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Na segunda página:
* Apogeu e declínio do mestre.
Na última página: ,

9 fi * Exploração de linhas de ônibus
por particulares para melhorar
o transporte coletivo na Capital.
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Na terceira página:Responsabilizado Silvestre Péri-
cies pelo último crime de Oseias
Cardoso.
Não quer ser anistiado pelo
P.T.B. o sr. Cassio Ciampolini.

LANDSBEHG, 7 (U.P.) —
URGENTE — Os sete criminosos
de guerra nazistas sentenciados sob
a acusação de serem ixisponsaveis

pelo assassinio em massa de 200 mil
pessoas foram enforcados ao rom-
per da aurora na prisão de Lands-
berg.

Estabeleceu o ministro do Trabalho
novos preços da carne para o Tendai

Como arranjar um milionário

Delegados dos açougueiros de
São Paulo deverão avistar-se
hoje com o sr. Danton Coelho
A TABELA APROVADA PARA O ATACADO

RIO 6 (Da sucursal) - O ministro do Trabalho, conslilc-

ranüí o resultado doa entendimento* havidos com ns demal.

Srldadcs repMWBtottvoi Uc órgãos ligados à f.xaS0o da car

»".,ovina nas diversas fases do comercio; «consideramo^r

cessi.la.le às consolidar as disposições .repiladoras .£ maga

fnnrtarlas ns. 28 e 33, dc 10 o 15 de abril de 1051, do ministro

2°TraShílSustriâ c Comercio, como presidente da Comls-

Búo Central do ITccos), resolve:

Volta Ciclística da ííáJia

Art. i,0 _ Picam oi-tabclccl
dos, até ultcrior deliberação,
para a carne bovina laclonal,
fresca ou {rigorificada, no ten-
«Jal ou no entreposto, os se.
puint.es preços: boi casado -

quilo Cr$ 7.50: trzeiro comum
— quilo CrS 9,30: dianteiro -

quilo CrS 4,00.
Art 2.0 - Os estnbelccímcn-

tos atacadistas que adotaram
o sistema de cortes instituído
pelo art. l.o da portaria n. 25.
Se 2 de abril de 1951, do exmo
ur. ministro do Trabalho, ln
dustria e Comercio continua
rão a observar os preços e de-
mais disposições nele contidos
a uaher: carne esoaclal dom.
bo. "filet mb,'non" e alcnlrc),
liberado: carne de l.a llasar-
to, natlnho c e c''ã dp dentro)
—' CrS 10,00 o qu!'o: carne po-
pular, com osso tcnstcla. p»
peito c arsen) - Cr$ 4,00 o

quilo!
D i.o — Todas essas carnes

ficrro vendidas no ntacarto,
n/,ctv,«nn>1a(las dos ossos de o»
dn neça.

Art. 3.0 — Os preços-teto t,.
jtadoa no artigo anterior vigo-
rarao para as capitais o deaais
quilo Cr$ 7,50; trázeirq comum
munlcipioB da região Braiiil
Central (Distrito Federal, Pa-
raná, S. Paulo, Mato Grosso,
Minas Gerais e Rio de Janci-
ro). Compete às Comissões de
Preços iIob Estados da referida
região geo-economica, a deler
minação dos preços máximos
locais, observados os preços-
teto, fixados no artigo 1.0,J

5 2.0 — Na composição dos

respectivos preços, deverão as
Comissões Auxiliarei conside.
rar aa diferenças ae rretc o
outras peculiaridades locais.

Art. 4.o - Será permltidi a
venda de cortes especiais, des-
tímidos n estabelecimentos do
habitação ou ubo coletivo, tala
como: boteis, pensões, r«siai>-
rantos, churrascarias e simila
res.

5 unlco — Poderão o« *sta
helecimentos atacadistas ven.
der nos varejistas du ouaJqucr
categoria de Renoròs allrnenti-
cios e diretamente aos conm»
midores, a carne classificado
em pacote ouvidas prevlamcn-
te rs Prefeituras locais.

Art. 5.0 — Fsta portaria en-
trará em vigor na data de

(Conclui na 4.a pagina)
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Mac Arthur tinha conhecimento
do plano de agressão na Coréia
NÃO ACREDITOU NAS INFORMAÇÕES

foi retomada ò.

Os concorrentes ò Trigcsima Qwrta Volta CiclMicada Itália passam, ¦>fl^«Í"«^^

um oíbclo recantos do, campos oo Sul de Rema. Os noventa e sete oeltsfaur ítalos,, france -

% SasÍS passarão pelai maiores cidades da Itália <g.f **>«££%. ^ 
** «*"

de quatro mil quilômetros. (Foto ACUE, para o JORNAL DE NOTICIAS).

Intensificou o Banco do Brasil a
assistência àlavonrae indústria
Destituída
Bianchi —-

dc fundamento a suposição de um vultoso empréstimo ao sr. Alberto Quatrim
Esclarecimentos sobre requerimento apresentado à Assembléia Legislativa pelo

RIO. C (Asapressl — Dada
a repercussão (jue esta tendo
o pedido .le informações for.
mulado pelo deputado Cid

INSISTE A INGLATERRA NA
ADMISSÃO DA CH NA NA O.N.U.
MORRISON INTERPELADO NOS COMUNS

deputado Cid Franco
Assembléia de São quanto pequenos fazendeiros

paulistas deixariam do ser
atendidos pelo Banco, cabe.
nos declarar, que ambas as
BUpOKicões São completamente
destituídas de fundamento, Se
o Banco do Brasil for iritèrue-

LONDRES. 6 (AFP) — «O
governo britânico cont.nua a
achar que o governo popular
chinês deveria ser admitido
no selo das Nações Unidas-),
declarou hoje, na Câmara dos
Comuns, o sr. Herbert Morri-
eon, titular do «Foreign Offi.
ces, cm resposta à pergunta
üo um deputado conservador.
Acrescentou, todavia, que «o
governo britânico é do opi-
nião que, nas presentes con-
dições, de nada Bervirla pro-
ceder a urna votação sobre
tal problemas.

O sr. Morrison, por outro
lado, a pedido do deputado
trabalhista Driberg, deu es-
elarecimentos sobre a ide-
marches realizada pelo repre-
eontante áa Grã-Bretanha em
Washington, npós o discurso
jironunc.ailo pe.O secretar.o de
Estado adjunto para as quês.
tões do Extremo Oriente, sr.
Dean Rusk. o qual suger.u
«m particular, a utilização
das tropas nacionalistas cni-
jiesas no conflito coreano.
Frisou que, dc acordo com as
garantias que lhe foram <U-
das pelo secretario de Esta..o,
sr. Dean Acheson, «nenhuma

Embaixador alemão
no Brasil

' HAMBURGO, 8 (AFP) -

Informa-se nesta cidude que
O sr. Frltz Oeller, deputado
liberal do parlamento federal,
foi designado para ocupar o
cargo de embaixador da Re-

publica Federal no Brasil.
Oellers, que deve embarcar o
15 de junho, em Hamburgo,
para o Rio de Janeiro, em
companhia de sua mulher e do
geus três filhos, é o primeiro
representante diplomático quo
O governo federal envia a
America do Sul.

O futuro cmba'xador anun.
ciou sua Intenção dc «reno-
var em toda a sua amplitude»
ns relações diplomáticas que
uniam seu país ao Brusll.

Precisou que a seceão eco-
Tiomica da futura embaixada,
que já está Instalada no Rio
dc'Janeiro, será completada
este ano por consulados da
Republica Federal, que serão
abertos cm São Paulo, Porto
Alegre e cm outros centros
econômicos do Brasi).

modificação havia sido In-
t'. aduzida na politica norte,
americana, e assim* achava
que qualquer Inquietação com

(Oomlul na 4.» png 1

Franco a ...
i->uuiu, ccerci Ue vultG.su cm-
p.e^imo couuuido pcio Si',
AiDoriò Oua.tr.ni, no uaneo
uo Brasil e ue reclamações por
lalta da aasiàtêricia uaru.ele
estabelecimento de creauo a
ij.qiieiios fazendeiros, o «abi-
neto do presidente do Banco
uo Brasil lorneceu ã imprensa
a seuuinte nota;

— "A propósito da divul.
((ação que tem tido na lm-
prensa o requerimento apre.
sen aido u Assembléia Ley;.
lativa do Estado de São Pau.
lo, pelo deputado C.id Franco,
solicitando informações ao
(tórico do Brasil, sobre o em.
presumo ue 100 milhões ue
cruzeii'03 (|ue teria sido feito
nor este estabelecimento ao sr.
Alberto Ouatrini Bianchi, en.

lado a respeito só poderá re3.
ponder que não existe opera,
ção alguma scautr longínqua-
mente aproximada de 100 mi.
Ibões de cruzeiros, contrata,
aa ou ineanio proposta pelo

(Conclui na -l.a putrlnn)

WASHINGTON, 6 (AFP)
O depoimento dc hoje do te-
cretário de Estado Acheson pe-
rante, as comissões senatoriais
de Inquérito versou principal-
mentr sobre a política dos Es.
tados Unidos cm relação a
Formosa e sobro a declaração
de Truman de junho ultimo or
denando ã 7,a Esquadra ame-
ricana impedir qualquer ata-
que comunista contra a ilha c
opor.se também a quaisquer
atividades nacionalistas contra
a China continental. O secre-
tario de Estado lembrou, nes-
ao sentido, que os delicados da
China Comunista tinham sido
convidados liara as discussões
das Nações Unidas no ultimo
verão, após a reclamução apre-
sentada pelo governo de Mao
Tsé Tunir acusando os Estados
Unidos de tcrçni lançado mao
ila força para Impedir a "li-

bertncão" de Formosa.
A China Comunista nao ti-

nha ainda Intervindo na gucr-
ra da Coréia.

Respondendo as perguntas
do senador Russcl, que preside
n Comissão, Acheson afirmou
que o principal objetivo da de-
claração de Truman era pre-
venlr um ataque comunista
contra Formosa. Segundo _ a
m.lnião do governo, ™m «»';
to teria sido impossível neu
trâllzar" a ilha. se, so mesmo
tempo, não se Impedisse ouo
os nacionalistas atacassem,
por seu turno, a China conti-

Lembrando depois as aleira.
çoes feitas em relação aor. Es-
tados Unidos, segundo as quais
«BÜe oais exerceu proaom-
bre Chiam? Kal-Shek em 1948.

para fore/i.lo a formar uma
coalisão com os cmunlstaa.
no selo dc ecu giverm, o sena-
Mor R»ssel Derrruntou: "Fomos

nm dos responsáveis por esse
plano?" , , ,

O secretario de Estado Ache-
son resnondeu netrattvamente
e Indicou que, desde 1D37 B.tA
1P44, os nac!onalls'is n comu-
iilstas realizaram illversns ne.
gociações no sentido de encon-
trar uma solução política para
nvis divergências.

Interrompida após o almoço,

a audiência
tarde.

FALA ACHESON
Depois de uma interrupção

para o almoço, Acheson reco-
mando a palavra, precisou quo
o general enviou, no uia 10 rio
março de 11)50, um relatório
confidencial anuncianrto que"o «xorclto popular na Coréia
rto norte" Iria invadir a Co-
rela do sul em junno de 1950.
A esse relatório Mae Arthur
acrescentara comentários, en.
tre os quais este: "Parece oro-
vavcl que o inicio de operações
pelos comunistas na Coréia se-
rft retardado, pelo nrmos até
quo os soviéticos tenham tira-
do conclusões de sua oçao cm
países tal» como a Indochina,
Birmânia, Tailândia, etc. Se
torern contidos ou batidos em
suas operações «/"«íbs uaisos
lla Ásia, poderiam então cana.
lizar Rrande narte de seu» es-
forros na Coréia do «ul, o qu»
teria como resultado a Invasão
ae. Coré'i do bu! pelo exürõlto
ponular",

Prossegulndo cm seu aepol-
mento, .Acheson revelou >iue,
no dia 25 de março de 1950,
Isto é, tiuinze dias antes do en-
vlo desne relatório a Washmv
ton, o diretor dos serviços dc
Informação dos Estados Uni-

(Conclui na 4.a pagina)
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Dofis Lilly, de vinte e sele anos, autora oue se te •*™**fil

,la coçtt co hvmem. Seu livro "llow To Uect a llilhonaire -

rcolo omnjar um milionário") - acaba de obter grande su-

cessi nos Estados Unidos. Ela diz, por exemplo oue embora haja

muito» milionários em Nova York, na PennsylvaMa ci em ««*

Jerccw, i? muito mais fácil 
"arranjá-los" no Teias, em Oklahonw,

ou no Kansas. (Foto ACME, para o JORNAL, DB NOTICIAS;.

Abandonaram as forças comunistas
poderosa linha natural de defesa
LIMITADOS AVANÇOS DA3 TROPAS DO OITAVO EXÉRCITO

DIVORCIO EM HOLLYWOOD

Prontos os planos
deíesa eficiente
IMPRESSÕES DE BRADLEY APUS A SUA VISITA A PARÍÍ

para uma
da Euiopc|

—;
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Lady Sylvia Ashley anunciou nirinía e um de maio findo que

vai propor ação de divorcio Cintra seu marido, o famoso ator de

cinema Clark Cable. Esta foto mostra cs dois, num dos momentoi

felizes de seus dezessete meses de casados.

PROCURA DE EMPREGADOS

ÍnüScIO ÍUPLO POR INTERMÉDIO DE SUA AGENCIA Ou EM

NOSSO BALCÃO A RIJA FLORÊNCIO DE ABREU, 168 OU SENADOR QUEL
ROZ, 667 — 3.0 ANDAR - SALA o3.

PARIS, 6 (AFP) -- «Fiquei
muito bem impressionado pe-
Ia rede já organizada ou pia-
nifleada pelo general Kise-
nhowcr, a frente das forças
atlânticas, e satisfez-me a ma-
neiia com que estA agindo, co-
ordenadamente, o gju estado
maior, integrado pelos repre-
sentantes dos 12 pases s'gna-
tarlos do Pacto do Atlântico»,
afirmou o general Ornar Bra-
dlcy, chefe do Estado Maior
combinado dos Estados Uni.
dos, ao seguir hoje para a In-

giuterra.
<:Os planos para uma deíeqa,

eficiente c solida da Europa
estão prontosi-, disse o gelio-
ral, acrescentando: *E' pre-
ciso agora atender às necessi-
dades que esse programa exl-
ge. A margem Existente entre
esses planos e as focas cx;r>-
tentes está cm vias de ser pro.
enchida pelo engajamento de
novo3 soldados « pelo dnsenvoi-
.vimento da potenc'a industrial
tendo cm vista a defesa nacln-
.nal cm cada pala, som com-
prometer as oxigeneis e cconn-
micos normais. Sob esse pon-
co de vista, fiquei muito lm-
pressionado pelo que já roali-
zou, na França; o Ministério
da Defesa Naclonab.

Fazendo aluuão ros progres-
sós consideráveis da industria
francesa c de sua potência de
produção, que já atingiu 135%
do nivel de nntes da guerra, o
general Bradlcy afirmou que
Isto permitirá ao pais dar uma
contribuição substancial a dc.
fesa do ocidente sobre terra,

ÜLÍJMA
NOTICIAS
i:\V\A.SMt DB MISSÃO KUSSA

DA ACKTÜIA
VIENA, 0 tV. 1'.) — O encre

da» Inrcas nurte-smcrlcminá ni
Auiitrl», teneiite-RCiiiTal l,cruy
Irwln, deCiSfon *-*nta noito nuo »
mlücãii ile reparaçlícH «ovintlca «e-
rA «"xpulsa da «on» iloa Kstailo»
Unido», »e »e rtensar » «alr arme
«dor, tal comu lhe f»l «óllcltado
pclaB antoridadra norte-anuirica-
na?.

r.".ar c ar. E acrescentou:
< Considero a contribuição crês-
cente da França à organização
noite-atlantlca coma vital pa-
ra a nossa scgiiranCjU co'etiva.
Apruz-mc tainbém o momento
para mencionar a excelente
moral das fovens armadas
francesas e a ptmosfera do
confiança, solidariedade e ca-
maradagem, quo ?ío caráter.' h-
ticas de um real espirito di*
çòrpo.*

LONDRES, 6 (AFP) —
Vindo dc Paris, chegou a Lon.
dres o geneial O.nar Brádlev,
ch^íe do Estado I.Iaior cuir.bí-
nado dos Estados Unidos, que
foi recebido oficialmente no
aerodromo de Whytsm, perto
de Cambrldgc.

LONDRES, « (AFP) —

Segundo o redatur dlpiomati-
co do <Evening News% o ge-
neral Brn.dloy, que «negou im.

je a Londres, tentará resolver
a questln do coma mio das foi;
s;í<s "cldentais para ns rbg 0»3
üo Mcdlteminso « Oriento
MiVllo."

O almirante Cárnéy neve
íiasumlr o comando aliado, sob

as ordens do general Ei.ien-
hower, das forças de todos os

países signatários do Pacto
do Atlântico no Medíterraiieii
e regiões meridionais da Euro-
pa. Sob suas ordens quatro
qoihándanteã serão dísignados
para as operações navais: um
francês para o Mediterrâneo
Ocidental; um americano pa
fa o Mediterrâneo Centra! *•
um inglís para o Mcdlterra
neo Oriental.

Enfim, prosseguiu o redator
do «Evenlng NéWs», será .)«-
cldlda a criação de um coman-
do reparado para a regláo do
Oriente Medo. Esse comando
será diretamente responsável
peraiite o «Stándlrig gmp», du
Washington, e será confiaon
no general Robartson, coman.
d.inte-che.fe das forças brita-
nicas e se exercerá sobre U»-
tias as forcas inglesas e ame.
ricohas, nessa regifto (e even-
tualmente sobre as forças tur-
cas).

«Os ingleses — conclui o rc-
dator —• nf'.o sáo'favoráveis a
es«e plano porque desejam uni

(Conclui na 4.a pagina.

TOOUIO, 7 (U.P.) — O
excicuo couiuiiis^a chinês
abandonou sua mais nòcierosa
linha hvltural t-e deíesa, ao
cul oo "triângulo de ferro" na
Coréia central, ao mesmo te..i_
uo cm <iue as forcas da ONU
chegaram à distancia de fácil
aiaaue a essa grande base de
operações comunista.

As forcas vermelhas se rc.
tiraram da linha rjue protege
Chorwon e K.iimh.va, estabe.
lecendo.se agora nas eleva.
çõeá cslratcKicas .jue domi.
nim as sua3 linhas de abaste,
cimentos.

No curso do bcu ataoue, o
Oitavo lixercKO avançou cer.
ca ue 3 uuilomeu-os, derjoia
ouo a infantaria aliada encon.
liou resistência do parte das
rei aguardas chinesas, num
terreno cheio de trincheiras e
casamatas.

A historia se repete em
quase todoa os seus detalhes.
Justamente a essa altura do
avanço aliado sobre Chorwon
e Kumhwa, em abril ultimo,
os comunistas chineses liuzó-
ram termo à sua retirada, ti.
raiam divisões completas do
ambas cidades com mano.
liras diurnas e noturnas c.
dois dias depois, empreende,
ram a sua primeira ofensiva
i:a primavera. Depois, os chL
neses foram obrigados a ala.

car, antes do estarem com.
Iileau.icnto preparacc?. A«o.
ia, iiensa^e uue, talvez este.
iam iias-ame i.cbilitados nara
voltar à ofensiva.

Na semana nassada, os ofi.
ciais do estado maior aliado
revelaram nue o exercito co-

munlsta' na Coréia não esta.
iá comploemento em couau
çiics de iniciar outra ofensi.
va até dentro de três meses,
Durnn-e os ataques de abril
c maio, os vermelhos sofre.

i rum cerca de duzenías e cil».
(Conclui na 4a pagina)

Luta o Ocidente para
deiender a liberdade

DECLARAÇÕES DO GAL. EISENHOWEB
BAYEUX, ti (AFP) -

'•'Hoje, o llabinete »uta paia
defender a üneri.cde ante^ ae
que cia se ia perdida. Não
miremos jamais a repetição
Ce combates de libertação nas
fronteiras da Europa. M~s, a
integridade de toda a Europa
deve sér defendida contra a
tirania", declarou o general
Hisenhower, presidindo us ce-
rimonias comemorativas do de.
sembc.vque aliado em Baveux,
no dia 6 de iunho de
191-1, o nue foi o prelúdio oa
derrota do nazismo.

Em seguida, disse o general
Eisenhower; "Assim proce.
•iendo, somente a paz é aue
temos e teremos cm vista. Mas
a nossa experiência trágica
demonstra uue a paz iamais
será atingida por novos divi-
didos ou temerosos ou por
aqueles que prefiram perma.1 necer como espectadores, na

IMÓVEIS
\ oferta que lhe Interessa está em nossa 11.a págL
na do hoje. Nossos anúncios de IMÓVEIS também, Hão

publicados pelo Deutsche Nachrlchtcn. Faça seu ANUNCIO

DUPLO por Intermédio do sua Agência ou em nosso Balcão,

a RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 168 ou RUA SENADOR
QUEIROZ, 687, S.o ad., S/33.

esperança vã de que as hor.
daa da. tirania paderão es.
quece.los ou poupa-los. Sere.
ii ios fortes na medida em que
neiamos unidos". () gencra!
sublinhou depois as razõet
pelas quais as nações livrei
poderão cimentar uma liar.
rcira Invencível contra l
ttjíressão;"Elas são fortes — procla.
mou  moral e econômica.
mente e têm vastos recurso»

(Cone. na i.e> pagina)

e lembre-se

ÁGUA TÔNICA

pura, bem geladp.
-• um prooukV ":

Inquietação política na Transjordânia
VL •*-  destinam ao ensino, dois por cento h saude publicr

^v tnentoa; -' "

BEIRUTE — A recente dissolução da pnrlamenlo
7'ransjordando rc/le(e a criac eiistente entre o rei
Abdulluh e a. massa popular, disposta a substituir o
atual sistema político scmifiudal por um ipwrno

democrático moderno. .
Quundo Abdnllah se firnou emir da Tran*]»rda-

nia, em mil novecentos e vinte e am, nio precisava
preocupar-se com exigências para um governo par-
lamentar, pois netw súditos eram quase iiüeiramentí

nômades.
Abdufloli líucmíizou, de ceno modo, seu gover-

no, em mil novecentos e quarenta e seis, .jttuiuio a
Inglaterra cuiictdeu à Trarisjordi/ma a independer^
cia nomiTUil. Foi criudo tini parlamcuío, mas esse era,
em grande parte, consultivo « o governo era respon-
savcl apenas p«rante o rei.

£ssa* inodestfis reformas «utís/izeram os Iiabi-

t-anUs. A guerra du Palestina, porém, prouocou dif'-

culdades para o rei Quando AbduUah incorporou ao

seu reino a maior porte da Palestina árabe, nao com-.

preendeu que seu país mudava de caráter.
Em vez dc uma nação de beduinos incultos, Ab-

dullah se viu à frente de uni país cuja maioria esta
entre m populações mais adiantadas do mundo ara-
be e que nâo estava disposta a ser f/oucrnada por um
uutocrafri.

A* populações de Haifa, Jaffa < Jcru.-:alem tem
uma vida bem semelhante à européia. A presença do

sion.smo Icumi-as a atingir um niucl cultura! e eco-

nomíco muito suiierior à de seus vizinhos árabes, cs-

peciatmenfe os da Transjordânia. ^^

Wilton Wynn
EielBilT. da ONA p«re • JOKN AL DB NOTICIAS

Essas populações já mudaram o caráter físico da

Transjordaiiia que, cie uma velha sociedade 'nômade,

tra?i.s'íorm3u-3C numa comunidade comerei'ai.

A pacata cidade de Ammau, capital do pais, «

tomou a cidade dc crescimento mais rápido do On-

entfl Próximo. Os velhos metidos de governo ae

Abdutlah não podem se conciliar com a situação na-

cional. Sua técnica habitual era governar por inter-

med.o dos chefes de tribo. Agora, com o virtual dc-

«aparecimento das tribos. Abdi.üah tem de mudar de

metido.

O despotismo de Abdullah não í o unlco motivo
de choque entre ele e seus inimigos internos. O bloco

popular acusa o rei de estar impossibilitando o pro-
gresso. O país sofre consideravelmente com a tira-
nia de Abdnllah — dizem seus adversários — por-
que o rei gasta cada vez mais com o exercito
c policia, a fim de se sustentar. Como prova disso
citam o orçamento, sessenta e dois por cento di

qual se destinam ao exercito, policia e guorda-clvU.
além da subvenção inglesa para o exercito, no valot
de seis e meio milhões de libras esterlinas. Por ou-
tro lado, apenas dois e meia por cento do orçamento 3e

destinam ao ensino, deis por cento A saude publier.
e três por cento às obras publica».

No que diz respeito & política externa, os crití

cas dizem respeito, principalmente, às velhas que»-
tões de Israel e da Grã-Bretanha. Os refugiados ae

Palestina acusam Abdnllah de ter-se "vendido aos

sionistas é ter procurado obter vantagens pcssoauí
com a guerra" da Palestina. Os nacionalistas extre

mados «e irritam com o fato do tratado anglo-trans-

jordano reduzir a nação a uni títerc britânico.

A única ameaça de reação violenta contra Ab-
duallch depende da assinatura de um tratado tom
Israel que, segundo parece, .Abdullah deseja para »t
dedicar ao «eu ideal de criar a Grande Siria (Tans-

jordania, Siria, Líbano e Iraque), tendo ele próprio
como rei. Oss adversários de Abdullah afirmam

que sua assinatura num tratado de paz com Israc
terá seu ultimo ato.

Abdullah tem conseguido se manter no poaei
graça» ao poderoso apoio da Grã-Bretanha. A Legião
Árabe, treinada e mantir'a pela Inglaterra, e uma
das melhore» /orcas do Extremo Oriente. Há inai-
cios, porém, quo essa legião já nào é tão cegamenrr
fiel a Abdulinh quanto antes. Muitos de seus oft-
ciais romperam com o rei o saíram da Jordânia, en-
tre os quais o brilhante coronel Abdullah ei Tel, go-
vzncdàr di parte árabe de Jerusalém, durante i

conflito da Palestina.
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ATOS DO GOVERNO

Apogeu e declínio
do mestre

UM 

do» trlsten sinais Uo iiomo tempo d tt ileoailenctu ead»

vea mai» pronunciada, do ensino, noladamente o e.cr.iou-

tar e o secundário, que constituem i» biwe miiam» da in»-

truçftu. Em primeiro liiRar, surgiram seriiw dificuldades mi»

grandes capitais, paru n manutenção dos liceus o ginásios, por

causa do elevado privo du* Imóveis. Um colégio desse tipo nilo

podo funcionar era edifícios novos cujo aluguel custa os olhos

tia cara; e. assim sendo, muitos estabelecimentos foram a!»ri-

{jar.se nos antigos casarões, nilo só por causa do espaço como

por i'i%'<a do baixo proço.
Mas, com o correr dos tempos, dada a valorização cresceu-

tu dos imóveis, muitos colégios tiveram ordem do despejo, criah;

do-se uma slliinçfto vordadclramente calamitosa. Oom o au-

mento constante da população escolar, a tendência <S paru dlml-

liuir, cm ve/. do aumentar, como í«",rn ilo desojar, o numero de gi-

jiusios e liceus. Vem, a seguir, outra dificuldade: o provimen-
to dus cadeiras, Professores competentes escasselam, porque
ti profissão é mal remunerada» K tambôm porque a vocação pa-
ra ensinar se vai tornando lão rara eomo a vocação sacerdoíal,

Segundo se pode ver da campanha desenvolvida pela Igreja,

AÍ ficam as causas materiais.

Como mio fazem elas sendo agravar-se, resulta desse con-

Junto de óbstHClüos uma verdadeira cutastroíe para a juventu-

Ou intercssando-Mie u formação moral. O ensino perde, dia u

dia, a sua antiga severidade, o caráter altamente euobrecedor

que putrora havia aihiuirido, para tornar-se um expediente. E

6 o momento de se encarar, a serio, o assimilado apogeu e de-

cliaio do mestre. Esta palavra foi. noutros tempos, algo de

Importante e sagrado. O que distinguiu o mestre era o nexo

moral que o ligava aos alunos. Nenhum professor que so pre-

ítisse comparecia às aulas unicamente para lazer jus ao esti-

pendlo, i.iisinar importava em grave» compromissos para com

iv sociedade. O professor na» Ignorava o Influxo exercido so-

bre a juventude! sabia que, depo.s da influencia do lar, n escola

üria completar o bomem destinado às varias profissões e & vi-

du pública.
i'or isso mesmo que o professor estava persuadido do quo

do seu oi.c.o depende a perfeita modeíação do homem social, por.
tava-RO como ura verdadeiro demiurgo, plasmando o cosmo in-

teiee.ual o moral, como Deus teria p.asmado o cosmo lisico.

Mas, tudo Isso pertenço ao passado,
fcljí lí.ije, us nouts gerações ivpioiulem de afogadilho, mal tem

tempo uo ass.ni.Iar as miuer.M uos programas, na ânsia do

passar no seaámes. Ninguém escuda pura saiiur, mas paca

passar nos exames», expvcssúo tremenua para os jovens que

precsani a.uir caminho na vida. I" não sO 6 íacil apontar as de-

íic.em .us do ensmo, era suas var.aii.ssinms modalidades, por

ia;.a do mestres em quantdado qne Insuflum espirito revigora-

dor ao mister, como avultam us condiç-iji-s precárias Uentro daa

quats os luunos estudam. Há pouco tempo, aqui mesmo cm «ão

l'iiulo, critenosa investigação procedida pura esclarecimento

de uma organização religiosa, provou como os estudantes, em

nua maior.a, se suj«-iuuu a um comptoto desconforto, habitando
;pensòea superlotadas, alimentando-se e dormindo mal. Nes»

sus pensões, onde no mesmo quar.o bi> aboletara três a quatro

rapa.es, com» estudar acuradaraonte as matérias?FAos jovens,
faltam ns comodidades elementares, acrescendo ainda o rumor

infernal quo vai do trafego do veículos ao rud.ii do vizinho.

Km'tais condições, mal Instalados, mal alimentados, sem

o estimulo de mes»res atentos, us alunos se apresentam mal

preparados donde ns reprovações em. massa, nos exumes, de-

luuiciando » baivo nivcl du ensino. Dai » descalabro moral,

cin muitos canos, com» corolar.o do descalabro intelectual, quo

so observa cm cei tas camadas juvenis.

Sim o mestre, tal como es.a palavra era compreendida ba

nouco menos de mo.o secnlo, 6 hojfl um mito. Nos cursos cm

cera' os professores aparecera para desobngar-se de mna in-

cuini-.ne.a penosa, debitando u aula com a pressa dc quem tem

de tomar o voteuio ma.» rápido que o transporte a outro esta-

bclecimenlo, porque raros se poder.am dar ao luxo de Viver apu-

um ordenado, Tudo se processa com tamanha verti-

PALÁCIO 1>" GOVKKNO

I-uucndeiulo a Calliarlii» Garcia
daspttrlnl, eãcrtturarlo, lotudo na
A8o«*-orl» 'lt:culi,o-Leglsl3'.lva, .W
diita de llceuça, cm prorrogação,
paru tratatnoQto de s:*ud*.
8AUOK PUBLICA K ASSIS-

XKNCIA
Autorizando Paul-, de Mello

Freire, medico, lotado na Dlvlato
do Bervlço do Interior, do Dcpar-
t»m.-tito de Buude, n ficar i«>r
maiS (', I1..MU3 H lUSj I» ¦:'.') do Uo-
ptirtaineiito de Defesa Sanitária
da Agricultura; por niftln ií nnos,
em carator excepcional, a prorro-
gnçfiQ dn contrato de Maria B«
nctltta Baptista .Incijuea, auxiliar-
técnico aa LMtlsao rio Serviço da

Tiilierculo»», do Depttrtaincnto de
Saúde,

Indeferindo os requerimento» dc
RU...U oiHuneu de Alencar Net«i,

por litlta de amparo legul. e OM
Jacyra Uezcrru Lima, a vista dus
Informações,

Diifcnndo ru rcquerlmentos d»
Luís liOluiiga dt Siqueira Teanl.
SebaitiAo Marfto t Farjnlla Za-
charlas.
SEGURANÇA PUBLICA
Guarda Civil

1-romovcndo, por ontlguidade,
no curgo do Inspetor e sublnspo»
tor HoraclO Ribeiro; ao cargo da
subínspetor oa guarda» dt clas.10
«llitlntft Renuro Heis Kosalvo da
Silva « Joai-i Maria. Llao dot
Santos.

i r
NOTÍCIAS DO RIO

Proporão ao ministro da Fazenda as diretrizes que
devem regular o escoamento da nova safra de café
Decisão tomada ontem na reunião dos representantes dos estados

cafeeiros

OUTRAS NOTICIAS
DO EXTERIOR

Departamento ftlédic-o
DEl-Al: rnUBr-TO MliDlCO

Resultado de luspeçõea comple-
t'idi.1 ontem, com o tim euiincinl du
couoeder lioecçu p.im tratíttnento
de siuulc.

UNIVERSIDADE — Miqueliua
liltunii — Podo i eassunilr. — TRI
l-UNAL Uli CONTAS - Maria
Vertfllio do Mello — 10 diuj -- A-
ORICULTUHA — Ivo Pelicclarl —
;to dias; Plmio de Carvalho io
dlns. — EDUCAÇÃO — Allco Coh-
ta — 15 dias — Ana Heloisa Maio
— 15 dina — Benedita M:iria Biie-
no Hodniíiii.H — 3 mesesi — Ce-
lilin Btit-iio dos itels — 13 dtas:
Editli de Sllon, 15 dias; — Olseldá
Martins Lopes — 10 dias — Jiitidl-
ra Carlcttl 8 dias; Linda Fiai fei
Negada — Maria do Carmo As-
junção Penteado — 30 dlus; Ma-
rln do CittiiH, NnTi 3 Nogrelros —

5 meses; Maria Eugenia Alves LI-
tua, 30 dias; Maria Lavinin Cio-

mente, "0 dias; Maria Pereira -lo

Araújo. 10 diaa. — PAZENÜA -

Domingos Xavier de Campos, 4.1
dla3-, JÜHTIÇA — Antônio Joa
culrn Noi;iifci.-it — 30 dias; — «Toso
Alonso Marlina — U0 dlni — Mu-
ria de Lourdes Batista Carlos, M
r/int; - SAUDiS — Ana Iliwi Cl-

clvlz/o — 20 diiir. — Antônio Jofto
ISO dias — Benedito Cândido —

30 dlns-, — Diva Bayeileln Blck —

45 dias; ütilce Diva Le Ito — 10
dias, Evnn;;elin«t Clin-rniT, negada:
Prnnoisca Bastos Coelho — 13 dlaa
Laurentlna lincha do Parla, 43

dlns. Maria Cecília do Castro, »>

dias; Olga Vl.inna Navas, Negada
Olivin de Bouütt Quélroí, CO (lias;
rrinis Ntorla Tb Ribeiro Varie*, 2
iicaes; Ziiah de Parla Marcondes,
15 dlns;TRABÀLHO - Marta Hclo-
:ia Alves da Silva, 20 dla.t e Vicio
rln Chuery 45 dias. — VIAÇÃO —

Ana Mario Joriiiio Montenegro —
íjü dia»

NO [NTBníOR
AGRICULTURA - tíuerlno An-

tonlo ConHtantino. 1 ano; e Rute
Fera dc Souza, 15 «Hh3.

KDUCAWO — Adelaide Prado
Onlrüo, 20 dias; Aglads de Lnur-
des Plffer Leme, 16 dias; Alr-ln»
Dnnlan. 15 dias; Alexandre Mar-
7.-i|;io, 20 dias; Alice Baflchcs, :!0
dlaa; America Horta do Macedo,

RIO, 8 10» jucursal) —

Reuniram-se hoje, na sede io
Departamento Nacional do Cs,-
té, os representantes dos Es-
tndos cafeeiros.

Presidiu íà reunião o ar. Os-

raldo Ribeiro Franco, presi-
dentei da Comissão Llquidan-
to do D.N.C. e estando pre-
sentes os srs. Pedro Siqueira
Campos. Plínio de Castro Pra-
do, Gemido de Melo Peixoto e

fi tllita; Aiitniiliia Mourito, 2«) dias;
Antônio JostS dn Costa Vlltio, ti
dia»--; Antônio Ju»ó tia Costa Fi-
JKi,. 1 dia; Aretüsa de Arruda dc
FrancéaClil, 20 dias; Aurora Ita-
mos Coolho, S diaa; Edite Ferrari
Ri.tiutto, II dias; lOmiilii Ua:beiro
MctóiiB, 15 dius; Ifigotiia. Cardoso
Forlunáto, 15 diiu; Erótlldos Fer-
rclra Gdrga, 20 diaa; Kunlca San-
tarelll Del Guercio, 'M dias; Fio-
ra Nogueira Mondjinl, :'() dias;
liessy d« Oliveira Santo.t, 25 ditei;
Cuioniar pinheiro Franco, 15 dias;
Guiomar Ribeiro, 10 dias; Helena
Garcia, 3 meses; Iara Tavares
Martins, 30 dlna; Inís Mendes
Fusca, negada; Iracema de Cnrva-
lho Leltfio, 15 diaa; Ivete Ilaino-
ri, 15 dia»; Iaimra Correia Mar.
Uns, S0 «lia»; Jael dn Carvalho e
SUva. neiíodal Jnlla de Brito
Ifuppòr, 10 dias-, Laurlcllda IJel-
luotnltil Flosl, 10 dlns; I.ucia da
Costa r'a.««, negada; lAüm Mar-
jtarlila Lemos, 15 dias; Maria Apa-
rocida da Silva, nignda; Maria do
Carmo Amaral Lisboa, .'10 dias;
Maria ria Gloria Almeida CoirPa,
8 tllítn: Maria José de Aqtlltto, ne-
gada; Mnrln JoBé Plnlielro da
Sllra, 10 dias; Maria de Lourdes
?.rruz. .'10 dlns; Maria da Silva
Franco, 10 dlns: Marina Mareon»
dea Silveira, negada; Nelli Nasslf
B dlns; Nlcolau ria Silva Noronha,
46 dion; llulft Lopes, .10 dlsn; Se.
bn.itlnna Maciel, 40 tllaá! Tercllla
Ituchn Gianesolla, 3 dln.»; e Ana
Jíeren Pires, .".O dlns.

fAZE.VDA — Acnor Alves Fer-
irlra.' 20 diaa; Maria d* l.«.urde«

pinefra, 20 alas; Paulo Torres dos
Santos. 20 dlns; è Rute lxilottt,
20 dias.

SAÚDE — Angelina Storteele
Mnttenucr, 10 dias: Benedito de
Oliveira Sousa, 

'to «Una; Hefmlnlo
pires doa Santo», 30 dlns; Jofto
Martins «loa Santos, 90 diaa: José.
Fluita, 20 dias: Marta de Jesus,
negada; Mario noburtells. 20

dias; Teresdnhs Aparecida Souza
« Silva, 20 dla.t; e Zllda Lopes,
3 meaeí.

SrGUUANÇA — Alberto MolaCs,
60 dlna.

VIACAO — Clarr-ncln de I.lina,
30 dias; Jnaé Klepa, CO diaa; e
1'ollcarpo (lo Lago Leite, 30 dia».

Reestruturação dos órgãos da CCP
visando uma organização uniforme
Portaria assinada pelo ministro do Trabalho

UIO. 8—0 ministro do

Trabalho, sr. Danton Coellio,
na qualidade dc presidente da
CCP, assinou portaria reestru-
turundo as comissões auxilia-
rc3 daquele órgão, no sentido
de atribuir-lhes uma organiza-

ção comum c uniforme cm to-

do o pais. Com a reestrutura»

ção, as comissõeír auxlliares

passam a ter aa seguintes de-

noiuinações:

a) —• Comiss&o Estadual do

Preços; b) — Comissão Ter-

rltoiial de Preços; c) — Co-
missão de Preços do Distrito

Federal; e d) -- Comissão
Municipal do Preços.

A Comissão de Preçoa do
Distrito Federal fica equipa-
rada as Comissões Estaduais,
sendo as designações da pre-
tldeticla e de seus membroa
da competência do prefeito do
Distrito Federal; Os mem-
bros componentes daa Comis-
soes Estaduais e Territoriais)
serão nomeados pelQ governa-
dor e os das Comissões Muni-
cipaia serão Indicados em lis.
ta triplico pelos prefeitos • no-
meados pelos presidentes daa
respectivas comissões. Aa Co.
missões Estaduais, Territo-
riais e do Distrito Federal po-
derão criar setores do. serviço
quantos os que forem criados
pela Comissão Central de Pre-

ços. Quando ocorrer crime
contra a economia popular de-
vem as comissões provlden-
ciar, por intermédio da autorl-
dado policial, a lavraltira ao

auto de prisão em flagrante ou

a abertura do Inquérito cri-

minai, conforme o caso.

Silvio de Almeida Prado, ro-
piescntantes do São Paulo,
alem dos delegados dos demais
Kstados cafeeiros.

Dadas as condiçiües de falta
do estoque pare a exportação,

que prevalece atualmente no

porto de Vitoria, resolveram os
ropresentantes dos Estados,

por unanimidade, sugerir ao
ministro da Fazenda que tives-
sem Inicio os despachos de ca-
ftj da nova safra, de modo que
possam ser liberadas ainda, no
corrente mfis. naquele porto, «30
mil sacas. Quanto ao regula-
mento de embarque em si
mesmo, foi constituída uma
comissão composta de repre-
senlaiurs dos governos dos Es-
tados do Sar Paulo, Minas, Pa-
raná, Espirito Santo e Rio tie
Janeiro, para estudar as su-
gestões apresentadas pelos dl-
versos E.stndos e propor no
ministro da Fazenda as nor-
mas que regularão o escoamen-
to da nora safra.

Alterada a lei que institui o
regime de benefício de família
Decreto do Congresso Nacional sancionado

Automóveis ao preço
do custo aos
profissionais

•REFEITURA MUNICIPAL

sita
retifi ã0o do rio Tietê

0 prtfelto Armr.itdr. dc Arruda pctelrii, cm cnrti|iauhU do tovtr-
nador do Estado do nio. a. Ernanl «!o Amaral PMxoto, «faltou, na

niatthí t!» ontem, dlmsoa trechos dt, Vletí. ond» a Mnnlrlpalldade rea-

Uza ouim de retllIraçSo. O chefe du Exeelltlfi» riitraliienw jnostrou-««

entusiasmado com * niacnltude dol trabalhei que s« «tio rejllziindo t

tliic, dentro de ncu ponto de vista, i.stão a altur» dos foro» de pro

ijrcsõo da Capital liandflrante.

nus cora

gein, que se tornou habito uos professores 
— especialmente no*

aconselhar
grupos escolares, descendo ao ensmo elementar

oh u.uno.-t a que esiudem cm casa, esforeem-wa por aprender cer-

tits raater*as em seus lares. Como se a obrigação do mestre

não fosse, exatamente, deter-se dturadamente nas matérias üo

sun competência, tornando-as acessíveis aos alunos, ao ponto de

dispensá-ios de^ maiores esforços. Para esses alunos aprende-

rem por si, em casa, ai escolas seriam perfeitamente (lispi-n.

huveis.

TEMPESTADE
I EM COPO DÁGUA

; Km diun (iu M.;..:;n:i |i-ssU(l», •

eotmiiiilo dn liiuiuitu, nu des«;(iipi!-

nho do m.sKiii «iu«* UiO f'i' confia»

dn in.:a» aulorldades, abordou «m

«Ins cnrriis (pio eiicontrnti a trafe»

tar iiiitim ds» viu, publlcus. I"-»"

teclnnadi» o mtomovel, «ollcltou «

exibição «lim documento» »i> moto»

rlst». Não tinliH oste em ,.«-u I'"-

der, como cr» d«, «en d-ver, * tar-

tílr» do moíorUUt, ftnll.oo.lh«

ci.tâi. o c,imi«ii«li> » pénalUliMlt» dc

lei. Até cqui, iw<!a rnuin. Ao r«,n-

trnrlu, tudo multo floglavel. (\«'m

negnrn due o chefe do

ten. » Kr;.«l«« c«.m
correcSoi tâo ito

GRUPOS KSCOLAP.K3 — fcin

proasegulinentp ao» »«u- traba»

lhos, a Comiaailo do Ccnvenlo K»-

cular acalj;, ile abrir concorreu-

cia publica puni a execuçüo de

oliius de maia dois «lupt.» esco-

liiifí em íiuasa. Capital.
A primeira concorrência publl-

ca compreende a conatruçSo de

um (frupo escoar e um recanto

Infantil na «Cidade Llder>, e ns

propostas doa lnt«ircnsodí,3 deve-

rlío Bcr cntreauBa »U i» 16 ho-
riLi do dia 2õ de Junho corrente,
nu actlD da Comiasíto, It rua Ga-
biinl do» Süiitii», 30, l.o andar».
A Eefjun.Ja «eri encerrada Aj 16
horas do dia 26 do corrente e ae

refere & coiistrusllo d» gripo ea-

cilar do Mandaqul, «ltuailo entre

¦Un -, D Lconor. Frankllu, Ma-

no*l de Almeida * Avenida /.un-

klcr.

manda

I mnlnr li-.nr» •

m, cttmprlmentt»

de soa» obrlgncOM?
Atontecen, porei»

pertence A Mes»
j,»*r^iiitivft o é

? ÜS

ra, que • «*a"«>
r|» AH«!-nil"'.'*la

o flii.fi-r fnnclim».

».,., de«ia c»»». '*"•''" l>Mton P*I*

qua, a". »« "i*"'< no •"'"''" ""

ínnclnnario «lo Trawdt», """

do dfiirrtpalto » dlínldaí
d«r I^Rlalattvo. Vamo» »e» «'«»•

co,: i diierrr «blltera* «H-ioah.a.l»-

mrtlfl (. s^ntW»»» das f«l«as. >•'"

ver cm une constitui 'leu-
Ajuiemblei» •»

klnal
«In Pi

poilfinut
,,ri..tijr,lo par»
chamar A obsemarta da lei um

¦CU «irvidor. be e.l« nio estin-'-'

,. ttveise aldo vitima de
«ido am

rn»» «•'¦>

bliiii-.. Aliena»

prorlduncla» p»r» ''"*

tltc»se min

ém ini tu.
um» ptinilü" loJ"»1'». "•f'",,
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,,Ha »l«»c»«, í» P1^

di» »rr oa nJ». verdatlelr»,
falta, Jt,»tlti«»di

pnnlcà». O máximo «I""

faier no motorista A U«

, pn.pri» frsii|u«,Mi de me-

t.,m»r fosfato», par» 
**"¦-

venlr futura» ororraaclM »»»•"

havia i. ui.ni.r motl-
lliant<n. Nio

harnlliii «O" •* fet no

dn
f, na A»-
vmtí-rti» ^a

^.«•'i-mlTCia tn-

V.

vi, para
jjfalaélo » d,- .fii'hu.

A meno» qne o ar. DíouenM >tl

bfira de Lira» <inrl.-a v.-r nu

turista H !>"0>''» C'i«nr»»eii«.

Aísenihlel» Loçlslatlv» e, na

semi- «'-Ia. a nropttla em

J-al.-ia. A^slm, s
t*tM*Sa d» Pátria, «*• •a»"'"*'.'. '

lnWnvrl ». en—rn«rín da A«"'m-

Idcl», tt m<it«.r:«ta...

PO^7^'
LIE PUERICULTURA

: EiiciiiTV.iidi, ao Leglatatlvo

projeto d«> áhértttra d» çrcdltn

destinado i Secretaria d" Educar

vftü v 8aud", para a Instalação

de postos de ptiuiicultiirit, o go-
vernador do l.'ntndo teve oportu-
nidnde, uu '¦xpuíivlio do iiioti.
vo» com que o Justiticnu, d<
iniçnr breve retrospecto dan ali-
Vldndea do D-pitrtami-ntii Esta*
uinl da Ortancn, orgío, uo qiud

• ;tiA couíiado o trabalho de km*
slstencla a Infância em S&o Pau-
lo. Coutem úudofl ilu-^i-ríitivoa,
pitrit o» íiiitiífi tiao queremos d«;i»
xar pus.^r a ooaal&o üu chamar
n uluuçfLu do publico.

Orlado era outubro di; 1044,, a»
atividades do DupurlMiii-uto sú
tte iuiciuraui praUcaiattnlQ em
ü.ltl, sob ea auspícios da Cnm-

pnuba de Redenção Ua Crias»
çu. Em 1917, iontava ele 47 uul-
ciades em funcionamento nume»
rr> cà30 quii, em 194B, n.Hcundeu a
70. o tm 1I)4'J tt 88. Rlcvou-se a
12!) era 1950, e ntiniv.i em Jtiulio
ti* 1951 f. 134. Corno t.-inoa, n

progressão se faz por saltos a-

eentuados o a&u Borla licito d«-s-

conhecer1 o quo, para easa d.--

^envolvimento, tem sido a uo-

upernçln de oartlculares.

Os r«íCursos «nllclt-dns A As-

scmbléla Legislativa dcstlnnm-sd

A òrlnclio do mais 100 novos

postos. Adianta ainda a m.-n.»

SHgcm govoi-numental, que, a-

lem diaaes, mala 108 cslAo pra-

vlBt.O'1 no plano qitiidrW-nal.

Dcaa.i modo, -i atual udniiuls-

tniçRo pretende Instalar 208

postos. Somados e.itcs una 134

JA i:«iist(utt-s, teremos um totul

de -J4'.! 
postos, o que quase co.

bte o numero dn município»

paulistas, que st, eleva a 369.

fio f«*)t executado, no tocante no

problema da ciiliiou. o que pia-

u«,)a o nr. Lucaii QarceZ, rx.do-

remua ülxer, ao fim do SCU eu-

verto, que a assistência A enaa-

ça em Hao Paulo, constitui, uAo

apenas uma aspiração para a

qual * preciso multiplicar «jflfor.

ços, rnrui uma realidade d-, qua

uoa p'id'i'-mos orgulhar.

Nem s.rnpro «ja a«3ontoolmcnto3

p«'ritiit..iu quo oa planos, tennam

rcallzaçío. TAo Importante é »

problema da crianija, u tto dsni-

alva aeiA a aua s«,lu«;io para o

tuttiio da uaolonulldade, que e»-

paremos nenliuma intercorreticM
ttdUTsa urA su»!:ir oii ntrnzar a

execução do pltiio a que o s««.
vernador fan referencia na eu-

poslçío d«- motivos cnm q\:o ao-

licita Créditos para exscuUu

parle da ot>va projataila.

Notícias dos Estados
C V. A R A

ONDA OE KÇaTÓS K AV.ROM-

BAUtláNTOS

FOItTAIíBZA, 6 irtov.-s Piea») --

Pro3jeguu assustaderamente a »e-

mienclu dc furtos a arrombameu-
toa Douta capital Ncstt» ultimo»
ala», a t«;5o criminosa dos ladrões
su vein ClrlijlUo coutr» ca.»ia co-

merclals e tim ele» visado, d»

jire.-ere.-ií-l». estabelecimentos si-

tuadoa ao perímetro central.

A vttlm» lãall rcrante da açllo
dc» li'.ra„Ioa foi o uroprletarlo da
umi alfaiataria, que allrmou te-
rum íldo «ubtraldoa do Beu esta-

Mleolmento, onza corten de Unho
dn melhor qualidade, alem do um

(niletô do Unho oBaeiluado. O pre-
ju'zo 6 calculado em cr» 13.C03.00,
e c» autores do fur'o nüo derrions-
tn.ra.ri luteressa por outros obia-
to» ii« v»ior, quo nn encontravam
ali.

P A U t

VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

BELÉM, 0 (Asaprèsa) - A A»,
scmbléla Legislativa do farft
aprovou o requerimento do dep-j-
tado Kela Ferreira, no r.entltlo do

que arrja feito um apelo no fjover-
no federal para a couccaslo de
uma verba de 10.000.000 do cru-
zelroa para o plano do valorl-
zaç&o da Amaj-onla.

Aquclu dinheiro seria aptlc-.ido

pelo ijoveriio do E3t:u'o, sob orlen-
tarjo técnica do Serviço Federal
d» Fomento Agrícola na Divisão
de Ir-.crcmcii*o da Prod'ic*lo Ta-
rafriFe

MINAS GKU.US

OREVB DOS TltAt.VIAItlOa

Jrra dr kopa. ti (Awpress) -
Irrompeu tiojn uma «treve enire
o.i tranvtrirlot». dc»t» cidade mln-rl»

rs. q«ie tove 4r> por cento de neu

trafego do bondes parallundo.
A causa dn ítrcve é o fato de ,

passar amaniifl o serviço de boa-

deis para a I-refeltura, nio que-
rendo cata reconhecer o» direito»

de estabilidade dos empregados.

ALAGOAS

REFLEXOS DA SECA

MACEIÓ, 6 (Aaapren) — Rtn
virtude da neca, taltcm qtiajie to-
nos i.t i.,ri.iT.,H alimentício» nesta
cApital, euQUrinto a catlftg-&m oou*
imuii i.n.•-.,,io.., o Mrtto alagoana

O governador Aruon do Melo,
au-.lll.tdo pelo (çoverno federal,
empreita todo» os eaforço» no aen-
ílflt> d» BMprlr d* alimento* ea:u
capital.

rnuKAMDUCo

NAUFRAGOU O rULTKAMAHí

RECIFE, 0 (Asapross) — Arrl-
bou a erte oorto o navlo-tattqua
iK,rtn-»merlcatio rMlssIsjlpb, tra-
zitido os 25 trlnnlan-es co navio
pasquelro rtíltrairar». qu» nau-
inigou A altun. do filo Doco, no
Ksplrlto Santo, e quo pertencia a
empresa de pesca Netunla, e»ta-
bclcclda no Ulo d» Janalro.

Cédulas que serão
recolhidas

nio 8 (ÁSAPRES8I - SC-
findo um avl.io da Culit» dc
AmorllzaçOc», cm draembro de
11)52 deixarão 

"de 
circular, per

dendo o valor aa cédula» de K
cruzeiros, 100 rru?elro» e 200 cru
EOlroa, eatmnpa 17. e 100 cm-
«elro». estampa Kl. Aa primeiras
pod^r&o r.,:.- substituídas até u dl'
30 de Jultio de 1051, por outras
no valor Integral, sendo que rio?
meses de agosto, setembro a ou
tuliro haverá um desvotito d.
cinco por cento; novembro e de.

zembro 10 por cento. Em ju
uclro da 10'j2 haveri um des-

couto de 13 por cento, o qual
aumentara, gradatlvwnente ai*.

7u por cinto am Janeiro tie lo.,õ.

A» codula-j d» estampa 17 ao-

freruo os meamos desconto» gra-
ilatlvos, a partir do corrente mi»,

» » r
doOs efetivos

Exercito
1UO, 0 (Da sucursal) — O

presidente da Republica ían-

clonou lei quo fixa os eletivos

dos quadroa de oficiais das

armas o doa serviços do Exer-

cito.
¦« » 

Combate ao contra-
bando

RIO, G (Da sucursal) — O

ministro da Fazenda, sr. Ho-

rucio Lafer, vai dar inicio a

um combato tenaz e eficiente

ao contrabando. Para esse

íim, Já autorizou a uquÍ3i(,&o
de lanchas destinadas ao ser-

viço de Radio Patrulha Marl-

limo. Espera o Inspetor da

Alfândega organizar esse ser-
viço dentro de doía meses, no
máximo.

RIO, fi (Aaapresu) — I3m pale».
tra com os Jornalistas, o professor
Oacar Stevcnson, presidente do
l.A.P.E.T.E.C, informou qua
rnrloJ fabricante» de automóvel»,
(ias melhore» tnatcar,, como «
<Ciirl3lcr>. a «Chovrolot» e outra»,
propustram-se » vender carro» ao
referido In.itituto, pura s revenda
direta ao» motorista» profissional»
ora Impedidos de adquirl-Ies, em
virtude dos alto» pre«;o».

Acrescentou o »r. Osoar SUven-
«rjn que mia Idíla i procurar ob.
ter do governo um* licença c«p».
ciai para a Importação da auto.
movei» cxclii3Í'.-..Snciito para o ct-
tailo fim.

« t 
Abastecimentos de gê*

neros alimentícios
IUO, 8 (Da sucursal) — Os

diretores de Departamento
Estadual e Assistência ao
Cooperntivlsmo, rcunlr-se-ito
sexta-feira na sede do Servido
do Economia Rural, a fim do
tratar das reuniões de coope-
ratlvas que serão promovidas
pelo Ministério da Agricultu-
ra, na 2.a quinzena de Julho
próximo, nesta capital. VI-
sam e.->sa8 reuniões a colabo-
rftf&o daquelas entidades, para
o aliitóiccimenlo de teneros ali-
mentidos a«j Distrito Federal.
Para tanto, foram convocados
cerca do B00 cooperativas do
produção e 200 de credito,
alem dc outras de consumo,
sediadas nc Distrito Federal e
n.,4 Estados do Klo de Janel-
ro, Espirito 3anto. Minas Ge-
rals, afto Faulo. Paraná, San-
ta Catarina e Itlo Grnnda do
Bul.

Trustes e Cartéis
RIO, 0 (Da siict-rsaD — Oi

ecünoinlstas do MinLtorlo do
Trabalho, .sob a presidência do
sr. Miranda Neto, dlretor-go*
rui do Departamento Nacio-
nal da Industria e Comercio,
deliberaram discutir, na quar-
ta-feira da próxima semana,
em reunido que se i-ealbsara, no
auditório daquela .Secretaria ae
Estado, os diversos problemas
relacionados coru o tema
"Trusl.es e Cartéis".

¦» » > - 

Comissão dc llevisão
do Código Comercial

IUO, 6 (Da sucursal) —

Instalou-se hoje' uo Senado a

comissão Especial de Revisão
ao Codlrço Comercial, compôs-
ta dos srs. Ferreira de Sousa.
AtiUo Vtvaqua, Marcondes Fl-
lho, Clodomir CardosOie Lima
Campos. Fnl eleito Bttstcatn-
tu o sr. Marcondes Filho, vi-

cc-prcsldente, o sr. Clodomir
Cardoso e, relator-geral. o or.
Ferit-ira ile Sousa.

Por proposta üo ni Ferrei-
rara de f-jousa, Ücou 'o presi-
dente cia Comlsslio autorizado

& solicitar íus eptldat^cs ücdl-
cudiis ao «aludo de j Direito
Comercial, .i apresentação ae

sugestões, bem como envio ae
representantes para' colaborar
nos trabalhos tí.e rcvlsio ao
Codiijo Comercial. O jar. Atl-
Uo Vlvaqua propôs ainda ros-
«e mantida correspondência
com todos os tribunal*, insti-
tutos e faculdades doa Esta-
dos, solicitando colaboração.

«-»-*-

Ameaçadas de parali-
sação as tecelagens

de juta

RIO, fl (Da sucursal) — O

presidente da Republica aan-
clonou a lei que altera os artl-

«os 13 e M do decreto-lei 
3.347, do 12 de Junho do 1941.

que Institui o regime dc benefl.
cio de família. O art. 13 paa-
sa a ter a seguinte redação:

"As Importâncias dos peco-
lios obrigatórios em vigor, de
acordo com a legblaçiío ante-
rlor e com o disposto no pre
sente decreto-lei, poderão »«"»
convertidas em pensfio quando
ocorrer a morte do contrlbuln-
te e assim houver sido a qual
quer tempo, por elo requerido.

Parágrafo l.o — A pcnB&o
subordinar-so-á ao rcfíime <la

Instituída no art 3.o cuja con.
versão se fará pelas seguintes
formas:

a) — a Importância «lo pecu-
lio total ou pelo valor saldado,

quando houver, será dividida

Igualmente entre os beneficia

Não deixará a Chefa-
tura de Polícia

IUO. 6 (Acaprru) - Circulou ko*«
nejt» Capital, « noticl» de que o arual
clicf» de Pollcln, gil. Ciro Ileiemle,
havit solicitado • exoneração do cirgo.

A propósito «oubetni* no próprio go-
liinetr do chefe de Polid», nio tet lua-
tlaraento tal noticU.

 - < m .

Organizado o Coman-
do de Transporte

Aéreo
"RIO, 6 (Aaapre»s) — Organi-

sando o Comando d» Tranaport»
Aéreo, o presidente da Itepubllca
assinou o oefrulnte decreto:

Art. 1.0 — E' organizado o Co-

mando de Tranaporte Aéreo, n»

fonna prescrita do art. 13 do dl-

crcto-lel n. 9.SSO, de 16-S-4B.
Art. 2.0 — O Comando ora or.

gnnizndo, corno grande unidade,
r.erA constituído de: a) — Coman-
do de Transporto Aorco; b) — fia-

tado Maior e OrgAos Auxlllare»;
c) — Unidade» subordinada*.

9 unlco — O provimento doa

Comando» a chefia» da» unidade»
e orgíloa constantes deste artigo.
obedecerá ao disposto no decri-to
n. 29.122, de 1 de Janeiro de 1951.

Art. 3o — A» unidade» «ubordl-
nada» referida» no artigo anterior
nerüo a» unidade» Aérea» de
Transporte e a» Ba.ies Aéreas, »o-
uc» normais desses unidades.

] unlco — Na sus orgunlsacao
Inicial o Comando d» Transporta
Aéreo acra constituído do» seguiu-
te» orgAo» » unidade»: a) Qutrt»
DIvisSo da Diretoria de Rota» Aa-
rena; h) — Base Aérea do Ua-
l«;ao: c) — Primeiro Oruiio d»
Tranaporte; d) — Segundo Orupo
de Tranaporte.

Art. 4.0 — "Doa créditos dlstrt-
buldoa n Diretoria de Rota» A«~
rea» Bciáo retirados oa nocensarlo»
recurso» para a eiccuçao d» or-

ganlsaçflo de que trata esta da.
creto do corrente exercício flnan.
COrTO.

Art. S.o — O ministro da Aero-
náutica proporá di-ntro de 90 dia»

a regulamentado a que ae refer»
o parágrafo unlco do artigo 14 do
ri"creto-lel n. 9 889. de 15 de »e-
tembro de 1946 para o Comando
da Transporte Aéreo.

Art. 6o — O presente decreto
entrarA nn vigor na data da »ua

ptfbUraç&o, revogada» a» dlsposl»

çoes om contrario.

MO, 6 (News Press) ~ As
tecelagens de juta estão amea.
çando suspender suas'ali vida.
des dentro de 3 neses ie o ao.
verno não autorizar a inniur.
ti.-.ia-so de produto de inferior
sindicato das Industrias lextis
afirma «ue o estòouo existen.
tes não dará twa mal» de
trga meses.

ATjyffjo AOS
FLAGELADOS
IUO, 8 (A3APRE3S) — O

presidente Oetullo Vargas,

tomando conhecimento daa

ultlmaa noticias • propósito
da» secas, acaba da dctetnil-

uar novaa providencias no

contido de envlr.r tiveres ao.

flagelados a fim de minorai

» Situação aflitiva em que ir

encontra grande parto da po-

pulaçao do nordeste.

U, regresso daquela ra-

Kl(l0 o mlnutro Álvaro d»

Botiza Belma eip«» »o pra'i

SS d» **¦«**£ Tra
,ú,*dey. «er aplicado par.

que futuraments n&o ae »•-

rtimue o flagelo que ora a«

sola a<l«eU par» « P»«*

,r-r."«=:si
procuraudo 

atender ao» ap*

ios das autoridades estaduais

Mtt tomando Imediatas pro

vldencias. O a». s<"

particular, sr. Roberto Alvea.

voltou hoja do Rio Otradiidr

Bul. onda acertou medWa»

para que o uavlo 
"Inconflden

ta" transporto dali para o

nordeste grande quantidade
ae farinha • narque. Paaaan

do por BAo Paulo, de regrem'

do sul. o sr Roberto Alvea

providenciou o embarque d.

tecidos, cereal» e outra» met-
cadorlns para oi flattcladot

Eiuaa mercadoria» deverão
.- .'íi-.- para o nordeeta con
a.SOO tonelada» de cereal» <
outros vlvere.1. destinados ri
populai.Ort atingidas peta se
ca.

rios ou no concorrer um dos
compreendidos na alinca "a",

do art. 3.o com vArloa dos men-
clonados na alínea "b" do
mesmo artigo, cm duas quo-
fas Iguais, feita a dlstiibuu^to
da correspondente aos últimos
quinhões entre si equivalentes;

b) — a cada uma das quotas
ou quinhões corresponderá a
pensáo, vitalícia ou têmpora,
rta, constante das tabelas 2 e
3, respectivamente, de acordo
com a idade do beneficiário na
data da morte do serrado.

ParâgTafo 2o — So soorevl-
ver o beneficiário, o pagamen-
to da pensão temporária será
devido por períodos completos
de 12 meses até 1 ano em quo
se verificar a sua maior laa-
de"

O art. 14 tem a scfrAiinte re.
daeão:

"Re não houver nltlo requs.
rida pelo contribuinte a con-
veraão, do pecúlio em pensílo,
será este mantido; apllenr-se-a
porém, quanto ao bcneficiárii»
o disposto no art. 4.o e seus
parám-afos.

• Tarájírafo unlco — A InsU-
tuiçio de beneficiário relativo
aos pecúlios do que trata esttt
artigo já feita nos termos ün
urtltío 47 do decreto-lei 24.583,
de 3 de Junho de 1943. ou nor
outra qualquer forma, nflo pre-
vnleeerá se for renoveda nos
termos o para ou fins previa-
tos no cltndo artigo 4.0.

A lei entrará em vigor na
data da sua publicação.

Parlamento Nacional

INICIADA A DISCUSSÃO DO
ORÇAMENTO PARA 1953

RIO, 6 (New» Pie»»; — Duran-
to o oxpedlent» da t.;. ¦;.- a» boje
da Câmara do» OcpuUidoa, raros
íoraiii ou aasuittoa <iu<2 não (lí.ixea-
flum respeito lomentn a reclama-
çòms, critica» a comuntcacóca. O
fluminense Ceiao Pecanha, por
exemplo, depois d» ter e depu-
tado Vasconcelos Costa dt-feudido
o projeto-le.i quo diapúa sobte o
lioiarto uuico pura os bancários,
criticou a prisão d* prutlco» den-
tiata», levada a efeito uo Interior
do K»utdo do Rio, terminando por
pedir providencio» A Mesa no »en-
lido du dar andamento ao proja-
to quu lhe» faculta o exercício d»

protlssão,
O orador segulnt». sr. Annauilo

falido, leu um tclrgraina do go-
vernador Iluul Barbosa, do Cca-
rA, Informando qu» a Invasão da
ura hospital íol feita por um ban-
do au» aa autoridades policiais
n&o conseguiram ainda ldentül-
car.

O deputado Coutlnho Cavalcan-
tt defendeu o projeto que diapúa
•obra a crlacüo do Banco da i'ro-
duçfto,

<> deputado Lula Viana reclamou
contra o fato de a Comisaâo do
Vulc do Sio í*rar,clBCo ter envia-
do A Cornara apoiiiu 15 exempla-
roa do plano da obra.

Durante a Ordem do Dln tor-
nou o d«'putado Heitor Beltrão a
dlucutlr o projeto de re.ioliiç&ir
uue dlapCe sobro o arquivamento,
desarquivamunto * reabertura da»
dirima.;.*!»"! da» proposições da ca-
da leitlslulura parlamentar.

Foi tombem dlacutldo o projeto
qua estima a receita e a despesa
para o exercido financeiro de
l'.'.'X tendo sobra cia falado o
arputado Fernando Ferrari, qua
dPice do abandono cm qtt* i» en.
contram nossas fronteiras, notadii-
mnnta no Itlo Grands do Sul. Pe-
diu providencias para o fato, mo»,
trando a necessidada da crlacüo
do verbas para resolver o assunto.
Tombem o sr. Negrelroí l'alclo
falou sobra o assunto, na qualt-
dada de relntor da matorls.

OS BKTlâ CKIMU10S03 DK OUtit-
UA 3ENTKNCIADOS

IJtNDSBKStO. 7 (U. P.) —Oi

teta criminosos de guerra nraislm

tnforcado» forem: O i;raenU dai

Tropas de An.Hn-.to Oavald Pobl

de 5H anos da Idade, convicto da

cxtermlnaçto e desterro de 50 mil

Jucu.H du auctto, Varsovio; o Co-

ronul do» tropa» de Aa-talto. Paul

Blobel, de 48 anos sentenoitulo i>or
oídunar o us.in.ssinatu du 00 mil

peeaoaa na matatiçn que durou

do!» dlna a leve luiíur em Kiev,

im 1941; o coronel da» Tmpits da

Asíülto Wcrticr Bniudne, dc 41

uno» ch«:t« da dcíitapo, encarre-

j,«do daa unidade» exterminadorai
Hepúnclado por dirigir a matanç.-t

one foram ímuaainado milharei

dt- Judctia o clsanoa em 1U41, ai-

mta comi) autor de outro» asaaíml

tatos em mitiaa: o majòr-generai
du.-i tropas de assalto, Otto Ohlen-

nol f de 14 anos, luuorunte de

Ilraunu em Bfmíeropol, sentencia-

do pelo assassinato de DO mil

pessoas durante um ano, por biu-

Eiid.ia eittermlnadoras; o eeneral

de brib-adii du tropx» de assalto

Eiich Natihmatin de 48 anos, sen-

tenclado por diri„ir brigadas dí

eitenninaçUo que deram tim a mi-

Ihart-s de Judeus e clijanus no a-

vnnço sobro Moscou; Ocor«e tí:M

leimair cruel carcereiro du Dt-

chau sentenciado por flagelrir aos

prisioneiros «to qua morressem

sob o lutcíto o por apoderarão d>

ouro daa d'.ntu(luraa de suas vitl-

cuaado como responsável por 231

ma3 _ esneclflcadamente «ra »•

ràortes: Hnns áchmidt auxiliar do

enrrasco em Buchenvald oude f'i-

tom mortos 3 iiil cativos diária-

liiente,
O alto cf.uii.s^-irlo nortc-amerl-

cimo iintinciou qua ns exceuç62s

começaram aa 11 horas da noite

f terminaram ia 2,30 da madruga-

Ja.

¦utopAS -russas na raotrnnRA
DO IBA

-rsruax, « ("• p-> - K"Mn-
tf» na fronteira do Ir» cm '«¦

Rússia, ao norte, observaram uma

Btlvldiidu fora dí comum do lano

soviético e uma concentrac&o t«

forças cm ambos os laos do mar

Carpio.
residentes' que viram

exercício» -m

3 do Indo soviético ns quais
•cm ucr fora do comu

sitados ao lonso daquela n

Dizem OS
tnuques vitimaria e

'ICO rm '

parecem ser fora do comurn, inu.

íitados ao loní

ra patrulhada.
ítiAs um caça soviético que e».

Antinclou-se quo há alguns dia»

uva em voo de re conhecimento

at loníto da fronteira caiu no nor-

te de Azerbadjnn perto de Astara

na margem ocidr-ntal do s«Ur Cor-

P'o 
local o oísesire foi vtsitau..

p„r outios aviões até que loram

removidos o» destroços.
Muitos avióe.» dese tipo sao «i-

nuipadoa com instrumentos me a.

?ol6glco. espiais. *™*

mente vlnto ao l-ngo da f on.tcir*

informa-se qae »* referida» at -

vi, 
"de. 

esmo sendo notadas desu-,

0 tim e abril ao lonso a frontal-

r» ao norte o Iran.

f.KOUSA. DA POLÔNIA B

CHKCOSI.OVAQCIA ,

NAÇÕES UNIDAS

York). 6 tAFP) - B™
secretariado «ia»

(Mova.
cartas

enviadas oi)
Nações Unidas, as .lele«fac?.««

Polônia a da Checoslova»da

soas nio Identificadas utaca-
ram a sede da União dc atndl.
cato». Esta manbk, ch»b or.
ganlzaçEo colocou ura grande
cartai na fachada do ndttldo
o qual d li Ia 1 'Ontem A noite'
furam feridos dois operorlng,
fato 6 nbra do partido fascista,
de Itcunlfto do Povo I«-ran«:t:ii
(Partido de De (iaulle). E' ne»
cossarlo, mais do qua nunca,
a dissolução das orjfanlzaç-iír"!
clvi» de tempo de cuerra. «J
fascismo nio triunfará*.

A policia sollidtou vartaa ve-
soa aos dli-Ijrentes da cltaoa or»
ganlzaçío que rntlrasaem o car-
taa. Ante nua recusa, as aur.ii.
rldade» policiais declararam que
olos meain.i» procederiam ft Klia,
retirada. O» dlrlf;ente»_ antâo,
pediram As fabricas subttrbn'
nas que ent-liiRsern r.porarto» no
reforço. A pollila nio pe |nt|.
mldou o começou x retirar u
cartaz, sendo nessa ocasião
fifírodlda a [ir.dr.n.i « <.mr,i» «n,.

i*e|s pelo» manlfeatantcs ope.
rar loa,

MAIS TIIOPAS BHITANICA3
PARA A ALEMANHA

I.OKDP.ES. B (AFP) — «O go.
verno brltnnleo pretende elevar
até o fim do corrente ano oa rf<--
tivos d.':.^ tropas britânicas na Ale-
manha Ocidental n 4 divisíirs a
Uni terço de dlvlsSt», declarou o
sr. Joliu Sírochey. ministro d.i
Guerra, hoje, A tarde, na Cam.-i-
ru doa Comuna. Acrescentou riua
r.ío podia tornw.r por enquanto
qualquer esclarecimento acerca
dos plntir.» do Mlnl»;..rlo da Guer»
ra relallv«i3 no nno de 1932. tNe.
nhurn llmiííí foi tir.a>U\ Quanto no
r.'jm"ro de homens que a lni;!n»
terra deverá enviar A Alemanha»,
precisou o ar. John Strachey, r«ai.
pondsndo o uma pergunta.

DELEGAÇÃO DA ONU EM
HONG-KONG

HONG-KONG, fl (AFP) — tftni
delegaçio da ONU. t.-ndo A fren.
te o sr. Cordier, cliegi.u a Honij-
Kong depois de «Jetuar uma
«tourneo pela Coréia e Japão.
Falando A imprensa Cordier des»
mentiu formalmente as Informa»
ções s"gundo ns quais a aua dele»
gaçJo cataria cnc.-irret;.idn «o fa»
zer propostas de paz daa Naçoe»
Unida» no governo de Pequim. E
acrescentou-que a sua mi.ir-o era
de eapeclonnr a» comissões «Jar,
Nações Unidas.

O ESTADO DE SAÚDE DE
1'ETAIN

FORT JOINVILLE. « (AFP) -
Foi publicado hoje de irmnliS um
breve boletim medico sobre o es»
tudo de saúde do ex-inaroclial 1-e-
toln, apoa o (íxame do enfermo,

pelo professor Coumel e pcio ca-

pltSo-medico Gallon. o .-
»0 estado do cniermo permane-

ce cataclonarlo, dii o boletim,

persistindo a ligeira melhora "rn-

giatiada nos uliim«'» dia». A tem.

peratura é de .T7 grau»».
Por outro lado, «« prof. üoumet,

visitou hoje de mnnlia a sra. P«»
taln, para pò-la ao par do exuiu*

u que procedera em seu esposo.
Ao que parece, o medico te.-it»

anunciado que a ultima recaiu»
do anclSo teria aldo superada •

que hA lugar pura c"rto otimismo

quanto As possibilidade» d» no-

brevlvencia do enfermo ilurantí

ainda certo tempo.
B« recu-

sam a
no» a resotuefio

qula declaram qua
transmitir a sou» gover-

da Asscriblíl*
, 1 recomendanilo a anllea-

rir,, contra a Chi na comunls»

Ia 
'do 

embariro estratégico. A

ilelegaefio soviética tornou an-

torlormonte atitude semelhante

om relacío a esse texto, votado

no dia. li de mato ultimo pila

Assembléia. As delêgar-Bes da

Polônia * «'a- Cliecoslovaqnta

eomo os da. DRSS, Ucrânia ?

ltussla Branca, aHimaram qun

a reaolu-ío em foco constl-ul

unia. violai-lo k farta que, 
"¦••

g.itidn essn» dol.iiía-ôes. rese'.'»

ro Conitelbo da Segtiraiien o

dhelto exclusivo du Impor san-

tfjes.
De acordo cmti o rfüirnento

dn. ONU. o texto da rosoluejo,

nun teve' 17 votos a favor, alem

de H abstaneoes — Inclusive da

índia. Ruecla « E(çltO — foi

transmitido pelo secretariado

dt, dílcKaeAes, para ser entre-

gu» non aeua governe». ^ k

deletía-Cies do hloen novletleo,

como so recorda, nfio tomaram

parte n»m nos delintea nem no

escrutínio. i

pr-rp^Ki DE niRTOBNTES
8IN01CAI3 NA FRANÇA

PARIR. 1 (UM — A P"!-'-''1
deteve dois Imnortantes dlrl-

jantes sindicais fllocomtinlst-is.

npós uma desordem do caráter

ni.Mtl-o verfleada na «"de cen-

trai dt Bnl"o de Slndléatos.

Os detidos si" Euv;»"'" nenaff,

pe^retarlo-ger-l da T"nlfio dfi

Plndicntos Fllncornunlstas <i«

Paris, n Andr.i T'ltet. er-iresl»

dento d" (-'.-.mlssio do Ll'ier.1-

çíl-n do 1'i'rla.
Ontem A noite, varias pus-

SENADO
UIO, 6 (New Pre»3) — Trealdlu

a sessto do Meando boja o sr.
(...íi Filho. O projeto da Ca-
mora abrindo um credito especial
oe quatrocentos mil crutclros em
favor do IV Congresso Nacional
dos Jornalistas, realizado em Ba
clf«, voltou as comlssOes ta vlrtu
de da emenda Mozart Lago, redu-
vlndo-se para duzentos mil eru-
tetros. Foi hoje finalmente apro.
vndo o parecer da comissão ds K-
ducaç&o e Saúde concluindo pelo
arquivamento do oficio do pra
sldente do Congresso Brasileiro t»
Furmocto solicitando para a As-
•¦". l'. .:•'. do Laboratórios Kaclonata
o controle dos medicamentos « da
poslçdo na Industria farmncoutl-
cn do pais.

O sr. Moxart Lago, falou con-
tr» o fato de o Ministro da Fa-
zenda nâo r«'3ponder aos pcdldj»
oe informações parlamentares, as
sim como n&o atender a declslj
do Judiciário, que Isentou do tm
posto de renda os professores o
lornallstns.

O lider da 'JDN requertu qua •>

ministro Horário Lnfer Informa
sobre o movimento de cambiais >•
perndo pelo Baaco do Brasil pau

l <t Biterlor,

Aumento de salário
dos comerciarios

RIO, 6 (ASAPRESS) — O

pi-esldento do Sindicato dos

Lojistas Informou hoje que,
enquanto nào receber resposta

às Informae.ões solicitadas ao

Minlütrjrio do Trabalho sobro

o cncaíeclmento da vida nos
últimos anos, a classe patro-
nal n&o poderá pronunciar-aa
sobre o aumento de salários

pleiteado pefos comerciados.
?-«_»

Mandado de prisão
preventiva contra
líderes comunistas

RIO, 6 fAt.ipresj") — Fnl eipeclítlo
pelo juiz di 3.a Vara Criminal, por
l* acharem Incurso» era dfcpo-tirivot
do Código Penal, mandado de pri*3o
preventiva contra Luii Carioi Prestei,
Igusteml Ramoi da Silva, Undolfo
(loll, Milton Cairei do Brito, Sérgio
llnlmer, Oinvlo Itrandüo Ileeo; Astro
Rildo Pereira Duarfe da Silva. Hcrraej
ralrc», Alvaio Soar« Ventura, Clau.
dinn Jotí d» Silva. Panando de Paiva
Lacerda, Pedro de Carvalho Braga,
•".ilbeito Vieira d« Aievedo, Araarilio
d» Olivrir» Vasconcelos, Maunclo
tírabois, Agottinho Diu de Oliveira,
Joio Amazona» Tedruso de Sousa e
Francisco Cornes.

O referido mandado foi encaminha.
do à lecçlo de Ccptiüa di Delegada
da VigUlada.

NEUTRALIDADE* ARMADA DA

TURQUIA

AHCARA, í (AFP) - <Oa países
«uropeu» devem saber que »o a

qutst.to da aesuranca da TurciUi»

nSo for resolvida em futuro pro-
tlino, esse pula pcder.i tomar urda

atitude do neutralidade urmad*>.
Kata » ndvcrteiiclft, formulada on-

tem por diversos deputados, au-
rente um» ícbsío do grupo p:«r-
lamentar do Partido llajorltano
Dcmccrata, parece cerrespondar,
Indicam ca observadores, A opl»
nlâo publica turca, cada vez n:al»
lmpajlanto diante da healtaçio
doa membros da Cnlüo do Atlan-
tico em admitir a Turquia entr»
el33.

OJ obaerradnre» constatam, d»
outrü par.e, que, sa o ministro
do Exterior, Fiuid Koprolu, revo-
ltiu a existência de conversações
com a In;;latcrra, França » Itália

para a conclusão tia um Pacto do
Mediterrâneo, deu a entjndrr qu»
a questão (! ainda mal» complexa
o que a adinlisfio da Turquia no
Facto do Atlântico contlnur.,
apesar dn tudo, a ncr a BOlnçlO
ntal» pratica,

DILÚVIO EM BERLIM

BERLIM, « (AFP) — Verdadü!»
ro dilúvio se abateu aobre Berlim.
O» bombeiro» foram channdc»
mal» de 200 vezes, para ajudar ua-
bltante» de casa» baixa» ou em
nubaolu», que »a vlrai.i amcaçadnj
pela» n:rti.iH. A lcuiiüaçlio atingiu
partlcularmeute o» distrtto3 da
Zcblotidorf, SteglUz a Daltlca. no
»ütor americano. Em Dahlon, caiu
a chuva numa porcentagem de
¦t.1,5 lltrc» dn agua per metro qua-
clrado o que rerrejenta a mala
violenta chuva deaíu oe ultimo*
IS ano»,

C0.MI83A0 DA tANOLO-IRA»
N!a:;.> que ira- a teeiií.

LONDRES, 1 (UP) — Uma c*.
ntlsflfio d') quatro memhroa segui»
rA para Teerã r.» próxima eema»
na para tentar roluclonar a crise)
petrollícra anglo-lrunlana. A8
mesmo tempo, a cBrltlah Ovepieae
Aüwaya Corporation» anunciou
que amachA aegutrdo para Tcerl
icl» avio-'.» fretados para evacuai
ai família» de trezentoe funciona»
rio» brttantcca da Anplo-IrantaO
Oll Co.

CH0QU13 NA AnUCA DO HUb

JOIL\NNE3BURa, ti ^(UP) —
Oa Indiano» a os uatlvoa entra.»
ram em luta naa rua» de Dur«
ban k noite paasada. Neaaa oca*
alfio, foi evitado, pela Interven-
çao rápida da polida, o iiialot
conflito de raçai.

Toda a policia de Durban <MV»
tava de alerta no dia de hoja.

Dezeaaeli natlvot foram preao»
depois de pilharem a» loja» doa
tndlauoa.

Dlveraaa pcastoe» ficaram feri»
da» quando foram atlradaa oe-
draa no local de tremenda luta,
que começou quando um Indlv
no. motorlata de onlbu». matou
um nativo.

O Incidente ocorreu no mea»
mo dl»tr'to onde. em lMü. re»
bentou semelhante conflito, no
qual oi tropa» do exercito foram
chamada*. • IntecrU.

-.>„.. ,^Ay._-- .^¦-^^^^^ffuji^gjj-tj^ -.»*¦».-¦-, *M..-c-q
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O ^PÊLO DE BERLIM
A ultima palavra de ordem dos comunistas, no plano

Internacional, é o npôtó do Berlim. Em quo consisto tal

upèlo ? Ninguém mais o ignora.
Kstó o I.isoform, digo, o Comlnform. Interessado im ma-

nutciição da paz cniro as polSneius, no^ntual momento. K

por Isso surgiu o opfllo cm favor de um p«cto du paz filtre

as cinco principais potências militares: União Soviética, Chi

na Popular, Kclno Unido, França e Estados Unidos.

1'ara aqueles que são amantes sinceros da paz, "ão há

nada de mal nesse npôlo. E' elo uma contribuição pura a

sua manutenção. E, mesmo quo so admita que, so a pax
não conviesso ã Rússia, o apoio não existiria, não 6 por Isso

quo elo passa;a ser ruim. Se aceitássemos tal raciocínio,

então a penlcliina nada valeria para os russos, por ser ume-

ricana, e o caviar seria uma coisa detestável, o perigosa a

digestão cristã dos povos do Ocidente...
Por Isso mesmo me pitrcco sumamente injusta a acusa-

ção levantada pelo deputado Manoel VIto de Azevedo ao

sou colega Jânio Quadros, por haver este assinado o npôlo

de Berlim. Não 6 por ser a favor dá paz o contra as arirtns

atômicas, etc, como convém aos soviéticos, quo Janlo delxn

do ser bom cristão, tão bom pelo menos como o sr. Manoel

Vítor.
Janlo esta convencido de que a luta pela paz deve ser

feita através do apelos o movimentos pomilurcs. Manoel VI-

tor contenta-se cm pedir a pnz através de Biias oraçilcs e (lis

cursos. Ambos querem certamente a paz, embora pareçam.
Igualmente, de briga...

O Apftlo do Berlim visa, na realidade, conduzir os Estados
Unidos a um tratado com a China de Máo Tsé Tungo, o quo
Implicará no reconhecimento, pelo menos de facto do referido
¦rovêrno pela América, e no desaparecimento dos restos da
China feudal, representados pelos potentados refugiados na
Ilha Formosa. Já so sabe aliás que pactos de paz nada valem.
Os próprios russos sabem disso, o ainda se lembram do valnr
dos abraços do Ribhentropp... Mas, o tratado valerá mui-
tísslmo como manobra diplomática.

Creio quo estou mostrando quo a briga em torno do Api-
Io do Berlim 6, praticamente, uma questão entro Máo Tsé
o Chinga Kal Cliec... Que tem a ver com a história o
Partido Democrata Cristão?

Nada. Aliás, se houver uma guerra entre soldados crls
tãos da Bulgária, o soldados muçulmanos da Turquia, o sr.
Manoel Vítor "torcerá", certamente, pelos muçulmanos anil-
comunistas.

Os problemas do Apelo dc paz e outros afins não sao
religiosos. Negócios são negócios, em Washington ou Mos.
cow. O resto «5 fricotagem.

MONSIEUIt BEKüEKET

Estuda-se no Rio a integração do P. S. T. e
do P.O.T. no Partido Trabalhista Brasileiro
Em preparo uma fusão que significa na verdade a absor 530 daqueles dois pequenos partidos pelo P.T.B. —- Reu
niu-se ontem a Comissão Executiva Nacional peíeblsta — O problema da presidência do partido — Borghi esteve n<

Catete, em companhia de Danton Coelho — Deputados cm missão pacificadora
RIO. 6 (Da sucursal) — O

Partido Social Trabalhista c
o Partido Orientador Traba-
fiiista continuam ' mantendo
conversações para uma fusão
de suas hostes com o Partido
Trabalhista Brasileiro. Ao quo
apuramos, o PST ainda não
resolveu, en. definitivo, essa
fusão, porque pretendia, nn-
tes emprestar 'somente apoio
ao governo do presidente Ge-
túlio Vargas, sem essa união.
Agora, no entanto, os enten.
dimentos camlnbam para uma
completa fusão dessas duas
agremiações com o PTB.

REUNIU-SE A EXECUTIVA
DO P.T.B.

RIO. C (Da sucursal) — Es-
teve reunida hoje a Comissão
Executiva Nacional do PTB
quo. entre outrr i deliberações,
decidiu não aceitar o pedido
de renuncia formulado pelo
deputado Segadas Viana, com-
ponente do Diretório Nacio.
nal. Ficou assentado que. na
Conveneão do partido, com
Inicio no dia 8, serão eleitos,
para presidente, o sr. Getulio
Vargas, parn l.o viec-presiden-
te, o ministro Danton Coelho

c, para 2.o vice-presidente, o
gr. Dinnrte Domeles.

O ministro Danton Coelho,
lo;,'o apÓ3 a sua recondução
ao cargo de l.o vice.preslden-
te do PTB, deverá entrar de
licença, passando a direção da
agremiação ao sr. Dinarto
Dorncles.

Pretende o ministro do Tra-
balho, com essa deliberação,
nesses próximos meses, dedi-
car.se inteiramente aos pro-
blemas da sua pasta, para ra-
pida solução dos diversos ns-
suntos quo dependem do seu
exame, cm beneficio da politi.

PANORAMA LOCAL

Em marcha na U.D.N. local
o «j ulgamento8 da Ala Moça
Relator do «processo» o sr. Juvenal Toledo Bonilha — Um manifesto
inexistente que Garcez não assinou — O P.T.B. santista em reestru-

turação — Outras notas
A "ALA MOÇA" DA U.D.N.

Deverá ser apreciado, à luz
dos novos estatutos, partida-
rios a atitude da "ala moça",
que os udenistas reputam con-
traria ns diretrizes do partido.

O relator, conforme apura-

CÂMARA MUNICIPAL

Iniciada a discussão do projeto de 522 milhões para
obras, melhoramentos e desapropriações no Mun.cípio
Convocada para hoje uma sessão extraordinária — Vila Alpina aban-
donada — Falta de leite — Protesto contra a aprovação do projeto

concedendo pensão às viuvas dos deputados federais
mlssfto de menores nr.slstlrein fll-Pol quaso que totalmente Im-

produtiva * sefi.füo de ontem d.i
Câmara Municipal, muito embora
houvesse «quorunt* para a votação
dus projetos constantes du pauta
da Ordem do Dia. Ocorre, portan-
to, um fato singular na Edllidade
paulistana. Quando n&o ha nume.
ro paru qualquer deliberação, as
proposituras sft» discutidas e vota-
das e nas sessões em que se cons-
tala numero, nada se produz. On-
tem. o projeto de autoria do Exe-
culivo abrindo um credito de CrS
M2.000.IXjO.00 destinado a obras,
melhoramentos, desapropriações n
outros serviços municipais, fe:t
com que numerosos oradores pe-
dlsaem u palavra pela ordem, ai-
puna alegando talta de conheci-
mento da matéria e ou! ros recla-
mando contra o fato da Câmara
Municipal negar verbas destina-
das a melhoramentos nue süo con».
tantemente reclamados através do
requerimentos o Indicações. O fa»
to ó que da discussão de ontem
nüo so chegou a qualquer resul-
tado, obrigando o presidente da
Mesa a ccwocar paia hoje uma
cessão extraordinária, quando te.
râ urossetrulmento a dlscuss&o do
Importante projeto.

EXPEDIENTE)
O jirmic.ru oruuor uo tlupeülen-

to foi o sr. VU...-1.U u.uii, jiistiu-
calmo um i-eqiierimeiuu uo nua
auvur.u uo quai iiiuubO «iiiuiuo
irwsuu a i-icleuura no h.»k..h-
tnto uo aanlaua e quanto au.icuu,
nessa uriecau:.!,..'), cul m-ilioia-
mciLos que necess.ta uqueie nair»
ro, tam como paviineuuitüo do
ruas, parques iman.iB, grupos ca-
cúiares e ilum.nação de ruas.

o sr. Cilio Netlo iirccouüsuu o

precnclilniémo «le vagas no servi-
uo meuico dos Prontos Socorros,
através Ue concurso.

Keciamou u ar. Krunclsco l'er.z
a ãtonçfto dos poderes públicos
para o abandono em que se un-
contra a Vila Alpina o ouiras vi-
Ias adjacentes, encarecendo a ne-
cessidade do serem aquiles uair»
ios providos do luz domiciliar.

Protestou o sr. Smitli de va.»-
conceloa contru a aprovação, pala
Cornara dos Deputados, em ler-
ceira discussão, de projeto de lei
concedendo a pensão dc cinco mil
cruzeiros às viuvas dos parlainen-
tares mortos no exercício de seu
mandato, solicitando que se envie
um telegrama ao presidente úa
Republica paia que vete a rereri-
da propoHltura.

O sr. Miguel Russlano pediu une
rc realizem vários melhoramentos
no Alto-ÜÓ Cambuel e o sr. Jobô
Clrillpí falando pela ordem. leu
urn manifesto da UniOo Paulista
dos Estudantes Secundários con-
clamando oa estudantes secunda»
rios n lutarem pela aprovação do
projeto criando o Restaurante do
Es(udante Secundário.

O sr. Nicolau Toma encnmi-
nhíiu uni requerimento Indagando
eo ja foi nomeada n comissão d

Correlç&o Junto no Montepio t,
em caso at irwntlvu, se a 

' 
verba

constante <io orçamento elabora-
do paru o exercício de ÍD.II dessa
Instituição tem sido observada, rc-
[ativamente aos empréstimos du
emergência, amortlzavels, hipote.
carion e Imobiliários.

O sr. Manoel Crlstino, na tiiDu
mi, denunciou a falta <le leito pa.
i*a o conaumo da pupulaç&o,

O sr. Admlr Ramos Indicou nu
Juiz «li Menores providencias no
sentido de ser estendida aos hair-
ros a vigilância que ha nos eme-
ma.i do centro, quanto fi nfto pru

mes a eles prolnluoe.
o sr. Edison ltlbelro de Souza

apresentou umn indicação piei-
tcando a construção Ue um rai.
que Infnntll no Jardim da Saune.

ORDEM DO DIA
Ka Ordem do Dia. toi aprovnao

apenas a redução final do projeto
do sr. Brasil Bandecchl, dando
nova redaçAo ao artigo 22 uo n«-
creto-lcl 404. na parte que se re.
fere ft gratificação por serviço ex-
troordlnnrlo, uo servidor ni'in'ei
pai.

mos, será o sr. Juvenal Tolc-
do Bonilha, que emitirá pare-
cei sobre ns atividades da "alai

moça". Após a conclusão do
seu relatório, será este enviado
à direção da U.D.N c, em
seguida o grupo dissidente terá
conhecimento do mesmo.

Só depois da apresentação
de provas, pela defesa, é que a
direção da U.D.N. pronun-
ciar-se-á sobre o caso.
NAO EXISTE MANIFESTO

O governador do Estado, sr.
Lucas Garcez, segundo noti-
cias, havia assinado um mani-
festo de congratulações ao sr.
Paulo Lauro, por ter o depu-
tado pessèpista desistido de
suas Imunidades parlamenta-
res, caso venha ser processa-
do cm virtude du rejelçáo, pela
Câmara Municipal, do balanço
de 19-17, quando então era pra-
feito da Capital.

"Não existe manifesto e nes-
tas condições, não pode haver
assinatura ".

Essa foi a declaração do
deputado Sall/s Filho ao ser
interpelado pòl? nossa reporta-
gern.
O DIRETÓRIO DO P.T.B.
DE SANTOS SERA' REES-

TRUTURADO
A fim de reestruturar o dl-

retorio local do P.T.B. se-
líuiram ontem à noite para
Santos, os srs. Ataliba Lei-
nel. Toledo Piza e Euzeblo da
Rocha.

ca trahalhista do governo do
presidente Getulio Vargas,
principalmente na pronta exe-
cução das medidas de melho-
ria da nossa legislação social c
do previdência.

BORGHI NO CATETE
RIO. 6 (Da sucursal) — Em

companhia do sr. Danton Coc-
lho. titular da pasta do Traba-
lho, que hoje despachou com o
presidente da Republica, este.
ve no Catete o deputado Hugo
Borghi. Logo apôs o despacho
do expediente do Ministério do
Trabalho, o sr. Danton Coelho
manteve, com o presidente da
Republica c o ex,-presidento do
PTN uma longa conversação.
• DEPUTADOS EM MISSÃO

PACIFICADORA
FLORIANÓPOLIS, 0 (Asa-

presa) — Esteve ncBta capital
uma comissão dc 3 depuln^los
trabalhistas, coordenando as
forças locnis do PTB, tendo cm
v:sta a próxima Convenção do
Naclona] do Partido.

Afirma-so que (lo Floriano.

Responsabilizado Silvestre Péricles
pelo último crime de Oseias Cardozo
Extravagante atitude da promotor público incumbido de denunciar o
matador do sr. Campos Teixeira — Em liberdade o homicida — Tro-

cam insultos os irmãos Góes Monteiro e senador Ismar de Góes
NOTICIA .SO.sre O CASO DS . com a morto do sr. Luiz Campos

ALAGOAS Teixeira presidente da Caixa £20-
MACEIÓ, 8 (Asapress) — O I Unmlca Federal daquele Estado .

deputado Oseas Cardoso divulgou
um novo man.reato, roproduzindj
u relatório apresentado pela Pro^
motorio Pufchca sobre o taquerl-
to instaurado -;m torno do nssas-
fui.o o sr. Jofto Cardoso.

O promotor atribuiu a responsa-
bllidade <lo cr.me ao sr. Silvestre
Péricles e ao acu entilo secretaria
tuiz Campos Teixeira, recente,
mente assassinado pi-lo d. pulado
(.'séias Cardoso e aos quatro exe
tutantea daquele crime, opiuandj
pela remessa do processo ao Su-
perlor Tribunal per pertencer uo
ex-governador ao Tribunal de
Contas.
POSTO EM LIBERDADE O ORI-"
MINOSO

Maceió, o (Asapress) — A As
semblela Legislativa Estadual de.
terminou seja posto eui liberdade

o deputado Ôsélos Cardoso, que
alas atráa ossaslnou <> diretor 'ia
Caixa Econômica Federal, sr.
Campos Teixeira. Também toi nn
pada licença para processar o ro-
ir rido parlamentar.
O GENERAL r.OIS ACUSA SEU

IRMÃO ISMAR
KIO. 0 (Asapress) — A piopo-

Bito dos acontecimentos registra-
dos cm Alagoas que culminaram

a decisão da Assembléia Legislativa
Macoanu que negou licença pm.»
processar o assassino, deputado
Osélns Cardoso, o general Gola
Monteiro, talando a imprensa de.
ciarmi entro outras cousas o *o
gutnto!

*\Jft esperava lato: A Impunidade
disse criminoso c nm símbolo pa
ra o Brasil. Aslm ele vai conti.
nuar a matar. Também cnminox-
rflo o banditismo e a dccompusl-
çao moral e jurídica do pais."

O general Gols Monteiro em suas
aeclaraç6es acusa o senador is-
n.ar de Gols Monteiro, seu Irmij
ne cneflar o 'Sindicato da Mor-
le"', afirmando que o assaslnlo «lo
cr. L11Í7. Campos Teixeira tura le»
vauo a eleito com o objetivo Io
esconder Irregularidades que en-

Licenciou-se o presi-
dente do I.A.P.T.C.
ItlO, G (NflWB )'r<;S9. — O

professor OBcar RteVOllson, pre-
sidente do IAPTC pediu llcen-
ea por três meses "para trata-
mento do snude"^

volviam figuras da atual udmlnls-
tiaçSo alagoana.
ISMAR RESPONDE A 6EU nUUO

PEDRO AURÉLIO
MO, B (Asapresa) — Tomanao

conhecimento das declarações lei-
tas ontem A imprinsa pelo (iene-
ial Gois Monteiro o senador Is-
mar de Gols manllestou-so da se-
gulnte maneira-

- "as acusações contra niiniia
pessoa nfio «fio d« admirar, prin-
clpalmcnte quando se sabe que .1
r,i. Pedro Aurélio de Gols Mou-
telro nunea passou de uma crlatu-
ra com o j-tosto da Intrigai aa per-
fidia e «Ia calunia. Tinha m«mn>
assentado o propósito dc n».o m.-vlí
responder as suas infâmias. Dl-
ente, porem, dei ultimas palavra*
«ou obrigado a romper o sllencl«
Nada tenho a negar por que us
acusações assacadas contra mim
rHo passam de absurdos cnRcn-
(lindos por uma BenslhllIdaQU
doentia."

•ULVESrtE FOI A MISSA
MACEIÓ' U (New Press) — o

exgoveniadòr de Alagoas sr. BII-
v.'Stre Péricles de Gois Monteini
compareceu hoje á missa de so
Orno dia cm sufrágio da nlma ao
sr Cempos Teixeira, assasslnano
hfi uma semana pelo deputado
Oséns Cardoso, hoje posto tm il
bi-.-dad-: nesta Capital.

RUI DA COSTA RODRIGUES
PARA A HASTA DA

VIAÇÃO
Ao que adiantam os meios

políticos, o nome do sr Rui
da Costa Rodrigues foi efeti-
vãmente indicado para ocupar
a pasta da Viação.
O SR. EUZI3BIO DA ROCHA

VAI A SUÍÇA
Integrando a delegação tira-

sileirr. à Conferência do Tra-
balho, a realizar-se em Gene-
bra. deverá seguir para a Sui-
ça proximamente, o sr. Eu-
zeblo da Rocha, presidente da
Comissão dc Reestruturação do
Partido Trabalhista Brasileiro.
A COUGAÇAO IUSUNE-SB

HOJE
Reunc-se hoje, às 10 horas,

110 Palácio dos Campos Eliseos,
a Coligação Interpartldarla.
com a finalidade especial de
homenagear o sr. Amaral Pel-
xoto.

O sr. Toledo Piza, líder áa
bancada peteblsta, na Assem-
bleia, saudará o sr. Amaral
Pi:i:;oto. que é também presl-
dente dn Comissão Executiva
do P.S.D

Causou estranheza nos meios
políticos, tal noticia, pois as
funções de lider e vice-lider da
Coli-ação. são exercidas, res-
pectlvamente. pelos srs. Salles
Filho, do P.R., e Paulo Tei-
xeira dc Camargo, do P.S.P.

PRÓPRIO GOVERNADOR
CONVIDOU

Todavia, secundo o que con-
seguimos apurar, foi o próprio
governador do Estado, que por
intermédio do sr. Loureiro Ju-
níor, secretario da Justiça-,
convidou o sr. Toledo Piza.

PAZ
— "Isso prova que nos, tia-

balhistas, e o governador do
Estado, sr. I ucas Garcez, esta-
mos em perfeita harmonia".

Essas foram as manifestar»
ções de vários deputados tra-
Balhistas à nossa reportagem,
entre os quais o sr. Euzeblo
da Rocha.
NAO HIPOTECOU SOLIDA-

RIEDADE A CYR1LLO
Não pod' ser Interpretado

como adesão ou solidariedade,
o telerrama que o embaixador
Macedo Soares enviou ao sr.
Cyrillo Júnior. Trala-se, de
acordo com o pensamento dos
correligionários do cx-interven-
tor, dc um simples ato de cor-
tesia, pois s.s. fora convidado
pêlo sr. Cyrillo Júnior, para

participar da solenidade !nau-
gural doá retratos, na sede par-
tidaria. de todos os proceres
que exerceram a presidência
do P.S.D.

Em Minas os srs. Va-
ladares e Bernardes

15E1.0 HORlZONTH, « (,New«
fresH) — Acham-8e nesto Esta-
do on srs Dencdlto Valadares,
j.r-íJHldftfit© do V.H.V. e o »r.
Arthur Bornardeo presidente do
P.R.

A mlssfio do chefe r«publl-
cano na Capital mineira é d«
»pn7.i''ii'..r a. necçüo estadual do
partido, jmiIh <in« a, Mn lide-
rada por Dtlermdnn Cruz • Fe-
IIdano pr-nrin ínnurttlu>Be con-
tra a dtree.Ho nacional.

í

0 sr. Amaral Peixoto homenageou a cidade de São Paulo

O Congresso firo-
vara as medidas
pleiteadas nelo

presidente
INFORMA O DEPUTADO
RANIERI MAZZIU, DA EAN-

CADA FEIXÍRAI, DO PSD
O deputado Pa-coal R.i-

nlcrl Mazztlll. do Partido Sr-
cldl Oemocriitlco, ouvido, on-
tem, pela no^rn rep'jrtan»in.
declarou:

— "O Conire.su Nacional
aprovara 6em duvida, as me-
UldaB solicitadas pelo Exeçuti
vo. Os parlamentares, estou
certo colaborarão com o go-
verno 110 estudo das provUleu-
cias solicitadas, e que ee ren-.-
rem a problemas (pie des.an
am a capacidade .'Iop nosso-,
administradores. E' lndlaciitl-
ve! que se impíle um movi-
mento eerlo e eficiente era la-
vor do bem-estar geral, por-
que nos parece ser este ainda
o melhor método de comhatc
au» quo tenham propósitos
Inconfessáveis B4o Paulo,
qucícmpre deu sua colabom
çfto som pedir reeompenEa»
estA a'cnto, pela sua repre-
í»iitnc:.o federal. As qücst0ci>
do alta relevância. que •
Executivo consubstanciou nac
mensagens presidenciais".

O comandante Emani do Amaral Peixoto, governador do Estado áo Riò Je Janeiro, que *e encontra, no momenfo, em vhita oficial ao

nosso Estado, esteve ontem, às quatorze horas, em companhia do sr. Lucas Nogueira Garcez, no Pátio do Colégio, onde .depositou uma

palma, no monumento comemorativo da fundação da cidade. A essa cerimonia eífiucram presentes íamliem os srs. Elpldio Reali, Uno

de Matos, Loureiro Júnior, ce!. Eria!o Zerbini « outras autoridades. Mais tarde, prosseguindo o programa de visitas organizado para o

dia de ontem, o governador jluminense visitou o Escola Vocacional do instituto Nacional de Bcnc/icencia, onde llic /oi o/er«ctdo um

cock-tail, e o Museu de Arte de S. Paulo, onde /oi recebido peto tr. Assis Chateaubriand, diretor doe "Diários Associados" t pelo sr

P. M. liurdi, diretor do Museu. Densa visita participaram a teiünro Amaral Peixoto s o sr. Lucas Garcez e «enliora. O clichê que es-

tojnpamoí acima jixa, d direita, no Pátio do Colégio, os srs. Ama ra! Peixoto t Lucas Garcez, ladeados pelos iri. Elpldio Reall « Fran-

cfiini Neto; c a esquerda, o momento em rjn« o chefe do Executivo jhmineme passava em revista um batalhão da forrçi^ Publica

O regresso do ex-
governador

O BR. ADHEMAR NAO CHE-
GARA' ANTES DE DEZ

DIAS
O ex-governador Adhemar

de Harros deveríi voltar ai
palB dentro de deai dias.
Embora houvesse sido anun

dado o «eu regresao para o
próximo sábado, conforme
era o desejo do próprio «1
Adhemar do Barros, o mesme
1160 se tornou viável cm lacf
de vários convites feitos ae
antecessor do sr. Lucas Na
guelra Oarcez, para quo vlíl.
tasse olüumaa cidades norte
americanas.

Desse, forma, ficou adlndn s
conferência que o sr Adhc
mar do Barroe deveria pro
nunclur, no próximo dia
no Rio, sobro "O Homem do
Campo".

polis os referidos deputados,
entre os qua a su encontra o
sr. Frota Moreira, seguirão pa~
ra Curitiba e a Belo Horizonte,
coir. o mesmo objetivo.

RIO, 6 (Da sucursal) — O
ministro do Trabalho, sr. Dan-
ton Coeiho, almoçou hoje em
companhia do senador Albar-
to Pasquallnl. Ao que se ln-
forma, diversos assuntos que
re prendem fi política do PTB
e à sua convenção, foram tra-
lados nesse almoço.

O presidente do PTB tieou
de voltar u encontrar-se com
o senador petebista, logo ou-
pois de seu despacho que hoje
efetuou com o presidente Uu-
túlio Vargas, no Palácio oo
Catete.

Repercute no Rio a
estada do sr. Amaral
Peixoto em São Paulo

RIO, 6 (Da sucursal) — Os
deputados paulistas que par-
ticiparam da comitiva do go-
vernador Amaral Peixoto mos-
travara-se satisfeitos eom a
primeira parte do programa
da estada do chefe do
Executivo fluminease.

No P.S P., sobretudo, ca-
Iou bem a declaração do pre-
sidente do partido, quando
afirmou que o pleito de outu-
bro apresentou dois resultados
nítidos: a escolha de Getulio
Vargas e a manutenção do
oessedista como força política
majoritária.

Devemos registrar, no en-
tanto, que os círculos mais
chegados ao governador do
Estado do Rio, fazem constar
«jue o sr. Lucas Garcez ado-
tou uma atitude discreta no
trato das questões políticas,
excusando-sc de tomar qual-
quer compromisso, enquanto
ausente do pafe o sr. Adhe-
mar de Barros.

Nao quer ser anistiado pelo
Ploosr. Càssio Oempoíini
Ilegal a sua expulsão decretada pela Comissão

de Reestruturação do partido — Carta ao
deputado Brochado da Rocha

Noticiamos ontem que o de
putado Brochado da Rochi
estava su empenhando no sen-
tido de ser (ornada sem efeito,
pela Convenção Nacional do
Partido Trabalhista Brasilei-
ro, a exclusão dos deputados
Cassio Clampolini, Bcalsman-
dré Sobrinho c Conceição San-
tomaria, decretada pela C. 11.
de São Paulo.

A fórmula encontrada pelo
referido parlamentar federal
seria um pedido de anistia pi.
ral, para todos os deputados
ate esta data excluídos «lo PTB.
Entretanto, os parlamentares
paulistas, que seriam benefi-
ciados, não se Interessam, ao
que parece, pela medida, na
forma em que foi Idealizada. '¦
sr. Cassio Ciampollnl, pelo me-
nos, está em desacordo, con-
forme prova a carta que ontem
expediu ao sr. Brochado da
Rocha.

O TEOR DA CARTA
E' o seguinte o t«s'jr da carta

que mencionamos acima, u na
qual o sr. Ciampollnl expõe o
seu ponto de vista cm relação
a validade do ato que o at.n.
giu, exciuindo-o do Partido
Trabalhista Brasileiro:

"São Paulo, 6 dc junho de.
3951 — Prezado Amigo Dr.
Brochado da Rocha —

LI nos jorniis de boje, que ê
pensamento do Ilustre amigo
advogar na próxima Conven-
çfto Nacional do P.T.B. a anis-
oa geral para os deputados
expulsos do Partido, entre os
quais se encontra, o meu nome.

Apre.sso.me em trazer-lhe oa
meus mais sinceros agradeci-
mentos pela expontancidade
aa defesa que me oferece. Con-
Icsso que não me surpreendeu

NA A8SEMBLWA LEGISLATIVA

O tdhelamento da carne nao resolve o
problema do abastecimento à população
Reside o mal no escasseamento dos rebanhos — Necessário o fomento
da produção em todo o Estado — Transferência da Polícia Rodovia-
ria para a Secretaria da Segurança — Matéria aprovada na Ordem do

Dia —• Outros assi>vos debatidos
O primeiro orador da sess&o do

oiüem íoi o sr. Augusto Amaral,
que ocupou a tribuna para solid-
lar ao sr. Pinheiro Júnior, om
r-exame no proj -to que apresentou
A Mesa, dispondo sobre n transi i-
n nela da Policia Rodoviária do
Departamento de Estradas de Ro-
dagem para a Secretaria da 80-
gurança Publica. O orador teceu
considerações nobre o movimento
continuo de carros nas nossas ro-
dovias e disse que se for efetivada
a referida traflsíercncla o policio-
reento nos estradas d« rodagem
ficara prejudicado.

ESCOLA AOS ANORMAIS
O orador seguinte foi o er. Al-

melda Barbosa, que da trlbunba
na Cosa tratou longamente do
ensino ao menor anormal. O rc-
presentante do PTN criticou os go.
vemos por n&o se preocuparia
cora a crlac&o de escolas e3peclal3
para as crianças retardadas, que
nao cm proporcfto de 3% para a
populaç&o escolar do Estado. Prós-
seguindo, elogiou o trabalho que
em Campinas vem sendo desço
volvido pelo prof. Norberto do
fiouza Pinto, ao finalizar a sua
oracAo, apresentou uma Indicação
pedindo que o governo envie a
Assembléia Legislativa uma men.
sagem dispondo sobre a crlaç&o ao
Instituto de Pedagogia Terapcutl»
ca e pedindo a publicação do tro-
balho do professor Norberto do
CflUUk Pinto, «obre a educaçUo Ju
anormal».

ORDEM DO DIA

Passondo-Be a Ordem do Oia,
foi uprovada cm regime de urgen-
cia uma Moç&o consubstanciaria
nos seguintes termos:

€Rcttliza-»e hoje, na Capital Fe-
dera!, um Congresso Caíei.iro,
ondo terA a boiira de ler a rc-

preaeiitoc.Ho das inala altos ligu.
ras do comercio cafceiro do Bro-
¦11, sob a presidência do cxmo.
ar. ministro da Fazenda, dr. Ho-
racio Lafer.

A tese a «er discutida nesse
Congresso versorA sobre assunto
de niocna importância para o pais,
cujo sentido é o do se pioleper
a economia cafeelra » concerni,
tantemente a naclonallzaçiio da 11-
beraçfio da rublacea, colocando
em Igualdade de condições a ex-

porlaç.lo desse produto em todos
os portos do pais.

O Estado de Sao Paulo que tem
sido e serA sempre o maior pio-
dutor do nosso principal produto
de exportação nao pode no dia de
hoje deixar passar desapercebido
t&o Importante Congresso, pela
sua alta tranccndencla, pois, o
nosso Estado deve também manl-
festar-sc no sentido de ver essa
lavoura e comercio do cofê ampa-
rado». sen» privilégios cm benefi-
cio do Brasil.

O resultado das atividades desso
Congresso virá, por certo, estabe-
lecer regras capazes de naclonnll-
tar o produto básico da nossa ti-

queza, para que a política caíeel»

Os subsídios do ve-
reador corrupto

RIO, t (Asapress) — V» II»
flores da» bancadas da Cama»
ra Municipal reunlram-ee »
ílm de deliberar se deve an
nio aer paga a parte fixa dos
subsídios ao vereador Actoll
LI 11 a.

A esto respeito noticia am
Jornal desta Capital, afirmando
que aerla um "prêmio à corrup»
çao" caio •• confirmais» o pa»
lüimniito 4oi subsídios &qti*i«
vereador. 1

ra não venlia a sofrer constantes
arranliõeu, cm prejuízo, muitas
vezes da lavoura e do comercio.
como tem acontecido ato a pre.
sento data, ondo pelu lei uronnil»
gada recentemente e tomou u n.
1.037. pôs a calvo uma paric il«i
Interesses financeiros do Estado
do Süo Paulo, que, sem uuvlila.
Incidiria num déficit ao erário
publico.

Esta Assembléia, pela «ua alta
sabedoria, congrotulu-so com n
Congresso Cafeeiro, ora rcallzan.
do-se na Capital Federal, apresen»
tando esta Moçüo, dando o *c.u
npolo a t&o nobre causas,

«Considerando que ob cafés pro-
ij-jzidú.i 110 Estado dc Süo Paulo
e destinados a exportaçüo deverão
o.-.i- embarcados com destino a
Santo» 1

Considerando quo «.» café» libe.
rados n&o podem suceder nutra vi
anteriores os Ecriea primitiva»;

Considerando quo todo» oo per-
tOB de exportaçüo nfio devem ro-
eeber cafés da safra atunl em de.
trimento da anterior;

Considerando que a dlvercncla
de embarques de caf^s desviado»
do seu verdadeiro destino, an por-
to mais próximo de exportação,
causam sérios prejuízos ao pai»;

Considerando que a política do
cofé deve «er atualizada no icntl-
do d« se tivitar ofensivas baixista»
no mercado;

Considerando que o* meios ae
transporte encarecem a »aca do
café em quase CrJ 100,00 (cem
cruzeiros).

Considerando que os preços ae-
vem «cr Iguais para cafés da mes-
ma quollile.de, rcspeitando-»e o
valor ouro;

Considerando quo o transporte
direto parn os portos de exporta-
çtto mais próximos é medida acon-
solhavel;

Considerando, ainda, que umn
regulamentação nacional para II-
beraçao dos embarques, em igual-
dade do tratamento para todos o»
portos do pala é medida de exire-
ma necessidade, Requeira & Mesa
em caráter do urgência para en-
caminhar Imediatamente ao excr.
lentíssimo sr. ministro da Kazen-
da estas considerações, em dátesa
da economia cafeelra, como re«o-
lucSo desta Assembléia».

OUTRAS PROPOS1Ç0E3
A seguir foram aprovadas s.»i se-

gulntes proposições:
Em 3.a diseusfflo o projeto Oe

lei abrindo credito à1 Secretaria
da Fazenda, na Importância ue
Or$ E2.170.011,80, destinado a ocor-
rer ao pagamento de despesas iüh-
llzadafl cm exercícios anteriores.

Em 2,a dlscusslo o prfljeto de
lei autorizando a Fazenda do» Es-
tado a alienar terreno «le «ua piu»
prledade, rltuado nesta Capital.

Em 3.a discussão o projeto de
lcl autorizando a Fazenda do Es-
lado uibiulrlr, por doaçlto, um
Imóvel situado no município do

Lençóis Paulista, destinado ao fun.
«uonamento de uma unidade eneu»
lar primaria rural.

Substitutivo em 2.tt discussão
ao projeto de lei II. L35C, abrindo
um credito especial de CrJ 
1.047.300,00, para ocorrer A des-

pesa eom a exccuç&o do dec>-"to
n. 1&785. de 24-8-49.

Em 2.a dlscu»s&o. o projeto de
lei autorizando a Fazenda do to-
tado a adquirir, por doaç&o, um
Imóvel «lttiado no Sitio Córrego
do Campo, município de Nova
Granada, destinado ao funciono-
mento de uma unidade escolar
primaria rural.

VISITAS
Estiveram ontem em visita a

Assembléia oa deputados Brlgldo
Tlnoeo, da Câmara Federal • Ari-

no Matos, da Asaemblíia Legisla-
Uva do Estado do Rio. os v.31-
tantes foram saudades por Mon-
senhor Carvalho,

FOI AGTtADECEK
Também coleve ontem em vi-

«Ita ao Pilado 3 de Julho, ti ílm
de agradecer a aprovação da lcl
que lhe conc:deu meias para a
Bua volta ao Iras'.!, o prof. Josá
Feliclano de Oliveira, Depois te
ser saudado pelo presidente 131o-
genes de Lima, que falou om no-
mo da Mesa, e pelo sr. Romeiro
Pereira, cm nome tía Casu, usou
da palavra o prof. Feliclano ue
OllvclrR, que n>rradeccu o home.
nagem que lhe fora prestada.

EXPLICAÇÃO PESSOAL
Em explicação pea:oal, usou da

palavra o sr. Ribeiro Junqueira,
que falou sabre a necessidade de
ser fomentada a produção cm
todo o Estado, pondo em pratica
medidas que visem amparar la-
vradores o criadores, nem o nue
não seri possível o aumento da
produção de gencres alimentícios.
O representante do P3P declarou
que o tabelamento dos preças da
carne de vaca não resolve o pro-
blema da abastecimento desse pro-
duto à população, porque o mal
está no escasseamento dos rena-
nho». A scluçr.o, continuou o ora-
dor, esta em auxiliar es criadores,
para que po»sa ser lntensldcatia
a criação de gado, a ílm de tor-
nar a oferta maior que a procura.

Ao terminar o seu discurso o
orador fez um apelo so preslden-
te do Republica, para que seja
concedido amplo financiamento e
sem entraves, ao» crludore» do
poi». para que esse problema «eja
resolvido, sem o que os popula-
çíes terão sempre dificuldades e:n
adquirir carne.

DESMENTE
O er. Paulo Teixeira de Cantar-

go desmentiu, da tribuna, uma
noticia publlcatía pelo lniprenha
o 6egundo a qual o governador
do Kstado, Juntamente com ai-
guns deputados, teria awnnauo
urna moção do solidariedade ao
sr. Paulo Lauro, no momento em
que s'.o Julgadas os contas do
cx-prefcito de Sio Paulo c rei.;-
rentes 00 exercido de 1347. O ii-
der do PSP explicou que 11 que
houve de verdade, foi um voto «le
congratulações ao sr. Paulo Laiuu,
por motivo de ter ele dcElstldo
das suas Imunidades parlamenta-
res. 6e porventura as suas contas
tiverem que ser julgadas pelo
Judiciário.

Usou da palavra, ainda, u cr.
CId Franco, para tecer considera-
ções em torno das contas do sr.
Paulo Lauro.

Assinou o recurso,
mas não é dissidente
ESCARECE SUA POSIÇÃO NC
PSD O SR. CAIO MONTE.-

RO DA SILVA
Um dos signatários do rr-

curso caiura ns eleições oa
nova direção estadual pra-
sedlBta é o sr. Calo Monteiro
da Silva.

Ontem, ouvido pelo i»-
porter, o referido prócer lu-
formou quo assinara oqueiv
documento, apenas visando
o esclarecimento do aspccio
Jurídico uo problema, não
tendo cm vista, absolutamcn-
te. qualquer outro objetivo.

Esclareceu, ainda o sr. MO»
telro da Silva, quo em face
da resolução do Tribunal Re-
glonal Eleitoral, curvava-se 0
«ua decisão, perfeltamenu
Integrado no3 quadros parlL
darlos.

ial atitude, dado o conheci-
mento qufl tenlio das suae
grandes qualidades pessoais e
da fidalguia dos homens nas.
cldos no Kio Grande do Sul.

Cumpre-me, porem, faz^r ao
seu alto espirito do justiça, um
npdo para que não situe no
terreno ca Rn;st':t e do perdão
enso que kc reveste «le todas
as características da nulldado!

l.o — A Comissão <1<» Keca-
Irüturasüo nuo e or;»í«o parti-
dário regular o nã'i tem po-'.o.
rea «le expulsar. Esse poder,
reservado taxativamente peloe
Estatutos dos Diretórios, nttn-
ea poderia ser estendido a
qualquer outro organismo ae
natureza transitória, como 6 a
mencionada Comissão, poroue
ns norma^efjais ou estatuía-
rins que Impõem penalidades
t?.o de direito estrito, não aa-
mltindo extensões ou amplia.
ções;

ü.o — Não obedeceu n. s»ndl-
canela às normas m:i!s corn-
queiras cm processos dessa ra-
tureza, que s'-rla ndmltlr a
mais ampla defesa dos acusa,
aos;

ü.o — Mais. No meu caso
pessoal, foi a referida slndl*
cnncia procedida nor Comis-
sao, soh a presidenc'a do dc-
putado Rey da Costa Kodrl.
gv.es, com o qual tive os mais
sírios atr'tos dfrante o tempo
em que S. Excia. ocunava. 0
c.ar~o de diretor da E. P. So-
rocabana, n eu deeemncn^av»
meu •"ftndato (,rl deputado nt
Legislatura passada.

Não pude saber se a ComlB
são de Reestruturarão asco-
llicu propotita/lamentc, para
proceder à sindicância contra
mim, um meu Inimigo pessoal,
ou se o presidente da Cr-mis.
são dc Sindicância não revelou
ais seus companheiros essa
circunstancia que o tornava
susielto e, portanto, Impedido
dc julgar-me.

Dh qualquer forma, tratu-sr
de fa'ha grave, que, somada ao
corinlcto cerceamento de defe-
sa dos acurados, ft lnc^m»in.
tcnci.a da Comissão dc Uces»
tmtiiração para aplicar a po-
na, demonitra a nulídade ae
p>no direito da m!nha expul-
bc.o, b-m como a do.i douta-
dos Sca.'amandró Sobrinho e
Cf->.co'oão Santamaría.

Nes'c Fcntldo, a daftsa do
preado ami^o seria uma rrra i»
('.a honra nar.a mim c para us
meus romianh-^ns dc banca-
da. ITa3 a cn^fa o-i pcraao
i----".o a ccnfrr-ia":!/) do .'.mu
Inlrstina, c"m a oval nfto se

pcd"m Cm^armar a"U3lcs que,
esmo nó-?, s-in-ro <\r'.. ••••11
e prcc"-.aram nrest'.TÍ"r p bom
nome da nosso partido o ao
nr—o fVfe.

A"rovc'to a oportunidade nt-

ra rMtwpr.V*'.'' <"» T",'>''3 s'n"e"
r-s protestos dc estima e apte»

ço.
(a.) Cassio Ciampollnl»,

finral Pelxetfl
bneiaicali aos
Campos Eliseas

Ao jantar realizado ontem

nos Campos E.iseos, oferecido

pelo governador Lucas Nu-

gueira Garcez ao chofe do

Executivo fluminense, Ernani
do Amaral Peixoto e sra., estl-
veram presenter, além do ca».
sal Nogueira Garcez, as se-

guintes pessoas: Cyrillo Júnior
e sra., Paulo T. Camargo c sra.
cel. Euriale Zerbini, Alcides
Ferrari, prefeito Arruda Pe-
reira c sra., senadores Fran»
cisco de Sá Tinoco e César L.
Vergueiro, J. Romeu Ferraz «
sra. ccl. A. Condeixa Filho, cel.
Geraldo L. Amaral, deputados
Brigido Tinoco, Miguel Cauto,
Narciso Pierone Arino Matos,
Paulo 3. Fernandes, F. Mata-
razzo Sobrinho e sra. Nelson
Luiz do Rego e sra., Isnard
Castro Neves, Edmundo Va»
rela, secretários de Estado «
representantes da imprensa.

A sobremesa o sr. Lucos No.
gueira Garcez saudou o gover-
nador Amaral Peixoto <
exma. esposa em nome do go-
verno de São Paulo. Em agra-
decimento, o homenageado
pronunciou um discurso lio
qual ressaltou a fibra dos pau-
listas disse: «Os partidos pj-
litlcos já se convenceram de
que aqui, mais do que cm ne-
nhunía outra, parte, a sua ao-
brevivencia está condicionada
a urna honesta identificação
com os anseios populares. A
lição do ultimo pleito foi, soli
esse aspecto, memorável, pois,
da luta áspera e tumultuosa,
ascendeu ao governo deste
glorioso Ettado, um nome que
continuará a serie dos gran-
des governadores de São Pau-
lo.>

Emílio Carlos dirá
suas verdades

RIO, 6 (T)o sucursal) _ Depois «!«
rim longo encontro que t;'«cram hnjr
na Glraor», os srs. Soares Filho c Em!-
lio Carlos, dbia.se que o líder tule-
nista estaria procurando demover •
deputado paulista «lo seu propósito dc
pronunciar o iliscwo contra o sr. Hct-
bcTt I^vy.

No entanto, quaudo foi Interroga-
do pela reportagem sobre o rusunto,
? represcntunte «lo P.T.N. «Icclamm

— "N*o tenham duvida, ter-ji oo
quarta-feira estarei na tribuna, farltUzet ti minlüis verd(klei<"

.0!
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CON CLU SUES...
DA V PÁGINA
¦ESTABELECEU

O MINISTRO...
sua publicação, revogadas as
disposições cm contrario.

AMEAÇA DOS
AÇOUGUEIROS

RIO, 6 (Da sucursal) — Es.
tão no Rio, Já tendo convcr-
dado cora o sr. Benjamim ua-
belo, vlco-prcsldente da C. O.
f»., os srs. Alfio Flsohottl, Izl*
doro Zero e Luis Grcco, dire.
torcs do Sindicato do Comercio
Varejista do Carne» Frescas
do São Paulo, que vieram piei-
tear dan autoridades federai»
tim novo exame aos preços na
carne verde, na capital bandcl-
rante. Alegam quo, oo açor-
do com os estudo» anterior-
mente feitos, com n apoio du
C. C. P. e da C. E. P., rol ettu
bòrada uma tabela fixando cm
Cr$ 17,50 o preço do quilo da
carne de l.a. do varejista para
o consunvdor, da CrS R.bO a
carne dc 2.a.

Essa taliola. no entanto,
apesar (te aprovado pela C. IC.
P., não chefiou n entrar cm vi-

por, porque o governador Lu-
cas Gar"oz determinou novo
exame dn questão, submeton-
do ao órgão loial controlador
de preços uma outra tibela, ft-
rt.indo o preço de CrS RíiO
para a carne de l.a e de CrS
ft,50 para o artigo de 2 n. Dl.
zem eles que, alem dessa redil-
ção no preço, ft deliberação
aprovada Inclui mais de trln-
Ia por conto da cnmc ate en-
tão considerada de primeira
qualidade como sendo dc. ago-
ra em diante, de 2.a, o que lm.

pede o normal comercio desse
produto, sob pena do grandes
prejuízos nara os açoueruoiros

Os referidos comerciantes
pretendem c^tar nm«ntia co«»
ó ministro Danton Coelho, a

quem comunicarão o fato e
apresentarão um mamortai,
j)ed'ndo o reoxame imediato
da questão, nols, do contrario,
segundo afirmam, a maioria
dos açougueiros p a u I '• s t n s

abandonara suas atividades
íituais. visto não noder sunor-
tar qualquer anfWa ou limita-

ção ao sou ramo do comercio.

MAC ARTHUR
TINHA...

doa no Extremo Oriente trans-
inltira conclusões vazadas nes-
Us termos: "Acredita se que
não haverá guerra civil na Co-
reia nesta primavera ovi neste
verão Durante esse periouo,
HCgundo tudo Indica, os norte-
coroanoa prossagulráo em suas
tentativas de derrubar o gover.
no sul-corcano, provocando a
desordem na republica com
atividades de guerrilhas o ta-
tlcas dc guerra psicológica".

A pedido de alguns senado.
yes, o secretario dn Estauo
deu algumas preclsõea sonro
as intenções dos Estados Uni-
do com referencia a resolução
da ONU que apoiaram, em Ja-
nelro ultimo, para conseguir u
solução pacifica do conflito da
Coreis e dos problemas com;,

xos: Formosa o admissão da

China comunista na ONU. Nao
ó exato, disse o dopoente, quo
oa Estados Unidos tenham cou-
cordado em limitar o "«..rganls-

mo apropriado" encarregado
de liquidar essas questões noa

Estados Unidos, URSS, Fran.

ça, Inglaterra e. Pequim. "Te-

riamos proposto, precisou, quo
outros problemas fossem içua

mente discutidos por esse

ganlsmo, do sorte quo
nessa resolução pudesse
car que as nações que para «•««

fossem nomeadar. se tornassem
ns únicas a discutir essas

questões. Nada ha, tombem.

nessa resolução, que Inüiquo

que os problemas menciona-

dos fossem os únicos a ser

discutidos". . h
O depoimento de Dean Ache.

POn terminou ás 21,-20 horas

(GMT, devendo s-r reiniciam»

(imanhã do manhã).'

da decente o útil". Evocando
úa lioras viV'díts na campanha
oa idjerc&cuç, conua o nazis,
mo, o síencial exaltou "a sig.
rnlicacao üas festas comemo.
rativas da gloria e do saenfi.
cio resistrauos na Norinaiidia,
a aual traz ainda marcas do
liic-co trafico (jue foi preciso
pagar para recuperar as li.
herdades na Europa talada
pelo despotismo". K concluiu:

"()s soldados uue dormem
o sono eterno nos cemitérios
da Normandla morreram por
nossa causa. Saibamos mos.
trar.nos dignos de seus aacri.
ficios".

Durante as comemora cões,
o «onerai visitou as praias
onde desceram as tropas li.
bertadoras. e se inclinou pe.
cante os tumulos do cemitério
norte.americcno de Saint l.au.
rent sur Mer no3 ('alvaiios,
Eisenhower estava cm compa.
nhia do general (lucnthcr.
chefe do seu catàdo-maior, tio
almirante Lcmoiiiiicr, adiun.
to naval, o do aeneral Mareei
Carperitch, chefe do estudo,
maior atlântico, bem como
da senhora Eisenhower. Com
a fisionomia austera e grave,
o general percorreu os histo.
ricos lugares ainda cheios de
destroços carregados nslas ma-
rés cheios dc fortlflcacões cm
minas e dominados ridu cerni,
terio onde se alinham mais do
II) mil cruzes brancas, Dcposl.

tou uma corda no tuuiulo de um
soldado desconhecido e se in.
clinou perante os tumbas dos
generais Nelson WaJker o Les.
lev Macnalr. bem como de
Tlieodor Róosévelt,- neto do
presidente Franklijl Roosevel.t,
mie morreu no dia do desem-
harnue aliado. A çlorucão rc.
ferida do general Eisenhower
foi proferida depois no ccml.
tt-rlo militar britânico.

ul.
nada
Indi-

PRONTOS
OS PIANOS...

comando supremo britânico

para o Mediterrâneo. Mas co-

mo os americanos insistem p«-

ra cpie seu novo plano «leja

adotado, a Grã-Bretanha pi»-

dera talvez aceitar um com-

promiSBO baseado nesse pia-

no, sendo dado o comando aaa

comunicações navais do Medi-

terraneo a um almirante brl-

tanico.
Paris, C (Ar'P> — Duran-

to suas entrevistas com os jor.

riatiatas no aerodronto, antes

de partir para liOndres, o ge.
neral Bradley, chefe do Esta-

do Maior do Combinado nora1-

americano, foi Interrogado so-

tire o problema da defesa e <lo

comando na zona do Meditei"

ranço. Sem opor um desmen-
tido formal à informação di-

vulgada por um jornal britam-

co, quo aludiu a um plano
americano que teria sido di«-

tutldo durante sua permancit-
cia cm Paris, com o general
Eisenhower, Bradlcy afirmou

quo o problema desde ha mui-
to é objeto de negociações,
mas que é ainda multo ceio

para poder falar sobre cie, j.t
quo ató agora não foi tomada
nenhuma decisão, o quo nao

acontecerá, alia.,, antes do
consultas previas com oa pai-
ses membros do «rSHAPE».

Segundo o plano americano
a que aludiu o jornal inglês, o
Mediterrâneo seria dividido em

quatro tonas, a do centro fi-
caria sob o comando amerlea-
no; a do oeste sob o comando
francês o as extremidades les-
te e oeste sob o comando uri-
tanico, devendo o comando de
conjunto ser assegurado, sou
o controle supremo do gene-
ral Eisenhower, pelo almiran-
te Robert Camey, atualmente
comandante-chefe das forcas
navais americanas do Atlanli-
co oriental e do Mediterrâneo.

LUTA O
OCIDENTE...

técnicos experimentados e ins
trumentos poderosos*'.

Em seguida o comandante
Winremo das forcas atlânticas
afirmou au« o objetivo das
liolencias aliadas c tftO.so.
mente o de assegui ar a paz,
•'permitindo a todos os lio.
mens do Ocidente ter uma vi-

ABANDONARAM
AS FORÇAS...

auenta mil baix»3 e perderam
enormes quantidades de muni.
cõch, armas e caminhões,

PARIS, ü (Al-Tl - O co.
municado do alto comando
ttorte.coroàno para o dia de
hoic, divulgado pela emissora
de Moscou, anuncia pite "em
todas as frentes unidades dn
exercito popular coreano, em
estreita cooperação com os
voluntários chineses, repelem
com c\llo os contra-atkotics
dos Intervencionlstns nnslo.
americanos Infligindo a estes
pesadas perdas em homens e

.material", O comunicado assi.
nala, por outro lado. pue nua.
tro aviões inimigos foram
abatidos por OCA noite.co.
reanos,

HSKNTK DA CORÉIA, fi
(AFIM .— No conjunto da
frente, os aliados realizaram
unlcm um avanço de 1 c 3
ejuilometros, encon liando re.
slstcncia relativamente mode
rada.

Pequenos grupos de solda,
nos inimigos realizaram ligci.
ro movimento de retirada pa.
ra o norte, à noito cm vários
pontos da frente, principal,
mente ao norte de Vorigcliòn
« ao longo da estrada Ihva.
chon.Kumhwa, não deixando
sonào elementos levea parti
orientar a ação de retarda.
me nio,

Trata.se, segundo o porta.
voz do Oitavo Exercito, de um
recuo de unidades efetuado rm
boa ordem. O adversário pa.
rece, sobretudo garantir me
Ihoies posições do defesa nas
colinas do centro, na frente
importante do triângulo Mlior.
won.KumliwaJPYOgganc e até
a leslo do reservatório uu
Hawchon.

Em geral, nos lugares onde
o terreno ofereço uma linha
do defesa natural inimiga, rc.
liste vigorosamente a n''eíií;úo
liada. Assim £• «uo obrigou,
•raças uo fogo da intenso da
rtllharia, duas companhias

aliadas atio haviam através.
sdo o Imjln lesle de Korang.
pori. a recuarem íi mai gem
«ul do rio.

N'a extremidade oriental na
frente, onde os pilados avan.
cam a sudeste do porto dc
Kansong, os itorte.coreanu»
lançaram três contra.atanuea
dn leste a oeste. Esses três
contra.ataaues fornm rcrv.'ii_
dos, E' nesse setor oue as tro.
pas aliadas se eneop*r.n»i
mais ícone, no interior da Co.
reia do Norte, tendo ultranas.
sado bastante as posições fina
ocupavam na vesnera da nfen.
siva comunista Ca primavera,
a 22 do abril.
O inimigo procura, «vntos ce

Parece, do modo geral, que
qualquer operação, restabeiu.
r.er c.«sa linha dc defesa, ni>
conjunto da frente.

j oito Agrícola o Industrial no
l.o trimestre do corrento ano,
intensificou sua assistência
ns atividades rurais e indus.
triais daquele listado, ondo
pelas suas diversas Agencias
rcnli/ou 1.-127 operações num
montante dc 598.174.202.51)
cruzeiros, mediante criteriosa
distribuição dos créditos con.
cedidos na maioria a peque,
nos produtores daquela unido,
de federativa. No que dir.
respeito as aplicações feitas
por aquela ("arteira cm Sno
Palllo, na atual administração
rto Ranço do Brasil, é de assi.
naltr que enquanto em ja.
neiro e fevereiro do lOõfl fo.
rapi feitos empréstimos no to.
tal de Crí 2fll.872.728.80i ta'»
cifras no mesmo período do
corrente ano se elevaram a
Cr? 290 nlll.51 Ó.fíO, isto 6 pun.
se 30 milhões do cruzeiros n
mais, nuniento osso verificado
exatamente nos empréstimos
«¦•'•'ricnlns mio de Cr$ 
I51.2I0.7H7.JIO. subiram n Cr?
TS'J. M4.on3.30. o que é bastan,
te significat!vo se atentar nuo
ainda não estamos na época
do financiamento das safras
(te café c algodão. As C3ta.
tlsticfts de dois meses do se.
guv.do trimestre ninda não se
acham ultimadas, mns ret-ta.
mcntn deirioristi-ítrão o cresci,
mento dn ritmo das onera,
ções de assistência a produ.
rrlo paulista, por outro tado
a Carteira de Credito Geral
do Ranço do Brasil, ptie pro.
vem dc recursos do comercio
propriamente dito. tem nu.
montado consideravelmente no
mesmo período de ü meses
desse ano. nos seps erhnrestl.
mos naquele Estado, iá con.
cedendo base mais ampla de
financiamentos pata os pego.
cios de compra e venda do
café e algodão iA no lm.
primento de tnnlor clsslicida.
d« aos créditos para tal fim.
Isso vale dizer pile a Agrlctd.
•ura. a-Pecuária, a Industria
as atividades agro.lnditstrials
c o comercio paulista, estão
recebendo todo o concurso n
pue fazem ius da atual dire.
cno do lianco do Rraslt empe.
nhada (pie se acha esta em
colaborar no programa dn re.
cuperaçáo econômica do pais,
traçado pelo governo com pa.
se no fomento de produção
através das cooperativas o
assistências aos penuenos pro.
dutores. E' de assinalar que
por parto de pessoas oficiais
ou jurídicas domiciliadas em
São Puulo ou das diversas cn.
tidíutos dc classes, não tem
este Banco conhecimento das
suas atividades produtoras,
Podemos afirmar tampem «ue
ti atual diretoria do Banco nno
dei vou de atender a todos os
apelos de credito por parto dc
pessoas ou Empresas dc qual.
rruer plstndo sem excessflo
desde que encontrem apoio
nos regulamentos e operações
tine interessem a economia
nacional _ Essa a orientação
traçada peto eminente cheia
da Nação, dr Getulio Varais,
narn o completo cx!fo do pa.
nel do Ranço do Brasil no seu
governo".

COM IMPRESSIO-
NANTE...

glo de Azevedo, cuia vda é
toua voUiua às pesquisas coru
ira o câncer, já loi coiiviuuuo
a cxtiõr a formula do aiitiDio.
tico piie aescobriu num t;ou.
gresso Medico a rcaiizar.se
íutuiv.mentc em Montereal.
(janadá, ondo funciona o ins.
tituto oe Câncer Montercai, o
maior c mais famoso centro
uo investigações do minino
contra o terrível mal.

padre Luis, por ultimo,
acentua que tem conhecido
sensíveis melhoras, ultima,
mente, desde que passou a
fazer uso do antibiótico do dr.
Sérgio de Azevedo. E, ao des.
pedir.se do repórter, pene.
nos não nos esqueçamos oe
manter sempre viva a chama
da luta contra o câncer. '

PRATICAMENTE
FORA DE...

duas partes o principalmente
uo não prejudicar a popuia-
ção. cogitou-se durante alpum
tempo da criação do um sisto-
ma de rodizio para os carros
«vo praça, que nesse caso peV-
nianeceivim num determinado
ponto de estacionamento du-
rante alguns meses, para de-
pois serem transferidos para
outro, Dcssarte todos desfru-
tariam, periodicamente, das
vantagens dos pontos centrais.
O sistema não prejudicaria
nenhuma das partes interessa,
dai;, sendo do no eonílcicrar,
entretanto, quo. os motoristas,
do bairros, quo estabelecem
determinado circulo do frei-
gueses o perderiam, o esses
fregueses seriam obrigados a
ito servirem constantemente
de motoristas desconhecidos,
nem sempro do sua confiança.

Podemos afirmar, contudo,
que a instituição dose slste-
ma, ainda nâo está fora do
cogitação,

O CAMEIO NEfrRO DOS
PONTOS

Fato que também não deva
ser esquecido, é o de que. cs-
tfibelocou-Bo um verdadeiro
eombio negro de pontos do es.
taclonamento, pois existem
aqueles que »e valem do pon.
to privilegiado que consegui-
rum. para tvcnde-lo*, por
quantias cm certos casos cie-
vadlssimas. Outros ainda, «ar-
rendam» tais pontos, comercio
torpe que sem duvida nenbu-
ma deve ser combatido. A
medida agora posta em pra-
tica pela OST, proibindo a
transferencia de «pontos», so-

luciona parcialmente a quês.
tão, mcstiio que dela não so
possa esperar Inteiro exlto no
tocante 

' 
ao «arrendamento»

clandestino. Não seria, por
outro lado. o «ponto livre» qua
faria desaparecer «negocia-
ções» dessa espécie, pois sur-
gíria, como por exemplo no
nio. onde o «ponto livre» sem,.
pre existiu, o «trust* dos te.
lefones e os chamados «esta-
clonamentos clandestinos».

MAIS TAXIS PARA SAO
PAULO

Procurando atender aos ln-
teresses da população, o v»-
sando pôr termo à falta da
carros do prnça que so nota
em determinados horários, a.
DST passou agora a conceder
novas licenças para cstac;o.
namontos, crliim-o para tanto
novos «pontos» o aumentando
u numero do carros em quo
Isso é possH-el. A concessão
do tal licença, é feita median.
to acurada averiguação, para
evitar, exatamente, quo o cam-
bio ncuro do pontos so alastro
ainda mais. Assim, somente
ao verdadeiro proprietário do
carro ó concedida n licença a
isso apenas desde que cie se
compromete a trabalhar. olo

próprio com o veiculo. Tal
averiguação é procedida pelo
próprio diretor da DST, «pio
recebe os Interessados todas
ns 2.as-fe!ras às 1« horas.

LOTAÇÃO
Tim fato quo deveria merc.

cer maior atenção por parte
das autoridades do transito, ó
o que ocorre com re'fição ao
serviço do autolotagão o quw
pode, sem duvida, ser consi-
derado como injustiça. Acon-
tece. quo os carros dos bau-
ros, podem fai.cr c!otaç,"jo»
«Ins arrabaldes para a cidade,
não podendo, contudo. fn;-.cr
dotação- no retorno. Alguns
o conseguem, mas, luso «en.
trnndo em acordo com os coor-
dpnadores dos pontos centrais,

quo «paia não dar alarme»
recebem determinada quan-
tia. Os carros dos pontos cen-
traiu, entretanto, podem far.er
dotação» tanto na ida como
na volta. E" C3sa uma desi.

gualdade, uma Injustiça, quo
deveria c poderia desaparecer,
se a DST em determinados
horários, ou seja nas horas
do ir.aior movimento, come-
desse ampla liberdade aos
motoristas no tocante ao ser-
viço de dotação», fazendo as-

sim desaparecer um privilegio
tle que alguns gozam lncom.

pree.nslvelmentc. em dctrlmen-
to de outros, e favorecendo ao

publico.

"A guerra na Coréia teia em
breve um desfecho feliz7
PREVISÃO DE MARSHALL - IMINENTE A BATALHA DECISIVA - RUMORES DE PAZ

SAINT LOUIS (Mlssourl), 6

(A.F.P.) — "Todos os rumo-
res não passam de rumores",
declarou o «encral Marshall,
secretario de defesa, falando
aos Jornalistas que o inter-
rogavam sobre a situação no
Extremo Oriente. Os jorna-
listas, com efeito, h sua che-
gada a esta cidade, pediram
ao general fazer uma declara-
çfto sobre a possibilidade da
cessação da guerra na Corciai
o do negociar a paz. O gene-
ral se recusou a fazer qualquer
comentário.

WEST POINT (Nova York),
6 (A.F.P.) - "A ultima ba-
talha na Coréia tornar-se-á
uma das batalhas clássicas da
historia", declarou o general
Marshall, secretario da Defp-
sa, em discurso na Escola ?ll-
litar de West Point. na for-
maturá dos cadetes deste ano
e pouco ntitct, dc seguir para
S. Louis.

O que caracteriza, para o

general Marshall, a ultima
grande batalha travada na pe-
nuisula coreana é a lmportan-
cia, aliada à rapidez, do con-
tra-ataque das forças das Na-
ções Unidas, que se sesulu à
poderosa ofensiva comunista
da primavera. O secretario
da defa->a exprimiu, lgualmen-
te, a esperança de que a guer-
ra na Coréia terá em breve
um desfecho feliz.

Dirigindo-se em particular
aos novos oficiais, o secretario
da Defesa, fazendo alusão
provável no debate sebre a d.'s-
tituiçãodogal. Mac Arthur,dis-
se do caráter essencialmente
"oemocratico" do exercito, no
qual os Jovens o"!c:ais apren-
dem antes de tudo a servir A
naefto. E frisou: "Varificnrcls.

sem duvida, ser diiicil, t-n
certas ocasiões, conciliar us
métodos democráticos do nosso
pa'i com decisões milita-e-i qce
podereis julgar necessárias. E'
justamente nessas ocasiões qce
nfo devoreis cíque:cr que so-
mos uma democracia".

SAINT LOUIS. 8 (A.F.P.)
— "NSo chegamos ainda, ao
fim da guerra na Coréia e

pessoa alguma poderá predizer
de que forma se revestirá, mas
torna-se cada vez mnls apa-
rente que, sem enfraquecer
perigosamente nossos próprios
recursos militares, vimos enan-
do terrivé.8 problemas ao re-
glme comunista chinês", uc-
clarou o r.cneral George Mar-
shall, secretario da Déíesa, dl-
rigindo-se hoje aos esttidnn-
tes da Universidade de sao
Luis, na defesa da Instituição
do serviço militar o'.;rieatorio.

O general Marshall. prós-
seguindo o seu dLscyrso, o se-
gundo r.as uliimas 24 horas,
roroximou às criticas feitas ao
governa norte-americano, a
ra-rcito dc sua poü-lca no
hl::trcn:o Oriente, àquelas que
lhe foram também c.iacrc -

das, ncr ocasião do pnrrnuiia
da reionstruçSo curopcía ou
da ponte áerea de Beriun.
Nestes dois casos, apesar dos
prognósticos pessimistas uo..

Maiores lucros aos produtoras pára S2
levar o nível de vida do trabalhador

A necessidade de se trabalhar pelo progresso do p?/'s
oferecida peias classes conservadoras ao governador

Rio, sr. Ernani do Amaral Peixoto

— Homsnagem
do Estado do

Concedido "dei cteaeie" para
a Impofíacão em auzeiros
Comunicado do Ranço do Brasil aos estabele-

cimentos de crédito
no banco (|Uu assumiu o «dei

INSISTE A
INGLATERRA...

referencia àquela questão era
destituída de fundamento.

Interrogado, por outro lado.
Bolii-i! a atitude do governo
liritnnlco, no que diz respeito
à situarão do Til>ct. C em
particular ao acordo slno-tlbt».
tano. o sr. Morrison declarou
que o governo britânico esta-
va a — par do que ali se passa-
va. graças às Informações
prestadas pelo coverno da In-
dia, acrescentando: «Aliás, a

política do governo tlbetano
ho manifestará princlpalmen-
te através de suas relações
com o governo Indiano».

A utr. deputado quo lhe per-
guntar.% se O governo «so >'on.

fusiiava Incapaz de seguir uma

politica própria do TIbCt», sob
o pretcxlo de oue a índia era

vizinha daquele pais. o sr.

Morrison declarou que a (Ir/U

Bretanha não tinha represen-
tne,ao diplomática no Tlbot.

Outro deputado perguntou
ao ministro se n questão tine-

tona nao poderia ser levada
ao Conselho dc Segurança,
tinilo o sr. Morrison respon.
dido que tal Iniciativa nâo po.
daria caber à Orâ-Bretanha,
frisando que o governo do

Tibet já havia tomado provi-
denclas naquelo dcntlfio, *ig-

noro, contudo, se persistiu em
sua primeira atitude?, acres-
centou o ministro.

INTENSIFICOU
O RANÇO...

sr. Alberto Buvnchl ou Bmore.
nas it oue pertença com «ua!.
quer Carteira ou Artencla
desse fianco. Otmnto n Inda.
uarfio riue se contem no cita.
do requerimento dc referencia
a ncquenos lavradores do F.s-
tado de São Paulo (pe esta.
riam a espera de fjn&nciamen.
to a Informação a ser dada
(. que o Banco do Brasil, atra.
vis dc sua' Carteira dn Cre.

DA ÚUT. FAO.
REFEIÇÕES PELO

PREÇO...
tval3 destinadas á regulamenta-
ç&i do assunto, praticamente
sem aumento de despesa de
vez que a manutenção do sei-
viço vem soido atendida. O
que sè cogita, port-nio. é de
ajustar n situação. Instituindo-
se verba própria nos orçatnciv
tos futuros. Por essa rc-fio
« que o projeto prevê mie a lei
entrará cm vigor, no dia l.o de
Janeiro de 10K!.
4Ü.221 /r»-or'OS FORNECI-

P03 EM 1818
Sallcnla. i .uims'ne, o pro-

leto fri' f-i-i vi-"' '"nc,n-iarflm

3 restaurantes, tendo sido dis-
rribuidos ü).lí2T nlmoços e que.
"conforme vem sendo consta-
tado, o "déficit" entre a ieocl-
ta ca despeza, vem caindo na
proporçfto do aumento do nu-
mero de refeiçrics fornecidas.
No momento, já está abaixu
<io custo da mao-de-obta c ca
calefaçío e ficará mais redu-
rido. aluda, com a organiza-
ção dos carda-los b&lanceado»
fíe<;undo ns calorias- necessa-
rios. com a economia decor-
reme dn seu provimento ut
verduras pela horta municipal
já. cm franca produção.

EXPLORAÇÃO
DE UNHAS...

conti atarem a exploração do
Eürviço do transporto coletivo
lieniáo sujeitos ás sesuinte.i
obrigações:

á) — Facilitar ft Prefeitura,
do modo mais amplo c com-

pleto, o exercício dc seu poder
de fiscalização técnica, econo-
mica c financeira; b) obede-
cer ás normas gerais de con-
tabllidade que a Prefeitura e.i-
tábelecer; c) sujeitar os voi-
culos destinados to transporte
coletivo á vistoria da Prefel-
tura antes de pô-los no servi-
ço e sempre que ela o deter-
luiniir, excluindo do trafego os
que forem julgados Impróprios
na vistoria.

Art. :i.o — As tarifas das
Unhas cuja exploração for
contratada com terceiros so-
rão fixadas pela Prefeitura o,
quando for o caso, por ela ro;
vistas.

§ l.o — As tarifas do cada
linha, ou conjunto do linhas,
do mesmo contratante, serão
fixadas de modo u produzir
uma renda equivalente com a
possível aproximação, no eus-
to do respectivo serviço; 5 2.0

Para todos os efeitos, inclu-
slve tomada de contas, apura-
çâo do custo dos serviços e fl-
xaçao dc tarifas, considerar-
se-ão isoladamente a receita e
a despesa da concessionária e
as de cada um dos contribuía-
tes. § 3.0 — As contriljulç«V'3
pecuniárias que os contratam
tes recolherem ft concessiona-
ria serão por cia escrituradas
em conta especial, quo perhii-
ta verificar o seu montante a
qualquer momento. Art 4.o
—- A manifestação da Prcfei-
tura, nos casos previstos neste
decreto, será do sua própria
iniciativa, ou, ainda, provoca-
da pela concessionária ou pe-
los terceiros quo contratarem
ou pretenderem contratar a
execução do serviço. Art. f>.u
— O presente decreto entrará
em vigor ua data de sua publl.
cação, aplicando-se, no que
couber, aos contratos já ceie-
brados».

O Banco Í.0 Hrasil através
da Fiscalização Bancaria cm
S. Paulo, está comunicando
mis Bancos « Casas Bancarias
da praça que operam em cam-
blo. o seguinte:

«A fim do atender a Inte.

resses reciprocou do Importa-
dores e exportadores estran-

Cairos, bem. corno dos estabe,-
Icclrocntos bancários locai» e,
ainda, para dirimir duvidas
suscitadas, vimos comunicar,
lhe que os bancos autorizados
n operar cm cambio poderão
assumir o (lcl credero de lm-

portadores brasileiros. err.
cruzeiros, perante firmas for-
necedora-i do Exterior, desde
oue sejam observadas ns so-

fjulntcs condições:
n) oa bancos poderão aastu

mlr o «dei credere» dos im-

portadores brasileiros,

portando-se como se
fia dores e principais pagado.
res dos mesmos, em cruieiros,

perante acua fornecedores do

Exterior, Beiiipre sujeitos aos

regulamentos cambiais vigen-
tos no Brasil;

b) expedida a garantia do

pagamento em cruzeiros, o e.V

portador estrangeiro processa»
rá o embarque das mercado,
rias i! girará letra do cambio,
a vista ou a prazo, expressa,
cm divisas, contra o Importa,-
dor brasileiro, e a remetera

por
das

com-
fossem

credere», para co!.rança na
form.i ord-naria;

c) à apresentação da letra
du cambio, o sacado efetuará
o equivalente deposito em
cruzeiros, uos termos do Dc-
cretõ n. 21 Ò3SV de 20 dc mar-
,-o do 1(134, para oportuna
úprcsentàÇâo do pedido de
cambio à Fiscalização Manca,

ria. o qual, 
'dc 

acordo com

os regulamentos vigente?, so-

mente poderá 
' "'ir feito

ocasião d» - vencimento
respectivas' cobranças;

d) fica entendido que- sen-
do o «dcí credere* nssiimi.1i)
om cruzeiro*, a garantia ban-

caria caducará no ato oa efe.

tivação do deposito em moeda

nacional, sem"qualquer
promisso do fechamento
cambio respectivo;

c) os depósitos por essa tor-

ma recebidos pelos bancos de-

verão, loíto no dia Imediato.

ser transferidos para o Ban.

co do Brasil S',A.. S ülsposi'
cão da Superintendência da
Moeda e do Credito, de açor-

do com a resolução desta, em

Híssôcs realizadas cm 3ü,R t!i

o'l-l|7!48. Sua devolução so

fará na forma habitual. na

ocasião tm que o banco por-
tador da cobqmça efetuar
fechamento do cambio
respondente. mediante
da Fiscalização Bancaria»

com-
do

o
cot.

avisto»

Pelas classes produtoras do
São Paulo, foi homi-.nageado
ontem no Hotel Esplanada,
com um banquete, o coman.
dante Amaral Peixoto, gover-
nador do Estado do Kio, que
ora su encontra cm visita a
esta Capital, à recepção com.
pareceram representantes dc
entidades do classe, altas au-
torldades c deputados, sendo
(pin coube ao sr. Henrique
Bastos Filho, presidente da
Associação Comercial, a In.
cumbencia do saudar o ho-
nicnngendo.
QUANTO DEVEMOS AOS

PRODUTORES
Agradecendo, o ar. Amaral

Peixoto dirigiu-se )nic!nlmen-
to aos produtores paulistas
declara nilo:

— «Os demais brasileiros da
Federação sabemos quanio
devemos c podemos contar
convosco para as transcen-
dentais tarefas r1aclonal.it da
ni'.aptação do país às cxlgcn-
cias do Beu destino social o
quanto nos serão utels o exem.
pio e a contribuição da vossa
clarlvldcncla, do vosso patr|-
monio. da vossa desmedida
capacidade do vencer».

Rememorando a historia de
nossa vida política, mlientou.
n seguir, o comandante Ama-
ral Peixoto, quo até 1030 os
postos políticos tinimm sido
ocupados quase (pin exclusiva-
mente por bacharéis e ercep.
clonalmento por alguns nvll-
tares que orientaram a pri-
melra Republica, embuidos
dan lições magistrais do quom
n dominou, senão com a auto-
ridade da sua posição de go.
verno. pelo menos com gran-
dc superioridade do sua Inte-
llgcncla o cultura — Rui Par.
boca.

ANTES DE 1930
Continuando, afirmou que

nntes de Ifi30 patrões e em-

pregados viviam Inteiramente
afastados da administrarão do

pais, dizendo quo a partir da-

qtjele ano. bem outra foi a
Rua posição na elaboração da
Constituição de 1934. o mes-
ir.o acontecendo depois dc ou.
torgada a carta de 1037, quan-
do. então, se faziam ouvir nos
conselhos de governo, através
do suas organizações de cln*.
se.

PADRÃO DE VIDA DOS
TRABALHADORES

Frlaou, referindo-se a poli-
tica social, que pára quo pos*
«amos elevar o padrão de vi.
da de nossos trabalhadores,
quer urbanos, quer cs üo cum-
po. devemos possibilitar as
organizações produtoras. wt.
todos os setores, oportunlila-
des de lucros que lhes pcrml-
tam a concretização dessas
medidos.

Quando ã politica finanecl.
ra atualmente seguida no Bra-
sil, lembrou o governador co
Estado do Rio que esta a
mesma com sua ha':e assenta-
da em se conseguir, o mais
rapidamente po»s vel. o equi-
librio orçamentário, o que 6
indispensável para outros em.

preendlmcntos do maior \u!U>
já desenvolvidos pelo gover»
no da Republica. Sem boa li-
nança, nada será possível ten-
tar o dai a necessidade do nua.
so decidido apoio ao governo (ia
União, por tão Bahia orienta-
ção financeira.

COMO VAO DECORRER OS
PRÓXIMOS ANOS

Depois de se reter.r a neces-
sidade de créditos para que
todos tenham oportunidade,
clevaudo-se, consequentemente
O padrão de vida do povo
brasileiro, e do render hon.i>-
nagens à pessoa do sr. Wa-
ahim;lon Luis Pereira de Sou-
na, abordou o oranor as pers-
poctivas para o futuro, no

piano mundial, assim se ex,-

prensando: <mno sabemos co.
mo vão decorrer cs próximos
anos; so o mundo vai assistir
a uma nova guerra que nus

há de impor as mais severas
re.rir.çõca e aj maiores d.r.-
cuidados, ou se teromc3 ainaa
alguns anoj de paz. Num Ou
noutro car.o, porem, o nu:::'.o
caminho dovo ser o mesmo:
trabalhar interi:;'.vãmente pelo
progresso da non-a terras.

No finai da reimão, o sr.
Humberto Reis Costa ergueu
uir. brinde de honra ao preri-
dente da Republica.

adversários do governo, a po-
lltiea deste, proclamou liar-
shall, acabou revelando a sua
perfeita jiMteza.

Após ha.er posto em reievu
o golpe mortal que o oitavo
e::ercito acaba dc desferir *..»
prestigio comunista na Asm, o
general concluiu relicltanuo-vj
pelo fato de que o governo
nõrce-americano temia eturen-
tado até o presente todas ai
suas situações e ao mtamo
tem -o evitado a guerra imiu-
dial'.

LONDRES, fl (A.V.V.l -
"O inimigo foi derrotado uu
Coréia", proclamou o muni-
tro da Defesa nacional, m.
Emtianucl Shinwell, íazenou
uma exposição sobre o coara-
tu coreano, na Câmara uos
Comuns. Disse o titular; "Oj

er.ercltos ch.ne^cs e norte-cu-
reanos acham-se consiaeravcl-
mente deserganbaaos. a cou-
tra-ofeiísiva desencadeada num
momento propicio pelo general
Van Frost, e brilhantemente:
executada pelas tropas da
O-iU, a;:anhoi« o inimigo ua
Bürpresa, causando-lhe íc:i-
s.veJs perdas. O fato de sol-
dados chineses e nowjsnz ca-
tarem rendendo-se no;c, mun
facilmente do que antfcü
aoar...o.ia.ido ^iand2 quaniiua-
de úi material dc guern»,
mo:,í:a, ao que parece, o ea-
íraquecimeato ge.-al do lnimi-
go. Entretanto; quero leia-
fcrar á Câmara que ainda nni>
existem provi;:! de que o pu-
tenclal militar chinês teahA
k.üo ser.amenLo a.ctado. bc
ria pouco prudente admiti.*
que o in.mi;;o foi atinado uu
modo definitivo, mas também
n-.o se poderia cogitar ue ne-
gcclar.^e3 de paz, enquanto
Pequim f.ersistir na sua atitu-
dc. Disamos, porem, que nao
haverá "impasse" militar na
Co.'cia".

O sr.' Shinwell declarou
ainda que as perdas chinesas o
norte-americanas, relativas ao
mCs de maio, são oficlalniento
avaliadas em 200.000 homens,

EDITAIS

ÚLTIMAS DK ESPORTES

Derrotado o Arsenal pelo Palmeiras

Por trAs tentos a um, baqueou o quadro londri-
no — Vitória do América sobre o Portsmouth

FATOS POLICIAIS

Feridas
me

várias pessoas num
entre quatro veículos

tlmo ,1 nonte nobre o riu Tleti,
«•iiüsando « ai-liIenU ferimentos fin

,..•¦..-. ' '•«. «roa da, 1 horas, n> »*^%£»**££
rerl(leon-M ur.it çousao c"»1 * ,c,lu •

,art.J jwhoís, í ds» HUíli lorun

ho«pitsll«.d«* Instaonado taqu.rtto » respeito, a aütorldad, de ser,lço

n* Central soube nu,i colldlriim o bimd» 313, o onlbiu lSt.19. oi car.

ro, de alimiel 3.10.01 « 5.7.1.7(1. dtrlrldo». rtmctlíMuMite, poi EncUde»

l!..m«,s .1-- Morais, o.r.r nanta» Medclrof, K»n,;|5oo Cardoropoll , Lou

Horrlchelo. As vitima, uue viajavam no honile. k»o as «eiUlntea:

mando d» oliveira, de ^S üi.oj dc ld.ide. casado, morador nu ma

r°i. to Verte nonato tom»* ¦>• « -»" fl««af- J-ÍSJ?
ídeL ! ma Sa^i.alni. «5, OlM. U«ia... de * 

^^rj^l
domiciliado A «» /.«««. •• »• v"^' B»P«'1«rtl * ,,one Pro,pero'i06,

amiü «le Idade, wltolrí moradora k rua Inhaúma, 38;. r-as.wram fil»

„elo POítO ia Assistência, qua proviuen.-lou a lnternacio, nu Hospital

da Beneficência Portuíueia, de Armando de oiirrira • nonato gaplea-

ia, no Hospital das Clinicas.

Ar-

VAP.IOS CASOS Dl! ASSALTO li

AGRESSÃO - lte(;i»trou » policia
«lia «le ontem, varim caíof il« •M&ltO
e Bgresiilo. A> 4,30 horai, na «lame-
i!a Iliirlin «le Campina», 327, «milc
erisie uma maloca, Ji*é Perdia d«
Miranda, de 2i anoa «le Idade, aolte'-
ro, moiador a ma Quarenta « lií».
i2fi, Alto «ic Vila Maria, f«i »ual!a«lo
t agredido por Valler Sabinu, Auto-
nio Sabido Gmfllvtt, Terezlnha de

(c-,nu Silra e Seba«ti»na do» Santn,

que lho tiraram a Importância de
vinte e um cruzelrot, unic» dinlieito
(im possuía*

- Na) lmeiila«,-<le» d« wu domicilio,
H run Quatro, n.o 2l, Alto «Ie Vila
M,irin, Mipuel Arcari, de 54 ano* de
iilaile, caiado, foi assaltado por indi-
tlduos n3o lilonlificailf», ficando tem
seu reloRio de bolio. Oi anallantej
consrjpiiriuii fugir • a vitima, pn>-
ciiranilo o potto do Aülstemia, foi
R.«tdicad><

VIOIJSNTA COLISÃO !>E VEI-
CIIIOS - No cruzamento «lai ruas
frança e Alemanha, onlera, 6» t.W
huras, o automóvel particular de cha-

pa n.o 1.51.80, dirigido pot IlcnM-

qu- Brenner, colidiu com o autocaml-
nlilo «le chapa 42.13.87, de Earuerí.

pulado por ]«U Antunio Domin(;iicj,
de i9 anos de Idade, wllcin, domi-
cillado a rua Antônio prcilerico, 54.
Depoi» do chiyjue, o primeiro veiculo
capotuiii ficamln Je iw!m pari o ttr.
José Antônio Donrnguei sofreu feri.
mente» e foi medicado no p<i-1o da
As.lsteocia.

MOTOCTCUtTA APANHADA POR
UM CAMINHÃO - N» rua Tobl»t
(hrrrto, csrpilna da rua do» Trilhos,
«ia mihhJ de ontem, ai í«,30 horaa,
n nrotocklíta de chapr, 475, pilotada
poi Ciietono Delalata, da il ano» d»

Ma«tí, caií.lo, resUrnt» li rua Cel.
I.iil* Gonzaga Azeredo, 2-13, n3 Vila
Matilde, foi ap'ir.huJa pelo ouiucami-
nliJo de chapa Ot.284, conduzido por
limiliu Afonso. Do ocidente remlínu
fcofrer o motociclista grave* fetlraentx^i
[jnio ftsiim que foi intcriiodo no \Ur\-

I pitai das Clinicas depois dos curati-
I vo» da Assistência.

irtox tnnt. - tdportf
— Tudo no 

JORNA.» hú NOTICIA?
Ò Comercio contra a
importação de inan-

teiga argentina

RIO, (i (Ashdicss) — Po-
dentos Informar aue o comer,
cio recebeu com indiunacão ¦*
noticia do «ue o Brasil vai
importar manteiga nr«enUna,
embora confesse uue nâo ea-
teja recebendo o »roduto do
interior do Dais.

Os i)ri>(lulore8, nor outro
Indo dizem otie a cnrestla do
nal e da folha de flandres,
ulem da redução iIub nasta.
yens provocará brevemente
uma crir.e do leite no Hio.

Otiínto .'i rnantelaa araentl.
na. frisam «lie. embora noHaa
ser posta no ltlo de Janeiro a
preço menor nue e. nacional,
trata.se de roiluto de inferior
ntialldadi;, mio devendo se es.
truecer da primeira experiên.
ria feita riesse (sentido com a
manteitza mie nos mandai-fim,
auo foi a pior nosslvel.

o Palmeiras Impôs-so tirllhan-
tomonto no Arsenal, de I,i>n(irc.<,

pota coiitníícm de trO» tentoa a
tini, c-m partida realizada on-
toní, & noite, no Pacaembu. O

conjunto alvlverde, depois do

Jn(;nr um futebol modesto »o

Iirlinfclro tompo.^TisabUltou-.He de

manolra Impresalonanto na faa»
(l**rrrifí<ilrà.

Com a nnld.i de Brand8oal>
nho e a entrada dc Canhotl-
nho, o ataiiti» palmelretifle pai-
wnu'a pn.iltizlr bastante, envol-
vendo com porfelç&o a defoca d»

tjuadro londrino. Na fase flnnl
nm virtude flaf conntnnteü ar-

rernijtldns do quinteto atacante
alvlverde o qundrn inurli"» re-
ouoii completamente e pasnnfi -i

(ofrr-r «nt "eu camno. Todavia,
ii conjunto esmeraWlno, apr»-
Montando um futebol llçelro a

Iiiilnitnnte, decretou a nneda,
por trís vozes, da metn cn-
traria.

03 TENTOS
I^oirle, meiadlrelta; nbrlti a

contntrem em favor «lo Ara*,
nal. nou t| minutos do primei
ro tompo. Aos 5Í minutos da
ultlmn raso, f.lmlnha emoatou.
Jair nou 27 minutos, rcoeben-
rto um rnsRC d* t.lnvi. atirou
com violência, assinalando o
soiíunrto pnl. Aos (3 mlnutoa,
f.lma passou « boln para !.!•
minha e ente arrematou « mar-
COU o t^rrolro arot,

0:1 QfAOItoa
Os quartron loirnram eom a

Besrulnte cotistltolelol
PAf.MRIP.AR: Oberd.l: ünlva-

dor « Juvenal (Pilntitel: Wnl.
demar Plume. I.uls Vila e Do-
ma; Uma, Aquiles, I.lmlnlia.
Jair e Canhotlnho.

Assístêiifila cultural
do £ovôrrio aos

sindicatos
O Sendfo «le Cultura da Seeieta-

ria do GoTÍmo, no »entii!o de contrl-
buir para a «Hfinüo da leitura e iprl-
moramento niltuial daa rla«ei trato-
Ihttdora», está dirigindo ionMlt.ii «o»
lindicatn» iôl,ie a aituaçao «le «uai W-
Miotecai », ainda, qunnlo ri» obra? 4e
Interente pira «ui a5s«KÍa<lo«.

Sabe-w asiim, que o pivèmo fi»-
luta tem elal»)ri«Io largo plano para
o perfeito e ct\h*\ cumprimento de sstvt
objetivoa • funcOc» d» »»iiteiv:la ml-
toral.

AItíi'!-:.S'Ai,r Swlndln! Scott t
Bamen; Forbe«_ rianlets • lio-
wen; Mac Plicraon, Loiíle (Ito.
opor), Godmunsson, Llaliman e
Martlen.

.Va equipa do Palmolras, dos-
tacaram-se Jnlr, r.ul» Vila, l.l-
inlnlie, Canhotlnho, Wnltlemar
Flume e Juvenal. No quadro
«lo Arsenal. sobresHiiIram-fle Vm-
lies, Rivltidln Scott, Itarnes »
Lojrle.

o preilo foi dlrlüldo pelo nr-
bltro l/ifrl^n Blyth, (iue uva
um ileoeminnbo noonas regulir.
A remiu fo| do 31.t.5:íft,0P.

VITOltIA IV! AMERICA
RIO. 6 (A.SapreM.-tl — Voltou o A-

m-rleii a r-.'r-dltar o feito do Flu-
mlnense vencendo cate<;oricamon.

te açu nrtversjrin. o Portsmouth.
N5o f-UTiia os liiTle.ies pre.ia fncil,
pois por duns vezes se ndlnntaram
uo marcador, porem o America

. náo «o Intimidou <• nn brühimte
ri'.'icao loirrou dominar e voneef
üpu vnluito adversário.

Iniciado o primeiro tempo, mos.
trnrain-Eo oa ln^lcsca agresílvoa,

procumndo a todo o custo iii-uigu-
rar o marcador. O quadro lixial
resputidi-u os Dt.iqiii-o contrarlooi
m.ia s«:m resultado. Aoa 15 minu-
toa, Kold abriu a cnntagi-m. Aos
37 minutos, coube a Dixon numa
infidlcldíiUii marc-r um tento con-
tra, a empatar a peleja. Continua
ram oa visitantes a avediar a me

ta de Osnl o no ultimo minuto da
fase Inicial conEeguIrum assinalar
seu fleiítindo tento, por intrrmedio
de Rold novnininte.

Na segunda fase, porem, o A-
n.ürlca voltou com vontade de
dominar o adversário e nSo per-
inltlu que este aumentasse a con
Instem. Depois de grande luta, Itu-
bens conquistou O empate aos '10

minutos para Ranulfo nos 39 asai-
nolar o gol da »ltorla. E cora 3
tento a 2 foi o Portsmouth venci
do pela segunda vea cm com poi
brasileiros.

Apitou o encontro o «r. Ellis,
luglr-s. o a renda alcançou CrJ ..
«10i1.863.00.

Os quadros atuaram assim for-
medos:

AMERICA — Oinl; Joel e Os-
mar; Rubens, Osvaidlnho e Iva;
Natalino, (Valterl Manec.-i. Dimua
iNIvnldlno) Ranulfo e Jorçlnh»
(Natalino).

1>ORTSMOOTH — Putler; 6te-

phan « Ferrler: Thompson. Prog-

gat a Dincúlnsson; Hanls (TuveU

\ Peker, Belo. Philip» • Parker.

3.ft VARA — 3o OIICIO
CITAÇÃO US KDiiaÜDO CLATT,
CO.:i O PP.AZO DF, VINTE DUi
O DOUTOR VICE:, TE B.AJINO

JUHIOR, Juir, Uo Direito da
quinta vara eivei dista Co-
marca d:i Capitei do Estado Ja
brio Paulo, etc.

Faz saber aoa que o presente
«-ditai vir. m ou dele conheci.
inento tiverem e Interessar pis-
ia que, p^r parte de doai Aa.
ema Wenbo Clatt lhu tol dín^'!-
oa a petição aegulnte: "Excolen.
us.s:mi> Senhor D.üitor Juiz uo
Direito da Vara Civil. Assina
IVehbe, Clatt, libaneza, ca.i;:dn.
ile prendas domesticas, tíour.ci-
lisda e r-nld/nífí u".'j;<i Capital,
« rua Olicerio, aetecentos e 31.
leuoi e ciuco, por s-u procuri-
dor bastante, o advogado uue
esta subscreve, com esoritorlu •
rua viulntino Bocaiúva, c.nto »
vinte e uoifl, quarto ana-ir, i\
ír,-51. p;de vi.nia para expor »
V. Kxcia. o que segue: A «upil-
u:nte, coniorme si! vfi da Inciu-
ou certittao. contraiu matrimonu
«.m Nova Rezende, Est. de Mi-
ras Geral», aos vinto e sete lo
u.jzembro aa mil novecentos v«
trinta e quatro, com Edmundo
Clatt. D-"Sda Setembro ue mu
iinveci-nios e trinta o seis. eou.
nmo, aeu mnnuo se enconliH
d".iapur>'Cldo, sendo Inirutifiiiaa
iod."S as díll'j,'nctai Seitas nu
sentido de localiza-ln, como »«
poae verificar p'.-lo3 documentos
Inclusos, asslnauoa p"io senhor
Cônsul Geral dn LibafkVi nesta
Capital, senhor Hector Klat, pa.
rente de sru marido, e pslo Un-
lesado Patriarcal Green Ortbdo.
Co A-chim.inrtrita tüsaia Ah'jud
Acontece que a supliçante para
,,r,,vi.r a mu» :.ubs'.:<tencla deseja
i-sinbeleoer-se comercialmente,
necessitando de consentimento
marltal, pelo que n-quer a i»«.
au, excelência quo, atend^nd-i
tos fatos expostos o provados, io
Clitne de suprir por sentença es-
rc consentimento, para os r,na
itf.Tldoa, processada esta na ror.
ma legal. Frotesta-se pela pro-
uuçfto do prova, testetnunntu coso
fi-iam precisas, dá-se «. presente
pura eleitos rlscals, o valor aa
i.m mil cruzeiro» o, D. It. c A
P. deferimento. 8. Paulo, oe-
yeascls de maio de mil novec-u.
tos e clnooents, e um. pp. auii
Yazbek". Dlstrlbüçüo: A quinti
vara cível. Ar, quinto onclo ci-
ml. Ao Primeiro Conuntor. An
Segundo Depositário, 3. Paulo
t'(,7ii«.'':,..i dfi Jiaio do rnll not«*
eentoii e çincoenta o um. Pelo
l.o Distiíbuidor, aeraldo Flor".
Despacnos! "A. n conclu.«ao. «3.
J'. 18|S|S1. Sabino". "Citc-a,! a
Dr. Curador Judicial, a. P. 1>W
51. Sablno". Pareoeri "Tratam

estes auci.» ae processo especial
de "outorga Judicial de rons-ii.
lamento ulsclpüriado nos artigo»
si.iscentos e vinte e cinco a ssis-
centos e vinte « oito do Coaiii.i
de Processo Civil n Comercial
Atega u nutora. dona Assina
Wehbo Clatt que seu marido i".
encontra ausente <:m lugar Ig-

norauu, « peuu seja suprido seu

cniisi-utlmento para que poaM
(,l« e.ietcer a profissão de co-
merolante. Parece.nos que ae ta-t
necesiiarlo proceda a autora, s
citação regular de seu marido, s

qunl. st nlío puder ser telta por
mandado (e uma certidio negi-

tiva uo Oficial de Justiça
rmuidado J*. constituiria
dt prova da ausência)
fer rcallr.ada por edital,
essa cltaçSo dever*, sei

horas. E. para quo ninguém al-»«
S,uo Ignorância, ser* afixado o
{.t.bllcaüo na fonna da loi, SJi
l'.uilo, primeiro de Junho de mil
novecentos o cincoenta e um.
Eu, Juírurtha Pereira de Artm.
pa, es'jrivlo, subscrevi. O Juis do
Direito, VICENTE SABINO Jt/,
KlOlu

(M3B0A - S-7J

no
começo
devera
- Sei»
Ind ile-

rido o pedido da :>uton. Sao
Psuio. H|5|M, Marceilo Ribeiro
dos BantOi, Curador Judicial, em

Comlssfto". Despacho! "Faça-se s

citação edital por "lnta dias. 3.

p, vinto e oito, cinco, clncoenia
„ um. Babino". - Em vlrtudi
do que, expediu-se o presente
«ditai de cltaç&o com o prazo da
vinte dias, por intermédio do

qual tica citado O suplicado
EDMUNDO CLATT, por todo o
Dmteuuo da petição, despacho» o

carecer aqui devidamente trans-
crttos, bem como parn decorrido
c prazo edital de vinte dias, no

prnuo legal apresentar os alega-

çOee que tiver, para o qu" esto

Juízo est» instalado no quarto
pavimento do edifício do Palacm
da Justiço, a Pruça Clovis Be-
vllaqua, onde funciona todos os
«ias utels das tl'-ze As dezessua
horas, exceto «toa sábados que o

vai das nove as dozeexpediente.

9.a Vara Cível — O.o Oficio
Civel

EDITAL DK EXTINÇÃO PK
OBRIGAÇÕES COM O PRA-
ZO DE "0 DIAS, REQUEKI-

DO POR JOÃO LOPES
COIMBRA

rt DOUTOR FRANCISCO
DE PAULA CRU^ NETO,
•Tula dc Direito da Nona Vira
Civcl da Csmarca da Capital
cto E.itado dc São Paulo, da
Republica doa Estados Unidos
do Brasil,

FAZ SABER noB que o pre.
sente edital virem ou dole co-
nhecimento tK-ercm õ inleres-
sar possa que, por parte da
Joã') Lopes Cuimbra, lhe foi dl-
rifridi a netlção seguinte: "Ex-
mo. Sr. Dr. Juiz de D:rclto da
Nona Vara Civel . João Lopes
Coimbra, brasileiro, caiado,
romerciárlo. residente A rua
Inorolft numero 910, nesta Ca*
pitai, nor seu advogado, vem,
narrar e requerer a V. Exi-ia,
O scTuinte: — l.o — O supll.
canto cm mil novecentos e
rrinta c sela, era estabelecido
nerta cldado à rua Cantareira
n. 229, com comercio de lanioa
em treral, cm nome próprio. --
í.o — Em Dezembro denso
nno foi-lhe recjuerlda a íVên-
cia s?ndo ela decretada em 9
c>> Jandro dc 19.TT. — 3o -•
Feita a arrecadação doa bens o
vendidos estes, no período (1(4
sindicância, nrocedeu-sn a ele!-
çáo do lloulilat/i.rio, cm 2S
«vlntf! o cinco) de Março do
19.,,R (mil novecentos e trinta n
oito), prestando o ilqulilatnritj
nosso mesmo dia o devido
compromisso. — io — Desfia
entao nao setrulu o processo
sua marcha rcfrular, at6 a Jtin-
tada aos autos do Relatório
definitivo, polo HquMatarto,
rm Maio dc 19-11. A partir
desta ultima data até hojo,
(incorridos mais dr» dez (10)
ano?, o processo ficou parado,
não cabendo ao Bupltcante a
menor culpa por tal facto. Po-
io exposto o com fundamint.r,
no nt-mero ITT, do ártico 135
da Lnl de Falências, vem o su-
pllcanta requerer t. V. Esclrt,
eejam julgadas extintas as
suas obrigações, depois do oi>-
serradas as disposições legais.
Junta o supliçante prova d«»

que não foi condenado por cri-
me 'alimentar e qu« nenhuma
ncç.io ou execução por ramo
de crédito ou por obrlgaçbcS
declaradas na faiPncla llin íoi
ajuizada. Por ffir de Direito
P. Deferimento. São Paulo,
l.o (primeiro) de Junho a»
1851 (mil novecentos e cinco-
c.nta e um), (a.) Joáo Cri-
Eoctomo Bastos Passalacriun,
(Devidamente selaria). -- Des.

pacho: A. em anartaao, pm-
cegge-sa nos termos do art. 137
da Lei Fallmentar. São Pau*
lo. 2.8-9Õ1 (dols-scls-novecen'
tos e cincoenta e um), (a.)
Cruz Neto". — Em virtude ao

que foi expedido O presente-
edital, p-ilo qual citados fica-
cam todos oa Interessados pa-
ra, dentro do prazo dn trinta
dias do presente edital, apr*-.-
sentarem, em Cartório, oposi-
çâo ao pedido constante fla

petição supra.transcrita, clcn-
tlflcandoos ainda de que esto
Juízo encontra-se instalado nn
hala quatrocentos c trinta- n
um do quarto pavimento ao
Palácio da Justiça, sito em
frente a Praça Clovis Bevtlac-
qua, nesta Capital. E para
que chegue ao conhecimento
de todos o ninguém possa ale-

«ar ignorância, expedlu.se o
presente edital que será publl-
cado pela Imprensa « aflxaao
no lugar dc costume deste Fo-
rum, na forma da lcl. Dado
n passado ncBta cidade de Sao
Paulo, oos cinco dias do mes
de Junho do ano de mil nove-
centos c cincoenta e um.
Eu. (assinado) João Sllvelr»
Prado, Escrivão, subscrevi.

O Juiz de Direito
(a.) Francisco de Paula Crus

Neto.
1-1
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Í^vTmknto SINDICAL

Primeiro contato, hoje, do novo delegado do ÍAPI
em São Paulo com os sindicatos dos trabalhadores
•A« 1« horas será iuauguradoT7e^ato do presidente da República na

MegaíS taUtuto - Convite do sr. Luiz Carlos da Silveira aos

JORNAL DE NOTICIAS PAGINA K

Justiça do Trabalho
íuntas de Conciliação e Julgamento

sindicatos e federações - Visitará os órgãos de classe
J ¦-<• - 

quo a delegacia deseja Inl-
ciar uma política dc aproxl-As 16 horaa Ac hoje sem

ifeita a inauguração do retrato

lio presidente da Republica

no gabinete do delegado do

Japl em Sâo Paulo. Trata-se

dc urna iniciativa do nr. 1-uls

Ciuloo Ua Silveira, que (lese-

Ja com esse ato assinalar os
novos rumos da previdência
social, tragados iis autarquias

pelo sr. Getulio Vargas, no
discurso de l.o de maio aos

trabalhadores.
O ato contará com n pre-

eeu;a do governador, dos ae-
cretarloa de Estados e dos
jnembros da Comissão do Rees-
truturação do Partido Traba-
Jhlsta Brasileiro, nleiv. dos de.
legados ('.ns demais autarquias
do previdência.

AOSCONV1TB KSPECIAl
HINDICATOS

O sr José Marin. de Freitas,

ajseistente do delegado regional
do Iapi, transmite, pelo JOlt-

NAL DK NOTICIAS, o con-

Vttc do sr. Luis Carlos da

Silveira aos sindicatos e te-

,lcr..«;õns de trabalhadores.

para a solenidade de hoj",

com a qual o novo delegado
,1o Instituto tnicinrá seus con.

tatos com os orgaos do classe

rio enipregntlos.
Doseja o sr. Luis Carlos da

Silveira programar uma se-

rio de visitas aos sindicatos
dc trabalhadores, a fim ae

ouvir diretamente on interes-

Bados no andamento de pro-
ccsros dependentes do Insti.

Nesses contatos, serA frisado

Aumento para os tecelôes

Entendiirênto. hoie, do Sindicato
com os industriais da tecelagem

Km virtude da presença, ontem cm Rao Paulo, do governador Ama-
ral Peixoto, que foi saudado pelan Industriais da flaçilo e tecelagem
rito se realizou o entendimento dos empregadores com o Sindicato dos,

Trabalhadores na Industria do riação e Tecelagem, sobre o aumente

<lo« salários.
Hoje o ar. Reis Costa e oa demais industriais receberão a diretoria

oo Sindicato presidida pelo sr. Joaquim Teixeira; o encontro está mnr-
cado para Ac ia horaa, na sede do Sindicato da Industria de Klnçao a

Tecelagem em Geral, esperando-so possa ser evitada a suscltacfio de

novo dissídio coletivo, através rto negociações diretas para atualização

Oo dl-sldlo anterior com » corrigendo da exl|?enela da nsr.ldv.ldnde to.

tnl so trabalho, Jí. constante na lei do repotii.o semanal.

ninc,ão tal do Instituto oom os
sindicatos, que possibilite que
todo e qualquer caso de lnte.
resse dos segurados seja tra-
tatio rapidamente, estando o
delegndo e seu assistente a
disposição don órgãos de cias-
se, para reclamações e auges,
toes.

Com essa política prevwcn,-
ciaria, vlFa a delegacia fazer

que todas as questões sejam
solucionadas ou encaminhadas
aqui mesmo, at.ó aquelas citm

dependam notoriamente de

previdência da dlregao nncio-
nal do Instituto.

Pura êxito desse programa
dn trabalho os sindicatos de.

verão ser realmente informai-
dos das dificuldades com que
luta o Instituto o de quais an

suas reais possibilidades as

fazer face às reivindicações
dos trabalhadores, separando,
se completamente aquilo quo e

assegurado pela legislação
atual, daquilo que é projoiu
ou simplesmente reivindicação,
ainda dependente de providen.
cias outras, fora do alcance

do uma delegacia regional.
Sendo a primeira vez que

aquele Instituto inicia uma

política desse tipo eom os

seus segurados de Suo Paulo,

espera-se quo os propósitos
anunciados pelo ar, Lula üai-

los da Silveira encontrem a

n.eibor acolhida no soio oon

trabalhadores na Industrio.

JUl.OAMF.NTOS DB ONTEM
í.a JUNTA

Autonlo Ribeiro da Silva X Frl-
gorlflco Wilson do Brasil: proce-
deute; Agnelo da Bllva Negreiro
x JoSo do Nascimento: en.hargoa
rejeitados; Paulo Crasuausckaa x
Fabrtci. de CalçadOB Fluest: arqul-
vado; Abílio Venerando a Cia. VI-
drarla Santa Marina: arquivado.
i.j JUNTA

Roque do Morais x Manoel Jor-
ge Soart-a: arquivado; Uno do
Carvalho Júnior s Cia. Nacional
dc Artes tirstlcaa: arquivado;
Narciso Poironl x Eduardo Paga-
nottt ,'i Cia.: procedente em parto;
Alclno Antônio de Almeida 1 Os-
valdo Elaocardl: arquivado; Joao
dos Santos Netto x C.M.T.O.t pro-
oedente; Kdluar Gonçalvea da

Bllva x Neofarni Luta.; arquivado;
Carlos l.olaln x Soe. Comercial e
Construtora S. A.: arquivado; Ho-
mio Rodrigues Fernandes a Me-
talurglca Decorativa Ltdn.: lm-
procedente,
fl.a JUNTA

Tjmberto Sajour» x Cinelandla
Loterias: arquivado.
Ú.a JUNTA

Virgílio Morelro x Padaria e
Confeitaria Cora: arquivado; .loa»
Lázaro' Atentes s laddoro 8ouxo:
procedente à revelia.
7.S JUNTA

Angela Antonla Oandolfo La-
vrado x IR1" Mataraiao: arqutv».
do; Silvio Garcia e outro t Gr».
fica Ciro Ltda.: procedente; José
Dornelea Marttna -. Nunes Tuvio:
procedente

EDITAIS
"Neve" Indústria e Comércio S/A.

Ata da Assembléia Geral Extraordinária,
realizada a-25 de Maio de 1951

i indústrias de Camas Gilda S. A.

NOTICIAS MILITARES'
- ¦¦ ¦ III'". ¦*

O traslado dos restos mortais dos
brasileiros sepultados em Pisloia

Somente em 1053 serfio trasladados para o Brasil os despojos dos

heróicos componentes da Força Expedicionária Brasileira, que tomba-

ram ..a Campanha da lU.lla e loram sepultados no Cemitério Hrasl-

leito de Pistola,
Segundo um aviso recentemente assinado pt-h. «r. ministro da Guer-

ra, as exumaçoos na refuto cm que esla Instalado o cemitério, devido

às condições peculiares a constituição do solo, e dc arordo com a legis-

laç&o italiana, sí> podem ser levadas a eleita depois da decorridos dez

anos da dala do sepultamento.
O reíeriilo aviso determina, em conseqüência, a dissolução Ca co-

missão encarregada do estudar as providencias ncccssailas ... tr1.3I.1do
dos restos mortais dos expedicionários resoluç.lo essa lom/.tfa por
proposta do presidento da mesma comissão, general Joio do Segada-.
Viana. O arquivo da mesma míi recolhido X Seeç5o Especial da F.E.n.
no Ministério da «uerra, a (lm dc ser utilizado pela nova comissão que,
om época oportuna, for nomeada para Idêntico fim,

Borracha de São Paulo e Santo André

Será realizada no salão do Restaurante do SAPS,
dia 17, a assembléia do aniversário do Sindicato

Lanche oferecido aos trabalhadores — Caberá a presidência ao mi-
nistro do Trabalho — Exposição sobre cooperativas ds consumo e míçio

das aulas para a formação de técnicos
convida-O er. .Toso Duarte, dcleptado

regional do SAPS, permitiu
eos trabalhadores dn borracha
realizar no Restaurante do

Anhángabau a sua assembléia
<to comemoração do Uo anlvcr.
Bnno do Sindicato, marcada

para domingo, 17 do corrente.
\ CPlu.lirac.ao terá Início ae

S5 lis., no SAPS. sob a pro-
Bidêncía do ministro do Tra-

halho, especialmente
<io. Após ». votarão da prcvl-
são orçamentária para 1952,
será feita entrega dos prêmios
nos vencedores do concurso da
.tampanha do slndlcalização,
rcuuinuo.se a entrega tos su-
elos do novo regulamento da
assistência prestada pelo Sin-
illeato. ,

Perante os trabalhadores ua

P-.pel e Papelão

Obtido aumento de 25% sobre o
salário atual dos trabalhadores

O sr. Pedro BanfAuna Leite, presidente rto Sindicato dos Traba-

ibr-auros na Industria do Pape) • Papelão de 86o Paulo, Informou à

reportagem quo através entendimento íol obtido um aumento de salário

Dftr» os Integrantes da categoria, do Vinte « cinco por cento.

O» 25-;; de majoração aalarliil incidem aonrr os salários aUials e do-

Itrlio ser pagos pelas Ilrmns Jà co presente inèe de Junho,

Federaeão dos Metalúrgicos

Entregue ao Sindicato de Ribeirão
Freto o cheque para a sede social

Assembléia em Itu, domingo, para transfor-
mação em sindicato

•Regressou de Ribeirão Pn-to
O sr. Hypolitas Barauskas Fl-
lho, quo naquela cidade fez on-
trega, pela Federação, do clie-
nue de Cr$ 50.000,00 nora a

construção da eéde própria do

Sindicato dos Metalúrgicos. O

ato realizou-se na presença do

associados, que saudaram _ o

acontecimento como o inicio
de uma nova vida para o seu
Sindicato. Em agradecimento
falou 0 presidente do Slndi-
cato, sr. Augusto Gallo, para
realçar ser essa princlpalmen-
te n maior finalidade de uma
entidade do segundo lírau •- a
assistência aos íiliodos do 'jin.

terlor, que não obstante longo
devem receber a maior ajuda
do íir|.'ão central. Felicitou a
JFederação por essa compreen-
eão e, como diretor que 6 da

nova gestão, prometeu envidar
enforco" para eficiente assis-
tenda seja prestada n. todos
os filiados da Federação doa
Metalúrgicos.
ASSEMBLÉIA, DOMINGO.

EM ITU
fiera realizada domingo pró-

xinio, em Itu, assembléia ex-
tmordlnária dos metalúrgicos,
para autorizar a transforma-
ção de sua entidade proflsslo-
nal em sindicato roprcaentatl.
vo da categoria.

Ao sindicato estará presente
a Federação, a qual acompa-
nhará o processo dc. reconheci.
mopto do novo sindicato, de-
vendo as eleições de constitui-
ção da diretoria realizar.se no
regime da portaria 3G, que dis-
pensa os atestados dc Ideolo-
gia.

Capital o os dc Santo André,
que serão transportados cm
.inibo?, especiais, o diretor da
Faculdade dc Cooperativlsmo
falará sobre 0 plano do funda-
çao de. cooperativas c o senti-
oo novo da colaboração dos
consumidores corn o governo,
no plano de trabalho proposto
ao Congresso pelo presidente
da Repulillca.

Em seguida será feita n. In-
dicaçao do associados para fre.
quentar nm curso rápido, de
formação de técnicos cm coo-
pcratlvismo, a fim de. orienta-
rem a rundaçâo c a admlnis-
tração da cooperativa dc con-
sumo dos trabalhadores da
Dorracnn.

A tonos os presentes eera
oferecido um lanche, coniecclo-
nado peias nutricionistas do
HAVR, dirigindo-se. os trabalha,
dores ã sedo do Sindicato, on-
de será feita a inaugurnç.lo do
retrato do presidente da Re-

publica, oferecido pelos asso-
ciados, e Av novos serviços as*
sistenciítis, falando no nto o

presidente, sr. Geraldo Santa-
na do Oliveira, c o ministro
Dariton Coelho.

Voluntários para a
Força Pública

Acha.se aberto o allstamen.
to dc voluntários às fileiras da
l"orca Publica.

O candidato deve satlsfa-cr
As condições seiruintes:

a,  apresentuçflo de certi..
ficado de reservista ou riocu.
nvento equivalente;

I) __ apresentação dc nuas
cartas de referencias pessoais
passadas por pessoas idôneas
com firma reconhecida;

c — fer de 18 a 29 anos in.
compietoi":

d — saber ler n escrever;
c. — altura minlma — 1,00.
lnformaci*c8 h rua Jori/e Ml-

randa 7-1 (Luz)
(Das 7 és 13 li50i « das 71

às ÍG li 30).

Exército
CONCESSÃO DB REGISTRO 60-

MAllIO A VARIAS KIRM.V3
Despachando rerjucrlmcntou dos

Interessados, o comandante Aa li.a

Rogião Militcr concedeu oortlfl-
cado de registro sumariq, do açor-

do com o decreto n, 1-24C, de

10:i6 6b firmas abaixo lndlcadnr,:
_ aeBbltt S. A., para exercer o

comercio dc armas, munições o

produtos químicos, om seu esta-

bèleeimento situado cm Marllia.
— S A Ind. Vctorantln, para

importar enxofre o soda cáustica.
_ com. e Ind. Casa Jaschlto

8 A quo pediu segunda via do

referido certificado por haver ae

extraviado a primeira.
Nos dos primeiros casos a '

ccK.-ão foi feita para o ti leu o

1951 a 1953, o no ultimo oi mon-

«, , o pra-6 do certificado extra-
"lado. 

ò nual expirará em d«wm>

bro do ano cm curso.
rriPMAS AUTORIZADA8 A BFE"

TO?R EJffiARQUES DB EXELC--
mm ^PRODUTOS QUÍMICOS

^lSbemPpe.o «-«*-£*
¦iao Militar, foram dclerl

,querlmentos protocola.
doa at-b os números abaixo Indl-

Sob wS quais as seguintes Or-
~ 

t-pedb.u1.. autorlaacAo pa^
* 

embarques de armas, mu-

odutos químicos.

1.u Re
dos oa rer,

efetuar
niçfies « pr

a c.i

parte, relativa
;in'<iue «."concessão :.&.. otlngo a
ã0 <1U<- - 

dcstinatarloa
nfio

perante; o^Mlnlst^rloda^^^
-^TsH-ãa' 

Brasileira rto

STeWrexceoío de S. Guima-

ffi «.«. S!SS
Ltea.. ns. 417 e 2527,
e>7elitnãosVucovio ASauoe

éu. a Klng Ind. • Com. "da

B. Herzeg Com. « Ind- B. A. na.

M25 e 2569, com exceção do l-o-

doUoO. Muller Pontet a ind Met

Gasolá Iravl Ltda,: imp. Pinflora-
S? A., ns. 2490, 255.!, 25M o

A Pernambuco Powder
n. 2523 e 2562: Paolucci

2516 2517 e 2518; Mes-
.. 2524 c 2525: Raul

Hox — I urfe — Lsporlc
——— Tudo no 
JORIMAI I í. NOTICIA?

ma
20.14: S.
Far.lon-, i
e Cia., nr,

Ity' n."2515; Almeida Silva «

í-n i. 2559: Cia. Nltro Química

fileira, ... «Mi B-ie. Mar,

tina S. A. Com. e Ind.. n. 2-.B4,

Ferrão Guimarães e Cia. luis-,

n 2573: IrmSos l'"i Guerra Com.

e'lnd. S. A. n. 2522: Fund. •JrA

de Armas <I-erap» Ude.-. n. *<i-

Tecnoqulmlca Ltdn., n. 25G0; Cos-

ta Junlnr e Cia., n. 2585.
Fr.l Indeferido o requerimento

de Thela Comercial S. A., proto.
colado Job o n. 2174. em virtude
de n firma destinatária, Framke
e Cia. Ltda. nüo r-stnr leRalizida
junlo ao Ministério da Guerra.

OUTROS REQUÍIIIIMENTOS ZN-
CAMINHADOS PELO SERVIÇO
DH H1SCALIZAÇ.10 DE EXPI.O-

SIVOS
Ainda peio comandante da H.a

Regiio Militar, foram exarados
oo despachos (jue a sogulr sa
tranucrcvciu, noe requerimentos
abaixo indicados:

— Do Ind. Cnramuni Ltrta.,
prot. 2815. pedindo certldüo sobro
se as firmas Amorim e Cia.,
Francisco Pardo, Abílio Baronl,
Vicente Pollto c Fabrica d<i Fo.
gos Planeta Ltda., estabelecidas
cm variac localidades do Interior
do listado, estilo cm i-,ituai;flo re-
guiar perante n nicsmà RegUo:
«Deferido. Pasto-se-ltio a ccrtidlo,
na fomid da lol».

do l.ulz plva pedindo outorl-
eaçflo o coimoriuentc titulo do
reiçlntro pnra fabrlcn Instaln-la.
rm terreno do município do
Palmltal, o a flrn do produzir
fogos: "Tendo ern vlnta a In-
formacfto do 3.F.I D.T.R.,
deixa do «cr encaminhado por
nâo atender As condirmos ml-
nlnms do Beguranço exibidas pe-
lo decreto n, 1.24G. D5 po eo-
nlieclmento, a .respeito, as au-
torldados policiais loeiiin";

do Virrrlllo Claudlno.dos Knn-
tou, oi.tahelccldo eoai falirlca da
f"íroF em AssIfi. pedindo mito-
rtzÃrjfio para exercer atividades
dn pirotécnico: "Dolxn do ser
atendido por- nilo eatlsfasor bb
oonúlijOoE Tnlnlman o-tli?ldiiH pa-
ra B('Sura.iie,a pelo decreto n.
1.24C*.
CORONEL I1KNATO RODRI-

GUES RIBA5
Por decreto recento, foi no-

m«ado oh&fo do nbhlnotv da
fllrctorln dali Armau o coronel
Renato. Rodrigues Ribas, ofl-
olul que ••(•.-¦•in durante multo
tempo trn Sao Paulo, e amr.
ela, ultimamento o comando do
Centro, de Preparação de Ufl-
clula d.i Reservo, do Curitiba,
«o Paranft.

tluando om Hilo Paulo o eo-
ronil Riba:, descmponhoii, en-
tre outras, as fune,0ta do eo-
mandante do 33.0 Batalhão do
Caçadores, yntáo sediado no Pai-
uno D. Pedro II, e as de choío
de varias aeccflen do Quartel'.
General da 2.a Rcglfio Militar,
lendo 'sido, na ultima feae fl»,
sim permanência, am S5o Pau-
lo, eneto do R.ioalão T*r.-lto-
nal.

Marinha
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NOME DE UM AHNBOADO
MARINHEIRO A UMA RUA DE

.'i-LOHIA.VOPOL.IS
ftcBuiido comunicação felt-,

polo comandante do G.o Dlmrl-
to Naval ao ministro àa Man.
nha( a Câmara Municipal de
Florianópolis acalia. do aprovai-
um projeto r|iie determina ea-
¦a dado o nome áo marlnin»lro
"Mnx Slilram" a uma daa ruas
daquela Capital.

o marinheiro em apreço mor-
rou em pleno cumprlmonlo do
bou dever no uno de 1H6U, <>ui
ocasião tle um Incêndio verlfl-
cado a bordo do contratorpe-
Uolro "UrenüalKh", sacrlílcando
a própria vida para salvar ne
noB seus eompahíiolros do aua--
mcHo.
1>RO.MOÇAO LE OFICIAL, J).v

RESERVA RÉ.MIÍKEHADA
O sr. prosldento da Republl-

ea ncaua ae assinar um decro-
to promovendo, ao posto uo cn-
pIUo "o rr.-i(jatai o capltSo ao
eorvota Nelson Mege, do ucor-
do com o elsposto na» leis 28S
a (16,

Aeronáutica

BS MBIS PEÜFEIIÍS IHSÍttlftCOES PBRB:
AÇÚCAR • AKOOL • ÁCIDO SULFURICO • GUCERIHA
• {XTRACÁO OE ÓLEOS • RESERVATÓRIOS* TANQUES•

BOMBAS t ACESSÓRIOS.

FUHDIC.À0 DE FERRO E BROHZE

Construtora de Equipamentos Industriais
Fábrica e Escritório: Ruo Passo da Patila. 1515 -Alto

da Lapa (Vila UopolcUna» - Telefones' 50617-50B78
CaUa Posla). 8243 - End. Teleg. "CODIQ" - Sdo Paulo

REQUERIMENTOS DESPAOHA.
I>OH PELO MINISTRO

Foram exarados nos reiiuuri-
nie.iroH analxo, pelo ministro du,
Üiicna, oh d0B|)achoíi (jue a tn
Bulr ne transcrovcin:

do Sebastião .Mangueira ae
Melo, cabo roformado. Bollcl-
tando oh benefícios da lei íose.
"KeaJuHtem.se os ptoventon n»
forma do artiso l.o da lei Cl-
tadit":

no Ammi Poncloni; l.o »«i-
Bento raform;idrii pedindo que
d aua. promoçflo suja eonslder».
da do acordo eom o capitulo
VI do Regulamento do Corpo oe
Pessoal Subalterno da Aoionau-
tlca":

do Cecília Oroha Paucz, cCflni-
do dlzpenna de Incorporar.-ao pa-
ra seu fllhoi menor Paul íoio
Fausto Faucr; "Indeferido, p<n
falta do amparo It-sçal";

do Wimlilntrton Clomes de M«-
lo, sargento reservista, pedindo
rolncliisao: "Indeferido, A via-
ta do parecer da Diretoria do
PofiBüal";

O JORNAL DE NOTICIAS o».-
tll pronto, às consultas nu» oe
seiifl leitores desejem formular
eo bra assuntòfl »]ft (.'íirntur ml-
Jltcr. Tais «onsiiltas podem te»
dirigidas diretamente pnra a ie-
dar-ao desta folha ou para »>
Caixa Postal n. 12.159 — Sao
Tatilo —Capital.

Aos vinte e cinco dias do mêa
de mnlo do ano de mil nove-
contos o cinqüenta e um, &e
eator-e horas, na Bede social,
jiesta Capital, k nia C-imenda-
dor Houxa, Í17, roallzou-Bei por
convucuç;llii da Diretoria, uma
i.flsemlilélH. i;eral oxliaurlnarl.a.
da "NEVE" ÍND.USTHIV B
COMERCIO EIA^ Verificado, pe-
Ias nrsinaturas o anotaçOeii
apostas no "I.ivro de Prenseri-
Ca" haver "quorum", o sr. Mar-
cello Antônio Wlmmer, diretor,
prosldento da sociedade, deelu-

ruu Instalada u presente assem,
blí-la, convldandq-mo n mim,
Olavo Cblaradla, para secretario,
no qun acedi. A pedido do sr.
presidente, II o edital do convo.
eaç.lo publicado regularmente dc
acordo com a lei no "Diário Ofl-
ciai" do Estado de Sao Paulo o
no Dlarlo Comercio o lndiiBlrla.
Tormlnada a leltpns^o edital,
o nr. pr.isldento declarou uuc,
«orno era do conhecimento de
todos, a presento aBsemblMa tO-
ra convocada pnrn o fim do do-
liberarem nobre: — o) aumen-
to do capital social-, e b) ai-
ternoão parcial dos estatutos so-
ciais, conforme proposta apre-
¦sentiida pela Diretoria, JA com
o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal. Pediu-me, om se-
Unida, procodesso e, leitura dc
iimtmn ns pec.au o que fiz no
sou Intolro teor: — "PROPÔS-

TA DA UIRETORIA — Senho-
res Acionistas: — UMa Dlrc
toria, vem, pela prosento, pro-
por n vv. ss. s, elevação do ca-

plte.l social do Cr* 2.000.000,00
tdoln mllh&ea do cruzeiros! pa-
ra Cr* 3.000.000,00 (tr«s ml-
Ihfies do cruzeiros), propoita
quo lho sal dan nifios plenamon-
to Justificada em fnce do largo
programa do doaenvolvlmento JA.
estudado. Acrescenta, nlnda, ee-
ta Dlrotoria. que o aumento pro-
ponto seria efetuado nom a emls-
b5o de mah; 1.000 (mil) Br-6es,
sondo 500 (quinhentas), ordln.i-
rtan ou comuns, e r,on (qul-
nhontas) preferenciais, umas c
outras do valor nominal dc

ürí-l. 000,00 (mil cruzeiros) ca-
da uma, cuja IntegralIznçAo no
nto seria do 10 por conto o. o
restante, por chamada a crlte-
rto da Diretoria. Acrescenta,
elnda, esta Diretoria, nue, no
caso de o aumento proposto vir
a nor aprovado, ee torna neces-
ORrlo procedor-KC nío ao ft nl-
teracüo do artigo 5.0 doa es-
tniutoa BOeíais e seu parágrafo
unico, como tnmhem a Intro.
durAo do maln um artigo, o
qual, por ordem reeebcrA o nu-
mero Oo, ficando, os demais,
rocehcndo o numero subsequen-
te até o ultimo quo pansarA
o. nar a-8.0. O artigo 3*.o que
agoru, f,m face das altera,:(lc!i,
pasaarfi. a. ser 24.0 também se-
ra alterado. Assim sendo rcrf.o
esta» as rèdaçOes don rirtlgoo
altoriidos » Irttroduildos: ART1-
GO 5.0 — O capita) eoclal 6
do Cr| 3.000.00000 (três ml-
lhfics do cruzoiros), dividido
ern 2.000 (trfi» mil) ««jocn do
valor nominal dc Crt 1.000.00
(um mil cruzeiros) caflf» am»,
pendo: a) 2.500 ti-.flen online.-
rlus ou <:omunn: b) 600 acOes
prefere.iciahi. Paragrttlo unico:
An acues, Indivisíveis om rela.
ção a sociedade, nerfio nomlnatl-
vrb ou no portador, fl vontade
ío acionista que podora fazof
e.mvcrsões om qualquer ocas:-
flo. mediante sblloltaçoes k Dl-
returla, porem, noralnatlvae, on-
quanto nüo integràllzadas, de
acordo com n, lei. AHTltio O.o
Os direitos o preferenciai, das
«,;üen preferenciais estipulados
no Item 1.) do Artigo n.o nüo
on seguintes: DIREITO 13 PUE-
PT3RENCIA — a) Ab ncrier. pre-
feronclate terfio direito a um
dividendo fixo dc i'/„ (novo

por cento) ao ano, provenien-
te de lucros líquidos ou saldos
acumulados, com prioridade de

preferencia sobro o pagameu-
to do quaisquer dl-.-ide.idos An
íii;firis comuns ou ordinárias, pa
snveln depois do encerrado u
oxoreiclo, om epoea que a Dl-
ictorla determinar, apOs a rpro-
vacRo dn. Assembléia 'iernl o
ntravés do edilais, publicados
pola Imprensa, b) Distribuídos
os dividendos ftfi aqõcs prnlc-
rendais do 9f/<, (novo por cen-
o) ao ano a Diretoria poderA,
a seu Juizo, atribuir dividendo»
fts aqtios ordinárias au comuns,
ua forma e na proporção que
nchar maln conveniente, ad re-

forendum Assembléia dos Aolo-
üliilai). c) Os dividendos sobro

OBta classe de nçôes proforoii-
ciais silo cumulativos: nüo aln-
hiil-loii n-.-m pagá-los um ou

mais nnos seguidos importa uo.

Obrigação de atribuí-lus c p.i-
ga*los no,i anos sulisequeiites.
d) Ob acionistas do ações pre-
ferenclals nilo terfio direito «¦

voto enquanto ou dividendo»
sobiè esses títulos forem pa-
goB regularmente; e, na hlpo-
toso de nüo o serem, por pra-
zo consecutivo do trfis anuí, fl
e.-ufto os portadores dc aç6cs

preferenciais Investidos do dl-
reito de voto em Igualdade de

condições oom os acionistas CD-
jnuns. Uma vez reassuma a so-
clodádo o paganicn.o desses dl-

vldendos, por dois períodos <-on-
riecntlvoH, perdeiüo os acionistas
do iiçAes preferenciais o direi-
tn do votos. ARTIGO &4.0 —

Os lucros líquidos-, regularmen-
to apurados nos balanço:!, no-
rfio distribuídos na seguinte con-
tormldndo: n) 5 por cento para
a constituição do Fundo de Re-
nerva Legal: h) 10 Por cen:o

para a constituição do Fundo
do Reserva Especial; c) ü por
tento para distribuição como di-
vldondo as ações preferenciai.-';
d) o restante, para dividendos
nos acionistas, o outras aplica-

çõeB que forem deliberadas pfi-
Ia Asscmblíla Oeral. sob nro-

posla da Diretoria." Sem outro

particular, no momento, firma-
mo-nos atenciosamente. aa)
Marcelo Antônio Wlmmer — Dl-
fotor-Prcsldonto, Álvaro da SU-
velra Wlmmer, Dlretor-Superln-
tendente, Elgltha Vcllozo da
Silveira Wlmmer, Dln't.or-Sc.:r'--
tarlo. APARECER DO CONSE-
UIO FISCAL — Os abaixo ne-
finados, membros efetivos-,do
Conselho Fiscal da "NEVE"

INDUSTRIA E COMERCIO S'A.,
no oxorolelo dc nuas fim»0ei,
examinaram a proposta da Dlrc-
toria sobre pretendido nuinr-n-
to de capital 0 alteração par-
ciai dos estatutos sociais, «,
vendo nue o assunto * dc In-
tereese para a soçlcdado r,5o

n6 dào seu parecer favorável,
como aconselham A assembléia.
Wontlca decisão. uft) Oscar
Fernandes jofto Ooldonuteln e
Afonso Havaglla". Finda a lei-
tura dan referidas poças, foram
limbos os casos discutidos, nm-
piamente, tondo-so chcgado% ti-
nalmento & conclusão de quo
a matéria era tio real lnteros*

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada
aos 80 de Abril de 1951

so para a eocledade, razão por
quo a aprovaram por nnantnil-
dade. ]Sm seguida, foi aborta
a lista do subscrição c subme-
tida aos acionistas para o ne-
cessado preenchimento, precn-
chldn, a lista, onde so verlfl-
con a participação de todos os
acionistas, foi ola aprovada una-
iilmemente. Continuando noe
trabalhos, o sr. presidento de-
elarou quo, de acordo wm
o que determina a lei, flsern.
depositar na CASA BANCARIA
StlNERVI-NO s!A„ a Importa»,
chi do Cr{ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) relativa à lntegrr.il-
sação verificada de 10 por on-
to do aumento do capital ao-
ciai. Podlu-nie em seguida, pro-
cedesse a nua leitura o que fls
no seu Inteiro teor: "CASA
BANCARIA MINERVINO SIA.
Cr$ 100.000,00 — Declaramos
tor recebido em deposito dn,
"NEVE" INDUSTRIA E CO-
MERCIO S|A., a Importância su-
pra do Crt 100.000,00 (cem mil
cruzeiros), referente no doposl-
to de l'lo (um fiecimo) co an-
manto dc capital do rr$
1.000.000,0o (hum milhão do
cruzeiros), tudo dc acordo eoin
o De.c.eto-Lcl n. 2.827, artigo
88, parágrafo s.o — p.-ira cia-
reza, firmamos o presente ru-
clbo devldamento selado com
Cr? 20,00 federais o 1,60 «dn-
cação e saudo — na) asslnntu-
ras IleglvclB". Finda a leitura.
densi-B peças, o nr. presidente
declarou que, como nada maln
houvesse a tratar na ordem nu
dln, oferecia a palavra k. quem
deln quisesse fazer uso. Como
ninguém r.« manifestasse, cncci.
rou-so ». sessão, da qual ne
lavrou a presente ala que, llun.
conferida e aprovada, vàl ao
fim devidamente assinada.

São Paulo, 25 de maio de 195).
(aa) Mnn-ello Antônio u/lmmer

Presidente
01n»o (hlilruillii
Be cr etário
Mnroello Antônio Wlmmer
Olavo Chloradlá
Álvaro Atí SlPelra Wlm-

mer
Elgitlia V0II020 da SU-"olrn. Wlmmer
.Toão Goldenstoin
Oscar Pomandes
Afonso Sav&glla

Declnro que a pres»nt» í co-
pia fiel da ala lavrada no 111-
vro competente em poder d*,
sociedade

Olmo Cblnrmlla
Gtçretario.

Aos trinta (30) dc Abril de
1951, às lfi horas, na sede so-
ciai, à Avenida Rudge n.o 846,
nesta Capital, ei.i virtude de
convocação regularmente feita
por publicações no Diário Ofl-

II.à Vara Civel — ll.o Oilelo Cível
TRAÇA

O DOUTOR LUI?; MORATO
OENTH, DE ANDRADE, Juiz do
Direito da dírlma-prlmcira Vara
Cível desta cidade o Comarca d-A
Capital do Fitado dc São Paulo etc.

FAZ HABER
a quem e^le edital Vir 011 dele

JUATA COMERCIAL
e*AO PAlIUj

CERTIFICO quo a eoeltdado
•NBVJS" INDUSTRIA 1-3 CO-
MERÇIÒ SjA., com R«do nestas
Capital, arquivou neala Repar-
tlçSo, «oh n. C3. -í 11, por dus-
pacho da Junta Corne.-clnl em
eessão do l.o do Junho de 1361,
n aía >la asaembU-la geral ny.
tyaorâlnarta dos h*-uh acionistas
realizada ern 25 de maio de
195!, pela qual íol eleva-lo o
neu capital social dn 3r$ , ...",000.000,0o pnra Cr$
8.000.000,00 c eonnequentemen.
to alterados os tfeus estatutos
sociais; — 0. Unia nominativa
Úoa mibPorltortiH; —¦ o roclbo Ao
deposito feito na Cnsa Banca-
ria Minervlno K'A., da Impor,
tancla ,)o Cr$ 100.000,00 role-
íoi.tc a i|lo (um declino) do nu-
mento do ucu oar-ltal o a íuia.
relativa ao pagamento do selo
federal por verba dr. Importan-
cia do Cr? 5.008,00 proporefo-
nal ao mencionado aumento cio
quo dou fo, — secretaria da
Junta Comercial do Estalo ue
São Paftilo, ó de Junho dn 1951.
Eu, Judith Miranda, escritura-
ria, n. escrevi conferi e nssl-
no: jtidltii Mlrunilii. t- ea
Gulomnr do Andrad* Monde,
cbefo suhst,o da secção do Kx-
pedlento o Corrocpondenela, n
«ubsciovo e nsslno:

Outomnr d* Anilmde M(?mic.«i,
(45.942)

«Chenile» do Brasil
Tecelagens e Con-

ieecÕes S/A
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores
Acionistas .ia «Chenile» do
Brasil, Tecelagem o Confco-
çôeu S/A para se reunirem
cm Assembléia Geral Extra-
ordinária a realizarão 110 dir>.
20 de junho de 1951, cm sua
sedo socini á rua 7 de A:iril,
277, nesta capital, âs 13 ho-
rns. para o fim dc delibera-
rem nobre a seguinte ordem
do (lia:
a) propotitn de aumento rio

capital social.
b) alteração dos Estatutos So-

ciais.
c) outros assuntos <lc Interes-

se social.
São Paulo, f> de ji.tiin»

1951.
pp. .Johji \V. Blrdsull

Dirctor-Prosidonte
(0819 -- 7

MINERAÇÃO
WAHCHANG S. A.
(era organização)

ASSEMBLÉIA GERAL PE
CONSTITUIRÃO
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores
subscritores dc ações (lo cupi-

tal iocial da Mineração
Wahctiang S.A. (em orgnw-
^nção) a se reunirem cm As-
Bemblela Geral, r.o dia catorae
(14) do corrente més de Ju-
nho, As dez UO) horas, à Rua
Xavier <le Toledo n.o 14, Oo
andar, nesta Capital, a fim <>e
deliberarem sobre o projeto
dos Kstatutos c demais do-
eumentos o providencias reia-
Uvas n definitiva constituição
da Sociedade.

são Ramo, 4 de Junho dc
1961

P. Harold Wcis -- Incor-
porodor. •

conheclmnnlo tiver e interessar
possa que, no dia vinte o ollo (23,
dc Junho do corrente ano, i-b
quinze (15) horas, no local destl-
nado Ar. hastas publicas, sairião da
entrada principal do Palácio dn.
.Justiça, alto A Praça ciovis Be.
vll.-icqua, nesta Capital, o porteiro
dos auditórios, ou quem legalm,;n-
te suai. vezes lizer, trará a publl-
ca praça e orrematação, o imóvel
abaixo dojciito, penhorado ao exo-
CUtadO JOSÉ' 1GUATEMY MAT-
TOSO e sua mulher D.jna Mlia-
CEDES COI.I.EONI MATTOSO, nos
autos da ação executiva quu )h-:s
move GUILHERME MELZER, a Ha-
b,,r; _ "UM IMÓVEL situado A
ruu Senador Plaquei- sob n.o í>0,
no perímetro urbano do primeiro
BUb-dlstrlto da cidade e inunlcl-
pio üe S;mto André, desta. Cornar-
ua dc São Paulo, 14.a Clfcunsei-1-
çfto de Eeglstro de Imov.iis desta
Capital, dividindo do ura l-ido co.n

propriedade de João Menucelli o
de outro com propriedade de Eeo-
nildo Balderi e, nos fundos co;n
terrenos da Prefeitura Municipal
di- Santo André, consistindo NTJM
PltEDIO DE DOIS PAV1MENT03
B DEPENDÊNCIAS, de regular co-jn
truçao dc alvenaria de tijolos, 00
nllnhamento da via publica, eo-
birin com telhas do tipo francês,
contendo o pavimento térreo: nin

ealSo - duas Boletas, cora pisos do
madeira e do Indrllhoa de cimen.
to o torrados, onde acham-su i»s-
talado um BANCO, o com entra 1a
no Indo e acesso por um corredor
hi: W. C. e tanque de lavar rou-

pus, tendo a seguir como dep.-n-
dencia uma pequena construção
tombem de alvenaria de tijolos
coberta com telhas do tipo Iran-
tes o consistindo em quatro 1:0-
modos e duos cosinhas; e no su.

perior cora aeesso por uma t-sca-
da üc cimento nft: quatro quartos,
uma sala, e coredor, com p.sos uo
tacuB üe madeira >.- íorrodoa quarto
dc nanuo c coslnba o externamea-
to uma área; E SF.U BE3PEOT1-
vo '1EKRENO medindo mais ou
menos 7,30 metros üe frente par
«0 metros da Irente Cos luncl >3,
tendo assim uma área de 2SU m^.
A construção encontra-se mais "U
menos cm regular estado, necessi-
tanto, entretanto dc alguns con-
(f-rtos c reparos c dc pintura!) :ra
geral, Ef?e imóvel foi assim a-
vnliad-.: — TERnENO: com 32 ma
a Or? 1.000,00 o ra2 por Crt .. ..
292,000,00 (duzentos e noventa e
doía mil cruzeiros e u CONc7H.U-
ÇÃO por Cr8 1,71.000,00 (cento c
tessenta mil cruzeiros)), «Omando
essas du.-uj parcelas o TOTAIj DE
riu '152.000,00 (cjuatrócentos o
eiiiquentu o dois mil cnr2elrojj)(
v;.!or pelo qual vnl dito imóvel a

presente praça, para ser avaliado
por quem maior lance oferecer •»-

cima dessa avaliação. — a apre-
MATAÇAO íar-sc-á e. dinheiro a
vistn ou rntdisnte cauçlo IdOnòa
im forma do artigo 9«7 do CoU.
Proe. Civil — Como consta da cer-
tldío de fls. :i2;'J3 o Im->Tel r-.-tro
descrito íol adquirido por JOSF. I.
.MATTOSO, caindo, de ANTÔNIO
FBANCíSCATO Juntamente eom
sua mulher pela transeiii.-io no
13.137 (treze mil cinto e trinta e
sete), da 14.» Clrcunsorlçao rto
Imóveis desta Capital, constando
da referida certidão, passada p.lo
cli.-irto Registro de Imóveis, cru
data de 30 de maio de 1951 que .1)-
bre o imóvel piaceandu jisini 4
únicas hipotecas a saber:
n ) — INSCRITA SOU
N.o 1804 (mil oltocentes e quntrni
em d-ila de dezesseis de Junho o 5
mil novecentos o,quarenta r> «-.-.•,
constituída por JOSÉ' IGUATEM/
MATTOSO, que se assina simpla.1-
mente JOSÉ' I. MATTOSO, Jun-
lamente com Bua mulher, a f.iv,.r
dc CARLOS BRESCIANI E OU-
TRO, para garantia ria divida uo
«¦tatu c vinte mil cruzeiros -(CBj

120.000,00) - con; laudo A margem
dessa inscrição, de averbaçâo feita
r,ob numero quatro, em data Uò
vinte de setembro dc mil noveceu-
tos e cinqüenta, que oa ercdore3
CARLOS BEESCIANI e JOÃO ftO-
I-ES Juutamiite eom .--ntis r, s?.1"-
l.vi a mulheres, cederam e trensfa-
riram a MARIO KETTI. casado por
cento <: vinte mil cruzeiros, todoa
os direitos crcdltorlos objeto rta
Inscrição supra e retro rulntnda,
contra JOSÉ' K1UATEMY MATTO-
so Juntamente eom sua rhulbsr;
_ b) - INSCRITA SOU O NU-
MERO J.025 (mil novecentos 1
vinte o cinco), em data de sota
dc agosto dc mil novecentos e qua
rentn a sete, constituída por JOSJ'

IOOATEMT MATTOSO qne. se .1.1-
nina simplesmente JOSÉ' I. MAT-
TOíO Juiitam.-ntc com suu mulher
a favor de CARLOS BRESCIANI H

OUTRO, casados, para garantia ;la
divida de oitenta mil cruzeiros

(CrS 80.000,00) — constando a

margem essa Inscrição, oo aver-
liaçlio feita sob o numero quatr-j,
„,,„ oa credores CARLOS BRESCI4
NI e JOAO LOPES, Juntamente
com suas respectivas mulheres,
cederam o transferiram n MARIO
HETTI, casado, por oitenta mil
rnizeirOB, todos os direitos crcdl.

torlos objeto da Inscrição supra
citada no itun "h": — c) INSCRl-

TA SOB O NUMERO 3.403 (três
mil quatroeentos e noventa e trís-
,m data de dezenove de outubrj

de mil novecentos c quarenta e

novo, constituída por JOSÉ' !¦

OÜATEinr MATTOSO que também

re assina JOSÉ' I. MATTOSO,

juntamente eom sua mulher, a Ia-

,-or do MARIO 3ETTI, casado, pa-
ra garantia da divida de duzentos

mil crvrzclroo (Cr* 200.00000,; o

ü) _ INSCRITA SOU O NUMERO

4.130 (quatro mil cento e o '

e nov-, em data de catorze
trmbio de mil novecentos

quinta, constituída v>
UUATKMY MATTOSO

ciai (lo Estado e no JORNAL
j}E NOTICIAS, desta Capital,
números dos dias 31 dc Mar-
ço, 1 e 3 de Abril, e, 20, 30
e 31 de Março do corrente ano,
respectivamente, tendo sido
depositadas na sede desta bo-
ciedade, dentro do prazo le-
gal, nos termos das disposi-
ções legais, as ações "ao por-
tador'', em que se divide o ca-
pitai social, — reuniram-se
em Assembléia Geral Ordina-
ria os Snrs. Acionistas de In-
dustrias de Camas "Glldai"

S/A., que esta subscrevem, re-
presentándo a totalidade do
capital social. À hora indica-
da, o Bnr. Carlos Corrêa dn
Moraes, Presidente da Bocle-
dade, declarou iastalada a
presente Assembléia Geral Or-
dlnaria e, por ter sido Indica-
do ] or aclamação, assumiu it
presidência dos trabalhos, con-
vidando a mim, Carlos Alberto
Pinheiro, para Secretario, fi-
candi) formada a mesa. lOe
Jnicio, foi lido o edital de con-
vocação desta Assembléia, Em
seguida, por determinação do
Snr. Presidente procedi ã lei-
tura do relatório da Diretoria,
balanço, conta- de lucros o
perdas, e parecer do Conselho
Fiscal, relativos ao exercício do
lÜõO. O Snr. ITesidente. fin-
da a leitura, abriu discussão so-
ore os mesmos; como nenhum
dos presentes tivesse querido
usar da palavra, foi a dtscus-
são encerrada e, postos a vo-
tes, loram unanimemente
aprovados, ab.stcndo-se de vo-
tar os legalmente impedidos.
Passando-se à eleição da Di-
retoria, foram eleitos por una-
nlmldade, abstendo-se de vo-
tar cm seus nomes os eleitor,
pnra o periodo a se findar cm
1051, para Diretor Presidente,
o Snr. Adriano Cru:'., hrasilei-
ro, casado, bancário, residente
e domiciliado nesta Capital, h
Rua Joaquim Prudente Corrêa
n.o 20, com os honorários men-
sais de Crt 3.000,00 (treis mil
cruzeiros;- paia Diretor Supe-
-intendente, o Snr. Carlon
Corrêa de Moraes, brasileiro, ca-
eado, bancário, residente e do-
rniciliado nesta Capital, à Rua
t-tuão n.o H34, com os hono-
rorios mensais de Cr$ Õ.UOU.UQ
(cinco mil cruzeiros). A As-
semhlcia deliberou, por unanl-
mrdnde, deixar, por enquanto,
va^o o cargo dc Diretor Se-
cretario. A vista desse resul-
tado, o Snr. Presidente pns-
suu a mim & presidência cios
trabalhos, Assumlndo-a, de-
ciarei os eleitos empossados e,
cm seguida, transmiti ao Snr.
Presidente a presidência dos
trabalhos. Km seu nome c no
do outro Diretor eleito, agra-
tteceu o Snr. Presidente, ras-
sando-se â eleição do Conse-
lho Fiscal, foram eleitos, por
unanimidade, pnra membros
eletivo';, os Sn/s. João do
Castro Ribas, Ruiiens G. aa
Motta Rabello t- O.sciir Teixei-
ra, e, para suplentes, os Snrs.
Carlos Alberto Pinheiro, Ewer-
ton Pereira de Mclio c Álvaro
cie Freitas Guimarães, todors
brasileiros e domiciliados nes-
ta Capital, com os honorário»
de Cr.} 100,00 (cem cruzeiros)
por sessão a que comparece-
rem. O Sm-. Presidente dc-
elarou empossados os eleitos.
Nada mais havendo a tratar
e como nenhum dos presence.-i
tivesse querido usar a palavra,
foi a sessão suspensa para a,
lavratura desta ata; reaberta,
foi a presente lida e, tendo si-
do achado conforme, íoi apro-
vadn e vai por todos assinada.
São Paulo, 30 de abril de 195J.
-- a.a.) Carlos Corrêa de Mo-
ra^s — Carlos Alberto Pinhel-
ro — Adriano Cruz — RUDens
G. M. Rabello -- Álvaro Frei-
tos Guimarães — Jcfo rte Cas-
tro Ribas — Oscar Teixeira —1
Ewerton Pereira dc Mello.

rre

-S-ÍT»

Certificamos que a nta aci-
ma reproduzida é copio fiel
da que consta de folhas 8 ver-
so a 10 do Livro de Atas cias
Assembléias Gerais das Iií-
dustrias de Camas Gilda S/A.

:;ão Paulo, 30 de abril de
lí-õl

INDUSTRIAS DE CAMAS
GILDA S.A.

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE SAO PAULO

(' E lt T I I) .", O

CERTIFICO que as TN-
DUSTRIAS DE GAMAS GIL-
DA G/A., cem sede nesta (Ja-
pitai arquivou nesta reparti-
qão, sob numero 53.277 por
despacho da Junta Comercial,
cm ^e•-^:ão de 20 de maio rio
1951 a ata da assembléia geral

. ordinária dos seus acionista;.
realizada- em 30 de abril no
31)51 pela qual foram aprova-
das as contas relativas ao
u.ieicl-io p, findo, bem como
tratados outros assuntos atl-
nentess U assembléia eera-1 or-
(linai-.a, do que dou fé. — !;e-
cretarla da Jun: a Comercial
do Estado de São Paulo, l.o
de junho de 1051. — Eu, ju-
dith Miranda, escrituraria, a
escrevi, conferi c assino: u>
Judith Miranda-, 13 cn, Guio-
mar cie Andrade Mendes, ene-
fo sutst. da :.eeV.o do Expe-
diente e Correspondência n
subscrevo: a) Guiomar de An-
dratle Mendes.

"S.tNATÜIUNHOS —
PEDEM"

"OS TI lil.llCCI.OKO.S PO-
ItltliS — AGRADECEM"

Üfif-ionc }iara

33-6454
Rua Barfio üe Paranaplacaba,

73, 3o and.

l'0 r!t>
i; ciu.

JOSÉ' t-
que hun

casado,
d-: ceai

ei

bem assina JOÜE' I. MATTOaO

juntamente com sua inulhi
(avor do MAIUO 6ETTI,

para garantia da divida
mil cniwslros (Crt 100.00o.00l
DMA 1'ENHORA INSCRITA sob o

numero seis mil sclaeentos o oi-

t.nta e oHo (Í.6D81, em data do

vinte e oito de setembro de -«VI

novecentos e cinqüenta, no llvrj

ouatro-B rto ReglBtros Diversos,
cnnslltnlda por JOSÉ' janATEMY
MATTOSO, Juntamente oom SU4

mulher, a favor rto GUILHERME
VORRATH FllJrlO, noa »"to3 dft

<»5 8M—o-fl-7) eçfto exeeutlTa cainblal requeridi

pelo credor contra o devedor, pro-
cessada pelo Cnrtrtrio do U.o OII-
cio Civel da Comarca da Capital,
poi- cento c trinta e cinco mil .1
sélscentos cruzeiros (CK$ .. ..
135.CO0.0O). — E, para que nln-
guem alegue Ignc-runcla, toi espj-
tildo este edital que sei-à afixrnlo
no loc-il do costume, lieste Pulaci-,
da Justiça o publicado pola lm.
prensa na forma e w)b hh pena»
(tu lol. — liado c passado nestii
cidade c capital d« S*o Paulo, ao»
dnro (5) dins do mêa do Junho
do .aio dc mil novecentos e cia.
ementa o um (1M1) — EU, ALFRB
IhO 1ELEGRINO, Escrevente na-
bilitado, datlloiíraíel. EU MARCOS
ANTÔNIO Al.VES RIBEIRO PII,Hv"í
Cflelíd Maior, o subscrevi, — O
JUIZ DF. DIREITO,
(a.) 1U1Z MORATO ClENTTIj DK
ANDRADE

17-1S-S5>.
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NOTICIAS DO INTERIOR
CAMPINAS

EDITAIS
liMm I i— a*»

O governador do Estado preside
à posse do diretório do P. S. P.
í CAMPINAS. 5 (Dn Sucursal!
— O governador Lucas No.
gueira Garcez, neompcnhndo du
numerosa comitiva, da qual fa.
alam parti, os srs. Britado Sal
nano. vloe-govérnador do Esta
do; senadores Euclides Vieira o
César Lacerda Vergueiro, Fran.
cisco Antônio Cardoso o Mario
Boni, respectivamente secre .
tados da Saúde e da Fazenda;
membros de suas casas civil o
militar o, Inúmeros deputados

pessoplstaai estevo ontem, i\
noite, nesta cicUido. a fim ée

presidir à corlmonln déj posso
do diretório local do Partido
Social Progress'stá. O chafe
do governo paulista foi recebi.
«Io pelas autoridades locais o

pelos membros do P. S. P. no
Bosque dos Joqultlbfia, onde so
realizou uin jantar em sua ho.
roonagem ts a sólenldato do
empossamento dos novos mem
bros do diretório. A' sobromeza
du jantar, qilo decorreu em an..
biento do fiança cordialidade,
fizeram uso da palavra os srs.
Euclides Vie;r:i, membro do
Senado Federal e presidente cio
honra do diretório local do P.
S. P I Clovis Monteiro Polxo.
to, na qualidade de untino pie
eldente do dire toro; Marcondes
Filho, atual presidente Paulo
Teixeira de Camargo, lider r.a
INancada do P S P na Assem,
Meia Legislativa: Miguel VI .
conte Cury prefeito municipal;
Joaquim Soverino de Paiva,
cm nome üo povo e jornalista
Lubo Ventura, O governador
laiiciis Nogueira Garcez. ao dis.
cursar, exaltou a atuação poli-
tlca do seu antecessor uos
Campos Éllsoos, sr fidemat
de Barros. tendo colocado cm
destaque o seu trabalho no
campo administrativo. Traçou
o eloirio dos senadores e depu-
tados presentes, tendo depois
saudado efusivamente- o sr.
M guol Vicente' Cury, prefeito
municipal. Focalizou, ainda, nn-
sutil os relacionados n instala.

çâo do uir.n Faculdade de Mo
diclna em nossa cidade, bem
como ao funcionamento do Ae
ro-)0'to de Vita Copos. Finda

a reunião üe posse, o governa
dor do Estado regressou para
Sao Paulo, viajando por entrada
do rouajri m.

«Semana do Carlos Gomes»
.— Acham.se abertos, até o dia
20 do junlio próximo, na sceiu .
taria da comissão cia «Soguii
da Semana de Carlos Gomes
eis íiiscr.cjucs para os concursos
do piano, quo terão-inicio no
d;a 2 da lulhn vindouro. Us
candidatos devem pagar uma
taxa de Cr$ 50,00, apresentando,
ao mesmo tempo, dcclaradiia do

Bem adiantamento musical o
tempo de estudo, na (|tial men
morte, também o estabeleclmeti ,
to de ensino a quo pertence ou
nome do professor qne lho es

tiver lecionando, no caso do

freqüentar curso particular.
Atir. vencedores serão conferi
cios valiosos prêmios,

Reunião jantar do Roturt
Clube ¦ Realizou so bojo, no

Hotel Têrminus. a habitual re.

unlâo-Janlar do Rotarl Clube
dej-aCarapinas. sendo ventilados,
na ocasião, vúr os problemas de

interesse rotarlo. A palestra do
dia foi pronunciada pelo st
Paulo Mangabclra Albemaa

quij discorreu sobre o tema: —

«Serviços a comunidade».
Festival prO-Fundaçio Lati.

reuni) - Vem repercutindo d«

maneira auspiciosa no seio da

rjociedado campineira a noticia

da proxma realização do «Jus-
sara. uma organzação artlsti.
cac, ou seja da efetivação üo
utr. festival da gala em prol da
Fundação Laureano aV renda
liquida será revertida integral,
rr.cnte aquela instituição, sondo
que o programa está sendo ela»
borado com lodo o capricho.
Devera contai- com a particl.
pação dos elementos do (São
Paulo Bailei", do Maria Olc,
nowa e do recital ista Fritü
Jank. Haverá, ainda, um des-
filo dc modas com a presença
de senhorlnhaa do nossa socie.
dado.

Cobrança do UgncBos telefo.
nicas com o dlstriio de Sonsas
— Hcgundo estamos informa-
do.s, deverá vir depois do ama-
nhã a esta cidade, compare,
colido á sessão ordinária dr.

Câmara Municipal do Campt-
nas uma cou.isão de morado,
res'do distrito de Souzas, que
vera solicitar dos membros do
Legislativo Campineiro provi-
ciências no sentido de que a

Companhia Telefônica Brasllel.
ru não efetue a cobrança do

ligação Telefônica entre. Campi-
nas o Souzas o vlce._vr.rsti. ainda
mala que esse sorviva vinha

sendo executado, at6 agora.
Mem pagamento do qualquer
taxa.

BATATAIS
IS1.NI.AO DK IMPOSTOS

BATATAIS, 1 Bastará em vi-

gor, nté o ultimo dln Uu corrente,
a loi n" H6, que concedo iscraç&n
dc (nii)oaios. pelo proso do vinte
nuos, ns tndtiiitiUiu que 80 ¦a.M.fi-

tarem ueotu aiumclplo dcscii- ouo
tenham oápltal realizado Iguui <iu
iuperloi u qulnnentoí rall cruzei-
mra o «mi)ríi;ufcin cm subo -imvki.i-
cies um mínimo O» vlttte operimos,

PIRACICABA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO
Secretaria das Finanças

IVOVOS POSTOS AJBRFbADADORES DE'
TRIBUTOS MUNICIPAIS

A Prefeitura do Município â» Silo Paulo, a fim de facilitar
aos snrs. Contribuintes o paernmenlo do impostos e taxas, com a
valiosa colaboração dos principais Bancos da Capital mantém
Postos Arrecadadores nos seguintes localst

CENTRO '
Banco da America S.A. — Rua da Liberdade, í3
Ranço Bandeirantes do Comercio S.A. •- Rua do Sio Bento, 53S
Banco f!oTri"re'o «• Tndustrla cio São Paulo S.A. — Run lfi do No-

vembro, 280
Hanen f!ri'zo'ro do Sul ele São Paulo SA. - Rua Santo André, 80
Ranço Ttiui S.A. -- Rua 15 de Novembro, 251
Wimco II nú 9.1 - Rua Paula Souza, 221
Banco dn Minas Gerais S.A. — Rua Alvares Penteado, 17T
fianco >rore|ra Salles S A. — Run 11. de Novembro, 212
Banco Nie^nn* da Cidade do São Paulo fi.A. — Rua do São

Bento, 341
Ranço Nacional da Cidade de São Paulo S.A. — H"a Maroonl, 45
Banco Nac*r,->«1 da Cidade do São Paulo S A. — Rua Florencio

dn Ahreii, liil ^ .
'Hio Na""nn! City Bank of New York — praça Antônio Prado. 18
Banco P--I Amsricnno do Brasil S.A. -¦ Rua Alvares Penteado,

65
Banco do São Paulo S.A. -• Rua dn Cantareira, 1.73

BRÁS
Banco Itau S.A. — Rua Plratinlnga, 772
Banco Nnfl"""l da Cidade do rfão Paulo S.A. -- Av. Celso Ciar-

cia, 50*1
Banco Nacional Imobiliário S A. — Av. Range! Pestana, 2.121
Banco Mercantil cV São Paulo S.A. — Av. Rangel Pestana, 2.36G
Banco de São Paulo S.A. — Av. Rangel Pestana, J.S95

Ba

BELÉM

do tiul do São Paulo S.A. I.go S. Jos. do Be-co Ciizft'
lém, 136

Banco do Distrito Federal S.A. — Av. Celso Garcia, 150B

«101VÍ RETIRO

Banco da c-dlto Real de Minas Gerais S.A. -- Rua Slíva Pin-
209

do Sul dn São Paulo S.A, --Rua Ribeiro do LI»
to. 209

Banco Ort'z-'-e
mn, 500

OAMBUCI»
Banco da Ainerlca S.A — Largo do Cambttcí, 38

CASA VERDE
Banco Moreira Sallea S.A. - Rua Marambata, 458

Ur.tt-
«lidas ipm

SAO CARLOS
POSTO DK PUERICULTURA
{Vo correspondente! — Vem

desenvolvendo altruiutlro e ben;.
rtcn progroma de assistência no-
ciai o rtotarl CHilio de S. Carlos.
fvo Dlu (Uu Kfies, a 13 do maio
ultimo, como uma homenagem, tn
c, oferta no Posto de Puericultura
local rio 100 lltrus rte loltev

TEATRO DO ESTUDANT111 -

Dirigido proficientemente, pelo
prof Vicente do Arruda CamarRo,
o Teatro do Estudante prossegue)
nllvíimcntc em seus ensaios pnra
breve apresentagfio ao public. des.
tn cldndo e dn Ararnquara. H pe-i
encenada (-. cAs mulheres nilo epic.
ri-rn almas», de Paulo Ooncalvca,

CASA DA CRIANÇA ANITA
COSTA - Do diretor de Obraa
publicas dn Estado, o prefeita
miinlelpsl rereheu as seguintes
tinhas, quo n Diretoria dc Obras
Publicas fez imbHcar n» .Diário
Uflclal». do Estado:

«Devidamente .•uitorlzndn por
despachei elo 12 dn corrente, do
pxrrio, sr. secretario da Vlncín e
Obras Publlcss. scha-so nliertn
conenrreni-ia publica P'»ni as nlir.-s
do cnnclusRn tio prédio dcstlnedo
f. Creche cAnítn de.stn». i;rn ftío
Carlos, devendo an propostas se-
rem apresentadas atfí ti» 18 Imrns
do (Ha oltn (SI de junlio vlndou-
rei. à Assistência Técnica elii Dl.
rctcrlrt de Olinis Publicas, a rua
Rlncliuclo, 115, R.o aniliir. snla SO..
cuide ne itclia íiflxnilo o Killlal rtc
Concorrência e mule os Interessa-
dos podcrllo oliter os dados e es-
clareclmentoa referentea a men»
Clonndíi concorrência».

CRIAÇÃO DE SINDICATO
(Do corr-spouucjiilBí — Por tn.

tcrincdlo do Ueputadn Valentim
Amaral, oa traballiadorea iwa Usl-
mi.» do Aijucar, desta cidade, en.
aertsjuriuii um» roitcracao uu «ca
iie.iiUd parn a criação ao aeu Bin»
dieato de Classe, pedido esse 'lua
se encontra,. Ii4 muilí' tempo, no
MtniBtorlo do Traballio, setn quii
uuju unia suluejau ao orucesto. u
aepuuulo falentim Amara., nesss
neritlüo, apresentou cm plenária
umu indlcasüo, a fim de (iuu a as-
Bi-iublêln Legislativa ee dirijo no
Ministério presidido pelo nr
ton Coollio, para a» n
o caso requer

VILA EUffiKNDE - Aindo peto
cteputano Valentim Amaral, tnl
np, e.ietitailu. um.i liidicaejüo a .ts-

seniljl.Ua, soilcitnr-do se governa,
elor du Estado providencia paru s

instalação do uma miencla da Cal»
_o Econômica Eatcdual. em Vila
Rezende, proposiçfio C3sa muito
betn liinilamentacln e cuia justifica
peenumente a medida era pleltea.
rta o uue vira beneficiar grande»
mente a pe-PUlaçâo ea alem-rio.

DOLOROSO DESASTRE - No
município dc< Asai*, sábado último,
vcriflcou-s« doloroso acidente do

dutomovel. cm aue perdeu d vida

connecldo ãingenheiro.oarononio,
ligado por matrimônio a estimada
tatuilia pirucicubaiia. Trata-se dn

ar. Emílio Figueiredo Nonmlii..
funcionário da Secretaria dn Aíjrt.
cultura. O desastre verlflcou-s.
nn estrada que llfí.i Aa-ü» » 'Mn-

entu. quari-o o automóvel em (|Un

ítajavo o sr. Emílio Cot abalroa»
ate por um ônibus, capotando, C
erlíiiTn era diplomada pela ti Ali*
de Queiroz», deixando viuva n sra.

pi-ota. Diva BrajM Noronha, flilia
elo sr Antônio lirarri. proprieta»
rio nesta cidade. nMxn. ainda 4
flUios menores.

ESCOLA INDUSTRIAL PEBH«
MANO DA COSTA - E- « -ogum.
Ir n despacho do secretario ela
Vlnç&u a Obras Publicas, si.br»
dispensa do caução da Prefeitura
local.

«Prefeitura (Io Piracicaba — So-
licita dispensa da cauçiio de CrJ
tfl.iw.00, referente ao contrato
pnrs conclusão daa obras de retor.
ma .ta Escola Industrial da Tira-
clcabo. «A vis^a do precedcnlo -

por ne trut.ir de contrata com a
Prefeitura Municipal, dispenso n
eauçilu paia garantia da exirc-ur;".'i
tififl obras*-.

HPíRANGA
Banco Cruzeiro 'Io Sul do São Paulo S A. Ruí. SÍIvr Bueno, B25

Bane
INDiyVNOPOUS

Cruíelro do Rui do São Paulo S A. ~ Av. Iblrapuara, 435-C

JABAQUARA
fianco Cruzeiro do Sul de São Paulo S.A. — Av. Jabaquara, 771
Banco Nacional Imobiliário S A. -- Av. Jabaquara, 812

LAPA
Banco Cruzeiro Ho Sul de Sâo Paulo S.A. — Rua Clncinato Pom-

ponet, 17-1
Barco dn Distrito Federai S.A. — Rua 12 dn Outubro, 132
Banco Nacional da Cidade do São Paulo S.A. — Rua Clncinato

Pomponet, 1.87
Banco de São Paulo S.A. — Rua 12 do Outubro, SS

NOOOA
Banco Cruzeiro do Sul de São Paulo S.A. — Rua da áfoõcit, 2.032
Banco do Distrito Federal 3.A. — Rua Oratório, 41

PARAÍSO
Banco Nacional Imobiliário S A, — Rua Bornnrdlno de Campo.,

015

PENHA
ftnncu Bandeirantes do Comercio a.A. — Rua Padr& Antônio, 51
Banco Cruzeiro do Sul de São Paulo S.A. — Rua da Penha, 445
Banco dp Distrito Federal S A. - Praça 8 do Setembro, 8

PINHEIROS
Banco Cruzeiro .'o Sul do São Paulo S.A. — Rua Teodoro Sam-

paio, 2.803
Bsnco Mercantil uo São Paulo S.A. — Rua Butantan, 50
fianco cie São Paulo S.A. — Rua Teodoro Sampaio, '..917

SANTA CECÍLIA
ilaacu da America S.A. — Avenida Sâo João, K.13ÍI
Banco Bandeira ates do Comercio S A. — Rua Maria Tereza, 107

SANTANA
iinnco do Distrito Federal S.A. — Rua Voluntários da Pátria,

218*!
Banco Moreira Salles 8. A. - Eua Voluntários, da Pátria, 1943

guem nc havendo manifestado,
foram pelo mesmo encorrados
oa trabalhos da sessão, dos

quais, para constar, íol lavra-
da a presento ata, que. lida
em voz alta o achada confor-
me. vai por todoa assinada.

Eu, Álvaro Craveiro Bor-

ges Coelho, secretario da As.»
semblnla. subacrovoo assino
com os demaia presentos.
Secretario a) Álvaro Cravei.

ro Bortrea Coelho
Prasldonte a> J03O Martins

Costa
aa) Adelino Martins

Tedro Glulberma
Waack
Antônio Joscí do
Souza
Hamlolo Manzicrl
Gulnomer Martlna
Costa
Mario Manoel Rey
Nestorio Martins
Costa

Serafim Martins Ro-
drigues d'ArauJo

Certifico quo n Aba acima
transcrita » copia fiel da que
se acha lavrada no cLivio da
Ataa das Assembléias Gerais».

São Paulo. 31 do Março da
1051.
(a,) —Álvaro Craveiro Bor-

pes Coelho — Seorets.»
rio.

.JUNTA COMERCIAI,
São Paulo
CERTIDÃO

CKRTIFICO qu» a ARBANE
S/A - MATERIAL ELE-
TRIfiO — METAIS E FER-
RACíENS, mi sede nesta Ca-

pitai, arquhou neata Reparti-
yão. sob ntuii-ro 52.0B2 por
despacho cia Junta Comercial,
om sessão de 1 do maio ds
1951, a ata üa assembléia ge-
ral ordinária dos seua acio.
nlstas, realizada em 31 de
março de 1951, pela qua! fo-
ram aprovada» as contas re-
lativas ao oxercicio p. findo,
bem como tratados outroa
assuntos atlnentes t\ assem.
ble'_, íjeral ordinária, do que
dou fé. — Secretaria ca Jun-
ta Comercial do Estado do S.
Paulo. 5 de maio de 195L —

Eu, Judlth Miranda, escrltu»
rarlo. a escrevi, conferi e as-
sino: (a.) — Judltli Miranda.
E eu. Gulomar de Andraaa
Mendes, chefe substo. da Sec.
<}âo do Expecãlente e Corres-

pondencla, a aubscrevo: — ai
Gulornnr dn Andrado Mendes.

(0159381

NOTICIAS FORENSES

TATÍJAPE*
Banco Cruzeiro do Sul do São Paulo S.A.

3.-5t.

Companhia Paulista
de Representações

ASSEMRI.ETA GERAL EX-
TRAORDINARIA

São convidados "a .enViores
acionistas nara se reunirem
cm Assembléia O.-al Extra-
ordinária, no dia ".0 do Jun^o
corrente, ãs 14 horas, na sede
coeial. ã rua Marmiíis de Ru
n.o 9o, nesta eanital, a fim do
deliberarem sobra o sejrulnte:

a) ratificação dn Assembléia
Especial oue aprovou _ a
transformação daa scôes

jirefereraClais om ordina-
rias:

b) modificação do3 estatu-
tos sociais.

Os Renhores acionista» deve-
rão denosltar suas ações e pro-
curaçõea na sede 'lu Compa-
nhla até três dias antes da

Assembléia,
São Paulo, 6 de lunho do 1951

Comnanhla Paulista du
Representações

Ncftor Moura Brasil —

Dlv. Gerente
(45928-6-7-8)

p.p.

- Av. Celso Garcia,

TliCU-i.üVT
Banco Cruzeiro do Sul de São Paulo S.A. — Av. Tucuruvt 44Í

Banco Itaú S.A-
VILA MARIA

Rua Ouaranesia, 1.12»

TAMBAÚ
CALÇAMKNTO HA CIDADK

(Do corresiiondontul — Mída um
(Hi.rtclrío vem ue r.er entreirue in

publico Inteiramente calçouo du
run Antônio de Codr.l A Pr;tcl-
tura toes! vem ua.an, urosseguln-
do no serviço do eoiçamento 'U cl-
duelR. paru ícaudlo e aatlsfaçio ao
w doa '>a uH-QhuuenBeB

PKLA cama rta - Doía projeta,
dn lei de autoria do prefeito nuinl
cipai, en.r-.-.rhcn em cUscursilo. a-a
u'tlma icí.u do Lc^mii-tlvo. uni
referente a re-irulaaictitiiçtlo do vi--
el'.( do enotcn- C|UB aTreti -ni"n
dn apresentada polo vt-reaclor Llu-
ceiln Meireles; e OUUn sobro des-.-
proprlacflea du terrenos s pròdlon
marglnalí uo rio Arrciienúldo epin
teve sua (PscuosSo tidluda oor ter-
so esKOtudo a hora ro(;ulamc-iilnr.

VILA MARIANA
Bunco do Distrito Federal S.eV. - Rua Domtnffoi Se aforais, B8J

VILA PRUDENTE
Banco Sul Americano do Brasil S.A. - Rua Capitão Pacheco

Chaves, 1.05. _,
45854 — ?. - D — 1 - 9 - 12 - 14 — 16 - 18

"Ârhüme S. A. Material Elétrico -
Metais e ferragens"

Ata da Assembléri Geral Ordinária realizada
era 31 tle Março de 1951

Aos trinta o um dias do

SBSPA — Sociedado
Exportadora Santis-

ta de Produtos
Agrícolas S/A0

ASSEMBLÉIA OERAt.
EXRAORDINARIA

(l.a cotivocac&oi
Suo convidados os senhores

acionistas desta Sociedade pa-
ra. em Assembléia Geral Er-
traorilinaria. a realizar-se no
cila 13 de lunho próximo, às 1*

horas, em sua flerte, ü rua Xa.
vier de Toledo. 1-3. 1.0 nndnr.
sala 2. neata Capital, discuti-
rem c- votarem a secrulnto or
dem rto dia:

a> Reforma parcial don esta- J
tutos.

b) Outros sventuata aasttn.
tos de !nterrVsae> social.
São Paulo, 29 de ma'o de 1951.

(a.) Liiir. L. Rekl
presidente

(45.RS7 - 71

Yitlro Protector, S/A

ITAJUBI

NECESSITA DE REPAROS
O PRÉDIO DA CADEIA PÚBLICA

(Uo corrc.iKindc-iite) — Itujubí,
tem a Infelicidade do p.j.viulr uma
Cadeia dentro dn Jardim Publico
O om frente ao limpo K-colar. o
eiue. cá rutilto comentado por unem
visita esta cidade. Acontece, po.
rém, ciun ('ase prédio, atualmente,
não oferece aefturniiqa oara de-
tentfio dn preaoa do rosponsablll.
dade, pois, encontra-se bastante
danificada, em pcrlRo nara os
eua ocupantes, reclamando refor.
rnaa tle paredes, grades, assoalho,
forro, in.itnlaçí. 8 RAt)ilnrla3 o
elétricas.

A população local, confiante na
edminhtraç&o do ar. E-uchb No-
(-unira Garce/.. espera, oarn breve,
o inicio da construção, nn terrn.
no Jo. escolhido n doado ao Esta»
do pela parouula o Prefeitura,
no alto da cidade, dum novo pre.
dlo, onda funcionara a nadeis
Publica o Juntamente a Deleu icln
dei Peiilcitt. O terreno ei grande e
o melhor ano se poderia desejar
para o empreendimento. E' dc se
esperar, mutante, uue o rroverne
dor estadual, ureate osln grande,
ulil e necessário iie-nefleio baria
o ravo de Itajubl.

QUKP.MEflai. BBNHàPICBNTB

Pelaa faiiilliaa relltíluaaa do Itn.
JuM, esta acndo reailsada unui
giando auormeasa om bcueíiclo
da parociula local, auu cala cons-
Ituinclo um prédio uaia sedo dos
Harlanos, reuniões « associações
religiosas o o teatro religioso do
Itajubl. ü_ lelloea têm alcangano
sucesso, iiols. oa írampia nào sr-
reinalniloa ao bater d» inarteio.
pelo preço «nrlavel dei C'rj> _!X!,(il)
a Cr$ 50O.tW.

CAMPANHAS PÜLICIAI8
Ak autoridades policiais do Ita-

jubi, pro:<secruein com a cariiiia-
nliH ele combato uo Joro licito o
ao porte Ilegal do armas, vliltan.
do todo» us Jogos do futebol o
tiall"(; doa sítios, onde, gcralmon-
te, mais ao descobrem os rontra-
ven torci. t:r,m c-rna campmlia,
epie ao deverin ne catonder cm
todnn na delegacias do Interior.
principalmente ne-tto tnCs de Ju-
nlio, 'luanilo ee rcall-iirflo ffnírdo
numero da bailes, vai _o forn.nn-
Uo um clima do maior aeaurnnoa
c tranquilMiidii (lentrci do E.itado.
A iiojiulaçflo do ttaluhl aente-RO
aatlafeita com oa niertlrtoa poUciali
a o.uo estilo assistindo.

mês de Marejo rio 1951, nn
Sedi Soc'al i\ Rua Cantareira.
871, desta cldado de São Pau-
lo. às ciuinzo horas, de con.
formldado eom a convocação
feita o publicada no Diário
Oficial do Estado do Sâo Pau-
lo o Jornal de Noticias dos
dias _1. 22 c 27 do Março cor.
rente, reuniram-se os acionis.
tas da-ARBANE S. A. MA_
TERIAL ELÉTRICO METAIS
E FERRAGENS, em Assem-
blc'n, Ordinária.

Presentes acionistas ropre.
nenlando a totul'dadc- elo Ca-
pitai Social, conforme 80 vc.
rificou pelo Livro de Pre-
wemja da Acionistas, assumiu
a Presidência o Presidente da
Sociedade, snr. José Martins
Costa, (pio solicitou à Assem,
bltiia que elejre-iHL- os seus dl-
rlgentes, sendo então aclama,
do Presidente o mesmo senhor
Josô Martins Costa quo con-
vidou a mim. Álvaro Craveiro
Borges Coelho, paru Secreta,
rio.

Em seguida pelo snr, Presi-
dente, fui exposto quo a or.
dem do dln era:

a) Relatório da Diretoria o
Parecer do Conselho Fiscal;
b) Contas c BiOancjos do exer-
ciclo de 1950; c) eleição da
nova Diretoria o fixação doa
Beus respectivos honoraros;
e d) eleição do Conselho Fis.
cal bem como a fixação dos
ueus vencimentos.

Lido o Relatório, Balanço
Oeral de Demonstração da
conta de Lucros o Perdas, ns-
sim como o Parecer do Con.
Hclho Fiscal, foram todos una-
nlmeracnto aprovados abstnn-
do-se de votar os legalmente
impedidos.

Procedendo-se nm seguida
ú eleição da Diretoria e do
Conselho Fiscal para o exer-
ciclo de 1951. ver.ílcou-so, por
unanimidade, a eleição da mes.
ma Diretoria, com os meamos
honorários mensais do CrJ
10.000,00 (Dez mil cruzeiros).

o assim constituída: — Dl-
rqetor-Presldente. Josí Martins
Costa, português, casado, re»
Hldonto nesta Capita! fi Rua
Atlântica, 213; Diretor Vice.
Presidente, Adelino Martins
Costa, brasileiro, casado, resi-
dente à Rua São Sebastião.
(il6. Bairro do Petropolls; Dl-
retor Técnico, Dr. Pedro Gui*
lherniç Waack, brasileiro, ca.
nado, residente nesta Capital
à Alameda Casa Branca. 7H0;
Dlretor-Tesourelro. Álvaro
Craveiro Borges Coelho, pon-
tuguês. casado, residente
nesta Capitai à Rua da Glo-
ria. f>80. Dlretor.ComercIal.
Hamlot*. Manzlerl, brasileiro,
casado, resideuto neata Capl-
tal à Alameda Clcveland, 086:
Diretor - Comerciai Antônio
José do Souza, português, ca-
Bado, residente neata Capital à
Rua Conselheiro Furtado.
1.263; o Dlretor.Comcrcial.
Eduardo Pedro Batista, por»
tuguês, solteiro, residente uo
Bairro do Petropolls (• Rua
São Sebastião. 61". Pura
Membros de Conselho Fiscal,
com oa honorários anuais do
Cr* 1.000.00 (Ml! cruzeiros):
— Major José Ceclllo de Ar.
rudu Filho, brasileiro. Oficial
elo Exercito, residente no Rio
do .Ianeiro; Adriano Mnrgnrl-
do Pires, brasileiro, banquei-
ro; José Carlos Ribeiro, por.
tuguês. proprietário; Delflno
Azevedo, brasileiro, funciona»
rio publico, residentes nesta
Capital, todos ousados, oxcep.
to o primeiro, que é solteiro.
Paia suplentes: — Paulo Fleu-
ry. brasileiro, casado; Odilon
Ferreira de Almeida. brasi-
lelro, casado; Dr. Mario Ma-
noel Rey. brasileiro, casado;
e Jacob Likl. cbecoslovuco. ca.
sado, todos residentes nesta
Capital. Nesta eleição deixa-
ram de votar os legalmente
impedidos.

Nada mais havendo a tra»
tar, tol pelo senhor Presidente
franqueada a palavra a quem

doía nulsessc fazor uso e nln.

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

Nos termos da lei e de aeòr-
do com oa Estatutos, ficam
convidados os Srs. Acionistas
da
"VTDRO PROTECTOR. S.A."
a se reunirem em Assembléia
Oeral Ordinária no dia 18 do
mês ele junho p/ futuro, às 14
horas na sede soclnl na Rua
Vitoria n.o 325. a fim de to-
m.irem conhecimento e delibe-
rarem sobro » seguinte ordem j
do dia.
a) Leitura, discussão e "ota-

çao do relatório da Direto-
ria, Balanço Geral e Con-
tas referentes ao exercício
dc 1950. bem como Parecer
ao Conselho Fiscal;

b) Eleição da Diretoria e doa
membros do Conselho Fia-
cal e sem. suplentes:

0) Distribuição do lucro.
S6o Paulo, 31 de maio de

1W1
Lulx Fanzoldo Filho

Procurador
U5.895 - 5-6-7)

SESPA -^Sociedade
Exportadora Santis-

ta de Produtos
Agrícolas S/A.

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

(l.a convocação»
'- São convidados os ocnnores
acionistas desta Sociedade pa-
ra, era Assembléia Geral Ordl.
nârla, a realizar-se no dia 12
de Junho próximo, às 14 norn».
em aua B"de. ti rua Xavier de
Toledo. 123. l.o andar, sala 2.
nesta Capital, discutirem e vo-
tanra a seguinte ordem do
dia:

a) Eleição do Diretoria,
h) Outros eventuais asaun-

tos do lntcrcsss coelaL
Sbo Paulo. 29 dc maio de 1931.

(a.) Lul_ L. Rold
presidente

| TRIBÜNAI. DU JUSTIÇA

JUIjUAMENTOS DD ONTEM
TRIBUNA). PI-.t~.VO •

Prusiilenola do doa. Almeida
Forrai I, com a preaoneju do»
das. Theodomiro Diaa, Melrol-
lea dos Santos, Gomes do OU-
veira Paulo Colombo, Maroell-
no Gomas;.-, Lemo da Silva,
Cunha Cintra, Frederico Rober-
to. Mareio Munhos, Mario Ma-
ERgilo, Podro Chaves, Perclvul
de Oliveira, Anuirlm Lima, K*.
nato Gonçalves, Pinto do Ama-
ral, Affular Valllin, Paulo Cos-
ta. Oliveira Unia, Moraes liar-
ro?!. Augusto de Uma, Camanço
Arnnh.i, Juntlno rtnhelrn, Hilva
Lima, Vnscnncelon T.eino, On-
vld Filho. Sylos Cintra, ltarnm
Monteiro. Prado Fraga. Fernan-
elea Martins e Conta Manno o
Tribunal passou a funcionar
em Ronnilo nocreta a fim de «er
feltn Inrtlcaeito de jnb. par.
preoneblmonto da varra do de-
irftmhnrçrndor, vf-riflcida com íi
oxnnerneilo do (les. Marlr, ciul-
mar.'"''.!5., nomoailr» para mlnh.tro
do Stmromo Trlbitnnl Federal.

O Trilitinnl Inillenn, pelo crt-
9nrlo elo nntltctilibiile. o dr. Ho-
nnflleto Allplo Bastos, )uI->. ele
nireKo da l.a Vera Clvol da
Canltit!.

Reaberta om Heaaílo publica,
com mala n (irc.iencn don d-i.i
T.nuHnno Minhoto, .Tiuire-z Ro-
norra. Custodio dn Silveira, tjro-
no Cnrarnnru e secretariada pe-
to dtrelor-f-c-rnl. bacharel Ul-
plano dn Ceaatr. Manso,

O flea. Paulo Oosta, propUs
quo o Trlbunnl s* conicratulr-üri»
com » nomeação do úr. Nelson
RungTts raarn mlnlntrn do So-
promci Tribunal Pedornl. nroona-
ta o.ita quo foi ncolhldn Dor
unanimidade, * quo foi c-ten-
alvo também an Sunrernn Tribo-
nal. A cietíiilr fnl cone»dlda 11.
cenea do lõ diaa em prnr
reir-aelo pnra tratamento de
I31I.1 Raurtfl no deppmharc. Manuel
Carlnn de FlRtielredn Forra?, cem
nKRpntn na Primeira Camurn
CMmlnnl.

pnr.»finc1o si funcionar para
JulírpmpntoB, foram feltoa o»
aectilntes:

MANDADO DK RROITRANÇA
_. 511 *it\~, _ ft^O PATH/> -
impetrante — 'tilda Fernandes
eTn Riivn. Tm"etrn(lo — o RO-
vftrnflflor tüo Entrirto. — Don-ft*
param a sor;urancn por vota-
qlid unanimo.

RRCITRSO — 55193 — ITA-
PWTININOA — Recorrente —
Fl.irlnno Pplxoto do Pnnla Fer-
retra, Rocorrldo — ConBclho Bu*
porir.r ela Mnclntratura. _ N*
fíntr.m provtmpnto no roonruo,
contra oa vntnn clnn deu .Infl.
rtnn Pinheiro, Paulo Conta.
Afrulnr Vallm p Cunha Cintra,
híivpnflo of- rncriiÍTo?» (Io Con-
nelbo Superior ae abatido do
votar.

CÂMARAS CRTMT\'AI3
CONJUNTAS

ITAREAS CORprs — ISS.119
PTRATTNTNOA - Paciente -
Jnfio Fcrrolrn Coplhn Donotza*
mm a ordem. Votarflo cnnnl-'m«.

ríECtTtSO DF. nAREAR COR-
PPfl D*.R7n CfNHA Rrenrren*e o
Jnl-ín "ot oflrli". Rncnrrtrto —
.tono T/.ldoro Filho. — Ne-urnm
provimento com rororncrflaçio
quo ronritnril *1o acorflflo, —
Vorn^"o unanime.

rrariFAs cnrtpnfi _ sí.nns
SANTnts _ Pnolento  Avnn.
on Renlo de Arattlo. — Tirni-
(Tnram a ordem. Votação «nn.
ritme. — 31.OT, _ MMTSTRA
Praelente. _ .Tons Alleeu Rn.
dr|"-iina. — —Denecnmm n «•
dem. — Vntneín unanime. —
81 mis! — pAn josô nA roa
VTflTA _ Paetente — .ToRo Rar
bnnn. Adindo e perildo rtn ele»
Jnsre», Ra^r.erm, nort» ns vnrn»
ílns deu, rc-lntor p Rrenno Ca-
rarntirti cnneedendei a nnlrm.

REClTtlO I1F. RARFAq rOU-
PV9 _. S4.1I4 — ACt-nnq _
nepnrranto. O Jul7n *es oflelo*

Recorrido — .Toje, Coneminn.
Neicnram provimento. Vnla^ün
tinnnlmo. _ '1.15(1 — faX/i 3f.
M*0 — Ruenrrente — o Jittr.o"f! odeio- Fteionldn _ Rd.
dlo Mnllnnrl _ Neunrnm nro.
vlmenln — Vntne/lo linantm»

RFVT.qta NOS F.MRARG08
S7 94 4 _ PAO MANTEt, —

Riaenrrento — Relmlro PIe»t 
Rnenrrldn — Mnra Pnln Ariana
Tn.leferlrnm pnr votneHo tinnnl-
me.

REVISTA NO AGRAVO De,
PETIÇÃO — 4R.176 — PRESI-
DEKTE VENCRRI.AI7 _ Recnc
rontfl — Otiilítr A^pvíííIo nv*
oorrliln — Banco (lei ürnall SIA.
NrWi ennbeeernm cnntrn o« v».
tos tion ,1*»b. relntor o rpviflur
ciu» conheciam ela roa-tstn o a,
Indeferiram. Eserevcr.i o acoi.
dio o des. Paulo Colombo.

tuto de ApoHentscinrla 0 Pensilci
íío.i Industriarlos, na falência <i^>
Portal o Cia. Ltda.; convertenai,
o julgamento em diligencia, no
acSo movida por Men.iinn Renja.
mio contra o e.tpollü de líotiiio
Songlullono.

DeÓlsOOS do Juiz da 7n Vam,
dr. Eryx de Coctro; julgando
procedente a açflo mo»lda por Jo-
si*i Miranda Monteiro contra Ga»-
tBa G. N. Darrtls; Julgando im-
prneedente a nr.llo movida por NI.
colau Shlesser contra Ernesto At»
molda.

O Ju!» dn 9.a Vara, dr. F. Tf.
Cruz Neto, bilgou procedentes, a
nçSo movida pór Jeaei elo Paula
Ribeiro Filho contra Alcides Le.
me, n a açSo movida por Amalla
Antônio contra .tenge Ferrarloll
o outro

—Decisões do Jul?, da lO.a Va.
ra, dr. M. A. Vieira Neto: julgan-
d» procedente a oçüo movida por
Luiz Anastácio contra .Tose de Lu-
ca: Julgando extinto», a nqJo mo-
vida por .Toaô Manoel Tolnnlo
contra Ney Dias Snyüo. o a açüo
movida peio eapollo (lo Augusto
Mai tina Ferreira contra Franciseu
Feirelra Verdanca; julgando pio-
cedeates, a ac;5rt movldn por Eíln
Martinelli contra Cln. Brasileira
de Trigo, c a oçüo movldn por
Francisco Pereira contra Poso.ua-
Uno Capelo: homologando oa cal-
ctiiou nos inventario» de Deollnda
Carvalho Alves, E!lnn da Coneel-
(;«., Amaral Aiblnn Bartinore Tia-
sell o Tlsscll Cezare, Joaquim
PSa-s e Joio Miguel (le Oliveira o
Maria Antonla Mnrlano,

FÓRUM CRIMINAL
DECISÕES — O Ju'« «a 4,a

Vara Criminal, dr. José Corroa,
de Melra, condenou o motorls-
ta .InSo do Paula Noto, por fe-
rlmeatoB culposos, a trf-s mesea
do dotongiloi e ahr.alveu Anto-
nio Luiz Cremoncnl e übaldl-
na Morolra da Silva, processa,
dos por ferimentos leves.

_ o íulz da (l.n Vara Crlml-
nal dr. Eugênio Fortes Coelho,
condenou:' Teodoro Frutuoso
Diaa, por ferimentos levca. a

trüsníeRen de detenção; Oso.

rio de Almeida, por crime eon-

tra on costumes, a trfia ano' e

nove mer.es do rccltinilo: Lázaro
Próis de Morais, por furto. «,

CrJ 2.a(l0,0n de multa: e abcol-
vou: Maby Casseh, Haroltlo Dan-
tc.R, Osório Oulrino ile Cnetro,
Armando Moisés Mazzttcca St»
mun Meorson, Renlnmln Meer-
pon, Ernesto pi Lueea, De.rnln-

(ros Pnoei. Flnrlvnldo Alves,
Angola Apolnnlo, Sntal César da

Fonseea e .tono Cnstelann oro-

cossBilon nor delito do recenello.
_ O Itil». tia 1ft.a Vara Cdml-

nal. dr. Fellznnln Cnlll. con.
rtenon .Tr,s6 Luehlnnl o César
Oolenghl. nor nprnprtaeüci In-
debita n dnln anos e dois me-

nen de rccltlsBo e CrS 1 "1"nn

ele multa cada um: Edmundo
Monden Rnrliosa. por delito de

rceoptaeío. a sete meses de do-

teme&o, tendo ohsnlvldn na mes-

«entonea Te.le Luehlnnl. proces-
nada também por delito de re-

eopçllo.
_ Peto lulz <1a 12.P. fará

Criminal, dr Frsnelsco Mota.
.Tttntor." foi rondenndn Ro-en-
dr. Tlmr.íen do Andrade, fr.Ho
tnvnitle-ndnr de "ollela, n i,m
m*c ,ie rirlstln slm-dea.

nENTVCTA(4 — D C.r oromo-
tor onbller, dr Rnrln ele Abr»H
Pereira ele-nnneloii' Ed*o,in^o
Fnceto o .li—n F'-ine'»»n "¦' BR-
vn nor ferimentos culpoaos a
Atílio Barnenrhl nor ferlmcn-
tos culnosns o Atílio Barnesebl,
por forlr.iontnn leves.

j R r r
Presidiu os trabnlhos o pro-

fessor dr. Josf1 Re.are.s de Meto,
funcionou o promotor nul tico
dr. Joaquim Ferreira de Oil-
velra o florvlu o eBCtlvílo nr.
Ignsein r.ueens. Foi IrtlTado o
proeef.no om que " reu r,l|-'!o
Vleentfl neiinnrto do havar, no
illa 14 de marco cie 1!>47 PS 7
porna. no bairro dn f!aratitc"l|.
ba em ?:mtana rto Pnrriat''».. ro
quilômetro It, rta Estrada rte
lloilnirom SSo Paulo.Ttn a (t-
ro? n fnr-a.lan, a.ifln^slnnilo no*
ne.llto Ct-arlnno O Conselho no
Sontrnna •fMf-on n^.^lin n#-fi*t|TMl«
do- (trs, FTttmherto Pascal En-
rl-intleu sttiiAea de Paula, ''nto-
¦nto MV-nff-Trr. di fíriis Júnior,
Jn«(i Avlln Dlnl». Jnnlnr. Fran-
Ir lin AuiTUKto de Moura Cam-
pos silas Roli-llio o Atílio Gl-
UStl,

ri acusado fr.1 absolvido por
E votns,

fflMÊ? "Conhece

fr^ â tüà Vida»
O leitor poderá obter, ..u ..••-. desta «cca^lo, ilínloa Intete»

sautea aòbrp a t>ua personalidade, passado e futuro, estado do
aaudo -' cpocii" mais propicias para os seus negócios, nasia
preencher o cupun abaixo eom letras do fôrma, o remctiV-lu para
Yogui Ramayani — Rua Senador <iut;lroz, C67.

NOME E SOBRENOME

Data do nascimeiito

PseucloriiniQ ..»•*•....

1011UM CIVKI,
FALÊNCIAS E CONCORDATAS

— O juiz Ua 8.a Vara Civel. dr.
Tácito M. de Gues Nobre, decre-
tou a falência de .Tosei Grande, co-
mercianto estabelecido nesta Ca-
pitai, h rua S.lo Caetano, 817, no-
meando «indico Buain, Cattaclnl t
Cia., e marcando o prazo do 20
diaa para ua habilitações de cre
ditos.

— O mesmo Juiz decretou a fa-
lenda da Empresa Cotintrutorn de
Isnladores Ecel Ltda., com aedo
nesta Capital, 4 avenida Ipiranga,
1.071, nomeando alndlco a Serrana
Pan America Ltda., e marcando o
prazo do 20 dias para aí habilita-
Jüeti do credites.

8ENTBNÇAS K DESPACHOS:
— O Jul» cm exercício na l.a Va.
ra Civel, dr. Alceu Cordeiro For-
mindc», Julgou procedente n açüo
movida por Antônio dc' Oliveira
Carvalho coatra Amador Jo?c dn
Costa.

DocIsOca do juiz da 2.s Vara,
dr. Alcides Silveira Faro; Ju.gaii-
do o calculo so inventario de Car-
mino Avaresai Julgniulo proceden-
to a ação executiva hipotecaria
movida pelo Banco Nacional da
Cldado de S> Paulo 8. A. contra
Antônio Meio Bitencourt.

Declafles do juiz em exercido
na 4.o Vara, dr. José Cavalcanti
Silva: Julgando os cálculos nes
luventurlos rio Cnmilneita Mordia
Lapenna, o sr. Josô Romeiro Mai-
tlnez; julgando procedente a acio
movida por João Pereira Nunes
centru João Morais; homologando
o desistência, na ação movida por
Rito da 311va Reld, sua mulher e
outro» contra Kliicr Arouche de
Toledo, sua mulher e outros; Jul.
gando saneado o processo, na at;&o
movida por 8. A lndustrinl e
Elétrica Liei Ltda., contra Ntll
Neon I.tdu.

Decisões do Juiz da 8 a Va-
ro. dr. Jullo D'Elboux Oulms-
rftcs: Julgando lmprocedento a
nçao movida por O Coutinho con-
tra Oscar Olrardclll Júnior; Jul-
gando Improcedente o pedido de

, restituleio formulado pelo Iastl»

"P,afiAtiç^fí<ir'''<.{><is; 
»oT»a«,

mado-» h '""«•¦'-iona
Rs<ríona1

A Iiis-ec"»!a P.e"l"nr) do Ei-
tatlstb-a Munhlnnl do BSo Paulo
solicita o urgente compare •!•
mento dos seguintes recenseado.
res. que dctxn—m ele devolver os
questionários do Cento Econo.
mico. rotlradoa para correção
Esperantino Caloby Antônio Pa-
cuia Heis. Leonfl Clallbrnanl. Al-

Bolllrü. Josô cios Santos, Flr
Rodrigues. Caries Eduardo

mtos, Humberto Freitas An-

drado. Gilberto Paula. Ney Bar

ro-o de C.irvi'.lbo, Maria Apure-

cida Gonçalves, Sidney Augusto
Câmara, Yara Laura Montagna-
ns, Alcyr Aulslo Ferreira, Pedro

Lamosa, Aiuizio Corrêa da C03

ta a Dalcy Ferreira Goulart.

ceu
mo

Hospital Sta. Edwiges
O ar. Oscar Mullcr Caravelas,

düetr.r da Foderaç-o das Indus-
trlas, em prosseguimento ao seu

programa cio amparo soeiial aos
trabalhadores de sua Industria,
compreendido em cerca de mil

trabalhadores, esta construindo tia

avenida Jabaquara um prédio do

cinco pnvimcntOH, quo serA o

Hospital Santa Edwlges, o cuia

Inauguraçrao dar-sc-ft cm outubro

próximo.
Babado ultimo o sr. Müller Ca-

ravellas olereceu um coquetel A

Imprensa, quando deu-se B cober-

tura do Hospital. Usaram da pa
tetra, na ocaal&o o sr. Artur Bala

K.o Pacheco, os médicos Pedrj

lolte Cordeiro e Benoto Trirella,
diretor do Hospital e. por fln<t ••

ar. Oscar Mulljr Caravellas.

3, .?. -lUNloa — fiillltiIH < cisa. Irasclvel o Intransigente.
Orguihosu o exdusivista. Niio gj.i«
ta de aisumlr ee.mprpmlssoa.
Caráter frio e difícil. Falta de Inl-
eletiva. Rancorosa.

PASSADO -- Levada pelo s;<i
fanatismo prejudicou, no passado,
muita gente inocento.

I'UTT,'RO — Velhice prolongada
mas choia do remnrsoa peln3 er.
roa passados.

TEMPORADA FAVORAVEI. »> '

22 ds arco a 22 elo abril.
DESFAVORÁVEL -- 22 da jtt»

uho a 22 du Julho.

CARINHOSA — l»|i;i!)27

PERSONALIDADE — Bliccclea-
te trabalhadora. Ulomentn (IcstA»
cado em sua profissüo. Huniaal.
tarla. e tolerante, Carnier fácil,
mente influenciável. Modesta a
cordata. Com multa aorte. na pro-
fbsüo mas pouca no amor. Pa«
ciente o tleugmíUlca. Espiritua,
lista. Possui boas premunlçOes.
Espirito pesou^ador. Um tanto
Ingênuo.

PÀS3AD0 — Multas vezes no
passado foi sacrificada em favor
alheio, tnaa nunca sô rebolou por
causa da aua modéstia.

FUTURO — Nascida com Uma
boa estrela aua vida do ponto do
vls'.a material será urna maravi.
lha

TEMPORADA FAVOKAVEL —
22 de novembro i 22 do dezembro,

DESFAVORÁVEL - 22 de ou»
tubro a 22 do novembro.

FAULIST1NHA TUISTK —
13|0|19S7,

PERSONALIDADE — Enérgica
mo.» compreensiva. Caráter tacit»
mente. Influenciável, rüanirlto cria-
dor com muita fantasia. Elegante,
nms superficial. Exigente o ura
.tanto nvareata. Desiludida, e
nada sentimental nem romântica.
Incrédula e desconfiada.

PASSADO — ílofreu uma desl»
lusSo. que a desanimou, liraiiiio»
ihe o gosto para a vida.

FUTURO — Dentro em brovo
serA promovida a lugar de che,
fia, devendo nua vida mudar com.
plelo. mente

TEMPORADA FAVORÁVEL -»
22 de maio a 22 do Junho.

D"í"7AVOP.AVEf. — 22 de nblU
a 22 du maio.

SONHADORA — 2iH2|IOSa

PEHSONAUDADH — Inteligen»
te e virtiiosu. Romântica fl senti»
mental, (h-nio niegm e otlmnmen»
te equilibrada. Humanitário. Pos.
(tu! lotien objetiva e bom raclorl.
nio. Franca e constante. Molan»
eotlca e contemntatlva. Costa ela
sonhar rio olhos nberios. Romnn»
tlca o confnrmadn. Sem nnilta
rnnt.':ele para o trabalho.

PASSADO — E»»A ainda multo
nova paru tft-!o. CasarA com 19
anos d» Idade e. serA muito fella
no principio elo seu casamento,
Oltn nnos depois Stm vida conju»
gal mudara tior culna da a<M ma»
rido.

TEMPI5P.ADA FAVORÁVEL -i
22 dé Janeiro a 22 dn fevereiro.

DESFAVORÁVEL — 22 do de,
fembro a V, do Ianeiro.

ALHABlTmA — 1211211^3(1

PERSONALIDADE — C-irate»
frio a d'»!nnte. Culta, mas desanl»
mada, sem grande vontade para »
vida. Pos:nil 1uz espiritual, com
bors pretiiunlçéies. Sem grands
sorte na v:ds. Sem grandes pgpl»
rações. Otlma memória. Realista,
nf"'a sentimental.

PASSADO — Vida igltsd» a
cltíh ris preoeuoações

FUTURO — Por urna nçilo aa
aacriflcio pessoal recebera, a glo»
ris e renome.

TEMPORADA FAVORÁVEL -
22 ele p.ROstn n 2'J do setembro.

DESFAVORÁVEL — 22 do Jullu
a 22 do agosto. *

ADKI.IO — ÜUlIflír)

PERSONALIDADE — Bastante
prudente. Correto,, com alto sen.
tido do justiça. Inteligente. C':nl'j
sério. Vidente; possui bons pre-
munições, Um pouco orgulhoso.
Cora muita sorte na vida Romnn.
tico por demais e sincero. Possu'
lógica objetiva. Imparcial o bom
coinelholro. Scro multa vontade
para o trabalho.

PASSADO — Estó ainda multo
novo parn tí)-lo.

FUTURO — Nascido sob uma
boa estrela, nempre teril sorte noa
negocloa.

TEMPORADA FAVORÁVEL -
22 de novembro a 23 d« rierfru.
bro.

DESFAVORÁVEL — 22 de ou»
tubro a 22 elo novembro

PAULISTINHA — lâ|9|lBí7

rERSO.'.'AI.IDADE — Humanl.
tarla o tolerante-. Elemento tlca-
tncado em sua proflssfio. Mnelea.
ta do enrater facilmente Infhien-
clavel. Possui luz espiritual. Com
multn vontade o fnntr.shi para o
«¦eu trabalho. Gênio sírio. Psclfl.
ca e prestlmosa. Desinteressada o
cordato.

PASS<\DO — Sua3 protecias
sempre se realizaram, Vlds Vdedi-
r.mla só ar, trabalho e aos as-un
tos esplrltusls, Desprezo peln vut
g/-r!d.i<.f- p mediocridade.

FUTURO - Sua modéstia e
seu conformifnío far.ln da sus
vldn umn maravilha pois .-icmpr»
teri o necessário.

TEMPORADA FAVORÁVEL -
22 tle maio a 22 de junho.

DESFAVORÁVEL — V, de abril
a 22 d'í maio.

OLHOS VERDES — 27!2!10Ifl

PERSONALIDADE — Intell
"gpntf; e peraplcftss. OUmu triihn*
llindora com muita vontade e
fantasia para o seu trabalho. Ge-
nio serio. Fanática e implacável.
Elemento destacado em sua pro»
fissão. Um tunto Intrigante a ci.
clustvisu.

PASSADO — So preocuoou na»
tante eom intrigas.

FUTURO - So não desistir a
seu fanatismo sua vida futura
seri. sem sossego e eatrbllidaae,

TEMPORADA FAVORÁVEL -
22 de fevereiro a 22 íi". março.

DESFAVORÁVEL — 22 de m>.
Tembro a 22 de dezembru.

PERFÍDIA — li|12|H»M

PERSONALIDADE -- Piiulea-
te, posr.ulndo luz esplriltutl e bc
Ins premonições. Franes, do caa
rsler volúvel. Genlo alegre. N7M
ro Incomoda com o dfnh-iro
Emotiva o sentimental. S»m gran
de sorte na vida. Tem conversa t
físico sgradnvel. Carrter co"*ern.
plnMvo o poetleo. Gosta de muste»
a llleraturn em geral, c poesia,
em particular. Grande fncittda<1"
para exteriorlzar seus senttmen
tos.

PA3.-ÍADO — Vida bastante sgi
ta.ls aem r-slabllldade nem sos
scr.u.

FUTURO — Cem o mas de s"»
tembro vindouro sus vldn ftudnr*
comuletamente, melhorando rtiito

TEMPORADA FAVORÁVEL »
22 ele a-roslei a 22 do 8"'."inbro.

DESFAVORÁVEL — 2S de Jtt
lho a 22 de agosto.

GENERAL — L1il|l93*

PERSONALIDADE — Prudeet*
1 idealista. Correto, com n!t«
st-ritlito de Jtiatlea. Possui luz e.n

plrlttiol. Nio dá valor eo (Unhei
ro. Sentimental e. pouco bo'ml-i
Nos fisuii'es sempre proru>-a a
essência nilo dando bcstsnte va-
lor As aparências. PacTIco » coi
de'".

PASSADO -- Suas premuntçOfü
o salvaram do multas íltuaçflcs
dlfcels. 

'

FUTURO — Sua modéstia a
conformismo faríl-i ela sua vldi
ui-"> correato do fellc^adm.

TEÍfPORADA FAVOP'VEI. -
D,rSFAVORAVEL — 22 de se»

tembro a 22 tle outubro.

IHOOHUnO - 3141MM

7.a Páscoa dos em-
pregados do SENAI
Rea!lzar-Bc-a no próximo dis 10

ti 8 horas na Matriz ao Bi4s, .i
7.a Páscoa dos Emprestados do SE

NAL
No dia. 8 ss 17.10. no SalSo Pa

roqulal da Matriz, haverá, pritlca
preparatória pelo revdo. Coneg^

jesulno Oantllll.
Logo após a Comunhlo serft ser-

vido no Restaurante do 8ENAI um
lancho aos participantes da Pfts-
coa c suas famílias.

A comissio convida parn êssi
ato religioso todos os empregados
• ec-empregado* 4o •¦"•'¦'•¦' ¦

PERSONALIDADE — Grandí
realizador de bens materiais. Ca
rat;r facilmente Influenciável
Avarento. Impulsivo » desordeiro
Rancoroso o baslanto vingativo
Sem grande sorte no amor mas
bostan'e nos negocio». Realista «
nada sentimental liem romântico
Calculista.

PASSADO — Seu alvo nu vido
foi realizar bastante dinheiro pelo
quai tem verdadeiro culto.

FUTURO — Dentro ení brevi
realizar! grando fortuna, mas nio
serA multo feüz, polj nunca esta
contente.

TEMPORADA FAVORÁVEL —
22 do novembro a 22 do dezem.
bro.

DESFAVORÁVEL — 22 da 0«<
tubro a 22 de novembro.

AP8ARA ?.K\io\im

PERSONALIDADE — Vlrtuos.
mas fanática. Prudente « lnd»

PERSONALIDADE - llestanU
Indeciso. Oüniiunentc eaulllbraito.
Nüo gosta He assumir comnr&mls»
sos. Feita ele inlclafva. Desuni,
mado e calculista. Poa»ul he.as
maneiras e otlrn.i edocaclO, Coita
bastante das eompotlqMes fl.ilcaa.
Cera*er combativo,

PASSADO — No passado lha
fnl feita uma Injustiça riue o
aborreceu bastante, deixiindcia
dcssn'ni»ilo.

FUTURO — Dentro cm brevt
um oconteclmento agradável mu.
ilarA completamente- «u» vi.Is,
n^Miornndo-n.

TEMPORADA FAVORÁVEL —
22 de novembro a 22 de dezembro.

DESFAVORÁVEL — 22 de ou»
tubro a 22 tle novembro.

"^-MA5P*:5EBORgHFIAJ

Comprar Peles é
ASSUNTO DF, COOTTANÇA

Voc6 compra ríi bem e

fazendo economia na Casa

ARTHUR LOEFFLER
I num.- modelos e excelcnto
confecção. Solicitamos sua

honrosa visita.

RUA VIEIRA DPJ CARVA
LHO, 13? — 3.o a. — »/ 31

— Telef. 3U-3456.

(043052 • 19-22-24-20-29-31)
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No mundo da ribaita

Homenagem ao casal Amaral Peixoto
TT-'.'(H»»»."^-"".'.'.'.'J1W1IWV^W'-'-"^''' ¦'¦W-'--'

•««w.^^ L^
MUI

pcsd» o dia em qu» ro orgsnlMU « Compsnhts de ComasUs Eva Todnr (o

(5.0 li U* algum ano») a conhecida atriz romb.nrm com -sua «rll.ta. .|us

Sinto Antônio aoris o padrwir» do conjunto. E s verd.d. manda que w> dl-

nu qu-. Santo Antônio tem "ido uma hoa entrei» n.» vids do relerldo elenco,

pois nie-rno enfrentando oí Inlallvei» obstáculos quo te antepõem no» c.npre-

r,ndln,«nlo* dosar, nature*», E*s Todcr a .eu- companheiro, vem reaLauiiio

wna brilhante- trnjetorlA no» palco» nacionais e aítranfslros. HA »ln.la um

outro talo que evidencia a grande harmon!* r-inantu entro o» elementos <

olonco And,. Vlloo, Elia Geme» s Alonao Stuart estào na companhia Eva
•Todar' desde a eu» fundaeio ale hoje, col*. quo não acontece com mu.ta a»-

r.iduidade em nosso me:,,. Ma-, voltando ao ponto principal deita nota, devo

nceacenlar quo já constitui uma tradição para Eva . seu. artUta» fe. ejarera

condisnamente o dia IJ de Junho ds enda ano, data consagrada so culto do San.

fo Anloalo, Rendo que eata ano eles daihen.ram o »e3uinte: Todo. aqi.ee.

nue so chamarem Antônio ou Anlnnia torço direito a asal.Üf gratuitamente,

na noite do IJ do corrente, o» espetáculo, da Companhia, d, Comeda Eva To.

dor no Teatro Senador do Kio, onde ela realiza uma vitorio» temporada com

WlJ, Jorac. Camargo .Bagaço,. Para tanto, é o .u.lcl.nt. o. Ant.nl,...

Antonia. oxihire.m ao porteiro do .ea.ro a r-ap.c ™ carie r. de deo,Uade

oendo lacil a gen.e avaliar a quantldsd- d» «ra» de San.o Antônio que Ira»

aproveitar a providenciai carona.

Divudg. um jornal carioca quo Silveira Sampaio <oSo que Uma» ¦I»

temporada em SHo P.ulo, Ira ocupar o Tea.ro do Museu ds CUhd. na _praç»
Cardeal Arcovertí», en, Copacabana. Sabo-oe ainda que Silvlni S.mpa.o e

tplhen « peca de Vironte Cítalano «Professor do A.tu-1». para o reapareci.

mento do .eu elenco no 'Ire-

A ultima produção do Nelson Bodrlgu.. aV.I» n.o «», terá uma un.ca

per.ona.em em cos, tenda «ido «coibida a IrmJ do autor, Dulco P.ndn-ue»,

para viver esse papel. A peça cm questão seri eareada no dhvlê,J-Aj

no S,rrad,r do Rio merece-.do ,.W» ..pecial o lato da ser BIbl F«£b»

quem eata ensaiando Dulce Itodrlsue-s, aqui meemo em Sao Paulo. BIbl Ferre-

ra í, mtócutlvelroente, um valor positivo d» nossa rlbalta e mesmo como dl-

relera do espetáculo, ela JA ten. (lodo prova da »ua capacidade, »™ ° <iuc -

Nelson BodriRue» lúo lhe teria ectrejue a respansah.hdade do

A rcspe.o do qje serii a nova produção do au-

r d, «Vestida de Noiva, escreve um jornal carioca. «Poda-M antecipar qut

n.rá esta uma experiência inteiramente nova na vida autor»! do autor do «Ve».

(ido de nolv... Drama? Comedia? Kar.a? Diíic.lmo deiinlr. exatamente, o g.-

nr.ro da eValia n.o Se. O próprio autor >c limita a classlllca-la como «tes.-

tro» Dc qualquer maneira, é certo qua Nelson Rodrigues husca um novo pro.

cesso uma nova llntuaz-m. «Valsa rut, S» nüo lembra «Vestido de noiva», nem

ciAnjà negro», nem «Álbum do lamllia», nenhuma das peça. que tomaram mu

ontor centro da (im continuo debate»,autor cenir» MARIO 
.IU1.I0 SILVA

ó evidente
um trabalho dessa nature.-.

.taaaaaamiÊi^ÊÊBeaÊmamimHfiMmaÊÊaamÊiitxtmmimmMi. hum

cornai, dante Emanl do Amaral Peixoto e aro. Alzira Vargas do

¦ "¦ '"¦¦  '<> ~'»~"-T~^ "«•'""•.¦¦ '¦ , ..-'. -*• VrineiVal durante o Janta* o/erectdopelo ^RogeHo ^ P^aZ^iZ ^"«T^M* j^iZ^YS
Renata Crufi k Silva Prado, o sr. Francisco Mataram Sobrinho . sra. «^^^.

.«BUENOS AinE8''A VISTA"
i A Companhia Argentina da
Alracôen o Varlodades oatroa.
r/t ainanül; no Teatro Rolai, em

Ospotaculoa por sensAc» íta 20

o 22 horaa, apresentando a ro-

vifiin. de Garcia liamos o Ta-

mnra "Buenos Atrea A vista
Do olotico fazem parte A:i«e-

Tllo I.ns Hermanlta» Indnrt,

t,az'o D'Arcas, Ninn Marco Ito-
licrtn r.lnck. Vítor Mrirtuwt,
Teima dei Hlo, Blier r.uhato,
y.oa r.exlon. The Tttrners, ^"1

ía riarnns. Mire o .fade o Ro-
torto Oareln ri, num

«RM.LRT Tt-ir.ATRR"
Estreará nn pir.xlma ter^a-

folrn \» 21 horas, no Teatro
Munlnlnal, " "Rnllet Theatre".
ciiir irnr. om hou variado nro-
tfiamn comins|e6es cnreoçrarl-
eas (loKConlieelrtiíj do Bra««l
O noHSO riihllen IrC conher"-r
Iialladns «le nutorer. Iiurlesce o
*im-te-nmerlennr.R entro o» q«.r<lo
"Fnll River f.er:«n,l". loreo.

Emir. de A-cnep do Mllto nm-
r.loa do Mnrton frotild a rena-
rios de Oliver Smltl, « Mllea
Wl.ltf

! «a« MAncj niü EtmTntCR'
rtodolfo Maycr anresrnta-&

hoje. ás In e 21 hore.n, no pe-
qnenn nudltorlo rio Teatro oe
Cultura Artlatie.a, a p».cn de
Trulrr, Bloch *Aü mfioa (Io lílu-
rldloe".

"OONVITR ao n.vu.n!"
O Teatro Brasileiro do Co-

jnodia aprosontarft hoje, fia 21

:j^i:<wir^.>jjW'>iKirxTcjT»wj}^''«SH '

SESSOBS CINEMATtXIRaJPiaAa
NA ÜOBBO

A UnlRo Cultdnit Brasil-Estadoa
On:dvs. farA realizar hoje, As .fi
horas, no b.iWo "Joaquim Nu^usV
filme» pnra criança", AruanUS, a.,
mesino local horário, íi'mK3 erta
cativos. Sntindo, às 10 horaa. fll-
mes parn ciinncn".

EXPOSIÇÕES

horas a comedia dc Jcan Anua- |
111, "Convite an Baile" sol) n.
dlrocSo de r.uclano Salca o om
tra.Iui.ão do Cllldn de Melo e
Souza. Sao Interpretes dn peca
Somlo Cardoso, ZlemblnHkl,
Nldld 'f.Icia, Maria Luclit, KHra-
I.eM. Henrold Raquel Moaclr,
Cleldo laeomls c demais com-
ponenter: dn Comnanlila Penna-
nonte A parte muni."ai OdtA %
oarico da ornueatra de Cninam
dn T B C Cenarlon d" Vacçft.
rinl o ftRurlnos do Cariou Tlil-
ri

"PROFESSOR DB AWIC1A*
Silveira Somonln e s^u clen-

co apresentam hoje, Af lil o
21 horns. no urnridp a,iflltn«lo
do To'ilro de Cultura ArHslIca,
a forsa dc Vicente Ontafanu
"l>rr>'cis<inr de Aslucla", cm
Mndfilenn NMcoi, .raekson de
Souzn. Sônia Correia, Murilo
C-.ndrr.. Mrienlhfiea Qrnca o
Silveira K:'in'-nlo.

«PTCCdr.T r»R P(innEC\*'
Os "Plrcoll do Pndreoca ,

eat?n reall-anrto uma curta tom-
ror^da popular no Teatro 3*"
Paulo"pha r.A" nr', bcia-

A CnmianhlB rtejjevtsta Bf
hl ferreira dorA hoie, As 1G.20
C 25 hnran, nn Teatro Santnr.»
nnvoa íw^l^nnloíi tlí» "Prfi l'\ (*•
hnn" com Kll"a Pilho Gafai-
do, Crl'õ Snhrlnho, Renato Re»",
lier, Ol.ra. Solos, r.lla Romnni,
7„P.|ra ?'lnnda alem dos "hnl-
l'-t"", ciihonn, |aoon6s, nacto
n.-'.I o argentino.

Conferências
VISTAS DOS ALPES. VT5STJ-

VIO H RIO ARACUAIA - S^rüo
apresentadas durur.te a paleatra
do prof. Robert Rayfund Pet-
lera, hoje An 2>).".0 liorac. na
Biblioteca Municipal, sob o tema:
cP.irm dc gelo, de logo o (lo uir.a
vtrta tropical»-,

M1SS PLORIÍNCB ARQOTN —
Ein prosseguimento a aua serie do
paleatras. eitarâ hoje, ns 19."0

horas, no Museu uo Arte M.xier.
na, dlficorrando snli n tema: «He-
dlqulas da arquitetura colonial
íUl-amerlcnna».

,.,^^i,,,...,¦...i.i.i.i.i.i. 1.1,1.1,1,i,i,i. ,i.,i .;;""¦'."¦'¦'¦"¦'¦.'.'.y."*\

ACUMULAÇÃO DE CARGOS
Volta iv baila ri questão da acumulação de cargos na Secreta-

ria da Educação. Na Assembléia. Legislativa, o nobre deputado
Jânio Quadros requerei! ao Poder Executivo (requerimento n.o
BOS dc 1861, publicado no D. O. de 21-5-951) varias informações
a respeito. Dlaa antes, o nobre deputado Cld Franca apresentara
requerimento semelhante.

Querem os representantes do povo saber, em resumo, em que
leis foram baseadas ai nomeações cumulativa».

Ora, quem quer que esteja a par da questão sabe perfeita
menir que não havia nem ha lei regulando a matéria Aoredl-
tomo q:e as primeiras nomeações, para as quais sc invoco, o
dbmòsto no^rtleo S.o, da Lei n.o KM, de B(M>-948, forami feitas
Sque « 

"««negwta-do 
assunto tivesse elucidado per-

feUamcnto ó sr. secretario da Educação. Pensamos, assim, que
tela nomeações se originaram de um descuido ou dcrumjH». O
fato ,'¦ oce a maior parte delas contrariou o artigo 18,. da Con.ituui-
ca* Federal \To artigo 00 dn Carta Magna Estadnal que exigem.

Para a' a"umu...ç:1o uo cargos no magistério, 
;^;^";teclas" e -compatibilidade dc haranr.s" A. este «&«"«» "«"l

Kitn nrlEolnalmente. nao :e deu a minima atenção. Qual de, ia
ler sido' o procedimento da administração publica, uma vm cons*

a adaa irrrci;uli.r.,ladc'.- Pura c simplesmente tornar sem efeito U
nomeacSes viciadas. Não se fe/, isso, porem. Asota, ha qtieni se

IZ u,; com mv-nlaralarics semelhantes ocorridas posteriormen-
íf p«ece-nos uma atitude eivada dc um mcrallsmo suspe.to. de
um fSsmo eSho. A ter a Secretaria da Educação de agir
^ e ,,n \uâ avltude deve ser da mais estrita imparcialidade:"ultTOtoL 

noSôê' cumulativas que, na época infringiram
o nreceito legal vl-ente (alias, unicamente os dispositivos citados
ffioTtSes Fr-lera! e Estadual), ou conservar todas.

O tempftóo d ve servir dc razão para anularem-se uma; e

EDITAIS
JUIÜO or. UIIIHIXO DA 16.»

VAItA CIVEL

Cartório do IC.o Oficio Cível

EDITAL DE CITAÇ&Q Di! CIAK-
LOS DB A. LIMA, COM O PRA-

7.0 DK TRINTA (3Ü1 DIAS

O DOUTOS JOÃO PINTO CA-
VALCANTI, Juir, do Direito em
exercício n» lli.a Vnra Civel de°-
ts C..nu>rc» d» Csuil»! do B»t»*
,l„ do .Silo l'»ul». ü» Bepubllc»
d"i KstadoB Unido» do ntl>»"-

KAZ SABER a tódoa quantoa o

presente edital virem om (Ido co-
nheclmento tiverem ou 'nterex, c

possa, quo por parta de FRA.-•
CISCA PERAL, nos sutoa da
A('AO DK TTKSPKJO que move a
CARLOS DE A. LIMA, foi dirl-
Rida a cate Juízo a petição do teui'
seguinte:

nho Sallo», escrevente, eacrévl. —
E eu. José Brasil Morais, Oficial
Maior, subscrevi. — O JuU no
Direito, (a.) Jo&o' Pinto Cavai-
cantB- (7.1*.

3KXTO

UEDCADA3 EM PODUH Í1E
SftBAPlAO MOBAES DE
SOUZA PHH RtABIO PAES,
1'AJtA ¦ Ctl«tUSturiii»XQ

TEBCEroOS
ui

V .l™"c« a^iins Todas as nomeações com o mesmo vic:o ur-
¦F-t?»*^,^^;^?^ que alguns dc seus beneficia-

s2gBEsfes$**&fi^
no caso, da Secretaria ^^^VM)0R PBnAGO0IC0

A Vox do Magistério
"D Jornal tle Noticias" acolhe.

rá, nesta Sub-SBCÇió, cotabnraçors
ou quníKM '1<'S leitores, desio

Vi ti*' *.'-V• %í*'.*>'».'¦.'.'.*¦*! 
'i.-*.'-^— í~í—¦—J

MARINHAS - Do pintor alivio
J?lnto, à rui, Conselheiro Crihpi-
mano, 29. *¦? andar.

FLORES E NATUREZAS MOR-
TA9 - Dc autoria dc AUca Goa-
'çalveii, na Galeria ItA.

TELAS DE ALIENADOS - No
Museu de Arte Moderna, pelo itr.
Mario Ynlui.

PINTORES HUNlIAROS - Na
Galeria Rio Branco, diariamente,
(Ifi-h 10 an 22 lioraa.

EXPOSIÇÃO CONJUNTA - De
Maria e Dario Mee.attl. at.A o dia
ÍO do corrente, A rua Fellclano du
Mata, 77.

DESENHOS B OLE08 - No
Museu do Arte. de Carlos Thlre.

I0LANDA MACHALI - Cm
mostra de auadroa no Museu de
Arta.

TELAS InlSTlCAS -- Da auto-
riu dc Marina (!nr«ni, no Muxeu
de Arte

CLOVIS CRAC1ANO - Diver«)3
duadroa íi rua Vidra do Cnrvr.-
lho. 11

CERCA DE BO TELAS - De VI.

torio Oohrma. no Muaeu de Arto
Moderna.

ARQUITETURA - No lnslltu-
to doa Arqultetog, a rua Hento
Frclta.i. 2flfl. oelo auntrlaeo RI-
chnrd Neulni.

SOP-RE EALZAC - Trabalhos
iconoftraflrna o bibliográficos, no
Museu de Arto Moderna.

PINTORES FLORF.NTINOS -

Na Galeria Rio Branco. í, rua Ua-

1-B.o do Itnpetlt.lnfjn. «0.
MIGUEL ÂNGELO -""Molbeia,

Rafael c outro? famosos, reprodu-
Sidos o expostos no Muivu ao

Arte. a partir do dia 12.

HISTORIA EM «UAUitlNIloa
— A rua .fone Paullno. Oi. 2o an-

dar. com encerramento marcado

para 2 do Julho p. ».

«SOLUÇÕES PARA A MELHO-
RIA DO ACESSO DAS RODO.
VIAS DE S PAULO* - Pelo eng.
Lín Ribeiro de Morain, diretor da
D. 3. T„ palestra a ser pronuu-
ciadii tio próximo dia 13. 4» 17
lioraí'. no Inatltuto do Hntrenha.
ria. íi rua Llhero Badnrc. 39, 12.0
andar. Haverá debutes.

Biblioteca «Th«mus
Jefferson»

A íllliliotecu "Tliomas Jct
rcrr.ou" d.t ünlf.o Cultura! Bra-
sll listados Unldoa marreveu du
rante o meti de mulo 143 leito
rea e fe/ 1025 emorestlmos, «en
do 5íil obrar, dc 68tU(l03 e 1 ,'171
obrai, de ficção, aanlin rtiatrtbu!
daa: 040 revistas o 7 catalogo» de
un "" s*dpdB

Fnnim r(,usult»dos OB UiDUn-
teca 2 408 llvr.w. I 31U revUtac .
17 ratnloR&s de universidade-.
895 leitores viram o Vlew Manter
o- -tooslçilo durante o mi

Com ca Insrlcüca no ninai o
numero dc Inltorw da biblloteci
clevn^e paru 3 20S

tíatrnram nu MBllotcca 41 U
rro* cm i.iiíICs o iiortugute. aca-
tre 03 qualB destacamos Hcnr>
Jamea Potaloeuc oi palnttmts
Kcnt Kowlas. Discou acusadores
O ministério de Covc Oreat. «W

ftccc-beioo- Uimbcm 177 revista",
cm inulci' c porttt«ufa as qual»
Jà se encontnm à dUposIçHo do
publico

Centro 03 livres rocootuu.'
oumpre salientar as dcaçôea de
M»-s Aune Sosan o da ata. Oarmtn
Araújo.

Ronda dos prefixos
r.furilo Anlime» Alves t«Tmma no

dlo 30 rio corrccie, o teu contrato c"1"
n Ilerwii. fi« «1 (lidando dc um el«-
rnínio do vnlor, poi» o Mutilo e mu-

gív»lm«nt« tm uos noisui mellwnc»
refranerei do or, dlficilm-M" a lUteçSo
tia Pl\r,.') tàmrá mSo da sua colrdio-
rcçio c tai dul lodo terminará «Wl
moioro noiridadí», isto o, o «mt.ulo
será reformado em cnuliçôcs de Mtt-

liaci ambm m partes, rambem o ctrn-
p-alo ie. ¦alcnlnsn rudiiMtrii Lio de

Aci.ier, com ai AiiOfliuloi lermino «o

fim desic mis. Lia i «mo inlcrprel» de
alto illírflo o a \ua carreira no sem-

((o tem sido «mo sttceiiflo de vilorlni,
o qua rala dagt que. ncslo allura, j<S
ileect,. enot oeinilo 'Mi li.rWüJiuIc e

diulon-nda pura l«c cia co.ilmuo
nn.anrfo mu emissorni do «Ito do Su-
maré, com novo contrato oisiwado o

riartir do julho vindouro, Todavio, i
|,om esvaa o quo acontecerá, neno

pnríiculor. com Lio do Aguiar ú M«-
rilo /Inlunei Alvea.
){, N'ai flluaii condiçSci («nícaj -

dli'n(;:oii um lomol carioca - apenai
tlozs Cíloçfle» de Iclcmsüo yude^o len-
cin.10. cito Capital o oiüra.', dnze em
São 1'nlllo. lii lendo tfilo dada, rcl°

10 J.ve.Mii conccwicj panlculioc-.
Jino. no cnla.ifo, lení

SC*

Balcão dc pnl>liciaa«e
- de -

MPst!tsdie Nacteichteh"
Rua Florencio de Abreu, 164

e
Rua Senador Oweiroz, 659

3.° andar — Sala 33

Telefones: 33-92-61
32-84-33

gorai
O prop.io C
certamrn(e rpir recorrer r! (c.'e,".s"o v"-
ra anoioi doc.ivolvimonfo do compn-
nho do educação cm lodo o pais. Af
tim c»«>idera..do. o mindlro 8'moei
Fillio e.cahz d* soliiilaa oo linda» do

pn.m do flnçüo, vefam deíd» (í rc-er.
cado» dois canais rlc IclevMo para «H-

Ilação nfirlal no tllo dc Fanclro o cm
SSo Paulo
>(. (ca- de Vrcllas, ao qiu tudo
iedico, nüo so ajeito» bem no direção
do íiadin üllicailora (fc Campina;- 0

,'rt oítd de novo «n S.lo l'aula Ptrro

auo preluto (rd ogoro o ct-<»rela> «.

Ilrt/co ila F.mkso-o de Plralinlngor O

nlllmo toofo que circulou inÍOTma-a

que cie estava em ueROciaçiej com o

KoíIío Amrfrlco. mo» do pmlltVO "*"

por ctifjuatilo.
tf, A conhecida soprano Ema SacR,

acolxi do nattií.iHinr-Sfl cliloj" fcrasl-
tetra.
y. "Canozcí do r.rail", o cxcci'n't

programo dt Renato Macedo, pc-.-mt
a sei (rnnímilldo, pelo BxeíWof. í'

Krrç«i»-lrlrai. cmiservaiido o mCimc, »>.?•

rã-rio rmügo, isto 6, da, 20 dl 20.J0
ftora;.
¥ Aeríotl PerIin);e(ro, do Radio Cto-
ue do Rio d» fanclro, viajo todo, o»
domingo» puro esta Capitai, o fim ao
aluar como anlmodoi Jo nm programa
de cud.lono da l'flE-7.
y. fim tirlude de m eiicmilrar |(gci-
romcnlc OHÍcrmo, Monool <1* No»'Cgo
icm c«ado amenlc dos coatumílro, p"»-

grama, que apresenta na Emlsioro d»

Plrflt.ninga.
V A licccii.»» troutmllW no sm

p.vximti Teatro da, Segundai-Fei.o,
o romance "O medico ê o mornlro .
numa ra.lío|on!zaçao do Leonardo d»

Cfliíio. ostando o prlndral papel °

cargo ne laimo Barcclo!.
if InfaruiaM do (tio mio
Silcu iílxotl a Radio Nacionol, segmn-
do (mrdlalameniB cm cxcnrvl!o rsrili!»
co paio o ínlertoT do pafí.M.I.D.

que uaüddas em linpuaaem con-
t-e-.lcifo o «do excedam ãe uma
lúiida de almoço dtsctUoyrulnd.i.
rm MPOPO duplo. Devem, ainda,
trazer a aislnnlurn e endereço do»
nutor™, mesmo que, o seu pedi-
rio possam sair sob pseudônimo.

CENTRO DO pnOKESSOaADO
PAULISTA

O C.C.P. comunica aou aeua
aasocladou que JA oo acuam
«lio.tni. ae In8crlçõep para a

próxima temporada, om sua Co-
tnnla de Porlaa. lor»pl|-miln 9m
ifoniriiirua -- Praia Hr.iodo.

InHcilçftea o Infprmacflea na
oode — rua da Llberdado, n.
328 — SSo Paulo.

CAMPANHA l>B K.niIC.VfjA» I>H

ADULTOS

Uma daa Inatltulc^eu que mais
tõm contribuído para o rtesen-
vohlmento do ensino aupl.tl-
vo om noa.io E.itnrto A, nem dn-
vida nliruma. n 3R-«l. Ilrsdo
rum fiiri.1r.efio. ao temno do nnu-
doao Rol.erto Hlmoneou, ate oa
dlnrt de I,n1e aot. a dlriçílo do
or. Armando de Aerudn Perol.
ra. tem o PF.SI procurado am-
pilar ii rede de etiriní do or.
pior, «uolotlvo nu» mnniern,
dando atndn. plenituil» ao sen-
tido d;, e-dneliejo i!a> nilnltnni
IniitrucSo piliirncfio moral *
Ol.vlea, o.lentne.1o proflsilonal o
oaslstonetn íioelal

Qunue SO nar. aluno» J* p.as-
nn.i.m pelo» eursna do ^Flfl.
Sun matricula atual é de cer-
ca da> 10 fina alunos noa 500
curso» em funelnnnmonto na
Capital a em 40 cldad«n do In-
torlor.

V(i-í<r), pelo exposto, qu» f»
pnrtlrlimcrio do SFISl na olmt
dc redenção naclnnil como ê
eofcnomlnada a Oam^nnha «te
Rducaeao do Adulto»), { daa
mais notáveis c. por laso mes-
mo, dluna do louvor.»».

IV CONORESHO tNTSTtAMBRI*
CANO DE RntlCACAO

CATÓLICA

tlo.iIlzar-se-A, no Kio de Ja-
nelro, de 25 de Julho & fi de
arrwito p. v., o IV Congresso
Iiitornmerlcano do EducnçSo Ca-
tollca.

Cnnatarfto do tomarlu do im-
portante certame assuntou re-
latlvoa A oducnçilo (ií adoleu-
contea e adultos.

Orlando

Estacionamento
dc nutomóveis

O terrível problema do eon-
gestl.,namento do transito, ni»
rua» do "entro da cidade. 0»-
dera aer atenuado nenalvel-
mente se te evltaaae o seta-
clnnarrrnto demorndo de euto
movele »o longo dn» pasaelo»
A rcduçir. n» cflelrnela dt i,
cosmento de tráfego, nn» '»
rjradourn» onde nquel» esta'o-
namento e*l»te. 4 d» 80%.

Contribuí, pol» n» «niuçAo
do problem» do tr»n»tto em
noas» Capital, evfnndo o e»v
t&clon»mento de seu automo-
ve nu rua* da trrand» morl-
mento.

— íExccientieaimo He

nlmr Doutor Juiz do Direito da

lG.a Vara Cível. - Francisca Pç-

ral noa autos de cr.ao ordinária
de despejo por falta de pagaraen-
to nue movo ao Sr. Carlos de A.

Lima A vista da certidão do of-

Cfl-ial do Juatica de que uAo en.

«ontrou o R. paro citá-lo. rnal-

Brado toda» aa dlligencaa feita»

para luso. respeitosamente reque-
rer a Vossa Excelência; noa termoa
do aetlgo 1" d0 Coi{f'a ,!o Prn,"
ce,.,0 Civil, seja a mencionada Cl«
tacJo Mta por edital. - Termoa em

que, sondo- de Direito, I., P. D(-
rerlmento. - Sâo Ppilb. 4 (nua-
troí do Junho dc 1051. (mil nove-
centos é cinqüenta o um>. - P P-
Nelson Coutinhot. - (Seladoi. -

Despacho! - cJ. Sim. pelo pon»
de Mula dia»- - S' VmU>Z ™l
951 (çlnco-sels-mll novecentos e
itmeuta c-uml. 7J- 

P. Cavai-
cante.. - PctlíHo Inicial - «Bx-
celentlsslmo Senhor Doutor JuU
dc Direito da Vara CIveL - Fran-
euca Peral. brasileira, solteira,
maior, proprietária residente e
domiciliada nesta Capital. & rua
at Fonte n. M>. 8,0 andar apar-
tamento 1. P«r a^u advogado quo
esta subscreve, vem respeUosa.
mento A presença do Vossa Er.ee-
lenda para expor e requerer o sc-

gulnte: - Lo) - A Supücanto
conformo documento quo esta
acompanha. 0 proprietária do apar-
tam"uto numero setenta, sltusilo
no oetlmo andar do prédio deno-
minado cEdltlclO Marfim», alio
nesta Capital. A ru» Vitoria n..SM.
locado ao Sr. Carlos de A. L.ma.

pelo aluguel dc CrS 645.10 (ou -

nhentos o quarenta e cinco cruüfl.
ros c dez centavo») Inclusive lm-

postos. - 2.o> - Acontece, entr»-
tanto uue desde 16 (dezesseis! de
novembro de 181» (mil novecentos
a cinqüenta) ati esta d».ta o men-
clonndo locatário deitou fio rfe-
tuar oa pagamentos dos nlutm.ls.
catando ns:dm atraznrto qur.tro m;-
»cs o melo num total de Crí ....
2.:í5:í,00 (doía rntl. trezentos o eln-
quenta o treis cruzeiros). - 2.o)
- Nestes termos, com fund.-.rr.nn-
to nor, OrtlRoa ^50 (trerentos e
cinqüenta) e seguintes do Código
do Processo Civil e artlp. lã
¦quinze), n. 1 (um) dn Lei nume-
ro 1-300. de 28 de Dezembro de
1950 6 a presente para requerer a
citação do Sr. Carlos de A. Lima
parn vir responder por esta pro-
sente ação nrdinurla do despejo,
por ralta do pagamento, purgan-
do a mora ou apresentando a con-
testacfto que tiver, uo prazo legal.
quando eata dovera. aer jultíada
procedente com a condenação do
r no despejo, custa» o nonora-
rios de advogado, valendo dita
citação para tudoa os, atoa e ter-
moa do processo ale final. - Dan-
do-ae A preaente o valor do Cr?
0 54120 (sciii mil. quinhentos •

quarenta o um cruzeiros o vinte
centavos) igual ao valor locatlvo
anual, protestando^ por todas a»

provas em direito admitidas. D-
ò A esta. P. Deferimento. - São
Paulo.' 12 (doze) do Abril de 19U1

(mil novecentos o .cinqüenta »
um). P. P. NclT,C,Ut'nhDW
(Devidamente selado). -¦ V sin

bulçüo: - sAMá Vart Cível. -

Ao 16.0 Oficio Civel. - Ao Io

Contador. - Ao U.0 Depositário.
-L Paulo. 12-1-1M1 (doze-quu.

tro-mil novecentos e «-Inquenta^b

um). _ Pelo lo Distribuidor. Ge.

raldo Flor». De»|»aehq:-'-- •«- "*

te-sc - S. Paulo. 13-4-1951 (Ire.

zc-quatro-mll novecentos o cln-

quenta e um). - Marquca». - E.

IZ que chegue ao conheclmonte

ae todos o ninguém possa alega

ÍgrioranHa. mandou expedir o Pr^

,Ule edital de cltnçío de CAK-

LOS DF, A. LIMA. com o pra-o
íf 30 (trinta) dias. contado» d.

r! Jlr, publlracíò ^^'Z
Disrlo fia .lustlÇ». Pr,° """' f*

„ nesmo suplicado cilado para to-

dos os fins a efeitos constante»

SàVMU. -lnWi.1 aonltrs-eHU.
rs forma o sol. aa nMWa d» '*•

_ Devera »er este nfWndn no lu-

gar dn costume, e. por copia pu-

hllcado pela Irnnrem.».. "•""'""*
recomendada pela M. - D.ido r

„a»<...'0 nes'a cldsde e mmsrrr.
de Slío Ps'1'o. «oa S .feineo) de

Junho de 1051 (mil novecentos *

cinqüenta o um). -r„Ku. Agostl-

8EXÍA VAUA CÍVEL ¦
OFICIO CIVBt.

EDITAL DK PBAÇA

O Doutor Júlio IVliiboiix Ouim»-
ries, Juiz dc Direito dn áeim
Vara Cível desta Comarca da

Capital do Kstado de bau »'aulu.
nepuhllca do» Ksudos Unidos
ao llrasil, n» lorrna Ua lei. etc.

FAZ SABER
aos que. o presente Cdlwl de pra-
ç.h virem, ou dele coiih-clmen-.o
tiverem o Interessar possa, que no
dia vinte e oito (23) do corrente,
ua catorze (14) horas, na porto
principal do Edlilclo do Palácio
üu .luatlça.sito ú Praça Clovla Be-
vllacqua nesta Capital, o porteiro
dJS auditórios ou quem Jeghlmen-
to aa suas veees fizer, tri.ri a pu-
blico pregão de venda o nrrem»-
taijdo, a quem mais der ou maior
lanço oferecer acima (le sua Ten-

peetlvn avaliação, oa DIRE1TC8
que 0 executado OBIRIS ANDRA-
DR PEREIEA pOOSUl no Inventa-
rio de U. DIRCE ANDRADE PE-
RE1KA, o peuiiovuüos ao mesmo
03IIU3 ANUK.iDE PEÜEIHA nos
auicu da nçâo ordinária era exe.
cuçSo de sentença (Hic llic move
FERNANDO MONTEIRO cujon
bena e valores »&('¦ fciialxo d'.nerl-
minados de acordo com o laudc.
de avollaçAo: L/\UDO — 1-") Corne,
ativo do espolio, conlornu (lcctii-
raçóe» dc fis. 10 siio euconliad(U
ue scgclntca bens e valores: a) L'nj
prcdlo ti respectivo terreno sito
ru.i Gu.-.t.nvo de Cúdoy, a. C5 anti.
3, Peaha. 12.1 ClrctiiiacrlcSo dn
Reg, de Imoveln da Capital, m.»-
olndo o terreno tu mts de IrentD
por 37 mts da frer.to r.o» fundol.
cotiíronuiiuo-tie do amoos o» mi-
dos e fuudos com Jotó doe Sr.ii.
tos Pilho ou -sucessores, transi
23.855, 12.a Clrcuuscrlçio. avit-
liado o terreno e construção elo
Cr$ 90.000,00 (noventa mU cruzei-
roa); b) Cm terreno no nairro L,i-
OOA SECA. antigo SOCORRO Vi-
LHO, município o comarca de
Mogy das Cruzeo. alto a quadra
n.» B, medindo ao mta. ae frente
para o, Avenida n.° 4 por 90 mia.
ae frente para o rua n.* fi. com
a área Uo 7.20O m2 sem benfelto-
rias, cotifrontandc-oe da um lano
com .Todo Batista Pereira Koso ou
sucessores e nos fundos com quem
do direito. Xranacrlçao a." 7.414.
Mogy ua» Cruzen. Avnllada a dlo-
ba descrita em Cr» 1S0 000.00 teen-
to B oltentii rnll cruzelrcs); o)
Om deposito t-.tlstente na Caixa
Econômica Federal, caderneta n."
315-D. em nomo do 1). Dlrcs An

cujo saião, em 23
dc abril ds 1051, conforme lnfor-
maç&o constante do verso do tu.
cluso mandado, atinge a Impor-
taucla do Cr» 15.040.30 (quinze
nill quarenta cruzeiros o noveuta
centavos). 2.°) Como passivo uo
espolio encoutra-se conforme do-
comentos de fia. 41, 40, 61 e M uo
Inventario referido CrS 2.400,00.
Do custas coutadas a fis. do refe.
rido ln-eutarto mal» salanoa do
perito fis. 35. desp. fis. 83-V o
recibo dc :is. 107 CrS 7 011.10. Uo
Imposto calculado a ser recolhido
CrJ 10.C45,0O. Assim termn.ia:
ATIVO: a) CrS 00.000,00; 1» CrS
180.000,00; o) Crí 15 010,00. TO-
TAL: Cr? 285.040.00. Dedics-se:
PASSIVO: 8) Crí 2.460.00; li) Crt
7.01110; c) crf J0.645.60. TOTAL:
crí 20.116,70. Monto partlvel: Ci$
261.024,20. Flnalnientc. confonns
o titulo do nerdelroa constante daa
declarações tle fia 10-V do tnven-
tario do D. Dlrce Andrsdo Perel-
ra, sío ele» eu. uumero de oito
(8). Isto poato. a cada um doa
herdeiros caberA. uo total apurado
o cttlmado como valor liquido dou
beiia (to espolio (Cr$ 264.624,20 :
8) a Importância de Cr» 33.115^2
(trinta e trêa mil cento e quiazo
crtuselros e clnqusnta e doía ceu.
tuvoe) iue corresponde ao valo:
dos DIREITOS do herdeiro uc»
executado OSIRLS ANDRADE PS-
REIRA. E. para que chegue no
couhcfilmeuto de todos o» Interes-
sadoa e ninguém possa alegar (g-
noranclc, é expedido o preseuio
edital de praça, o qual aerA pubil-
cado pela Imprensa o afixado uo
lugar do costume ua forma da lei.
Dado e passado nesta Comarca m»
Capttal do E»t»do de 8»o Paulo,
aos cinco dias do me» de Junuu
de mil novecentos e cinqüenta o
um. Eu. (a) Sllvlno Joaé Alexau.
dre dos Santorj, Oficial Maior o
nubscrevL

O DOTJTOB EBAIíCIS-
CO DE I'AOT.A cnnz
NETO, Juiz de Direito da
Nona Vara Cr ei da Co-
marca da Capital do Es-
tado de São Paulo, da Re-
publica dos Estados Uni-
dos. do Brasil,

ENLACE PRINCIPE CREDIDIO-ARCENTIUO - Realtzou-38 «&•¦
bado ultimo, dia 2 de junho, aa Igreja ris N. S. du Imaculada Con-
ceiçáo o enlace matrimonial do sr. 0\av> Príncipe Creihdw, /ilrvo
(/o'sr Achiles Credidio e da. sra. Elvira Príncipe Crerfidio, con*
a xrta. Georgina Argentino, jiUia do sr. Jorge Argentino t d<*
sra. Dlm Raspone Argentino. Par-ininjaram o ato o tr. Vicem»)

CrerfirHíi e .trn. c Anto.ito Fonseca « sra.

r>
o

de
Êouz-.i a

c cinco

O Juiz de Direito.
(s) Jullo D'Elboux Guimarães

(7-14-2b7

FAZ KAliKll aoa qUfi o pre-
sente edital virem ou dele co-
nhecimeuto ti.crem e ™^i-
sar possa, uue por parte tle
Mario Paes, lhe foi din-iaii a
petição seguinte: - ".vjr,->.
sr Dr JuU de Direto da
Vara Civel - MARIO PAES,
brasileiro, casado, comerciante,
denioilindo nesta Capital a
rua dos Palin:; 42. por s.u ad-
vogado e procurador adianto
assinado, respeitosamente, ex-
põe o requer v. V. Excia. o se-
^¦ntei i - O supte., como se
vê no incluso documento, con-
tentou a compra de carvão de
SerauJão Moraes de Souza,
brasileiro, proprietário, re»-
dente-a Av. Lacerda llanco
1 008, mediante as condições'
«ue ai se vêm. entre ela;; a de
lhe ser fornecida essa nvjrca-
dorla dr-ntro do praso ds w-
to dias a contar da assinatura
ao'contrair (7 de maio de
l''5li — 2 — Como sinal
principio de pu-wmento
íupte. deixou em t poder
Befaplâo Moraes de
quantia de cincoenta
mil cruzelroa representada i>oi
trais letras da cambio, uma
uo valor (ie CrS 20 000 00 com
vencimento para sete de julho
ue mil novecentos e cincoenta
e tim outro do valor de Cr*
'0 00000 com -vencimento pa-
ra sete de acosto de 1951 e a
outra, dp valor d» Cr* 
lu 000.00 com vencimento pa-
ra sete de setembro de 1951,
todas aceitas em sete de maio
ut 1951 e avalizada» por WllH
Schulz, alemão, casado, cons-
trutor residente nesta Capital
à rua Conselheiro Moreira de
Barros 81S. 3 - Acontece que
Seranião Moraes de Sou-ía ate
a, presente data nenhum for-
ncclmento fez ao supte.. e
nâo tendo cumprido o que foi
estipulado não poderá preten-
dfir, por si ou por Interposta
pessoa pretender receber do
minte.', nos respectivos venci-
mentos, as cambiais acima
mencionadas. 4 - Para cau-
tela de seus Interesses, nos
termos dos arts. 720 e se-uln-
tw do Cod. de Processo, o
Supte. deseja protestar con-
tra qualquer cobrança que ve-
tina a ser feita de ditas cam-
blals, e para que nhvtuern ale-
gue Ignorância ae que ns mra-
mas se encontram vinculadas
no contrato de compra e ven-
dr entre partes o supte. e Se-
rapláo Moraes de Souza, con-
rortne escritura lavraaa nas
notas d7T 7.0 Tabelionato, ii-
irro 4C0, fis. 88. em data ao
sete de maio dc 105! e devida-
mente registrada no l.o Kc-
gistro de Titulos e Documen-
tos sob numero 28876. e que o
supte tem razões paia se
opor ao seu pagamento, noa
«íinos do nrt. 51 da lei 2.D44,
de 1908, o supte, solicita a v.
«xcia. se digne determinar
Btjam publicados os competen-
tes edital-i para conhec mento
de wrceiros. Processado o
piesente pedido na forma ac
Direito, sejam os autos entre-
gues ao supte., independente-
mente de traslado, depois ae
pagai as custas. Termos em
que, - Sio Paulo, \ (quatro >
ae Junho de 1951 (mil nove-
centos e cincoenta e um), (a.»
Poraingos Rohilotta. - (De-
vidaraenle selada). DLstribut-
çao: - A ríona Vara Civel —
Ao Nono Oficio Civel - ao
Primeiro Contador — Ao Pri-
meiro Depositário. S. Pamo,
4-6-1951. — Pelo Primeiro
Distr'buldor (a.) Geraldo Flor,
— Despacho: A. notifique-se.
Sâo Paulo, 5-8-951 (ciuco-seis-
novecentos e cincoenta e um»,
(a.» Cruz Neto". - E para
que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa ale-
gar isnorancia, expediu-se o
presente edital que serft pu-
hllcado pela imprensa e afixu-
do no lugar de costume deste
Fórum, na forma da lei. Da-
do e passado necta cidade de
Sao Paulo, aoa seis dias do
mês dc Ma. disto de Junho ao
ano de mil novecentos e cln-
coenta e um. Eu. (asinaao,
João Silveira Prado, Escrivão,
subscrevi.

ANIVBr.KARIOS
1'Kiein »«»* hojas:
Senhor: S'ces Daud, Industrial.
Senhor?.*; Dar» Atra», eapo** -'-o

sr. Osroldo Acrns; Lsura Mlrar.da
C sta. espciti do ar. Auguoto lo-

pia Ca Costa.
ilciiiam: M?.rla Elisa, fllh» do

sr. Ítalo Sa.nl e de d. Mercedes
Mirqu;:» Sanl; Marli Lucla, tilíi»
cl.. ar. Antônio cie Paiva Carvalho
e do d. Carmcn Magalhães de Pai-
va Carvalho; Marlanmila, ti'ha üo
sr. Ângelo Valentjm e dc d. Ofe-
Ua Valenttm,

KASCIMKNTOS
Nasceram ne.it*. Capital:
.To;5 Etunberta, filho ío sr. Joaí

C.ndldo Affnnscr \, funclnn-iKo
áini.i; Jornal, o Ue d. Lorenclna
Afionseca.

Kdlte, lllha do sr. Antio Vieira
e de d. Aparecida de Jesus Vieira.

NOIVADOS
Contrataram casamento oe»t.->

Capital:
O sr. .VIa'io Macedo Ral», filho

Festa em louvor
de Sio. Antônio

A Lareira realizará, no dia 1B
de junho, a tradicional teola hc.
neticeute era louvoi de Sanlo An-
tur.:... Oa convites deverão aer ad-
quirldoa à rua Kugüiilo du Líihh
n. 7tií.

Sâo patronesses Mte ano: Ironi
yí. Llins., Al.la Lacerda de Oll-
v-elra, Heleno Òllvelrs dr. Vai, Ma-
ria Brito Aranha, Cannen No-
gu-lra de SA, Ciaria.-» Nogueira,
Rita de Casaia Pentoudo Cardo-
ao, Ijcnnor Oliveira do Amaral.
Zaiila Pereira Barretu, Otitiu Mo-
reira L.iina, Gloconda Barrelfl,
Diva jIoiií, Heloísa AieveUo Hnn-
rei. Maria do Cnmo Macedo 3<ia.
rei. Vilma Fleuiy. Caniüta RI-
b»lro do Vale. Heilali Maceío S:>n-

"re.1 
Cordeiro, Aavlnln P.:helro do

Vaie, Tema Macedo 8o»re», Uxu.\
Alca:it.ara Machado, I^iurdea Al.
cantai a Macha.iu. Iria Bravo Cal-
delra. Cldinha Leme de Sn-raa v.'(-
nlia Morato Leme, Amélia Wlta.
crer. Maria Amélia W. de Quei-
ro*, í.iabel Moreira Lima » Murei-
ra. Vera Machado de Suuia. VJII-
via Junriueira de Almeida, I/.tiJI-
nli» (Jlaeagline. Maria do Carmo
Glacaiíllne. Maria do Carmo Mora-
to. Ana Leme Siqueira. Sair O-
cilla Pereira Aires. Arncl Morei-
ra. tíadlr Doria Mula. Cilda 3o-
dre Afon-ieca. Vera Lan-irl. Ln'ini
I/:m;i dos Kantoa, Mírla To;í tJi-
narl e Llllana Inecchl.

do »r. Ksut Ainid» BeU (dl t.
Maria Juatla» d» M»ccdo iíeu. <¦¦
» art». Lucl* Píirrelr». Nof?u»í»-«!
de Lima. fllh» do sr. Fablo No-»'
ijucíra de Lim» e de d. Lucl» aT«>.
relca lioguctai de Llin».

CASAMENTO».
MntANTJA BOSA—GtiÁHZ —

Rerdlzur-se-á, dl» 12 do correnta.
i» 17 r.oraa n» Isreja mstrte d»
fiiinta Tereztnha do Menino .Temi»»
à rui Maranhão, o enlace roam-'
ir.onlal ria sr. Stcphau Cüanz, filbo
do sr. Walter Olunr. e de d. Jooe-
fina G.anz, cem a srta. MIrthO ML.
ra:ida Bcsa, filha do sr. Mano
lllrcnCa Hosa, reduor da» »Fo-
lh*jB, e fie d. Guiomar de Mela,
M'r.inda Ros»,

nOMENAOENS
JORNALISTA AS313 CHATEU-

BKIAN13 — Peles serviço» prest».-
dos u lavoura, em artigo» conlí.
reneiia e radiodifusão, a SecleJuas
Rural rira;llelra orereceri um al«
moço. no dia 14 da julho, noe »*=
iftes do Clube Comercial. ao Jorna*
Uaca Asai.1* Ch&teauhvt&nd.

As art^rôc» deverão »er inü»).
peles telefones: XI-5091. 34-:i996,
,Ti-41í)l e 31-0261. A comissão!
Mario Rollm Teles. Carloe Whtv
tely, p:inlo de Castro Pr^do. JoH
Pere?. do Oliveira, Gabriel Pe:et
Fl»ii=iredo, Llarlo Ribeiro de Lt«
ma, Francl-co Malta Cardoso. Au-
tcnlo Borba de Moral» Plni»
Aatams * AdeDno Tc-doro de OU-

CONVF.SMiT*
CM.T.C. CT.TIBK - O C M.T.C.

Clubo fará rcallaar, no próximo
dia 10. ern Cuiraplrangn, um con-
veacote fledieado ao» mus as'ocl«-,
üca e convidado». Haver* provftta
humorística», hora do» calouro»
vesperat' dançante e queima de fn-
iro». Convite» e Informsçôe» no o«-
iretrirtí» do Cube, 1 av. SSo Jofto,
bOG, das 16 Aa 22 horas.

H A I t B a

pmsTA oi: santo antoni»
_ o Tenls Clube Paulista titr*
reallair, ^o próximo cita v,
(« partir das viola a duaa bordai
aua. tradicional "esta. de "Santa
Antônio", com o aalJo tlpicn-
mento ornamoiilado e com *
concurso dc. orquestra dc To<
to. flavcrA apreoentii-.ao o*
brincadeira» típicas. Dia 38 ai
Junho feri realiíada a feslfc
do Sio Ptwlro, com Inicio iA
2Ü hora». Traje caipira.

9,tt VAÜA CIVEL — 9.0 OFI-
CIO CIVEL

EDITAI» HE PROTESTO
CONTIM QUALQIJKR CO-
!ti.\ ,( i QlfE VENHA A
tUSK í-r.ltA UK tiA.MtU.Vl-»

O Juiz de Direito

(».) Francbco de Paula
Cru» Nfto.

(7-9>

SEARA ESPIRITA
Fé inoueraT!te

"Aütir" tnn.lH-m a fr, '« n';>
tiver a» obra) -í morta em
ul in«srna.M

Tiago, 2n7.

A ti inoi.eianie í pruhhma ctednr
d,i melhor atcnçjo, era tofio» M tem-

pro, a Bra de que m diKtpii'üí do
Kvnm>elho compretndam. com clareia,

que o ideal mais nobre, «TO traba-
lho que o niaterialire « beneficio de
todo», «eri sempic lana solvil-a pai-
aaoem improdutiva.'yne 

diremos dum motiv pr-emso
de que nlBt;uem ie utilixa? de unia
frmte <)uc ne nüo n.avnieiuc para ter-
lilirar o campo? de uma lui que nio
irradie?

CoufuremcH com segurança, tr. de-
terminada semente, toilavia, se uin o

plautamo», em que redunilad DOta
eiptctaliva. «nüo era simples mutili-
dade? Suslenurenios «bsuiuta «peisn-

ça na» obra» que a lorj de madeira
ooa fornecera, ma», se nio my. dano-
„u a usar o t-rroto c » pIsAl», certo
a matíria-prima icpousari. iadtfini-
damente, a eominbo d» dcslntegravio-

A crença religios-i í o meio.
O ípcattolado c o fim.
A celwtt confiança irunttn.1 c to*

telijcncia pi" que » «c*o ben-.JK»
se «tenda, improviiarulo por Wd» p«<-
le tjençta dc pai e alcgri-, ea-nn-
decimenlo e sub!imaç!o.

Quem ptuler receber uma ü'.ui de
revelação e»piritu»l, no imo dn rer,
deimiiunando o amadurecimento pra-
ciso para a vida superior, procure, da
imediato, o prxin de serviço que tt»
compete, em fator do progres»o co-
•atrai.

A fí. n» císencia, í aquele cmonOT
de raoitardí do ensinamento oe j:-
na que, em pleno crescimento, ana-
»<s da clevaçio pelo trabalho incx»-
sanlc. se converte ao Kein.i D vino,
em que í alma do crenle ons* »
viver.

Guardar, poó, o íxtiie rcllgiaiu n»
coração sem qualquer etividade na»
obras de de-amvolnmcnlo da salietto-
ria o do amor, consubstanciado» no

iernço da caridade e d» educaçtio, «»-
ri conservai na terra viva do senM-
mento nm Ídolo motto, sepultado cn-
tre as flores inutei» da» promesta» on.
lhiolei.

EMMANUEL
(Piigina nubiia jw.'. t.-.cdi'im

Fnpaeisca Ciiiido Xinixrj.

FMKIMEÜTBS
D. ÍDALINA ALVES BATISTA

— Ontem,' uoa 1/ anoo. casad*
com o ut. Jo&o Batista de iJeuí.
DeUa uma. íllha. Dalva Idalfna
Bu.r.tsU. Enterro hoj'!. ás 9 hons,
dn ru» Sanio AütoolO, 109C, para,
o cemitério EAo Paulo.

SR. ETTOBB PEZZOTTI — Ü.1«
tem. aa-i 1S ano», cuaado com d.
Mlquellna CasalO PezzottL Kra fl-
lho do ar. Ltboruto Pe«ottl. rt-sU
dente na Itália, e de d. CarmOlaV
Pj^zottl. JA falecida. Detxn uma
fliha, Ofélia, menor. DcUr. ta:n«
bem os irmãos: Oreates e Euk<!-
nlo PcxsotU. Sepultamento otitfio,
no ^^açli.

(iB. LCIOl KNKICO SACCiri —
Anteontem, casado com d. L'erta
Bacciil. Era filho So sr. Kodolio
Sacchl o do d. Elanc» Sacciil Te-
tamantL Enterro ontem, u» Cou-
solaçno.

D, GBBTRXTDE8 LKiTÍ ai-
Q'If:iBA — Ontem, ao» 81 onn»-,
viuva rio 3T. Cirlro Siqueira. DeLv.
on flthcM: Maria da ClorJs CecütA
Siqueira e 3ebu»USo Slquelr», «oí-
telrr.3; Alda. ca.-.da cota o sr.
J(3{ Ro»»ettl; MC.-.I». cejsad-i coia
o sr. Edunrdo Ct»nnl; Marta d»
Cncelç&o, caaad» com o ar. Art-
tonlo Pereira da Sllm-, C»c»r. e»a
sr.do com (i. Filomena Siqueira: •
Maria dai; DorM, vluv» do »r. OdO- 

'

rio da Topa Troncoio. EnteífO
h.'.1». iv» I» hora», áa rua Cario de

o, ffl7, para o cendterlo liio
Paulo. *

„.-. /".ft,IO VWSVBSOtã - oa-
lera. «os 66 ano», solteiro, fir.io
do sr. celestí Pe^e-roII » de tt
Annnclita Peresoll. Jft fnleclctui
Deliu os Irmíl"*: Roberto. Reinai-
ao. Alice, Rita e Penato. 'Inteiro
hoie, As 13 toras d» ru» (iiimauo)
Rarbo»». :',l!l. pam » V Marlíiu.

D. ROSALINA LOSCHIAVO MO.
REIRA — Ontem, aos 4Ü «nu8,
viuva do «r. {-..lu Moreira. D*'.í»
o» filho»: Antor.lo • Danlio. Zn-
terro hoje. à« í horai. do Hoipi.
tal Santa Crellla »arc o Arac».

NO INTKnrOR
SR. FRRDERTCO OHREN3TKIN

— Ontem, em Marllla. ccaadocora
d. Helena Ohr»n?t»in. Deixa o*
filhos: Ricardo e Valter. menorog.
O corpo foi tranfdad;dopar»e?ta
Capital, onde serfi reaIj7..ido o en-
torro hoje. as !• hor»'i, da rua
Ex«iul*l Ramos. 1S5. casa B. para
o cemitério Sio Paulo.

MISSA
SerA celebrada amnnhl, per lw«

!e»(.ãe de;
— Januário Bolçl» De Meo. à»

8 hora», na basillca de 8.1o Bento,
de lo inlvinarlo.
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NOVA TABELA DE
PALMEIRAS PARA

PRÊMIOS ORGANIZOU O
CERTAME DESTE ANOO

PONTO DE VISTA

Esmola demais •••

GASPAR LôBO

Mais dc um milhão de cruzeiros gastará o alvi-verde para conquistar o bi-campcouato — 
^stipulado 

era 3.000 cruzei-
ros o prêmio pela vitória contra o Goríntians, Portuguesa de Desportos e Sao Paulo -1.500 cruzeiros por um triunfo

Vila Bélmiro — Prêmios variados de acordo com o adversário — 500 cruzeiros o menor bicho por vitoria —
em

_T!lníSo0S ,l__...voKeiido em beneficio du «po*
tudo do Sao No.»™ |1(m() a 0 aprimoramçn.
t.. nacional. N&o deixa oe ser v.» intercâmbio

t0 rta« nuali.hu.es tó^eas uo8 no,sosrag»* _»,.,.,.„., fotno9
com outros países. Fm iniciativa o»*»»™, 

também japo-
visiiadns por nadadores japoneses, W^SVe

neses, atualmente, hospedamos nina 
^Mg^wajU¦«FS -_W!SÍ5^S5^.Í-SSa'*

___S___Sí3Sç^tleciucob. .-»"¦» iiMBfriHi hoKticdes. Fazemos tal

::;™:;.;",":—r,.:-~ - *V- r";; £' 
. ,V... lanoneses o brasilelroB. Partindo dessa analiso

-n, óleo os nossos visitantes anui se encontram com

rSZ 1 1 
' 
âprimokr us seus conhecimentos ^esportetn-diüinúis 

existir n-ssas temporadas. objeUvo. oo-

sejam propriamente o Intercâmbio tupoitlso.

existir em varias cidades de nosso Estado

C0l0nia8 japonesas das mais nu rosas quo proporcionam
.: das .('-tas «liando se trata doexiD-Çocs do csporUs-

,ns pronedentes dc seu pais de origem, tenha levado o DBESl

, aai prelcrcneia ii vinda, unicamente, de nlponicos. fee o ob

ieilvo tor esse estaró deturpada a tinalMado das competi-

coca para dar lugar a um comércio oue por certo, merecera

t repulso de iodos os esportistas. __• fora do duvida que tara-

hém .lev.-rin.iioH competir eom alicia» dc outros países, o

nue nos possibilitaria o ensejo dc ver retribuídos os nossos

convites, ganhando os brasileiros maior experiência Interna.

clonal. , _ _ ,„
No entanto, laijasiitavclmento, isso nfio sucede. 1. pare-

ce-nos que dificilmente sucederá. Teremos que nos contou-

tar com as alraoii.es exibições do japoneses. Outros ainda

virão. Quem sabo se nas próxima» eleições encontraremos
explicações para essa preferencia? quando a esmola _ dc-

mais...

I:a
tros nue. não
Talvez, o fato de

O Palmeiras a cada jogo quo
disputa confirma o titulo que
lhe foi outorgado de melhor
equipe do futebol bandeirante
e, possivelmente, no "soecer"
brasileiro. Sem duvida, o
campeão paulista atravessa fase
das mais auspiciosas, surgindo
mesmo como o mais serio can-
dldato ao t it ulo de 1952. Para
íi conquista do bi-campeonato,
os mentores do alvi-verde r<tão
dispostos a fazer • verdadeiros
encriiicios. Polpudas somas fo-
ram oferecidas aos profissionais
com a finalidade de lhes dar
maior estimulo na difícil jor-
nada. Sabe-se que cm caso dc
.ser conquistado o titulo, cada
futebolista do campeão rece-
berá uma pequena fortuna. Ob-
jetlvando proporcionar maiores
esclarecimento- i coletividade
alvi-verde, a reportagem do
JORNAL DE NOTICIAS pa-
Icstroti com o sr. Mnrlo Fru-
piueli, presidente do Palmeiras,
obtendo do mesmo informes
robre o assunto.

Declarações do sr. Mario Frigiueli à reportagem do JORNAL DE NOTICIAS
empate o bicho será dc 50';;. . pela conquista do titulo, Se» buldn, no fim do certame se o
tias respectivas quantias". ] mnntvlmcnte, em caso do vitória bl-campeonato for para o Par-

PELO TITULO I será creditada uma determina-
Não Bcrft pequeno o premia 1 da quantia, a qual _cri. distrl-

COM OA PALAVRA
PRESIDENTE

Inicialmente, assim se ex-
pressou o nosso entrevistado!

De fato, a conquista do bl-

campeonato vem nos preocupar.»
do. Nesse sentido trabalhar.-
mos em conjunto, o que facill-
turíl nossa árdua mis fio. Para
tanto, torna-se necessário a
cooperação de todos. Um dos as-
santos mais importantes abor-
dados na ultima reunião doa
diretores do meu clube diz res-
peito aos prêmios dc vitoria-
nos nossos defensores. De co-
muni acordo, organizamos uma
^ibcln dc gratificações, a qual
visa premiar com justiça os cs-
forços dispendldos na luta pelo
bl-campeonnto. A (abola 6 a
seguinte: por vitoria contra os
dez pequenos clubes em campo
adversário, o prcmlo será do
800 cruzeiros ;em nossa capital,
em virtude do fator campo nos
favorecer, os jogadores recebe-
rito 500 cruzeiros. Contra o
Corlntians, Portuguesa de Des-
portos e São Paulo, sem duvi-
da nossos maiore.1; adversários,
estipulamos em ...000 cruzeiros
o premio. Gratificação quase
h cnticíi estará cm vigor 1103
pr.lios contra o Santos.

Por vitoria na cidade praia-
na, receberão os futebolistas
1.600 cruzeiros, sendo de 1.000
cruzeiros o prendo por triunfo
«m nossa capital. Em caso do

Moças e juvenis inaugurarão
sábado os certames da F. P. V.

No campo do Pinheiros as solenidades
No próximo Babado a Fone-

ração Paulista do Volibol dará
inicio às suas atividades nos
setores juvenil e feminino, rela.
tlva„ ao ano corrente. No cnm-
po r:o E. C. Pinheiros, a pnr_
tlr das 14 horas, será realizada
a solenidade dc abertura da
temporada, constando da me..-
ma um irr.ponento desfilo do

qual participarão os equipe»
Inscritas nas S.a e _.a divisões
Uma comissão julgará o des.
file, cabendo aoa vencedores
de cada classe uma taça e um
diploma. Em seguida serão
realizados os jogou dos torneios
Inicio de ambas as classes, sen-
do que os vencedores farão
jus a medalhas.

que Antártica. Sobre o assunto,
o sr. Mario Frugiueli, disse:

"O premio pela conquista do
titulo obedecera ao segninto
critério. Em cada vitoria, do
acorno com o que tive oportu-
nldade dc esclarecer, os joga-
dores receberão a quantia esti-
pulada de acordo com o adver.
sano e local do embate. Im-
ptntancia semelhante será cre-
ditada na conta de cadr. fute-
bolistu, devendo totalizar apro
ximadivniento no íim do c*__tv
peonato a quantia de 35.000
cruzeiros para cada. Nessa
ocasião, vnrias listas serão cor-
ridas entre sócios, conselheiros e
diretores com o objetivo de an-
gaiiar mais 35.000 cruzeiros
para cada elemento, totalizan-
do, pois, 70.00 cruzeiros npro-
xfímadnmente.

Domingo a segunda rodada
do certame da ta Divisão

Promete agradar a nova etapa do campeonato
Será disputada domingo a se-

(funda rodada do Campeonato
da Segunda Divisão de Profis-
sonais. Estão marcados os se.
frulntCR prelios: — ZONA LES-
TE — Em Orlandla — Orlan.
dia x Sanjoanensc. Em Rlbcl.
rão Preto — Botafogo x Velo
Clubo Rioclarense. Em Rio
Pardo — Rio Pardo x Piras,
sununguense. Em Araras —
Ararenso x Rlopardense. —
ZONA OESTE - Em Marllla

São Bento x Llnense. — Em
Botucatu — Ferroviária x Atle-
tico Brasil Clube. -- Ern Assis

Ferroviária x Prudentlna do
Esportes. Em Tupã — Tupã x
São Paulo, dc Araçatuba. Em
Garça — Garça x Bauru
Em Bauru — Noroeste x A,

Putiapolcnse. Em Presidenta
Prudente — Corintians x 0 de
do Julho, de Gctulina. — ZO-
NA SUL — Em Piracicaba —
Píraclcabano x Corlntians do
Santo André. Em Jundiaí —•
Paulista, x Internacional, de LI-
meira. Na capital — Estrela
da Sandc x São Bernardo. Em
Mogi das Cruzes — União x
Votorantlm. Etr. Vallnbos —
Vallnhcnse x São Caetano. —•
ZONA CENTRAL - Em Ollm,
pia — Olímpia x Barretos. Em
Jau' —• Palmeiras :< São Pau-
Io, dn Araraquara, Etn Monto
Azul — Atlético Monto Azul _:
Internacional de Bebedouro. —
Em Mirassol — Mlràssol x XV
do Novembro, de Jau'.

Em Tremembé a concentração
fia Ponte Grande os jogos de
hoje promovidos pela F. P_ B.

. Estarão novamente cm ação
hoje à noite as equipes parti,
cipantes do campeonato pau
lista dc cCBtobol na primeira
divisão. O certame pros.egul.
rá com doiR jogos que não ofe ,
recém maiores atrativos. Nn

iderança do esporte
eiro o C. R Tietê

Festeja seu 44.o aniversário a agremiação «vermelhinlia» da Ponte
Grande — Domingo a inauguração do ginásio

__ i d I.

brasi
Os esportes bandeirantes vi.

ram na data de ontem o regis-
Uo (io um acontecimento «lo
grande significação, porquanto
assinalou mais um ano do vida
de um núcleo dos mais avan-
çados de sua estrutura. Precl"
eamente ha 44 ano.-i, nascia na
margens do lendário rio da cl-
dade, o O. H. Tietê, pequenino
em si mesmo como muitos cm.
])reendini«nt_ia criados pelo es-
plrlto recreativo dc uni grupo
de amigos, mau bem grandioso
.ias aspirações que acalentava.
dc ocupar- no cenário esportivo
nacional. Limitando.se dc inl-
cio à pratica do remo. ampliou
CÒm o correr do tempo nuas
atividades esportiva* c hoje
|)Oi'.<--.se dizer que o Tletn ponti-
fica dentre o. maiores clubes
brasileiros, pelo parque e_por.
tivo que possui e onde se pra.
tlca os mais variados esportes.
F.m suas fileiras têm passado
renomados esportistas c gran.
•les campeões c o Ticte tem
lealmente proporcionado as
melhores instalações esportivas
para que seu. associados nl.
cancem no campo técnico dos
esportes os melhores resulta,
dos e forjando legiões o legiões
de esportistas. Cultivando uma
escola que. obedece, ainda em
nossos (r.iaa, os preceitos do sao
amadorismo, o Tictó projetou.
go vitoriosamente om nossos
campo.-: e aqui ou ali. temos vis.
to a sua representação condu
Kindo.se com destaque c me-
ritos. Suas atuais instalações,
Jldcram as realizações que
possuímos no gênero c sao
mesmo de primeira linha a suo
pista de atletismo, a sua pisei.
na, o seu estando de tiro ao

alvo, anns quadras de tênis, bo.
Ia ao cesto o volibol, agora en,
rlquecldas com um ginásio co
berto do que há muitos ano»
nossa cidade clamava para bu».
tentar o ritmo do .uas atlvl-
dades, por um recinto coberto
que fugisse às Intempéries. E
coube ao Tietê concretizar essa
necessidade, aparelhando.se ca-
plendldamcnte com um local
completo o (jue será Inaugura-
do domingo vindouro. Citar
nomes di; seus militantes ramo.
sos nos torneios esportivos se-

ria um desfile muüo longo.
Mencionar os qua seguiram com
entusiasmo c dedicação a obra
dc administrar o clube, desde
o grupo dc seus fundadores,
Igualmente seria alongar um
registro. Mas aprcciando.se o
passado tleleano. em seu con-
Junto de eontribui.õe. para os
nossos desportos, «mcluimos
que os vermelhlnhoB ocupam
um lugar de grande mereci.
mento para o progresso dc nos.
ss educação física e moral. Do
pn.rabensestío os tlcteanoe.

quadra alvicoicstc o Floresta
enfrentará o C. A. Tupã . no
clube vermelhlnho o C. R.
Tietê medirá força» com o C.
A. Rodia.

VITORIA DO IPIRANGA

Na quadra Iplrangulsta prós.
seguiu ontem à noite o cam
peonato da La divisão, inarcan.
do uma vitoria doa iplranguis
tas sobre o quinteto do São
Caetano por 38 a 30, após rc.
nhlda luta. Os dois conjuntos
formaram:

IPIRANGA. — Nilton (15),
Cláudio (9), Emílio (8), Gll
berto (fl), Sabu (2), Merlino o
.Talro.

SAO CAETANO — Alceu

<11), Silvanl (10) Elcio (7).CrS-
vclarl H), Afarconl (2). Lauro
(2).

Naturalizaçõcs
dentro da nova lei. Cr. 2.000.00
em 2 pagamentos. Pronto, ga-
rantldo e desDaclio. Informa-
ções gratuitas. Quando qui-
_er venha â CASA ROLLIM
R. Aurora, iM - Tel.: 34-0832

(Oi-MJ -- _|0 'JilO __|14 »|io
ail_4 _c|_o).

dos jogadores do Goríntians
Os alvi-negròs realizarão esta manhã, rio campo do Stiít, o último ensaio coletivo da semana — Baltazar, Cláudio e

Touguinha participarão do exercício— Animados os corintianos para o cotejo contra a Fonte Preta
Terá o Corintians difícil

compromisso nai tarde de depois
dc amanhã. O alvi-negro do
Parque São Jorge jogará mais
nnip. vez no Pacaembu. Seu

adversário ,desta feltn, será a
Ponte Preta, de Campinas, quo
este ano foi promovida á Prl-
mclra Divisão. O Interesse quo
a referida contenda desperta b

dos maiores. O publico deseja
ver outra vez em ação o novo
conjunto campineiro. A Ponte
Preta teve destacada atuação
no primeiro tempo da peleja de

Com sua equipe completa
reaparecerá a Poriug u u u

Treinam hoje os profissionais do rubro-verde — Programado apenas
um exercício individual

Já bo encontram «m nossa
capital todos os componentes
da delegação da Portuguesa de
Desjxirtos. Os profissionais ln.
sos cuja campanha na Kuropa
assinalou o maior feito de um
clubo brasileiro no Exterior,
reaparecerão domingo cm gra.
madoa bandelr. ntes, saldando o
seu primeiro compromisso no
Campeonato Paulista de Fute
boi. Não 6 sem motivo, pois,
que o reaparecimento doe. lnvic.
tos do Velho Mundo ó a«w_r.
dado oom enorme Interesse, JA

que o esquadrão rubro-verde
atravessa fase auspiciosa, sen .
do apontado serio candidato ao
titulo. O compromisso inicial
do» lusos no certame local ae.
rá saldado domingo, no Pa
caembu', contra o XV Co No.
vombro do Piracicaba. O qua .
dro intarlornno, credenciado
jwla vitoria que obteve contra
a Portuguesa s__)tli.ta, surge
como difícil adversário para o
mbro. verde.

Oa futebolIíU-i de, Portu.
gue_« de Desporto* Iniciarão

Os "grandes" do futebol paulista

NEGÓCIOS
E OPORTUNIDADES

HÁ UM BOM NEGO-
CIO ANUNCIADO EM
NOSSA PAG. XXX. _ OS
ANÚNCIOS DE NEGO-
CIOS E 0PORTUN1DA-
DES SÃO PUBLICADOS
TAMBEM NO DEÜTS-
CHE NACHRICHTEN.
DIVULGUE SUA OFER-
TA, PAGANDO UM Só
PREÇO PELA REPRO-
DUCAO NOS DOIS MA-
TUTINOSE REUNINDO
DIVULGAÇÃO MAIOR
E MAIS VARIADA. PE-
ÇA-0 À SUA AGENCIA,
OU À RUA FLORENCIO
DE ABREU, 108 E SE-
NADOR QEIROZ, 667 -
3,o - SALA, 33 - TE-
LEFONES - 32-8133 E
83-9261.

Í4..8T.)

Co.ís.rua muros em
seus terrenos baldios

O. líircnoi balflln. rm »b»r-
lo, .f.m mar», àln tn_u i.prrto
r. .. IfiKUdiiaro- « nuwtltnHii
qaando _ltua_.._ rm rltn PO"
Mira. fliitadas de (nlat, ou
Ila. i-hbUi d.s-.-pfltn i l'l
ootro melhiiram.ntii nrbano.

«• prnprlctarlfi», Ind.pcno»"*
trni.nle de qnalqner Intima-
ção, d_..ra© comtrulr moro»
na frente d« •«"» lmo-»li,
iilKiilf.nl"-»'. *¦> ^«1° «»ad«

de con.erracto.
Coopero na n-banl-aelo de

Sto Paulo, fechando t faifn-
de fechar »a l.rr.n«i» baldio»,
abandonado*, por melo d«
mor..», de acordo com a leU

Uk III.

^^^^^^^ , ._ .„!  , „ í-r!íítmí0-ltM,tl.MtJii^mÊmmmimmmmt^mi^mtmmmmmmnmamÊmimÊm.mti/i j

Jiojc os preparatlvoB para o jo.
go contra o XV d« Novembro.
.Segundo informações que nos
foram prestadas pelo sr. Nob.
tor Pereira, diretor do Dcpar
tamento de Futebol Proflsslo..
nai, apenas um exercício indt-
vidual realtrarão os jogadores.
Esse treino está marcado para,
hoje a assinalará, o enccrramcti.
to dos preparatlvoc. Sobre a
formação do quadro, podemos
tidlantar que a mesma nao
apresenta, duvida. Todos os
profissionais .nl&o om boas
condlç.ea fisicoa e _. r_qulps
será a mesma qua se exibiu na
Europa.,
p Pina i »i_____s_a_WPÍTWI_n» __Wap.__»»wM_a^________^___»1

Política — Estrrio. —
Comércio — Tuáo no
JORNAI DE NOTin

domingo ultimo contra o Ju-
verrtus, Todavia, na fase com-
plementar mu produção náo íol
a mesma. Alguns jogadores re-
velaram mas condições íisicas
o talvez tenha sido essa a causa
da queda de rendimento da
equipe. Para a luta contra o.
corintianos, o veterano Kieitiio
da cidade de Carlos Gomes, es-
pera ter melhor conduta.

ULTIMO ENSAIO
Os profissionais do Corintians

estiveram em ação na manha
de ontem, realizando mais um
exercício individual. O técnico
Nilton ficou satisfeito com o
desempenho dos seus pupilos
nesse ensaio. Hoje pela manhã,
os corintianos encerrarão o pro-
grama dc treinamento rc_ Uzan-
do um exercício coletivo no cam»

po do Stlft. Falando fi repor»
tagem do JOÍiNAL DE NOTf-
CIAS o técnico do grêmio do
Parque São Jorge ufirmou quo
a presença dc Cláudio, Balta-
zar e Touguinha dependo da
conduta dos mesmos no ensaio
dc hoje. Todavia, í provável
que o alvl-negro possa atuar
depois de amanhã com sua
equipe integrada por todos seus
melhores valores.

CONCENTRAÇÃO
Contrariando o ipie foi pro-

palado, os corintianos não fica-
rão concentrados no Pacaembu,
A diretoria resolveu fa_er com
que todos os profissionais íi-
quem concentrados numa resl»
dencia cm Tremembô a partir
de amanhã, após o exercício
de conjunto,
———!

Criada nova categoria
no halteres paulista
Serão considerados «pesadíssimos» os levara-

tadores eom mais de 90 qnilos' Nova categoria cm haltcrolf. «2,500 gramas a 80 qxilioB, To_«
do aquele militante com peso
superior a BO quilos será consl.
derado como da classe dos -«pi; .
Htidi.IsmoE. . Resolveram ainoa.
os dirigentes da federação ca-
pcclallzada, que os levantado .
res que no momento da pesa.
Xem excederem o peso limitado,
terão o pr__o de uma hora pfv»
ra reduzirem o mesmo.

Usino foi criada pela Federaçflo
Paulista de (.Inastle., a Hal.
íerofilismo cm sua ultima ruu
nlão dc diretoria. Consld.ran.
do a disparidade dc for-:aa nv.
categoria dos pesados, dellbe .
rou aF.P.O.H. dividl.la, esta
beleccndo quo )icrn-.anecer_.o
na classe os li.Herofllos ao

Completo o calendário carioca
para este ano no esporte-base

Marcada para setembro a última disputa do Troféu «Brasil»
A Tcclc-jcío Metropolitana dc Alie-

tisino divulgou out-m o «eu calcmlá-
rio ile i95i, com «s compctivôes (_»«
¦Ind. nio fomm rca!i_ad_j o rum «Ia-
lu respectivas. SJo (4 seguintes;

10 DI! JUNHO - r.n Compedc'0
Quiilquer Qnssc-, |7 I.E JUNHO
Coaipctiçüo diw J_pon_ses - (l'ro-

movido pelo D-prtaini.-iito dc Espoitcj
do Entado de S3o Paulo); 24 Dli JU.
NHO - Campeonato de Bstrc-iitcf
Feminino « -a Competiçüo da 2.a
PaiU do Campeonato de Corridas do
-lindo (Provai 5.000 e 10.C00 me-
t,m ras.»); ¦¦" DB JULHO -- 2.1
Competi.;!.) Qinlqucr Classe; ti de JU-
LI IO - Campeonato Juvenil Maíeuli-

not 2l DE JULHO - l.ò Pane do
Campeonato de Juuioi»; 22 dc JU-
l.IIO - 2.0 Pane do Campeonato de
Jiuiiors; 5 DE AGOSTO - 2.a Com-
petiçüo do Troféu Imprensa « 3.»
Competi.Eo da 2.a Parte do Campco-
nato de Corridas de Fundo (Provas
10.000 e 5x3.000 metros raso',); 19
DE AGOSTO - Campeonato Carioca
Universitário de Atletismoó 2. DE
AGOSTO - Campeonato Juvenil Pe-

1 DP. SETEiMIlHO - l.a Parte do
Troíeu Mario Mareio Cunhn; 2 DE
SETEMBRO - 2.0 Parte do Troféu
Mario' Mareio Cunhe - (5.a t ultima
disput.)) 22 « 23 DE Sl-TTÍMimO

Tio-cu Brasil - Itio (íO.a e ultima
disputo); 29 e J0 DE SETEMBIlp

Jogos Ae Primavera; 14 DE OU-
rillll',0 - Competiçüo do Pcntatlo;
lt DE NOVEMUIU) - l.a Parte do
Campeonato dn Cidade do Rio ile Ja-
neiro; 18 DF. NOVEMBRO - 2.0
Parte do Campeonato da Cidade fio
Rio (le Janeiro; 24 DE NOVEMBRO

3.a Parte do Campeonuo ila Cida-
de do Rio de Janeiro (i.o Dia tio
Decatlo); 25 DE NOVEMBRO - 3.t
Pane do Campeonato da Cidade «ti*

Rio de Janeiro: (2.0 Dia do Dccatl))
• Campeonato Feminino da Cidade do

Rio de Janeiro •

Será escalado hoje

O tricolor encerrará esta tarde seus preparativos para a peleja de do-
mingo contra o Radium — Durval, Teixeiriiiha, Noronha e Bauer em

ação — Amanhã o embarque para Mococa
tivo. Com exceção de Alfredo sa peleja, pois que estão .cita.
estarão preaentes todos os de. bclecldos da contusão quo ío.
mais titulares do grêmio da freram
avenida Ipiranga. O eficiente
méáto nfio atuará contra o Ra-
dltim (lewndo ser BUbstítuido
por Noronha. Bauer, Tetxeirl.
nha e Durval reapívrecerão nes-

Com cxcccío da Pori«ou«tt de De_Porto«, que oiiula nfio havia clieijado ia Europa, o» demais clubes estive-

ram cm a.,.o «uma rodada mo.dmentada, (jue corr__pon deu M_tamMf« tonto na 
^ejêcnica^

Inicio pro-.nlijor teve o Campeonato Paulisfa de Futebol
como dlscipK nar. Sete Jogos foram realizados, tendo a dirigi-los jui>

«t-^onai*. Embora at arbllragen* = Vcrf, tas, .«-^ 
J-ffi'jSí^S

o, mais fortet estão prcuenido, contra o entusiasmo do PZ™L*7caS 
da nó_,( .a,iiio . Na n^i e d. aniLtem, os lusos chegaram. Inúmera, homnm.cu.

quanto isso, a delegação.invicta &£&£«£ gjjjígjJ^/SSÊS^35tS! pelas prí,. cipai. ruas do C-iitro. No clichê, quatro flagranusdofu-
Nacional, vertdo-.. Furiati praticando firme di_c«a; à direita, Aquiles

O S. Paulo saldará na tardo
do domingo eeu sepfundo co^i-
promisfio na disputa do Cam-
peonato da Primeira. Divinao
dc Profissionais da Federação
Paulista, de Futebol. Do aeor,
do com quo determina a tabela
do certame, o tricolor Jo^tirá
na cldado de Mocôca contra a
representarjâo do Iladiurr. F. C.
campeão da Segunda Divisão
dc 1050. A tarefa dos uão.puu-
Unos se afigura difícil. O Ho.
diinn apesar de ter sido venci,
do i>cli_ Santos na tarde dc do-
mingo ultimo Burgo corno an .
tagonlsta perigoso para o São
Paulo. Jogará cm seus liomlnlos
o Isso poderã auxilio.lo na ob-
tenção dc um resultado ulgnl—
ficatlvo.

O quadro do 8. Paulo nfto
deixou boa Impressão na con-
tenda quo disputou contra o
Jabaquara. O ataque não vem
atuando a contento. A direção
técnica eapera melhor rendi-
mento na peleja contra o Ha.
dium e para tanto jé. tomou
providencias,

Segundo apuramos, a delega,
(jâo do São Paulo nmbarcaró,
amanha, por via aírea pura
Mococa. O quadro será escala,
do, após o ensaio de nojo.

«ibraçi
Corintians

ÍC-ou a melhor «obrelh«« foram prestada.. Vitieu a cidarf. horas de

O APKONTO
Encerrando os preparatlvcn

para esaa contenda, os trlcolo,
rn» i-eali_arão na tarde de ho1
Je, no Canlndó um eur. do cole .

C0DIQ
S/A Construtora de Equipamen-

tos Industriais
Secção: FJNDIÇAO DE FERRO E BRONZE
Devido a _mp_l_çò>_ efetuadas na •.;¦?•'. _*o_io de FundlçSo.
itUmoi rto condições de aceitar trabalhoi da (undiçio tm

Ferro e Bronze
para entrega, em pratos curtos. Acertamos peças de qualquer

tamanho, ata o máximo de «.000 quilos por unidade.

OFICINAS E ADMINISTRAÇÃO: í
RUA PASSO DA PÁTRIA 1515 (ALTO DA LAPA)

— BJO PAULO —
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DIZ JAYME TORRES

//As atividades técnicas Vl^tj. I Jr
V

ssociaçao
de Criadores se prenunciam excelentes''

Fak ao JORNAL DE NOTÍCIAS, traçando impressões sobre o I Con-
gresso de Criadores do Cavalo Puro-Sangue o conceituado criador patrício

ti

A vitória de Prego
i, ,i...i ,-jju.i. -i '¦' ~~**

Ii«mm«~ i". ."'¦' - .:.:,./..;:.'.:; .".'.,,.-. ..'..¦¦!¦'¦".¦¦ »¦¦...¦ ..':••:•:::• í-s-,-.-,. •-:••:.¦ •:¦: '«•:4SS&S&8®:- '%<$$&

Reunlu.se no Distrito Fedo.
ral, durante a semana uassiv,
da, o I Congresso dc Criado.
res oo Cavalo 1'uro San«ue, a
que prestaram seu concurso
não apenas relevantes figuras
da "élevage" nacional, como
representantes do Ministério
da Guerra, Ministério da Aíiri-
cultura, e governo estaduais,
São Paulo compareceu com
lu/.ida caravana tio nnc narti.
c.inarani Fábio Prado, Manoel"X.wier do Camargo. ])arte
Marchlpne, I,alr Emanuel
lUinchi, Raul Veiga de Barros,
major .lob Figueiredo, liomin.
íioa Assumpção, Javme Torres
n outros, cuja elaboração tem
feito de nosso listado um dos
m«Viorcs centros criadores do
pala.

Sobre as finalidades do Con.
gresso e aeus resultados, pro.
curamos ouvir o sr. .lainie
Torres, criador neste Estado
e diretor do Stud Book Pau.
lisia, a (itiem coube relator os
trabalhos da "J.a Comissão.•'A importância alcançada
pelo Brasil na criação üo ca.
valo puro sangue dn corrida
impôs a realização do Con.
gresso, convocado pelo Jockcl
Club Brasileiro", deçlarou-noa
inicialmente o sr. Javme 'for.
res. "As entidades turflstic.au
têm por finalidade precipua a
melhoria de nossos rebanhos
eqüinos, pois, como bem sa.
lientou o presidento da Heptt-
blica em seu discurso do «n.
cerramento do Conoresso. o
puro sanguo do corrida é o

Apói três tcntnflvas infrutíferas, conseguiu o ve hz platino Prego conquistar sua primeira vitoria

no Brasil, O filho dc. Pont VEvcq contou com a direção de P. Vaz, que lhe dosou tniitto bem a»

energia,, durante o percurso. Na foto, fixada peh objetiva do JORNAL DE NOTICIAS, aparto

psnsionista de O. Franco quando se aproximava da meta. Na retaguarda lutam Montecas-.no,
sivcl, o La Tuna, encoberta pelo platino

Vi-

NÚMEROS DO TURFE
Voltamo-nos hoje, neste nosso cantlnlio diário, para o tur-

íe paranaense, afim do trazermos alguns dado» sobre os ocupan-
te» dos (IoIh primeiros postos em cada uma das principais ea-
tatlstlcas.

Entre os Jóqueis, é Manuel Vera o ponteiro, com dezenove
êxitos, (seguido do Joio Vitorlno com dezoito. Pareô dtiro entro
os dois jovens profissionais. Affonso rlolto, veterano cuida-
dor que atua em Guablrotuba, ponteia o lote do sua classe,
com vinte o dois primeiros, enquanto Trajano Athayde, outro da
velha guarda, conta com dezessete gools.

O' o Haras Paraná Ltda. quem está a frente dos criadores,

tendo ia quinze de seus crioulos ganhadores, enquanto don»

Wand.iBer.mo tem nove. Os palheiros que maior numero do

vitorias conquistaram foram: Clm.elado, ju corrido em Cidade

Jardim e Volta Soca, ambos com cinco. Com um total de dei

vitorias, ("s o reprodutor Monjo Negro quem estí» na ponta, se-

truido do Syndlc. Entro o» proprietários, os defensores do Ha-

ras Santa Fé o os do sr. Jade Saturnino MagiUlulcs, foram os

quo maior numero de vitorias conquistaram, pito cada, levando

vantagem os do Haras, cm quantia levantada.

HOJE NO BONFIM

Será corrido o G. P.
Oito páreos integram o bom programa

"Jockey-Club de Barretesn

— Informes do JORNAL DB NOTÍCIAS
Cotn ura programa cio oito purcoii

torft preseguimento hoje a uur.l
tcmpuraaii üo Jockoj Citibu ilu
Campinas oiuiii ciutuur-ae-fi a v:.
geaimíi terceira reunião dedicada
no Jockey Clubes üo Barrotos, cotn
o realização da prova prluõlpal
com a dcnomlwi«/ío Ua Jov;m tu
grenilaçfio presidida p.iio sr. Ma-
nool Xavier de-Oamargo. Em 1.200
rr.etros, o G. P. "Jockey Club^ da
Barretoa", reunira Don Tranqal-
lo, Hanover e Ampéro, cuie nessa
ordem, 11 uosao Ter poderão cçuzar
0 disco .Lcoucis tíH-.HO (sa mil mu-
ravllhaS em Campina-, e vcin dn
atuação suapéltn cm PtohBiroa.
NJo podo ficar 16111 de cogitações
retido que Orosuena o Qencrn.io
is&o tidos em ben conta, nina pai-
rando, todavia at tnodi istos nv::i-
ren.

Em seguida nosso lnícirui.-» pa-
ri» as demais flote provas: —.
l.o pareô — 1.0CX» inCros

». MXO QUK Mi BOI. 8 1
CHUVA VU3 ESTRNOISIJ

EHTi f.ilJ-lA.
RISPBKà d VU88O

AUXILIO PAJU 4
CONSTRUÇÃO DA.

CASADO
JOHNAI.KIliO

Apc-«nr dc todo "õmpapeladó",
tou' está. cm companhia bem ca-
murada. Caso lenha direção feliz
podorá ner o gnnhador. Ditando.
ia o nosao voto. Tara a dupla 1-
grada-noa Kl itachid quo noutra
cia nao correu de todo mal. Dol
demais * Juatuba, por aer mui.
to velo?., quem poderá aasusta". -
í.o ptireú — 1.300 metros.

K(icnl)i;iido agora oito quilos do
Groiuillia, Slnnupura podorli df.3-
forrar-se do rerí'3 que sofreu <m
ultima S.a felru. Bxcelonte essa
dupla 14. que íi> non ntigura uma
Kiunde "barbada". Doa demais
Moremi, pode aparecer poli traz
p.<i'.rcicios anlmadorea.
3.0 pareô — 1.000 metros

Alem em sua ultima fcxlblelo
perdeu de AH, sua companheira
ttemonstrando sooraa na turma,
iseícnderri o nosso palpita. V.ti-
cil a dupla, p;.-la rulud.nl'. »*or
mero palpito escolheremos o alu-
ndo Loviano. Dos deuuü3 Candeia
por Ber montada pcilo Castro, po.
cleifi «sustar,
4.0 pareô — t.aao metros

Nilo tem para quem peidr-r »
ifaboclno. Tem muto a seu latol

N60 tem para quem portter o
jacobino. Tem tudo a s;u Intel-
rn JaT"r. Gostamos d'i Estrela pa-
pura a dupla, pois é veloz o e*tA
bem preparada, duabiju, dis dl-
niais, o menos ruim poderá pa^ar

puice,
S.o parco — 1.2O0 metros

Onza niatuiiiiulnlios reunidos.
Oa qua tem corrido com mula re.
gülarldada suo: Clgal, Chilena, lio
lanclna e Ponca de Leon, Agra.
oa-nos Chilena pani vencedor eom
Clgal para a formação da üiiuía
D3. Cuid.itlo com Cusiotauio que
¦1 lalquer dia darft o estouro.
6.0 pareô — 1.5C0 metro»

Caperuclla subiu de turma o Irfl
tiiulto taypraclcla no po-W. Con.
tnr& com a nossa, iudicaçío. .A
dupla com Lttchon 4 otlma, pot.1 o
filho du Luminoso corre multo .no
Ilonflm, inua Poeta e Hausto oao
podem- ficar totulmenlo lora -tu
cogitações, principalmente Poeta,
que da-sc bt.ut no areilo eampl-
nelro.
8.0 parco - l.SOt) metros

Acldalla ao estrelar don.tnso
.•m Pinheiros correu bem. Tem
tudo a favor, podendo tislm tn-
uctar mas sua tarefa devert ser
tliflcniltrida por Amorofslnho, «na
lorma é otlma por rundamentu,
quo tem sempre cheirado perto o
por Zaragoza uma estreante depo-
eltarln de largas esperanças, Oos-
tomos da dupla 31

MONTARIA*' PIÍOVAVEIS
Sio sa seguintes as montarlas

ptovavels:

(a Uasputoto, XX

Montarias assentadas
... 4»

(I! Voortcio, O. Bolinelder t.

(4 Morena, O. elemento ..
3)

(» Lr.nípctio, D. Garcia ....

(5 Oroaclb», O. Fernandes

(s Plve Sturí, A. Ferreira t\° SI

48

59

M

CS

fl.» PAKEO
Cr» 8.0l«.00 -

. Aji 14 horas
1.000 metro».

Kg
CS
H

C4

Alem, M. OUvelr» ....
Candeia, A. Castro ..

(3 Guérllndu, fl. Petildo

(4 Leviano, M. SlgnoretU .. 68

(5 Cbatbnm, O. Ctmhrs  Kt

( 9 Ileliinelna, A. Corroa ,,,
4)10 Platinada, O. Schnelder

(11 oildo, J« Camargo 

83
48
60

6.» PAREÔ
Cr» 10.000,00

As 18 horas
1,5(0 metros.

1 Luchou, A. Kõwega
?, Iluunto, A.' Hêry ....

55
58

Cl Capcruclta, O; Feriiandei. 30

4)
(5 ílor do itaio, XX 64

1."
Cr»

PARKO
5.000,00

{1 Iiiu, A. Oliveira

A» 12,-lS horas —
1.0C0 u.ctros.

kg
 58

4.» TARF.O — A» 1' 40 hors» —
Crí «.000.00 — 1.Ü00 miitrcu.

k»;
Jacoliüio. W. Clareia  56
Esttca, W. Coelho  54
ou.-iblju, J. P.. Carvalho .. 55

(4 Fniendelra, A. Ferrc-L*a f,« 51

(5 Cote d'Azur, J. Camargo 64

5.° PAREÔ — .Va 15,20 hora» —
Cr» 8.000,00 — 1.200 metro».

Kg

a)
(4 Cabotino; XX  5*

(5 Poet», O. Ciinh»  64
4)

(0 Lordslilp, J.' Santo»  48

animal regenersulor o renovii-
üur ilo touaa aa teimais rüçua
uavalH.res. 1'i'omovonüo sua
eoiei..ão e estimulando seu ile.
eenvoivirnento através uos
concursos hipicos, lias ruasa
inovas nus instas, os .lockess.
Clubes vèm sendo e continua,
rüo a ser semiire o fator riii!.
uoniinante de meilioria ua
r.riac-áo. Não obstante, tua
turcla viii-so preiudicaõa utó
certo piuito nela íalta uo imii
tato direto com os criadores,
isolados estes em suas fazen.
das e ''haras", enfrentanuo
problemas técnicos específicos
cuja solução só pode ser r.L.
chocada por estudos conjun.
tos,

Auüs liijeira pausa, ijiusse.
{{UlU ROSSO CiVuCViKUldo;"A maior conuitibcu uo t.on.
«ieo.-:o 101 justaiiienie esta; 11
lundação üa Associação ura.
Hiloira i.os (Jriauores uo Cava.
lo, entiaado encarregada iIS
colaliorar com as sociedades
turtistícas do pais na parto
relativa ao uestjnvoiv.niento
iiup.nt.itativo e {jualitativo do
nino sangue, A uiiuisicão uo
reprodutores de alta classo,
por exemplo, torntt.uo caaa
vez mais ciificil ii iniciativa
Individual, Seu financiamento
pelas sociedades (lo corrida, _
conquanto exista e seja um "

amparo de extremo valor
àquela finalidade, não era au.
ficiento para vencer o receio
de assumir ônus elevados, con.
sidcrando.so o criador isola,
(lamente. A Associação, agora
rstabeleclda, permitira dividir
as responsabilidades c nnilti.
plicar os benefícios, iinporlnn.
do garanhões adequados i me.
lhoria de varias coudelaiius
simultaneamente",

Gostaríamos de conhecei
sua opinião, sobre o campo
do «cão da recem-fundado cn.
tidade e sua extensão — adlan.
tou O nosso redator,

"A9 atividades técnicas da
Associação de Criadores se
prenunciam excelentes. C,a.
her.lho-á promover uma assb.
Iene ia veterinária n genética
do primeira ordem, ern t-uon
região. As correntes sangui.
neas mais indicadas em cada
caso serão revistas e aprova.
das, suprindo as deficiências
atualmente defrontadas pelos
Criadores, su leitos a tentativas
nem sempre profícuas por
falta de uma fonte tle orlrn.
tação segura".

.Tá no terreno da reallaa.
de, quando teremos, em seu
modo de ver, os primeiros rn.
nexos das atividades da Asso.
cíação?

"Como enlidado «lo colape..
ração com as sociedades tur.
fistioas, os resultados iá co.
nier-aram a sugerir. O Con.
gresso apresentou sugeaMen

7.» páreo — G.
Club do Barreto» ••

l.t'00 metros.

1*. «Jockey-
Cr» 15.000,00

RH

68
58

54

58

se

sobremodo úteis, cujo aprovei,
lamenuj |>cnc|jc.ai'á granüt;.
mente o pais. Atualmente,
oaoa sociedade de «jotriaaa
tem seu próprio regulamento
no que se retere às provas, os
coú.gos de cornua ülvergottt
entro si, obrigando o cnuoor
do H10 tliande do Sul quo ue.
seja concorrer em São pauiu
ou no Distrito Federal a co.
nliecer c distinguir entre exu
gencias de cada local. O mes.
mo se-dá em relação aos lei.
Ifics. |>or proposta uo dr. u*-
valdo Aranha, rocomenüou.íru
o estudo o adoção de normas
uniformes em todo o pais,
medida de largo alcance qu»
estimulará o intercâmbio eu.
tre 03 Estados",

_ (numeras teses foram
apresenladas e, entre estas,
quais as quo mereceram des.
taqiie? perguntamos.

"Entro as teses apresenta,
das ao Congresso, salienta.
ram.se as elaboradas por Ho.
berto Seabra, l{aul Veiga do
Barros, major Job Figueiredo,
si Manoel Xavier de Camargo."
Com justiça o plenário fez
inscrever nos Anais uma bo.
menngem a esses homens que.
nos respectivos campos do
ação. tanto têm enaltecido a
criação do puro sangue no
llrasil".

Podemos, então, acreditar
perguntou nosso repórter
que a realização do con.

clave constituirá o inicio do
unia nova fase para a cria.
cáo nacional •'

"Sem duvida. O sr, Getulio
Vargas, prestigiando com sua
presença o I Congresso de
t'.riaaore3, traçou o seguinte
quadro — bastante significa.
tivo — da criação nacional;"Alem tle apreciável desenvoi.
vimento das fazendas de
criação, com suas instalações,
com milhares do puro san.
gue, com reprodutores dos
melhores do mundo, pi-odu.
lindo mais de mil potros
anualmente, constituindo \t».
lioso patrimônio nacional, que.
ro epcarecor a participação
nessa atividade de mais do
li)i| mil brasileiros entro os
quais vemos técnicos, agronó.
mos, veterinários c trabalha,
dores das mais variadas ori.
gens. 

'|'al 
e o nivel atingido

pela criação do puro sangue
no llrasil, o que demonstra a
tarefa imensa que cube -\
Associação dos Criadores do
Cavalo puro Sangue, surgida
para rcpresenta.las nos seus
mais elevados e patrióticos
interesses".

Com estas palavras, rermi.
nou o sr. Jaime Torres smas
impressões sobre o, conclave
de or.n participou çntusiasti.
camente.

CARIDADE E JUSTIÇA
O movimento de apostas do .Joc.key-Clut» do Sao 1'aulo

cresceu consideravelmeníe nestos últimos tempos, como con-
seqüência da repressão governamental aos jogos de azar o
à concorrcncla reputada desleal pelo clube df corldus, fei.
ta pelos banqueiros, vulgarmeuto conhecido» como boolt-
makers. 1'ara atenuar até certo ponto o efeito que as cl*
iras fabulosas podem causar em espíritos menos avisados, o
sr. Fábio da Silva Prado, logo ao tomar posse na alta in.
vestldura do presidente da agremiação da praça Antônio
Trado, prometeu, em difit-urso-plataforma, que ampliaria do
maneira nunca vista a ação social do Jockcy-0'ub, pois re.
conhece que a finalidade estritamente turflstica nilo servo,
no» dias de hoje, para justificar a existência do cesport das
rédeas». Ao mesmo tempo, pretende o sr. presidento fazer
crer no povo, Inclusive os próprios nr.ostadores, que o Jo.
ckey-Club do São 1'aulo não 6 uma carapuça» para tirar (11-
nheiro dos Incautos, como muitos pretendem.

K so bem pensou, melhor agiu o sr. Fábio Trado distri.
Imbui», em poucos meses de gestão, alguns milhões de cru.
zeiros entre diversas instituições de caridade e beneficência
que, por sua ação social, se tornaram merecedoras do auxi-
Ho. ISo entanto, de uma coisa Importantíssima não su Icm>
brou alei o presento momento, o sr. presidente e seus com.
panhelros de direção: do numetuo substanciai dos ordenados
e salários que são pagos aos o'jre!ros do Jocltcy-Oiub. Se o
«superávit» 6 tão grande que chega para donativos vulto,
sos, não há razão paru continuar pagando os serviços de seus
funcionários a preços Ínfimos. Sabemos que operários cora
muitos anos do casa, powieliem do dois a irôs cruzei,
ros p«,r hora, ou, mais exatamente, menos de vinío o cinco
cruzeiros por dia. Nos escritórios, tanto no hlpodromn co-
mo na cidade, a queixa o geral. Kxcluindo-se meia dúzia
de «maiornis», quo percebem salários elevadíssimos, poucoInferiores a de secretários do Estado, n grande mn'orl«, per.cehe salário». Irrisórios, nesta época de tão elevado custo
do vida.

Achamos inconcebível quo num melo onde circulam ml-
lhões do cruzeiros, assanhando os espirites mais fracos, nin,
da se encontrem funcionários diligentíssimos, recebendo
ordenados de fome, que já há dez unos mal davam para ura
cristão matar a fome do cada dia.

Senhor presidente: Não faça raridade para efeitos ex.
terlores, para «tuptüir a burguesia», deixando duas cente.
uns de Indivíduos muitos do squals chefes de família com
pesados encargos it sua própria sorte.

WÊÈmWM9$w&

Jockey-C!ub de Campinas
Tara as reuniões lurílstlcas a* quintas-feiras, o JocKey-

Club de Campinas põe à disposição dos interessados nesses
dias, às 0,45 às 10,15. o lO.oõ horas, ônibus especiais ria Via-

ção "Cometa" mediante o pagamento de CrS 50,00. ida e volta,
com direito a almoço no Restaurante do Hipodromo.

Os ônibus especiais partirão da Agencia da "Viaçáo Co-
meta", á Av. Ipiranga, nesta Capital, e farão ponto final

junto ao Hipodromo do Bonfim, de onde partirão na volta
as 18 30 horas.

As passagens poderão ser procuradas na dependência
do Jockey.Chib de S. Paulo, sita a Ladeira Porto Geral, 21
(Quitandinha).

(2 Suzukn, Vi*. Clareia ....

(:i JuaUilia, J. Cuinunjo ..
1)

ti üranadclro, N. Guimarães

! D
50

(.1 rrTfiiiufie V.'. MaxnU

( 1 P. ao Leon, Ferreira F.°

I 1 Boneca (te Pixe, Machado

( lt Clgal, N. Gulmarllc* ..
L'i 4 Guíüiift, XX 

( 5 Ctiboclo, O. Fernnnrl-ii

4S

48

CO
SS
18

(8 Acampe, Tf. Mnceuo  58

(7 Araçngy, (J. Cunhii  58
1)8 El Itacbld, J. Biintoa .... (>3

O Fins Fly, nSo corre  6-'!
MN

2.» PAREÔ — As 13 M horas —
Cr$ S.OCD.OO — 1.300 metro».

Don Triiurnillo, XX .
Kanovcr. IV üBorlci ,,

(3 Leone». D. Gafei» ....
3)

(4 Ampero. R. racheco

(5 Crtisuena, K. Vieira ..
¦I)

(5 Generoso, V. pinheiro V.' 57

8.» PATlEO — As 17.20 horas —
Crí 8.OOO.OO — l.:;00 nicteo».

KS

(1 Ainoroalnlio, 3, OUvelr» .. 55
1)

(2 Itlpltanga, U. Cuiih» ,.., 50

(3 aiovaua, \V, Uaz&it.  05
2)

(1 Fuuduieento, W. Garcl» , 57

63
57
50

PALPITES
(CAMPINAS)

Ipu — El Uachid (14) — Juatuba
Singapura — Groselha (14) — Morena
Alem — Leviano (13) — Candeia
Jacobino — Estrea (12) — Guabiju
Chilena — Cigal (23) — Relancina
Caperucita — Luchon (13) — Poeta
Don Tranqüilo -- Hanover (12) - Amyero
Acitlalia — Zaragoza (34) — Amorozinho

Devem seguir para Cam pi.
nas, a fim do ntuar no Bom-
fim os seguintes animais: Ita-
pitanga, Ipu, Acldalla, Guerll-
na, Flor de Maio, Hanover,
Ampero, Cabotino, Gtldlnha a
Hausto, itiBcrit.oa quase todos
na reunião desta tarde.

r. x x
Certificada esteve acometida

do farlngite.
xxx

Audácia apareceu com um
abeesso no lombo; Unra apa.
reccti com micose.

XXX

Ij«!Voti fogo nos locUios o na-
cional D*Artngnan, defensor
das e«">rcs do Stml Itanihe,

xxx
Dómremy, defensor tia jaque-

ta do Stud São .Torge, sofreu,,
uma congestão noa cascos.

XXX

A gauelu» Aclrania, recém
chegada a esta Capital, foi eu-
rada «lts um eilenüi nos pés. i

XXX

IDaw-n uf Glory, cuidada pe-
10 treinador J. Marlani, apa.
receu com verminose, lendo-sn
sido aplicada Urna doso oe
vermifugo.

XXX

Seguiu para o "liaras* n
égua I'ola Negra, do Stml Do-
11 mar.

xxx
Para uma tsimporada de re-

pouso c curti seguiram para dl-
versos "haras" os seguintes
animais: Forelgner, Delanda o
l.a valejo.

xxx
Ouro Fhto e Stinns; JJ estão

novamente alojados na Vila
Hiplca, aos cuidado* tle J. Ma.
rlanl.

xxx
Clgarrllha foi doada ao .To-

tiuci Club dc Earreto.i, para
onda seguiu ontem.

Kg
l ( 1 Singapura, O. Amaral .... 50

oi» ¦'¦¦' ¦"—""" **" '"""""' "" *¦*

Nossas impressões
l.o I-ATtEO — 1.000 METROS

Fair BiisK, Marsera, Lai Tchen e Unra
suo as competidoras que se destacam na ell-
mlnatória para potrancas da nova geração.
Da parelha, Marsera, que vem tle bom sc^-un-
do para Alsacia, é a mais cotada e defendera
o nosso voto. Para a dupla as demais sao
bous, ngradnndo-nos Lai Tchcn, não obstan-
te sua ultima atuação ter sido das mais apa-
gadas.

2.0 PAREÔ — 1.300 METROS
Pareô de ruindades, onde qualquer resul-

tado é possível. O retrospecto salienta üru-
bitinga, que vem do bom segundo para Lavi-
nla o anteiiormente tinha colocações na tur-
ma. Depois, surge como competidor certo
o Crasso, que vem do Rio de Janeiro para
competir em turma camarada. Itacrubl e
Bizantino (esto parece quo nao «foi» quan-
do atuou num cCompulsório»), são os com.
[ictidores mais categorizados.

3.0 PAREÔ - 1.100 METROS
Micandra é a candidata do retrospecto.

Mantém a forrna, podendo «desencantai*.
Jubiloso, que nào teve conida favorável e

ainda continua em companhia bastante uces-

6ivel, íonna com a filha de Meulem um duo

da respeito. Agrada-nos, todavia, o tordilho

para a vanguarda. Dos demais, apontamos
Atchim como provável ocupante do terceiro

placo, Já que volta em excelentes condições,
Rpcsar do seus joelhos avariados.

4.0 PAREÔ - l.COO METRU6
Prova difícil, esta. Fair Ailame, Faria-

,{« e Mosqueteiro, sfio competidores que, a

se julgar pelo retrospecto, devem aparecer en.
tro os primeiros no final. No entanto, há
muita fé em Terrível, melhor agora na diatan-
cia. De qualquer forma, acreditamos no pa-
ranaenso Fair Aflamc para a melhor posição,
com Mosqueteiro na dupla.

5.0 PAREÔ — 1.500 METROS
Intrincadlsshna esta prova, yf is a meta-

do dos competidores, com certeza, conta com
dUatadas possibilidades, dada u distancia e a
pista onde será realizada a prova. Quieo,
Mago, Pérola de Ofir, Mandrake, Cadete Eu-
gênio e Bárbaro estão nesse coso, recaindo
nossa prefrerencia, por palpite, no trio Quito,
Mago e Bárbaro.

Co PAREÔ — 1-600 METROS
Táo difícil é esta prova quanto a prece-

dente. Liverpool, Jonjoca, Lacraia e Ara.
guaya vem de boas atuações, e mantém bom
estado. Devem tomar parte ativa na luta
pelos primeiros postos. Liverpool no entanto,
parece-nes o mai3 provável ganhador, pois Já
t:o acostumou a correr na areia, tão bem como
na grama...

7.o PAKEO - 1.300 METR03
Milit volta em turma daa mais acessíveis

e com exercícios recomendávciS/ segundo apu.

ramos. Embora não seja dado a confirnwr
03 trabalhos, pode o filho de Clareie fazer sua
a vitória. Inspetor, que ganhou agiicirlmcn-
to com a corrida passada parece-nos o mais
serio adversário do favorito. Lordsliip, quo
na areia corre miuto e Fidalga, muito bem
montada c em boa forma, completam as nos-
sas Indicações.

( 8 Chilena, K. Vidra  53
3) 7 Car.lotrsuro, D. Ourclr» .. 54

( 8 Cansiintlrn, ?.. Ptnldo .... 4»

(5 Kt.rr.goza, :rJC 
rijG Guntracá, A. Castro ....

(» Comei. A. Verrelr» F.»

(7 Acldruln. A. Luccn, 
4)» Ofilopaudo, nio corm ....

(> Ciinno Alcgr». 1'eraaccle»

Desfecho do Derby de Epson

Lord Pàngaré...
Logo após terem assu-

nildo sua-s funçOes os utuaii»
comissário* de corridas,
disse, por estas inesmus co-
lunas, quo não dava qual-
quer crédito uo que se pro-
pulava segundo o que V. Vaz
u o Waldemar de Paula AIen-
des teriam corpo fechado e
totid Imunidade contra pu-
ulçõoti, uma vez q:i«) seriam
bafejados pela atual 0. C.
Sabem de uniu. coisa? rlor.
ro Vu7. não gostou, e tia pri.
molrtt oportunidade, tem-
pos após deixou transparo-
cur sou rcoalquezlnho,
quando nosso fotografo
procurou-o para fixar sita
chocolatelraj quo Irlu figu-
raç numa pagina especial,
dedicada n tardo do G. P.

«3. Paulo». «Não deixo! O JORNAL DE NOTICIAS me-
teii-mu o paul» A dificuldade foi superada, pol9, o arquivo
do jornal forhéceu-nos a fotografia necessária. Mai o po-
pular eiicnutda» francamente mo surpreendeu. Rup.iz vivo,
mostrando al(j bastante agilidade mental na percep<.-*io das
coisas, o hábil freio estava contundindo olhos com bugalhos,
meter o pau eom comentários. Não me venham dizer quo
ele não tem a vaidade, muito própria «los mortuüs, de ver seu
uiimti em Ii.*ru.s «Us forma. Naturalmente o Pierre Viu é uni
profissional muito ocupado, dudn. ¦ mui posição no selo üa
classe, dal nio perder tempo cm analisar o valor, n slgnifl-
cado real do coisas outras quo não sejam aquelas ligadas ã
sua profissão, cavalos, egua:i, potros o potrancas. I'u sou

pago para escrever para os leitores e não paru falar mal ou
bem deste ou daquele profissional. Não vou levá-lo u mal,
agindo exatamente como elo o deveria ter feito, mas quero
deixar bem claro que tanto o 1'u-rre Vaz como qualquer ou-

tro, cujo nomo figuro em meus comeniarios, «ca com nm
convito em branco para visitar-me, quundo eu per ventura te-
nha Incorrido em qualquer Inexalidão, ou, em qualquer hl.

potese, para tonlanuos ulgo. Mandarei tirar sná fotografia,
uara rcproduií-lá no dia seguinte, com uma legenda udo-

quada o tudo o mau», sem cobrar uhsolutumetité nada, e não

pedirei «barbadas*, pois isto não 6 de meu feltld.

rS^**

Com o ordnda raníorjem de teis corpos sobre o st gundo «locado, Arctic Priitce venceu na 
^">'-a

quarta-feira o "Derby de Epson", sob o condução de Charlie Sparet. A retaguarda do filho de

Prince Cheoaiier, vemot os demais trinta e dois participante» no 172.0 Derbv. a mais ftttwwa pro-
va do turfe mundial.

XXX
Messlna «• Crioula ftiram pa*

ra o "haras" A. S. A. — V~. M.
V. e C. G. T. — para o "Mar!*
Eugênia",

_._ i -' 
' -

Fragmentos
Noticias chefiadas de

Curitiba dão-nos conta
que o veterano "entrain*
neur" Afonso Fiotto de-
seja transferir-se para o
turfe paulista, auuardun*
do tão somente um grupo
dc cocheiras para que
possa vir para o nosso
turfe. Fiotto atende cm
Giwbirotuba à numerosa,
cavalhada do Haras San-
ta Fá e viria para cá com
um bom numero dc pare-
Uiciros desse estabeleci'
mento de criação do sr,
Ma.noel Hypblítp Cczar. A
confirmar-se essa noticia,
ficará reforçado o pode-
roso "sindicato paranaeiu
se".

Dcsf/ostoso com a falta
de cocheiras cm Cidade
Jardim e tendo sido obru
pado (7 desfazer-se de aU
guns de seus pupilos, de-
verá seguir para o Kio,
onde permanecerá duran-
te uns dois ou três meses,
o tratador Cosmo Morga*
do, que inicialmente leva*
rá para a Gávea os ani-
mais Cazuza, Fresta.
Bombordo, Draga, Gori*
,zia c Kacy.

Causou estranheza "no»,
meios turfisticos a puni*.
ção imposta peta Vomis»,
são de Corridas ao trata-
dor Octaviano liosa, por.
ter desrespeitado um fun-
cionario. Fomos ontem
procurados pelo popular
Vivico, que vos explicou,

o sucedido e que franca-
mente nâo foi tão gravo
como pode parecer à pri-
meiru vista, pois o tratar-
dor de. Júnior nada maia
fez do que colocar no pa-
teo dos automóveis, o sen,
em lugar proibido; ao re-
ceber a ordem de um por-
teiro, de que nao poderia
ali estacionar, retirou-se,
O funcionário do Jockey-
Club deu parte e a Co-
missão de Corridas, sem
ouvi-lo, suspendeu-o por
trinta dias. Calamitosa a
decisão do órgão técnico,
ao menos de acordo com
a versão do Vivico.

Aproxima-se a realiza-
ção do Grande Premio"Brasil", que será corri-
do no primeiro domimjt)
de agosto. Na próxima se-
gunda-feira, dia 12, en-
cerrar-se-ão as inscrições,
movimentando-se os pro-
prictarios brasileiros pa-
ra a escolha de bons pa->
relheiros a fim de defen*
der suas fardas na maior,
prova do nosso turfe. As-
sim 4 que o sr. Èuvaldo
Lodi mandou buscar
Anubis, que atuava com
sua3 cores em Buenos
Aires, propalandose qu<t
a excelente Fpxona, do sr.
liiger Guthman, também

, virá.

...,.,
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Reaparecerá bem montado
na sabatina o freio O. fíeichei
Crasso, Atchim, Historieta, Abanero, Jonjoca e Colon possivelmente serão pilotados paio

jóquei paranaense — Nossas cotações
1.» PAREÔ — As 111,15 horns —

Crt 115 000,00 - 1.OU0 metros.
kg cot
55 20

(> Bizantino, A. Rocha . 58 U5

Falr Brlsk. Pinheiro F.
» Marscra. Slgnorcttl .. 55

Lal Tchen, D. Garcia . 55
.0

(3 Unra, IL Zamudlo .... 55 HO
3)

(4 Moeda, A. Ncry  56 40

(5 Tordlllta, C. Blnl 55 35
«>

(ei Ibltlnn, J. Alves  55 50

3.» PAHEO — As 1415 horas —

Cr$ 25.000,00 - 1.300 metros.
kg cot

ti Urubltlnga, P. Borjrelro 61 20
1)

(2 Ouapore, O. Fernandes 68 60

3.'
CrS

PAREÔ
25.000 1)0

1)

As 14.45 horas —
1.400 metroo

Itfí cot
(1 Mlcanelm, L. Gonznlez 60 20

(2 Muxaxlta, A. Altrun . 62 115

(3 Jublloso, P. Sobreiro . 68 18
1

(4 C. Alegre. Fernandes 6C 25

to lu Barry, O. Santos . 52 »U

(0 rasclnatlon, J. Alves . 53 55

(7 Mnercnelle, G. Rosa 53 OO

3)
(6 Atchim, O. Rclclicl .. 58 40

2)
(3 Crasso, Ftclchel 68 25

)
(4 Ivsl. N. Pereira 58 60

(6 Imuln, C. Dlnl 68 40
3)

(G Porslcnnta, P. Vnz 58 50

(7 Itncrubl. C. Garcia ... 54 30
4)8 Preeemera. R. Zamudlo 34 100

(7 Lavinlft, ti. Corrêa .. 60 45
)

18 Pagode, L. Uonzaiez .. 60 00
4)

i.» PARLIO — As 15,15 horns —
CrS 35.000,00 — 1.000 metros.

Kg COt
(1 Falr Aflamc, E. Garcia 65 20

1)
(2 Terrível, D. Garcia .. 63 40

(3 Farfaltt, O. Rosa  53 20
2)

fi

(8 Historieta, O. Rtlchel . 53 :;5

6."
Cr$

PAHEO
25.uno oo

(1 Baralho. P.

As 15,50 horas —
1.500 mciruo

at! cot
Voz 58 35

1)
(j ADimcro, O. Relchel ..

(2 Panopllá, nflo corre ...
2)5 Barbarei. W. O. Silva

f>4
56

(15

"il

(3 Miigo. SlgtKirettl  M 25

(4 Qulco.
3)5 vlagon

(0 Pérola

II. Mollnn ....
A. Corroa ....

de Ofir, osorlo

(7 MiiniiraKcA. Cntaial ,
4)8 Cad. Eugênio. Gonzalez

(9 Uiclo, O. Rosa 

64
62
66

68
50
63

( 3 Jonjocn, Rclchel .... 68 ?li
2)

( 4 Incêndio. .1. Alves ... 52 45

(4 Kastrl, areme Junior 53 50 | 1)

(5 Mosqueteiro. Cataldl 53 30.

0.° PAREÔ - As 10,05 horns •-
Crí 30.000,00 — 1.600 metros.

ltg cot
( 1 Llverpool Gonzalez , 60 20

< 2 Giliellno, P. Vaz 60 UW

( 5 Lacraia, L. OBorlo .. 56 60
3) 6 Habanera, W.O. Silva 51 bil

( 7 Artuella. O. Snntos .. 50 IUO

( 8 Araguaya, O. Ilosn .. 60 lil)
4) 9 BI11 Kld, A. Nobrega. 50 100

(10 Taylor, 11. Pacheco .. 62 60

7.» PAREÔ — As 17 hon..
Cr? 30.000.00 — 1.300 metros.

lig cot
( 1 Inspetor, P. Vaz .... 50 ro

1) 2 Borlla, F. Sobreiro .. 51 100
( 3 Ala Sola, S. Godoy .. 54 4U

( 4 Cayadora, L Urblna . 54 Pt)
2) 5 Lordshlp, J. Alves ., 66 30

( 0 Junior. V. Pinheiro . 50 60

( 7 MUlt, M. Slgnorcttl . 50 20
3) 8 Almirante, D. Garcia 50 lou

( 9 T. Imperial, A. Lucca 66 100

(10 Fidalga, Zamudlo .... 64 BO
4)11 Colou, O. Rclchel ... 60 40

( » AiniuirA. J. Martlnho. 60 40

O 1." pareô serA coirldo nu pista
do grama, oo demais na areia.

Aprovação final deverá ser dada
hoje à noite ao campo do Radium
Reune-se, em assembléia geral, a F. P. F. — Adendo à Lei do Acesso, outro assunto cons-

tante da Ordem do Dia
O CAMPO 1)0 RADIUMA fim de tratar de assuntos de Importância, reune-se ho,e,

a noite a Federação Paulista de Futeiol, em assembléia geral,' 
, LEI DO ACESSO

Consta da ordem do dia dá reunião parecer emitido pelo De-
partamento Técnico, no qual se recomenda um adendo â Lei de
Acesso. Esse adendo determina que, a partir de 1951, só serílo
admitidos ã 2.a. Divisão de Profissionais clubes que possuam sua
praça de esportes fie acordo com o quo determina a mentora da
av. Brigadeiro X.úis, Antônio.

O assunto referente ao campo do Radium, üa cidade de Mo-

coca, deverá ocupar a maior parte das discussões dos proceres da

F.P.F. Como noticiamos, o campo e as dependências daquele
clube Interiorano receberão aprovação por parte da diretoria da
Federação. Entrementes, o assunto terá um ponto final somente
diante do parecei da assembléia, designada pela F. P. F.

ATIVIDADES TENÍSTICAS

Cum os economistas o título
máximo do tênis estudantil
Congregados na A. A. Horácio Berlinck os economistas derrotaram os
futuros advogados — Em Lins o campeão paulista — Morea e Pao-
lera sagraram-se campeões no Torneio do Rio da Prata — Noticiário
dos clubes — Hoje o encerramento do Torneio Multicor no Saldanha

Nos courts do Pinheiros ínram
efetuadas as derradeiras partidas
da disputa do campeonato Unlver-
sltarlo do tenls, entre ai equipes

Hesitante a «cátedra» entre Herodiade
e Nix no Clássico «Guilherme Ellis»
LIVORNO CONSIDERADO A MAIOR «BARBADA»

NOSSAS
DA DOMTNGUEIRA
COTAÇÕES

MONTARIAS PROVÁVEIS E

l.o PAREÔ — Fremio <9j — As
lfl horas - Cr$ 30.000.00 — ..
0 000,00 - 4.500,00 - 3.500,00 —

Dist. 1.500 mts.
Ks. Ct.

( 1 Sandra,
1)

( 2 Lucky,

O. Roiclicl .. 64 20

3.0 TAREO - Prêmio "1" — vs
14 hs. - Cr» 35.000,00 — 10.000.U0
3.250,00 - 3.500 00 — Dist. 1..00
mts.

Ks. Ct.
( 1 Nylon, P. Vaz ... 55 20

A. Altran

< Baln, M. Slgnorcttl
2)

( -J Macau,

(0 CO

50

]. Nascimento 60 40

( 6 Araly, C. Napoli . . M 30
8)

( 6 Blzon, H. Moliiia . . 66 60

t 7 Jurltl, J. Alves ... 64 35
4)

( 8 Novela, A. Lucca . . 61 00

Ks. Ct.
2 o PAREÔ - Olássíoo "Guilherme

Ellis" - As 13.30 hs. - Crí
100.000.00 - 20.000,00 - 10.000,(10
_ 5% no criador - Dist. 140n
mts.

Ks Ct
Herodiade. P. Voz , 01 20
Nvx, L. Gonzeles . . 68 18

íi HumnrPSCjUO, O Rosn 65 2!>
t Nnlndf, A. Ottnldl . BR 15

Escamp, n. Olguln . 65 CO

\ a NimbUH, L. Gonzalcs 55 25
2)

( 4 Allcatur, li Garcia 55 50

( 6 HutDuB, R- Zamudlo 56 30
.1) 0 El Cariin. O. Relchel 55 50

f 7 Eutilrro, L. Osorlo 55 00

t 8 Coll, D. Garcia ... 65 40
4) 9 Usanlo, V. Pinheiro 65 115

( » Eskle, J. Nascimento 65 115

4.0 PAREÔ — Fremio "5" As
14.30 hs. — CrS 35.00,00 - .. .
10 500.00 - 5.'50.00 - 3.500,00 —
Dist. 1.200 mts.

Ks. Ct.
( 1 Canln.lá, D. Garcia . 56 20

I)
j, 2 Disparada, F. Sob. .. 55 oo

< 3 Elaem, 3. Nascimento 66 25

2)
( 4 Orrlga, G. Gremc

t 6 Klelcc, A.
li) 6 Coliimbitn,

< 7 Caiiilrlntm,

IjUcca . ,
II. Mollnn
C. Blnl .

55 40

66 50
65 100
65 00

í.o PAREÔ — Prêmio "14" — Aí
15,40 hs. — Siri 25.000,00 — ..
I 500,00 — 3.750,00 — 2.500,00 -
Dist. 1.400 mts.

K». Ct.
BooDdll, L. Gonzalez 68 3)

t 8 Flloca, J. Alves . . ,
41 9 S. Bonita, O. Relchel

(10 Z. Bonllhn, L. Osorlo

OS
65
66

S.o 1'AREO — Prêmio "12" — As
13 hs. - Cr» 10.000.00 — D.OOO.iiO
- 4.500.00 — 3.000.00 - Dlsi
1.500 mts.

Ks Ct.
1 Llvorno, L. Gonzalcs 50 18t

J)
( 3 Juvenil J. Alves

L. OfoHo

4 Confettl, P. Vaz

t 3 Patlf
2)

t

60 CO

BG 20

1)0 40

( 1
D

( 2 Pilantra,

( 3 Aladim.
2)

t 4 Albaníi

A. Ncry . 68 50

E. Garcia

A. Altrun

68

62 60

( 5 Waldorf. N, Pereira .
3) fl Cntumbl, P- Vaz . .

( 7 Tio Willle (•) P. Vaz

( 8 JJelatrlz, O. Relchel .
4) 9 D. Antônio, V. Plnh.

(10 Ineilltn, A, Nobrega

M
68
52 1C0

( 6 Sem Medo, A. Cataldl 50 25
6)

l 6 Trola, M. Slgneircttl 61 50

( 1 Ruhcmla. V. Pinheiro 54 2.8
4)

( 8 lglnca, O. Snntos . »4 36

(•) Ex-jnguorlbe

7.0 PAREÔ — Prêmio "Batalha uo
Rlachurio" - As 18.20 hs. - Crj
B0.000.00 - 24.000.00 — 12.000,00 —
6.000,00 — Dist. 1.800 mts

Ks Cl.
( 1 Incllto, P. Vaz . . . 58 20

1)
( 2 Ln Malbale, J. Alves 60 23

( 8 Jahu, L. Gonzalez 68 86
2)

( 4 N. More, O. Relchel 63 40

( 6 Evndnc, O. Posa . 84 45
8)

( 6 Campc-ador, Pacheco 68 100

( 7 Zonzo, E. Garcia '. 52 40
4)

( 8 F. Bruta, O. Olguln 52 BO

8.0 PAHEO - Prêmio fl5-18s
— As 17 horaB — Cr? 25.0O0,Ou -
7.500.00 - 3.760,00 — 2.600.00 -
Dist. 1.300 mts.

1 Ilils, A. Lucca ,, ..
1)

2 Boneca, J. Alves . .

3 D. Durbln. A. Altran
2) 4 Lia, O. Relchel . .

5 Iiicntan, L. Gonzalcs

( 6 Edelfa,
3) 7 Hydra,

( 8 Senso.;:

P, Vaz . . .
E. Ferreira .
i, A. Cataldl

Cs Ct
62 25

64 00

54 lia
50 60
52 60

52 40
54 50
56 60

( 9 Doutrina, fi. Al"i::o .
4) 10 Apeilltn. R. Olguln

Í11 Riinuintillnn, D Gnrcln

52
60
56
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Domingo vindouro a aberí
nova fase cio atletismo pi

UíH de

Mais uma disputa da Álvaro Ribeiro — Virá o Vasco da Gama — Designado:} os cariocas — Treinaram os nipônicos

DOIS ANÚNCIOS
EM DOIS MATUTINOS
PELO PREÇO DE UM.

Proputcionalmente ti soma
de leitores de ambos os
jornais,

nossa
mais

tabela <-. íi
vantajosa.

DEUTbCHE SAt llltlt HTKN
JORNAL DE NOTICIAS

Peça tabela para Anuncio
Duplo. Dupla Eficiência,

Dcp. dc Publicidade —

Tel. 32-8133. Rua Senador

Queiroz 667, 3.o, sala 33.
Balcão: Klorencio dc Abreu
n.o 164 — Tel. 33-9261.

(042Ü14)

O atletismo paulista quc se li-
mlteiii este ano As disputas cata-
eluuis, atraentes c Interessantes
cm virtude do sistema de confrem.
to direto, adi.tudo, cntrarA do-
mingo próximo em mais uma fase
daa mais ausplcics; Caberá »
tradicional disputa da Taça Al.
varo de Oliveira Ribeiro, marcar
o inicio dessa etapa que prometo,
empolgar os aíclçe.ados do espor.
le-buse, Realmente, seríi um ml-
cio sensacional a competição mar.
cada pura domingo próximo nn
pista tieti.-ana, pois, ulem uns me
Ihorea equipes df revezamento
4x400 (jue multam cm Süu Paulo
vlrfio, uma vez mais, o atletas do
Vasco da Gamn, do Rln de Ja
neiro, formando este ano urna
equipe poderosa, credenciada a
superar as melhores marcas Ja
obtidas nessa tradicional compe.
tlçfto. Esforços vfm sendo cnvl-
dados ainda pela diretoria tletea-
na, corn o objetivo de trazer Jun.
lamente com os vnscolnos «3 tur
mns do Fluminenae e dn FUimen
po que tfJm brilhado nns cnmpe-

UçOes efetuadas em plstns cun-
nabarlnus,

DESIGNADOS OS CARIOCAS
Podemos informar com fgu

ranen ejue Ja foram designados
os atletas cariocas quc participa,
lio dn cnmpctlçflo Inteniaclonnl
marcada peru o» tila.T 1G e 37 r\*
pista <!n TictO e na quul estrea.
i5o os atletas Japeme. s oue des,
de anteontem, conforme noticia.
mos, encontram-se em no:'sn Ca-
pilai, Os atletas cariocas que des-

filaria na pinta tleleana «So os
(«guintes: Do Botafogo: Adlltun
Luz, Hello Coutlnlio da Silva. Ml
guel Barbosa Silva, Geraldo d«
Oliveira, Fausto de Sousa, Nndlm
Marreis c Valter da Costa Rodri-
gues; Do Vasco da Gama — Wll.
sem Guines Carneiro, Josó Teles
Conceie;£o, Hclclo Bach Silvo.
Valter Osvaldo Kuffer. Geraldc
MaranliSo, Landualdo Gomes da
Silva. Carlos Gernldo Mejíchen «
Noel Rosa e Silva; Do Klumtncn-

so: Ari Façanha de Si e do Fia-
inengo, Alexandre pereira Neto

TREINARAM OS NEPONICOS
Confinnando noticias por non

divulgadas e,s atletas Japniicses
estiveram ontem cedo na plsln do
C. It. TlctP, submetendo-se a ln-
tenilvo Irclnamertto sob as ordens
de seu técnico Nambu. Os nlponi
cos demoiifltrsram ostentar otlma
forma física e técnica, credt-ncla
deis portanto a brilhar em suas
exIblçGes.

da A. A. Horaclo Berlinck c da
A. XI de Agosto, foyjns máximas
do ranking universitário. Os eco-
nomlstns, congregados na A. A.
Iloraelo Berlinck, mercê oa vnlo-
res que possuem lograram, de
forma categórica, lmpor-se aos
futuros advogados por 2 a 0, no
partida de duplas, que decidiu o
encontro, As simples foram ven-
cldus por Zacarias (Horaeio Ber
llnck) o Oscar Senson (XI do
Agosto) reíipectivamontfl «obro
Roberto Aratangi e Francisco Frl
roíii, estaboleccndo.se um cmn.T
te. Todavia, a duplo Frlsoni e
íacarlaa conseguiu sobrepujar em
dois tsets» - 6 a 2 c fl a 1. o
(iar do XI do Agosto formndo poi
Aratangi e ScrBon. Com a vltirln
velo o titulo, sobremoao honr no,

EM LINS O CAMPEÃO
O destacado tenista Rublo Ran

Kcl, campeio paulista de 1960
transferiu-se parn Lins Ten.le,
sldn feita a Inscrição hi poucos
dlns. nfto ha estagio suflclept»
para esso tenista disputar os Jo
Bos Abertoo do Interior pelo re
ferida cidade.

PAULISTANO
Em eontlnuaçílo do 'jampeonati

pcrrnnnente dc classlfcaçflo do C.
A. raiillstnno devem nn renllaa-
dos, de hoje ao dia 11 os nce/um-
tes Jogos: Luiz Semio vs G'i«-
tavo GoCldl. Roberto Bueni vs.
vencedor do Jogo Cuido Cntínl v«.
Roberto Arntungy, r*ertro Vila-
chun vs. Paullno Guimarães Neto.
Jorge Strauss va. Hei mano Ai ti

ias. Deoclldes Brltto f' vs vwj.
eodor entre Jorge U. Rriul r«
Luiz C. A. Prado, Nelson Bonl.
nalm vs. Edgard Moroe», TaiifiH
Cury vs. vencedor entr» Manoel
Epsteln vs. Rubens C. Costa.
Jorge üpatniv vs. Mario Feria,
Blsennndo R. Ldt« V«. Luiz Brnn.
düÒ Jr., Luiz E. Batel'1 v.. Celsa
P. Dorla, Mnxlmo lluerrln! vs
EM» Cirrl, Nelson de Oliveira >»

Jo:ie Relaner. Ludwlí FlOtlA-.
trumpf vs. Raymundo Soaria,
Kian.1 Blumenfeld vs. vencedot
entre Antônio Martelll Filho v».
Erwln Loew, Euclldcs Cortez vs
Auto Amorim, Eugênio Araujo te,

Gilberto Azevedo. Pnschoal Penei"
ta vs. Cícero de Oliveira. Mr.urn
p o Silva vs. Luiz O. Aranha,
Luiz C. L. Lima vs. NorbcrtO
Ruzlcslca, Sérgio L. P. e Silva vs

Jo?.! A. A. Prado, Mario M02m

gfio F' vs. Antônio P. de Almit-

da. Dedo Ferronl vs. Jorge h

GulmaiA' b, Frederico U.uctil vn.

Joi6 A. Caviillerl. Paulo SimiVfl
vs. Alberto F0a, Roberto Dort-

"va. Bernardo CInmbelll, Ângelo
Matheus F.' vs. Roberto Muy-
laert, Alcyr Amorim vs. Pedro
Mandelot * Andrf Plo-sitrump»
vs. Luiz A. Almeld».

_ Jtesiiltndiis — Jorge Opatnn
venceu l-u!^ Branco Jr., por Oi?

e 0:2; Ary Carvalho v. Pnulli.n

Virtua! campeão da F-UPÈ
o quadro do XI de Agosto
Derrotados os futebolistas da Educação Física por 3 a 2 — Empata-

ram Poli e Mac

7,5 7!3:

Lcvando.sc cm consldcraç/io
o poderio das forças que per-
manecem ainda na disputa do

campeonato universitário õc
futebol, efetuado no sistema de
eliminatórias sucessivas, têm.

Palmeiras
do Torneio

e Áustria
Mundial

O Vasco da (Jama deverá enfrentar o Sporting, no Rio

na abertura
de Campeões

— As datas fixadas pela C. B. D.
A C.B.D. ístà «uitudniido o ca-

lendário para o Torne' . dc Cain-
pef.es. em vista da próxima rhe-

gnda dos elementos que Integra-
ràei ¦ coiiilssüo organizadora da-
quelp certame. Snutx n reporto-
gem qu>- JA foram elnhoradao dl.
versaa tabelas pela f.B.D., a»
quais d».»rSo ter apreuentadus ò
COinlssiS... Esta. no se.u nielbeu
modo de ver, escollierA uma >len
tre elas. ou mesmo elaboraríi uma
outra.

PALME1RA3 E VASCO
Obedccend» o critério adotado

lunndo dn elaboração ds tabela
parn o Campeonato Mundial, os
campeões pauista e carioca Je-
verão fazer »un estrela na uri-
meira rodada. Se ficar assentada
n Inclusão do Hnorting. Red Ktai
e Nacional, ri» chave cirl íca
acredita-se que o Vasco e o prl-
melro se defrontarão no Jogo de
ab.-rtura, dio .10 próximo, na Ca.
pitai da Republica.

O Red Star e o Áustria c..ns.
tltuem a Incerteza oue paira em
torno da formado dns chaves ca.
rlr<?a e nu lista Em principio, o
quadro Iugoslavo estA Incluído
na fiírie carioca e. cm ctinsfiQUen*
cia. o Áustria na chavn paulista,
com o Palmeiras, n Mll.ino e o
conjunto do Espanha. Portanto,

ao representante austríaco cabe-
ria enfrentar o Palmeiras, na

estréia.

DATAS ALTERNADAS
E' pensamento da C.B.D de-

terminar datas alternadas paia oa
Jogos, tanto da serie carioca, co.
mo da paulista. Assim, ns Jogos
realizar-ae-lam As quintas-feiras e
domingos, nesta Capital, «i As
quartas « gabados no Itt... As
datas das pelejas seriam as te-
gulntes; em SSo Paulo — 1, f>. t,
12. IS e 18 de Julho; no Rio —
30 do corrente. 4, 7, 11, 11 t IS
de Julho.

se como certa.quc a A. A. XI
dc Agosto, da Faculdade do
Direito, adjudicará urr.a vez
mais o titulo rr.aximo do cer.
tame. Na tarde dc anteontem,
os futuros advogados consegui,
ram passar por seus adversa
rios mais temíveis: os flslculto.
res. Em partida movimentada
« equilibrada, a A. A. Edu.
cação Fsica foi superada por
3 a 2, abrindo aaslm caminho
para seus tradicionais adver.
sarlos.

EMPATE
O ,-.-¦ í .ii.ilu cotejo du rodada

colocou cm confronto as cqui.
pes da POLI e ia MAC, quo
não forarr. além de um empa.
te por 1 tento. A decisão dessa
partida será feita amanhã, no
gramado do São Jorge, utra
vés a disputa dc mais 3(1 mi.
nutos de Jogo cm duas etapas
de 15 minutos. Sc persistir o
empate depois doses tempo a
vitoria será decidda por Inter.
med:o de cobrança de trís pe
nalidades máximos para cada
lado.

Guimarães Neto, por
Taudik Cury v. Mario Perla, pui
C'2 a 8|3i Luiz 10. Batei!! v. Elm

Clnl. por fl;i u 7|5; Máximo Guer.
rln! v. Jo.-fi Relsncr, por o|3, l!í

• 612; Nelson de Oliveira v. Kay-
mundo Soares, por «i-1 e «Ul

Klaus Blumenfeld v. Auto Amo-
rim, por n\:i e «|3i Euclldea Cor.
teiv. Gilberto Azevedo, p,.r 4,0,

6|1 e 611; Eugênio ArauJ:. v. B^-
t-iv6o Dlamant, por 6|2, 3!G e CI3;

PsSChOBl Pcnetta v. Léo N. Mar-
tlns, por 810 e 614; Mauro P. «

Silva v. Manoel Almeida, por 617,
614 c fl|2; Luiz C. L. Lima v. Jooi)
A. Prado, por 610 e í|ll B-rglo
P. • Silva v. Jorge Gulmurftes,

517, 614 e 9(7: Declopor Ferronl
v. Antônio P. de Almeida, por 6:1
< 6i0: Josel G. ElmtVs v. Cullher
me Solarl, por «|2 e 6;4. e Ro-
berto P. Dorla V. Ângelo MatheUB,

*por 611 « 6'2.
TORNEIO DO RIO DA PRATA

BUENOS AIRES, 6 (AFP) -
Enrique Morea e Dela Paolcrn
classificaram-se campeOes do t*
nls do Torneio do Rio dn Plnti,
vencendo Enrique Aniold e Car.
los Llneli, por 4!6. 7|5 e 7:8.

Na flnnl de Blmples, puni Benho-
rn», Fellza Pledrora Zappa foi a
venrrdorn, batendo Adelena Leh.
man, por 7|4 e 7|5. Na final di
duplas mistas, o casal Zappa foi
vencido por Nora DeBomoz « Bnl
vsdor Sorlnno, por CI4 « 9í7.

TÊNIS CLUBE 1'AULlSiA
Eis os resultados obtidos pelas

turmas do Tenls Clube Paulista
non Jogos dos campeonatos Inter-
clubes da Federação Paulista do
Tenls.

4.a Classe do Homens — Tenls
Clube, U vn. Sociedade Harmonia,
6. — Roberto Levy venceu Kenzu
Ono, por 6;:i c 6|2j Hugo Ilomhrl-
gard v. Fahlo Zacharlas, por 'i\Z.
6|3 e 7|6; P.uhens Ballâo Leite >.
Ublrajiira Martins, por 7|f>, 3|fl e
6|3; José It. Ilnjnal v. Waleiinur
Giasinattanlo, por 3!li, 6|ii e 113;
Rubens Bnilio Lelte-Roberto Levy
v. Fnblo Zaeharias-Ublrajara Mar-
Una, por 4!C, 6;4 c 8|B.

l.a Classe do Homens — T nls
Clune, 1 vs. PauliBtano, 4 — Dio-
nlsio B. Carqiièijo (TCP.) v. Er
vln Ixiew, por 6|1 c 6|8i Nelson
do Oliveira v. ClaiTülo Btesl, por
612, 7|9 c 613; Laus Blumenfeld V.
Argemiro M. Barbosa Filho, por
6|1 e 610; Antônio Martelll Filho
v. Jofio Antônio 8. Cnrqueijo, Dor
2|6, 6|5 e desistência « Nelson dn
Oliveira-M. Barboim V. Maurício
Cunha-Abrao Brocbman, por C!0
e 6|U.

PINHEIROS
Para treinos, o Pinheiros soll.

cita o coinparcclmento dos B"guin-
te« tenistas;

UoJC, as 14 horns: Pedro F».
biu Guimarães, Manfred Maei,
Tniilo MnrtiiiN Nelson Russo, Ruy
S. Sodrí e Rudoll Síreiff.

As 20 horas: Rubio Rangel, Ru.
bens Rangel Barboza, Roberto
Brito, Rolt Dorinleii t Ueorita
Naday.

Sexta-feira, fia 14 horas: Car.
men Sclillniniin, Nelly Petrlllo,
Renato Knoop, Ileli na Maria oe
Souza Queiroz, Marfim Moellenale.
pen, Kaetlie Fricke, Manon Cam-
pos c May Elohm.

As 20 horas: VVerner Fiscner,
Edison Cleto, José Gabriel Pen

1 toado, Nelson Ainlira Castro,
Eduardo Klomcy Yassuda, Lu!>
Soares Macedo, Carlos Garcia Hi
dalgo. Bruno Pistonl o Guenthei
Hufnagcl.

S. E. 1'Al.MEIILVS
Acusaram csíes resultados or

jogos interelubes ue sábado e d.)-
miiigo Últimos, nos quais toniu
rum parte as turmas aivi-verde».

ò.a Ciasse ile llmiii as — t"'l
ineiias, 2 vs. harmonia, :i — Eneli
Btrobel venceu César Miguel Ne
Je-j, por ti'13 e tj|U; Ernesto Uuilip
tez v. Joio Corrêa Jr., por ii|ii e
6|2; Josó Vicente v. Uerbert ln.
grahabam, por 6;3 e C,:i; Maurício
Segai v. Bernardo Frankel, p .r
4,6, C2 e 6!-'l; Erlc Sirobe.-Frede-
He Hechl V, Ernesto Gomptes-Jo..
tf- Vicente, por 6|1 e 9;7.

2.a f:iaske ile Senhorn — Pai-
meu as, 0 vs. Pinheiros, & — Rosl
Selbranlz perdeu de Ro?n Ciim-
eiarullo, por 21fi c 0'S Vlcentinâ
tí. Campos v. Anita M 'Z^ erl, por
01, 010 >; 7,5: Margarlua Behuei
* Vera Amstetter, por 6;.1 fl 014',
Tolil Fujlkura-Margarido Belidet
Rosa Clnanclarullo-Vera Amstte
ter, por 715 c 611.

l.a fiasse de Homens •- PaP
nietras, 3 vs. Tietê, :' - Ângelo
Chongoll VyMoacIr Cunha, por fi|4
t!7 c 6|2/José Remlrgolt v. Cl
eero S. Catslano, por -1,1. '111 ».
6i<: Ciro Lsudano v. D?vi,l S.
Botnna, por fi'4 e 6|1; Ricardo
yida v. Raul Cilento. por 6 1 o
6'3; o Jogo dc duplas foi venci Ji
pelo Palmeiras, por desistência.

l.a Classe de Homens — Pai.
meirns. 1 vs. Pinheiros 4 - Pedro
F. Guimarães v. Glld 1 HltulI. poi
614 c 614; Plácido Forte v. Rubens
R. Barbosa; por 016. 6K1 e 6|3;
Roberto Brito v. Man-.-- O. Mon.
tenegro, por 6^ o 6''l Tniilo Mar.
tlns v. Demetrlo Medeiros. 1»»
715 e C!0: ltut,"ns Hs U i 'r'K.-i-Pe-

dro Fnblo Gulmarftfa v. Glldo
Blndl-Placldo Forte, por 7,1. 216
e desistência.

- Clinined» de. (mistas •- 2.»
Ctusse de Ilnmens — Srba.lo, Aa
15 horas, contra o E C. Ranespa,
nas quadras deste: Gil!-. Itliidl
(eap.). Plácido Forte, Mnr-os O.
Montenegro. Demetrlo Medclms s
J.irbaii S. Figueiredo.

2.a ClBJiie dp Senhora» — Cem
tra a IlariTionin. nas quadras do
adversário; Vera Amstett-r fesn-t,
Anlt.t Mazzlerl, Rosa Clnclnnillo

Juliana
Amaral

Para

¦ He-
Ama-

lio-
Mar-

lli
Novíiii.

Iolanda Lang. Odete R. Madeiros
« Vlonn Hajnal.

5.a Classe de Homens — Do
mmgo as 9 horas, turma «A» vs.
Brldge Clube, de Santos, nas
quadros social;!: Moaclr Ciuitin
Filho, Ernesto Gomptez, Josó Vi-
cente, Bernardo Franhei, Cosar M
Nejem e Flavlo Piacentlnl (cap.J,

Turma «Bí vh. C. A. Pau-
llstano, nas quadras deste: N. O.
Machado, (cap.), lSvaldò Porte,
Antônio Glanriòril, Marcelo Dreiiif-
fss, Francisco Miranda Neto «
Otávio Zuccarl.

4.» Classe de Homens — Turri»
»ji» vs. E. C. Banespa, As 15 ho-
ras, nas quadres do adversário;
Moaclr Cunha, Cícero S. Catala.
no, (cap.), David S. Botana, Rauí
Cilento, Milton F. Aninha c Cons.
tnntino Catalano.

Campeonato Interno de rlasslfl,
rnçno - Rnbado. As 16 horns:

qu&dra 1: Antônio Toannl vs. Ro-
meu Cianciarullo.

As 16 beiras: 1, Brasilio Este.
fano vs. VIttorlo Laurla; 5. Do
rival Aasumpsao vn. Guldo Sirpc-
lonl, e 6, Tntínna M"rllnl vs. Io-
innda D'Angelò.

Domingo, òs 9 hora»! 5, AR»*-
to Ziroiiell vs. Pedro Rocha, e

quadra G. Valter Braun vs. Mor-
co Antônio Glannonl.

SOCIEDADE HARMONIA

Em prosseguimento do seu
campeonato Interno, a Sociedade
Harmonia do Tenls escalou para
noje. as 15 horas, oa seguintes
Jogos: Helena Sterk
Martins e Marln Lurdes
vs. AHee Bortwlck.

 Camrxunato da» corti
«te campeonato foram escalado!

para hoje o» jogo» abaixo:
Quadra 2 — A'» IS hs. -

ltna Slark vs. Maria Lurilcs
ral. A'a W horas, Juliana Martin
vs.' Doroty Twidalc. A'« 1? horas.
Maria Klvir» Novai» vs. Maria Oil-

ra Bosilio.
Quadra 3 - A'9 15 horas. Anc-

Ilecht vs. Jean Ballcstrery. A'» l1-

horas, Maria Angélica Martins vs.
Maria Helena Movais. A'b 17
ras, Maiia Teresa C. Pinto
got Gould,

Quadra 4 — A's 17 bi
Altinann vs. Maria Alice
As 16 horas, Silvia C. Booek vs.
Itostmaria f)ü(í. A'» 17 horas. Ha-
liy Morais Pinto vs. Vera Lúcia
Corr.:a.

Quadra 5 — A's 13 horas, flea-
trii Simonscn vs. Eveline Elem-
bogem,

FLORESTA
r"oram esles os resultados dos jo-

gos interelubes realiiados sábado «
domingo últimos, c dos quais par-
ticiparnm os tenisias do Floresta,

2.a -Classe d« ifcmcns — Flores-
ta, 4 vs. Monte Liba o, 1 — Hu-
tima Tanaka vent-cu Jaymc Fer-
nan.les filho, por 613 c 6H: Alva-
ro de Almeida v. Rcní Soliiiagh, poi
13111 e 614; Eduardo Sacomandi v.

Jusò C. Oattarc, por 2|!i, 6|3 e fi|3;

Jacoh 1'alillo is;rdcu de Osvaldo Can-
lizani. por 4|6 e 5|7-, no juro
Uc duplas venceu o Floresta, [w
dcsistciicia,

2ji Classe de itnharas — Flores-
Ia, 3 vs. Monte Líbano, 2 — Iri-
na Squarzoni v. Adelina Rodrigues,
por 613 e 7|S, lsalici lílcolaidei v,
Sofia Leoiette, por 611 r. 610; Ce-
cili.i Seloes peiilru itt Hnsita bpi-
teleld, por 2'fi t 416i; Alice I.iipo-
tini p. ile Kaete Halmann, por Z|1
6| e 216; F.rina Squarzoni-Alice Lu-
rorini v. Karte Haymann-ltbsitn
Spitefeld, |«r l|6, 6!3 c 612.

tM Classe dc Homens — T.irn»
•.Bo, 5 vs, Tems Clube ile Santos, 0

Joilo Papoioglan v. Álvaro Dac-
mon, pe.r 517 6|J e 6j4j Antônio
Luporini v. João M, Sampaio, por
6;3, 1(6 e f,|4; Joilo Troiano v. Fran-
cisco A. Jarussi, por 613 « 715; Ar-
ma «lo Righl v. Alfredo Barros,
por 6|1, 416 « 613; I.uporinl-Luil
Paolilo v, Jfif.o Sampaio-Kranciíco
Jaruíai ]>*jr d',3 t 6|2.

Turma *As, 2 vs. Pinheiro,
3 — Eduardo Zuchetto v. Augus-
to Hulfungel, l»r 614 c 917; hergio
Paneera p. de Osvaldo Pilma, por
2;6 e 416; Mario Amai» n. de Luiz
Quriro», por 4|6 e 3;6; Angellno
lüancalana Jr. p. de Otto Meyer,
por 2!6 e 316; E. Zuchctto-S. Pan-
cera v O. Mcyer-L. Queiror, por
4|6, 19Í « 614.

A* Classe d« Senliura» — Fio-
re«.t;,, 2 va, Monte Líbano, 3 —
Maria A. Pinto v. Nelly Davld, po»
b',} t 6i0i Editb Hill v. Margarel
Obala, por í]4 t 612; Ilcnnqaeta
Mello p. dc Amélia Ilussab, por 416
c 5|7; I.aura Veccc p. de Albcrtina
Maluf. por 216 e 3|6; Maria Apa-
recHa-llenrlqueta Mello p. de Mel-
ly Pavúl-Aroelb Ilu««ab, por 414
e H6.
^.« Classe de Homens — Turma

tAi, 0 vi. T.ftr., 5 — Àitonlo Pao*
lilo p. de Tedro A. O. Bueno Jr.
pur 1J6 c 2'í; Aurrüo Maraazl, p,
de Josí Ferreira, wr 612, 0/. e 316;
I.uix Mr.raz_.i p. dc Mario Vtx, pm
116 e 1,6: AKonso fjalluccl p. (Io
Hcmcu Oliveira, por 6!2, V/j t 3X»;

Aurélio Maruz_.i-Giacomo Quarto pw
dt Mario Fíx-Pedro liucno, \?ar 2\í
• 3|tr.

 Turma «H», 2 vs. C. A. Ko«
«lia, 3 — Raltcr Pcrricone v. Píer-
r« R. Ccrlie-r, por 3|6, 6]4 e 7|5; Vi-
rente _''ordone v. I^iui» líesse) poT
614, 316 e 6|4; Caneo humma p, uo
•Tf.r.08 MeKerrerí, por A\(> e 3JG; Uo*
berto Lndemayer p. de Mlchc! Du-
clianip, por 3íj c 3|f).

TÊNIS CLUBE DF. SANTOS
Em prosseguimento ao campeona-,

to ínter-ctubes patrocinado pcia rc*
rteraçí.0 Paulista üe iems, realiza*
R«raiH-Wi dòminso ultimo, em _>an*»
tos, jogos cm que participaram
<iiu.â»ca uo 'icn.s Clube, com os te*
Ku.ntcs resuiíauus.

s... Clasco cie .iitjurni — Palmeiras,
D vs. 'leis, 3 — huvaluo Fprts
l.SKe') v. José Auliciiio tiCS), por"|5 e 61D; Adagámoi hartmi tíCS)
V,-rteator O, Alacnado (,-iKl1}, pot
<.|2 c 614; cZ.nor P. Magallitte» ITCS)
vencen Antônio Cianoui (SKi'1, por
hU e 6J0; Práncisco Al, Neto iSliP)
vciictu Arioii C. Meio ITCS)' por
416, 6|2 e 614; J. Ksteves-A. hartl-
m t'1'CS) vriiccram K. 1-ortc-K. Nct»
tSlil'), p„r 410, 6|4 e llp.

4,a clasr.e dc sen.torna — TchlS
Cluu« uc santos, 4 x Esporte Club»
tíanespa, 1 — Nair tüparaciu (TCS)
v. i.uiza Fuiico (KC11), l>or l>,S, 6|1
« 6|J; Li.vla Mcier tTCh) ve-nceu
Marilila (Jambier (ECB) por 0,4 o
6]0; üiiete Mi-.er (KC1IJ vcn.ru El-
»,ra Coelho (TCS), por 614, 1,0 e o);
(Jilila II. Melo (TCí>) venceu Odeio
1'aciicco (liCÜ), por 6|3 t 6|Ji Nair
l.ipai.-ichi-I.iniia Mcier Cit.í.) ven»
ceram Luina Funco-Mariioa (iam-
tiier (ECli), pur 4|(), 6|3 e 6|U..

4,a ClasM dc Honmcnt — .¦,¦.<¦,.;..
çao Desportiva Floresta, 5 x Tênis
Cluf.e de Santos, 0 — Joilo Papo-
logioii (ADM venceu Aivaro Dac-
mon (TCS), por 5)7, 6(3 e 6.1; An-
tonio Luporini (AuKj, venceu So-o
M. Sampaio (TCs), por t>;j, 1|0 o
6]4; Joilo Troiano (ADI') vc «eu
Francisco Qarussi (TCS), por 6[3 a
7|5; Arman:lo Kiijni (Al)r) venceu
Alircdo liarros (TCa), por d|l( 4!b o
6:J; A. Luporini-L. Paolilo (ADF),
venceram J. Sampaio-F, Jiru3SÍ
(TCS), por 6j3 e 6|,!.

— Km proseguíinento ao oampco-
nato interno de 1951, A dircGÍtO cs«
pertiva marcou o» seguintes jogos,

llo.e — A'« 17 hoiaj — hlz»
Piguclredo vn. Klvtra Coelho; Silvia
Mouráo s. Gilda 11. Melo.

A't U horaa — Manoel ternande»
vb. vencedor dc Anon liaian va, P,
Ilite.curt; Nicolau Fortunr.to vs,
vencedor de Zeiraor Magalhftca va. A.
}íarro«.

s — Mano dc Andrade.
ele Anon C. Meio V5,

Francisco Jarussi "ve.

Moacir AlcUer vs. M,

A'» VI hora
vb, vencedor
klaus Merige
vencedor dc
N, C-ampo»,

A's í\ horas
Klaus Menge v
Moacir Mteier.

Daphina Aranha*
Praocuco Jaruasi*

CLUBE ÍIK REGATAS SALDA-
NUA DA CAMA

Hoje «erà encermuo o torneio
multicor com o jogo entre as cqui*
r>ei füraucas vs. «Uosa».

No jogo anterior, a turma «Uran-
ca »ve c*:u a «Amarela», por 7 a .1,
com os segu ntes pontos. Jttiia Ct
FiKueiredo-Dtimar Maradei (li) ven-
ceram Nair Liparachi-Lun Cumuj,
p*ir 0|fi, 6|S e 9J7; Orcstcs lioano-
Ucimar Maradei (II) venceram Ar-
mando U. \ ietrn-Luiz Cunyo, pof
b\Z e 6J1; Armando (J. Vie,ra-Na_l>
Uzorct (A) venceram Ore-stes Jloano-
Silv.a Mendonça, por 3;6 0,3 c C|4j
I.uiza Donzelinirlvò F, Mérlin (U)
venceram Ester Marinho-Abel Cost»
por 0:3 c u\-i; Kube ia Evald-lvo
Mert.n (Hj venceram Arattçti Ju*
iiior-JuHo Marinho, por C\3 e 6[1.

— O Saldanha interveio no cam-
pconatò da P P, T. — 5.a serie de
cavalheiro», ver.ccndo em suaá
quadras a eqtnpe do E. C, Ptnaei-
ros «A», por 3 a 2; Almir P.. Ma.»
radei venceu Werner Fisc.ier {EÇP}t
por 6|0 e C|4; Armando í». Vic;ra
perdeu para lülson Cleto (ECP), por
í»!». .Ii6 e 6J3; Ariovaldo RodrigueS
Venceu Jo:é G. Penteado (ECP)
por 715 e «16; Ha ia E, Mcier ven,
Nelson A. Castro (ECP), por 6,3, 2jí
e 614; liana Me.er-Ivo Mcrlin per-
perderam para W. FlKher-E, Yasu-
da (ECP), por 2|6, 6H « S;7.

VIEIRA NA INGLATERRA
LONDRES, 5 (AFP) - Armando

Vieira do Brasil, figura entre os
dísputantes estrangeiros dos cain-
peonatos de tênis de toda a In-
giaterra, em Wimblcdon, a se In!-»
ciarem no .lia 26. O campo Inter-
nacional i.xlai Jaroslav Drobny(
novo campe-lo francês, Ken Mac
Gregor « Mervyn Rose. de nrtipo
australiano da Tsç» Davi», . (Jard-
»' Mulloy, FtraiKlit Gark r Ha-
milton Kichardson, dos Kntadoi
unidos^

OI SUA

Em ] aneir o
construída

do ano
a piscina

próximo será
alvi-verde

Aluado o britânico Blyihe
úocguadro cês inlzes da FIFA
Várias alterações procedidas na lista de apitadores internacionais

— Apenas regulares ás atuações do inglês em nosso país
A ConfederaçUo EiT»sileira de Desportos recebeu oa F.I.F.

A. uma comunicação relativa a retirada do nome do arbitro A.

H. Blythc da «Lista de Juizes Internacionais». O citado apl-
tador, como se gabe, vem dirigindo os jogos do Arsenal em nos-
so pais, com deficiência. Aliás, já no Rio de Janeiro, Blythn
fracassou na direção dos ptellos Fluminense vs. Arsenal e Bo-
tafogo vs. Arsenal. Foi, pois, acertada a decisão da F.I.F.A.,

que assim procura selecionar o inala pofsivcl o seu quadro de

juixcit.
OS ÁRBITROS

Rádio-Viftola
podemos colocar um novo

_ toca-discos "FHI-

Q___a UPS" com TRÜS
iJSk VELOCIDADES.

imjgpil Chegado recente-
\^Jy mente da Holan-

da. Recebemos em
pagamento seu aparelha
tisaelei.

Cambiadnrcs automático»
(iarrard o Tliorctis, ulílnion
modelos pura 10 discos
misturados, velocidade re-
gulâvcl, 110.220 volto,

sóCriil 1.800,00.

Palllard ... só 1.250,00
Webster ... só í.ooo.OO
Philips ... só 1..100 00
Thorens ocasião 995 00
Paillard 800 00
Comblãdores sliiiplos Pall-
lard r Thorens r/ parada
automática, só . 450,00.

Refrigeradores
Philios

pés,1951
nó C

c.garantia,
$ 11.050.00.

Dentro dc alguns dias será publicado o edital de concorrência pública — «Desde já, uma realidade», diz o presidente do grêmio csmerahlino

A construção da plsclria da

B. E. Palmeiras foi motivo at*

o momento dos mais diversos

comentários. Realmente, a dl.
rctorla alvi-verde dlvldlu-sc
Inexplicavelmente nas discu;,.
soes desse assunto defendido a
ferro e fogo por alguns consu.
lhclros que se constituíam alia*
numa minor:.i. A n:cessidado

dessa construção todavia foi
por todos considerada In.prcs .
cindlvei. Aguardava_se apenas
uma melhor oportunidade para
a iniciativa.

SERA' CONSTRUÍDA

Verificamos ontem â tarde,
em palestra com o presidenta

do Palmeiras que a oportunlda.
de chegara. Animados com os
feitos de ecus profissionais de
futebol, prestigiados por todoa
seus associados. Julgou a direto,
ria palmelrcnse ter chegado a
hora para a realização de um
vultuoso empreendimento Aa.
sim. cm caráter definitivo dccl
diu quc no próximo mês do

janeiro serão Inlcadas as obras
do tamjue aquático quc enrique,
ceri ainda mais o patnn.onlo
do clube esmeraldino,- propor,
clonando aos seus associado»
mais uma oportunidade parn
recrear.se.

CONCORRÊNCIA PUBLICA
Disse-nos Mario Frugulele:

«A S. E. Palmeiras, procti.
rara dotar essa construção dc
todos os detalhes exigidos pela
técnica moderna mas, se não
olhar gastos longe estará da
¦er desatendida Como sempre
agimos aem favorillsmos. colo.
caremos a obra «m concorren
cia publica, através um edital
que será publicado nas formas

legais. Dentro de 80 dias te.
remos escolhido a firma que se
encarregará da construção, a
partir do próximo mês de ja-
neiro. Pode desde já conslde.
r.-u -i concretizada a velha
aspiração dos paimcireiisns e
afelçoadoa da aquática» —
concluiu o presidente palmei-
rente.

A FXK.A. procedeu as seguintes alterações no quadro de
árbitros internacionais:

TCHECOoLOVAQtTA — Incltiidos Hanua Novak, Jaroslav
Vlcek, Josof Fapman, Antonln Ruticka, Josef Nemcov3ky c
Tomas Pavlik.

BOUVIA — Retirados: Alfredo Alvarez c Carlos Paredes.
INGLATERRA — Retirados: A. H. Blythe e H. Pearcc; ln-

cluldoE: A. E. Ellis, W. H. E. Evans, R. J. Leafe, VV. Ling, RA.
Mortimer ,e, corno íenervas, W. B. Everett, F. P. Power e N. C.
Taylor.

ISRAEL — Max Schencldcr, polonês, radicado etn Israel.
PANAMÁ" — Ansüion Parctiment.
(SUÍÇA — Retirado: Hans Vogt

iRádio-Seiv"(o
RUA BARÃO DE ITAPE-
TININOA, 275 subsolo

(045937 — 7.8-8-10-12-14)

A MAO OUE AO SOI.
E A CHUVA VOS
SSTENÜKU ESTA
/OI. HA.

ESPERA O VOSSO
AUXILIO PARA A
CONSTRUÇÃO UA

CASA DO
JORNALEIRO
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EDITAIS
Sabó S/A. Indústria e Comércio

Ata da Assembléia Geral Ordinária

VJ»
¥9

Aos vinte e cinco dias do
lios du Abril do um mil novo-

(centos e cinqüenta o um, as 17
horas reunlram-so em assisn-
blr^a geral, na sua sede soe:al
A Av. Simta Marina, 1123*27,
nesta Capital, os acionistas do
Sal.ó S/A. Industria o Comer-
cio, nor convocação feita do
acordo com a leirlslacüo vlfreri.'te 

na Imprensa nos dias 16, 17
e 18 d-.í março da 1951, no
"Dlárfio Oficial'* do Kstndo do
Sai Paulo, e, r* JORNAL DE
NOTICIAS, representando a
totalidade do caoital aoclal,
conforme se verifica no livro
d« presença dos acionistas a
folha numero (8) cinco.

Do conformidade com os es-
tatulos o Sr. José Sabó, Dire-
tor-Presldente da sociedade,
assumiu a dicção dos trabã'.
Ilioa e convidou a mim, Jcsô
FartI, para servir de secreta-
rio.

Iniciando os trabalhei, fo-
ra**i lidos pelo recretárlo os
edlta's dc convocaçno da ns-
sembléla, Inseridos *'os Jorn-'ls
na forria rejrulanientar, rela-
fório ("a ntrétorlá: narocer do
Cinrnlho F.''icnl. Balanço f'°-
ral, DemonHrpeão da eontn de
Lucros e Perdas, também ln-
serídos r-s Ji^p.iiu "a fo-mf> f'e
lei, fim 20-Í-51 no "D^rlo Ofl-
cia!" di F-tado *»•> s'~n Pi>'i'o
c e-i ?!».*•-51 no JORNAL D*3
NOTICIAS, esclarecimentos do
des*,*\vo'vlrKi*ito das aHvMfVs
sociais rtrranto o exercício fin-
do, (i a'nda, Tiro*ios'.a nrrn rn-
eI?'"ão dos mcririro" efefvos o
suplentes dn Connelho Flrcal
cm a remuneração de CrS ...
1C0.C0 (cem cruzeiros) por ses
sfto ove comparecem sendo
os Ee*TU'n*"S at".a's membros
efetivos: 01 io Bchultz Comer*
dante, brasileiro, residente e
(!omic'l!ado nesta capital, a
Hea Antonleta Leitão, 10: C**..
s-do. Dr. Iturbld^s Bolívar de
Almeida Serra, advoaado, bra-
slleiro, solteiro, residente e f.o-
n!c!l!r.c,i ne-ta canítai a Rua

Benjamim Constont, 23. Sal-
vador Bruno Animar!, casado,
contador, brasileiro, residente
c. domlclll-.do nesta capital tt
Rua Rui Barbosa, 2D3.

Membros suplentes: João
Rodrigues Nascimento, braal-
líiiro. casario, comerciante, re.
sidente e domiciliado nesta ca-
pitai a Rua Dr. Mello Alves,
ul9. Arllndo. Mendes da Si'va,
brasileiro, casado, contador,
residente e domiciliado nesta
capital a Rua Igara, 1. Ra-
pnael Rendctuecl, brasileiro,
casado, comerciante, residente
a domiciliado nesta caoital a
Rua Barão do Jaguara, 341.

Na ordem estabelecida nelos
editais os presentes delibera-
ram nnrovar por unanimidade,
as contns apresentadas, relato-
rios. balanços, nnrccere.i e oe.
monstrações, abstendo-se de
votar o Impedidos por lei.

Posta em votaeilo a segutr a
pronosta para reeleição dos
membros efiHlv*»" ri sunlentes
rio conselho flsesl Com os ven-
etmentos do exercício fin.'o.
constatou-se também pvna
aprovação da proposta apre-
sentada.

Tendo sido discutidos o anro.
vai'"'' todo" os 'tons da Ordem
tio Dia, o Snr. Presidente soll-
c'fnu aos nrcFen*ns nue usas-
-cm os direitos do manifestar
oiialouc desejo bem como
lóresontar propostas c silves-
tâo para o presente exercício.

Como ninguém *>cd<u a palavra
o Senhor Presidente suspende
a séssSo para a lavratura da
nrosonto ata sendo encerrado o
livro de nresen^a dos acionis-
tas, agradecendo a seguir a
rresenea dos presentes. Rea.
bertá a sessão foi em voz alta
ltda a ata transcrita no livro
próprio por mim, ns folhas 20
c 21 subscritas nelos «-rçsentes,
delii sendo tiradas conlas nu-
tentlcas datilografadas para
fins locais,

Silo Paulo, 25 de brll de lPal.
(a) José Rabó-Presidento (a)
José Fartl-Secretárlo (a) Tose
Sn1 ó wilho-aoionista (a) Cata.
r:na Reinbolz Sahó-aeionisia,
'ai Luiz Sabó-aclonlata ta)
Moacyr CamnresUm-àclòhlsta
(ai Otto Schultz.aclonlata.

Esta 6 cón'a autentica, eu*
traída do Livro de Atas das
Assembléias Gerais.

JUNTA COMERCIAL
SAO PAULO

Certifico que a sociedade Sa-
bó S/A. — Industria e Comer-
cio, com sedo nesta Capital,
arquivou nesta Repartição sou
numero .12.857. por rtespaenu
da Junta Comvrclal, em sessão
de 18 de maio de 1951, a ata
da assembléia geral ordinária
dos seus acionistas realizada
em 25 de abril de 1951, pela
qual foram aprovadas as con-
tas relativas ao exercido p.
findo, bem como tratados ou-
tros assuntos atinentes íi as*
sembléla geral ordinária, do
aue dou fé. -- Secretaria da
Junta Comercial -lo Estdo de
São Paulo, 22 do Maln do 1951.
Eu, Judlth Miranda, escritura,
ria, a escrevi, conferi c "sul-

no: (a> Judlth Miranda. E eu
Guiomar dn Andrada Mendes,
chefe substituta da secoão d«-
Exoediente.c Corespondelca, a
subscrevo e assino: (a) Guio-
mar dn Andrade Mendes.

SABO* S/A. INDUSTRIA E
COMERCIO

PAGAMENTOS DE
DIVIDENDOS

Convidamos os senhores
acionistas, para no horário do
expediente, receberem os divl-
dendos a que fizeram Jus du-
rante u ano de 1950, à razão de
CrS 120,00 p.T ação, na Av.
Santa Mir-nn. J..423.

A DIRETORIA
Sabó S.A. Ind. e Com. (a.)

José Sabó Dir.-Prcsidente.

do trente; a — » frente do ter-
rrno: 8 ss a.-e* do terreno; II

profundidade, do terreno,
tem-se! Vt -=• Cr$ 000,00 V
351,00 X 13.17S.00 = 33.01

40,00 CrJ 264.000,00 (duzf.n-
to» e sessenta * quatro mil cru-
roíros) e (equivalente a CrS ..
20.00 pur metro quadrado.) l>ito
imóvel ('"16, devidamente trens-
crito soll numero quarenta >•

ura mil quatrocentos e uru
41.401) no Ilugintio da 3a Cir-
eunscrlçao Imobiliária desta Cn»

pitai, UM TERRKNO no mesmo
bairro do Vila Ouilherme, s.o

(oitavo) aubdistrltu. Suntunii,
Município ti Comarca desta UA-

r-ltal, Terceira Clrcunscrlç&o, Io-
cullzado nas ruim Maria Condi-
da e Petropolis, portencenté 4

Muadra 17, em parte. mediucl.
cento e vinto e ciuco (125) me»

tros do frente na rua Mnrla
Oandida, distando esta tua cer-
cn do cento e quarenta d*-*
metros da esquina da rua Tetro-

polis e aproximadamente oitenta
- três (83) metros' da '""

da Avenida Guilherme
ae testada na rua
cento e vinte e cinco (125)

medindo de um lado olten-
de outro

esquina
tenlo

Petropolis
me-

V /
¦/^^s^a^ssssassa^^^^^n^^^BBi

1

" .-TmSB^ Iu\vm-a\.m-mvm 'Cmu v*
duucho oi «ftaicja

HORÁRIO
II. II. 11-11.»
KE1A HOITX

Msffim
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TERCE*KA VARA DA FAMÍLIA
E DAS SUCESSÕES

CARTÓRIO DO TERCEIRO
OFICIO

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor PAULO COMES PI-

NHE'RO MACHADO, Juiz ds
Dircilo da Terceira Vara da
Família e das Sucessões
d03tn Comarca da Capitnl do
Estado de 85o Paulo, Republi*
ca dos Estad.-is Unidos do Bra-.
sll na forma da Lei, etc.

FAZ 3ABE3.
soa que o presente edital virem,
on dele conhecimento tiverem -
Interessar possa, que no d\a lô
(dezesseis) de Junho próximo
luluro às 10 (dez) horas da ma-
cha. na porta principal do Ed'..
llclo do Palácio da Justiça, sito
a Praça Clovis Bevllacqua nesta
Capital, o porteiro dos audito-
rios ou quem legalmente ns miM
vezes fizer, trnra a publico pra-
i;ín de venda e nrrematnçrio. os
bens nbaixo descritos e perteo-
centos a Dna. EURIDICE PRAUS
DA 8I1,VA e, que v&o a esta

praça a requerimento da mesma
Dna. EURIDECE PRAUN DA
WLVA, cujo luudo é do teor se-

gúlnte. Laudo: um terreno situado
no bairro denominado Vila Gui-
lhorme, oitavo (B.oi Subdlstrlto,
Snutann, Município e Comarca
desta Capital, 3.a Circunscriç&o.
nus ruas denominadas Maria
Cândida e Petropolis, fazendo

imrte da Quadra n.o 0 da plan-
organizada, tendo de fren*.a

H rua Maria Cândida ciu-
i„ e quarenta a sete (147) mo-

tros, para a rua Petropolis c-n-

to e oitenta c quatro (UM) me*
nos. com a qual faz esquina a

ma Maria Cândida, e do
lodo cento e cincoenta e
(152) metros, limitando-se ai

0'in terreno de propriedade de

U. Maria Cândida Praun da 8il-
ta Urazinno, enironcando-se co.n

a estrada "Bela Vista". - 
p

terreno descrito • de forma trt-

angular, com deollves e acllvc»
fortemente pronunciados, ! "*•

íofrldo grandes escavoçfiee,
lancliindo-ne do ponto
clonamwnto da respectiva
Ce ônibus, Bem qualquer meu»
rnmento como luz, as"*»,
tereno descrito possui
d. 13.n5.00m2 (treze
t scntenla e clqco metros qui-
drados). O croquis Junto aos au-

tot mootra-o claramente,
considerando s natureza do ter-

ri no que aqui fica descrito. n&3

b6 pelas suas condições topogra-
ficas mos também pela falta I»
melhoramentos Indispensáveis, e
de acordo com os elementos eo-
Inldos e avaliado uo preço da
<,Y» 800,00 (oitocentos cruzeirosi
ryjr metro de trente, tanto Ia
l estada da rua Maria Cândida
n,mo lambem o da testadr. di
rua Pctrupolis, com o desenvol*
vimento de 331 (trezentos e trln*
ta e um) mctrns de profundlda-
de media de 40.00 (quarenta)
n «troa tendo em vista o ncc:s-
mrlo nrruam-nto; pilo que, em-

^resand» a formula: Vt — pV
oxs em que Vt - ao valor do mstr»

tios,
ta e dois (82) metros
lado setenta e aeto (.7) metros.
com-Jimn área igual. portanU,
a lü.525,00ms2 (dez mil quinhen-
tos e vinte e cinco metros qu».
dradoa). O terreno descrito con-

tronta-so do um lado com ter-

icno de propriedade do D. Ida

Ribas e do outro lado com ter-

rtno de propriedade de D. Mnrla

Cândida Praun da Silva. 8=ndo

um terreno topofraficamente «o- '

melhante tio terreno anterior*
n.entc descrito, uio dispondo (li

qualquer melhoramento e tendo

sofrido escavações como os de-

mais, avaliado ao preço de Ci-J

C00 00 (oitocentos cruzeiros) por
metro de frente, com o desça-
íolvimento do 250 (duzentos "

ciumenta) metros, correspondeu-
Qt 125 (cento e vinto c c.ncol

metros k testada da rua Maria

cnndidn e 125 (cento e vinte *

cinco) metros referentes k tes-

tada da rua Petropolis, e com

o profundidade, em media de 40

(metros; pelo que tem-se: Vt =•
(irl 800,00 V 250.00 X 40,00

1C 125.00 ss 200.000,00 (duzentoj
mil cruzeiros) (equivalentes Cri

2U.00 por metro quadrado). Dl-

to imóvel eslà dcvldamento trnns»
crlto sob numero quarenta mil »

quatrocentos (40.400). no Rcgls-
tro de Imóveis da Terceira Clr-
eunscrlçao desta Capital. UM

TERRENO situado cm Vila Oul-

ihernte oitavo 18.0) subdlstrlto,
bantana, Municipio e Comarca
rlcsta Capital, Terceira Clrcuns-

íric&e, acudo parte da quadra
il), medindo trinta (30)
de frente na rua Chico
i., 35 (trinta o cinco)
de frente na Praça
im Unha
um lado

cobertos com telha» da barro,
possuindo ambos dois cômodos »
.uzlnho. A primeira tem de; aríâ
coberta do quarenta c clnbò (45)
metros quadrados e a segunla
quarenta e oito (48) metros qu.-i-
drados, Tendo em vista a natuie-
za da respectiva conslrüçilo' e o
mau estado do conservação, e
i.dmttiudo que pnra a ncccssiul»
renovação so despendesse Cri ..
300,00 por metro quadrado, o

que Importaria em Cil 13.500 00

.-ara a casa de n. Ul .o *>m
Cri 14.400,00 para a casa do :>.
113, mas teud» também cm Vs-

ta quo a depreciação daí cons-
truçfie» * baseada em ,l,33'*i,
i.no, ou. no miuio, 53%, o nbat-
io assinado avalia a caaa.de n.

111 por fl.300,00 (seis tóll f 
tre-

«entos cruzeiros) e a cusa.de a

H3 pelo preço de Crí 0.800.00

(seis ml! e oitocentos cruzeirosi
Casa n. 111 - Cri 300.00 X 45,00
1. CrJ 13.5C0.00 - Cr» 7.200,00
_ Cri 0.300,00. Casa n. 113 -

Ci» 300,00 x 48,00 ms- s= U'*M*°°"I 
Cr» 7.600,00 = CrJ d.800,00.

A casa situada » rre.» °f**>

a 3, igualmente de mqdoaU
construção, más o respectivo

acabamento 4 superior ao aos

duas casas Já descritas •»«*•

liadas. Trata-se do um edifício

com a área coberta de «O.OOm»
inovmta metros quadrados) po*.
«ulndo (juatvo cômodos forrado»

« assoolliados, e cozinha, cons-

truido de alvenaria de .tije.lon o

coberto com telhas do barro,, teu-

tíc na parto cm declive do terra-

no um pequeno po.áo. oimenta*
base de ^r»

dldo o oresento edital para
lntimaçao do suplicado Bene-
dito Francisco dos Santos, pa.
ra os termos do despacho qua
segue transcrito: — "Hei por
convocar as partes referidas
na Inicial, para o dia vinto o

dois (22) de Junho p\ f. ka
13,30 horas, afim dc serem
ouvldis sobro possível concl-
liaçã), nos termos c pnra oa
fins jonstriites da Lei n.o 968

de 10 do Dezembro de 1949. —
Expeçam-sa mandado o edital
de lntlmarjao necessários. —

São Paulo, 30 do Maio de 19CL
— (a.) Raphael P. Ferraz de
Sampaio". — E, para que ene-
gue ao conhecimehto de todos
o ninguém possa alegar igno-
rancia mandou o M. Juiz cx-

pedir o presente edital (|iie se-
ri afixado e publicado na for-
ma da lei. — Dado o passaao

nesta cidade do São Paulo ao»
cinco dias do mes de Junho de
mil novecentos e cincoenta •
um. — Eu, Eunlco Fonseca,
escrevente habilitada, datllo-
grafei. — E eu, (a.) T.ulz Sll-
veira Catta — Preta, Oficial
Maior, subscrevi.

O Juiz de Direito
(a.) KAPHAEL F. FERRAZ

DE SAMPAIO
7.12

OAUrANHA vONTBA O CANCÍtt

Os traamstistaot (Uttlau on r*~
-taunioii dus trciao» «oltt oMM
|ir,.'iu/.cm a e»nc»«.

C«rt« tipo di CANUKK dm ossui
(Hicnm») piidi exrrpelnnslm-nt*
arl(lnsr-n d« am tr»nm»tljmo
irai. ;lr«(»r»i)

De n tru diinstlfo » »>nrut»»
Paulista d» Combate ta Conter *
ti-So dn C»nrn lUileri» Pre»l»i
Al. tuiio de Umelra, 54* — M

»no»r fnae: SI-I-UH

Anúncios Classificados
Procura de Empregados

Impressor Glindrista
Preclsam-se de um impressor cillndrlsta e melo oficial

Tratar com sr. Carlos, Rua Leais Paulistanos, 255
Impressor.
Ipiranga, das 8 ka 18 horas

Imóveis

levua.
uiideraçftcs fel-

casas do

um
doii

de
dl»

esta-
Unha

etc, O
a arca,

mil, cento

metro4
Pontas
metros
Oscar,

nn;;ulada, tendo do
essenta (00) metro»,

com o qual so oeílmlto com ter-
rino de propriedade dc Manoel
Amazonas Praun da Silva e do

outro lado 46 (quarenta e seis»

metros, confrontando com pro-

proprKdade de Manoel Pinto. 5
tendo de arca 1.570.('0ms mil qnl-
uhentos e setenta metros quuara-
drosl Trata-se de terreno com

pronunciado declive em direção 4

,ua Cbico Pontes, dc forma ir-

regular, m»3 localizado nas pro-
-Unidades do melo de transpor-
te possuindo nas clrcunvlzlnhaa-
cos, alem do Orupo Escolar, re-

Sldcncloa outrn.1. Assim, em coa»
sidcraçUo a esses fatores, i ava*"ado 

» razão de Cr» 1.000.1»

(hum mil cruzeiros) por metro

de frente, com o desenvolvimen-
de 65 (sessenta e cinco) me-

uendo trinta e olnco 1351
rclercnux - testada da

trinta (30) mo-
,ros referentes k testada da rua.

Chico Pontes. Assim tem-sei.VI
_ Cr» 1.000,00 V. 65,00 x 1.570,00

_ 8 48 = 24.00 - Crí 05.0„0/i0

uessenta e cinco mil cruzeiros)

(equivalentes a Cr» 41.40 por
metro quadrado. No ultimo ter-

r,-no descrito, neste laudo, ha
• rfs casas construídas h» rml-

de quarenta anos, sendo que
ns duas dc números 111 e 114
«Icam no terreno que tem f '•¦

tc para a rua
tando a teieclra
trente do terreno que da para
» Prnca Oscar e sob numero 3.

de acordo com o Indicado nu
r.rr,quis junto ao» autos. As ca-

gas de modesta construção
limo rural, - apresentandn-so
,ro estado precário de conserva-

çio do alvenaria de tijolo» •

do. Adotando-se
doü.OO para a respectiva renova-

çio seria o seu valor do Cl 5 ..

«.(..00,00. Mas considerando qu-

n respectiva construção '--'¦'-

Igualmente da 40 anos e

do cm conta os por"*"
tas com referencia

. ni ,. 113 dedualr-sc-»numero 111 e i", u^u 
„

53% sobre a Importância atribui-

da, ou Cr» 45.000,00, ficando a»

sa forma o prédio deserto ws*

liado por Cr» 21.000.00 (vinte e

um mil cruzeiros). Casa. n *

da Praça Oscar: Cr» 500,00 t
-OOOtns = 45 000,00 - ^'* ••¦•

S- Cr» 21.000,00. gC-U*
mo das avaliações: Terreno do»

ruas Maria Caudida o retro».»-

U» entroncando com a estrada
•«ela Vista". Cr» 264.000,00:, Ter-

,,no das ruas Maria Cândida «.

Pttropolls entroncando com *

avenida Ouilherme, Cr» ..,
2e0 000 00. Terreno da í*raça O»-

uu e rua Chico Pontes, Cr» ...

65.000,00. Casa n. 111 «W

Chico Pontes. Cr» 6.300.00.
B-, n 113 da rua Cbico Pontes.

Cr» n.800,00. Casa da Praça Os-

cur n. 3, Cr? 21.0:.0,00. Total

Z .avaliações: Crí 503.100.,.».

(quinhentos e sessenta « três mu

c com cruzeiros). oor $UMi
\6n ditos bens a está praça, fi,
para que chegue ao conhecimcn-
to de todos 03 interessados c ntn-

guera possa alegar ignorância, -

expedido o presente edital a*

praça, o qual será publicado po-
Ia imprensa o afixado nq lugar

do costume na forma da lei. Ua-

0o c passado nesta Comarca iv.

Capital do Estadt, de S&o Paulo.

„or Vinte o cinco dias 4o raê»
maio da mil novecentos

(017140 — V) 1

P AGE M
Precisa-se de uma, pratica o competente Exige so

referencias. Paga-se bem. Tratar à Alm. Sarutaiá, 332 (ia.
"avessa 

cia alm. Campinas). Eonde o ônibus J^Pautota.

rua
Ca-

AERUMADEIRA
Preclsa.se com referencias

Paga-se bem. R
dos, 384.

(0-17142 -
—— *

Estados Uni-

7-9)

PAJEM
precisa-se de uma. Exige-se re.
ferenclas. R. Estados Uni-
dos, C2.

(047130 - 7)

Moça ou senhora
precisa-se sem cosinliar. Ord.:
Cr$ 800,00, das 8-17 horas.
R. Est. Unidos 411. (p[Pam-
plona).

(047141 — 8)

Box — Turío —* EKportfl
(..HÍIPIT.O - TihIc» nn

JOIiNAL DE NOTICIAS

Terrenos no Tremembé
no

JARDIM VIRGÍNIA BIANCA
No bairro mais salubre e pitoresco da Capital (Canta-

reira). Próximo à Fonte S. Pedro e Fonldlis. Venda cm
lotes com grandes facilidades. Preço a partir do Cr$ 50.000,00
com 15% de entrada e o restante em 100 prestações men-
sais sem Juros. Não so porniiio mais de uma construção
cm cada lote.

Corretores no local 011 n» Fonte
São Pedro, aos sábados, domingos e
ferlarlon, em dias úteis na "C G. I-"

Companhia Geral de Imóveis
BUA DA HOA VISTA, 215 — O.o andar — Salas (íl 1/ 13

Fone: 32-9162

(Do Sindicato doa Corretores de imóveis)

015508 - 2-3-7-9-10—14-16-17-21-23-24-28-30)

Negócios
"E AGORA, QUE UIER?"

ComPram-se exemplares da primeira edição do romance *

Telefonar para 32-8133, sr. NELSON
(043062>agora, que fazer?".

OF
um. Eu, (a) Car-

_ oficial maio»

EDUARDO R1ZK
Comissário de Despachos Aduaneiros

Desembaraço de Mercadorias na Alfândega,
Cabotagem, Exportação

EFICIÊNCIA - RAPIDEZ - ECONOMIA

Matriz: SAO PAULO
Ladeira Torto Geral, 103

6.0 and. • Salas 501/502

Telefones: 32-3260 • 33-9215

Filial: SANTOS
Praça dn Republica.

Telefone: 2-5779
29

Fina residência térrea - Tücumvl
EM AVENIDA ASFALTADA - Otimarhente localizada em tei-
reno de 8L'.r> m2 completamente isolada, com luz, a«ua encima-
da e telefono em conjunto. Contendo: ::3:: a:mplos dormito-
rios, sala de jantar, cozinha, banheiro, copa, saia ü« Inverno,

3 po-òes ótimos e habitaveis etc. Fora: tanque, garai^c grancic,
W. C. empregada ç demais dependências. O terreno dá Crente
para duas imnortantes avenidas. Negocio excepcional. Entrega
imediata. Cr$ 390.000,00 sendo Cr$ 200.000,00 de entrada. Acei-
ta-so oferta para pagamento a vista. Tratar à rua Ssnàdrr
Feijó n. 25 — Loja. Vi-MTlui

VENDEM-SE E
COMPRAM-SE

Terrenos, casas, chácaras o si-
tios perto da Represa.

Tratar r.um
CMUIEI.MK VAN DE KAMP
RUA S. BENTO. 68 - l.o —

R/6 - TEL. 32-5563
Do Sindicato dos Corretores

de Imóveis.
(3 5 7 10 12 11 17 19 21 21 e

26 28 J.)

qvMvro
nioblltadn c|agua quente. Alu-
ga-se. Rua Timbahy, 86 —

30.
(016139 — 6)

Paraíso.

to
troa,
rnotroa
Praça Oscar

Chico Pontes, ca-
edilicada "*

cinqüenta
lus Figueiredo
o subscrevi.

O Juiz da Direito:
(ai Paulo domes Pinheiro Ma

^"i (27,7-18,

5 a VARA DA FAMÍLIA DAS
SUCESSÕES

CARTÓRIO DO SEXTO
OFICIO

EDITAL DE INTIMACAO DE
BENEDITO FRANCISCO

DOS SANTOS
O DOUTOR KAPHAEL P.

FERRAZ DE SAMPAIO,
JUK DE DIREITO DA
OUINTA VARA DA FAMI.
LIA E DAS SUCESSÕES,
DESTA CAPITAL DO ESTA-
DO DE SAO PAULO, NA

FORMA DA LEL ETC.

FAZ SABER a Iodos (iuan-
tos o presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem e

interessar pos-a, que peranta
esto Ji'lzo e Cartório do bex-
to Oficio'da Família c das Su-

cessões, estão so processando
aos termos de uma acao OI»-
DINARIA DE D-BWJ™*---1?

querida por dona AMÉLIA
RAMOS contra "d *11',r!in"

BENEDITO FRANCISCO
DOS SANTOS, o qual se cn-
contra cm lucar Incerto e nào

sabido, cm cujos autos e expo-

Ocupação Rendosa
>ara pessoa, com pratica^ -^^aSSS

oportunidade, podendo ganhar de 5 e JJmllijruw 
"™J£ 

f a Apresentar-se à rua
dade de horário e colaboração do Departamento de 1 rnuiiça^P
SENADOR QUEIROZ (avenida Irradiação) 667, 3.0 anüar, J.ua (039872)

Procura de empregados
ANUNCIO DUPLO (DUPLA EPICIKNCIA), NO .

JORNAL DE NOTICIAS e DEUTSCHE NACHRICHTEN

E' PUBLICADO PELO CUSTO DE UM. PEÇA NOSSO PREÇO.

A coma e variedade do leitores dos dois matutino»
reúnem maiores vantoEena com menor dlspeudlo.

Alugani-se casas
(Água Branca) 3 casas com
2-3 dormitórios, sala, banhei,
rn. V/.C, còsisha e terrago.
A-ucl 2.000,00 e 2.200 00. R,
Rarão de Vasconcelos, 29, con-
tinuação Caio Gracco.

(017113 — 7-9-10)

Casa cm Tremeaibs
Vende-se uma, construção

nova em terreno de 15x35, com
2 quartos, sala, coslnha, ba*
phelro, luz e a;;ua cr.car.aila.
Tratar Jcror.lmo' Camargo, 30,
aos sábados e dominemos.

(04713.1 — 7.10)

CAGA TÉRREA
Compra-se com dois dormi-

tor'os, uma ou duas ss'as, quar*
to de empregada e deper.r'en-
cias e bom quintal, ein bairro
residencial. Preço até CrS ...
800.000.00. Tel. 31-3455. D.
Malwlu*.

(045939 — 7-8)

B A L O A O PLORENCIO DE ABREU, 184
SENADOR QUEIROZ 667, 3.0, 8. a

— IfcL.
3.

•9201.

[04291A1

4 iV/.iO QUE AO SOL
ESTENÜEU ESTA
E A CHUVA VOS
cül.HA.

ESPERA O VOSSO
AUXILIO lJAHA A
CONSTHl ÇÃO DA

Casa do
Jornoleiro

X

MARABÁ
O GAVI.IO DO DE9J31T0 c/
Yvonna da Cario a nirlinrd
Greeno — Band. da Tela — NAC.
— As 13 33 — IS 15 — 17 — 12.15

— 20,30 o 22.15 IÍ.OIU3.

IEI
O CAVUO DO DE8EETO C/

Boehard Greeno — AKUOJADO
HWEU3TE — Bandeirante ds" 

Tela — NAC. - As 19 HS.

yAPAI FOI UM CRAQtJB c/ F.(d

Mec Murray e MttUrecn 0'Hira

— Bandeirante dn ' tela - NAC.

As 14 - 16 - 18 - 2*1 e 22 1101'. IS.

coNSOiAcaó
O GAVIÍO DO DE3EHTO c/
nitliard Oresn e Yvonu* de Csr
lo — EjudL-lrjnto dí Tc!a —

!MC. — As 14 — 1» — 18 — M «
22 HOnAS.

O G.\VLJ0 DO DSbKRTO Cl

Yvonno da Carl> • Ccorso Mac

r*-.dy — Bandeirante d» Trl» -

NAC — As 15 — 19 23 e il.30 HS.

mm
O OAV1AO DO DEHEUTO c/

Yvonna de Cario - TOIITUHA-

EA — Bandeirante da Tela —

NAC. - As 13 HS.

igARROCQSI

A VOZ DO SANGUE C Ge-
orge Mont^omery o WiUen
Drew — 10 anos — J- Cine-
nwt. - NAC. - Aa 13,30 -
15,15 - 17 - 18.45 - 20^0 e

22,15 HORAS

JARAGUÃ
A VOZ DO SANGUE & Ge-
orce Monteomery — OUTU-
BRO VOLTOU A TERRA -
10 anos — Esp- <la Te,a- "

NAC. - As 18,50 HORAS

[•.

^ui3a---iUJ!ja

O OAVl/.O DO DESERTO c/

Elchurd Gr-«no — O 3ABICHA0
— Bandeirante d» Tela — NAC.

13,40 e 18,40 HS.

DELITO OCULTO d DennU
0'Kcefc e Barbara Brittons;
Clnemat, - NAC. - As 10 _
12 _ 14 - 16 - 18 - 20 — 22

e 21 HORAS

PAULISTANO
AVISO AOS NAVEOANTE, «lm»
nnc. c/ OKarlto - NO TEMPC

VOGUE
A VOZ DO SANGUE d Elleti

Drew _ o SEGREDO DE SA-
n-T- YVES - W ««o- - J

— NAC. - As 18,5»)
HORAS

Cinemat,

DAS DELIGENCIA3 - Proll).
an03 - As 1» HOP.AS.

i.l

SABARÂ
A VOZ DO SANGUE d Ellcn
Qr(.w _ 10 anos — S. Cine-
mat. - NAC. - As 19,30 e

213 HORAS

IP. PALÁCIO
A VOZ DO SANGUE d EUen
Drew _ O MAGO - 10 anos
- M. da Vida - NAC. -

As 18,50 HORA!?

CARLOS GOMEJ3
A VOZ DO SANGUE d Ge-
orge Montgomery - MONTA-
NA -- 10 anos - Esp. da Tc-
ta-NAC. - As 13,45 .e 18,50

HOIKAS

dTpedroI
A VOZ DO SANGUE d Ellcn
Dre,,v _ FURACÃO DA VIDA

 10 anos — C. Jornal —
NAC. — As 13.30 e 13,15

HORAS

STO. ANTONIO
A VOZ DO SANGUE d Ge-
orge Mont'*omery — O GRAN-
DE BABE RUTH — 10 anes
— C. Jornal - NAC. — As

18,50 HORAS

ASTER
arco do trtuhfo c/ Charlei
Boyer - DEUOIÍNCIA PAT1DI.
CA — Prolh. 14 anos — Bondei-
ranta da Tela - NAC. — Ai IS

HORAS.

ROXY
AMOR VAI, AMOR VEM, d
Van Johnson - CASA MA-
LUCA — Not. da Semana 51n
22 - NAC. - As 13.30 e 18,45

HORAS

anoa — Esp. cin Marcha 3fi3 --
NAC. - A.» 19.15 HOr.A3.

TUCURUVI

VITORIA
QUE PAPAI NAO SABIA ti Gln
Ber Konera - BOSTON BUU-KIE
NO BAIRRO CHINÊS - Prolb. 10

PUNHOS COM FE' cl Wnyuo
Marrla - E3TUANOULADUH
MISTERIOSO — Pruib. 10 anr*
— .\Lirclia da Vide. E08 — NAC. —

A« 19,1! HORAS.

IMPERIAL
A VIDA E UM JOGO d Olen
Forc, _ o CAVALE1UO NE-
GKO — 10 unas - Esp- cm
Murcha 205 - NAC. - As

18,10 HORAS

CATÜMBI
(«ó soireé) - A COROA D?
ÍTSRRO d Massimo Girottl —
BONEQUINHA LINDA - 18
ônus — Nct. da Semana —

NAC. Aj 18,15 HORAS

PAROQUIAL
CEU SOBRE O PÂNTANO d
[riès Orsini - QUATRO IK-

MÃOS A QUERIAM — J
Cimn-àV-- MAC. - As 18,40

HORAS

S. JORGE
RAINHA UOS PIRATAS d
Yvonr.e de Cario — 2 V-
DAS SE ENCONTRAM - 10
anos -- Nnt. da Somara —
NAC. - As 13,45 e 18,45 HS.

S. LUIZ
NA SOUP AO UO INFERNO c!
I,ew Ayre- - cada vida Sl.U
DESTINO — rrolh. 14 iidm —

CineUia - NAC. - As
J4 o 18,15 HORAS

STAR
QUERO ESSE HOMEM d
Gary Grant- - VONTADE
INDOMITA — At. em Revis-

ta — NAC. - As 10 HS.

PAGfi
OTJ NADA ti Jo»
JU':T!C} A' BALA»

Kep.

PENHA
um RAIO CE t.IB!'l*.:).\rjE c,'
Bcolt Orady - DESVBNTURApA
_ Prolb. 18 uno» — Rip- ' lnedla

_ NAC. - As 14 e 19 HS

CALIFÓRNIA
CAS\ MA1JJ1TA ,-J PhUlp Tetry
_ acomp um compi». - il^P-
Olnedla - NAO, - A* 19 HORAS.

OU TUDO
Klrkwood —
ÇO _ Prolh. 10 nnos — AtualU
dndüí era Revlltil - NAC. — As

19 HORAS.

ALIANÇA
REDENÇÃO cl Maninret !,ocfc.
-.•rxid - MASCARADO DA JU3-
TIÇA — Proib. lrt anos — Mar.
clia da VLm - N*AC. — As

HORAS.
IJ

PINHEIROS
PÂNICO NAS RUAB c/ RicliarU
VVlrlmarli - COSTA BARBARA —

Prolb. 18 onae — Manha da VKls.
- N\C. - A! 19 HORAS.

CARTAZES DE HOJE
j-

ALHAMBRA
14 . 18 - IR - 20 e 3* horas -
"Hlpocrila". Letlal» P.-ln>» (prolb.

até 13 "nost

ART PALÁCIO
14 - HS 18 - 20 o 23 hOlHS -
•O amanha que não rir*" Jomea

Ca**ncr (prolb. nt* 18 «nosi.
«»¦«¦" a» ' *—

AVENIDA
10 - IJ • 19 • 19 e SLS0 horas —
•O exprosso do p»vor". Donald
li.irry - "O vale doa Zcmhle»" —

(nrolb. até 18 ano-n

BRASIL
13.45 s in.41 heras — "Pariilso

proibido". Joan Foatsln» - "Dol»

palerrm" *m o«íord".

BR AZ POLITEAMA
10 horaa — "Romanca d* um J>
vem pobre". A:ngdeo Mr/iri —

"A »lda do Cario» Oardel".

CAPITÓLIO
18 40 horaa - "Clnais «o vento",
Oory Cooper - "M*dleo d» roça"

iprolb. at» 14 anoal^

CLÍMAX
IJ - 19.30 a 21.30
ralao proibido'

horaa - "Pa-

Jo-n FonUlne.

F.XCELSIOR
18.33 horta — "Oi últimos dias
do Porr.pela". Priston Postei —
-O rlreo" (proibido

anos).
stfi 10

COLONIAL
18.44 hora* - íOTtlmt* ul»« "'
POmpela", Prtston Pôster - "Ml-

nha aml{*a maluca" (proiu aW 1U
aooel.

B BILONIA
13 50 e 18 horta - "Elpo^rlU*.

LetUda Pnlma - "Intrometida"

(prolb. »tí IB anoai.

BANDEIRANTES
14 . It • 18 - 20 e 22 bots- -
"Oolpe dn deatlno". Dlck ro*-t!i

(prolb, et* t» MS"»».

BROADWAY
14 — lt - U — 29 e 22 homa
— "Hlpotrira". tate=!» PHtma —

irrolb. ato U ano»t.

CAMBUCI
19 hora» — "Sob o manto d» nol-
tc". Da-ld Bilfn - *'Atr»»é» do

íurarlo" (prolb. até 1» inr»|.

CRUZEIKO
13.10 e 13.40 hora» —

proibido". Joaepb Co'Un
sarlo lant..3ma".

"ParaUn
— "Cor-

IPIRANGA
14 _ it — IS — 20 • 22 linraa —
"Pumlao proibido", Joicph Cot-

t«n.

JÚPITER
13.30 » 10 30 bora» — "O amanha
que nSo vlrft". Jamea Cagney -
"Clrti.de «em 'ei" (p'olblJo

13 (.1109).
até

METRO
H _ lt - 18 - 20 e 22 unra»
_ "O mágico de O?.", Judj G-r-

laad o Prunk Mor-sn.

MODERNO
19 hora» — "Oarllo do Utaírto*.
Yvonna de Cario - "Piratas de
Moutfrus" -- (prolMdn até 10

cnor.).

NACIONAL
1350 e 18.45 horaa - 'Paraíso

prolblrlo". Joan Fonlnlne — "Ca-

chlmbo da paz" (proibido at» 10
anos).

PARATODOS
13.40 - 15.43 - 17.50 - 19.55 a
Ti horaa — "Mane. a pecador»",
Mar.ia flea! - (proibido IM 18

nnos).

PAULISTA
lt — 10 - 18 — 20 e 22 hora» —
"O amanha que nio Tira" Jamt»
Casney — (proibido at* 18 ano»).

PEDRO II
13.15 hor-M — "LagrlmRf do ro-
ração" Maraaret Lockw-Kxl —

"Picardia de Co.boy".

REX
18.50 cores - "Saqui-íid-ire!" Itod
Comeron — "Mirando a aciela"

(prolb. até 14 eiiof.).

RTALTO
tü.JO nora» — "Q*,tUo do dn-r-
to", Tvonne Ue Cnrlo" — "At-

rojado embuste*.

S. CAETANO
19 hoiri» — "Cidade afüra*. U-
znbolh Scott - "Atnve» Jc iti

ração" (proibido ató 14 anos).

ROSÁRIO

S. JOSÉ
19 horrí —
to", Ytoime
Mo B")«.:'iU"

-riavllo do deser.
Do Catlo — "Capl-
— (proibido at* 10
r nos).

CANDELÁRIA
19.50 horas — -Reis d» um mun.
do sel-mSfQ". Oeorge Brelutnn --
"Tar* »-^i lei"

*¦

_ (nrolh. a;4 ti

ESMERALDA
14 . tt 18 - M « *2 hortvt —
"O amanbt que nio -Irfl" Jame»

C»gney iprolb. até lt ano»)

ESTRELA
19 bora* — "Hipócrita".
P*lm-, — "Intrometido"

at4 18 &303>.

LUX

UUzl»
(j-toil*

18 33 horet — "O amanha qu»
ako vir*". Jsroe» Caftncr - 'Ca

aabl-ncs" (proibido att 18 anxai

MAJESTIC
14 _ is _ 18 - 20 e 22 bora»

I _ -Ptrft-o proibido", ^o«n Fon-
t*lne.

ODEON (Sala Azulí
18.40 horas - "Fuiltlvos da SU"-
Ihotlna". Charla LflUjnton -
"Alinr.s tem pjrtor" (proib- »M

18 anoai.

OPERA
14,U -^10 - 13 - 20 «>» lv*ras
_ -nomunet de um. |«-em po

lira". Ameaço Nn-airt.

PIRATININGA
13 Í0 • 19 horas — O am-nhi
qne nâo -lri". Jame» Ca^ncr —
"DUlcenela futldlcii" (prolblno

até lt anoa).

RADAR
lli.an e II 30 horaa — "Oavlio do

deoetto" ívonne de Cario.

14 _ lt - 18 - 20 e 22 horrj
— "O ruanh& qu- n&o vlri". Ja-
mo» Cagney - (proibido »té 13

anoai.

PARAMOUNT
14 — 10 — 18 — 20 a Ç hor??

"Paralao proibido"
Coton. ° ío-»f'i

RECREIO (Cidade)
13 bora» — "Sfntança lna[*la-
vd", R-bert RorkWftl - "Médico

da rov»" — (proibido »«> M
•net).

STA. CECÍLIA
11 — 16 - 18 - 20 * 22 tora*
— "Paraíso proibido". Joan Ton.

tulna.

STA. HELENA
13 horaa — "Terra SPlragem*.
Maurem 0'Hara - "Eu burlei a

lei" - (proibido até 14 ano»).

S. BENTO
10 hora» - "O rei do aaliro chi
nês". Aklm Tamlroft - "Anjo"

- "Mulher tigre" — (proibido
att 14 anosi.

S. PEDRO
18 5» horas — "Seuleurlado",

aietn Ford - "riOTRdor inoivU
davcl" — (prolb. a*.A 14 an"w|.

C rande a .1
"Prícssor d"

"lírio 16 e 21 —
Cia. SUrel-

n SnUipillO.

up.ASii.KiRO dr ce-i::m.. —
21 — "Convite ao oallc".

ODKON . 2] — Tualm Fnlrlort»
co S.-onileliu.

SAVOY
14 e 19,15 hr>nui — "O amanhã
qua nío vlri". Jame» Ca"n*y —
"rirata da estnida" — (rrolbldo

até 18 anos».

UOIAL — umisnb* — 20 « Ií —
"Buenos Alrra k vt»ta" - Cia.

Argautln. de Revista.

SANTANA - 1010 • 22 - "Pra li
de boa". Cia. Hev. Blbl rerreiia-

CIRCOS
ARETHU32A i»'iia Ztllni) -*>

20.45 - "Mulher S.?m der.tlno" «
varled.-.de» com Torr.ô e binbO.

UNIVERSO
13.50 f 19 hora» — 'O amanti»
que n&o vir*". James Casney -
"Intrépido xtrit * - (prolbulo até

13 anos).

TEATROS
CULTURA AR.YI.nCA - P"que-
no aud. - 16 e 21 - "As m&oa de

BurtJici», coro Rodolfo ila*". —

rtOUN <Av. Cal. Olímpia da BW.
vdrai - 21 - "O oue a vida iae

negou".

BET*"^!, 'Av*nMn Antv<n*1*.br.u>
— 18 e 31 — "Oreo da «nti-4
Utitdir," e vart-d.fes tom Henrl.

<;ue e Arrell,».*

rí0RTI».*MB!,,'?.'",O '-'' '"¦* am
Bandeira) - 17 • 21 - AtraçAca
lalereaclonals e teraa Ce tr<l»s a*

•a**»*-
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Exploração de linhas de ônibus por particulares
para meihorar o transporte coletivo na Capita'
Nova reunião &itie o
prefeito e vereadores
Integra do decreto sobro o assunto enviada

pela C.M.T.C. à Prefeitura
No salão nobre do gabinete

6o prefeito voltaram a vcunii-

se ontem, pela segunda vez,

sob a presidência do chefe do

Executivo municipal, os lide-

res e vereadores das diversas

bancadas partidárias da Ca-

jnara Municipal, para pwsse-
euircm nos debates sobre a

regulamentação da cláusula

«exla do contrato de conces-

BÜo celebrado entre a Prefei-
tura e a C.M.T.C.

Essa cláusula, conforme
imuneiamos, estabelece que a

CJvf.T.C, na impossibilidade
de poder estender suas linhas

no perímetro rural, poderá-
contratar com terceiros a exe-

cução do mesmo serviço em

certas c determinadas linhas
rurais, mediante aprovação da
Prefeitura.

A reunião. <;ue transcorreu a

portas fechadas, sondo veda-
da a presença dos represen-
tantes da imprensa, que
aguardaram o desfecho (ia

reunião na ante-sala, compa-
recêrám. alem do prefeito Ar-

mando de Arruda Pereira o

Paulo Marzagao, secretario
dos Negócios Internos e Júri-
dicos, os vereadores Andró
Nunes Júnior, Valerlo Giuli
Marcos Melega, Declo Grisl,
Pedro Brasil Bandcchi e ou-
tros.

ELABORADA A MINUTA
DO DECRETO

Após a reunião, falando a
reportagem, os srs. Paulo
Márzagâo e Marcóa Melega
Informaram que entre hoje e
amanha tleverá estar pronto o
decreto do Executivo pelo qual
Bera regulamentada a Claustl-
Ja sexta do contrato da Muni-
cipalidade com a C.M.T.C, es-
tabelecendo que as empiesas
particulares, mediante contra-
to com a C.M.T.C. e a Prefei-
tura, apóE concorrência pu-
blicn, poderão explorar linhas
de ônibus na zona rural, ae
esse ato for suficiente jiara
resolver o problema do trans-
porte coletivo nos bairros lou-
glnquos, terá o mesmo atingi-
do o seu objetivo. Se houver
dificuldades, no que tange ros
futuros contratos com as tm.
presas particulares, então «
Executivo enviará ao Legisla-
tlvo uma mensagem que alio-
rara o contrato com a C.M.T.
C, no que se refere a exploih-
çao da slinhas rurais.»

A minuta do decreto envia-
Ca pela C.M.T.C. à Prefeitura,
o na qual se baseará o Ex»-
cutivo para uaixar o seu aro,
es».á vazada nos seguintes ter-
mos:

«O prefeito do Município de
Buo Paulo, usando de suas
atribuições, e em conformida-
de com o art. 12.o do decreto-
lei n.o 365, de l.o de outubro
de 1946, e com a cláusula se*-
ta do contrato de concessão
para execução do serviço ue

transporte coletivo no Munlcl-
pio celebr/do com a Compa-
nhia Municipal de Transportei
Coletivos, decreta:

Art. l.o — A concessionária
do serviço de transporte cole-
tivo de passageiros no Munici-
pio poderá contratar com ter-
ceiros a execução do mesmo
serviços em certas c determina-
das linhas rurais, mediante
aprovação da Prefeitura Mu-
nicipal em cada caso.

8 Unlco — Deverão, lngual-
mente, ter aprovação da Pre-
feitura":

a) a escolha de contratai!
tes em cada caso;

b) os itinerários, horários,
localização dos pontos de pa-
radas c demais característicos
técnicos' das linhas, bem como
qualquer alteração dos qua ti-
verem sido aprovados;

Art. 2.n — Os terceiros que,
na forma do artigo anterior,

(Conclui na -i.r paplnn)

Tabelamento
dos preços
do pescado
Iniciados os estudos

na C.E.P.
Quando do tabelamento do

pescado durante a Semana
Santa, ficou decidido, na Co-
miss&o Estadual de Preços,

que a portaria baixada Beria
à titulo precário, devendo, pos-
teriormente, realizarem-se cs-'
tudos definitivos sobre a ma-
teria.

Na reunião de ontem desse
organismo, voltou o assunto a
ser encarado, resolvendo-se,
por unanimidade, iniciarem-se
os estudos naquele sentido.

Igualmente foram cogita-
das, embora superficialmente,
providencias para garantir o
abastecimento do produto.• A questão foi entregue ao
representante da Secretaria
da Agricultura, para proceder
aos estudos preliminares.

| REVIVE NA BARBA FÜNPA O DRAMA DO DB. LAÜREANO

Com
Luiz

impressionante serenidade
Alves assiste à sua própria

de espírito, o
destruição

padre
tísica

Esteve ao lado do médico de umbuzeiro, confortando-o, até aos últimos momentos - Vai animar cm São Paulo a Campanha contra o Câncer
— Já perdeu um braço e uma perna — Nâo recebeu ainda as ampôlas de «Krebiozén» doadas pelo dr. laureano

¦Ei^í-^r. Aa T.ATíPi^Tí
Texto de CELSO DE MORAIS JARDIM Fotos de LAERCIO TEIXEIRA

Refeições peio preço de* custo
pára os servidores municipais
Projeto de lei nesse sentido enviado à Câmara
pelo prefeito — Experiência de seis refeitórios

já em funcionamento
O prefeito da Capital en-

viou a Câmara Municipal o
projeto de lei que cria, no Dc-
partamento de Higiene e Sau-
d., a Assistência Alimentar
aos Servidores da Divisão de
Limpeza Publica, e estende cs-
se beneficio a todos os fervido-
res sujeito;. íi prestação de oi-
l,o ou mais horas de serviço
por dia, desde que estejam
exercendo suas atividades jun-
to aos refeitórios ou em suas
proximidades.
REFEIÇÕES PELO PKECO

DE CUSTO
Dispõe o projeto em causa

que a Preieilura ficará com o
encargo das despesas refercn-
tei á instalação de refeito-
rios, mao-de-obra, pessoal de

O governador do Es-
tado visita as instala-

cões da Shell
O governador do Kttado, sr.

Lucas Nogueira Garcez, visitou
ontem, aa instalações da Shell»
Mex Brazll Ltüá., no Ipiranga,
tmido percorrido tt.dan a« de-
pendcnclat acompanhado pelo
sr. Wllllam G. Balllngall, ge»
ronto da Shell em sâo Paulo,
« variou engenheiros « tccnl-
cor du companhia.

Na ocasião, falou o sr. Wll-
liam Balllngall, agradeeondo

a. visita do governador do Eu-
lad... A «egulr, le» uno d» pa-
lavra o chefe do Executivo pim»
lista, que Bt> m.ustrou vivamente
Impressionado com o grande dc-
nonvrilvlmcnto da Shell 0ID n.jfl-
na Capital.

1

Solicitada a anulação da compra
de ações do Sanatório Esperança
Projeto do sr. André Nunes Júnior prevendo
também a apuração da responsabilidade das

pessoas envolvidas na transação
Na sessão dc ontem da Ca-

m^-._ aiu.,.c.d.-1, o sr, AHuié
Jso.ita joiuoi up-estiuou uni
p.u,eio ue lei uno u.iai o
kxtüuuvo, através oo seu
i;cparuuiienu> JUiiuiCU. (leve-
ia promover Uc.iuo uo p.^zo
uo v.nie olrr.ü a anuiac^o ua
compra oe acues reaAizauu ik-
lo ex.prèieiv? íjmneu proBiéB,
ua oi'Kun>zac_o iiuspUAiar ue.
uunauM. v.nu.ur.o esperança.
l'eio refendo p.O|C.o, o h\e.
cu...vo (ievefu apurar, uim.
bem, a reHpo.isautliuau.e uaa
pessoas cnvoivio.au no aio e
«ae iHiic.onaiaiu no processo
ua compra uo sanatório".
PitOo*iDlMJi.SlU IlUíliüU-

LAU NA FIXAÇÃO DU
vAUM DA AtíüBü

Na |uaci[icauva uo proleto,
dc uti o sèu autor;

"fl sr. I.uineu í»resi«s a|ir.
mou, c ai nua recentemente
tornou a fazê-lo, «ue, "não

hav.a adijuir.do O Hoso-tal
lísperança".

O sr. Francisco D'Auna não
tinha competência le«ai na. a
au.o.izar o lianco a uttliy oa
fundos ali depositados uara
outros fins na nguisicão das
acues do Sanatono lisperan.
ca S A. como consta do pio.
cesso «8-748:50.

Mesmo «ue o sr. Unncu
Prestes tenha dado ordem pa.
ra a compra, ela é nula. por.
ijue ilegal.

A Lei n.o 3.81)0, de lo de
febril do 19;')0, nao uutonr.a o
pagamento feito por ordem «•
ne'erm*nacão do ex-secretario
da» Finanças da Prefeitura,
poraue estabelece a necessi-

dade dc concessão de meios
|)C1U t.,.iníU.... bv.,,.,0 HlCUiibw-
lucioimi u concessão ue cieüii
tos ilu.uiuuoa, aiiys como loi
a.lei'iav.0 o hxecUuyo por p.i.
receies consL.-iues (.o procc'Utfu
reieriuo e de ou aos «ue io.
rum uaii rciirat.oH.

(.oiima uo piuucssu auiua
«ue os en-eiiuuiieiKos dure o
ar. frVanuiHCO U'Auriu e o liai.,
co estabeleciam «ue "a uidi-
siçao peta prefeitura tampem
poi yuaniia nao swpe.-.ur a
e-pecificaoà acima, (valor nao
«uperior ao ua cotação uas
uçtiCEi será livíS ue uitlm,
upn«acões passivas de «uai.
quer naoueza e puiustiuer
tributos" e essa condição [oi
desrespeitada na Ultimação uu
neuocio.

Não houve procedimento le.
Htilar na forma de [ixacao Uo
v.iior uas acoeii.

O Sanaior.o Esperança,
hospital de luxo, es..a\a devi-
(iHinenie ap.-.relhado e tua
funcionamento. Foi encreuuo
ú prefeitura com ouü'o ma.
lerial o aparelhamenio di.
ferenie daquele oxistenw ao
tempo dos entendimentos para
a compra c cm condições tais
«ue não lhe permitiam apro.
veitamento imediato.

A l.el n.o 3-KliO. de l.o ue
abril dc 1950 trata, de "Hos.

pitai Central de pronto ho.
corro" e o Sanatório Esperou,
ca esta sendo adaptado para
finalidade diferente.

|le«rocessana a aquisição
o ileaal a.compra, deve esta
ser anulada e responsabiliza-
dos os seus autores

cozinha e de servir, utensilios
e sua depreciação, c assisten-
cia técnica c administrativa,
relacionados com o serviço que
t>c íWi instituir.

A Assistência Alimentar aos
Servidores Municipais fornece-
rá refeições, mediante reembol-
*o do custo da matéria-prima
— generos e viveies — empre-
gados em sua confecção. Es-
£0 custo será estabelecido tri-
mestralmente, mediante «pro-
vação do prefeito, precedida de
j tiíicaçáo do Departamento
de Higiene e Saude. A aquisl-
çao de matéria-prima destina-
du a emprego nos refeitórios
municipais será feita por lnter-
médio da Comissão de Compras
rio Departamento de Higiene e
Baude.

CR1AQAO DB CARGOS
Km seu artigo quinto esta-

bclece o projeto a criação de
iícís funções gratificadas de
"encarregado de refeitório e
vestiário" a serem preenchidas
mediante designação pelo di-
retor do Departamento dc HI-
giene e Saude por escritura-
rios do quadre geral do funcio-
nalismo, lixada a gratificação
mensal de 1.000 cruzeiros.
São tainDeir. criados dois car-
gos de "encarregado de die„n-
tica", padrão "H", a serem 11-
vremente providos pelo prefei-
to, dentre portadores de diplo-
ma expedido pela faculdade
de Hi;-,iene e Saude Publica,
podendo, ainda, ser admitidos
atí dez "auxiliares dc alimen-
taçâo", como extranumerarios
diaristas , classe D-10, exigida
a apresentação de diploma ex-
pedido pelo Instituto rrofissio-
nal Feminino.

SEIS REFEITÓRIOS EM
JrtlííCIONAMENTO

Em sua exposição oe motl-
vos, que ucompanna o projeto,
o Executivo esclarece que exis-
tem cm nleno funcionamento,
embora em caráter experimen-
uti, seis restaurantes, um ins-
talado na zon_ norte — rua
Francisco Uoiòes, lbi; um na
mna sul — largo Nossa Senho-
ra da Conceição, 88 um na zo-
nr, leste — rua Padre Adelino,
12!)8; um na zona oeste — av.
Dr. Arnaldo, 1281; um nus
onclnas da Limpeza Publica
- rua Boraceia, Ü70; e, o ul-
tlmo, no centro da cidade —
bai;:os do viaduto Boa Vista.
E acrescenta:

— "O pcr.odo experimental
forneceu dados positivos quo
servem dc alicerce pura a n-
xaçáo dos dispositivos lc;;ais
que devem presidir à modaüda-
de de assistência em causa, o
incluso projeto de lei visa,
pois, a o .téncão de normas le-

(Conclui na i.a paelna)
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Não há sequer o mais leve traço de tristeza ou revolta nas feições serenas do padre Luiz. A força

Inexorável do mal não lhe destroi o espirito, cujo estotwmo assombra e «di/ica. Ao despedir-s*

do repórter, cota um sorriso franco a roçar-lhe os lábios, di* que c um homem feliz porque o

câncer não couscouiu a/aítur de «í ai erfanças. E acentuou: "Embora sem braço t sem perna, nao

«ou um bíclio papão para elas",

JORNAL

Uma expressão de ale«ria
e de alheiuiucnio a «uaiuuer
espacie ue soírmiento havia
nas feições oo paure Luiis
Alves de 0"veira Casuo
uuando a iCporuif{em do
"JORNAL DE NOT1C1AÜ" ic.
lo interromper a ícrmra ue
um livro sacro para uma ra.
pida palestra.

 "(íosto de jornalistas.
São curiosos, mas bons e dis-
cietos c sempre se balem pe.
Ias causas de interesse publi.
co. Mas. eu não os considero
como lai. Hecebo-os como
amixos e fico comente porque
veio «ue se lembram de mim".

. Jjii.0 isso, padre f.uís me.
llior se acomoda em sua ca.
deira giratória, deita a um
lado o livro, e poe.se à dispo.
Biçãó dos jornalistas. Padro
l.uis checou seKunna.feiia a
São Puulo. Por vários dias,
eStWera b. cabeceira do leito
do dr. Laureano, consolando.o
a superar espiritualmente as
torturas imensas do mal aue
o anl«uilou passo a passo. E
o! medico paraibano, cuja aura
de martírio simbolira, hoie, a
bandeira de uma das mais
humanitárias campanhas, cm
nenhum instante consentiu
que padre Luis de si se afãs.
tàsse, iá «ue as palavras ter.
nas do piedoso religioso cons.
tituiam-lhe, naqueles derra.
deiros momentos, o bclsamo
sublime para seus sofrimen.
tos espirituais. Çom efeito, o
padre Luis só deixou o apar.
taniento 1-Á do Hospital
Uaffrce.Guinlc, «uando o can.
cor, com seus tentáculos pa.
vorosos e impleeaveis, desfe.
rira o ultimo golpe contra o
desventurado dr. Laureano.

DRAMAS COMUNS
Padre Luis, há mais de três

luatros. sofre tambem do mal
terrível. 0 canoer jà lhe
devorou o braço c a perna
direitos. E, inexoravelmente,
nmeaçaJhe a vida. Um con.
drioma na carótida e um con.
dro.sarcoma localizado na re.

I- Rião lngulnal esquerda fa*em.
I no experimentar dores atro.

zcb, combalindo.o dia a dia.
È o padre acentua aue um

sentimento espontâneo de so.
lidaríedade humana, de com.
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Praticamente fora de cogitação
a instituição do «ponto livre»
Aumentado o número de «taxis» em São Paulo — Novos «pontos»
estão sendo concedidos — O sistema de rodízio — Injustiças no ser-
viço do «lotação» — Coordenadores que «entram em acordo» — Cam-

bio negro

nçvo agente terapêutico que
puuesse ser imiauneiue ap.:.
cuuo uo seu ua.t^imen..o.

Portanto, vv^u.i ou dom
homens, o saecruou; e o lue-
üa:o, o mesmo drama. E rc.
veiavam os uois um estoic.a.'mo impressionante ao iaoo ue
uiii tieijcjo aruenie ue que a
lúia conira aquele fia«e.o s»j.
ciai se lorne uma i-.ai.dauo
enue nó3, Este desejo o ur.
Lauret.no autua externava
quanao suas forcas fisicaa
iiunnuavam. E o padre Luis.
a^oia, num húü*.o eioqucncc a
icvclarJhe a aisposicão para
a luta que o ur, Laureano
iniciou, frisa»

; —'Tentarei ser o soldado da
campa nua contra o câncer
em - São Paulo. E, sem r.»e
impoi-uir com O progresso da
moiestia. posso asseKurar que,
liojeí amanhã e cm muitos ou.
u-os dias que estão por y-s te.
rei forcas físicas has:<n^H
ainda para empenhaiune
nessa jornada cristã. O eu.
mandante do Kxerc.to contra
o câncer tombou. E' verda.
de. Mas a luta continuará.
Tem de prosseguir."NAO SOU UM BICHO.

PAPA0"
Padre Luis Awca de 0'lvcl.

ra Castro c o vi«ario da pa.
roquia de Santo Ani.onio da
Uarra Funda. E' uma fitiuivt
querida em todo o bairro, E
dia inteiro é um entra_e.sai
de pessoas amigas em sun,
cisa vicarial, construída iunto
ao templo. Todos vao levar,
lhe, dom a presença humilde,

. mas com sentimentos since.
ros, manifestações de carinho,
ue amizade, procurando aju.
dá-lo a vencer e a esquecer
o mal que o consome paulall.
namente. A solidão — con.
fessa o nobre ministro do
Deus — aumenta-lhe oa so.
frimentos. Entretanto, a vi-
alta que padre Luis espera «
reclama todos os dias com
a maior ansiedade é a das
crianças.
.— Ouando o câncer come.

cou a devorar.me o braço h
depois a' perna, confesso que
chejtuel a recear que, trans.
ronnando.me numa figura
horrível, Iria afastar M crlan.

então dores, pada faz lembrar
(juu sou tua canceio.so. A
tristeza; porem, retorna com
a saída das* crianças.,, e os so.
frimentos físicos tambem,

Mas, em verdade, nào há
tristeza, nem revolta estatiA.
puuas na lisionomia do padre
L.UÍ3. Aceita o mal não para
a pi'opr.a ruína, mas para a
cmenua o a salvação, como
u.z num poema que coinpo7:,
Al'ás, padre Luis, nos instan»
tes em que se vê a sós, busca
distração jun^o à maquina da_
tilografa de sua escr.vaninha,
Com espantosa Jiahiliiiade,
maneja o teclado, ainda que
apenas com uma daa mitos.
E seus poemas, iá 03 escrevo
ná vários anos, vão.se tornan.
do conhecidos. Náo do pupn.
co, pois se desunam apenus
aos hospitais de cancerosos e
representam carinhosas men.
sagens cos seus irmãos sofre.
uo.es. Aiuõa.os a enfrentar,
com resignação, a enfermlda.
de.

"KREBIOZÉN"
Conta 0.0 iepoite o padro

Luis que, ao contrario uo que
i,e ai.unelcu, até tfetii. isp>
recebeu as ampolaa de "Kre.
biozen" que o dr. I^aureano
lhe 00011 pouco antes Ce ex.
pirar. Mas, d. Marcina, a cs.
pesa do medico paraibano, iá
uetcrm.nou a entrega da dro.
ga a ele.

— Devo receber por estea
dias o "Krebiozén" que se
uestinava ao dr, Laurano —
diz. Não sei, porem, se a dro.
ga 6 aplicável ao meu caso,
É sei que depende o "Krebio.
zon", ainda, de perfeita dosa.
gem. O Itam^rati, entretan.
lo, deverá comunicar.se cem
o dr. Durovic, o descobridor
co remédio, a fim de consulta,
lo se eu posso fazer uso nu
«ao do medicamento. Não ne.
go que tenho as maiores cs.
peranças no "Krebi07.cn", pois
assisti aos resultados que elo
alcançou no tratamento do dr,
Laureano.

Mas. afirma o Dadre Luis
que mais confia num novo
anti-hiotico descoberto pelo
dr, Sérgio de Azevedo, medico
Irasilciro e viçí-diretor do
Serviço de Câncer. Tratíúsô

1'arecc estar agora ijeíinltl.
•vãmente fora de cogitações, a
instituição do chamado «ponto
livres cm nossa Capital, que
tanta celeuma vinha provocan-
Oo nos ultimou tempos.

Não obstante a divergência
de opiniücs «obro o assunto,
as autoridades de transito, ao
que tudo indica, chegaram fl-
nalmente à conclusão, de que
o «ponto livre», teria fatal-
mente prejudicial aos Interna-
sés du população, mormente
aoa moradores tios bairros
maifl afastados Já agora des-
providos dc carros de aluguel.
Aconteceria, sem duvida algu-
ma, que os carros dos 700 poa-
to3 de estacionamento nos
ba nos, viriam para a cidade,
onde te dedicariam ao cha.
mudo «marisco», ou seja pro.
oura de pasapatlros nog pon-
tos mais movimentados da et-
dade. Não somente os bairros
ficariam desprovidos dc «ta.

Preposto na C. E. P. o retorno
io taiieiamenio do pão puro
CRITÉRIO PARA QUALIFICAÇÃO DOS

CHAMADOS «PÃES ESPECIAIS»

xls>, cumo tambem o ocumu-
lo de veículos nu zona cen-
trai viria a agravar sensível-
mente o problema do conges-
tionamento do transito.

OS MOTOlUSTAS
Os motoristas, cuja opinião

a respeito, nossa reportagem
procurou áuscultar. manlfes-
taram-se «obro o assunto de
maneiras diversas. Aqueles
que Ura «eus pontos de esta-
cionamento nos buirros. natu.
ralmentc, querem o «ponto
llvrer, pois, e Isto com justÍ3-
«imã raüAo, queixam-Rc do
que o» seus colegas de cerca
do 40 pontos centrais, gozam

do privilégios que a «les são
negados. Não e« desfrutam
das vantagens que o maior
movimento da zona central
proporciona, como tombem go-
zam de privilégios no tocan.
te oo serviço de lotação. Os
motoristas do Centro, por seu
turno, como não poderia dei-
xar do acontecer, mostram-
an contrários ã Instituição úo
«ponto livre» que para eles
significaria concorrência pre.
Judicial. _

O SISTEliA DE RODÍZIO
A fim de dissipar as duvidas

«sustentes, de fazer Justiça &s
(Conclui na 4.» paelna)

Quadrilha de ladrões de autos
chefiada por um guarda-civil
1.425, o número do miliciano «cabeça» do
bando — Outros guardas estariam implicados

.._¦- ,.,.; r.fti>it/lA Uirfl';ill 1'lÊ.i-

Na reunião o.dlnaria de on-
tem, da Comissão Estadual de
Preços, um dos memhroB desse
organismo, o cap. Servlo Ro-
drigues Caldas, aiordando o
problema do pão, formulou
uma proposta, que deverá ser
oportunamente considerada.

Inicialmente, «ugvriu ele a
abolição da mistura no fabrico
do pão, que, a seu ver, nao tem
razão do ser, alem dc posslbi.
lltar a fraude aos paOü-os, de
impingir ao consumidor pão
misto pelo rreço do puro.

NOVO TABELAMENTO
Propsegulntlo, encarou o ie-

presentante das Forras Arma-
das a questão dos muais pre-
con do pão. Propondo, em con-
«equèncla, que se mantenha o
pão especial, fora do tabela-
mento, mas com bup.s carsete-
risticas definidas, estabeleceu
do-ce em portaria, que a con-
sistêncla e qualidade possam
ser identificados à simples
vista, bem como o estabeleci,
mrnto duma diferença na for-
ma, cm relação ao pão puro.

Simples uueixa relativa a
um tiuio de automóvel; levou
a policia a ucscouiir uma
,iuadrüiia de ladrões, uue era
chelhioa por um uuarua-civ.l.
O omío |ur.auo é um "»^'ie-

violct" do chtpa 1191-22. O
propriotaiio uo mencionado
veiculo, viu-o anteontem, com
outra chapa e estacionado de.
frome ao eme "Metro". l)e
imediato, comunieou.se com
o delesado Ashib Mcnior, ouo
rcsponciia pelo plantão do
l). I., e, então, foram adota,
tias as Drov"ienciaa adeuua.
das. Ouando a policia ali
chenou, um miarda.civll «e
achava á direção do carro.
Foi preso o miliciano, mas
conseguiu evadirje ainda em
trecho da avenida São João.
Sc«uido entrou em outro cinema
ueiioig de manter à distancia
uns inveaticadores, omeacan.
do.os com revolver. Km dill.
uencia ontem empreendida.

atiuela autorwiade lourou laen
iilícar o «uarda-civil. Ji' ele
j'curo Augusto Teixeira, co.
nhecido por "Teixeirinlia" o
mu numero é 1.425. Soube
mais a policia (pie, ao «ue tu.
do indica, '"j/cixeiriniia". c
chefe de verdadeira «uadrllha
de ladrões de automóveis. Co.
mo cumpilcea do miliciano in.
drão, foram presos tambem
o guarda-civil 2727, Joaquim
Toma/ da S"lva, e Vcrmlio
Valdâo dc Freitas, residente à
avenida do Bosque, 7-19. onde,
ao oue parece, comumente no
homlalava "Teixelrinha". Na
rua Antônio Pinto, 200, re.
sldencia de "Teixeirinlia",
apreendeu aquela atiloriciaúu
fardas confeccionadas com ca.
slmli-aa caríssimas, um cin.
turão com 102 balas, uma
"Wincheater" e um coniuiito
de ferramentas para conser-
tos de autos. 'Teixeira" esta
forat»ido.

A leitura é um dos derivativos preferidos do padrt Luiz. E nos livro, sacro, *^^^^U

gamo da igreja Santo Antônio da Barra Funda os títsimmentOê sábios W*™!"™' Ç^J
resignadamenic, as torturo, da moléstia que eU, ante* de um mal ruma, aceita como a eme*

da e a tal cacno".

paixão fraternal, já que na pro.
uria carne conhecia 03 sojn.
mentos do medico paraibano,
o fcj. visitar o dr. Laureano.
Animava-o, todavia, lambem,
a esperança de que, através de
tentas e tanias pesQUisas
cientiricas realizadas num es.
forco supremo para se encon.
trar um antídoto à peconhA
do câncer aue anirjuilava &
heróico medico, suririsse alatim

ç*is de mim. Mas. «raças a
JJCU3, isso não aconteceu. As
crianças do bairro vêm todos
vs dias me ver. Não sou um
"bicho.papão" para elas. lira
esse o unlco sacrifício a que
não queria «ue o câncer me
obri«asse. Aos domin^oa a
minha Igreja fica rcuor«llan.
te de tantos petizes. Ii' qur.n.
do penso «ue esta terrível
doença é curavcl. Não sinto,

f

dc um j»oro «ue atua com rs.
traoruüiaria eficiência contra
os «anslioâ sensíveis à radio.
terapia. São ineficazec. P°-
rem, contra. <>* «MUtUou radio.
resistentes, listes, dada a sua
consistência, reagem ã uroua
e não se diluem, co contrario
do <iuc ocorre com aquela ou.
tra especia de câncer. Infor.
ma.nos, aliás, «ue o dr. S-r-

(Conclui na 4^ paelna)
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