejamos no
Inicio da temporada, com os
sua
amaaores ainda fora de
melhor forma, são esperado»
bons resultado* técnicos.
PROGRAMA
As prova» programadas sáo
as seguinte»:
l.a prova — 50 metros, na2.a prova
do livre, Infantil;
—
100 metros, nado livre,
—
nomens: S.a prova
60 metros. nado úa contas, Juvenil;
—
100 metros, na.
4.8 prova
o.a
do de peito, aspirantes;
—
50 metroB. nado 11.
prova

—
vr», feminino; í.a prova
100 metros, nado de peito, ho.
mtns; 7.a prova — 60 metros,
nado de peito,
Juvenil-femi.
nino; 8,o prova — 50 metros,
nado livre, Juvenil; Ua prova
- 60 metros, nado livre, moços; lO.o prova - 100 metros,
aspirantes;
ll.a
nado livre,
prova — 60 metros! nado da
peito, infantil; lu.a prova —
100 metros — nado de costas»
homens; lü.a prova — 50 me.
tros, nado de costas, Juvenil,
feminino; 14,o prova — Rev.
4x50, nado livre, juvenis e as.
plrantes; 15.o prova — Rev
4x50 nado livre, moças; 16,a
prova - Rev. 3x50, três estilos, homens e exibição de sal.
tos de trampolim.

EMBARQUE DA8 DELEGAÇÕES
Cerca dr 800 universitários, en.
trp paulistas, cariocas, flumlnen.
ses. gaúchos, mineiros, cntarinense» paranaenses e capchabae. dt.
tsráo embarcar no navio "Cam.
pot Sales", que zarpará do porto
da "Cidade Maravilhosa",
amo.
nho áa 13 horaa precisamente.

¦

¦

**

Torneio de classificação do Palmeir as — Campeonato de barragem do
Saldanha da Gama — Tênis Clube de Santos vs. Tênis Clube Paulista —
Jogos in+erclubes
PALMEIRAS
Em contlnuaçáo do aeu campeonato Interno de clasalflcaçáo, •
Palmeiras Cará realizar o» aegulntes Jogos:
Hoje, às 15 horas — Quadra 8,
Bernardo Frankel v». T. Plarentini; B, Joaá Vicente vs. Ademar
B Moura « 7. Itaborarry Corrêa
va. Dorval Assunção.
Aa 16 horaa — 3, Heraule» Pollneslo vs. Terugl Baranda; t, Pa
dro Bantlnt ve. Antônio Olanonnl e 7. Alberto Mor» vs. Benedlto do» Santos.
Amanha, às S horas — S. Raul
Cllento vs. Cícero 8. Catalano.
As 9 horas: .1, Milton P. Aranha
va. Adolfo 8 Grota e B, Rnlmundo CapoMl va. Domingo» Pleanl.
As 1B horaa :1. Plarldo Fort»
vs. Marcol 8. Montenegro.
As 18 horas: 1. Demetrlo Medelros v». Jsnuarlo Puoco.
FLORESTA
Para os Jogos dos campeonatos
Interclubes, o Floresta «scalou o»
seguintes tenista:
2.» classe dc homens — Hoje,
às 15 horas, contra o Paulistano
da Sociedad»
«A>. nas quadras
Harmonia de Tenls: Álvaro de Almelda. Jaeob Paolllo, Artur Rab»lo, Antônio Guilherme Frelta» •
Eduardo Barcomandl.
S.a classe de senhoras »; Contra
• E. C. Pinheiros «B>,Tas qusdra» do adversário. Erlna Squaraonl, Cellna Oelman. Alice Luporlnl, Maria A. R. Pinto • Henriqueta Melo.
S.a classe d» homen» — Am»nha. às 3.4B horas, turma «A» v».
Tietê «B> na a quorlma social»:
Vlcent» Napoll, Luiz Paolllo, Afonao Mormano, Orlando Costa « Mario Amato.
Turma «B» vs. Tietê «C>, na»
quadras »oe|al»: Aurélio Mnraszl,
Angelina Blancalana, Pelaglo d»
Andrade, Caneo Summa e Joaquim
de Bouza.
Turma «O» vs. T. C. de Santo»
«A», na» quadras do adversário.
Jaromo
Quarto, Luiz Msrazzl,
Gallurcl,
Cristnvám B.
Afonso
Borges • Arlíndo Donato.
SALDANHA DA GAMA
Em prosseguimento do campeonato de barragem de 1950. serio
realizado» o» seguinte» Jogos:
Hoje, áa 15 horas — Quadra 1,
Georga Baltazar * Aralten PerelDuls
ra; quadra 2,
Cunlco ¦
Eduardo Figueiredo.
—
Amanha, às 8 horaa
Quadra
1, Delmar Maradel t Rubem Dtl
Rosso.
Nas ultimas partida» realizado»
am prosseguimento do torneio temlnlno, msls uma decisào de titiilo foi registrada. Desta ve» sa
grou-se campei Elza Figueiredo

que em

todo o transcorrer dn

campeonato apresentou um Jogo
seguro, demonstrando uma regularldode excepcional, que Ibe va*
leu o titulo de campeà Invicta
de aua turma.
Campeonato da F.P.T. — Para
os Jogos do Campeonato lntorelubes da Federaçào Paulista de
Tenls, a direção deste clube esca-

___________

Favorito o Estrela de Oliveira - Em ação os melhores f unditas de S. Paulo
Os fundlstos paulistas voi.
domingo,
tarão a competir
da prova pedes,
participando
"Ferruclo Sandoll",
pro
tre
va essa que faz parte do XIV
Pcde
Paulista
Campeonato
destrianlsmo, e que ser& em
homenagem, ao presidente. do
Palmeiras. A corrido, institui.
da pelo alvi-verde está fada.
da a alcançar amplo sucesso.
E Isso porque, em ttt tratan
do do» festejo» de aniversa.
delibera,
rio daquele clube,
ram 01 mentores esmeraldlno»
serem .dlsptu
prêmio», para
coletiva,
tados individual e
ls»o
Inegavelmente,
mente.
os
estimulará
participantes
empenharão a fundo
que se
'obter
boas colocaçôe».
para
'
O Estrela de Oliveira, como
o
todos sabem, está liderando
Campeonato Paulista de Pecom
grande
destrianlsmo,
margem de pontos sobre o se.
gundo colocado, estando mes.
»
mo com o titulo assegurado.
"Fe^.,*^
Mesmo assim, a prova
ar.
»er
rucio Sandoli» deverá
uma
disputada,
duamente
vez que o Estrela deseja pas
e
sar Invicto pelo certame,
em
por essa razão colocará
melhores
açfio todos os seus
defensores. João Soarei Oiti.

José
ca. Germano Belchior,
Benedito dos Santos e outros
destacados representantes do
Estrela estarão e matlvldade
do
defenJendo o
prestigio
aparece
clube. O S&o Paulo

m

ATIVIDADES TENISTSC AS

Amanhã a prova "Ferrucio Sandoli"
¦

Fará a rodada d» hoje o deparUmento esportivo do 8ervlço Boela! do Comercio • do Serviço Nade Aprendizagem Comerelonal
elal tomou a» seguinte» provldeneles:
Campo do Nacional do Bom Retiro — No fim da rua Anhsla —
o» 14,18 — Shell «B» v». Imprenai,
Guarani <B>: • is 18 horas, Shell
«JU vs. Imprensa Guarani «A>.
Campo do Sáo Caetano, á rua
Paraíba (8. Caetano) — as 14.16
— Texaco «B» vs. Moppln Stores
«B» e ás 18 horas, Texaco «A» v».
Mnppln 8tores «A».
Camoo do 8tar Clube, à run
Catumbl. 1080 - ás 14.15 - 8tnr
Clubs «B» vs. O. P Gonçalves
«B> r, ás 18 horas. 8tar Clube «A»
va. O. P. Gonçalves «A>.
Campo dn C. A Paulista, avenlda Rndpre (lado direito da pnnte
«o rln Tletf?) - ka 14.16 - MesMa <B» vs. Fablo Bastos «Bj e ás
18 hnras. Mesbla tA» vs. Fablo
Bastos, «A».
Cariipo do E. O. Sâo Jorge, rua
do Bosque (Burra Funda) — àa

14.13 — Hotel Ttrmlnus «R,
„
Mal «B> e Os 10 hora», Hotel Teri
mlnnus «A» vs. Maf «a».
Campo do BrookMn Pa>iHst8 av. Marumbl — áa 14,15 - irms^
Del Guerra vs. Calol «A» e àa l|
horas, Razza ts. Calol «Th,
Campo do O. P. Gonçalves -.
Bua Iguateml (Pinheiros), à, jajj
— Marcosta «B» vs. Oalerla Pan,
lista «B». e ás 18 horas, Marro»»»
iA> vs. Calerla Paulista «Ai.
Campo do Rubens Snles, à ru»
Pedro
de
Toledo, à.i u.15 _,
C.V.B. «B» vs. Sequelr.1 Club»
«B», e ás 18 horas, C.V.B. <A>
»». Sequeira Clube «A>.
Campo do A. A. Guarani, 1.»
campo a esquerda dn rua 8. Jorge. ás 14,15 - Dup«ri8l «A» ra.
Leal, e ás 18 horas, Duperlal «B»
vs. Lo]»s Bmslllas
Campo do Democratleos da Cas»
Verde, ás 14,13 — Glossoo vn. Ma»
«an e ás 18 hnras, Tacua va,
Raio X.
Campo do Baruel do Casa Verde, as 14,15 — Bellsro vs. Banco
Holandês «A» » ás 18 horas, Ver.
melara rs. Banco Holandês «B».
Campo do Canto da Vila Deosoro, rua Bsslllo da Ct-nha. li
1444,15 - Plcadllly vs. Onze Coe às 1i) horas, 1**
merciarloí.
Brasileiro vs. 3 Irmáos.
Campo do Endorhlmlra, estrada
telha dc Santo Amaro, fts 14.415 —
81!vo vs. Etidoclilmlc»
Almeida
«a> e ás 16 horas, Conspavi va,
Endochlmica «B>.
Compo uo C. A, Lf.pa, no lar»
go aa Lapa, 1.19, às 14.15 - Camposales «B> vs*. Caeo H.-nrlque,
•Dlvlsío llonrnrla — SMr SKS0
- Campo do Kl-'blm, à rua di
CorCa, às 14 horaa — Behecê »«,
Bannmerlca «B», e ès 15.30, Eebecl
«a» vs. Banamerlca «A».

como o mala forte rival do
Estrela, já que possui ótimos
valores, estando em segundo
lugar e firme no propósito de
do
quebrar a invencibilidade
campeão.

lou os seguintes tenistas: B.n cias¦•: domingo, àa 9 horas, x S. E.
Palmeira» «B>. naa quadras do
adversário: Orcstes Boano (cap.),
Armando Domes Vieira, José M.
Taplà e Vcnanclo Alves.
TENI8 CLUBE DE SANTOS
O Tenls Clube de 8antos enfrentarà amanha o Tenls Clube
Paulista, em nossa cidade, pela S.a
disputa da toca «Tenls Clube Paulista». A competição constará de
11 provas e terá Inicio ás 14 horas.
A dlreçío esportlv» do Tenls
Clube de Santos convocou ot segulntes tenistas: Delmar Mardel,
Américo
Llparachl, Arnaldo C.
Moreira, M.-inrl Zerblnl, Aron Hatan, Maurício de Barros, FredcAlfredo B&rros,
rico Bltencourt,
Elzs Figueiredo, Nalr Llparachl •
Zulelca O. Leite.
CAMPEONATO

INTER-CLTJBEa

Em prosseguimento ao Campeonato Intei clubes, patrocinado pelu
raullstn de Tenls, o
8"deraçSo
Tenbi Clube de Santos escalou as
seguintes turmas:
Hoje, às 14.30 horas — 8.» cias¦e de senhoras:
Tenls Clube d» Santos x Clube
A Monte Llbnno. em Santos —
Faleào,
Elza Figueiredo
Josefa
(eap.), Nalr Llparachl a Zulelca
O. Leite,
Amanha. Rs 8.30 horas — B.a
tla.ise de homena:
Tenls Clube de Santo» «A» x
Ass. Desportiva Floresta «C», cm
Santos. Frederico Bltencourt, Benedlto C. Slmíes (c»p.), Mnaclr
Mélzer, Alfredo Barroa • Eduardo
Figueiredo.
Tenla Club» de Santoa «B> x
Esportiva
Palmeira»
Sociedade
«C», em Santos. Maurício de Barros,
Jost
Aullclno, Manuel N.
Campos • Arlon O. Melo (cap.)

CAMPEONATO DE BARRAOEM
Em prosseguimento ao campeonato da 2.a barragem de 1950, 1
dlreçáo esportiva do Tenla Clube de Santos marcou os seguin»
tes Jogos:
Hoje, Rs 15 horas: Antônio Br»Prelxo, Hana
ga Neto x DJalma
Meler x Benjamin Carvalho, Crltnauro Barcelar x Alberto Pinho,
Carlos Wlillng X Clotarlo de Mslo Pilho.
As 16 boras: Teofllo Falcáo x
Antônio Forster, Aron Hazan I
Mario de Andrade, Américo Liparachl x Carl Pedersen, Vítor R.
Leite e Pérsio N. Chaves.
As 17 horas: Erlvaldo Krauschs
X Carlos Bernlls, Antônio Lotufo
x Adagamos Snrlinl, Alolulo Cruz
x Rolando Plerrl, Darlo Slon I
Alberto Epamlnondas.
TENOS

CLUBE

PAULISTA

Campeonato tnterelube da FPT
— Jogos de hoje:
B.a serie de homens — Tenl»
Clube PauMsta x Sociedade Htmonla de Tenls, na quadra Tenl»
Clube Paulista; Fablo Zache.rlat,
José Inoue, Bruno Philips, Argee
Cláudio Blssl
miro Barbosa
(cap.).
TAÇA

«TÊNIS CLU%H
PAULISTA»

Bert disputada domingo proxl-»,
mo, nas quadras do Tenls Club»
de Santos a taça acima, e para
tanto a direção técnica do Tenli
escalou os seguintes Jogadores para defenderem as cores do Cluboi
Hoznml Tannka,
Miguel Gema,
Geraldo Passos, Fablo Ribas. Mlguel Cuoco, Fablo Zarh->rlas, Cioudio Blssl, NelI David. Ernllla Coolho, Joscfina Eksteln. A delegaç8o partirá domingo pele, manha
da lede social.

Competição de tiro ao alvo
Em homenagem ao capitão Silvio de Magalhães
Padilha a interessante prova
Severlno Moreira, do Tietê,
atual campeão brasileiro e re.
cordista paulista das provas de
carablnasjfpas três
posições,
ofereceu á Federação Paulista
de Tiro ao Alvo magnífica taça, com o qual o citado espor.
tista expõem sua intenção de
ser a dita taça disputada em
uma prova de 3x«0 tiros, em
carabina. na distancia de 50
metros. O referido troféu foi
Silvio de Magadenominado
ihães Padilha e será patrocl
nado pelo F.P.T.A., sendo em
homenagem ao diretor da D.
E. E. S. P.
E' o seguinte o regulamento
da prova: Arma — Carabina
reduzida, de acordo com o
Internacional.
Regulamento
Quantidade de tiros e execução: — 120 tiros a 50 metros,
divididos nos 3 posições funda,
mentais (de pé, de Joelhos, deitado). 40 tiros em cada uma,
sobre alvo oficial para carabi.
na.
Inscrições: — Para turmna
de S elementos efetivos ou 5,
abrangendo, naturalmente os
2 reservas, abertas a todos 03
clubes filiados à F. P. T. A.,
tem distinção de classe ' para
ot participantes.

Contagem de pontos: — Pela
semana dos 3 melhores resul.
tados de cada turma, sendo de.
clarada vencedora a turma qu»
alcançar o maior numero d»
pontos.
Prêmios! — Taça "Silvio do
Magalhães Padilha" de posse
transitória do clube vencedor
em cada disputa,
revertendo
em posse definitiva após Irei
vitorias consecutivas ou 5 ai.
ternadas.
Medalhas aos trè»
primeiros colocados individualmente, de oferta da Federação
Paulista de Tiro ao Alvo.
Ixjcal e horário — A prova
será disputada no cstamle do
Clube do P.égntas Tietê, com
Inicio às 9 horas, amanhã e
será «fuspensn para ° almoço
às 12 horas. Será
reiniciada
à.1 14 horas,
proion-íando-so
até às 17 horas. Sendo o seu
tempo de duração de 6 horas,
a
nao permitindo portanto
disputa em mais de uma tur.
também,
ma, será utilizado
simultaneamente,
o estamle
o
da A. E. Floresta, caso
seja
numero de disputantes
maior de 15.
As demais instruções são n*
constantes do
Kcfrulamcnto
Internacional de Tiro para »
prova de carabina 3x40,

Chega segunda-feira o Bowling Green
Intensa atividade da C. B. B. para o preparo de nossa representação no Campeonato Mundial de
Bola-ao-Cesto — Até o dia 10 de setembro serão conhecidos os nomes dos cestobolistas que serão
convocados
Trabalha ativamente • Confederação Brasileira de Bola
ao Cesto, determinando todas
ot providencias no sentido da
do selecionado
participação
brasileiro no mundial de cesto
boi, que se realizará na Argen.
tina. a partir de 23 de outu
bro.
TORNEIO QUADRANGULAR
Conforme Já tivemos opor.
•unidade de noticiar, »erá realizado no Rio de Janeiro ura
con.
torneio quadrangular.
tando com tt participação das

seleções de São Paulo, Distrito Federal, Minai Gerais
•
do quinteto do Bowling Green
Este deverá chegar ao nosso
pais na próxima segunda.felrn. Segundo o que missa re.
aos
portagem apurou junto
mentores
da
Confederação
Brasüelra de Desportos,
os
componentes
do
conjunto
norte-americano virão por via
aérea, pela rota do Pacifldo.
tendo por isso provável que a
sua chegada seja
retardada
de um ou dois dias. Confir.
mando.se o atraso dos
lan.

quet, seu programa de jogot
prcaentação nacional. Assim I
entre nôs tofrerá alteração. \que a Comissão Técnica tra,
I
ot jogos programados
balhará junto a Moaclr Dalu»
para
Minas Geral», que marcariam
to e Rui de Freitas, técnico t
"falcões"
a estreia dos
serão
assistente do selecionado, po»
transferidos para o fim
ot
da
ra que sejam fornecidos
temporada, o que permitirá
nomes doa ases que ""carão a
aos mesmos a participação no
disposição da C.B.D., a fim
torneio quadrangular nas dade que a partir do dia 10, s*>
tas estabelecidas. Como »e tn,
Jam eles concentrados. Sobre
be. a
finalidade do
citado
o local da concentração, ii«pré.mundlal é facilitar o pre.
da de positivo se sabe, emho
de
paro
nossa representação.
ra acredite-se que ns depeiu
¦Durante
o transcorrer do mesdenclas do Departamento de
mo serão requisitados os ele.
Esportes da Marinha venham
mentos que integrarão t, re.
tt ter escolhidas.
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EDITAIS

Í^Tu-Tv ARZEA

ÂRB S/A.
per 4 a 0 triunfou o Santana ATATEXTIL
DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

INSTITUTO PINHEIROS,
Pirod^f osTeraf êoticos S.À.

— Progresos vs. Jardim —- C. M. T. C. vs. Latez —•
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1950
Vencido o Mocidade
— Juvenil 8 de Maio vs. Juvenil Vasp —
Agapam
vs.
sim
foram fixados os honoAos vinte e nove dias
Pari
do
do
Estrela
tarios da Diretoria acima, da
de abril de mil novecen.
— Banq-ú vs. XV de Novembro — Infantil mês
Palmeirinhas
vs.
Diretor
seguinte íorma:
O
tos e cincoenta, na sede social
Amazonas
men.
da Textil Arb S. A., & rua
Presidente,
perceberá
—
Real
Miramar
Infantil
Nacional
vs. í Juvenil
•almente, a importância,. de
Kneas de
Barros. 8.
nesta
Tapajós vs. Infantil
o Mocldada
O Santana «bateu
(1a tentoa de Eneas (2),
Slbarto c Capelão. Oa rencedoL,. jo^í: Q»Ito e Gllbeito; CiDnfcl; Jucá, Blan«lio, Cflt-.ll e
O.>nlno e.Eii-na.,,
Gilberto,
£l,

pnoonKSSO * jardim

ÜSTRKLA UO PA BI I AGAPAN
O Estrela do Farl. venceu coro
facilidade o conjunto do Agapam
IHila elevada contagem de 5 a 'Ã,
tonto» .de Heitor (3), Peixeiro e
vum jCo-itrarto, Preliminar: 4 .a 0
pró Estrela.
N.

triunfo
Difícil no«",'nl- merecido
rto Progresso
«aaulstou o quadro
conta-rm
tontr» o Jardim pela
R*tatat«:
mlnlmi. O* rençedore»:
RnU' 6
MO • O*-1*10'" BrnuI,°'
íviilD»' liíerclo, Milton, Ponce de
LrF Brinco e Milton n. Prell«Irl-celeate,
rinar: J a 1 prô
CM TC. x LÁTEX
P,r(lda equilibrada próporclor
rto C.M.T.C. ¦
c,r.m ai equipe,
a
2 UtM. qu* t''rmlnoi. rom
l.a 0.
JltorU .li primeiro por

L„to rt" I"'"110' 0a wn«l?r*'V
H-m.i-

o Joclo;
Relnaldo
¦—••»¦¦ moguinho;
<¦„, Drmlln e Gentil
Imirlo » Garcia.
Mauro. Alves.
* a 3.
prellmüis

r,.rnlilofi

Treina hoje o S,rte Paulo
ua.. ter,

0 9. Paulo, anesor
ílsso, ii» tarde de amaeomurotnl'
-hd, conllnua treinando nuslduacontra 0 Sinmrnt*. para o JoKo
o dia fl de tfi;
tos. marenrio para
rte Vila Belmlro.
(ombro no campo
bem sucedido
0 tricolor que tol
no certame ven1!» sua estrela
5 H 3 eiscenrto o Na.-lom.l por
oa santlstas
Mr« na peleja contra
conduta mantendo
br «uperlor
Dando conti,„, Invencibilidade.
o
BUIÇ&I. »« «6U» preparativo»,
manhS.
tricolor realizará hoje pela
ensaio In.dlm Canino' mala um
ra defenso.
,loual. Após o treino
serllo diate» do «mais querido,

sITJVKNIL 8 DR MAIO * s*tJVKim,
VASP
Nova rltorla conquistou o Juveml 8 de Maio contra o quadro do
Vnsp, pela contagem de 4 a 1,
tentos de Nlco O, Álvaro e OrIa nno para os voucedores. Prollminar: 1 a 0 prd Vasp.
AMAZONAS

I

FAI.MEIRINIIAS

Duas vitorias conquistou o Amazonas, contra o rnlmelrlnbaa. No
loiro principal o Amazonas venceu por 3 a X'.» na preliminar
ainda trlunlou por ! i 1,

Depois do iinmnhã, no rlngue rto Circo Seyssel. será en.
cerrado o Campeonato de Novos da Federação Paulista de
realização
Putrilismo, com a
das "finaliasimas", que ciasnlficação oa campeões Indlvlduals e coletivos do certame.
Oito combates serão efetua-

de amanhã —
Desperta interesse a competição
0 percurso e juizes
bandeirante deA entidade

slgnoii a.s seguintes autorida.
dos: Arbitro de honra: Gul.
—
Ihermino Lopes Glannlnl
Fer.
arbitro geral: Paschoal
retti — assistente — Harrison
—
comissário de
B. Costa
—
percurso: Fernando Terh)
de
e
per.
juizes estaclonarios
curso: Armando Polidoro. An.
tonio Amorim, Plínio Coturrl,
Vicente Pugliese. Otávio HI.
larlo, Oscar Batista. José Vareia Martin, André Sole, An.
tonio Glatt, Batista Grilem*.
Odilon
r.oni, José B. Gama,
Passou* e Adelio Milani. Aldo
Tallia. Controle geral: .Eml- juizes de cha.
ho Laporta
Masrolannl
Frair'isoo
gada:
—
e Antônio Suravano Filho
- Cezar NoCronometrlstas
blle Lauzi e Fernando Temi.

CARTAZES DE HOM
MflAMBRA -

14 -

"Melodia'

CINEMA

-PROGRAMAS DO DIA"
c/ Tonta
PERDIDA PELA PAIXÃO
Carrero e Roberto Acaclo — Prolb 14
anos _ As 14 - I« — 1« - M • W
HORAS e MEIA-NOITH

MARABÁ

1ÍÍ9

ef Tonl*
PERDIDA PELA PAIXÃO
Carrero e Orlando Vllar. — Proib. 14
20 • 22
anos - A» 14 - 18 - 18
HORAS • MEIA-NOITH

PAIXÃO c/ Orlando
Acaclo — Prolb 14
- 18 - 18 - 20 •
HORAS

PERDIDA PELA
Vllar e Roberto
onoa - Aa 14
22

*

*

PERDIDA PEIA PAIXÃO «/ Roberto
Acaclo • Tonla Carrero — Prolb. 14
ano» - A» 14 - IS - 18 — 20 •
22 HORAS

PHENIX

METALÚRGICA
MAR S/A.

,¦. luniixfciinrn

('IN KM AS

fontea com trezentos quilos, avaliadas por CrJ 17.0OO.0U (ilezesseta
mil cruzeiros): Quarenta quilo» da
llncões de ferio, avaliados por
CrJ 3.000,00 (troa mil cruüelros);
cinqüenta
quilos de llngftes ria
O DOUTOR J03E' FREDERICO
chumbo, avaliado» pnr OrJ ....
MARQUES, Juiz de Direito em
•I.UOO.Oü (doi» mil cruzeiros): trlnna lB.a Vara Cível
exercido
ta quilos de fio de metal, avaliadesta Comarca da Capital do
dos por CrS 3.600,00 (trea mil «
Estado de SSo Paulo, da Repuquinhentos cruzeiros): seto uutneEatados Unidos do
blica
dos
radorca tipográficos automáticos,
Brasil.
•valladoa
por Cr» 3.000,00 (tr««
mil cruzeiro»); vinte quilos de viFAZ SABER
nhetas para conb.rnos e fundo»,
• todoa quantos o presente edlavaliados pnr Cr» .2.000.00 (doU
tal virem ou dela conhecimento
uill cruzeiros); cinqüenta quilo»
tiverem ou Interessar possa, que
de quadrados, avaliado» por Or»
no dia 6 (seis) de setembro, procruzeiros»;
mil
i.000,00
ido!»
xlmo luturo, as 14 hora», o Leiquinze quilos de entrelinhas il*
toelro Oficial Moaclr Cataldl, com
chumbo, avaliados por Ort) 800'X)
escritório na Ilua Quintino Bo•
(sr lscentos cruzeiros); três caracaluva n.* 242, 2.» andar, t«Iefono
lete», sendo dois rom floze gavts3-n025, trará, na Roa Marambala
tes e um com dezoito gaveta*,
n.° 288 — Casa Verde, neata Caavaliado»
por CrS 3.500,00 (trgs
pttnl, em publico loilSo, a quem
mil ?> quinhentos crnzelrcsl: traí
mala der ou maior lanço oferecer.
caixas para fios. avaliadas por
os bens abnix» descrito», penhoCrí 200,00 (duzentos cruzeiros)!
rado» noa auto» dn »ç4« executiva
trís mesas de pinho medindo um
que HAIM GROBMAN move coiimetro e oitenta centímetro» por
tr» JUSTINA SALVIA E OUTR03.
setenta e cinco centímetros, senpor este Jtlizo e Cartório do 16."
do duas com pedra mármore, avaOficio Cível (sala n.» .134. do 8.»
lindas por Cr» 1.500,00 (um mil
pavimento do aludido Palácio),
e quinhentos crnzfnros); um moa aaber: «uma (1) maquina de
tor de trís quartos ri.P., .....rc»
pleotar numero duzentos e quatro
Charleroy, avaliado por CrS ....
(204) manual, formato quarenta »
1.500,00 (um mil e quinhentos rruum. marca Oscar Pines — avaliazelros); quatro mancai» com quada por Cri 3.000,00 (trís mil crutro pollas e quatro metros de elio,
zelros): uma máquina tlpogrâflc-i
avaliados per CrS 3.500.00 (trèa
formato
manual,
de impressão
mil e quinhentos cruzeiros. — Tovinte e sela por dezessete com a
tal das avaliações: — Cr» 95.300 00
respectiva basa de ferro, de mar(noventa e cinco mil cruzeiros!.
ca Oscar Flues — avaliada por
— O depositário particular do»
Cr* 4.000.0O (quatro mil cruzeibens retro descritos * Antônio
ros): uma mftqulnii tipográfica da
Ealvla. morador na Rua MaramImpressão a motor, formato trlnbala n.» 288, .na Casa Verde, desta e sete por vinte n sete marca
ta Capital. — E. para qua chegue
Barmaco — avaliada por Cr«f ....
ao conhecimento de todos e nln15.000,00 (quinze mil cruietros);
alegar Ignorância,
popsa
guem
uma maquina de Impressão a momandou exnedlr o prosente edital
tor. formato dezenove por vlnts
¦
que ser* otixndo no lugar do ms« sete, marca Industria «Singra»,
tume. e, por copia, publicado peavaliada por Cri 7.000,00 (sete mil
Ia Imprensa, na forma recoinencruzeiros); uma míqulna ttpogradada pela lei. — Dado » passado
tica de Impressão a motor, formanesta cidade e comarca da S9.0
to trinta e tra por vinte e sete,
Paulo, aos 23 (vinte e. três) de
avaliada por Cr$ 15.000.00 (quinas
agosto de 1050 (mil novecentos •
mil cruzeiros); uma máquina rw
cinqüenta). —, Eu, Agostinho Saleortar, numero quatro mil conto
les, escrevente, escrevi. — E eu,
e sessenta e nove. formato cmLftzaro Faranl, Escrivão, subscre•ttmnta e doi», marca Oscar Flues,
vi. O Juiz de Direito, (a.) Jm»
avaliada por Cr» 8.000.00 (oito mil
Frederico Marqne».
caixa*
e
vinte
quatro
cruzeiros);
(1G776 - 2B-1-6)
do tipos, sendo fonte» o meias
UR DIRK1TO DA 10.»
VARA C1VKL
Car ti.ri o do 10.»' Oílrlo Civil
EDITAL DE LEILÃO

JUÍZO

Aos vinte • seis dias d» Juque, em virtude de nio estar
sendo devidamente Interpretalho de 1950,
presentes àa 16
da .pelos bancos em geral a
edifício e sede do
horas, no
redação do parágrafo Lo do
Produtos
Instituto Pinheiros.
Artigo lLo dos Estatutos soS. A, nesta cidaTerapêuticos
cruzei,
mil
10.000.00
Capital i.* 0 move)
«ANGU PAULISTA X XV IIK
Cr*.
(Dei
horas,
Riais,
que fosse o
de de São Paulo, à rua Tcodo
propunha
outros
raurirarr ..e ,em
NOVEMBRO
ros), e cada um dos
Assembléia
mesmo assim modificado: Paro Sampaio n.o 1860. os seus
(ícr-ul Ordinária, cm numero
diretores, perceberão Cr| ...
l3«|ion de uma partld» Interesragrafo Lo — O movimento de
assinaram o
acionistas
qus
mil cruzeiros)
legal, os acionistas qus esta
6.000.00 (Seis
«ante V equilibrada, Bangu e XV
"livro de
.'ontas correntes bancarias e
e fizeram
presença"
¦
«jor
elei.
subscrevem,
A
diretoria
bra.
1
mensais.
cujos
empataram
nome»
Novembro
de
outras, a emissão, endossos'*
o deposito das cautelas de suas
disposições
constam
as
o
Bangu.
compe.
do
Jorja
marcou
.obedecerá
também
tento.
ta
para
ações d« acordo com o dispo- "I aceites de títulos de credito
estatutárias.
tente Livro de Presença. Por
Na preliminar verlflcou-se empate
-.111,.»— ..l.|.|tlAMln «K
J».*ã>lM«»l>>j*s«ln
*h*sw4 nniinf r, A ,*A nAt«1tsV.A «PaI frã"*. «A**,1»*
em
altivo
estatutário, e existindo
geral, será sempre feito por,
membros
aclamação
Outrossim.
as.
dos
mesma
contágeut.
para
presentes,
pela!
conjunto,
dois diretores em
realizou-se a
legal,
quorum
sumiu a presidência dos traefetivos do Conselho Fwoal,
excetuando-se
unicamente
o
sexta assembléia geral extraorbalhos, o atual Diretor-Presiforam pleitos os seguintes) —
INFANTIL TAPAJO'8 1 INFANendosso de duplicatas, de chedinarla, previa e regularmente
Fldente, Snr. Naglb Curl Arb,
Lula Barbosa Nogueira
TH BEAI.
convocada por anúncios publiques emitidos a favor da soclelho, brasileiro, bancário real.
que, após constatar a existemOontlnua vencendo o Infantil
dade e outros títulos, para eoOficial" e
eados no "Diário
João,
cia- de acionistas que repre.
dente à Avenida São
Tapajós. Deata vei coube ao Inbranca por Intermédio de ban«o "O Tempo" noa dias 14, 15
sentavam a maior parte
2103 — 2.o andar: Temer As.
do
fantll Renl sor vencido pela elecos,. os quais poderão ser ene 16 do corrente mês. para to
capital social, declarou lnntacasado, , co.
smar, Libanês,
rada contagem de 6 a 0. Kdmundossado»
mar conhecimento da Proposta
por um só diretor.
lada a Assembléia, convidaru
merciante, residente à Ladel.
do (3), Rafael (2) • Itamar, maxSubmetida à discussão a proda Diretoria, no sentido de ser
do a mim, Oswaldò Arb, para
ra Porto Geral n. 103 — 4.o
camm para o* vencedores.
devendo
a
Diretoria
vendido um prédio de sua proposta,
Luperclo
andar e Theophllo
secretario.
providenciar a devida modiflprledade, em Vitoria. Estado
Ato continuo, o Snr. Presi.
casado, brasileiro, industrial,
NACIONAL S
INFANTIL
cação em seus minutos. Nada
Santo. Instalada
do Espirito
Góes.
dente esclareceu, em rápidas
residente à Rua Lulx
JCVF.NIL MIRAMAR
mais
havendo a tratar,
Superintendente,
suspelo Diretor
1.112 todos residentes e do
palavras, à Assembléia
que,
O Infantil
Nacional venceu o
peudeu-se a sessão para que so
P.iulo Ayres. assumiu a prede acordo com anúncios
mlclllados nesta Capital ca.
d* .
Juvenil Miramar pela contagem ds
lavrasse esta ata que, depois
William
stdencla o acionista
convocação,
bsnd-o a cada um, quando em
nos
s a 5, tentos de Marlno (4) e Irl"Diáriopublicados
de sua reabertura, foi lida e
S. Cunnlngham, para tal aclada
exercício, a remuneração,
do
jornais
Oficial"
neu (2) para Os vencedores. Preaprovada sendo
assinada por
mado,
que convidou a mim.
Estado,
nos dias 18. 19 e 20
Cr$ 1.000,00 (um mil cruzei,
liminar: S « 4 pró Nacional.
todos os acionistas presentes.
Oswaldo Mariz Mala, para ssde abril de 1950, e no "DiaPara mernbros
ros) anuais.
Eu, Oswaldo Mariz Mala. laIniciados os trabacretarlo.
rio
Comercio e
Industria",
Suplentes foram reeleitos , oa
vrel esta ata aos 26 de Julho
lhos.
procedi a leitura ris «eBeltrão,
cm Idênticas
Augusto
datas,
senhores.
cujos
"Proposta da Diretode 1950.
exemplares ordenou o arqui.
bancário,
guinte
casado, brasileiro,
—
Acionistas:
(a) Oswaldo Mariz Mala
Senhores
ria":
vamtnto. a presente
bancário,
reunião
casado, brasileiro,
conveniente
William S. Cunnlngham
Não sendo mais
tinha por objetivo, nos terresidente à rua Clemente Fer.
Fernando E. Lee
aos interesses da sociedade a
mos do artigo 13 dos EstatuAlvares.
raz, digo, Clemente
"Sorpenta*
Dr. Mario Augusto Pereira
manutenção do seu
casado,
toa e das publicações feitas:
325,' e Sald Chedid,
Paulo Ayres
1) Leitura, discussão e vo.
rio em Vitoria", Espirito San- I
ne»ocios,
libanês, agente de
Dr. Aníbal Augusto Pereira
to. resolveu esta Diretoria enAndré,
Santo
tação do Balanço Geral, Do.
residente em
Dr. Paulo Ayres Filho
cerrar as atividades dessa demonstraçâo da Conta de Lu.
Comarca da Capital
Oscar de Souza Barros
Presi.
cros e Perdas e
pendência, tornando-se, assim,
respectivo
Em seguida, o Sr.
Oswaldo Mariz Mala
desnecessário o prédio utilizaparecer do Conselho Fiscal; 2)
dente declarou que consideraDr. Aníbal Augusto Pereira
Eleição da nova Diretoria,
do para tal fim. Tendo chegado
va empossados todos os mem.
A. Zacharlas Netto
às nossas mãos uma proposta
e
para o biênio — 1950-1951,
bros o Conselho Fiscal."' eleiProf. Victor van der Reis
membros do Conselho Fiscal
para a venda desse Imóvel imtos para o exercício de 1950.
cruEdy Ayres Ribeiro
mil
dos,. rounindo amadores
o respectivos suplentes, para
lo valor de sessenta
de
Prosseguindo, o Snr. PresiMilton Ayres
varias categorias. Alem deso exercício de 1950, 3) — Ou.
zelros ( CrS 60.000,00) esta Dl- j
se
dente declarou que tendo
Isalaj Andrade Ferreira
sas lutas, serão
levadas
tros assuntos de Interesse so.
retoria a reputa vantajosa paa
dia.
ordem do
esgotado a
razko
K. Orh->rs.
ciai.
efeito mais três. em caráter
ra os Interesses sociais,
concedida a palavra a
quem
Declaro que esta ata é eoextra, destacando-se a final,
Em seguida, determinou o
pela qual solicita desta h semdela quisesse fazer uso, e coda que
entre Leo Koltun e Wilson de
Snr. Presidente, fosse
se encontra
pia fiel
bléla a devida autorização pamo ninguém se pronunciasse,
pelo
transcrita às fls. 30-V, 31 e «12
Morais. Esta peleja foi
ra efetuar essa transação. Sáo
Snr. Secretario da Mesa lido
proagradeceu a presença de todo
livro
1950.
de
competente.
o respectivo, digo,
Paulo, 18 de julho
gramada ' varias vezes, e sem.
relatório
dos, e suspendeu a sessão pa.
8ão Paulo,
26 de Julho de
da Diretoria, publicado JunPaulo Avres, Diretor Superinpre um impccitho
qualqup.r
ra lavratura desta Ata. a.fqunl
1950.
veio
ocorre, dificultando a
Esta
tendente".
Lso
tamente com- o Balanço Ge.
proposta
após reiniciada a sessão, foi
"Pa—
<a)
Oswaldo
Koltun a revanche da derro.
seguinte
ral e a Demonstração da Con
Mariz Mala
acompanhada do
lida e achada conforme, as.
— Secretario.
ta que sofreu contra Wilson
ta de Lucros e Perdas, assim
recer do Conselho Fiscal": —
Oswaldo
mim,
Binada por
Morais nas eliminatórias para
membros
como o respectivo parecer do
assinados,
Os abaixo
Arb. Secretario de Mesa, JunFiscal
classificação ao I-.atino-A.mr.
do Conselho
JUNTA COMERCIAL
Conselho
Fiscal,
efetivos
correspon.
tamente com todos os demais
ricano de Gualqüil.
dentes, esses documentos, ao
do Instituto Pinheiros, ProduSAO
PAULO
presentes.
O PROGRAMA
exercício encerrado em 31 de
tos Teraneuticos S. A., convoSão Paulo, 29 de abril de
rimLutas de Campeonato
dezembro de 1949. Termina,
extraordinariamente,
endos
CERTIDÃO
1950.
Ia LUTA — Pesos mosca
da a leitura desses documen.
Secre.
CERTIFICO que u socledaniram-se aos vinte dias do mêa
(aa) Oswaldo Arb —
— Durval Moretto (Guarani)
vile
Mtun.
Jfl.lO,
tos, disse o Snr.
de
do
Presidente
de INSTITUTO PINHEIROS.
tario de Mesa. .
Julho
"Propôsx José Noves Martins (Sta.
PRODUTOS TERAPÊUTICOS
ciai, para apreciar a
achavam
que os mesmos se
Naglb Curi Arb — ProsenHtio
no
Marina).
Diretoria",
da
Todavia,
em discussão.
ta
S/A., com sede nesta Capitai,
não
sidente dc Mesa.
2.a LUTA — Pesos galo —
havendo quem quisesse fazer
do ser vendido pela quantia de
Odeto Curl
arquivou nesta Repartição, so»
*nll
íseisenta
João. Grande Martinci
uso da palavra, foram
60.000,01)
(São
j
Cr$
eles
Olga Curi
n.o 48.848.
despacho dn
por
Soa
Imóvel
Paulo) x Salvador Panarlelio
submetidos
o
ã votação,
cruzeiros)
que
Arb
Nugib Curl
sen.
Junta Comercial em 3essão au
>ie
na
cidade
do unanimemente
(Palmeiras).
eledade
aprovados,
Arb
22 de agosto de 1950, a ata da
poasul
Osuiildo
Espirito
Estado do
. 3.a LUTA — Pesos pena —
abstendo-so de votar, ob ini.
Vitoria,
Si.phia Arb
assembléia geral extraordlnaterRovere (Sta.
respectivo
e
Antônio Dal
lei.
Santo,
Sarlcls
Jos»
pedidos por
prédio
ria dos seus acionistas, realizaMarMarina) x Osvaldo G.
A seguir, por convite do Sr.
Nogimlra
reno, à rua Fernando de dal
Luiz Barbosa
da cm 26 de Julho de 1950, do
Presidente, a Assembléia pio.
numero 3. O referido lmovol
— Secretaria da
Filho
qiies (Palmeiras).
que dou fé.
ixir
adquirido
cedeu à eleição da nova Dire.
sido
4.a LUTA — Pesos leve —
havia
Theophllo Luperclo
que
Junta Comercial do Estado do
de 11 de
Osvaldo S. Campos (Palmei,
tpria, bem comp dos membros
escritura
Ivete Ivone Arb
publica
São
Paulo, 25 de agosto uo
lavrada peto
do Conselho Fiscal.
ras) x Paulo de Jesus (Pai.
Assim,
agosto de 1944,
JUNTA COMERCIAL
1950. — Eu, Judith MIranua.
recolhidas as cédulas, conssa.
Tabelião Geraldo Madeira da
meiras).
São Paulo
escrituraria, a escrevi, conrert
Pesos melo.
ser vendido ã
tou-so que a Diretoria eleita
üsl LUTA —
Silva, deverá
CERTIDÃO
,
e assino: -- (a) Judith MlraltFernando Lotulo
medlo —
a
Caixa de Anosentadoria e Peir
CERTIFICO quo a soéledapara o biênio 190O-195L é
da. E eu, Gulomar de Andisactrunite';— DIRETOR PRE.
Neto (Sta. Marina) x Luiz da
sues dos Empregados do Valr
.com
do TEXTIL ARB S|A..
de Mendes, pelo chefe da seo
arquivou
SIDENTE,
Snr. Na|«ib Curl
do Rio Doce S. A, ou a ouSlíva (Coríntians).
sede noata Capital,
Expediente e Corres*
ção do
n.o
Arb,
Libanês, casado, domi.
trem. pelo valor Já menciona6.a LUTA — Pesoa medlo
Repartição, sob'
nesta
ponaencla, a subscrevo e assiNelson Andrade
cio. Bem apreciada a propou(Nacio.
Alameda
Santos.
olhado ã
—
48 830, por despacho da Junta
(a) Gulomar de Anartr
no:
.136;
DIRETOR
GERENTE.
ta. bem como as informações
ral) x Juvenal Quclroí; (Sâo
Comercial em sessão de 18 do
de Mendes.
solicitadas, o Conselho dellhsbrasileiro,
Snr. Oswaldo Arb,
Paulo).
agosto de 1950, a ata da asmelodoa
rou no sentido de ser recomeu
solteiro, domiciliado à Alame.
7.a LUTA — Pesoa
scmbleia geral ordinária
à aprovaem
a transação,
dada
da Santos, n. 336; DIRETOR
seus acionistas realizada
pesado — Lucio Grotona (São
TESOUREIRO, Snr. José Sar.
Paulo) x Guido Rado (Gua.
20 do abril de 1950. do que dou
ção da Assembléia. Nessa conJunta
formidndc o em obediência ao
domi.
ki.«i, Brasileiro, casado,
ranl).
fê. — Secretaria da
Assembléia Geral Extrafoi lavrada **
S(io
Santos.
Alameda
ciliado à
8.a LUTA —. Pesos pesado
Comercial do Estado de
preceito legal,
Nlcolau Aparecido (Corlnordinária
4S7;
DIRETOR
SECRETAPaulo, 22 de agosto de 1980.
presente ata que é por todos
Eu. Judith Miranda, escrl.
(CodS3lnada. WUton P- de AlmeiSão convocados
RIO, snrta. Olga Curi, brasi.
tlans x Osvaldo Alves
os senhores
•*
Jayme
Pedreschl.
da, Pedro
à
lelra, solteira, domiciliada
turaria, a escrevi, conferi
rlntians).
acionistas da Metalúrgica Mar
Loureiro Filho". Discutida n
Lutas extras
«sslno:
Alameda Santos, 336.
(a) JTiiilith Miranda.
S/A., a se reu.,..-em em assem"La
E eu, Gtiiomar de Andraae
A seguir, o Snr. Presidente
LUTA — Pesos melo-meproposta foi a mesma aprovabiéia geral extraordinária,
em
Floilsv-aldo G. Silva
da, ficando a Diretoria autoriMendes, pelo chefe da secçao
dio —
proclamou.os eleitos,.e os em.
Bua sede social, (1 avenida Ranvenda,
essa
Corresponzada a efetuar
da Expedlento e
(N. Química) vs. Celso Arau.
possou. após haver verificado
gel Pestana n.o 1.086, às 14 hodando as providencias cabíveis
dencla, a subscrevo e assino;
a efetivação da caução de 10
jo (Floresta).
ras, nesta Capital, a fim de disAndrade
nó caso. Fm seguida pede a
do
(a)
Gulomar
(dez) ações de cada um dos
2.a LUTA — Pesos melo.
cutlrem e deliberarem sobre dlcomercial.
na
membros acima eleitos
Mendes.
palavra o diretor
medlo — Domingo Del Medico
10769
versos assuntos de Interesse da
Paulo Ayres Filho e comunica
forma dos Estatutos. Outros.
(S. Paulo) x Rosário da Con.
sociedade.
«eição (Coríntians).
—
leva
Pesos
São Paulo, 23 do agosto de
3,a LUTA
x
Leo Koltun (Coríntians)
1950.
Paulo).
Wilson de Morais (S.
A DIRETORIA
— Aclll.
LUTA-RESERVA
(16.736 — Ü4)
x
J.
no de Souza (Guarani)
Frolta* Campo» (Nacional).

Depois de amanhã, no rinjjue do Circo Seyssel,
a rodada de encerramento do Campeonato de
Novos da Federação Paulista de Pugilismo

Prova ciclistica do Palmeiras

cao da prova extra promovi,
da pelo Palmeiras c patrocu
nada pela P.P.C.. P"^í>»
«le testi
consta do programa
ao
comemorativas
vidades
fundação
de
aniversário
30o
do clube do Parque Antártica,
homena.
Nessa ocasião será
ceado o sr. Guilhormlno Lopes Glaninl. diretor . palmei,
rense dando-se à competição,
escoBeu nome. O percurso
Antártica.
Ihido será: Parque
„ Bartieri - Parque Antnr1705)
tica (Av Aktjii Branca.
num total de W quilômetros.
os
Participarão dessa prova
as La.
ciclistas pertencehlea
nu2 a 3,a, e 4.a Categorias,
A con.
ma categoria única.
centração está marcada para
as 8,00 horas, dando-se a partida as 8.30 horas em ponto.

Ata da 6.a Assembléia Geral Extraordinária

Leo Koltun e Wilson Morais
em promissora luta revanche

pínatidos.

Teremos amanhã, a realiza-

PAnfNA tí

NOTICIAS

Disney
desenho colorido de Walt

,_.„ii, in nnnsl
_ "A pérola da duquesa".
"IWO Jlma». John
ART.PA1.ACIO - 13.40"O ^<?S*M
Booth - Estfllagera
Adrlan
esconderijo».
10
AVENIDA
«A mulher do
Cervi BABU"- &££%&. OUio
"'CMS da maldigo". Robert Mltchum
r^LS - H.10 Robert Mltchum - «VlnBRAS^-uT- «Cai» da Maldição».
eador Implacável» - (prolb. 10 anos). .„.„_,„
vlllar ao lado», Antônio Vlllar
BEAZ-POLrrBAMA - 19 - «A vHInha

Cópia autêntica da ata da assembléia geral extraordinária realizada em
23 de Junho de 1950

CO U P ON
RECLAME
DK
BANDUlHANTrlS
PM'K1S 8 A
(Carta Potente n 188)

BIST.

': &"°L'Sevllla - «Viagem
19 - «Senhora tentação», Nlnon
COLONIAL
—
anos).
14
(prolb.
sangrenta
- (prolb.
:.\ maltuerlda», Pedro Armendarl*
ESMERALDA - 15
18 anon).
Lancaster — «Numa
ESTRELA - 18.80 - 'Zona proibida», Burt
HBrumnn
noite sombria» - (prolb. 14 anos).
togrid MM>
IPIRANGA - 13.15 - "Sob o «Unia de capricórnio"
Armendarlz - (prolb.
Pedro
JÚPITER - 16 - «A rnalquerlda»-.

COUPON GRATUITO
VALOR EM MERCADORIAS
Borteio realizado ontem:
Or*
200.00
lio - 06.253
100,00
2.0 - 08.113
100.0D
3.0 - 02.4-I2
75.00
4.0 - 11.112
80,00
5.0 — 08.820
25,00
6.0 - 01.384

Williams - «Quando a muWJX^-T - «A bela ditadora*. Esther
,
lher 6 valente».
.
j„... - fnrnlh
iprotD.
MAJEST1C - 15 - «A rnalquerlda», Pedro Ar.nendarU

(72151)

com DorU
METOrT-H - «Estrela da manhã», filme nacional,
Duranll. Paulo Graclndo, Dorival Caymmi o outros.
Carrero
«Perdida pela paixão», Tonta
MODERNO 19 .
(prolb, 14 anos).
-<nr,ilh
(prOID.
NACIONAL - 15 - «A rnalquerlda», Pedro Armendarlz
18 anos).
L
0BERDAN - 19 - «Amada por trís», George IlaiOScott —
ODEON (S. Azul) - 18,8o - «Amei até morrer», Llzabeth
anos).
18
(prolb
«Recordações de ontem»
- tproiD.
OPERA - H - «A rnalquerlda», Pedro Armendarlz
PARAMOTOT - 14 - "Cais da maldição", Robert Mltchum
(prolb. 111 anos).
'¦
.„
nouaAi..
~u^^
PARATunoS - Betsoet pura senhoras: 10.30 » « hora» ELISA
hora»
22.20
a
20,40
19.20,
10.4U.
15.20.
üorneun;
14,
para
»M(,inr««»
documentário (prolb 18 auos).
PAULISTA . - 19 - «TiÜs». Susan Hayward - «Balas traidoras»
(prolb. 10 anos).
•„.„.,„_, - «r-rlon
PIRATININGA - 14 - "Cais da maldição". Robert Mltchum
A„rtreor«
me aa estrada" (piolb. 14 onosl.
Dana Andrew
RECREIO (Cidade) - 12,50 - «Adagas no deserto».
üPatuscada» - (prolb. 10 anos).
REX - 1<J _ cAmada por três», George RafL
BTA CECÍLIA - 14 - "Cais da maldição'. Robert M.tohum (prolb

Universoe_!nu'-l «A rnalquerlda». Pedro Armendarlz
18 anoa).

TK AT K()S

BRASILEIRO DE COMEDIA - 16 -

.8ÊÊÊÊ

I

assinar para o bom anAs quinze horas do dia vinte •
troa de Junho de mil novecendameuto ao» negócios aa UmIpreciao
tos e cinqüenta, na sede social a
pantiia, eiuim todos os atos qua
Rua 15 de Novembro n.o 200,
importem obrigações para a oo18.0 andar, na cidade de São
ciedade, deverão ser assmauos
acionistas em
Paulo, presentes
por dois Diretores, ou por. um
Diretor conjuntamente eom um
se verifica
numero lefral como
pelo livro de presença, o sr. Maprocurador, ou ainda pclo"ÜUetor-Proaidente, isoladamente. O
noel Peirão Júnior, Diretor-Pre.
a presidência
sidente, assumiu
atual art. 15.o passa a ser •
art. 13.o; o atual art. 16.o pasda assembléia geral extraordinaba a ser o art. 14.; o atual art.
ria, convidando a mim Beraldo
17.0 passa a ser o art. 15.o; o
Ramos Peirão, para secretario.
atual «rt. 18.0 passa a ser o
Ficando assim composta a meart. 16.o; o atual art. 10.o passa dos trabalhos, foi feita por
o atual
a leitura do
sa a ser o art. 17.o;
mim, secretario,
O sr.
art. 20.o passa a ser o art.
edital de convocação.
18.o; o atual art. 21.o passa a
Presidente, então, pediu, a mim,
ser o art. 19; o atual art. 22.o
secretário, que lesse o pedido de
renuncia do Dlrctor-Superintonpassa a ser o art. 20.o; o atual
a ser o art.
art. 23.o passa
dente, sr. Jorge Peirão quo, »ub2l.o; o atual art. 24.o passa a
metido & apreciação da casa, foi
ser o art. 22.o; o atual art.
nos
Prosseguindo
concedido.
25.o passa a ser o art. 23.o; o
trabalhos o sr. Presidente ordeatual art. 26.o passa a ser o
mim lidas as
nou fosse
por
art. 24.o; o atual art. 27.o pasemendas aos estatutos
propôssa a ser o art. 25.o; o atual
tas pelos Acionistas presentes,
a ser o art.
art. 28.o passa
que submetidos à discussão, fo26.o; o atual art. 29.o passa a
ram redigidas uo» seguinte» ter.
Não havendo
ser o art. 27.o.
Art. 10.o — «A Compamos:
quem quisesse usar da palavra,
nhia sori administrada por uma
o sr. Presidente submeteu à voDiretoria composta de 2 acionittação, o que foi feito na forma
tas, sendo 1 Diretor-Presidente
aprovadas
sido
da lei, tendo
e 1 Dlretor-Secretarlo, os quais
unanimemente as emendas refe«er&n eleitos por assembléia ge.
Como ninguém mais peridas.
ral ordinária, com mandato pelo
disse a palavra o sr. PreBidenespaço de cinco anos, podendo
a
—
te levanta temporariamente
ll.o
Art.
ser reeleitos.
Bcssão para que seja lavrada a
«Compete ao Dlretor-Presldenata dos seus trabalhos, por mim,
te: a) representar a Companhia
Reaberta a sessão
secretario.
em Juízo e fora dele, e em geral
a presente ata é por mim lida e
b) convocar
perante terceiros:
submetida à votação dos srs.
e presidir as reuniões da DireAcionistas, sendo aprovndá. SSo
toria e das assembléias gerais;
Paulo, 23 de Junho de 19&6,' ..
c)' entabolar negocio junto a
"lanços
sa1) Manoel Peirão Júnior, Bee outros estabeleclmenRamos Peirão. Moae.vr- Ruraldo
d)
representar
de
credito;
tos
drlgues Cacho, pp. Peirão 8.A.
a (íompanhla Junto as RepartiComercio — NavegnçBtJ -£ Desç8es: Publicas Federais, Esta*
narhos Manoel Peirão» Júnior,
e)
etc;
duaii e Autárquicas,
~Milton Moraes. ''
abrir e fechar créditos • flnan-

(prolb.

^.n,nn.
- tO anjo d»
19,45 e 22.30

— «A enr
CULTURA AilTISTICA - Auditório pequeno - 16 • ít
demonlnhada», Cia. Olga Navarro.
„„„„,. LIri
MUNICIPAL - k -x «Tosca» - 2.or espetáculo d» Tcmperoda
ODEON (8af«avermell.a> - 21 - Espetáculo do ftW»*?**?!^
- Cia. uerey
SANTANA - 16 - 20 e 22 - Catuca por baixo»
Gonçalves.

Deutsche
Nadirichlen

CIRCOS
•
ARKTHUZA (Rua Bllva Teles) - 20.30 - fA ultima lagrima*.
variedade» com Tom* e SlnhO.
_í«ík.íL
An
"A calxlnll» ao
PIOLIN (Rua Gal Olímpio da Silveira) - 20*10 Piolin" í variedade» com Plolln e PlnatU „.,mM» . «.
SEYSSEL - (Largo da Pólvora) - 21 - «Sherlock Holme» t,vtsrledade» com Henrique e Arrella.
..»..««. interna8HANGRILA' (Rua da Mooca) - 15,30 • tí - -**r«0.e<i tate™»
clonsls e terá» de todas as raça*.

"DEAi- fA"*
O VflCULO
A COLÔNIA ALEMÃ

« «*•
tua
•

Asrea, Ut-IM
n**™*..M
íluc-nc*. i» «,~i.-,,-"°"
Trl«(«*i - »-•»*•¦"
Uo faalo - BntfU

uiamentos com relação «os clleno pagamento
tes!
O ordenar
dos compromissos e despesas da
Art. 12.o - SuSociedade».
18.o -r- SuprimiArt.
prlmldorj
do; o art. 14.e passa » ser u «rt.
12.o com a seguinte redação: —
«Compete ao Dlretor-Secretarlo»
da rennlSes
a) lavrar aa atas
promovendo o arquivamento deb)
Ias na Janta Comercial;
orientar e fiscalizar a contabilldade; c) nomear e demitir funcionarlos fixando os seus venel.
mentos e gratlflcaçBes e bem eomo nomear Agentes da Companhla: d) ter soh a sua guarda os
Compada
arquivos e títulos
nhla». Parágrafo l.o — «Todos
oi papéis, documentos assim eomo movimentação de contas em
con_
bancários, eon.
estabelecimento,
estabelecimentos bancário»,
trato», caucSea • tuda o que fer

Está conforme o original. ..
Manoel Peirão Janlor
Presidenta da Mesa

JUNTA

*

i*j*\»»J*ir«S
(Fim da Drlg. Luiz Antônio)

SAO PAULO
CERTIDÃO
CERTIFICO que a CIA. AMORIM DE DESPACHOS GERAIS,
com Bede nesta Capital, arquivou
nesta Repartição, sob n.o ...
48.839, por despacho da Junta
Comercial em sessão de 18 de
agosto de 1950, a ata da assemdos
extraordinária
hléia geral
seus acionistas, realizada em 23
de junho de 1950. pela qual foram alterados os seus estatutos
sociais, do que dou fé. — Secretarla da Junta Comercial do •tado de São Paulo. 22 de agosto
de 1950. — Eu, Judith Miranda,
escrituraria, a escrevi, conferi o
assino! — (».) Judith Miranda.
E eu, Gulomar de Andrade Mendes, pelo chefe da secção do Kx
e Correspondência, *
pedlente
assino: — (a.)
e
subscrevo
Gulomar de Andrade Mendes.

LA CUMPARSITA c/

;

Raf -

POR TRÊS c/ George

« 1 .% a n
AMADA
- Prolb.
A VIDA DE SOLTEIRO t BOA
SABARA
- Desde 14 HORA3. ^
NAC.
82
Baiana
Vida
anos
10
c/ Joan Benétt —
.-'.'W'. ««'í'f AMADA POR TRÊS
-,
TOQUE MÁGICO - Proib. 10 anos
JARAGUA
._
Atual. Campos 82 - NAC. - kfi 13,60 HORAS.^
~~
_ _ .. _, AMADA 1-ÕR TRÊS ef Walter Pldgeon
O DIA - Prolb.
VOGUE — - QDANDO MORRE
17,30
• 21 HORAS.
As
13,40
NAC.
Tela
233
da
J.
10 anos
PERDIDA PELA PADCAO e/ Tonl»
Carrero — LATJRATIA — Prolb.

O terrível problema do congestli.nsmento do transito, nna
russ do "entro da cidade, poser atenuado sensível,
dera
mente ae «e evltusse o estaclnnamento demorado de automoveis so longo dn» passeio».
A rediiçãr, na efleleneta do escnnmento de trafego, no» logradnuròa onde aquele est«s''onnmt-ntn pxt»tf, è de 5(1%.
Contribua, poi» n» BoluçAo
do problema dn transito em
nossa Capital, evitando o estnclnnamento de seu autnmove' nas ruas de grsnde mnvlmento.

IP. PALÁCIO
13,50 HORAS.
Às

11 anos

c/
PELA PAIXÃO
- PERDIDA
Vllar — LAURATIA — Prolb.
GOMES
C.
HORAS.

Orlando
14 anor.

As 18,50

~

^„___

D.

PEDRO

I

AMADA

POR

-

Pldgeon

TRÊS c/ Walter

IMIGRANTES

-

Prolb. 10 anos - C. Jornal 346 - NAC. - A» 19,15 HORAS.
f.«r.«->

STO.

UaH

TRÊS c/

A*1^4 P0R

a KI*r«-\Klir»
ANTOINIU -.Nolan - GRITOS NA SERRA -

- NAC. - Ai 18,50 HORAS.
Proib. 10 anos - Esp. em Marcha 275
- O
a o**r*«r«T*» HOTEL DO BARULHO c/ Cantlnflas
— TODER DA INOCÊNCIA - Band. daTela 1
LK
Ab
NAC. - As 17.45 • 21 HORAS.

•MIA MIM Ml*. CO-HTH* St
CÂNCER
a) — NAo ..A alimento nerr.
que
eomhlnHçflo de alimentos
tenhs Influencia no aparelho.
•mi iih eiira do CANOER
Ai»?fl» o seu donMIvo a
clmflo Paulista de Combate .10
Caneei à Al BnrRo da Limei.
-a. 540 — l.o andar — Fona'
51-1408.

'r,

a «ni a r./•\'«k.T*r' •••B ° MUNDO SE DIVERTE.
filma nac cl Oscarlto - CONSAMMAKONL
QTJISTA ALPINA - A» 18.40 HORAS.
_ _ _, _, ESTRELA DA MANHA, filme nac. o/
Dorb Durantl - SEMPRE NO MEU
R O X Y
CORAÇÃO - N. da S. 50x33 - NAC - A» 13,30. 17.40 e 21 HORAS.
"
„-.**-*t
O CRIME SUBMARINO c/ Lon- Chanejr
(prolb.
Jr. - C>VALE DO TEP.P.OR
AS 1 UK1A
10 anos - J. da Tela 230 - NAC. - As 18,30 HORAS.
RASTRO DA BRUXA VERMELHA ei
,,,_.„.
John Wayne - POEIRA DE KSTREVITORIA
LAS, filme nac. — Prolb. 10 ano» — As 18,30 HORAS.
«riTOimilin RASTRO DA BRUXA VERMELHA TUCUKUVl *» o/ Gall Russel - ERA SOMENTE
AMOR - Prolb. 10 anos — C. Jornal 315 - NAC. - As 18,30 HS.
O
ESPADACHIM c/ Larry Parks i» «r>i-r»i a i
IMPLK1AL
QUEM QUER SER VOCf. - Prolb 10
anos - Esp. em Marcha 320 - NAC. - As 18.40 HORAS.

S/A Construtora de Equipamentos Industmis
Secção: FUNDIÇÃO DE FERRO E BRONZE
Devido a ampliacõei efetuadas na nossa secçSo de Fundição,
estamos em condições de açoitar trabalhos de fundição era

e

Hugo Del
-

Esp.

10 ano»

CODIQ

Ferro

«/ Tonl*
PERDIDA PELA PAIXÃO
Carrero — Prolb. 14 anos — As UJ"
—
A« 19,30
Carrero — Prolb. 14 anos
• 21.30 HORAS

Carrll - ÊXTASE DB AMOR
RECREIO (Lapa)
— Hftu.
NAC. -^JIS^HOR^^
Band. -

Estacionamento
de nutomóveis

COMERCIAL

e/ Tonla
PERDIDA PELA PAIXÃO
Carrero — NO VELHO COLORADO
— Proib. 11 anos — As 14 • 19
HORAS

UDLLyWODD!

Conpanhia hmtm de Despachos Gerais

"O homem da luva cinzenta». Annete Bach
mtZTlCii - «Um anjo em meu
CAMüci - ££S»!4 «O aablchao>. Cantinnoa
Johnnjr Welssmu.ler
C™?UA - tí - *«, - o vingador». anos)
(prolb. 10
- «rrocura-ae uma esposa»
Mac Donald —
CAPITÓLIO - 19 - «Sol da miuiliA», Jeanett»
valente».
«.Quando a mulher é
— (prolb.
CLÍMAX - 15 - «A mamuerlda», Pedro Armendaria
Armendarlz - (prolb.
taHBHO - 15 - «A rnalquerlda». Pedro

- CMbo
STa. liKuáfA - 13 - «Escandalosa», Yvonne Da Cario
—
«t>itmn,
(prolb. 10 anos,).
perdida»
- "Rttmo» e¦>
3. BaiTO - U - "O gavlAo do mar", Errol Flynn
melodias".
-.
-*n«i*_
«Lor8. Caetano - 19 - «Inferno ou gloria», Wayne Morris
teta» - (prolb. 14 anos).
'
.
.__„„.„. _
3. CARLOSI - 19 «Mulher marcada». Importo Areentna
«Kíiik ivong» — (Proib. 10 anos).
- ,„,„ih
(prolb.
8. JOSÉ' - 19 - «Perdida pela patxfio», Toaia Carrero
- Mor8. PEDRO - 19,10 - «Esplendor selvagem», documentário

— *

7Tm~fsr*í iiim HOTEL DO BARULnO- c/ Cantlnflas
Prolb. 10 anos
- IDADE PERIGOSA
CA 1 UMBI
— Not. da Semana - NAC. — A» 19 HORAS.

Bronze

DE PADÍOES c/
n a ns-tS-kl lt a
VENDAVAL
John Wayne - MODERNO BARPAKÜVríUlAL
BA AZUL — AtuaL Morelll — NAC. - As 18,40 HORAS.

para entre««as em praios curtos. Aceitamos peças de qualquer
tamanho, até o máximo de 4.000 quilos por unidade.

rt
tr\tnf*r* MERGULHO NO INFERNO - ei Tyrone
Prolb. 10
Power - BUFFALO BILL
5. JÜKvifc.
anoa - Not da Semana — NAC. — As 18.45 HORAS.
-, - — . . ,.-, PATUSCADA c/ Abott & Costello —
NINGUÉM CRÊ EM MIM - J. da Te5ÁU LU1.C
Ia - NAC. - As 1* • 18,45 HORAS.

OFICINAS E ADMINISTRAÇÃO:
RUA PASSO DA PÁTRIA 1515 (ALTO DA LAPA)
FONES: 5-06U, 5-0617 - -SADCA POSTAL 242-B
(17888)
— SAO PAULO

LUA DB MEL COM PIMENTA ei Fred
n _, ., . .
^Mae Murray ¦- ICING KONG - C. JorP L IN H A
*
nal — NAC. - As 14 • 1» HORAS.

- IENAS - JAGUAR
LEÕES - TIGRES - URSOS - LEOAS - PANTERAS - LEOPARDOS

SANGUE NA LUA c/ Ronert Mitdium - CAMINHO DA REDEN- As li HS
CAO (84 solrfe) - Prolb. 10 ano» - F. Jomal - NAC.
. SEJA
a i t a •«,•/¦»
FABIOLA c/ Mlchele Morgan
Atual.
HOMEM - (prclb. 10 anos
AHAMlg-A
em Revista 154 - NAC. - As 19 HORAS.
« » » ir./\natl

Gran Circo Shangrilá
O MAIOR DA EUROPA - MOÕCA E GLICERIO
200 ARTISTAS - FERAS DE TODAS AS RAÇAS

ÚLTIMOS DIAS EM SÃO PAULO

1

CALIFÓRNIA

HOJE
Matlnée ta 15,30 horas.
A noite A» Zl bons.

AMANHÃ

rai-ari innAC

PINHEIROS

V .'•

FURACÃO

DA

VH>A ei Richard Wld-

mark - OM PASSO

FALSO -

EM

Prolb. 10 anos - M. da Vida 318 - NAC. - As 19 HORAS.

Matln6e As 14,15 horas
Vesperal ks 17,15 horas.
A noite As 21 horas.

Uma atração que tão cedo não voltará ao Brasil
FOCAS DO POLO NORTE E PINGÜINS DO POLO SUL
DARÃO DIREITO DE VISITAR A.EXPOSIÇÃO ZOOLÓGICA
OS BILHETES
*p
^^..^^^j»^^—MMMM<,M o-^^m mmmm\mjmmmmmwnmm^TmTr>mmmmwmm*mmmw*mt.
*¦""
PINGÜINS
"'..._^'^g"
- AVESTRUZEC
AVESTRUZES -_ PINGÜINS
PONEVS CAVALOS -- PONEYS
ELEFANTES - CAMELOS - LLAMAS -- CAVALOS

•

•Vá tf* iot a *.•«"•»
P A I ILISTANO

HISTORIA

DB OMA MÜLHTT. ef

Ann Todd - VENDAVAL MARA-

— NAC. — As 1» HS
VILHOSO — Proib. 10 anos - Mar. da Vida
i

m

¦¦- -^^———fs-^mi^^~

•Jliif-íi'•

"•¦':'¦¦
'....'.-'

,--

'-¦'"¦

JfA,

.¦;,/:/:.
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_.^———^-^-—----^^^^^
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;..;v.:.

_

do
Rio
Bancos
dos
Sindicato
do
o
Favorável
cobrados
presidente
Preços exorbitantes vêm sendo"A"
"B"
comércio
do
o
com
bancário
horário
do
coincidência
à
e
leites
dos
comerciantes
pelos
lt£2m\^mmZ
prt-.
Bastou a llDeraç&o do* "B".
"A" e
«os do leite tipo
fizes.
se
logo
desde
para que
¦e sentir a exploração nesse *e
comercio, muito embora
assegurasse, quando o assunComissão
to loi votado na
o
Estadual de Preços, que
ni.
produto não ascenderia a
vels muito elevados, encarre.
de |
«-ando.se a concorrência

limitar os *eu* preços. Ora, falar-se em concorrência, quan.
produtores
do o numero de
é
dessas qualidades de leite
relativamente pequeno, não parece sensato e os resultados
vem se fazendo sentir. Ademais, essa exploração que se
verifica é tanto mais revol.
tante em se considerando que
atravessamos o período de sa-

rta, não mal* persistindo ainforragem
da o problema da
para o gado leiteiro.
A experiência, já uma vez.
não surtiria resultados. Con.
cedida a liberação, certa vez
Trabalho,
pelo secretario do
viu-se pouco depois obrigada
a C E P. a Intervir novamon.
produto,
te no mercado do
em virtude da ganância Ines.

Em viagem de fins culturais passou
por Santos o escritor Kravchenko
Argentina sobre a situação
Pronunciará palestras e conferências na
"Escolhi
a Liberdade
mundial o famoso autor de
conSANTOS, 25 (Do corrcspundenie)
«. Procedente do Rio de Janeiro, atin
»n
«ra na manh* de hoje em frente
«rauuem 16 da Cia. Docai de San"Braiil", da tiot» d*
to, o paimete
Boa Viiinluinça. Conforme noticiamn»
•niem, viaja como passageiro, com ili»
tino a Buenoi Airei, o etcrilui Vk-m.
Kravclienko, ex-membro da CominSo
d* Comprai Soviética noi Eitadrn Uni

.mundo do pioteno «jué initauiou
ira "Letuet fiinfauet", vtn cuinen.«»lanoi * cunceitoi emitidr» » «u
Rio ue I»De
pelo
pasiageni
peito.
nciaiu, Victui Kravcbeoko mobilizo»
•1 atençóei do* jornaii carioca» * loi
•'«
»ntiSo divulgado >(ue fOrn «itiro»
um atenlado < recebera vaiiai ame»Ui uiças, dal a presença de agenie»
ilcin 1'oliuci « Social 4 ieu lado, .Intante toda» u hurai cm que peruia"«esta
ueteu nu tjp.lul .1. Hcpublien.
ciilade, * reportagem teve ensejo de
Kravchenko, em «eu
Vicior
ouvir
camlrote, com ele palestrando longo
tempo. O antigo funcionário do go•«
.caio Kivietico declarou enlJo que
destina a Buenoi Airei em viugeo
iiitelectuül,
11011 devera pionumiai
var.ai confercnciai, palestrai e reuniôcs iobre a atua) litiiav-í» mundial.
*,
também o I'erii, t-lule
Visitará
«Icnlro de poucoi db», mura ili «ulIa ao Uio de Janeiro, onde tarabem
Aveniuu muipronunciará conferenciai.
dn • possibilidade de viiitar Suo l'»ulo cora o mesmo fim. Victoi Kravratificação ontem realizada • que
chenko, que viaja cora ft nume 111asiun
dep.-n.lin do pronunciamento doa
posto de Peter Martin disse que
Legimativoa estadual » municipal
o fazia visando fugir à jmbliçidnl*
dispõe, na aua cláusula prlmclni.
• mostrou-se aborrecido com ai nnlique o município da Capital, de
cias divulgada! no Rio de Janeiro .Ir
acordo com o disposto no artigo
que teria lido vitima de atentado coi>169 da Constituição Federal e no
tra sua vida. Negou lamuem qu« "
»i"
ártico 79 da lei estadual n. 1,
vesse recebido ameaçai e que le fazia
18 de setembro de 1947, aplica-'!,
acompanhar -le uin «çente do B.P.I.
suo
"A
anualmente, 20 por cento de
policia velo ao meu eiicuntro vr.m
Impo»de
renda total resultante
eu ¦ solicilossr", disse-nos. t-in
que
desenvolvitos, na manutenção «
Santos, porem, Victor Kravchenko ¦<?
mento do ensino.
mente desceu do navio que o condiu
Dos vinte por cento da renda to1 Argentina, apói a ilesirroarto. a «.'»>
«ocento
72,por
Impostos.
dos
tal
de dou
pedido, pela Policia Maritmn,
aquiconstrução,
na
aplicados
rio
aqentei que o acompanharam cm mn
«lç5o, restauração e conservnçiu
liceiro paiieio peli cidade, Sei»umtn
doB Imóvel» destinados ao ensino
fomoi informadoi, Victor KnvcheiiKi.
secundaprimário,
pré-primarlo,
tencionnva visitar • Capital dt uuuirio, especializado e InstltuiçSo aumovei, regressando «* noite, pou *
xlllares de ensino primário, den"Braiil", está marcada
jwpartida do
tro rins divisas do município, Inia 01 primeiros minutot da madiugad*
eluaive na «nuinlçilo de mobiliário
26.
amanha,
de
(Ciim-lul na t.t par-lna.

doi, durante a guerra. Comu * «io
«mliecimcnto geral, kravihenko, rm
abril de |944, abaniionuu iua« «11vidailes naquele organismo curjiruiii
ruiu», piudamaudo pela imprensa v.u
desejo de fugir ao regime vigi-nle «n>
«ua palria, publicando poiier»oriiii'n»e
"Uscolhi a Liberdade". AinH» ho |«.»
co tempo leu nome figurou cora d»
tique not jornaii de todo • miuido,

Ratifica a Preíeitura
o CoDvênio do Ensino

professores.
Os termo» do Convênio for-im
apresentado» * EdlHdade, cm proJeto de lei que foi aprovado pelo
Legislativo na setisao do dia 14 op
agoBto em curso..
Na tarde de ontem o prefeito
Llnneu Prestes sancionou a refe
rida lei, que recebeu o numpro
1.930. dispondo «obre a ratificação
to Convênio Escolar.
207, POR CENTO DA RENDA
DOS IMPOSTOS PARA O
ENSINO
O referido Convênio Escolar, cuja

vinha-

mesmo

vem
* sr. Amador Aguiar, diretorRegreiíou do Rio ie Janeiro
Descontes,
de
que no seu retorno da
Brasileiio
gerente do Banco
revelar à reportagem
Capital da Republica teve oportunidade de
tese que
a acolhida encontrada entre os Danqueiros cariocas pela
de creestabelecimento
aquele
Paulu
São
em
vem defendendo
Casas Bancarias
dito, que se bate pela abertura dos Bancos e
do horário corrido
também no período da manhã, sem prejuízo
reivindicam os
de seis horas paia os iuncionarios, lal como
bancários.
....
,.,,
,„
emitida pelo
Mostrou-nos o sr. Amador Aguiar a opinião
Raul
sr.
Janeiro,
de
Rio
Bancos do
presidente do Sindicato dos
dos BanPinto de Carvalho, que também se bate pela abertura
em geral,
comércio
do
funcionamento
do
ao
igual
cos em horário

tigiuso Sindicato do*
do Kio de Janeiro:
"Quando o assunto

po tão exíguo, como poderão
ser e'e» atendidos com a con
«ideração que merecem?

prejuízo para o desen.
volvimento da cidade

Ò Drama de Rooseveit
De JOHN

ESJADOS
A MULHER QUE SE TORNOU PRIMEIRA DAMA DOS
UNIDOS - NAMORO, NOIVADO E CASAMENTO
o JORNAL DE NOTICIAS
Distribuição da AP LA com exclusividade para
— CAPÍTULO XII —
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nacional cresce
a industria
nâo apena» teguindo o rumo da»
ex-istentet lá foi a,
organizações
a existência
registra
muB lambem
dia

criadas squi e
a de pro*
como
mesmos
nós
,
por
dulos cuja originalidade ou aperíeiçoamenlos se devem à capaci*

de

organizações

dade invenliva do» nossos tccn.cot,
«implc» visita 1 Fabrica
"Virgi*
de GrampoB Para Cabelo
nia", cuja marca «e impõe pt-lí
idéia da
qualidade, dá*no» bem a
importância de um estabclecimi-nto surgido há mais de-sete ano»
Uma

em nosso pais, graça» à iniciativa
e espirito de organização dos lrmãos Uorcggio, industriais eBialieleciuos a rua Souza Caldas 305,
com telefone 9-5'l35.
do
Levados pela amabilidade
ar. Mario lioreggio, um dos diretores da firma, pudemos visitai a
provida do
Seção de Mecânica,
mais moderno e perfeito maquinario cm mãos de compelenict e zelosos técnicos e a Seção de Em"
balagem, onde, pelos rotulo» dos
militares de caixotes avaliatno:- a
extensão do mercado coberto peIas vendas diárias da Fabrica de
"Virginia".
Grampo» Para Cabelo
O QUE E" O GRAMPO
"VIRGÍNIA"

Zentio a Fabrica de
Flagrante do visito de dono Anno Lamberga
"Virginia", num angulo da Sccçao de EnGrampos para Cabelo
destinado o
tregas, quando solicitava matericl Ce propaganda
suas admiradoras

""• "-"-

acompanhou 0 nono ttporttt

"Virginia" caraterizaO grampo
»e não apenas pela forma adequada obtida na curvatura e na ondulação ao longo dos dois fios em
paralelo, maa também por ser de
aço e inoxid-tvel, portanto dc maior

Anua

Lltnnbcvgn

Respiração artificial
para peixe... -

FILADÉLFIA. 25 (Ui*)
Pela primeira vez no mundo,
ao que »e saiba, um pcii»
teve a vida prolongada de v«.
rias horas pela respiração «roficial.
Om enorme peixe foro pes.
cado na costa de Nova Jerse*, e transportado em tan.
que,- num caminhão, para u
Ma=.
aquário de Filadélfia.
durante a viagem, oeu tanto»
«altos no tanque que chegou
quase morto ao aeu aestin»;
O Ictlologlsta John Volh en.,
trou em ação no tanque
uurante duas horas apllcuulhe a resplragilo artificial movendo as barbatanas paru .
frente e para trás. De tatu,
o peixe pareceu reviver. Maia
tarde, porem, tevo uniu re.
de asfixia,
calda e morr.u
aparentemente por ter en&i.
lido multo oxigênio noa a»
los que dera durante a vi».
gem.

Visitarão S. Paulo funcionáiios do
Banco do Brasil e do Itamarati

18 ANOS A SERVIÇO DAS CLASSES HUMILDES

Já te loi o tempo em que at*
ts mais Bitnplet utilidades no» vinham do estrangeiro e hoje em

repr**ent«un cento » dei mt
lhões de contos, ou
gejan.
quase cinco vezes a clrculaçàs.
fiduciana do Brasil. '
Mr. Gianini, por coincide*).
cia, um ano depois retribuía.
me eSBa -visita, por
ocasião
em que se discutia o horário
tn-ii-ido.
Pediu-me então explicações,
sobre o assunto e ficou aiar.
mudo com o que ouviu.
Disse-me que. se
pudesse,
faria coincidir o horário d»
seu Banco com o do comer.
cio, pois Bomcnte assim
ut
negociantes nao
precisariam.
importância,
reter
qualquer
em suas caixas, o que deter.
mii..uia maioi anuência
,',
seus
toírea,
numerário aos
era, notou
Inteligente como
que todos nós trazemos
em
nossas oarteiiua valor
muito
superior ao que liabitualmeate conduz o americano",
UMA EXPERIÊNCIA DE
MR. GIANINI
Narra o presidente do aia,
dicato dos Bancos do Rio:
"Por ocasião da realização
de um banquete que llie fora,
oferecido em Volta Redond»,
pediu que todos os convivas
colocassem sobre a mesa
o
dinheiro que cada um condu.
zia consigo. Mandou somar %
afirmou que nos Estados Unidos aquela soma não teria si.
do maior de vinte por cento
do que aqui ge verificou."
Conclui o sr. Raul Pinto dj
Carvalho:
"Meu caro repórter,
quem
sabe Be houvesse um horário
'le
mais dilatado e uma lei
cheque mais atualizada, esse»
Mr.
oitenta por cento que
Gieninl encontrou de excesso
depósitos
náo estivesse em
bancarioa, trabalhando para o
hem comum?"
10777

GUNTHER

Lamberga
A candidata a Deputado Estadual, Dna. Ana"Virgínia"
Zeglio, visita a Fabrica de Grampos
UMA PROPAGANDA POLÍTICA ORIGINAL E ENGENHOSA

Banco*

foi debatido, o Sindicato dos Banco* do Rio de Janeiro, desde
a primeira reunião que teve
"Cidades da importância do
Trabalho,
com o ministro do
Dias
oa época o sr. Morvan
Rio, Sâo Paulo. Porto Alegre,
—
nào
nome
de Figueiredo
que
Recife. Salvador e outras,
o
»e
todos ob que trabalham revêtrabalharão livremente
—
em
rearendam com saudade,
horário bancário estiver
desen.
-*iu, como lhe
a
competia,
desacordo com o seu
adoção de tal horário. Ccden.
volvimento.
• de
cidades
do no entanto à argumentaComo disse,
nào
aceltou.o
ministro,
çao do
grande deselvolvlmento
em
pecom a condição de ser livre
podem usar os Bancos
horário
Esse
ao publico.
a abertura na parte da mariodo tão curta
para'melhor atender
"não
nhà, desde que o Banco nao
estamos sós em nossa campanha pela comuDrigarà seu* clientes a reDizendo que
suas caixas para po.
nesse horário, mais
comércio em geocupasse,
do
forçarem
horário
o
com
bancário
horário
do
cidência
seua
atender, na parte da
de vinte por cento de
derem
o
divulgado
pronunciamento
seja
Aguiar
pede
ral", o sr. Amador
funcionários.
manhã, aos seus pagamentos
de Janeiro.
do presidente do Sindicato dos Bancos do Rio
NA
PARTB
ABRIR
PODEM
urgentes.
17 horas, ficando o
esse
DA MANHA
Multiplique o senhor
OPINIÃO DO PRESIDENTE . 12.45 às
o experestante
"Ficou então acordado que
tempo
mlpara
BAN.
DOS
reserva
por
de
DO SINDICATO
reforço
in.
diente interno, necessário pafazer
COS DO RIO
o* Bancos
mares de negociantes e
poderiam
ra o fechamento do dia.
funcionar aa secçoes que Inutt
Eis a opinião abalizada do
dustriais de oada cidade como
BAN.
-"«tu
NAO SATISFAZ AOS
«prouvesse, «lesde que
as que referi, e terá uma Idéia
estimado presidente do SindlCOS NEM AO COMERCIO
dp
entesourado,
nessa*
secçõc*,
aplicassem,
numerário
cato dos Bancos do Rio
do
"Não
esse
me parece que
depósitos
de
senão vinte por cento de *eu*
Janeiro, sr- Raul Pinto
que nâo figura nos
satisfaça os intereshorário
prejuízo
auxiliares.
bancários, com real
Carvalho:
vez
de
ees de uns e outros,
"Não conheço 0
contrato
Se essa modalidade atendeu.
o desenvolvimento despara
Indua.
e
que 08 comerciantes
senão em suas partes essen
«m parte, os Interesses em jo.
sas mesmas cidades*1.
14
àa
12
daa
trlals almoçam
uoa
«ro. criou uma anomalia
ciais, pois até o momento naA OPINIÃO DO SINDICATO
apenas
restnndo-lhes
horas,
dos
-i<rviço8 bancários, cujas con.
da recebi do Sindicato
DO RIO
BANCOS
DOS
de
tratarem
duas horas para
cllentea
seqüências Bancos e
Bancos de São Paulo sobre o
O sr. Raul Pinto de Carva.
seus assuntos financeiros: ora,
Refiro-me
sofrendo.
assunto.
estão
a narrar, a seguir.
lho
passa
comercio
procurar
se todo o
de
principalmente à Carteira
Pelo que sei. os Bancos tra„ opinião emitida pelo pre».
os Bancos nesse lapso de tem.
das
seus
Cobranças, que executa
balharâo para o publico
serviços aom grande afluencia de pagadores entre às 11
t> 16 horas ficando com gran.
de folga das 12 às 14 horas.
desses
»m que grande parte
pagadores está almoçando".
DEVE CüiWCIDlR COM O
DO COMERCIO (J HORÁRIO
DOS BANCOS
E' ainda o sr. Raul Pinto
Hu Carvmho quem narra:
"Nos Estados Unidos
não
existem certoa problema* que
circulação
A
nos afligem.
tranqüila do cheque e o excelente serviço postal facilitam
obrigações.
a liquidação de
Alem disso, nào tém por si»
tema fazerem coincidir ao fim
de cada mês o prazo para pa.
gamentus dos títulos de divi.
da. Dessa forma, processa-se
¦ grande for- - dança*, aa criança» pobres. Era
beleza
rara
uo
liicr
ficao» convidado» à «olenidad»
uma distribuição automatícA
uma jovem compenetradal CerO acontecimento mal» feliz da
»ua» ioiu«-ialiii»
cum
ç,a ue caraier;
lmpre»»ionado»
trinta
ram tão
da» obrigações, pelos
ia vez, permitiu que Franklin
lao
ut«ru
ijuu
vida do Franklin Delano Roosequase
iiioairaio
nem deram
que
sua presença
dias do mès.
e leescola
na
d»
tosse
esperá-la
março
uv»
17
de
lileanui
a
bara.
ocorreu
vclt
ia«*juanto
Os gulchês dos Banco* são
atenção ao» nervosos noivos.
»-â-,la para easa. «Todas a» mr1905, quando, ao» 23 anoa de idauma infância infeliz — ao «onusados,
pelou
multo pouco
nasceu na
Rooaevelt
Elcanor
Interessamuito
nina»
ficaram
Anna
t>«u
de, casou com «ua prima
irano da de «eu marido.
motivos expostos, o que per.
de ou.
11
a
—
York
—
Nov»
do
dia
«e
no
cidade
escreveu
daa»
ano»,
de 21
«rmao, « quem nuoravu » qu*
Elcanor Rooseveit,
mite serem ub partes atenditubro de 1884, a mais velha dos
segulnt» ae reuniram em torno
das com uma presteza e solluma órfã que conhecera desde a
descreve como «um »njo», morRooseveit,
Elliott
de
tres filhos
de mim para me perguntarem
cltude impressionantes.
A cerimonia nupcial
Infância.
reu d» diítena quãnüo Bleauor
«namorado»,
irmão de Theodore Rooseveit, <
meu
ae ele era
Na Califórnia, visitei em S.
O presidente
anoa, «eguido pouco
foi espetacular.
oilo
tinha
a
como
tal
Anna Hall. Sua mãe,
Francisco Mr. A. F. Gianini,
uma expre»8Ío que na época namàe.
»ua
Theoriore Rooseveit, tio de Eleaquerida
uepoi»
por
fundador e presidente do Bank
mãe de Franklin, era um» muda sif-nificava para mim!
nor, foi o padrinho da noiva t
Doi» «no» depoi», morri» u pa»
Banco
of America, o maior
O jovem Rooseveit ainda •»Valeu»ra.
>
materna,
vó
aua
e
do mundo, com deposito hu.
E e»t»va
Harvard.
em
tava
»
com
pequeficou
Hall,
tine ü.
• melo bilhões
perlor a~ chaco
apaixonado por Eleanor. Havia,
moeda
na orfâ. Sua criação foi extrede dólares. ¦ que em
venceri
a
obstáculo
nm
um»
porem,
Kol
primament» austera.
nacional, a Cr$ 20.00 o dólar,
tinha,
FDR
Franklin.
d*
mâe
a
mais ttBioncira eolitaria das
8ua mae, rle
entSo, 21 ano».
da época.
goroías convenções
? hábil, promaneira
paciente
ano»,
alguns
durante
Depois,
curou romper o noivado, ou n*'o
freqüentou a escola de Alienemenos ad»ar pelo maior eanaço
Com a dlwood, na Inglaterra.
-te tempo po.sivel o easnme-i'0.
retora dessa escola, nm» .Jovem
NSo t oue nS» -*n«-ta»»e de Eleane olhar altivo que »• chamava
nor —an contrario — ma» «imaprenSouvcstre,
Mademolselle
nlesmente por r»So poder artp»lexlsvez,
que
deu, pela primeira
Mr que «eu precioso e amado tinfto
mundo
que
tem pessons no
lho. no Inicio d» maturidade, na
são uma formidável comhlnacAo
primavera me«mo da Juventude,
Pone vitorianos e «torleai.
F^nlmencnsn»«e com al"iiem.
— nlnp-uem
rante aír-unB anos
te, em dezembro de 1904, denol»
— to«egunda-feira
sRora!
nisto
«Bperada
E'
«creditaria
de um ano. a sra. Roo.evelt se
numerosa delegação de
fren um desvio na coluna vertepróxima,
deu por vencida e o noivado loi
um
Paia Deputado Esladoal
hrnl e foi obrigada * usar
diretores e funcionário» do Ban,
anunciado.
co-do Brasil • do Itamarati. Faapnrclho.
de
psicolor-la
O» estudiosos
nm «rolei»
NSo era, porem,
rão parte desta delegação entri
18 anos dedicados
loteencontrarão muita comia
ambiente
o
nue
do
rl-rirlo
mnls
outros, oa ara. Ovidio d* Abreu,
n»
sií
não
estudar
reinante para
ao serviço das
presidente do Banco do Brasil,
que cercava o «eu espirito.
luta subterrânea entre fiar» *
o pai a*
Braz Pereira Gome», direJosé
Elliott Rooseveit,
ma» na» semelhanças
Eleanor,
claiBon humildes e
homem extremamente
tor da Carteira d* Importação e
Eleanor,
duas mulheres notaessa»
«ntra
Exportação, Castro Menezes, dibundoso • fraco, bebi» muito •
Elcanor, «ob muitos »»vei».
desamparadas.
retor da Carteira Cambial, getove de «er afastado do» íilhuB.
sua
a
eom
pectos, parecia-»»
»eu irrnúo,
neral Anaplo Gome», diretor da
U. Hall Rooseveit,
Franklin
talvez
futura sogra:
também
Carteira de Credito Gera), Hugo
qu» faleceu em 1941,
«e tlvese analltnnado por ei» em
Difusão
da
diretor
Oauthler,
bebia. A «ra. Rooseveit, deveparte devido ao desejo de «e II• da
Itamarati
Econômica do
a» salientar, talvez em conseuma mulher de caráter norrar
a
de- Acordos ComerComissão
CÉDULA,
quencia desse» antecedente» na
Certamente,
?nvelmente forte.
toma uma
ciais do Itamarati, Euvaldo Lotamllia, raramente
também eostava da Intellcencla
R. Joié de-Alenc«r, 200
di, presidente da Confederação
de
IVtra
gota de álcool. Quero aqui exrazRo
viva e llbernl
'Onnrlnl na 4.» "?»*•>
Nacional da Industria, alem de
plicar que a referencia « e«te»
inem
implica
nSo
ISHENC^A SOCIAL
pormenorc»
vadlr a intimidade da família.
A própria «ra. Rooseveit e»creveu a respeito de maneira expllcita c minuciosa.
Ounndo tinha 18 ano», a sra.
al[*uma» de
Rooseveit passava
»uas tardes ensinando e ajudando no «Revinrjton Street StetEnnlnava, en*
tlement House».
tr» outras cousa», «ginástica e

PROVIDENSOUC1TADAS
CIAS À C.E.P.
situação
Atentando para a
reinante, o sr. Artur Siqueira,
membro da Comissão Estadual
de Preços, acaba de apresen.
tar a esse organismo, devendo
ser objeto de deliberação do
plenário na próxima reunião,
a seguinte Indicação:
"Indico, ouvido o
plenário,
ae*a encaminhado à Subcomis.
são do Leite, um pedido de in.
formações sobre o preço que
está sendo cobrado pelos tipos
"B". Consta
de leite "A" e
leite, princrl.
tipos
de
esses
que
"B", estão
palmcnte o de tipo
sendo vendidos por um preço
multo elevado, convlndo a esta
C.E.P., tomar as
provlden
necessa.
cias que se fizerem
rias. Segundo Informações quo
chegaram ao meu conhecimen.
to, os preços vigentes ou que
de
Irão ser cobrados, dentro
•>
poucos dias. são superiores
Cr$ 7.00, por litro. Sugiro, pol»,
cu.
que a Subcomissão tome
«
nhecimento do que ocorre
forneça a este plenário os ele.
capamentos Indispensáveis,
C.IS.P.
zes de possibilitar à
uma solução que resgnarae o
ia.»
Interesse do consumidor,
Artur Siqueira".

Vinte por cento da renda total dos impostos
Berão aplicados no ensino pré-primário, prima. rio, secundário, especializado e instituições
auxiliares
Em dezembro de 1049 o Estado
• o município de Sio Paulo inlelaram estudo» no sentido de flrBiar um Convênio de Ensino, pol».
que a Prefeitura deveria aliviar
tm parte o encargo do orgio cataflual de manter o ensino, nlo «0
tom a construção de prédios como
fornecendo material •»
também

se

nele

ciupulosa que
manifestando.
E agora o
ocorrendo.

Bancos nem ao comércio Mesmo das 12,45 às 17 horas o horário bancário não satisfaz aos
- Prejuízo para o mmwrrtmmtb, de «dade
Opinião abalizada d. ar. Raul Pinto de Carvalho
- Uma experiência feita no Brasil por
como Rio e São Paulo - O exemplo dos Estados Unidos
mundo
Mr. Gianini, fundador e presidente do maior Banco do

A delegação, que é esperada depois de amanhã,
visitará a Exposição Industrial

ítglio

U i Ela o seu tolo

outras figuras de projeçflo nos
nossos meio» eeenomicos < «o«lai».
PROGRAMA DAS VISTAS
Ficaram aasim programada» as
visitas que «erão realizadas neadelegação qu«
ta capital pela
cnegada
está «endo esperada!
aa 8,65 horas na Estação Hevagoe« «-».
jridente Rooeevelt, em
Cruz»,
«Santa
ao
ligados
pecials
As 12
da Central do Braail.
horas, almoço no recinto da txposição lnduítrial oferecido !•*••
Ia Federação « Centro das ln->
duítrias do E«tado de São Paulo. A« 18 horas, «erá ofereci»
do no Holcl Fsnlarada, nm co(Conclnl na 4.* paginai
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l8.iii.nl» Irmãos Bureyyio - lii....ii B-iiJililn
cartão de propagando do
Reproduzimos o orioinal « engenhoso
Zeglio
Utnberr-a
A?.na
d,
d*
candidatura
"Virgini*",
ganh» am»
grampot
durabilitlade, ponta» lisa» o que
eleganci»
e
poi»
»u»vidade
nov»
nulru»
afasta o inconveniente de
estes, produzido» «egundo um mo*
como tam*
tipo» já condenados,
delo já estudado, com ¦ previ.áo
bem pela «ua absoluta flexibilinV
das falha» antiga* e removendo cr
de.
ta», proporcionam • «u» própria
O
gesto da mulher
gracioso
fácil aplicação.
ao amparar «en penteado com o»
FIÜMININA
UMA CUKIOSA INOVAÇÃO
t^Mmg£
No momento em que visltamo* o referido
sra. d. ****gM^
casualmente ali se encontrava a exma.
Fartldo social
Zeglio, candidata a Deputado Estadual pelo
18 anoa
A Ilustre candidata, que conta cum
Progressista.
clasHW humilde» e do
da»
t-ervlço
ao
dedicados
Inteiramente
de «dmi*
samparadas, preoeupava-r-e em atender a um (-rupo
cartão de propaganda.
«dom. que lhe pediam o seu original
conhecimento duma
E a oportunidade permltlu-nos tomar
A titulo
curiosa Inovação na técnica da propaganda política.
mm-ta informação, es
Ilustrar
melhor
e
curiosidade
para
de
aludido, o qual fornece
tampamos uma reprodução do cartão
das «enhoras, ou seja,
utilidades
uma das mais Indispensáveis
"leque" de
Fábrica aiu
grampos. Ao visitar a
um nerfueno
assistir a campanha
dida, e tendo tido esto oportunidade de
não pudemos resistir
da candidata D. Anna Lamberga Zeglio,
a simpática e enge
colunas
nossas
em
registrar
ao desejo de
" "
dlrlgento do Posto de
Dona Anna Lamberga Zeglio foi
"Dona Leonor Mendes de
Emeri-encla Contra a Tuberculose
Paulistana que é, sempre
Barros", & rua Pires do Klo 579.
assistência, mantendo
de
os
com
problemas
se preocupon
outros bairros,
atualmente a Assistência Social do Brás e de
do
sendo tombem técnica de educação da Superintendência
a grata
Ensino Profissional. Mu.tos são os que guardam
sempre com detll
memória de suas atividades desenvolvida,
entre
as
quais
podemos Ininstlttiiçães,
estas
eacfio a toda.
íe
Terexinna,
tíantm
Profissional
eluír tamhem no fnstlttito
Diretora,
foi
ativa
que

\\ N.° 1332

Atribuída «às secas a causa determinante da
falta de água em vários bairros da cidade
no Claro, que ahmen a o reservaReduzidos, consideravelmente, pela estiagem, ,os mananciais do
da estação elevatória d
tório da Moóca e outros - Uma ruptura verificada na canalização
liquido acesse bairro, a Usa
Santana, o motivo da deficiência do abastecimento do precioso
da R.A.E. à nossa reportagem
Verde, Bom Retiro, Ponte Pequena e outros - Declarações do diretor
Grande parte d* população veae, uina vex mai», aíaoberbad» cuin
o lornienlOfO problema da laua de
água. Já ba muttoi dia» que ntr
lhare» e milbare» de pcieôa» eatão
lolalmenle privada» do precioso lilauta» o
quido, enquanto ouua»
vem recebendo em quantidade ia*
¦uiicienle «té p»ra atendei a» nr
cessidadea doincatica».
Desta letla, » «tuumalia «bt»n*
numeroeoa bair*
ge, • um «6 tempo,
roa • grande íaix* central d» crE * «tluação |a começa a
dade.
«..umir
proporçõe» «letivamente
.cria», lato porque, »e, de um lado, o povo é obrigado • «roítai
com sacrificios ingentes parn con*
teguir, de qualquer »cito. a «gui,
de oulro, v»rk>» eatabelecimenlo»
comerciais do centro d» meliopole, particularmente bares e caie»,
acham-te ameaçado» de «u»pender
tuas atividade», já
parcialmente
seque nâo dispõem do liquido
quer para a lavagem de louça».
Dentre oa bairro» maia afetados
«gua figu*
pela atual escassez de
ram o de Casa Verde, dr Vila
Prudente t o de P-r-faes, de cu*
recebrmoa, quase
)o» moradores
durante iodo o dia J- orin-m, diver
Procmamo» ou*
aa» reclsmaçôe».
vir, por ísbo mesmo, e ar. Plínio
Machado Alvim. diretor da Rrpar*
tlçáo de Água» e Exgoto», qur no»
expôs, em linhas gerais »s cau-at
determlntnte» da Irregularidade,

revelando, porem, que as medida»
necessárias ¦ tolucionálaa já ea'
lio «endo postas em prática.
ESTIAGEM
— O principal motivo d» deflciência do auprimento de aau» no
centro d» cidade e ouiros bairro»
mal» provimos reaide na redução
ds capacidade dos manancial» do
Rio Claro, do qual sio tribiil«nn«.
em conseqüência dr estiagem rei*
Inicialnante —¦ dVclarou-no».
F.
mente, o ar. Machado Alvim.
prosseguiu!
—O volume de 200 000 meVrn.
cúbicos aduzido daquele corso «rm
24 horas, pa.-on. nestes ultimo»
To*
dias, para 1B4.000. apenas.
davla. comnrrendendo ¦ umidade
dr ts) estado de coisas, esta rrpar
llclo,
enlrr outra» provld-urla»
qne já «dotou, cnn-rguin elrvar
amtrls quantidade dr seus para
194 000 metros cúbico, holr. corri
o autllln da. água» do RlhrirXo
Vareem Grande, cuja r«.ta<-5n rirvalorla foi po.ta rm allvldadr. e»*
pecialmrnlr nnr catt.a da atual
falfs do liquido.
Assim, se nSo
no« foi no««lvrl. alnd». normalizar
definitivamente o
abastecimento,
compreendr-sr que
Já
pudemo*
abrandsr em rrsnd» narle » «lPor outro lado. devr-i-r
toado.
Irvsr em linha dr conta qnr o consnmn anmrnt» -rrandrmrntr doranir os períodos de estiagem.
Eis, alguma» dai xazSei que olo
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permitem »e proceate, pre«entemenle, o fornecimento de água * po*
pulação em condiçõe* regularei.
£xplica*no» depou o diretor da
R.A.E. que * diminu.çio imposta
teca» do volume de «gua
peia»
iornecidu pelo Kio Claro, atinge,
alem dos bairro» abastecido» polo
mervatorio do Alio d* Mouca, que
i o primeiro receptor daquele pro*
cedencia, mai» noudamenle • ur
l»»o porijue e «quelç
na central
teaervalono que, em parte, alnucnU o d* Consolação, que, por, .ua
tez, aupre t» parle» principal» d*
cidade. O reservatório d* Como*
laçâo, em conseqüência de tal cir
diminuiu de 2,00 ta,
eunalaucia,
no dia 17 deate mê* pu* 0.80 m.
di* 24.
— Com eta* altura — frisa o
tr. Machado Alvim, não é possl*
vel ao reservatório d* Consolação
cumprir * missão que lhe é propri* e ainda * de socorrer o retervalorio do A raça, resultando
dal
t deficiência do fornecimento de
água aentida, atualmente, em v«ria» partes, principalmente • bair
ro Perdizes.
CASA VERDE E SANTANA
Como
dissemo», o* moradores
d* Casa Verdr e Santana «io ot
que mait sofrem com • «ituação
•rlsda
pela falta de água. Foram
t* mencionado! bairro» oa primrito* ¦ ficar Km o liquido • até ho*
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t*
Je o (orneeimenlo so» mesmot
•preacnt» precário.
-ra
Esclarecendo o que ocn-re
relação ao abastecimento de agul
aquele» arrabalde», disse o tr. Ma*
chado Alvim:
— Dia 19 de julho ult;nm vrrl*
ficou*se grave desastre na estaçSo elevatória da rua Con«cllieir«
ProvávelSaraiva, em Santana.
mente, em virtudr de alenm golpe forte, provocado pela paraill
tublta da bomba, rompeu-te a <rs'
nslização, no trrrho qur fica den"
tro ds cata de maquinas. Houví,
inundarão dl
em conseqüência,
"ubmer
casa pela» aeua», ficando
motoret,
•o o marrainsrlo. Inclusive
aparetransformadores e demaii
lhos
equlpsmento elétrico,
do
Imedlstamente, procuramos adotaf
rmr se Imnunhsm,
medida»
a»
Procedemos, entio. ao desll-ramrnto da corrente eletrlrs. como pro"
•rldencia de pr»vene*o Imprescm*
divel. O operador de bombas, cora
o acidente, foi lançado para fo*
ra ds easa dr maquinas pelo te"
Htado, sofrmdo ferimentos mie do*
ho«pital;*"ráo,
terminaram
sua
o esgota"
Realizamos, a irgulr
menlo do conservatório com o em*
prego de bombas elevatórias por
tatei» r consr-rulmo. com que I
"Light"
ligar!»
uma
instalasse
provisória dr 220 volts. para se*
A allnr-nta*
c*-tem do» motores.
Ução do rtraervutoilo paaaou ( aef
.ICuaclul tu «..» Pi.""l»

