
Interditaria todas as saídas do 
edifício da missão de repatria- 
mento russo, disse o Gal. Clay

Volta a se agitar a política paraibana
FRANCFORT, 2 (UP) — 

o governador Militar nortea- 
mericano declarou que se 
fosse comandante de Franc- 
fort, mandaria interditar as 
entradas e saidas do predi* 
em que está instalada a mis
são de repatriação soviética 
que não quis obedecer á in
timação das autoridades nor
te-americanas no sentido de 
partir para seu pais.

"Como se alimentaria sen 
pessoal, é problema que não 
me toca resolver”, dissç o 
gal. Clay.

Condenados 7 mem= 
bros do Comitê Na= 
cional da Iugoslávia

BELGRADO, 2 (UP) — O 
Tribunal do Povo da capital 
iugoslava condenou sete 
membros do chamado Comi
tê da Iugoslávia, acusados de 
terem planejado urri levante 
contra o governo. As penas 
vão de 6 a 20 anos de prisão, 
mas o chefe do grupo, estu
dante Milos Zranovich, foi 
condenado a prisão perpetua.

ISOLADOS OITO FUNCIO.
N A PIO S RUSSOS
FRANCFORT, 2 (UP) — 

A poiicla militar norte-ame
ricana bloqueou o escritório 
da missão de repatriação so
viética, cortando o forneci
mento de água, g<az, eletrici
dade e telefone, isolando as
sim oito funcionários russos 
que ignoravam a ordem nor
te-americana.

Oito policiais- militares 
norte-americános, armados 
de pistolas automaticas e cas- 

_ se-tetes tomaram posição em 
} torno do edificio, com ordens 
para "não deixar ninguém 
sàir nem entrar".

Entregue ás 
autoridades
PARIS, 2 (UP) — Um ci

vil não identificado foi en- 
• tregue ás autoridades milita
res, para ser julgado por um 

, tribunal do exercito, sob a 
acusação de ter transmitido 
segredos da defesa nacional 
francesa a uma potência es
trangeira.

D I Á R I O  D E  N A T A L
UHGAO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS" 

Fundado em 18 de Setembro de 1939
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Será fundado um novo partido
Além do PSP a Ação $ocial-«Pro- 
gressista congregam outras cor

rentes de prestigio eleitoral •

Confiante a U.D.N. nrneira
RIO, 2 (Meridional) — O 

deputado Monteiro de Cas
tro, secretario da UDN, a 
proposito das eleições do 
dia 6 de março cm 72 novos 
municipios de Minas, afir
mou: "Estamos confiantes. A 
UDN espera venoer em 32 
municipios.”

O deputado Duque Mesqui

ta. do PSD, disse: "As pres- 
pectivas são faveravejs ao 
meu partido” . Ouirof prócer 
tía UDN calculou que esta sai
rá vitoriosa em cerca de 30 
comunas e o PR em 7. Admi
tiu também que as coliga
ções constituidas em diversos 
municipics, poderão <*encer 
em cerca de 15.

RIO, 2 (Merdional) — O 
deputado Paulo Nogueira Fi
lho informou que será fun
dado um nova partido reunin 
do poderosas forças políticas 
e representando o primeiro 
movimento estratégico e táti
co de grande envergadura, 
para a sucessão presidencial. 
Acrescentou que a nova. en
tidade deverá d.enorninar-se 
União ou Ação Social Pro
gressista e congregará além 
do PSP, presidido por Ade
mar de Barvos, outros' parti
dos e numerosas correntes de 
prestigio eleitoral, inclusive 
proceres de renome.

Destacou que a fusão em 
-ausa nada mais é do que o 
resultado da marcha irresis
tível do sccial-progressismo 
aolidamente apoiado em pon
deráveis forças através' não 
somente do programa do 
Furtido Social Progressista, 
mas também e principal-

mente, dq obra que Ademar 
de Barrfe' verh realizando em 
São Paiío.

Continuará a greve 
dos gráficos 

argentinos

BUENÒS AIRES, 2 (UP) 
Não tiveram êxito os esfor
ços desenvolvidos durante ó 
noite p isada pelo mediador 
oficial Conditti, para, que os 
gráficos soltassem ao traba
lho, hoje. Nos rneios gráfi
cos se'espera agora que Con 
ditti coutoque uma reunião 
dessa c%lse, para amanhã, 
afim de jpforma-la sobre 
situação

Suspensos os trabalhos 
do tribunal popular

SOFIA, 2 (UP) — Quando 
o Tribunal do . Povo suspen
deu seus trabalhos ontem á 
tarde, já tinham prestado 
depoimento 21 testemunhas1 
no processo contra os pasto
res protestantes.

A maior parte deles con
firmou certas declarações Ma 
acusação ou dos proprios acu
sados, de que êsse ou rquele 
pastor teria procurado obter 
deles, informações políticas, 
econômicas e militares.
RETIRADO DA PRISÃO 
PARA DEPOR NO

PROCESSO
SOFIA, 2 (UP) — Cristo 

Stratev, antigo secretario gc.« 
ral da União Agrária e o 
mais intimo amigo do já exe 
'cutado chefe agrario Nikola 
Petkov, foi tirado hoje da 
prisão para depôr no proces

so contra os 15 pastores pro
testantes.

Stratev afirmou ter entre
gue numerosos segredos mi
litares ao acusado Naumov, 
o qual transmitiu á missão 
norte-americana.

Atropelado peío 
Jeepão da patrulha 

Naval
Foi atropelado pelo jeepão 

da patrulha Naval, na rua 
General Osorio, esquina com 
a avenida Rio Branco, ás 
16,15 horas de ontem, o sr. 
D*ario Correia, que em con
sequência teve o pé esquerdo 
fraturado, tendo sido atendi
do pelo Pronto Socorro. Com 
pareceu ao local o inspetor 
Solcn Bezerra Damascenp, da 
Inspetoria do Transito.

Em foco o julgamento do recurso do PSD
Bases do parecer favorável ao provime ito do ccurso

Vem sendo assunto das ultl- sistema majoritário a eleição 
mas horas nos nossos círculos , para senador e seu suplente, 
politicos o proximo julgamento bem como para Presidente da
pelo Tribunal Regional Eleito
ral, possivelmente em sua ses
são de sabado vindouro. do 
julgamento do recurso 2.613/43 
em que a secção deste F.staco 
do Partido Social Democrático 
recorre do despacho do Des. 
Regulo Tinoco que mandou ex
pedir diploma de senador ao sr. 
Kerginaldo Cavalcanti do Parti
do Social Progressista que cqm 
esse diploma se empossou no 
Senado na vaga do Senador 
João Severiano da Camara.

CoÊo tivemos oportunidade 
dc informar em edição anterior 
o Promotor Regional, sr. Ansel
mo Pegado Cprtez já entregou 
um longo parecer escrito, em 9 
folhas datilografadas, concluin
do pelo provimento do recurso 
do PSD, baseado nos seguintes 
principais argumentos:

1. ° — O diploma não podia 
ser expedido por não ter sido 
proclamado eleito o sr. Kergi
naldo Cavalcanti como sunlente 
do Senador João Camara.

2. ° — O sr. Kerginaldo Ca
valcanti não podia ser procla
mado suplente do terceiro sena
dor em virtude de obedecer ao-

Passo perigoso no 
camindo da 3a guerra 

mundial

PARIS, 2 (UP) — O Fac- 
to do Atlântico Norte consti- 
tue um passo muito perigo
so no caminho da terceira 
guera mundial — essa é a 
opinião do chefe comunista 
francês, Maurice Thorez. Res 
pondendo ao questionário de 
um correspondente norte-a
mericano, Thcrez afirmou 
ainda que o aludido Pacto 4 
um tratado regional, violan
do portanto a"s disposições da 
Carta do Atlântico e ainda, 
de maneira flagrante, o tra
tado de aliança entre a Fran
ça e a Rússia ao qual o povo 
francês deseja permanecer 
fiel.

Republica. Vice-Presidente, Go
vernador. Vice-Governador Pre
feito e Vice-Prefeíto. O candi
dato mais votado, argumenta o 
Procurador Regional em seu 
pa.pcer. para o cargo de suplen
te de terceiro senador, foi o Ge
neral Fernandes Dantas com 
3.037 votos mais do qiie o re
corrido e por isso foi conside
rado eleito no lelatorio da Co
missão Apuiadora apresentado 
pelo seu presidente des. Dantas 
Sales. i.a :essão cie 5 de Julho 
cie 1947. ,

3.° — Só existe suplencia au- 
tomatiCa ou implícita em que 
tratando de deputados ou ve
readores que são eleitos pelo 
sistema oe representação pro
porcional previsto nos artigos 
ns. 44 a 53 do Decreto-lei n. . . .  
7.586 de 28 de maio de 1945.

Por este sistema é que não ha 
eleição para suplente. Estes de
correm da simples circunstan
cia de terem sido votados (arí. 
52).

4. » — O nosso ó bem diverso 
do de Pe mambuco em que foi 
proclamado eleito suplente cie 
Senador o Professor Luiz Gue- j 
des Alcoforado pe, tencente a 
outro partido que não o que e- 
'egeu o Senador. Ali o Profec- 
sor Guedes Alcoforado foi o 
mais votado candiaato a su
plente; enquanto aqui isto não 
ocorre porque o mais votado 
foi o General Dantas.

5. ° — Nessa conjuntura a so
lução legal para o preenchi
mento da cadeira seria a do art. 
52, § Unico da Constituição Fe
deral, aliás ventilada pelo e- 
corrente nas razões de recurso, 
porque o diploma expedido ao 
General Dantas foi valido até 
sua cassação (art. 101 do Códi
go Eleitoral).

Entendimentos do 
sr. José Américo 
com o PSD local

RIO, 2 (Meridional) — A -
firma "A Manhã” que o am
biente político no Paraíba 
voltou a agitar-se nos: últi
mos dias. E’ que os lideres 
partidários — adianta o ir.es 
mo jornal — vêm desenvol
vendo grande atividade reali 
zando “deir.qrches” para er.- 
,tendimentos no sentido da 
sucessão do sr. Osvaldo Tri
gueiro.

Por outra parte, diz-se que 
a crise que há tempos lavra 
na UDN e que tem antece
dentes históricos, chegou ao 
seu desfecho com o rompi
mento definitivo do sr. José 
Américo com o sr. Argemiro 
de Figueiredo.

Em consequência, a cor
rente udenista chefiada pelo 
senador paraibano acaba de 
concluir um acordo com o 
PSD liderado pelo sr. Rui 
Carneiro.

Diz ainda, aquele orgão, 
que observadores mais ao 
par da política da Paraíba sa
lientam que a aliança era 
inevitável, r.qdas as afinida
des entre os elemeptòs quo 
hoje conc,iUiem o PSD com 
o sr. Jcsé Américo e todos os 
remanescentes ds£ lutas de 
1930

Quanto ao sr. Argemiro de 
Figueiredo, aíirma-se que 
não só denunciou seus1 la
ços com esse grupo de 1937 
como passou a trabalhar atí- 
vamente no sentido de esta
belecer seu predomínio polí
tico no Estado, hostilizando 
cs amigos1 do senador.

Salienta “ A Manhã” que a 
aliança visa evitar que o sr. 
Argemiro ce Figueiredo ob
tenha exito em suas preten
sões á sucessão governqmen. 
tal, oois ele conta com pos
sibilidade de viteria.

No que se refe e ás bases 
do :: . *rào, náo são ainaa co- 
nbeeidas, çabendo-se sonreii-

ça. us -uoT)
dos são os cos srs. Rui Car
neiro e José*Américo. O sh 
Samuel Duarte seria indica
do para o Senado.

BENÇÃO PAPAL — Gigantesca multidão assiste, enchendo Htcralmente a enorme praça de São 
Pedro, em Koma, « discurso do Papa Pio XII, quando, no dia p. p. em veemente discurso pro- 
íligou a condenação do cardeal primaz da Hungria. Mindszenty. A fotografia mostra o Santo Pa
dre no momeoto em que, dc braços levantados, dava a sua benção a todos os eqtolicos que, no 
mundo inteiro, se solidarizaram com aquele alto prela*do húngaro, condenado pelo atual governo

de Budapest. — (Foto I.N.S.)

IN C ID EN TE DE TR U M A N  COM  PEARSON
WASHINGTON, 26 (UP) 

— O comentarista Drew Pear 
son convjdou hoje o presiden 
te Truman a mudar o signi
ficado da' iniciais “ S.O.B.” 
designativas de um termo 
panografico, para "Serving 
of Brotherood” (Servos da 
fraternidade).

Pearson recordando que o 
presidente Truman emprega
va as 3 referidas iniciais em 
sentido pejorativo, terça-feira 
ultima, declarou numa irra
diação, hoje, que havia pro
posto uma mudança no sieni 
oado "daquelas horrendas 
iniciais, para um novo nome 
de bela e sugestiva significa
rão” . Pearson apelou para 
Truman, no sentido de apoia- 
!o na propaganda de uma 
cruzada dos "servos da fra
ternidade”, para a promoção 
de um melhor entendimento 
entre as criaturas, tanto nos 
Estados Unidos como no ex
terior.

O jornalista friso” ' “Es-

Denunciados os membros do comi
tê central do P. comunista francês

rances.
Essa acusação se baseia nas 

.•ecentes declarações de Mau
rice Thorez, secretario geral 
do partido, de que os traba
lhadores frapeeses não impu- 
nhariam vm as contra a U- 
nião Soviética, no caso de 
uma guerra.

PARIS, 2 (UP) — O mi 
nistro da Defesa, Paul Ra- 
madier .aorecentou ao Mims- 
terio da Justiç;), uma denun
cia contra todos os membros 
do Comitê Central do Parti
do Comunista Francês, acusa
dos de sedição e tentarem 
minar °  moral do exercito

tou certo, sr. presidente, c e 1 
que concordareis com minh:-. 
proposta, porque o presiden
te dos Estados Unidos deve 
ser hoje não apenas o lide>- 
de seu pais, mas também « 
pai do mundo”.

O presidente Truman em
pregou o termo "sob” em 
sentido pejorativo ao defen
der um de seus ajudantes 
de ordens, major-generai 
HarroW Vaugham, em prin
cípios da semana passada. D 
presidente não mencionou <> 
nome de Pearson, ao usar tal 
termo em seu discurso, ma.i 
o referido jornalista desen
cadeara dias antes uma cam
panha de criticas contra o 
general Vaugham por ter ps- 
te militar aceito uma meda
lha do presidente Poron. tía 
Argentina.
REITEROU A ACUSAGSO

WASHINGTON. 28 013?
O comentarista nolitico 

Drew Pearson, aue, ha dias, 
foi alvo de tremenda inju
ria por parte do presidam» 
Truman, reiterou hoje, rua* 
criticas ao major-generai 
Harry Vaugham. ajudante 
de ordens do presidente Trn- 
man, por ter açoito uma con
decoração do ditador argen
tino, sr. Peron.

Ao mesmo teimo, reafir
mou que Peron está ans:os'- 
por um empréstimo nos Es
tados Unidos1 e ouo Truma-- 
aprova a concessão de tal 
empréstimo. Foram esas cri
ticas de Pearson que deixa
ram o presidente Truman

aborrecido, originando aque
la grave injuria, por muitos 
censurada.

Edição dehoje:80 centavos

Mandado tie segií= 
rança contra ato* uo 
pres. Duira

RIO. 'Meridional) — Cerca 
de 150 funcionários de diversos 
M. listei ios, tonos aprovados no 
concurso para oficial-aciminis- 
trativo, reunidos em Assembléia 
.‘.eliberaram impetrar mandado 
íe segurança ao Supremo Tri
bunal FeoeraW contra :todos ps 
atos d, p. Gr.aeme Dutra, nõ- 
.near.ao v, imcsrralmcnte escn- 
iinarios :.e:n concurso, à classe 
inicial caqueia carreira, cd 
iiifriiieencbr ao art-go 1C6 
Constituição.

O manaado deverá ser apre
sentado ..a prox.ma semana e 
vAa. á a :.u.,pensão das nomea- 
çõc.- e assegurar os cttrelíos do 
pessoal aprovauo río concurso.

t

Importante entrevista do Sen. Vargas ao 
enviado especial dos Diários Associados1
Otimista o senador gaúcho quanto ás perspectivas da

campanha presidencial
RIO, 2 (Meridional) — O 

sr. Getulio Vargas concedeu 
importante entrevista em São 
Borja, ao enviado especial dos 
■‘Diários Associados” , Samuel 
Wainer. Disse Getulio que vol
tará ao Rio e mabril ou o mais 
tardar, em maio.

Interrogado sobre se assu
mirá no Senado posição em fa
ce dos problemas nacionais do 
momento, afirmou que certa- 
'.rjente, porém somente depois 
que se informar e colher dire
tamente impressCfes sobre a 
marcha dos acontecimentos po
líticos e econômicos nacionu s.

Quanto ao problema do pe
tróleo, declarou: “ Sei que o
governo mandou instalar refi
narias. Mas não basta. E’ pre
ciso intensificar a exploração 
de nosso petróleo; pesquizar e 
explorar cada vez mais — esta 
é que é política certa” .

Em relação á questão do tri
go, disse: “ Para defender nos
sa produção triticola e permi

tir lhe um desenvolvimento 
que poderá ainda vir a ter, o 
governo só tem um carrinho e 
este eu indiquei num de meus 
decretos que ainda vigora; não 
permitir que os moinhos im
portem um só saco de trigo ou 
farinha estrangeiros, enquan
to náo provarem que já adqui
riram toda a produção nacio
nal. Essa providencia, aliada 
ao preço minimo fixado paro 
nosso trigo, bastará para a de
fesa completa de nossos pro
dutores” .

Depois de tratar de assuntos 
econômicos, entrou o sr. Ge
tulio Vargas no terreno políti
co. A uma interrogação do re
pórter sobre a agitação que já 
está se desencadeando em tor
no Da sucessão presidencial, o 
ex-ditador respondeu com ma
lícia, usgndo uma expressão 
tipicamente gaúcha: ” A turma 
está querendo saltar da bainha. 
Não acredito que o problema 
da sucessão possa ser contido

por muito tempo. Muito antes 
de 1950 o problema estará na 
rua” . (A expressão “ a turm.i 
está querendo saltar da ba
inha” é usada no Rio Grande 
do Sul pelos valentões, sntex 
de uma briga e significa: a fa
ca está querendo saltar da ba
inha) .

Quanto ás perspectivas da 
campanha, o sr. Getulio Var
gas é ot;mista e não acredita 
que a sucessão possa ser de
cidida fora das normas, riemo- 
eráticas de uma competição 
eleitoral legalista. E acrescen- 
iou: “O governo no gal. Du
tra é u r  governo forte. Dutra 
conta com o apoio politieo e 
militar suficiente para poder 
garantir uma eleição demoerá- 
tica. Os que agitam uma saidn 
extra-legai, são certos meios 
politicos que não dispõem de 
nenhum apoio popular. Eles 
sabem disso e procuram deses- 
neradamente uma saida que 
lhes evite o risco de uma com
petição eleitoral” .

Um produto do
LABORATÓRIO LICOR 
OE CACAUXAVERS.A.

•« J v.
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U m  apelo
Acatam de chegar a esta ca

pital as três possantes maqui
nas, típó í“ Patrol” , adquiridas 
pelo governo do Estado na 
Norte-America, E ao que sa 
bemos, logo depois de reajus
tadas, devidamente, serão en 
caminhadas ,ao interior, para 
serviços de estradas.

Antes,. porém, que esse en
vie sé processe para as áreas 
rurais, desejamos fazer daqui 
vniapélo ao governo, relacio- 
nçdo . çom esses maquinismos 
niveladores de terrenos .

Existem certos trechos dc

A  formula do vice-presidente é a facção
ACTA DIURNA

ASSIS CHATEAUBRIAND

S. PAULO, 21.
Fôra para desejar que o 

Parcido Social Democrático 
apresentasse neste momento, 
um candidato menos faccioso 
que o vice-presidente da Re
publica, a fim de conciliar as 
diversas tendências dos par
tidos do meio, numa formu
la unica. Todos estamos 
prontos em reconhecer e pro
clamar as virtudes pessoais 
io segundo magistrado da na
ção. inclusive a sua operosi
dade como chefe do execu
tivo catarinense. O adminis
trador merece poucas restri
ções'. Mas o homem político, 
o magistrado como pensam 
os que sofrem as consequên
cias dos seus atos de fascioso.

Se o sr. Nereu Ramos ti
vesse que disputar o cargo 
de presidente com a legenda 
do seu p;.:‘ ido, tudo este ' , 
em ordem dentro do PSL. 
Ele é a encarnação do ho
mem faccioso, do comandan
te da sua brigada, que se 
preocupa apenas com o que 

^se passa no seu bivaque eruas e avenidas nesta capital 
que estão a exigir consertos *com a gua gente. F’ um con-. 
imediatos, tal o estado lamen-f (jupor de clan, do seu clan, 
tavel' em que se apresentam ao 
Aaqsiip,; Eobietudo ao transi- 

rto.de veículos. Não poderia o 
governo do Estado, em mais 
uma benéficá atitude de cola
boração com a mun cipalidade 
ratalense, pôr, pelo menos uma 
dessas máquinas e durante al
gum tempo, na taréfa de pro
ceder a esses reparos urbanos?

.Acreditamos que seria essa 
uma excelente oportunidade, 
para o executivo estadual pres-r 
tar um bora serviço á cidade; 
e acresce, até, no caso, um as
pecto pessoal, particular, que 
vale a pena recordar. E’ que 
o atual governador já foi pre

ceito de, -\%tal, c sabe-se com 
que entusiasmo e"dedicação êle 
senrpre se voltou para os inte
resses do progresso e do me
lhoramento natalenses.

Estamos, por outro lado, nas 
vésperas da temporada inver
nosa. Se não fizeram, desde 
já,- òs consertos e reparos exi
gidos, tudo ficará consideravel
mente peór, assim comecem as 
.chuvas a chegar .E como os 
fca:rroS mais necessitados de 
ta’s iéparos e consertos, eai 
certas ruas e avenidas, são os 
de Th o! e Petropolis, iremos 
ter .serias ou perigosas dificul
dades de transito pelas mes
sias artérias. .

Aqui fica, assim, o noáso 
apelo em favor de legitimo in
teresse urbano e coletivo.

DR. JO Ã O  T lN O =  
CO F IL H O

MEDICO PARTEIRO

Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo- 
Icítias ,/e Senhoras, Diatermo 

C oagulaçâo, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hora previa mente marcada 
para senhoras 

Horário: DSs 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Rian — 
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

Ouçam Z Y B -5  } 
Radio Potí

Clinica de Senhoras
— DO —

Dr. Etelvino Cunha

(ESPECJALISTA) 
Cnrso de aperfeiçoamento 

no Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Ondas oltra-curtas, blsturt 

«letrico, cletrocoagB- 
lação etc.

Câncer — Tumores
CONSULTAS:

Das 16 hora» em diante 
exceto aos sabados 
CONSULTORIO :

Roa C*L Bonifácio, 222 
Fone; — 1082 
RESIDÊNCIA :

* »* Joaquim Manoel, 599 
Petropolis

como de resto ó o chefe os
tensivo e rigido de uma her
mética oligarquia domestica 
ie sangue. O primeiro inter
ventor de Santa Catarina, de
pois1 de 30, foi um ssu primo 
irmão. Em 1934, ele se ele
ge governador manda no 
Es' ido até 1945, em dois re
gimes diametralmente opos
to; : um constitucional e ou
tro ditatorial. Em 1.946, faz 
eleger um sobrinho e a luta 
5 tão feroz clentro dos seus 
proprios muros, que o pleito 
quase termina por empate. 
.Sai o raminho da ramalhal 
figura do ilustre vice-presi
dente eleito por uma maio
ria de 8 mil votos. E quem 
o enfrenta não é outro espe- 
cimc de um dos anosos tron
cos locais. E’ o sr. Irineu Bor- 
nhausen, um puro teuto-bra- 
sileiro sem raizes nem tradi
ções no Estado. Pois foi este' 
político, catarinense de pri
meira geração «quem quase 
derrota a vasta floresta dos 
Ramcs, de São Joaquim, a 
Blumenau.

Se refletirmos friamente, 
sem animosidade sobre a fi
gura do segundo magistrado' 
io pais, romos levados a con
cluir que o seu espirito de 
'acção é de tal modo rijo que 
r própria terra catarinense1 
ele a divide ao meio, diante 
le sua pessoa. Se Santa Ca-: 
tarina, á qual presta largos, 
serviços, está divida meta- 
le em presença no sr. Ne
reu Ramcs, que dizer do Bra 
si 1? Um homem publico que 
encontra dentro dos seus ar
raiais as dedicações ardorosas 
que tem o vice-presidente, é 
corque nele o que predomi
na é a sentimento tribal.

Desde que se pretende

As alas divergentes da UDN, 
firmadas em poderios regio
nais, quase que são responsá
veis pela falta que o partido 
combateu na política passaria 
do pais: o predomínio dos go
vernadores dos grandes Esta
dos. E’ o que praticamente se 
vj, neste instante de extrema 
'•onfusão politica: udenistas da 
variados nratises, que não com- 
pCcm sequer os quadros par ■ 
tidarios, vão ouvir a opinião 
1O3 governadores da UDN so
rre a sucessão. E, com isto, 
pretendem dar rumos ao par
ido, inTuir diretamente na sua 

resolução, marcar enfim a ori
entação que tantos esperam. 
Onde está a direção nacional 
•ia UDN? Com efeito, a d’!re- 
«ão nacional não é procurada, 
o explica-se, por que não res
ponde por ela apenas o sr. 
Prado Kely. A direção é com
posta dos chefes de alas — e 
estes estão desentendidos. Eis 
o facil esclarercimento para a 
flutuação da UDN ou dos ude- 
nlstas: não tendo capacidade 
cara decidir por si mesmo, e 
ozinho,. o partido permite que 

as suas alas pesquisem. Essa

manter no Brasil um gover
no de respeito pela ordem 
institucional, no modelo do 
que atualmente nos rege, não 
há,porque votar no nome do 
vice-presidente. Foi dos seus 
lab’ios que partiu a palavra 
de ordem para que a maioria 
pessedista na Câmara e no 
Senado rasgasse a letra ex
pressa da lei magna, no en
xovalho do aumento dos 
vencimentos. Arrancamos a 
um tirano o decreto convo
cando a assembléia constitu
inte, para ver o chefe do 
partido legai mais forte do 
pais conduzir dois anos dê - 
pois o movimento ‘ de des
truição de um preceito ex
presso da carta votada pe
los delegados do povo.

Oito anos delegado do po
der ditatorial, o sr. Nereu Ra- 

não se impôs, nestes 
.as refrigerantes de tem

perança legal em que vive
mos, como um.-político dema
siado exigente, em face dos 
mandamentos constitucionais 
Tramou eom os companhei
ros paulistas o golpe da in
tervenção em Piratininga. E 
frustrado esse, desfechou lo
go a seguir o outro do aumen
to des subsídios, dilacerando 
um documento sagrado, aq 
qual jurara solene fidelida
de. Cocem a pele ao vice-pre

sidente e logo encontrarão o 
caudilho do Estado Novo na 
província catarinense. Sua 
admiração, seu apreço pelos 
cobardes sicarios pernambu
canos e a proteção que a eles 
dispensa, refletem o tempe
ramento do chefe do PSD.

Procura-se nos qntendi- 
mentos de partido a partido, 
o candidato que personifique 
o maximò de união entre as 
forças decididas a defender 
e guardar as instituições li
vres entre nós. Detendo-nos 
diante do vice-presidente, o 
que nele encontramos é a 
facção. Não porem, o partido 
tolerante, conciliador, senão 
a facção nos seus traços a- 
gressivo, na sua inaptidão 
para o acordo democrático, na 
sua incapacidade para essas 
belas formulas de transação, 

fdas quais o general Dutra 
trouxe o segredo da aplicação 
no Brasil, Je Cuiabá e Ge
nebra. Olhando o dertodadò 
apoio que o segundo magis
trado da Republica oferece 
aos energúmenos do situucio-

publicas ali ás mais acabru- 
nhadoras e notorias restri
ções.

Disse-me o desembargador 
José Antonio Nogueira que o 
vice-presidente o procurou 
em sua casa para tentar su
gerir-lhe decisões favoráveis 
ao bando de assaltantes do, 
executivo pernambucano. A- 
iiás, em vida do eminente 
juiz narramos o fato. que 
não sofreu contestação. O 
pior no dirigismo judiciário 
do sr. Nereu Ramos é que 
ele age sem contra-partida 
para as vitimas do seu frene
si partidariol Omite-se o pre 
sidente de agir, por sua vez, 
nos casos em que intervem o 
seu suplente de governo. No 
episodio pernambucano, en
quanto o presidente se alhea
va de teda a controvérsia, no 
tribunal Eleitoral, o seu co
lega iníervinha ali a icio.

Eleger o sr. Nereu é levar 
ao Cartete um poliíico de fo
lha corrida mais que divul
gada. Significa tirar um ma
gistrado para em seu lugar

R E T R A T O  D O  B R A S I L

nismo de Pernambuco, vê-se . pôr um faceicso. A consolida
ção do regime democrático 
não se processará com parli- 
éarios exaltados desse esto
fo, No problema do aprendi
zado civico, que hoje faze
mos, o presidente, -que é o 
fiador dos partidos, é tudo. 
Ele carece por isto, de ser 
im homem isento e forte.

como em matéria de direitos 
civis e pcliticos tudo ó precá
rio na rua conduta. Conhece
mos, todos os sobas africanos 
aue desde 1937 submetei-am o 
povo de Pernambuco aos pio
res vexames e as jiberdauer

MERCADO D0 TRIGO
Oportunas cçnpúlerações, sobre o abastecimento de trigo, 

no Brasil, não são traçadas por “ Conjuntura Eçonomica” , 
publicação editada pela FGV, en  seu ultimo numero. Em 
verdade, os bons resultados da cultura triíicola 'nacional e 
a esc^sse* de divisas eip çjpljtres ç ju z ;r ç ') ,o  gaver-

*no á adoção dessas duas medidas dé^JriWsoe "Tepercussão 
na economia interna do país; a '"ro l™  ao da imiortação de 
farinha de trigo e a obrigatoriedade da mistura, nelas moi
nhos, díis farinhas d.e trigo de várias proceàcncfas, com a 
raspa de mandioca, em proporções determinadas.

A proibição da importação de farinha, alem de propi
ciar economia de diversas, possibilitará a melhoiia dos su
primentos de sub-produlos do trigo; por outro íado, deter
minara talvez unia alta de preços para o consuiridcr, pois, 
com farinha comprada ao nosso principal forreccdor cs 
Estados Unidos, se obtem pão mais barato do tue com o 
trigo em grão, de outras procedências. A farinha vendida 
no .Distrito Federal, São Pauio e Minas Gerais era mistu
rada até agora na base de 50% do produto artericano e 
50% do argentino, resultando a média de Cr.S 231,00 por 
saco de 50 kg. dados os preços em vigor — Sr.S !l86,00 pa
ra a farinha americana e Cr.S 273,00 para a preparada 
com o trigo argentino.

A nova mistura estipulada pela C.C.P. custmá Cr.S... 
295,00 por saco e obmedecerá ás seguintes proporçáos: farinha 
de trigo nacional, 3Ò%; farinha de trigo argenlina, 55%; 
farinha de trigo de outras procedências, 30%: farinha de 
raspa de mandioca, 5%. A quota de 30% assegurada ac 
trigo nacional, vale como garantia de escoamento do pro
duto brasileiro, ao preço compensador de Cr.S 179,00 por 
saco de 50kg. F.O.B., pago pelos moinhos aos produtores. 
E’ interessante assinalar que o alto preço do u-igo impor
tado foi um dos principa;s fatores para o reerguimento da 
lavoura de trigo 110 Brasil, cuja produção, em 1913, supe
rou a casa das 400 mi! toneladas.

Congo * -> a esúmaiiva de 450 mil toneladas para a 
nova ssüj nacional represente quase 50% do nosso con
sumo aparente de trigo, há que considerar a parte desti
nada á semeadura, cerca de um décimo da futura safra 
e o aumento do auto-consumo nas regiões de produção. 
“ Conjuntura Economica” termina por inserir um quadro 
por onde se constata que o consumo aparente de trigo nc 
Brasil tem sido, nos últimos anos, de uma média de 1 mi
lhão de toneladas

No sr. Nereu Ramos falece 
isenção e a fortaleza do ca
ráter se rompe desde que a 
paiqão cu iriesmo a insania 
partidaria apelam para os 
seus julgamentos. Ele pode
ria ter morto no natcedouro 
1 aventura do aumento de 
subsidio. Em vez de coope
rar com as forças que exi
giam o acatamento da lei 
maxima, desgarrou-se do 
eomprcmissso de fidelidade á 
lei para assentar praça na 
“arraea dos valdevinos que 
am vtplá-la.

O PSD poderá escalhe-los, 
mas a nação, dado o seu con
teúdo truculento, estará no 
dever de derrota-lo, nas ur
ras, preferindo um unifica- 
dor, em lugar de um chefe 
tue nega a cooperação e o

0 velho Miguel Soares
LCIS DA CAMAKA CASCUDO 

{ESPECIAL PARA O “DIÁRIO DE NATAL”)
Esse era o seu nome todo, o Velho Miguel Soares. Não

era muito velho mas sabia ser velho, com a compustura, a 
gravidade, a graça grave de um velho conversador, compre
ensivo, podendo, como raros, evocar o passado, ambientá-lo, 
comentar, comparar, fazer rir, pensar e sonhar.

Miguel Soares Kaposo da Camara, dos Camaras da Ca
sa de I.arangcira, descendente do morgado Manuel Soares 
da Camara, viveu e morreu na cidade de São José de Mf- 
pibú.

Era Um velho alto e seco, calvo, com a barba branca, or
namental, envolvendo-lhe a face como um nimbo de pra
ta. Falava rapidamente, com fluência, eolorido, pintando, 
completando, minuciando os pormenores com os gestos das 
mãos, da cabeça, do corpo. Sabia usar a gesticuiação e va
riar os timbres da voz, imperativa, rogante, doce e tenra, 
cicia nle, maliciosa, inocente, provocadora, descolorida e 
vulgar. Corria a escala, puxando cada corda sonora no jus
to momento do “ rhythm body '. Era em São José dè Mi- 
pibú a memória viva da Capitania. Provincia t  Estado. Con
tava ressuscitando, indicando as rnas, a casa, o beco, a côr 
do cavalo, a comida da hora, o que sc beberá, a agua do 
rio na enchente, a solidão do céu sem nuvens, o luar ou 
o negrume do firmamento sem estrelas, o mistério do mato 
noturno, a fila muda dos cavaleiros silenciosos rompendo o 
taboleiro de areia, galopeando para Natal. Era como Lou- 
rival Açucena em Nata!, Fciinto Elisio em Jardim do Seri- 
dó, Raimundo Filgueira em Mossoró, João Onofre no Mar
tins, Diogenes da Nobrega no Caicó, Silvino Bezerra no 
Acarí, Santa Rosa na Pendencia, Luis Jaeome em Augus
to Severo, os homens que sabiam conversar, com o segre
do da vida na voz c nos movimentos dos gestos.

Xaturalmcnte o velho Miguel Soares era um espanta
lho para quem não gostava de historia. Rapaz esperando na
moro, moça pescando o namorado, homem sem vidá inte- 
:icr, velhos temendo a recordação, políticos não sofrendo 
confronto, fugiam de Miguel Soares com - o saguim foge do 
gavião.

Anos e anos meu Pai vereneava em São José de Mipi- 
bú e fui aluno expontâneo, matriculado no curso dé histo
ria dado pelo velho Miguel Scares. Por ele fiquei sabendo 
muito mistério, muito segredo, muita "maçonaria”  nos 
I.uzías e Saquarcmas, liberais e conservadores,' proprietá
rios do Brasil de outróra.

Miguc-l Soares: faleceu a 23 de junho de 1923, vespera 
de São João, quando as fogueiras se acendiam, ardentes e 
luminosas, homenagens vivas do Pasado aquele que tão bem 
soubera evocá-lo. . .

As respostas ãe Stalin
ooR ornv Thompson
Copyrigíh dós “D. A.’ ’

O 1 rirreiro ] ensamento çu? reciprocas intendes pacificas, 
30= ve:r.i ao espirito ao ler as; qualquer dos dois governos a 
respostas de Stalin ás q atro respeito das suas recipro 
: erguntas que lhe foram fe tas j qualquer dos do's governos 
por Kiap sbury Smitli do "Ir. teria acordado 0 outro por 
cernational News Service” é j meios dos canais diplomáticos 
que se trata de uma maneira estabelec.dos.
.ealmente extraordinária de! ***
am grendeí estado aproximar
ia de oufrcL O fato não pode 
absoiutamente ser legado a sé
r o . ’

'Quando o governo soviético 
decidiu fazer um pacto com Hi- 
tier e.r. fevereiro de 1939, não 
se serviu de um jornalista ale
mão 1 ura esse -fim, nem orde
nou ao srr. 'Cechin cu ao sr. 
Togliatti que lançassem uma 
campanha de “paz” das sua? 
respectivas plataformas.

Não. Stalin mandou o En
carregado dc Negécios coviéii- 
ros em Berlim ao Ministério

i "  forçoso indagar de quem 
foi a irdeiativa de fazer essas 
; erguntas c por meio de que 
canais. Teria partido a idéia 
de Kingsbury Smith, como um 
jornalista empreendedor? Nes
te caso, por quê não fêz êle as 
perguntas por intermédio do De 
par iamento de Estado e co.11, a 
aprovação deste l Ou será que 
a inic'ativa partiu do próprio 
Departamento de Estado, por 
intermédio do sr. K!ngsbury 
Sraith ?

Lembramo-nos de que em 
abril e agosto de 1943, foi

retendimento interpartidario. i

Acabe com cs Levantadas 
Noturngra « Sinta-se

ra dizer que, r.á opinião do go
verna sovéfico, nada, nen: 
mesmo divergências ideológi

_  ças. impediam um entèndimen
M uitos fln es  M ais Jovem  Co entre o governo soviético e

Frequentes levantadas óu mieções no- „ , ,-err0 d P U U f  U  t le r  E s -  turnas, ardOncia, resíduos esbranquiçados s  e l I -u lu - - v u j - i  n  u r . .  r .s  
na urina, dôr na base da espinha dorsal, tabeleteram-se vários pomo I C 
na ingua, nas pernas, nervosismo, debi-
lidade, perda de vigor, podem ser enu- i.u r.c-gocm;íc.'. se realizaram 
sados por uma enfermidade na próstata ,Ifsta glândula é um dos mais importante- em tbC.O Segrefo durante Ce-3

cio Exterior da Ale ranha pa-, Kingsbury Smith que, em dois
artigos publicados nê “Ameri
can Mcrcury” , , revelou pela 
primeira vez os planos dos Es
tados Unidos* para a Itália e a

se
o pacto fòs- 

ssinado, selado e anunc a-
órgãoe masculinos. Para. controlar í-stes vOS a n te s ' OUe 
transtornos c restaurar rapidamente è '  c
saúde e o vigor, siga o novo tratamenti 
científico chamado R ogena. Mesmo quo 
seu sofrimento seja antigo, garantimos c O .
que R ogen a  o aliviarú, revigorizando sua «
glândula prostética e fazendo com que -  “  - o i  lU n tc, ?. L niUq S o v ie -
v ^ ^ jn t o  muito, anos m a» jovem. Peça t ie a  ou  o s  E. t o d o s  U n id o s  de 
K ogena  em qualquer farmácia. Nossa ga-
rantitz é a sua melhor proteção. :.e jc .se - -v v e r d a d e  r ã .v e n t e  um ti

á e c ’ £ ia ç ã o  c o n ju n t a  d o s  d o is  
g o v e r n o s  a  íe s p e i t o  d a s  su a  •

— indicado no tra- 
tamento de piosta-

tiítes e eistites

Noticias políticas á margem da sucessão
pesquisa em prol de alianças 
£e processa sem cessar. Anun
ciei recentemente os entendi
mentos entre udenistas e ge- 
tulistas em favor do eventual 
apoio do PTB ao brigadeiro 
Eduardo Gomes; a noticia foi

MURILO MARROQUIM 
(Para os "D. A.")

ce dia a dia; já tem a seu cre-> alcançado pela advertenc a
dito conversaçGesj com o sr. 
Walter Jobitr , através de emis
sário, com o sr. Nereu Ramos, 
co.n o sr. Ademar de Barros. 
com o sr. Milton Campos e 
com o ír. Carlos Lindenberg.

continua a “ conspirar” , a mar
gem do partido, com o prssi 
dente da Rerubliea.

i.
recebida, de inicio, com algum O seu recente encontro com c

igovernador cio Espirito Santo 
não foi inteire.monte satisfato- 
r.o. Narrou-me uni dirigente 
do PSD, no Senado-, que 0 sr. 
Lndenfcerg perguntou ao sr. 
Valadares: — “ Quem o inspi
ra nesses entendimentos?” — 
ao que obteve esta resposta: 
“O gal. I? tra” . O governa
dor Lindentcrg observou agas- 
tado: “ Onde está a disciplina 
partldaria? Vooê não está 
prestando informações á dire
ção do PSD. nem a serviço de-

ceticismo nas, hoje. provoca 
um verdadeiro desassocego nos 
meio; particulares. Compro
vada a informação, já se sabe 
que os entend nu-ntos se apro
fundam. Um deputado do PTB, 
bastante ligado ao sr. Getulio 
Vàrgas, me afirmou hoje que 
os entendimentos já se encon
tram na segunda etapa — e 
ele proprio está otimista.

* *«
De sua parte, 0 sr. Benedi

to Valadares também não tem 
perdido tempo. Amiudam-se

Afirmando tantas vezes que 
é cedo para se cuidar da suces
são, o gai. Dutra está no en
tanto cogitando dela. Não- 
apenas por que os amigos en
caminhem o presidente para o 
problema, mas, também por 
que o proprio presidente de
seja entregar o governo a um 
e emento conservador do pais; 
e sobretudo, a um candidata 
que o Catete veja com bons 
o’hos. Isto explica a missão 
d\'usa e continua do sr. Vala
dares, também explica o tele
grama do gal. Dutra ao sena
dor Avelino, achando que a or- 
colha deste ao governo do Rio

| Rio Grande do Norte, deve es
tar,feiro. Lizia-me bem re- 
ceTiemente o sr. José Augus
to, a proposito dos entendimen
tos, que nada tinha a opor u 
re peito, exigia apenas unn 
eo:sa: boa fé. Estava — disse 
•ele — sempre disposto a apo a; 
os movimentos de boa fé, em 
beneficio do seu Estado.

❖  ü. *
Também cm beneficio do seu ’ 

Estado Pernambuco, o senador! 
Etclvtno L ns recordou-me a 
conversa qeu manteve com o 
deputado Osvaldo Lima. To 
dos se recordam: o ultimo can
didatou-se ao govc-rr.e-do Es 
tado, afirmando qre rompería 
com o P&D, casa este não o in
dicasse. “ Tive urna, conversa 
cordial com ele — disse-mo 0

Ia” . Devo adiantar que o senp, 
as informaç'cs sobre os seusj dor meu informante é ardente i Grande do Norte, pelo P3D*lo- 
enrontros com 0 presidente da pprudario da candidatura do cal, fora justa. Tudo demons- 
Republica. A cadeia de confe-j sr. Nereu Ramos. O ár. Va- tra, a esta altura, que o acor- 
rencias d0 sr. Valadares cres-j ladares aparentemente não foi do UDN-PSD, pelo metas no

Alemanha, depo:s da derorta. 
Os artigos eram extraordina
riamente exatos e Kingsbury 
Smith dificilmente poderia ter 
conseguido o material ou pu
blicado os artigos sem a cola
boração do Departamento de 
Estado.

* * *
As perguntas são feitas de 

maneira a sugerir as respos
tas e a verdade é que Stalin 
já as respondeu todas várias 
vezes. Sem duvida, Stalin gos
taria eni qualquer ocasião de 
fazer uma declaração conjun
ta de intenções pacificas com 
os Estados Unidos. EsSas de
clarações, ju atamente com os 
pactos de nâo-agressão, são 
um esporte predileto dos dita
dores . Mas como foi que es
tourou a segunda guerra Mun
dial ? Que fo: feito de tpdos os 
pactos de não-agressão que a 
Enião Soviética assinou com 
todos os Estados fronteiriços 
que depois invadiu em colabo
ração e entendimento com Hi- 
tler ?

Na questão do desarmamen
to, todas as providencias fa
lharam diante da falta de d:s-/
posição dos Soviets em aceitar 
a fiscalização. O bloqueio de 
Berlim foi estabelecido pela 
Rússia para impedir a criação 

na Alemanha
senador; disse-lhe que apoiaria 
qualquer candidato que o par de um E tado 
t do escolhesse e que essa és- Ocidental e naturalmente se- 
colha dependia naturalmente ria levantado se nós capitulás- 
da emergeneia politica na epo semos. Stalin dificilmente se 
ca da sucessão” . Concluiu. — negaria a encontrar-se com o 
“ Mas observei o.ue, em hipote- presidente Truman se êste to
so nenhuma apoiara u t. ern masse a iniciat va da reunião 
didato do PSD o. e tivesse o Por conseguinte, desde que a3 
apoio dos comunistas. E as- respostas, fossem quais " íôs- 
sim agirei” . j (Continua na 5* pag.)
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i  3>2 XARÇ© SE 15-i- D1AUIÜ UI5 SATAE TEROZIEA PASLVA

PORTO -  AEROPORTO
FARfilACIAS DE PLAXTAO

Farmacia Natal, á rua Ulis
ses Çaldas - -  Cidade Alta, 

Farmacià Santo Aritonio, á 
rua Amaro Barreto — Alecrim. 
FILMES DO DIA:

IRIO GRANDE'— A ’s 15.30.. 1 ‘cviu^v, ti dilua uu lua*
e 20 horas laça de Amar- radio-telegrafistj, natu-

gues de Oliveira e de dona 
Maria Laura Rodrigues, .am
bos solteiros’, naturais destê 
Estado, residentes e . domici
liados nesta capital;

Antonio de Carvalho 
Piedade, com 2 anos de ida-

gura” , uma grande produção 
com Jantes Mason.

Preço: Cr $ 7,20.
REX — A’s 15.30 e .19,45 — 

"Cenas Tortuosas'’ , um filme 
po.icial, e o seriado *' A Som- 
Lra do Terror".

Preço: CrS 3 00.
S. LUIS—A’s 15.30 e 19,45- 

“íRomance e Fantasia", unia 
produção da RKO, com Clau- 
dette Colbert e John Wayne.

Preço: Cr$ 6,00.
S. PEDRO — 15.30 e 19.30 — 

“Cenas Tortuosas” , simulta
neamente com oTtex.

ALECRIM — 15,30 e 19,45 - -  
“Aladim e a Princeza de Bag- 
dad” , uma película em teeni- 
color, com Cornell Hilde.

POPULAR — 15.30 e 19,30 — 
“ Janosik, o Libertador” , e a 7a 
ser:e de ‘,0  Monstro e o Go
rila” .
PAGAMENTO NO TESOURO

FEDERAL <
O Tesouro Federal pagou 

hoie:
Pensionistas dos Ministérios 

da Fazenda e Viação.
Pagará amanha:
Pensionistas dos Ministérios 

da Agricultura, Just:ça e Edu
cação .

ESTADUAL
O Tesouro Estadual pagará 

amanhã:
Departamento de Educação: 

Ginásio Normal de Mossoro. 
Grupo' Escolar “ 3ã de Setem
bro” , Professores de Ia Cias
se, Zeladores, Professores d; 
4a Classe e Professores Pro
visórios. Subvenções e Auxí
lios da Capital. Departamento 
de Saude Publica: Laborató
rios, Farmacia e Hospitais. 
Extranumerarios Mentalistas, 
Centro de Saude do Interior. 
•Departamento de Segurança 
Publica, Delegacias de Poüc a ' 
o Investigadores, Policia Mili 
tat; Praças. 1 -

LEITE DE COLONJA CrÇ 7,00
— PASTA "ODOE” OrS 4,50
— MAMADEIBA "PIR EX ” 
CrÇ 12,00 — IPRíl. CrS 8.ÓÕ — 
DlliLlI AXTIN A • E llD A" CrÇ

7,00 — NA FARMACIA 
“ SANTA CRUZ"

Numere avulso 
C rí 0,83

ral de Aracaju’, capital do 
Estado de Sergipe filho de 
Pedro Roberto Piedade e de 
dona Nerita de Carvalhô Pie
dade, com Edite Alves Lean
dro, de prendas domesticas, 
com 17 anos de idade, natu
ral desta capital filha de Joa
quim Leandro e de dona Ma
ria Alves Leandro, ambos 
solteiros, residentes e domi
ciliados nesta capital;

— José Francisco de Ma- 
mede, com 29 anos de idade, 
comerciante, filho de Francis
co Epifanio de Mamede e de 
dona Regina Maria de *Ma- 
rpede, com Ana Fernandes 
de Oliveira, com2 2 anos da 
idade, de prendas domesticas
filha de João Joaquim Fer- , BU1VC1.
nandes e de dona Josefa Ho- ros, naturais deste Estado, re- 
norato Fernandes ambos sol- : identes e domiciliados nesta 
teiros noiurais deste E^t^do r mital.

residentes e domiciliados nes 
ta capital;

— Joaquim Francisco, ms- 
ritimo, com 38 anos de idade, 
filho de Francisco dos San
tos e de- dona Tereza da Con
ceição, com Maria de Lour- 
des de Santana, .domestica, 
com 34 anos de Idade, filha 
de Antonio Joaquim de San
tana e de dona Luzia de San
tana ,«ambos solteiros, natu
rais deste Estado, residentes 
e domiciliados nesta capital;

— Vicente Patrício, com 25 
anos de idade, carvoeiro, fi
lho de Josefa Balbina, com 
Ir-aci Massena Patrício do
mestica, com 20 anos de ida
de, filha de Maria Bernardi- 
na de Souza, ambos soltei-

MOUDADE ESPIRITA 
NATAL

Orientada pela Tenda Espirita 
{[‘Maria da Penha 

NOTA DA DIRETORIA 
Eflta Mocidade, junto ás Mo

cidades Espiritas “Bezerra do 
Menege “ Martins de Arru 
du” <> “ João Batista”, Tenda 
Espirita " Maria da Penha” , 
Centros Espiritas "Vítor Hu
go" e “Arsenio Casta” , visitou 
na manhã dc domingo ultimo, 
27 do mês cm curso, nu.ra ca
ravana fraterna composta de 
32 membros, a Colônia Corre- 
cional “ Dr. João Chaves” , de 
Jundiai, onde, com inteiros aco
lhimento e autorização dos di
rigentes ,daquela casa, falaram 
acs detentos e suas respecti
vas famílias, dentro dos prin
cípios cristãos, d versos cara- 
vaneivos e foram distribuídos 
gcncrosijtlimenticios e algu- 
a as peças vestuárias, pelos 
componentes das referidas 
agremiações.

Na tarde daquele mesmo dia, 
com numerosa assistência, te
ve lugar, na séde da Tenda Es
pirita “Maria da Penha”, nu
ma festiva solenidade, a posse 
da r.ova' diretoria desta Aloci- 
dade, onde se fizeram repre
sentar ano si todas as socieda
des espiritas desta cidade.

f  L E IA M ~ Õ  í 
“ Diário de Natal” i

DE Teriam violado acor 
dos sobne 

repatrirímento Informações uteis
M O S C O U , 27  <*U.P.> —  O  gmL 

verno soviético entregou notrís 
ás embaixadas norte-americanas 

britânicas, aejusando os d jis  
países de violarem os acordos 
sobre repatrianiento c!osi cxla- 
tíàos soviéticos çpile -ainda se en
contram nas zonas ocidentais 
da Alemanha e Ausjtria.

A nota dirigida aos Estados 
Unidos diz que pelo m er»s 116 
mil cidadãos soviéticos ainda 
sofrem nos campos de concen
tração da zona norte-america
na da Alemanha, alem de ou
tros 19 mil nos campos da Aus-
iáiâ.

A nota enviada aos ingleses 
afirma que os britânicos dele- 
em 112 mil cidadãos soviéticos, 
em sua maioria crianças.

j OUÇAM
Diariamentez
Yi /  r

b * r

EMISSORA
ASSOCIADA

Registro Civil
Foram feitos no dia de or- 

tem 23 do corrente mêír, no 
4o cartorio judiciário, cs se. 
guintes registros: 

NASCIMENTOS 
José Gilberto do Nasci

mento, nascido no dia 17 de 
janeiro de 1949, filho de Ma
noel Adolfo do Nascimento e 
de dana Maria Joana do Nas
cimento;

— Maria da Gloria Dias, 
nascida no dia 14 de abril 
1918, filha de Manoel Venan 
cio e de dona Maria do Car
mo;

— Francisca Maria do Nas 
' cimento nascida no dia 22

de Julho de 1930, filha de 
Pedro Joaquim do Nascimen
to e de dona Francisca Ma
ria Marques do Nascimehto;

— Antonio Vicente de Li
ma, nascido no dia 15 de ja
neiro de 1910 filho de Fran
cisco Bernardino de Lima e 
de dona Maria, Rodrigues de 
Lima;

— Ademar Marinho Gal- 
vão, Fillpp, nascido no dia 22 
de fevereiro de 1949, fiiho 
de ^Ademar Marinho Galvão 
e dona Maria de Lourdes 
Borges Galvão:

_— João Borges Neto, nas- 
cidó no dia 13 de dezembro 
de 1919,̂  filho de Maria da 
Conceição Borges;

— Oscar Paulino da Costa, 
nascido no dia 23 de outubro 
de 1929, filho de Emilia Fran 
cisca da Costa;

—  Maria Amélia Lemos, 
nascida no dia 10 de janeiro 
de 1913, filha de Maria Joa
na da Conceição;

— Jaeira Alves da Silva, 
nascida no dia 25 de março 
de 1919, filha de Roberto A l
ves da Silva e Ana Bezerra 
dâ  Silva;

— José Felix da Costa, 
nasçidp,no .dia- # -d* aáezem* 
bro de 1932,1 iilha de Isabel 
Maria da Costa;

— Vital de Oliveira da Cos 
ta, nascido“no dia 28 de Abri 
de 1939, filho de Erríesto 
Francisco da Costa e de dona 
Maria Oliveira da Costa; e

:̂ —■ Marcos Fernando de 
Clareia Maia, nascido no. dia 
20 de Fevereiro de 1949. fi
lho do tenente Evaldo de Li
ra Ma:-a e de dona Lucy Gar 
cia Maia.
CASAMENTOS 

Vicente Ferreira da* Silva 
eom 43 anos de idade, serven- 
fe, filho de Pedro Pereira da 
Silva e de dona Rosalina, 
Maria da Silva, com Maria 
Laura Teixeira, domestica, 
com 32 anos de idade, filha 
de Antonio Teixeira e de 
dona Ana Teixeira ambos 
solteiros, naturais deste Es
tado, residentes e domicilia
dos nesta capital;

— José Paulino Filho, com 
34 'anos de idade, filho de 
José Paulino Fernandes p *4e 
dona Francisca Ecilia de Me
lo, com Suzana Rodrigues de 
Oliveira, com 29 anos de ida
de, filho de Francisco Rcdri-

E S Ã  ©1 L  U I  Si 
HOJE -  Matinée ás 15,30 -  Soirée ás 19.45 -  HOJE

Sexta-feira

Paul Kelly 
cm

SEGREDOS DE 

DE

ATAUBE
4

Junta menu-

O MISTERIOSO 

Dlt. SATAN
(l.a Séry;) -

Sabadò
James Mason 

cm
CONDENADO
Produção Universal

Claudette Colbert - John Wayne - Don De Fore em 
R O M AN C E  E F A M T A E IA ,

P ro d u ç ã o  R K O  R a d io

O PORTO
LOIDE BRASILEIRO —

— O paquete Ííodrigues Al
ves saiu do R;o dia 27, sendo 
aqui esperado no proximo 
dia 6, porcedente de Santos e 
escala. Daqui prosseguirá pa
ra Beleni e escu.a.

— O paquete Campos Sales 
sairá do Rio dia 4, sendo aqui 
esperado dia 14. Do nosso por
to, prosseguirá para o norte, 
até Manaus e escala.
. — O paquete Duque de Ca 
xias está sendo esperado aqui 
dia 14, vindo do norte. Prosse
guirá para o sul, até Santos e 
escala.

— Saiu de Porto Alegrç dia 
Io em demanda dos portos do 
norte, até Natal, o cargueiro 
Rio Tocantins, sendo aqui es
pionado dia 10. Retornará da
qui ao porto de origem e esca
la, recebendo carga.

-7  O cargueiro Rio Gurupi 
está sendo esperado aqui, na 
Ia qumzena de março, vindo 
de Belem e escala. Prossegui
rá daqui para o sul, até Por
to Alegre e escala, recebendo 
carga.

— De Porto Alegre, saiu em 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei- 
lante, sendó aqui esperado dia 
15. Retornará daqui ao porto 
de origem e escala, recebendo 
carga.

— Na linha Tutoia-Itajai, 
está sendo esperado aqui dia 
Io de março, 0 cargueiro Ale
grete. Prosseguirá para o sul, 
até Itajai e escala, recebendo 
carga -

#— Sairá breve de Porto Ale
gre, em demanda dos portos 
do norte, até Natal, 0 carguei
ro Bandeirante, sendo aqui es
perado na Ia quinzena de mar
co. Retornará daqui ao porto 
de origem e escala, recebendo 
cai ga.

— cargueiro Rio Parnai- 
fca é aguardado aqui d a 
8, vindo de Porto Alegre e es
cala. Do nossa porto retorna
rá ao de origem e escala, re
cebendo carga.

COMPANHIA COSTEIRA — 
De Belem e?tá sendo esperado 
aqui, dia 4 de 11 arço, o paque
te AraraogUá. Prosieguirá pa
ia o sul até Forto Alegre e 
escala.

— O paquete Italiité e-l;i 
sendo esperado aqui d:a 7 do 
março, vindo de Porto Alegre 
e escala . Prosseguirá, para o 
norte, escalando em Fortaleza, 
São Duiz e Belem.

7 O Rio Juruá é aguardado 
áqui d:a 3 de março, proceden
te do sul. Retornará ao sul, 
até Santos e escala, recebendo 
carga.

— O cargueiro Campe ir0 é 
esperado aqui dia 4, vindo c!o 
sul. Daqui irá a Areia Branca.

— Do norte é aguardado 
aqui hoje, 0 paquete Itanagé. 
Prosseguirá para o sul, esca
lando em Recife, Maceió, Sal
vador, Rio, Santos, Kio Gran- 
>de e Porto Alegre.

—O cargueiro Rio Guaporé 
é esperado aqui dia Io, vindo 
do sul. Retornará ao sul, esca
lando em Cabedelo, Rec'fe, 
Rio e Santos, recebendo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS DE 

BALTIMORE, FILA
DÉLFIA E NOVA 
YORK
O Mormacdale sairá d’a 25.
— O Mormackite sairá dia 

11 de .março.
— O Mormaereed eairá dia 

25 de março, 'todos para por
tos brasileros.
NORTHERN PAN AMERICAN 
•— O Rio Novo é esperado aqui 
vindo de 1 Nova Orleans, d> 
28. Do nosso porto retornará 
aos portos do continente ame
ricano, recebendo carga para 
Nova York.

THE BOOTH LINE
— Está sendo esperado de 

-Antuérpia e Londres, na 2a 
quinze ia de março, o vapor Bo- 
niface, qut* receberá carga em 
nosso porto para Lisboa, Li-

veupool, Londres e outros por
tos do cont;nente europeu.

— Para a 1B quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá serido esperado em ■ nosso 
porto o vapev Dunstan. 
A G E N C IA S  1>E t r a n s 

p o r t e s
A Agencia Informadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta ci
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos, para Mossoró 
e Fortaleza, ás 0 horas da ma
nhã, e para Campina Grando 
ás terças e sextas-feiras. Pa
ra Recife e Macau, em dias in
determinados.

No foro
VAI RECEBER OS

VENCIMENTOS

O juiz Arnaldo Neto, a re
querimento de Altamjro Ro
drigues da Silva, mandou ex
pedir alvará para que o re
querente receba na reparti
ção dos Correios e , Telégra
fos a importaneia de 722 cru
zeiros, vencimentos da fale
cida Janete Pereira da Sil 
va.
PROCEDENTE A AÇÃO

O juiz Arnaldo Neto jul
gou procedente a ação de in
vestigação de paternidade, cu 
mulada com alimentos, re
querida por Cicera Carlos, 
contra Geraldo Lobato, fun
cionário da Estrada de Ferro, 
mandando descontar dos ven- 

í cimentes do réu a importan- 
‘ cia mensal de 350 cruzeiros, 
em favor da requerente. Foi 
patrono da autora o advoga
do Tarciso Medeiros.,

T istah da quirfta=íei= 
rz nova Cigarreira

Comunkou-ncs; hoje neta 
ihanhã. o jovem J-açob Bar
bosa ter instalado na ultima 
quinta-feira, na rua Frincezu 
Labei, esquina com a rua 
.Toão Pessca, na calçada co 
Bar Botjjinha,' uma cigarrei- 
ra cio sua propriedade, para 
vendagem de cigarros, fosfo- 
ros, etc., atendendo desde ãs 
7 horas da manhã até ás 22 
heras.

Entre o cadente 
e 0 oriente

(De um observador social)

Aviso do Ginásio “ 7 
áe Setembro”

•
A Diretoria do Ginásio 7 

de Setembro avisa que conti
nuam abertas as matrículas 
para, os cursos primário, ad
missão e jardim de infancia. 
cujas aulas já se 'iniciaram.

Sensivel popu*arida= 
de da candidatura 

Prestes Maia

S. PAULO, 2 (Meridional) 
— A reportagem foi infor
mada que a nova direção da 
UDN paulista está sincera
mente empenhada em coor
denar a candidatura do ex- 
prefeito de São Paulo, Pres
tes Maia, sendo cada vez mais 
sensivel sua. popularidade.

Tanto é assim que o prof. 
Waldemar Ferreira conferen- 
ciou cerca de três horas com 
o sr. Prestes Maia, em sua 
residência. A próxima con
venção udenjsta será realiza
da a 20 de março, estando a 
mesma inclinada a aceitar 
aquela candidatura.

Se realmente o comunismo 
i.ves.se base cientifica, ele só 
interessaria, como demonstrou 
itoger Calois, num cios seus ul- 
nmos trabalhos, de manter o 
espirito de livre 'investigação e 
de livre critica. A ciência vive 
mma perpetua renovação e se 

alimenta juntamente da cora- 
agern com que investe contra 

o erro parta donde partir. O 
extraordinário movimento cien
tifico do mundo moderno, que 
se desenvolveu a partir do sé
culo dezessete, coincide, em tu
do, por isso mesmo, com todos 
os movimentos em favor da li
berdade. '

Qualqüer limitação á investi
gação livre e anti-cientifica. 
Destina-se a fraudar a verdade 
e colocar a inteligência culta 
ao serviço nas ambições do po
der.

O comunismo, que foi pelos 
seus ■ partidários intitulado de 
cientifico, não passa entretanto 
de uma transfiguração misíica 
de uma doutrina. Reduzir o 
mundo aos planos marxistas é 
subordiná-lo politicamente a 
um grupo de interesse e não 
libertá-lo pela verdade. Sendo 
esta sempre a mesma, não po
de de forma alguma, se arre- 
ceiar da: critica. Dela se ■.arre- 
teia. porem, a mistificação e o 
embuste que se cometera em 
nome ca ciência.

Dai o drama’ continuado que 
se desenvolve na Rússia, onde 

j todos os investigadores cienti- 
iiccs estão ao sabor dos inves- 
bgaáores criminais. E a histo
ria desse drama não é de hoje, 
porque a ditadura é intolera- 
te c desconfiada.

Não faz muito, no plano da 
biologia, os cientistas soviéticos 
repUuiarain suas relações com 
os cientistas britânicos, a pro- 
uosito da .(oçia ria hereditarie
dade, uma vez que esta deve
ria ser leal aos dogmas do mar
xismo!

E agora o sabió francês Jo- 
liot Curie, de renome univer
sal, p oncipalmente no campo 
da energia atômica e que está 
no Partido, acaba de ser cen- 
si ■ ao o, por ter assumido uma 
atuurie contrária a linha prefi
xada pelo mesmô.

O pretexto para a censura é 
a ue que Joliot Curie falou em 
publico sobre os deveres da- 
queles que estão ao serviço da 
França e da verdade e não a 
serviço cie potências estrangei-

f  ê
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VAMOS ACABAR  
COM ISSO ? C R I M E  E  C A S T I G O

Garotos desocupados, residen 
tes na rua Amaro Barreto e 
proximidades, vêm hã vários 
meses causando grandes trans
tornos aos motoristas e condu
tores de bondes, no trecho com
preendido entre a Policlinica 
do Alecrim e a parada final dos 
veículos. Isto porque, com gra
ves perigos para as suas vidas, 
passam o dia e, principalmen-- 
á tarde, morcegando os veícu
los.

Sendo o transito daquela ar
téria intenso, cs passo g x 
passam momentos dificieis, ve 
rio a ocssib?í!dade de serem os 
garotos esmagados pe!->: 
de outros veículos, que t~aí 
gam com grande velocidacE 
siiii.nfij e descendo a pequena 
ladeira

Devido a intervenção dos fis
cais, proibindo a continuação 
deste abuso e perigo, os meni
nos formam vários gruoos e - 
peram a vinda do bonde para, 
então, arremessar pedras con 
♦••a o mesmo, como sinal de 
protesto peiá proibição de cor. 
tinuarem moreegando. listes cr, 
pçtaculos demoram longos mi 
nu tos, até quando aparecem ro 
local alguns policiais e os me
ninos fogem em disparada.

Como vemos, c ao proprlo 
pai de familia que rabc verifi
car se seus filhos comparecem 
aquele local com este instinto 
e tomar encrgicas providencias, 
para evitar futuros transtornos.

Há poucos dias, foi atendido 
pélo Pronto Socorro um senhor 
que disse ter sido apanhado des
prevenido na plataforma de uri 
bénde, proximo da Associação 
de Escoteiros, por uma pedra 
arremessada por garotos, em 
consequência do que quasi era 
atropelado por um ônibus, quan
do fora prostado por terra, sem 
sentidos.

Vamos acabar com isso? — R.

G R A Ç A S
Laura Lisboa de Medeiros 

agradece a Deus, p.oí intermé
dio de Ozita, a sua cura de in- 
comodos de senhora, que ha 
dois anos sofria.

. Natal, 2 de março de 1949.

O ESPOETE £■' P  O/PEESE'0 ME/S 
p o p u l e e  u o s  E s-n a& os u/v/oos.
£  COM O E M  TCJOO OéVOE C O E - 
E £  M U /TO  P//VE£/EO, E  COE- r 
E U E C E P  TEM  B E M  EL/ S £  U 1 

cre p  <zcta/ t/p ...............E- >

P/PEPLUG COAJSEGU/U PEGE- 
V CO. CUEGEEEM cTU/VTOS,.)PL 

■ &  \ O OLHO MECE/V/CO ESS/K1E- 
< COU 4  t//TOE/E E E  P/PE-- 

-  \  PLUG. POEOUE O TELt/SZ , MICKEY M/EGE, çTCSPuef 1 " ̂ ^OEjdELí/CEUCU GSÍlfíP /

Ponto Com ercial

K AN DE AUMAZEM
Vende se rocentemente cons 

truido, otimo ponto para qual
quer industria ou deposito. 
Construção esmerada, sanea- j 
o, 3 gabinetes sanitários, sa- ! 

ta para escritório. O armazém | 
está localisado á Rua João da ■ 
Mata 57, esquina da Rua Oci- j 
iental, fazendo frente para a 
estarda de Ferro Central c!u j 
tio Grande do Norte.

Tratar diretamente com j 
Lourical Pereira, das 8 ás j 
li e das 13 ás 17 horas em seu j 
escritório á Avenida Duque de , 
Caxias 206-r> ou pelo fone... : 
1980.

C A S A S

VENDEM-SE os prédios ns, 
162 e 168, á Rua Dr. Barata, 
e o prédio 643, com as respec
tivas instalações, localisado á 
Rua Princesa Isabel, esquina 
com a João Pessoa, (onde fun
ciona a Sorveteria Cruzeiro).

CASAS A* VENDA
2 sobr ados r..odeinos, con-

juça  Io», amplos e confortáveis.
de viciam:mte i ar.eados, á Rua
Rot.er.gi, lie.ite para o Institu-
to de E .utaçào (em constru-
Ç- o * ■

Vo Ui! o ia vi.em 1 casa e ter-
roíío í; ni p!<> na Praia de Areia
Pteta .

i iaíar na Rua Dr. Barata,
_ _ t. o.i.’ 1159.

ALÜG A RE a casa na praia
de ..v e ; . preta, de j.ropneda-
oe t o <U.■s I-Toriano Cavale n-
ti, o mio iu . c.oaòu o Lar Le -
bien.

‘ ratai■ < << u Madruga na í  a-
maru Mm rcipal.

| T  E 11 II  E  N O  S

VENDE-SE um terreno nr> 
dindo 20 metros de lrc-nte ) oi 
■„;> ue rundo» em excelente lo
cal da.rua Mipibu’, nesta c'da- 

_ de. Informações com Ismae:
A tratar á Rua Dr. Barate,! Ramos das Neve?, neste ves- 

153 (Farmacia Santa Cruz).' pertino. _ _ _______

i f/A' U M A. P P S A O S - x;  *  
( TA A  T O P A S  £ S ~  <( 

S A S  P££<3íJN TA S:
\ Q  P / N N E iP O  /  i.

_  ETL.ETE T/aJh E  ÜM \ 
ETEOCJE 0 £  CO/JS- \

P E  "EAU A/IBO !  /

K/VÓ E/VTEÁ/TÚ, CCEÃhi] 
PO CUMPE/E PEA/Ey 
KULES/C/ /VEPE 

EA/TBAfP/A E £  ,

AVISO AO COMERCIO E
AO PUBLICO
A Agencia Informadora Po 

tiguar, com o fim de melho • 
Servir a sua numerosa e dis 
tinta freguesia, instalou uma 
filial á Avenida Duque de Ca 
x'as n° 182, Fone 1948, na qual 
serão aceitos cargas, passa
geiros e encomendas para a 
localidades seguintes: Natal a 
Mo soró, saidas: ás quintas 
feiras e domingos. Natal a 
Campina Grande, ás terças e j 
sextas-feiras Natal a João

E m  t o r n o  d e  M a c h a d o  d e  A s s i s
Já se escreveu que Macha- 

’o de Assis foi mestre no cor. 
to “ porque não teve exem- 

! pios na sua lingua e nem tal- 
*ez nas estrangeiros, e até

Pessoa e Recife: ás sextas- 
feiras e sabados. Para melho- 

s esclarecimentos, procurem 
a sua Matriz, á rua Ferreira . _

aves 74, telefone 1638. I suas criações no genero, sao

agora não encontrou ninguém 
que o suplante”.

Realmente algumas das

de poucas coisas que mere
cem o qualificativo de obras 
primas — pelo pensamento 
sutil, amarga realidade hu
mana e técnica literária.

‘ ■Ultimo capitulo” é uma 
dessas — narra o nascimento, 
a vida, a morte e d testarnen-

B o n zi e LuaSdi transita
ram  de re g re s s o  a R om a
Quase incógnitos tio Aeroporto
de Parnamirim os heroicos tri
pulantes do “ Anfo das Crianças

Na madrugada de ante
ontem como passageiros do 
Lancastrian da Alitalia, pas
saram em Parnamirim, pro
cedentes de Buenos Aires, je 
regresso á Roma, o conde 
Leonardo Bonzi e o jornalista 
Maner I-ualdi.

A 20 de janeiro ultimo 
Bonzi e Lualdi passavam em 
Natal tripulando o "Ângelo 
dei Bimbi” um minúsculo 
avião de motor de 120 cava
los, ,q qual cruzaram o A-

que constituiu o maior- feito 
desse genero de heroísmo, os 
dois italianos conseguiram a- 
trair -a atenção do mundo vs - 
ra a sorte de 15.000 crianças 
peninsulares mutiladas dc 
guerra.

Sabe-se que as coletas nos 
paises sul-americanos, em be
neficio das pequeninas viti
mas italiana», renderam a n- 
preciavel soma de 600 mi
lhões'òe liras. Na propr,a 
Italia as arrecadações para o 
mesmo fim atingiram 500flarttlcò em emocionante voe 

direto, de Dakar a Parnaiba. j milhões de liras. 
Com-o arrojo da sua façanha ' Bonzi e Lualdi presentea

ram o “ Ângelo dei Bimbi” -ao 
presidente Juan Peron, da 
Argentina, em retribuição á 
generosidade do governo da 
republica do Prata em favor 
dos altruisticos objetives do 
sensacional vôo.

Os dois italianos, depois dc 
haverem impressionado o 
mundo com sua audacia, pas
saram ante-ontem cm Natal 
quasi incognito, dc regresso 
á patria sem qualquer recep
ção oficial, rapétindo-se Jliás 
a mesma frieza aqui encon
trada durante a viagem de 
ida.

Coelho de Souza

to cie um homem, Mati-as Deo 
dato de Castro e Melo (não 
era parente da Mhrqueza de 
Santos...) que nasceu, vi
veu e morreu sob o signo da 
caiporismo.

Começou a saia carreira do 
azarado bem cedo, pequenino 
quando realizou literalmente, 
a locução proverbial “cair 
ce costas e quebrar o nariz” 
(cuem ouizer saber como foi 
eia 6 conto) e leve a mían- 
cia e a juventude cheias dc- 
decepções; a sua primeira na 
morada, -a grande peixão da 
mocidade,1 casou com o seu 
melhor amigo, que lhe dizia

Confirmada a noticia da prisão de indiví
duo que tentavam derrotar o Gov. chinês

SHANGHAI, 2 (UP) — O 
comandante da famosa forta
leza de Woosung. general 
Chenta Chin, confirmou -a 
prisão de vinte indivíduos a- 
acusados de tramarem um 
golpe para derrubar o presi
dente interino, Li Tsnng Jen. 

Òs conspiradores seriam di

sus, ao envez de notas de 
papel. O soldado raso perce
berá dois dólares e meio por 
mês e um gqneral, doze do- 
]areS
CONTRA A INTERVENÇÃO 

ESTRANGEIRA
NANQUIM, 2 (UP) — Um 

grupo de professores daqui,
rigidos pelo marechal exila- chefiados por Tsing Yu Sin, 
do Li Chi Sen. j publicou uma declaração con
SERÃO PAGAS COM DO- jtra a intervenção dos poten- 
LARES DE PRATA | ----------------------------------'

CHINESA
NANQUIM, 2 (UP) — O 

governo nacionalista anunci
ou que a p.artir do corrente 
mês, as forças armadas chi
nesas passarão a ser pagas 
em dólares de prata chine-

cias estrangeiras, nos assun
tos internos da China, de for 
ma especial, os professores 
se opõem a que essas potên
cias prestem auxilio para 
prolongar a guerra civil.

PREÇO DO DIA
CR,$ 0.80

— “ o seu casamento c um 
dogrr-a” ; bacharelou-se (foi 
até ai o jicu azar) c as de
mandas nao vinham, se vi
nham valiam pouco ou se 
valiam alguma eousa eram 
invaif ivelmente perdidas.

Afinal, casou-se com uma 
certa Rufina, que ele cuida
va “cinzenta c apagada como 
a multidão cios seres huma
nes. boatpof apatia, fiel sem 
virtude, amniga sem ternura 
nem eleição” — era enfim á 
paz pela renuncia.

Um dis. a mulher morreu 
de febre epidêmica c Deoda 
to encheu com a tem ;r?.nrr 
da morta sua vida fracas
sada: a imagem de uma de
funta é Imortal, ninguém lhe 
podia areõata: — desafiava 
agora o fseu mau destino.

Bem, |um dia revolvendo 
ccm carinho os papéis velhos 
da falecida, encontrou umas 
cartas...

P'ra ele chegava: no dia 
do suicídio, Deodato estava á 
janela, desperdindo-se da ci
dade que o conhecera humi
lhado e vencido, quando viu 
passar um conhecido, vitima 
como ele de grande reveses, 
mas aquele colega “tão esbo- 
íeíeado pela vida” ia feliz, 
pisava o solo como se fossa 
dono do Globo, e contempla
va os sapatos que levava — 
novos de verniz, bc n talha
dos!

E o nosso azarento en ce 
re u a sua existência com es
sas conclusões filosóficas: a

felicidade é um par de botas,
calçai-vos caiporas!

Recordei essa página do 
diabolico velhinho do Cosme 
Velho, ontem, diante de uir 
episodio que evidenciava co
mo a vida continua empenha 
da em copiar a arte.

Na galeria Chaves conver
sava com um amigo de inteli
gência fina e culta, quando se 
aproximou de nós um pobre 
diabo, um' desses mulambos 
sociais que a vida mantem, 
para mostrar como pode^ir 
longe na sua tarefa de avil- 
trar a especic humana. Sapa
tos cambados e rotos, calças 
em remendos, camisa de vin
te dias, face encardida e vin
cada, quase de rastros, aque
le resto de homem rolava 
por todns as misérias e tor- 
pezax.

Duplo choque de veículos 
e ferimentos graves

Na madrugada dc ontem j desaparecido_ do locai, antes 
chocaram-se violentamentc Jca chegada das autoridades, 
na pista de Parnamirim, ria 
cho da' ave. Hermes da Fon
seca, o carro ford modelo an
tigo de 1929, placa 1548, guia
do pelo proprietário Otavm 
Evaristo Vasconcelos, e o au
tomóvel de praça placa 1491, 
de propriedade de Maria Lu- 
ci Cabral, e guiado'pelo moto 
rlsta João Segundo Vander- 
lei Pacheco.

Otávio Evaristo Vasconce
los sofreu fraturas e ferimén-- 
tos graves, sendo recoIh-Wc» 
ao hospital Miguel Couto, en
quanto de João Segundo Vau 
derlei Pacheco não se tem 
noticias, em vista de havei

O Ford teve inutilizada a 
pane dianteira, com, amassa- 
mento total do motor, e a res 
peetiva caixa arriada, alem 
de avarias num dos pneus. O 
auto movei de Vanderlei Pa
checo sofreu também avaria 
grossa na parte dianteira, 
com amassamento Co motor.

Momentos depois do sinis
tro chocava-se com os dois 
veículos ali paraiizados ura 
outro Ford, modelo primitivo 
guiado pelo dr. José Tavares, 
resultando desse segundo aci
dente ferimentos de certa 
gravidade num filho do fa 
cultativo e que viajava copio 
passageiro.

TENH A O RíO EM SUAS MÃOS
Compre tudo que desejar na Capital Federal, pe

la menor preço recebendo pelo “ Reembolso Postai ’ e 
pagando em sua casa. Peça agora mesmo seu livro, 
sua roupa, seus sapatos, seu remedio, sua caneta, seu 
radio, as peças ue seu carro, etc., ou o que necesitar 
do Rio de Janeiro a:

4

Arca Limitada
Avenida Rio Branco, 173 — 13° andar s/lJÜÍ»

Só conservava uma coisa: 
pelos em quantidade — suiças 
largas, á arquiduque, vinham 
lhe até ao queixo c uma 
grande cabeleira, que honra
ria um poeta lírico ou um 
tribuno popular, caia-lhe pe
lo pescoço.

Aproximou-se de nós e já 
nas dispunhamos a correspon 
de ' ao pedido discreto, quan
do vimes que se dirigia á vi
trine próxima, onde estava 
um grande espelho: alisou,

i com carinho as suiças, ajei
tou. com as duas mãos, a ca
beleira, recuou para ver o e- 
íeito. E r*a sua cara mal tra
pa: sou um brilho fugidio de 
alegra, quase de orgulho e 
de <’ic:niJade c continuou a 
caminhada, satisfeito consi
go mesmo, com a existência 
e a sociedade — menos der- 
rcada, menos miserável, me
nos trapo.

E nós comentamos, comple
tando o velho Machado: a fe
licidade é um par de botas e 
a abundancia de *pelos con
ceitos filosofico que ao apre
sentar — o defeito do exclui 
da ventura do carecas.

Ouçam ZYB-5 
Radio Polí

D B -LH ê S  H 0 J £
u m  q o l m h  s n n
Ficarão encantados com o sen sabor . . . mais nutri
tivo e cremoso ; - . um sabor inconfundível que so 
o Leite em Pó Goliieri Slole possui, (rolden Stole é um 
leite integral, cuidadosamenie coibido. Somente a 
á^ua foi ©xtraida e unia vez. adicionada dc novo, oO
leite recupera seu eslado original.

Com Golâen State sua‘família recebe todos os bene
fícios do leite fresco e puro.

Golden State é puro e rico em sais minerais c pro
teínas—tão necessários ás crianças em idade de 
crescimento. Devolve as energias perdidas durante 
os estudos e esportes,

(^Em/ÍLXC. ‘

b o j e  m eA M A  

G O L D E N  
S T A T E

S u f i - i e a t o

eptt
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Crônica social
O CARNAVAL .

Fèla-se hoje do carnaval que 
passou. Na hora erti que escre- 
vo deve haver ainda muita 
gen*e adormecida, refazendo- 
«e das alegrias dos bailes e das 

ruas ou sofrendo as conse
quências de continuadas res
secas. Os clariníi rilenciaram. 
as cuicas deixaram saudad
as orquestras criaram roman
ces e novos compromissos, des
pertaram desencantos que o 
•sorriso mais uma vez iludiu. 
Ardei entre o povo, vi os clu
bes', admirei as alegorias, ob
servei os prestitos. Senti tam
bém a sensação de um mundo 
em que os homens ss libertam 
dos precorceitos. Não sei 
quanta gente reflete agora so
bre as insanias do carnaval 
Mas o certo é que muitos de
vem estar satisfeitos e outros 
muito mal sabem agora como 
o quanto se excederam. ..

Diga-se que o carnaval deste- 
ano rehabiíitou-se cm Natal. 
Deve esse sucesso ã Federação 
Carnavalesca, que se constituiu 
eui entidade eficiente, a toda 
a prova. Organisou-se para 
òrganisar e assim o fez. Hou
ve anina ão. houve entusias
mo, houy‘ estimulo. Mais de 
trinta conjuntos andaram nas 
TUás, sendo que quasi todos 
filiados. É’ possível que con- , 
fra a Federação tenha existido 
algüma atitude menos compré- 
cnslva do seu esforço e espiri
to de disciplina. Mas o oue fez 
bastou para que lhe nossavo' 
atribuir o eiito da grande 
•festa popular.

Se não me engano as car.- j 
ções. dominantes- foram as dei 
João de Barro — "Chiqu iu 
Bacana” e “Tem Marujo no 
Samba” , especialmente a pri
meira, temperada de existen- 
cialismo. O famoso autor de 
“tantas outras estendeu, mais 
.uma vez,, o seu cartaz alem do 
ítio, Ós clubes fizeram um 
carnaval a capricho. Cada um 
deq de si o que poude. Neles 
andou o elegante Rei Momo. de 
beiços batpnados e unhas bem 
tratadas, de braços abertos pa
ra os foliões, baíendo palmas 
a«s carros alegóricos, presidin
do no palanque oficial a entre
ga das taças conquistadas. O 
“ D. Pedrão”, com a sua oficia
lidade e maruja â mostra sin
grou nas rótas da cidade, des
de as Rocas ao Alecrim. E os 
“ Corsários Negros” ? e “ Ai 
Vem a Marinha” ? O corso foi 
movimentadissimo, os conjun
tos de rua menos extravagan
tes, os tipos femininos em de- 
clinio. Muita luz, muita gente. 
•O povo gosta mesmo do Car
naval. ..

DANILO

O PRECEITO DO DIA
FRANZINO MAS CAPAZ 

A criança franz'r.a, por es
te simples fato, já se tem em 
conta de miais fiac-a do que as 
demais. Se os pais a cercam 
de cuidados exagerados, ela 
rassa a julgar-te incapaz d 
qualquer atividade e inferior 
ás outras.'Cumpre aos pai- 
evitar que adquira tal convec
ção, não lhe dando atenç> e? 
excessivas. . ✓

Se seu filho é franzino o t 
tenv saude precária, procure 
permitir-lh? atividades com 
pativeis com suas força- 
para que ele não venha a fa
zer; uma idéia errada de «un 
capacidade. — SNES.

— Angela Mulatinho Moi
sés, esposa do sr. Danilo Moi
sés, sargento da FAB, servin
do na Base Aérea de Parná- 
mirim.
J ovens

Roberto Domingos, filho do 
sr. Luiz Eugemo F. Veiga, 
industrial neste Estado. 
Senhoritas

lolanda Medeiros, filha do 
sr. Manoel Soares de Medei
ros, pratico-mór da Corpora
ção de Práticos desta cidade, e 
de sua esposa d. Iracema Gur- 
ge) de Medeiros.

— lolanda Maciel Trigueiro, 
aluna do Colégio Estadual e 
filha do sr. Antonio Trigueiro. 
Crianças

Terezinha Maria filha do 
sr. Mario Gomes ue Carvalho 
e de sua esposa d. í.ita de 
Carvalho.

— Maryland, íilha do sr. 
João Bezerra Lira, funciona • 
rio do vespertino “ A Ordem” , 
e de sua espoja d. Maria José 
Lustosa Lira.

— Fracinete, filha dõ sr. 
Augusto Basiko, do comercio 
desta capital, e de Sua esposa 
d. Ana Fracinete Basilio. 
NASCIMENTOS

Foi alegrado no dia 27 ulti
mo o lar do sr. Luiz Gonzaga 
de Souza, gerente da Padaria 
“ Petropolis” , e de sua esposa 
d. Cristina Costa de Souza, 
éom o nasc'mento de um infe
re-sante garoto, que na pia ba
tismal receberá o nome de 
TJaécio.

m a s . . .
bem  p e n te a d o !

O Brasil venceu o 
Sul-Americano de 
catação para moças

MONTEVIDEÜ, 'l  #TP- — 
O Brasil venceu o campeona
to sul-americano para moças 
ao passo que a Argentina 
manteve sua vitoria r.a clas
se dos homens. A vitoria das 
nadadoras brasileiras foi cog 
siderada brilhante, pois suas 
concorrentes' argentinas man 
tinham apreciável vantagem 
mas as provas d.os dois ulti
mo? dias, deram ás brasilei
ras uma superioridade de dez 
pontos permitindo sua vitoria 
por 1.30 pontos contra 120 da 
Argentina. O Uruguai, que 
ficou em terceiro lugar, te
ve apenas 15 pontos. Nas 
provas masculinas, a Argen
tina venceu com 196 pontos, 
contra 124 do Bras-iL Era ter 
ceiro lugar ficou o Equador 
com 43 pontos.

O campeonato de water- 
poio foi levantado pelo Uru
guai.

RESULTADO DAS ULTI
MAS PROVAS

T l t l C O F E R  0 
DE BARRY
FIXA O 'CABELO

F riccione  d ia 
riam ente seus 

XT.,..-U'yx ; c a b e l o s  com 
Trieóler-o de 
Barry. T ricó - 

i:A fero  d? Barry 
£:% c feito A base 
L  'o lícino; fixa, 

jj&pl suaviza  e
_53% em beleza o
Sgggsa cabelo.

•IR IC O ftR n
0E BDRRY

jW SSS; - 4 em produto 
Lanmtm & K m p L  B írc U y  &  C*. 

ot Brwl* • NHYírti. jS fflp p *»

Duelos á vista

"Peneirar”os medios:o maior problema deFlavio
0  excesso de grandes valóres'exigirá4 ponderação no julgamento da 
critica-Mais, para oiteamá"carioca,,e mais individual è"bandeirante”

RIO, (Meridional) — Na pa
gina de colaborações do “ Jor 
nal dos Sports” , Geraldo Ro 
mualtío da Silva escreveu a se
guinte reportagem:

“ Bem: de uma feita já havi
am formulado conjecturas acer
ca dos grandes “ ciuelos”  «que 
Poços de Caldas assistirá em 
1949. Duelos, naturalmente, no 
elevado sentido da disputa hon
rosa ac um posto no seleciona
do que o Brasil apresentará ao 
proximo Sul-Americano de Fu
tebol. Então, começamos por a- 
nalisar as possibilidades de dois 
setores discutidos apaíxonada- 
mente por alguns e hurnana-

-1 mente 
- |tía zag

por outrem. Era o caso 
zaga central, sb se pode a- 

plicar o termo central, e da za
ga em função cio ponteiro. 
Exemplificando-se? Mauro e 
Wilson.

Mas, senhores, convehamos 
que outros pontos^ ficarão á 
mercê de combate, luta, obser
vação e depoimentos. Muitos 
outros, a principiar pela linha 
media, com Eli, Darjilo e Bigo- 
cie por lado, e Tiauer. Rui e No
ronha por outro.

E’ de se acreditar que esse 
“ duelo” constituirá um dos 
maiores problemas para o tec- 

m co. E, acreditem: se o trio

INTEIRAMENTE DO BRASIL A SEGUNDA 
NOITE DO CAMPEONATO

(Foto de Testoni — Legendas de J. Scassa)

BRASIL, Jdinailu, uft.rsJi,, vibra, a nossa torcida com a che- 
g-ada sensacional de Aram Eofiossiam, dominafldo Yaritorno e dando 
ao Brasil uma das mais expressivas vitorias nos últimos campeo
natos sul-americanos.

I

A s  respostas
(Conclusão da .2a. pag.)

sem as cautelosas reservas, já 
eram conhecidas, por quê fo
ram feitas as perguntas ?

MONTEVIDEÜ, 1 (UP) — 
Nas ultimas provas do cam
peonato sulamericano de na
tação, a brasileira Editm Gro 
ba conseguiu estabelecer un- 
novo record de 200 metros, 
de nado de costas, com 2 
minutos e 47 segundos e 1 
décimo. Em segundo lugar 
chegou Idamys Busin; em 
quinto, Ana de Morais Lobo.

Nos 400 metres, estilo livre 
para moças, Piedade Couti- 
nho ficou em segundo lugar, 
tendo a argentina E.leen Holt 
estabelecido também nov« 
reccrd nesra categoria. Tal'- 
xa Rodrigues obteve o quinio 
lugar e Maria Leão da Cos
ta, o sexto lugar. No reveza
mento 4 por 200, estjio livre 
para nomens o Brasil ficou 
em segundo lugar.

Nada nas respostas eoníra- 
diz os planos soviéticos apon 

j tados neste ; artigos nos últi
mos dois meses. Esses planos 
são os seguintes:

1 — Perturbar o pacto de 
defesa do Ocidente com uma 
ofensiva de paz.

2 — Ganhar tempo para 
consolidar a esfera soviética 
que agora se estende de mui
tas milhas a oeste do Elba até 
ao rio Yang Tzê.

3 — Contribuir para uma 
crise industrial , nos Estados 
Unidos.

4 — Conseguir auxilio ame
ricano para a Rússia e os Es
tados satélites, os quais dei
xarão de ser subvencionados 
pela Kuss:a.
. '■ —  Afastar da Áustria os 
exércitos oeideentais.

r. -— Afastar êt->es exércitos 
do Ale.r.unha.

ANIVERSÁRIOS
Jovens

Transcorreu no dia 28 findo 
o aniversário natalicio do jo 
vem Francisco Cárrpo* da Sil
va, funcionário aa Caixa Eco
nômica Federal

ONTEM ?
Senhoras

Maria do Carmo Silva, espo
sa do sr. Luiz ue França Sil
va, funcionário do 4o Cartorio 
Judiciário desta cidade e pes
soa bastante relacionada em 
nossos meios sociais.

HOJE
&enhores

..Ernesto Fon-eea, medico 
nesta capital.

Mar,oei Pereira Rosas co 
merciante nesta praça.

— Frank Willet Chivers, 
chefe do Departamento Tele 
fonico da Cia. Força e Luz 
Nordeste do Brasil.

— Prof. Mario Cavalcanti, 
diretor do Grupo Escolar “ Au
gusto Severo” e elemento de 
reV.vo em nossos eirculos so
ciais.

— João Mesquita Lopes, co
merciante nesta cidade.
- Amador Lamas, comer
ciante e proprietário nesta ca
pital- 
Senhoras

Oneida Rosas Siqueira, es
posa do sr. Renato Siqueira, 
funcionário da Alfandega de 
Nata1.

—Lili Freire Caldas, espo
sa do sr. Gustavo Caldas, ofi
cial c’o Exército Nacional.

— Maria Dulce Teixeira 
Sanfago, esposa do sr. Abde- 
:,ágo Caldas Santiago.

DR. ALVARO VIEIRA
Chefe de Clinica Cirúrgica 

do Hospital Miguel 
Couto

| CIRURGIA GERAL 
| DOENÇAS DE SENHORAS 
! ELETRICIDADE MEDICA 
i Consuitorio: A v. Duque
j de Caxias, 198 (Terrec)
| Das 10 ás 12 e 14 ás 18 

horas — Fone: 1284 
Residcncia: Av. Getulio 1
Vargas, 704 — Fone: 1423

sampaulino chegar á conclusão 
de que melhor será “ gastar 
menos a pelota” entre si, a ta
refa ao oposto acabará sèndo 
elevada a potência poderosa. 
MAIS PARA O TEAM, A 

“ CARIOCA” E MAIS ES
PETÁCULO, A “ BAN
DEIRANTE”
Mais classica e brilhante é a 

intermediaria “ bandeirante” . Os 
três, perfeitos controladores da 
pelota, todos, sem exceção, se
nhores absolutos do passe lon
go e do passe “ picado” , de'um  
para outro, tome-lá-dá-cá, que 
sempre enche os olhos mas nem 
sempre atende ás necessidades 
do todo, aqui estão para bata
lhar.

O contrario da outra, da “ ca
rioca” ; que não parece tão ci
entifica ou tão intelectual, exce
ção honrosa, feitá a Danilo, 
mas que tem a noção exata e 
prec.sa do socorro aos compa
nheiros, pois tanto trabalha no 
apoio como na defensiva.

Compare-se cada üm de seus 
integrantes. Vejam só como di
ferem até na forma de se por
tarem para a marcação, para o 
passe ou para o ‘•despejo” . 
Bauer é elegante. Antes de a, - 
rematar, de aliviar a retaguar
da, apruma o corpo, etc.

Entre Rui e Danilo-a diferen
ça está igualmeníe na maior 
presença do “ pivol”  do Vasco 
da Gama, pela rutilancia de seu 

' jogo calmo, que se assentaria 
melhor entre Bauer e Noronha, 
mas que, assim mesmo contras
tando com o de Eli, Bigode, Ju
venal e Jorge, não deixa de 
constituir-se num bom fiel de 
balança para quaisquer testes, 
nui e u eentro-medio “ sete pul
mões’’ : dominador perfeito,
corre sobre a arca inimiga. En
tretanto, facilita um pouco a 
presença do contrario pela ae- 
mora em retornar atrás, o que, 
circunstancialmente dificulta a 
ação dos que dependem oo seu 
movimento. «

Notonha, em foriná,' parece- 
me o melhor dos esquerdos. A- 
inda que só senhor da esquer
da, faz çom elá o que muitos 

i de “ gemeas”  não .conseguem 
realizar nas horas de àpertura. 
E possue, ademais, a vantagem 
de estar para ondè marcha a 
“ diagonal” , què, diga-sé de pas- 
sogem, não ficaria èm má si
tuação coró Bigode. * 

i
Aí está. E’ um pensamento 

pessoal sobre, a categoria parti
cular de cada .um dós’ que fi
guram mais á boca cio povo, 
para . o preçnçhimente das va- 
'gas, não obstante á categoria e 
condições atuais ' dé Juvenal, 
que, avançado' está 'ígualmente 
capacitado a correr o , “ pareo”
como quem quer que 
presente.

se lhe a-

u s  QÜATKÜ GIGANTES depois da grande vitoria, Aí estão 
Sérgio, Flauto, Martins e Aram. que superaram em tempo recor
de dos campeonatos sul-americanos, o “ four” argentino favorito 
da prova.

Para conseguir os dois ulti- 
ir 03 pontos em particular, Sta- 
iin sem duvida teria prazer em 
encontrar-se com o presidente, 
talvez em Viena ou Trieste, em 
qualquer ocasiao.

t**
O fato, portanto, não vem 

esclarecer a-politica atual da 
Rússia ou dos Estados Unidos 
nem indica qualquer possível 
alteração da mesma, parecen
do relacionar-se apenas com a 
campanha de propaganda em 
gerrl. (

‘,1 .1

USE PASTA  
DENT1FRÍCIA

f O R H A N ' S
Mão custa mais do que 
es dentifrícios comuns

LLCANCE A FEIJCIDA 
DE QUE ASPIRA!

Procura de conhecer o 
meio de vencer as influen 
cias opostas á sua felicida
de ,e vença os obstáculos 
da sorte usando utn TA- 
LISMAN eficiqnte no as
sunto. Peça sem compro
misso o interessante fo 
lheto explicativo, a P. 
EMTE, Caixa Postal 1141 
— Porto Alegre — R. 
Grande do Sul.

Dr. Genaro Florio
Ciinica Médica do e da criança 

Doenças de senhoras 
Paftos — Perturbações da Gra
videz — tratamento das varízes 

— Ondas Curtas — 
Eletrocoagulação 

Consuitorio e residência: 
Avenida Rio Branco, <67 

Fone: 2417 
Horário: 13,30 horas, em diante

O SETOR MATS DIFÍCIL PA
RA FLAVIÒ ESCOLHER

.Jüsfcamente pela cuyersidade 
õ.e escolas e jipstamente pelo 
complexo do probleníá, tem-se 
a impresção de que esse setor 
será o que mais tratõs dará á 
“ bola” , de Flavio, antes e du- 

^rauío a ' formação dà” seleção.
Além disso,"é préçisb não es

quecer que as opiniões pesarão 
muito 11a.balança, pòr ocasião 
to  “ pçuèiratrfenío” v Está certo 
o.e que os seL primeiros indi
cados dificilmente ou unicamen
te eia caso (ic “ colapsos”  indi
viduais. serão p.òstos^á margem. 
Em todo caso a colaboração da 
critica muito será solicitada pa
ra a solução do'problema. Me
nos paixão, menos bairrismo e, 
então, o processo estará resol- 
vido. . .. .

Depois, então, trataremos dos 
“ sub-suplentes” .
!— ------------------------------------------ 1
I Fraquezas em geral?
! VINHO CREOSOTADO 
j (Silveira)

SERVIÇO SOCIAL DE C O M E R C IO
Funcionamento do Gabinete Dentário

A Delegacia do SESC no Rio Grande do Norte avisa 
aos comereiarjos do Estado que, a partir de 3 de março p. 
v indouro, entrará em funcionamento o--GABINETE DEN
TÁRIO DO SESC que funcionará, no expediente de 9 ás 
12 horas, diariamente, no Palacete Fortunato Aranha, á 
avenida Duque de Caxias 158,

Natal 21 de Fevereiro dc 1949.
Jessé Pinto Freire 

Delegado

✓ 9

MOORE-McCORMACK

O PROFESSOR CASTRO FILHO abraça os jo v f is  v e l r !“- 
tas do Brasil. O chefe da delegação brasileira não conhece a tri
buna oficia! de Touvjile. O seu lugar é o lado da turma, torcen
do, vibrando e sofrendo. *

■•MORMACDOVE” Esperado de Nova York e escalas a 29 
do corrente, receberá cargas para Nova 
York e Philadelphia.

PRÓXIMAS SAÍDAS DL CAÍ.TIMORF, NOVA YORK 
E PHILADELPHIA

“MORMACDALE” Sairá de Nova York a 23 de fevereiro 
“MORMACKITE” Sairá de Nova York a II de Março 
“MORMACREED1 Sairá dc Nova Ybrlc ,v 25 de Março

Mais informações cora
MOORE-McCORMACK (MVEG2ÇA3) S . Ê .
RECIFE - SAO LUIZ - BAHIA - RIO - 
SANTOS - BELÉM - SAO PAULO 
NATAL: Rua Frei Mlguelinbo, 14

R U Y  M O R E IR A  P à ÍV A
rONKS l « « i  • 1M» — CJUXA POSTAL M

FINALMENTi; EFiVH GRÒBA, campeã sul-americana dos 
100 dc costas, entre 1- Br.sin e Talita Rodrigues, seganda e ter
ceira colocadas nas provas, o que evidencia a supremacia do Bra
sil no setor feminino.

Temporada do Vasco da Gama Norte
RIO, 2 (Meridional- -r- A 

reportagem esteve, ontem, 
ém contacto com o sr. Vito-
rino Carneiro, diretor de fu
tebol do Vasco da Gama, E 
o dirigente cruzmaltino, que 
está de malas prontas para 
uma viagem a Caxambu’, te

ve oportunidade de afirmar 
que tudo dentro do seu clu
be vinha caminhando de mo

do muito satisfatória. As ati
vidades estão paralisadas. Os 
jogadores não convocados pa
ra o selecionado entraram 
em ferias e de acordo com o 
que ficou estabelecido, so
mente depois do dia 11 terão 
que se apresentar para o rei
nicio, .do treinamento. Salien
tou ainda 0 sr. Vitorino Car
neiro que a direção de fute
bol está estudando um convi

te para uma temporada no 
Norte, devendo; o Vasco visi- 
iar Fortaleza, Recife, Salva
dor e.Belem cip Pará. A ex

cursão deverá ser positivada 
após o Sul-americano de Fu
tebol, sendo esperado tam
bém a participação dos ele
mentos cruzmalünos, que es
tão á cispcsiçãb do seleciona
do brasileiro. J

DR. M IR A D E A IJ P E R E IR A  
Avisa que, após, um “ Curso de E s

pecialização no Nacio=
nal da Criança” , reinkou a ;;ua “ clinica 
de crianças” , á ru ;í -João Pessoa, 194 
atendendo d i a r i a m e n t e  das jjj horas em 
diante.

D R . B A N D E IR A  D É  M E L O

— Especialista — a
iCurso de apeifeiçoameuto nos serviços dé Proctologia dos 

Professores Pitanga Santos e Silvio cVAvila — R io),
Clinicas e Operações das DOliMCAS ANO-KETAIS 

— Cura radical das HEMORROIDA^ — DOENÇAS DO 
INTESTINO.

(Tratamento racional da PRISiTO DÈ VENTRE, dlat-
réas crônicas, colite, etc.) — ltW o-Sigmoidoscopia — Tra 
lamento das VARIZES (Veias delatadas) — PARTOS. 

Doenças das Senhoras — EJitricidade Medica 
Consuitorio: — Praça Augusto Severo, 250 — Io Salas

i08, 109 e 110 — Fone lb-25
vi •>

Expediente — diariamente, de V Es 5 da tarde 
Residência — Rua João Pessoa 243 — Fone 183o



carnav
preriaçôes gerais sobre a temporada [carnavalesca, encerrada ontem á

as
Obtiveram completo exito 

festividades carnavales
cas promovidas este ano pe
la diretoria do Aero Clube.

Como já tivemos oportu
nidade de noticiar, aquele e- 
legante sodalicio recebeu u- 
ma ornamentação verdadeira- 
mènte deslumbrante,( tendo 
realizado quatro grandes sa- 
raiís dançantes e duas mati
nées infantis, ás quais levou 
a sociedade nãtalense o con
curso de sua presença, em
prestando um espetáculo mag 
nifieff as ricas fantasias fe
mininas, destacando-se pela 
originalidade as das compo
nentes dos blocos “Siberia- 
nas” e “ Chiquitas Bacanas”.

Foram encerrados ontem os festejos carnavalescos 
esta Capital'e. justo é assinalar que indiscutivelmen- 

t assj&titwos abc melhor e mais animado carnaval de 
q ie há noticia na capital potiguar. Diversos fatores 
c ntrihuiram -naturalmente para o êxito dos festejos: 
c$ Momo convindo salientar o brilhante trabalhof rea
lçado pela Federação Carnavalesca e a ampla tola-J.
'yração do comercio e até mesmo dos particulares pa- 

o mglfoQf>fxito dos festejos.
A  imprensa e o rádio tiveram também sua ativa 

irticipaçãa, contribuindo decisivamente para o suces- 
com,que, foi assinalada a temporada carnavalesca 
19,49,.A policia registrou numero reduzidíssimo de-, 

korrencias e de maneira geral pode-se afirmar que o

Í rriátiàV "dqcorreu sem incidentes sérios' o que não 
ixa de ser um bom sinal. O povo queria divertir-se 

Spar.eçe que conseguiu cr seu intento. *■; .■
fj HoiCve- também falhas na organização dos feste-j

f s ã maioria délas talvez pela falta de previsão quan- 
cfo{movimento carnavalesco de 1949. Em primeiro 

lAgnr queremos referir-nos ao corso. Estudou a prin- 
c^ o-^ T é^ em çã o um trajeto que parecia ser o mais 
dcertado e que, no. entanto, logo ao primeiro dia, no 
sábado, demonstrou estar errado pelo grande numero 
de veítíúlos participantes. Nos três dias a confusão foi 
peof. '■ Gáda dia a policia determinava novos trajetos 
e o (pie‘se viu foi centenas de automóveis que prati- 
cámente durante quatro horas de côrso não consegui
am dar- sequer duas voltas tal a interrupção e a de- 
organízação reinantes. A policia não teve a previsão 
dos íacontecimentos o que teria sido facil tendo em 
vista que todos os veículos participantes do côrso fo
ram obrigados a uma licença especial. Os guardas fo
ram-impotentes para a manutenção do serviço e mo
toristas desabusados faziam o percurso ao seu talan- 
te. A  inexperiencia do pessoal da lnspetoria do Tran
sito aliada á falta completa de um plano organizado in
fluiram naturalmente para esse lamentável senão que 
embora não tenha empanado o brilho do côrso, con
tribuiu decisivamente para a monotinia em que o mes
mo foi realizado. Infelizmente não há pessoal ainda, 
habilitado pára esse serviço e por melhor boa vonta
de quê tivessem os guardas e até mesmo o Inspetor 
do Transito, nada foi possível conseguir de prático pa
ra descongestionar o transito. Tudo teria sido facil, si 
a lnspetoria soubesse previamente o numero dc veícu
los que participariam do côrso e si a Policia Militar, 
como acontece, em outros lugares Jiuesse também 
prestado colaboração ativa á Policia Civil tendo em 
vista que esta corporação dispõe de diminuto nume
ro de guardas para serviço de tamanha responsabili
dade qual seja o da organização de um côrso e de dis- 
ciplinamento do povo que acorreu ás ruas. A mistura 
de blocos, ranchos e cordões carnavalescos transitando 
úd frente ou atrás dos veículos que faziam o côrso foi 
uma má medida que teve consequências lastimáveis 
na demora e no atrazo da marcha dos carros. Para o 
ríno, a Prefeitura deverá providenciar o calçamento 
da Avenida Floriano Peixoto e o côrso terá que ser 
feito pela Avenida Deodoro e Floriano, abandonada 
completamente a rua João" Pessoa e Avenida Rio Bran
co pela exiguidade de espaço para manobras de veí
culos e ajuntamento do povo. Côrso é uma coisa e des
file de blocos e ranchos outra totalmente diferente. A-
qt\ÍrténdÔrêm vista a largura das avenidas poder-se-ia niedico mentoso
ôfghnisur duas files em cada lado, uma para o côrso f -  Beaed to Cosme da Silva,
êrmfra pára & desfile de blocos e ranchos, notadamen- " ---- - =--
ie os que participam em caminhões e carros alegóri- 
Wè. Nô ultimo dia o côrso extenãia-se em toda Deo- 
ã•óro atê a esquina de Juvino Barreto passando pela 
Praça Pedro Velho mas a desorganização e a falta de 
iluminação ■ empanaram fortemente o brilho dos fes-
téjóF.YVqo 1» l;i
■ v' O Ultimo dia de carnaval foi indiscutivelmente o 
rftaié -ânvrritido"• emhora çada dia fosse uma surpresa 
maior quanto no brilho e fntusiasmo da temporada 
rnbmeseà. Houve alegorias lindíssimas e fantasias de 
iitxÓ Sém contar nos indivíduos que concorreram sem 
‘dúvida também para o sucesso do carnaval. A policia, 
pófém  âêve ampliar o seu setor de fiscalização em ce.r- 
'fite fantasias indecorosas e que mais parecem um de
safio- á moralidade e á decencia.

Oé clubes tiveram pontos altos com suas festas 
carnavalescas. A sociedade natalense pelo que possue 
de mais .representat iva divertiu-se nos salões do Aéro 
Clube e do América e com o êxito dos dois clubes 
caiu mais um “ tabú” dos pessimistas do progresso da

cidéde. Natal comportou muito bem os dois clubes e 
em ambos houve excesáiva animação e excesso de fre
quência. O Alecrim Clube, o Brasil Clube este envol
vido em lamentável ocorrência no segundo dia, a 
ASSEN e o Ícaro Clube realizaram suas tradicionais 
reuniões dansantes todas em meio a grande êxito e 
entusiasmo. Houve também bailes populares dentre os 
quais os propiciados pela Prefeitura no Teatro Carlos 
Gomes e que tiveram grande frequência.

A Federaçãio Carnavalesca agiu a contento geral 
não só quanto aos trabalhos prévios de organização e 
arrecadação de dinheiro, como também na distribui
ção de. donativos e no julgamento final. Foi um ser
viço eficiente e que influiu decisivamente para o êxi
to do carnaval de 1949.

Eis aí um panorama do carnaval natalense de 1949 
hoje nesta quarta-feira de cinzas, classificado unani
memente como o melhor e mais animado de que há 
noticia.

D I Á R I O  D E  N A T A L
- -- •~rr~ ’’***. :

N A T A L ^  Quãrta'feiriT2 de~ Março de 1949 ________

Sucessos] absolutos nas festas 
carnavalesca do Aéro Clube

As matinées infantis, tam
bém concorridissimas, ofere
ceram a petizada, momentos 
de frenetica alegria, desta
cando-se o bloco “ Jardihei- 
ros da Folia”, constituído pe
los filhos dos associados.

Ontem, ultimo dia do reina
do de Momo, realizou o Aero 
Clube a sua mais animada 
festa de quantas realizadas 
este ano, tendo se prolonga
do as danças até ás seis ho
ras da manhã de hoje. Duas 
magníficas orquestras con
correram para o maior bri
lhantismo da festividade, exe 
cutando ininterruptamente as 
mais animadas composições 
para o Carnaval.

Assistiu ao nascimento de mais de 8000 crianças
Adelaide Moreira e Silva conta ao repórter um pouco de 

seus 35 anos de obstetrícia

Muito ativoo Pronto Socorro
Quase 50 pessoas atendidas nos 3 dias

Foram atendidas, pelo servi- 
ío de Pronto Socorro, do Hos
pital Miguel Couto, nos três 
dias de Carnaval, as seguintes 
pessoas:
NO DIA 27

Tereza Lima Botelho, com 
ferinento ' inciso da região 
frontal, motivado por briga.

-— José Antonio de Souza, 
com ferimento incisp do braço 
d reito.

— José Guerreiro, com feri
mento inciso do couro cabeludo.

— Pedro Agripino dos San
tos, com ferimento inciso do 
couro cabeludo, por briga.

Francisca Martins* inior

KSI

CLIPPER, o rádio que se encontra nas resi- 
J deneiasricas e pobres da cidade. O rádio pa-

ra todos f̂ T forfp O  ck  oa riri/ jti

' L o Cl ip p e uRádios d® alta clas
se, Ja prjstaçõcs des

de 17Í» cruzei íôs

,V * - rs t
8 MODELOS EM

: exposição

• ; Distribuidores:

PE0R0ZA, IRMÃO & CIA. LTOA.
RUA CORONEL BONIFÁCIO, 194

I

A T E N Ç Ã O ! A T E N Ç Ã O !
^Procurem  os afamados baralhos “ 139” 

\ ‘pelos menores preços, na 
L IV R A R IA  M O D E R N A  

Praça Gentil Ferreira, 1367 
Edifício Leite —  Alecrm —  Fone 20=42

ferimento eontuso da região 
orbitaria esquerda e dorso do 
nariz, por agressão na rua 
Àpodi.

— Severino Fernandes da 
SilVa. com ferimento imerso da 
'mão esquerda, devido queda .
NO I .A  28

Francisca Barbosa, com cor
po estranho no ouvido.

— Alexandre 0'Grady, com 
ferimento leve no lábio supe
rior. devido queda.

— Ivanete Martins, envene
namento .

— Maria de Souza Leite, 
corpo estranho na falange do 
dedo esquerdo.

. — Maria da Conceição San
tos, ferimento no couro cabe 
ludo, devido queda.

— Francisco Basilio, coPca 
hepatica.

— Francisco Melo Silva.oor- 
te de foice no couro cabeludo.

' — Gileno Guanabara de Sou. 
za,-fratura do .braço esquerdo, 

i. Francisco Gomes da Sil
va, com ferimento na anão di
reita, devido briga.

—■ José Rodrigues Silva, cs- 
eoriaçíes generalizadas p elo 
corpo.

Pedro Marcclino da Silva, 
com uma facada na região do 
■orax.
1° DE MARÇO 

Maria do Nascimento, com 
um ataque.

— Olhvo Vasconcelos, com 
contusões em varias partes do 
corpo.

■— José. Antonio, atropelado 
por um veiculo, aprespntava 
ferimento no couro cabeludo « 
escoriações pelo corpo.

—1 Maria Batista Paschal. 
com uma sincope.

— Antonio Gomes da Silva, 
contusl es em varias partes do 
corpo.

— Orlando Milton da Silva,., 
ferimento eontuso no couro ca
beludo, devido uma queda.

— Tertuliano Váldevino Mou 
ra, com fratura do ante-braço 
direito, devido uma queda.

— Joana Cesar, luxação do 
pé direito, devido,uma queda.

— Ro.mulo Leite Albuquer
que, com ferida incisa tio cou- 
"o cabeludo.

— José Borges de Albuquer
que. residente em Baixa do 
Leite, em Macau, com uma fa
cada no ventre. Faleceu á noi
te, na hora da operação. Con
tava 4G anos de idade, era ca

çado e trabalhava como va
queiro.

—  Antonio Rafael da Silva, 
fratura da coxa esquerda, de
vido queda

— José Medeiros, com per
turbação na gaixranta.

— Américo ía Silva, feri
mento leve no braço esquerdo, 
•devido agressão.;

— Orlando Lima, fratura do 
ante braço esquerdo, devido

Adelaide Moreira e Silva cor. ta ao repórter alguns detalhes des seus 33 anos de uroci- 
nio em obstetrícia, durante ( s quais mais de oito mil pirr polhcs ajudou a cegonha a 

trazer a este mundo tão chc io ás vezes de decepções.
NÃO ENSÍQGFXEURaras pessoas estiveram du

rante a vida tão permanente- 
mente em contacto com os mis
térios da existência como Ade
laide Moreira e Silva, a par
teira mais tràdicional da ci
dade. Foi com certa emoção 
que um dia destes ouvimos ela 
nos falar dos seus 35 anos de 
tirocinio em obstetrícia, lon
ga jornada em que assistiu 
mais de oito mil pequeninos se
res humanos a verem a luz pe- 
ia primeira vez.

Adelaide Moreira e Silva 
nasceu em Goiamnha, casou 
aos 18 anos, em 1903, enviuvou 
aos 41. Tem hoje 64 anos de 
idade, 8 filhos, 18 netos e 4 
bisnetos. Rpssui^ já um pre
cioso cabedal pratico, quando 
se diplomou em obstetrícia, u

ca, ha 35-a-nos, num dia 7 do 
março. Foi um caso feliz, sem 
complicações. “ F.’ um ho
mem!” , ouviu o pai impacien
te certamente emocionado sus
surrarem lá dentro, aos pri
meiros berros do recem-nasci- 
do. Murilo Cortez era o pim-

Perguntacla s; enriquecera 
com a profissão respondeu ne
gativamente. E acrescentou: 

"Criei meus filhos á custa 
dos serviços da profissão, ho
nestamente, sem bajular. Sela 
deles 'eram menores quando

apolho trazido então pela cego I enviuvei. Consegui educar 
nna. hoje com 35 anos bem vi- todos. Esse o grande orgulho 
vidos. da minha vida. E’ quanto me

E’ rara a familia tradicional basta", 
da cidade que d . Adelaide não I
tenha segurado com suas mãos | Nem a idade, nem as vigi- 
exnerimentadas. nos humbrais ' jias em madrugadas frias con- 
deste inundo, pelo menos u;n j seguiram fazer Adelaide Mo-

queda.
— Dario -Correia, atropelado i 8 de dezembro de 1923, na ca

pepor veiculo, machucou o 
esquerdo.

— Manoel Francisco de Me
lo, atropelado pór um. veiculo, 
apresentava eòpfla* <5es do bra
ço esquerdo.

— José Pequeno Silva, con
tusões em virtnde de queda, 
por erríbr aguês.

— José Eduardo Veríssimo, 
escoriações com fratura da 
costela.
' —• Isabel Cabral, com cojica 

hepatica.
— Alzira Gabriela da Silva, 

com escoriações da perna e ca
beça.

— Antonio Silvo, pancada 
no torax.

— Anatilde Mendes, escoria
ções em consequência de queda

— Foram, ainda, atendidas, 
seis senhoras, p.elo Serviço de 
Maternidade; &

Não se registraram 
incidentes graves na 
cidade, levados ao 
conhecimento da

Policia
Pelo telefone, conseguimos 

apurar junto as 1° 2o 3o e 6a 
Delegacia de Policia, respec
tivamente dos bairros da Ci
dade Alta, Ribeira, Alecrim e 
Rocas1, não ter chegado ao 
conhecimento dos seus res
pectivos delegados nenhum 
incidente de consequências 
graves.

As prisões realizadas, alias ; 
em pequeno numero, foram 
devido excesso de bebida <Je 
alguns foliões mais exaltados 
pelo vapor do álcool.

Lamentável incidente 
no Brasil Clube
Dentre os incidentes de menor 

importância durante a quadra 
carnavalesca ontem encerrada, 
há a registrar o lamentável in
cidente na séde do Brasil Clu
be. durante o baile que a as
sociação promovia ante-ontem. 
Cerca de duas horas da madru
gada se verificou alí um ma
lentendido entre um aspirante 
á paisana, da Aeronáutica, que 
tentava forçar a entrada, e por
teiros do clube. A confusão as
sumiu proporções, intervindo 
depois a patrulha da corpora
ção, que fez uso de casse-tetes 
contra algumas pçssoas que ali 
dansavam.

Serenados os âiiimos não foi 
possível a continuação da festa, 
uma vez que o pânico dos pri-

pital da Republica, no Hospi- 
taL Pró-Matre, curso ainda ho
je mantido e equiparado á Fa
culdade de Medicina do Rio de 
Janétro. De uma tur.ra de leis 
moças foi a oradora e, junta- 
mente com Aurora Schamn- 
baum, mereceu notas distintas, 
sendo as demais companheiras 
as senhorinhas Maria Candida 
de Oliveira, Rosa da Silva 
Soares. Julieta Duarte Nuhei 
e Maria de Morais. Subscre
veu-lhes o diploma o mestre 
Fernando Magalhães e d. Ade
laide tem orgulho dessa assi
natura. A antiga aluna de 
Januario Cicco em Natal, num 
curso teórico e prático de três 
anos, recebia no Rio o prêmio 
do seu aproveitamento,
A PRIMEIRA EXPE-

RIENCIA
Relembra d. Adelaide a sua 

primeira experiencia obstétri-

Grande sucesso no 
baile popular do 
Tealro Carlos 

Gomes
Alcançou o mais franco su

cesso os quatro bailes e duas 
matinées realizadas no Tea
tro Carlos Gomes, pela Pre
feitura Municipal.

A festa popular idealizada 
pelo prefeito Silvio Pedroza 
e que contou com o apoio do 
escritor Camara Cascudo, n- 
ra uma necessidade que há 
muito se fazia nòcessaria,, 
pois como sabemos em nos
sa cidade não existem clubes 
populares, onde todos possam 
brincar os dias consagrados 
ao Momo. E’ necessário, por
tanto, que os bailes popula
res continuem no velho íea - 
tro da praça Augusto Severo, 
se não semanais, pelo menos 
mensais, pois o exemplo ve
rificado no Carnaval, pelo 
modo com aue se densenrolç- 
ram os bailes, é um atestado 
ria necessidade de um salão 
de danças para aqueles que 
não podem se associa,r a clu
bes natalenses por falta de 
recursos inconpatibilidade de 

, situação social

melros momentos havia provo
cado a debandada geral dos 
dansarinos.

O incidente foi depois devi
damente esclarecido e encerra
do, com satisfações aceitas pe
las partes.

dos descendentes. Ha me-m, 
casos de numerosos irmãos, do 
primogênito ao caçula, terem 
respirado pela primeira vez 
em suas mãos. Ou ainda;'mais 
de uma geração, como por 
exemplo Maria Merda de Car
valho. sua filha Elita Carvalho 
de Macedo e sua neta Zilma. 
JDjalma Maranhão, Aluisio de 
Barros, Aa-.elia Bezerra Lopes, 
padre Eima- L’Eraistre Mon; 
teiro e tantos outros então be
bês comilões do dia e ehorCes 
da noite, hoje pessoas circuns
pectas, exercendo varias ativi 
dades e profissões, «vieram do 
desconhecido direta rr. ente ás 
mãos de Adelaide Moreira e 
Silva. Todos eles enchem-lhe 
ainda provavelmente os ouvi
dos com o berreiro infantil ca
racterístico dos primeiros ins
tantes da Vida — mundo que 
os homens tanto complicaram.

Houve tempo em que apenas 
ela e Maria Botelho eram as 
únicas parteiras da cidade. 
Não havia então o serviço de 
assistência dos Institutos cie 
Previdência. E d. Adelaide 
pouco parava em casa. Houve 
mês record dc íO partos. 
Acredita ela ter sido sempre 
muito feliz, não se lembrando 
que durante esses 35 anos de 
profissão tenha a lamenta, 
um unico caso fatal por intpe- 
rie ia.

j L E IA M  O  
j “ Diário de N atal”

Sabado a convenção 
estadual do PSD
Foi antecipada para sabado 

proximo ás 15 horas a conven
ção estadual do Partido Social 
Progressista, originariamente 
marcada para ter lugar a 22 de 
marco. A antecipação, ao que 
nos Informaram, se tornou im
periosa, em vista do inicio dos 
trabalhos legislativos federais, 
marcado para o dia 15 ciesle 
mês, entendendo o partido ha
ver necessidade nessa oportuni
dade da presença no Rio do se
nador Kergínaldo Cavalcanti e 
deputado Café Filho.

O conclave de sabado irá ho
mologar a candidatura já lan
çada, do nome do sr. Café Fi
lho, para o cargo de governa
dor, e escolher os candidatos do 
partido a senadores, respecti
vos suplentes, e deputados fe
derais e estaduais, nas eleiçõçs 
de 1950.

reira e Silva permanecer hoje
comodamente em casa, fruindá 
com os netos 0 sossego de uma 
merecida aposentadoria. A 
profissão já lhe é motivo de 
prazer. Quando seus serviços 
são reclamados, lá te vai eia 
ainda, com andar seguro, tra
zer á luz da vida íqais um p nt- 
polho!

À  C I D A D E
Deverão ser entregues ho

je ao Governo, as possantes 
maquinas “ Patrol”  adquiri
das pela atual administração 
e destinadas a melhoria de 
nossas estradas no interior 
do Estado. Prestarão elas; 
serviço de inestimável valia 
e é justo ressaltar os esfor
ços do chefe do Executivo es
tadual para a compra dessas 
máquinas, que são de preço 
elevado c de dificil aquisi
ção . Sahe-se que elas serão 
destinadas ao interior do Es
tado e para as diferentes 
zonas deverão ser enviadas 
nos proximo- dias. Aconte- 
« O, porém, que a capital po
tiguar está necessitando ur
gentemente de reparos de 
monta em vários trechos de 
.siias. ruas t avenidas, nota- 
damente nos bairros de Ti- 
rol e Alecrim e a Prefeitura 
não dispõe de uma máquina 

‘ desse tipo. Seria o caso de 
peemitir o chefe do Executi- 
\o a permanência nesta ca
pital, pelo menos durante 
dois ou três meses de uma 
das Patrol agora adquiridas. 
A esse respeito, fala-se que 
uma comissão de motoristas 
procurará o Governador do 
Estado sugerindo a medida 
c solicitandi, a sua aprova
ção. Não resta ducida que 
ó uma pretensão justa e que 
<le cerfo, será atendida. 
Quem percorre os bairros 
da cidade notadamente em 
pontos pouco mais distantes, 
sabe que a areia está prati- 
ramente impedindo qualquer 
transito e dificultando até o 
serviço regular de ônibus.

E como está ainda muito 
distante a solução do proble
ma com a pavimentação da 
cidade, uma das máquinas 
"Patrol” seria de ajuda efi
caz á irelhoria das vias de 
acesso a muitos lugares da 
cidade hoje quasi inaccessi- 
veis ás. rodas dos veículos. 
— Y.

D R . J A C O B  V O L F S O N
(Curo de Aperfeiçoamento n> Argentina) 

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇOE3 E TRATAMENTOS 

Conaultorlo: Praça João Maria, n.° 64 — fone: 1171 
Consultai: — Das 15 ás 17 horas



Ainda a formação de um novo partido
I   _  . .   ■ ■■■    ̂ ----^  '■'■■■         -J 1    ■ — ■ -       ■— -  ■ —I- ---- —

Vae de vento em piopa,;dizjReaCão contra as declarações dos comunistaslíamericanos
o senhor Nogueira  ̂Filho
Sensacionais declarações ,em São 

Paulo do procer progressista
' S. PAULO, 3 (Meridional) 

~  Chegou aqui o deputado 
Paulo Nogueira Filho, secretá
rio geral do Diretorio Nacional 
do Partido Social Progressis 
tá. Falando á reportagem so
bre o novo partido em organi 
cação, disse que o mesmo vai 
de vento em pôpa e as secçõtes 
do Pará, Ceará e Rio Grande 
db Norte estão praticamente 
constituídas e já trabalhando 
para a causa do partido.

Prosseguindo, acrescentou: 
“Contudo, a noticia mais sen
sacional é que até o fim do

mês. seremos a terceira ban
ca a do Senado e quanto á Ga
mara, na História do Brasil 
contemporâneo, nunca um par
tido cresceu tanto cm tão pou
co texpo” -

Finalmente, renorlando-se á 
propa’ada candidatura unica e 
á reforma ministerial, disse: 
“O candidato unico é uma uto
pia e aliás, a meu ver, é êste 
um assunto superado e quanto 
á reforma do Ministerério, não 
acredito nela, pelo menos por 
hora

E m  foco a Campanha Na
cional contra a Malaria 

Declarações da sr. Mario Pinoti

MARIO DE NATAL
CBGAO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS* 

Fundado em IS de Setembro de 1931
ANO X — NATAL — Quinta-feira, 3 de Marco de 1949 N° 1.805

Ainda em foco as negociações de paz na China
Esperanças de um arranjo definitivo dos problemas internos do paiz

pois o exercito é “ excessiva
mente grande” , e informou que 
Hsu Kan exigiu a redução dos 
efetivos militares a três milhões 
de homens, mas que a propos
ta foi arquivada.

Acrescentou que o atual sis
tema Ge conscrição foi “ um 
fracasso e uma carga”  e reve
lou qUe existe um movimento 
para abandonar esse sistema e 

ÍÉÍI ’  re-

S. PAUI.O, 3 (Meridional) 
— O diretor do Serviço Na
cional de Profilaxia da Malá
ria, sr. Mário P;noti, através 
das o/idas da Rádio Cultura, 
cpi rede com a Tupi paulista, 
lealizou uma jaalestra sobre a 
Ca:r.panha Nacional Contra a 
Malária, apresentando os pia-

Não está no nu j u 
ro dos sustentes 
do P .S .D .

RIO, 3 (M.) — Em face cia 
ruoiicia de que o sr. Neto Cam
peio não aceitaria sua convoca
ção . corno suplente do PSD per
nambucano, para ocupar uma 
vaga comunista na Camara Fe
deral. declarou-nos éle não es
tar incluído no numero de su
plentes daquele partido. Tendo 
sido candidato de uma corren
te política que combate o par
tido majoritário de Pernambu
co, considera agora como não 
existente qualquer laço que por 
verrtura ainda o ligasse ao PSD. 
daquele Estado.

nos. de trabalhos para o ano 
cm eurso e balanceando as ati
vidades anteriores.

Declarou que dos 1-987 mu
nicípios brasileiros. 1.114 esta
vam atingidos pola malária. 
Copi a utiliza ão do D.D.T-, 
afirmou que iniciado em 1944 
o combate á malária desenvol- 
veu-sc e em 1948 mais de meio 
milhão de residências íor,.m 
dcdctlzadas, tendo sido gastos 
800 v il toneladas do produto 
No ano em curso, será multi
plicado várins vezes, atingindo 
§ milhUes tie toneladas.

Concluiu afirmando que o 
Serviço Nacional de Malária 
el'urinará dentro em breve a 
febra a varela da pauta dos 
grandes problemas náciona;s

PREÇO DO DIA 
CR.$ 0,80

CaíunoParáoavião
americano

BELEM, 3 (M.) — O cônsul 
norte-americano aqui, recebeu 
de Bragança o seguinte telegra- 

I ma: "Comunico-lhe que ontem 
ás 2o horas, após sobrevoar vá
rias vezeá esta cidade, caiu a 
poucos quilômetros de distancia, 

| incendiando-ss, um avião d.a 
força aérea norte-amer icana, 
com a série 3035. O aparelho 
conduzia uma tribulação de 
quatro pessoas, que saltaram de 
paraquedas, salvando-se todas 
ilesas. Foram tomadas provi
dencias imediatas, ficando os a- 
ludidos tripulantes, hospedados 
por conta da Prefeitura local. 
Oàvíão partiu em seu ultimo 
vóo, de Georgetown, pilotado 
pelo capdão Jonathan - Çlarck, 
tendo o capitão Bul Safelds. co
mo co-pi!uto; o sargento Win- 
son, como rádio-operador e o 
s:\ J. Savíak. O telegrama é as
sinado pelo preferto cie Bragan
ça. Os sobreviventes e^ião sen
do aguardados aqui.

CANTÃO. 2 (U.P.) — O pri
meiro ministro Sun Fo revelou 
que ele e os membros de seu 
Gabinete, assim como vários 
outros lideres proeminentes do 
governo aceredam ao pedido do 
presidente interino Li TsUngjen 
para que regressassem a Nan- 
quim imediatamente, a .fim de 
participar das negociações de 
paz com os comunistas. Espe- 
va-se que as negociações sejam
iniciadas pouco depois que Shao ■ adotar-se outros meios de 
Li-Tze, membro da missão de crutar soldados, 
paz do governo, informar LL 
Tsung-jeu sobre as Conferências 
que manteve esta semana com 
lideres comunistas. inclusive 
Mao Tze-íung 
ENFRENTAR\ A

OPOSIÇÃO
Espera-se que Shao L.-tze 

chegue a Nanquim, procedente 
de Pequim, hoje ou amanhã.
Embora Sun Fo tivesse evitado 
o completo rompimento com o 
presidente interno, o que tal
vez tivesse deitado por terra 
por completo, as negociações de 
paz, deverá anuda fazer frente 
á indignação dos íeglsladorèi 
de Nanquim. que o censuraram 
por haver "íugdo"” de: Ivau-
quim. Pelo menos um desses 
'egdsladores exigiu a renuncia 
de Sun Fo. Este declarou a um 
grupo de jornalistas que viajaj- 
á de avião com seu Gabinete 

para Nanquim “ dentro de aV 
guns dias” , porém manterá ur» 
gabinete governativo em Cán- 
tão. Indicou que os ministros 
das Relações Exteriores, da Fa
zenda e da Defesa. Wu Te-cheu,
Hsu Can e Hsu Fung Cheong, 
e os ministros interinos ' lia E- 
ducação e das Comunicações já 
se encontram em Nanquun ou 
viâjarão para ali breve: ....
SOLUÇÃO PARA OS PRO

BLEMAS INTERINOS
S m-Fo declarou que não re

cebeu um informe completo so
bre as questões da ultima mis
são de paz que visitou os co
munistas, porem que “ suben
tendia que aparentemente ha
via conseguido adiantar as ne
gociações” . O prmie.ro minis
tro disse mais que tem espe
ranças de que a conferência da 
paz a ser celebrada eventual
mente culmine num "arranjo 
definitivo dos problemas , inter
nos do páís” . Ao se lhe pedir 
que falasse sobre a carta do 
legislador L u Pu-tung exigin
do-lhe que renunciasse, Sun-Fo 
disse ter recebido a carta, po
rem aue não a lera. Afirmou, 
não obstante que pessoalmen- 
te alegrava-se pelo fato do le
gislador tê-lo acusado publica- 
meníe de haver feito mau uso 
dos fundos do governo e drsse 
que não pretende renunciai’.

Acrescentou que tem espe- 
anças de que sejam reduzidas 

as forças armadas da ' China,

NEGOCIAÇÕES DEPOIS DO
DIA 15
NANQUIM, 3 <UP) — O 

premier Shi Sun Fo informou 
que os comunistas concorda
ram. em realizar negociações 
de paz com os nacionalistas, 
depois do dia 15 do corrente.

■Essas conversações são des
tinadas a'pôr fim- á longa guer 
ra civil iniciada ha 22 anos e 
serão efetuadas na base de 
absoluta igualdade das duas 
partes.

NOVA OFENSIVA DOS
COMUNISTAS

NANQUIM, 3 (UF) — a  
Agencia “ Central News” diz 
que as tropas comunistas lan
çaram nova ofensiva na di
reção de Sian, na província 
de Shensi. Até agora fo
ram ocupadas as cidades de 
Ching Yiang e Kuotuochen. 
■ao norte e noroeste de Sian. 
A marcha para o sul conti
nua.

Afirmações do 
dep.RichardMixon

NOVA YORK, 3 (UP) — 
Os congressistas tanto demo
cratas quanto republicanos, 
reagiram cie maneira unifor
me contra as declarações dos 
chefes comunistas nerte-a- 
mericanos. O deputado Ri- 
chord Nixon declarou que 
não existem leis para en
frentar gente capaz de fa
zer tal coisa, é urgente que 
essas leis sejam criadas-

700 cadaveres a= 
guardam seoultura

NOVA YORK, 3 (UP) -  
Cerca de 700 mortos estão a- 
cumulados nestea ihfdda 
cumulados nesta cidade, a- 
guardando sepultura, devido 
á greve dos coveiros nestes 
últimos sete dias.

O cardeal Spellman anun
ciou que hoje irá ao Cemité
rio do Monte Calvario, le
vando cem seminaristas pa
ra sepultar esses mortos e 
afirmou que a greve era de 
inspiração comunista e uma 

| afronta á Igreja., ------------------------------------

Censuradas as ds 
clarações de 
Queílie

PARIS, S (UP) — A orga
nização denominada “Radi
cais e Resister.cia da Esquer
da” publicou um comunica
do, censurando as declarações 
do primeiro ministro Queílie, 
em sua entrevista ao vice- 
presidente da LTnited Press. 
Textualmente, ésse comuni
cado diz: “Ao pedir que os 
exércitos norte-americanos 

impeçam os russos de atra
vessar o rio Elba, o premier 
está empenhando a Fiança 
numa coalisão contraria ao 
espirito e á letra das obriga
ções internacionais por ela 
assumida” .

PAZ NAS AMÉRICAS — Representantes da Nicaragua e da Costa Rica assinam na sede da União 
Pan-Americana em Washington um tratado de amisade que põe termo á dispuía territorial entre 
os dois países. Aparecem no flagrante, da esquerda para á direita, os srs. Guillerme Sevilla-Sa- 
casa, embaixador nicaraguense: Henrique Coraminas, da Argentina, presidente do Conselho da 

Organização dos Estados Americanos, e a embaixador costarriquenho, Mario A. Esquive!. 
-------------------------(Foto I.N.S.) ------------------------------

lim acidente põe em sobres
salto o pessoal de V. Redonda
Píralisado o fabrico de ferro-Estarà em funciona- 

! mento dentro de dois meses

Teve ífm rdas 
chenko em publicar 
o seu livro “ Escolhí 
a Liberdade” em

1943
PARIS, 3 (UP) — Victor 

jKravchenko declarou que em 
• 1943 teve duvidas em publi
car seu discutido livro “Es- 
colhi a Liberdade” e isso por 
que naquela época os Estadog 
Unidos eram muito amigos 
da Rússia, de modo que ele 
temia ser entregue aos sovié
ticos. Mas agora a situação 
mudou.

B r u t a l  c r i m e  n a  
R i o - P e t r o p o l i s  -

RIO, 3 (Meridional) — Ve
rificou-se um acidente na 
Uzirra de Volta Redonda, em 
consequência de um desaran- 
jo no alto forno, pondo em 
sobressalto o pessoal que lá 
trabalha. Em consequência, o 
referido forno deixou de fun
cionar, paralizando-se desse 
modo o fabrico de ferre.

Outras secçoes como co- 
queria. laminação, etc. ainda 
estão em movimento, devido 
á grande quantidade de fer- 

.! ro já-fabricado e em estoque. 
Soube ainda a reportagem

que o conserto do alto forno 
— 'aliás o unico que a usina 
possue — sõ se dará dentro 
de seis meses e será feito pe
la firma norte-americana qué 
o construiu e que lhe deu 
garantia de cinco anos de 
funcionamento, no minimo 
estando ele ainda com quatro 
unos de atividades.

Apurou “A Manhã” que n 
acidente não teve aspecto de 
verdadeira catástrofe, em 
virtude da ação eficiente 
çom que agiu a pessoal d% 
companhia, evitando -a explo-

RIO, 3 (Meridional) —  V e
rificou .se na rua Lobo Junior, 
um brutal crime, nas proximi
dades da variante Rio-Petrópo- 
lis.

O cabo motorsta do Exerci
to, Oscar Leal da Silva, pas
seava com sua noiva, quando j 
chegou um carro conduzindo 
diversos soldados da mesma 
corpo a ão. dêle saltando um

sargento que discutiu com o 
cabo.

Nessa altura, apareceu ou 
tro militar, que dizendo pala
vras insultuosas, atirou do in
terior do veiculo, atingindo-o 
na altura do ouvj/ío e matando- 
o . Em seguida, levaram sua 
noiva, deixanda-a mais tarde 
em virtude de seus gritos de 
socorro

D enunciado s os fafsarios
t

presos recentem ente

são que parecia iminente.
RIO, _3 (Meridional) — A- 

puramos junto á direçfo ds 
Usina de Volta Redonda qu^ 
a paralização do >alto forno 
nada mais representa do que 
uma operação de rotina, com 
a finalidade de revesti-lo de 
vijolos refraterios, para con
tinuar funcionando.

Apuramos que dentro de 
dois meses voltará a funcio
nar, sob a orientação de téc
nicos norte-americanos. O es
toque de gusa existente na 
usina, dá pana mais de seis 
meses.

Mortos os presidia*
rios quando fugiam 

da prisão
BARRANQUIL.LA, (Co

lômbia), 3 (UP) —Ontem á 
tarde a policia matou trés 
presidiários que fugiram da 
prisão durante o domingo de 
Carnaval. Cercados no bair
ro de Lucero, os fugitivos o- 
puseram resistência, sendo 
então abatidos. Com isso, fi • 
cou reduzido para 19 o nu
mero de criminosos que ain
da se encontram em liberda
de, depois d?, espetacular fu
ga._________

2o' dia debloqueioaSíuncioiiariosiussos
P r m v e t o a n t e  n8» estã» solrenáo s í l s .f o s e  r a  tlicial

FRANCFOU.RT, 3 (UP) — 
Iniciando-se o segundo dia ao 
bloqueio dos oito membros da 
Missão de Repartriação Sovié- 
tira ,um ten&nte russo 
ceu á porta do edifício blor 
queado e gritou para a gua - 
ua-, “ Dê-nos jornais. Estamos 
isolados do mundo, aqui. Não 
podemos ao menos ler jtv- 
nais?” .

Os guardas norte-america
nos deram-lhes um. vespertino 
da auarta-feira.

FíBANCFOURT, 3 (UP) — 
Atendendo a um' pedido dos 
miT tares russos bloqueados 

- nfirorédio d? Missão de Re-a-

. ISOLARAM A 11UA EM 
' FRENTE A MISSÃO DE 

REPATRIAMENTO
tríação Soviética, ui ■ 'arca 
norte-americano passo. • te
nente que fez o pedido um nu
mero do “ Star and Stripe ” , 
órgão do Exército dos Estados 
Unidos. ,4’ sruisa de agradeci
mento, o tenente d sse aojlarcm  
guarda, por cima dos oa bro : te da 
“ Estamos aquecidos e á vonta
de”

Um oficial norte americano _
disse que os russos provável- j declarou que não permitira 
mente não estão sofrendo sêde, ‘ um abastecimento aéreo _ em 
porque, por medida de precau- i miniatura, com os simpr.tiznn 
cão talvez tenham enchido | tes. jogando suprimento por 
três banheiras, antes de sei-, sobre o muro do edifício. Os 
cortado o fornc-cimeniõ dágua i russos doravante não recebe.
* :ld energia. Irão absolutamente nada.

FRANCFORT. 3 (UP) -  
Tropas norte-americanas iso- 

ccmpletaaiente a P<u - 
ma em frente á mis

são de repatriemento russa.
O chefe ae policia do exer

cito ianque, coronel Wood,

RIO, 3 (Meridional) — Na 
7a Vara Criminal foram denun 
ciados como incursos nas pe
nas dos artigos 25, 289 e 349 
do Código Penal, os seguintes 
falsários presos ^recentemente 
Expedito CastroT Alfredo Cor
reia Lima, Hélio Gabrielli, Al
berto Rohne. Isac Salomão. 
Flávio Almeida, Paulo Osório, 
Álvaro Sales, Euclidcs Batista, 
Luis Hénriques, Orlando Soa
res Filho e Nair Batista.

Na denuncia, o representan
te do Ministério Publico re
quereu a instauração de- inqué

rito administrativo para apu
rar os espancamentos sofridos 
pelos dois acusados, Euclides 
Batista e~ Alfredo Correia Li
ma, conforme alegam.

Escolhería um general para 
companheiro de chapa

RIO, 3 (Meridional) — Nas 
rodas da Camara Federal di-

Empréstimo de50 milhões 
de dólares ao Brasil

RIO. 3 (Meridional) —- A 
imprensa noticia que o Banco 
Mundial de Reconstrução está

EmS. Paulo oudiretor'do 
“ Chicago Tribune”

S. PAULO, 3 '(M.) —' Esta ci
dade receberá amanhã uma das 
figuras mais expressivas do 
jornalismo mundial. O coronel 
Robert Mac Cornick, diretor- 
presídente do “ Chicago Tribu
ne" , viajando em companhia 
da esposa e de vários assisten
tes, chegará aqui em avião par- 

\ tieular , ,

Após sua chegada, o cel. Mac 
Cornick oferecerá uma recep
ção à imprensa, durante a qual 
concederá uma entrevista cole
tiva. A noite será homenagea

do com um jantar, pelo Clube 
dos Diretores de Jornais e no 
dia 5 participará de um almo- 

Jço com o governador paulista

estudando a possibilidade de 
conceder um empréstimo de 
59 milhões de dólares ao Bra
sil. para financiamento da imi
gração. O dinheiro seria em
pregado no plano de coloniza
ção rurgl, com o aproveitamen
to inicial de Um contingente de 
duzentos mil imigrantes ita
lianos. que entrariam em nos
so pais nos próximos 5 anos.

Além do empréstimo, seriam 
aproveitados para custear as 
despesas, os fundos italianos 
descongelados. O plano traria 
grandes benefícios á economia 
agricola do Brasil e contribui
ría ainda para solução do pro
blema da falta de trabalhado
res no campo. _ , , m

zia-se pouco antes do Carnaval 
que, caso o sr. Ademar de 
Barros sc candidate á sucessão 
de Dutra, escolherá para com
panheiro de chapa, um genera’ 
do exército, da ativa.

Acrescentava-se que essa 
fórmula é igualmente esposa
da pelo prefeito carioca, o 
qual sustenta de igual tr.odo 
que o chefe do Executivo ban
deirante, que o candidato de
mocrático á Presidência deve 
ter como companheiro de cha
pa, um general do Exército, pa
ra que lhe dê força.

ATACADA A CIDADE 
JOGLAlvARTA

DE

BATA VIA, 3 IU.P.) — A im
prensa holandesa informa que 
grandes forças de republicanos 
indonesianos atacaram segunda- 
feira a cidade de Jogjakarta, 
antiga capital da Republica.

Os atacantes foram porém 
repelidos pelas tropas holande
sas
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ni :5aba de dirigir aos reitores 
das SInWersidades brasile ra 

’ u'V. s ; élo no sentido de não se 
(ie> iiter: ssareia dos temas po- 

nos seus contactos 3 rios 
ii;j:;3'.!-:"ais professores com a 
modtlada que frequenta as e=,- 
colas superiores. Pareee-aos 
que 5/ r. primeira 'ez  que. en- 
•re Jós um tit lar da pasta 
da Educação ,<>ira tal inic ati- 

jsmo porque o costume 
(iqui vigomnte era o de 

afaátav 0 mais possivr.l a Uni- 
vt-râdade da poiitica. conto ce 
ela íonstitusse nas cátedras 
túgJfde perigoso capaz de sei- 
t:’.v%.r as mentes jovens.

Optra é. no entanto, a vci- 
ca■!£. e o autor da oportuna 

enfrentando piv- 
corá^itos já muito generarza- 

c p n ip r o íc o m  efeito ao 
não familiar -ar o 

cstiviante. logo de inicio com 
< sjaos oinci- cs da democra- 
<1. írasile :ra, não é senão en 
Itegá-lo indefeso, nas ruas á 

r.ção pertir.a', e solerf 3 dos 
iu.migoj do regime, w  ap 10 
c.uòacioeos'e iv iis.

‘‘ A explicação, portanto, io «  
legitimo* princitros demo,Ta
lhos, conto das bòas n irmão 
constitucionais que nos rfgom. 
em conferências, nalestre.s sne-

”  1 ; • »

i'os.|p com 
dizei coe

- f> ‘ ca *>rrtario5 11a1
• 1 oprtas au ü', he.vpr? que
çt7orv.i:;y, c ainca t.n
rios x delates entre pro?
reg e alunos" - .'•ó jiodc. me-!j
paveímente, car os mais gl&-
tos ic .r.ltad 's. ao hün1Uiat,
vou:d a: j.oUc oa jovens
dan;«- á “ co:• rcenáão ca, r?.
: lhé iiv :aoci'.'u-ico. cuja mais

ora expressão e q. resperc.-) .1 
: c a ijçaabiadz. entre todos 
: aplicação dá lei” .
Nada uíelhorp • se:») -que ,d; , 

ue o rtfcliíhip desse respeito 
desse proçptb ) ootq venh.i m 

» atihjir. stiaçã icim a. da ai:
1 utüea.- »!as;a«i<‘i-idades' do <•»» •
sino ir mane* ttt i'special, dos
! l ofc J~ o .cn tr^  os
cidadãos .OS S indi^idos.
r.ão só *JííTci» >uV cultura
á juvont uçc. ruiA í Hiiiliem ; •

or;ar. ’ a .:,i. ."l> !!. seguranç;.
-03 sĉ ; -• * f  ? p a -o s  no
icn  c*aa 1tia: im ütúi;.

0 Estado i -•'!g'l 0 è«tu-
«• ínte* à 'êátaVj. 'Àíilc 1 ■ u a t in j  i
'■' m a d l ( •'Je. a ca
‘•oíht i- •*.,/))?.. en trr imi partido
e outro C.UÍ Ml* -:t "•fõnlirs ' se
a r i em 1 ç íã  lb-V ■ >. f . 11 Yú-
to, fOJ , 1,,ua qca  :liá J.nnibfm dc
-t utiliz.0 .è x , ..lua eafias «Ia
(.■■■ iudos jipíft -i*crr! •. 'Ui a ,;mhá-
■ t» nesèk' íj t* 0.0 obri-
Ta, pQp.nítihífo.pipé: gni lugar

RIO. (Copacabana), 13 — Es
tá tomando o general-piesideti- 
te hábitos americanos: discute 
interesse ao almoço. E’ uma 
pratica yankee discutir negoci
as comendo. No ultimo almoço 
que tive com o chefe da Nação, 
entramos a aflorar, e apenas a- 
íloramos, um assunto, já toma
do em começos do ano de 46 e 
que depois ficou decidido que 
o abordaríamos mais tarde: o 
Muacu Goeldi, do Para. No jan
tar de Carlos Roberto de Agui
ar Moreira, o presidente per
guntou: — "E  o Museu Goeldi; 
quando vamos discutí-lo?”  Res
pondí-lhe que o Goeldi e a ex
tensão das jornadas infantis fi
cariam para o proximo rendeZ- 
vous.

Mal sabia eu que seria hoje, 
no "B eef de Ouro” , o ponto 
onde o ehele aa Nação deseja
ria ver apreciado estes dor: 
problemas que ele sabe tanto 
apaixonam os homens que fa
zem os •*Diários Associados” : o 
reerguimento do maravilhoso 
centro oe o-.»luira do Aniiu: •- 
nas, e a u.hnação da superfic 
das atíviciades estatais e priva
das de assistência á infancia e 
á maternidade. Dois assunto., 
ne ouro dessa magnitude eram. 
para ser mesma apreciados e- 
fetivamente, no "B eef de Ou
ro". Desta vez, o anfitrião se 
chamai á Machado Coelho — 
um am,go de tres décadas, c 

j com o qual identifico a mais 
ular aventura que me su

cedeu nu minha carreira de re
volucionário frustro.

Nos idos do primeiro semes- 
e de 32. Machado Coelho, lá 

por uma madrugada, surge ná 
edação de O JORNAL. Prepa- 
avamos o matutino para o ar- 

iebol que ia romper daí a tres 
horas. Conta-me que nós dois 
e* umes (AuUegesilo ue Alhuy- 
cle e eu> díretamente visados 
pela policia, ante a insistência 
fcotn que pedíamos a Constitui
ção. Considerava-nos objeto dc 
interesse policial. E por isto vi
nha-nos oferecer abrigo seguro. 
“ Venham comigo. Vou móstrar- 
ihes onde vocês poderão reca- 
far-se, quando se sentirem mais 
acossados pela vigilância da po
licia outubrista. O abrigo é ga
rantido. Ninguém desconfiará 
que vocês ali se encontram” .

A' l “ú da manhã, 'Athayde e. 
eu deixamós O JORNAL, se
guindo o nosso generoso coitei- 
ro (assiin se chama na Paraíba 
o que guaida criminosos eui 
f ua fazenda ou na sua casa. 1 
Quem desconhecer as leis tia 
hospitalidade, vá aprendc-laa 
com Machado Coelho. Não t 
pos.avcl receber melhor, mais 
larga e fidalgamente. Sua me
sa e seus licores têm os tres se- 
eu'os de civilização dos senho
res do Vale do Paraíba, dos 
quais ele descende. E' um dof 
homens que'melhor recebem 11c 
Brasil. Sua hospitalidade esto 
á altura daquela que o viajan 
ve francês, tia segunda metade 
do século XIX. declara haver 
encontrado, visitando as fazen 
das do Vale do Paraíba, na pro
víncia fluminense e na provin 
cta paulista: Na casa de Macha
do Coelho vivemos como se es
tivéssemos na residência doe 
ba"ões do segunao reinado, en- 
Lo .ma ou no Bananal.

As .5*2 deixamos ;i resiciencic 
• e Machodo Coelho, depois ue 
anta ceia com vinho «do Rheno 
Í0.1 g.a.s francês e peito cie pe- 
rú. Murmurou Athayde, dande 
ao cochinho uma entonação cá 
confiança intima: “ Agora esta 
mos garantidos. Qualquer ames 
ça. enfiamo-nos 11a casa de Itia 
chado Coelho".

As 10 horas, os vespertinos 
anunciavam: “ Foi preso hoje 
pela manhã em sua residência 
o ex-deputado paulista sr. Ma 
chado Coelho. Está recolhíao a 
bordo do “ Pedro I". O noss- 
coiteiro (via-^e pela íirmeza do 
olho policial) era mais suspe, 
to tio que n ós .. . Foi prinjeiro 
para as gradés. Nós só iriamos 
alguns meses’ depois, para as 
geenas da ditadura.

O presidente, logo ao cock- 
tail, teve um gesto infinitamen 
te simpático. Estavam todos na 
piscina tomando os aperitivos, 
e ao nosso lado passou o pro
fessor João Felipe, o mais bri
lhante, o mais fascinante dos 
mestres da Escola Politécnica, 
do Rio, no seu tempo. A  sru. 
João Felippe viu-me e cumpri
mentou. Velho amigo do pntigo 
ministro da Viaçâo de Floriano 
Peixoto, pedi licença ao presi
dente para ir saudar o casal. 
Et a uma gafíe, que eu íazia, 
mas todos sabem que onde es
tá um paraibano encontrare
mos três impropriedades, no 

nmo. Ao voltar do breve co- 
i,u-o com João Felippç. o 

presidente pergmitou:
— “ Quem é aquele ancião, 

seu amigo?”  Respondi-lhe, fa
zendo a qualificação do notável 
professor e enumerando-lhe as 
qualidades irresistíveis ue sedu
ção.

— "Mas é o João Felippe. o 
que foi ministro do marechal 
Floriano Peixoto?”

— Ele mesmo, retruquei ao 
primeiro magistrado.

Sem dizer uma palavra, o 
presidente levantou-se da mesa, 
e foi, com urna simplicidade a- 
penas adovavel. cumprimenta

João Felippe, que estava á ou
tra mesa, a dez metros. 1? ele 
viesmo. com uma galanteria- de 
‘ coüniry gentleman” , se apre

sentou: General Dutra! Senti 
que na sensibilidade de João 
Felippe passara um frêmito. Co
mo foi rico de humanidade e 
de inteligência o chefe do Esta
do, erguendo-se espontanea
mente da sua mesa, para sau
dar aos 85 anos um mestre ju- 
bilatio da mocidade deste país!

Recolhí depois os comentá
rios da assistência: toda gente 
se deixara cncautrar pela ímu* 
ra do gesto do general-presi- 
ílente. indo render as homena
gens da sua simpatia a um pre- 
ceptor, a um grande preceptor 
da juventude brasileira. Nosso 
povo gosta dos homens públi
cos simples, que agem demo
craticamente. obedientes aos im
pulsos da alma e ao coração.

Nobie e de extraordinário al
cance político fbí uma frase 
que ouvi ao presidente acerca 
do comentalio que um dos in
terlocutores íazia. quando a sra. 
general Peron jantava no Cate- 
te, com o chefe do Esíaao e 
sua íamilia.

Conhecem o episoaio? A sra. 
Peron fala. na mesa, da oposi
ção em seu pais. Mostra corno 
com ela ah não se governa. E 
pergunta de que .modo se con
duz a nossa.

— "Aqui estão os seus dele
gados, indicou-lhe alguém ao 
!aao do presidente Dutra: os
nimistros Fernandes. Mariani e 
Daniel de Carvalho pertencem 
os tres a dois partidos oposi
cionistas” . Confessou a eíposa 
do presidente argentino que

R E T R A T O  D O  B R A S I L

Semestre de bancos
Uma análise em números Ua situação dos bancos no 

segundo semestre de 1918. 110 que diz respeito a lucros e 
perdas, vem dc ser realizada por “ Conjuntura Economiea", 
em seu numero de fevereiro. A análise em apreço com
preende balanços de 275 sociedade com séde nas princir 
pais cidades do Brasil, inclusive bancos estrangeiros c o 
Banco do Brasil. Comparada a situação oferecida no se
gundo semestre á do primeiro semestre, vcrifica-se eslabi- 
Pdadc relativa dos lucros. A quebra da regra geral se cons
tata cora os bancos dc capital inferior a 5 milhões dc cru
zeiros, que apresentaram um iigeiro recuo: 9,5% no 2.° se
mestre contra 10,8% no L", 110 que tange ao lucro sobre o 
capital e 7,2 contra 8,2%, em referencia á participação do 
luero sobre a sema dc capital mais reserva.

A categoria dos grandes bancos teve muito diminuído 
o lucro médio sobre eapUa! mais reserva, cm virtude, co
mo faz ver “ Conjuntura Economiea” , da inclusão do Ban
co do Brasil, cujas reservas representam mais de 50% do 
total do grupo. Os bancos pequenos • e as casas bancarias 
apresentaram resultados menores, mas apesar disso conti
nuam a poiitica de distribuição de grande parte dos lucros. 
Nesta categoria, em verdade, 37 sociedades, 11a sua maio
ria casas bancarias, tiveram prejuízo, enquanto apenas duas 
lias demais categorias (sendo uma estrangeira) tambcin o 
acusaram.

Em conjunto, os 275 bancos cujos balanços do segun
do semestre de 1918 foram perquiridos, possuíam capital 
da ordem de 3 biliões e mais de 109,5 milhões de cruzeiros, 
e reservas superiores a 3 biliões c 112 milliõcs. Os lucros 
por eles consignados, 110 citado exercício, montaram a qua
se 412 milhões de cruzeiros, e as transferencias para re
serva sc fizeram da importância dc 111,5 milhões. Ora, o 
confronto dessas cifras permite verificar que os lucros au
feridos alcançaram 13,0% sobre o capital, e 6,6% sobre a 
soma de capital e reserva, enquanto a transferencia para 
reserva foi de 35,1 G sobre os lucros.

Por mui } bi-i... os dividendos distribuídos montaram a 
1S3.C milhões úc cruzeiros, o que equivale a dizer, a 44,6% 
dos lucros. Dos bancos investigados, 15 ofereceram divi
dendos superiores a 12% sobre o capital, dos quais 13 de 
capital inferior a 5 milhões de cruzeiros: 159, dividendos 
até 12% sobre o capital; 62 não distribuiram dividendos; 
e 39 registraram perdas.

uma coligação dessa natureza 
não poderia ocorrer dentro do 
governo do seu esposo. — “ To
dos os ministros em Buenos A i
res, disse, tem de ser peronis
tas. primeiro” .

O genio da sabedoria políti
ca parece ser o proprio genio 
do presidente. Em 1945. a esta 
altura, Getulio Vargas tinha no 
bolso uma conspiração com os 
comunistas. Em 1949. Gaspar 
Dutra o que tem no peito é uma 
eleição. Unido a partidos demo
cráticos. o que ele aspira é en- 

egar o governo a um demo
crata, que continue a obra de 
conciliação civica, da qual tem 
siclo arauto.

— “ O que eu desejo é que o 
meu substituto consiga fazer o 
que eu tenho realizado até a- 
qui e que é governar, diz-nos 
sem enfase, também com a o- 
posição” .

Que uso maravilhoso da opo
sição para a pacificação dos es- 
phntos e' a direção poiitica dos 
brasileiros não tem feito este 
chefe de governo! Quem com
para o quinquênio atual com 
tantos outros quadrienios deste 
pais é que vê de que fundo bár
baro cie idacie media democrá
tica não desaferrolhou o Brasil 
este prodigioso e magnifico es
pirito de liberal!

A primeira vez que falei ao 
presidente do desejo que ali
mentavamos de restaurar o Mu- 
-eu Goeldi, 110 apogeu da sua 
gloria passada, faz tres anos e 
pico. O presidente era um can
didato que gostava de lidar 
coin os jornalistas adversários. 
O amigo político (e tal é sua 
força} ele não o erige em va
lor absoluto. Ha um bem que 
o gal. Dutra faz transcender 
aos da linha partidaria, e qüe 
é o bem publico. Dominado pe
lo zelo que lhe despertavam 
certos pratrimonios nacionais, o 
futuro chefe de Estado, em nos
sas palestras, distribuía pela A- 
mazonia algumas das suas pro
messas de candidato. Assim, 
quando lhe mostrei que era ne
cessário restaurar a corrente de 
homens de ciência europeus c 
americanos, estabelecida por 
Pedro II, para estudar o Bra
sil. sua fauna, sua flora, sua pa
leontologia, ele logo se entusi
asmou:

— "Vamos lambem trabalhar 
neste sentido” , respondeu cm 
46. já eleito, quando fui visitá- 
1.0, de regresso dos Estados U-
nidos.

Eu lhé disse que os planes e- 
ram da “ Província do Pará” . 
Renascendo, o grande matutino 
da Amazônia tinha todo o em
penho em restituir àquele cen
tro cientifico do Vale Amazôni
co, o prestigio e a autoridade 
que ele grangeara no passado, 
pelo valor das suas contribui
ções á ciência e á humanidade.

A ponte entre o Catete e o 
Museu Goeldi está feita. Foi 
com coração rico de ar puro 
que o presidente Dutra recebeu 
a noticia do que pretendia o 
“ Província do Pará” , custear o 
primemo naturalista suíço, que 
virá contratado trabalhar no 
Museu Goeldi. Moisseneux nã< 
virá direto da Suiça a Belem. 
Terá, 11a sua viagem ao Brasil 
uma escala. Sabem qual é? O 
Palacio do Catete. E' o presi
dente Dutra quem se propôs 
hospedá-lo. guardando com ca
rinho esta primeira pedra pre
ciosa de um colar de mais dez 
botânicos, zoologistas e paleon- 
tologisias, que vamos contratar, 
a fim de oferecer, na segunda 
metade do século, a mesma li
nha de preocüpações cientificas 

fContinua na 4a nag.) '

POR O U TRAS R A ZO ES
AUSTREGESILO DE ATHAYDE 

(Para 09 “ D. A " )

Ha um novo projeto cm estudo sobre os feriados 
nacionais. Extinguem-se o de 15 de novembro e o de 
21 de abril e reduzem.se ao todo as datas de comemo
rações civica a apenas quatro no ano.

Creio que se justificam as supressões com a ne
cessidade de devotar mais tempo ao trabalho. '

Os autores do projeto, em nome dos interesses do 
comercio, das industrias e de outras classes igualmen
te respeitáveis, eortam os dias de folga dos trabalha, 
dores para a celebração das grandes efemerides da 
historia nacional.

Costumamos'alegar que em outros paises é redu
zido o numero de feriados. Se tuessemos uma estatís
tica veriamos que nos Estados Unidos e na própria 
Inglaterra, onde tais coisas mais rigorosas, além dôs 
feriados nacionais, há numerosos dias de súéto, nos 
quais se paralizam as atividades nas escolas, nas re
partições publicas c no comercio.

Na verdade não éramos na matéria excessiva, 
mente prodigos. ‘ .... i:

Considero um erro romper com a tradição, mor- 
mente no que diz respeito aos feriados do dia da Se. 
publica c do grande mártir da Inconfidência.*k & * _ • !

Esse ultimo c um dos mais belos símbolos da vi
da moral e civica do Brasil. O culto do seu nome per
tence ao patrimônio da nação e deve servir como um 
constante estimulo ao amor da liberdade até a gloria 

do sacrifício supremo, . . . i
Também não concordo com a eliminação do feria, 

cio de 2 de novembro, que o rnuit Ja inteiro consagra á 
lembrança dos mortos. Não é por deixar de trabalhar 
em alguns poucos dias do ano que estamos sofrendo 
os inales que nos afligem. E’ por outras e mais tristes 
razões.

Posição do Pacto do Atlântico
WALTER LIFPMANN 
Copyrigíh dos “ D. A/'

Quando o Pacto de Seguran- á Finlândia. Todo mundo saoia
ça do Atlântico Norte foi discu
tido no Senado, ter-se-ía passa
do cerca de um ano, desoe que 
a idéia, sob a forma da Moção 
Vandenberg, se tornou uma 
proposta pratica nos Estados 
Unidos. Para encaminhar o de
bate, será utií recordar o que 
aconteceu no inverno passado 
para inspirar a Moção Vanden
berg e o que aconteceu depois 
disso.

Na minha opinião, é claro que 
o fato decisivo foi a queda do 
governo Benes na Tchecoslova- 
quia, realizada pelos comunis
tas que agiam em virtude de 
ordens diretas de Moscou. E’ 
verdade que, antes disso, o sr. 
Bevin havia proposto a União 
Ocidental, mas foi o golpe na 
Tchecoslovaquia que conven
ceu os Estados Unidos da ne
cessidade de concluir uma alia- 
ança de alguma especic.

O crime tão despudorada- 
mente cometido contra a.Repu- 
blica Tcheca não se limitou a 
despertar geral indignação. Pa
recia iião haver outra maneira 
de explicar o atentado senão 
como um preparativo para a 
guerra. O governo de Benes, 
embora democrático, era aliado 
diplomático da União Soviética 
e, na luta diplomática entre o 
Ocidente e o Oriente, havia 
pe •manecido, 
cia em seus presagios. dentro 
do sistema diplomático soviéti
co. Não havia suficiente razão 
para que o governo fosse der
rubado. salvo se Moscou espe
rasse . uma guerra e soubesse 
que não podería confiar no 
exercito e no povo da Tchecos
lovaquia.

A interpretação militar do 
golpe tem sido discutida por

que em caso de guêrrá o dómi- 
nio do Mar Baltico e dó famo
so quadrilátero da Boêmia, r,a 
Tchecoslovaquia seria da maior 
importância. 1 j* * * j ,

Nos Estados Unidos, a reação 
a esses acontecimentos foi bem 
forte. Esses fatos não tó  asse
guraram a aprovação dó Pro
grama de Recuperação da Eu
ropa e cia: Moção Vánuenbefg, 
como tornaram possível o'Tear- 
mamentó americano baseadó .e 
isso certamente foi um fato de 
importância capital -— 11c re
crutamento. A disposição do 
Congresso a recrutar homens e 
não apenas votar verbas, foi a 
especie de ação que mostrou ap 
inundo inteiro que os Estados 
Unidos estavam empenhados a 
serio na questão. ': g

Tudo isso aconteceu ná- pri
mavera passada. Desde então,ia 
probabilidade de uma guerra 
diminuiu muito. De certo mp: 

1 do, o fato mais notável a rés- 
peito do bloqueio de Bérüm .fòi 
a continuada evidefteia : dê - à_iíe 
os russos estavam realizàhdb' ó 
bloqueio por motivos ; phUiícés 
e não militares. E‘ reconhecido 
por todos os serviços, de infor
mações dos Aliados qüe embo
ra o bloqueio de Bcrlifer tivesjsé 
criado grande tensão aiplomá- 

| tica. não houve prova de-’ qqe 
o Exercito Vermelho se •'íeâíi- 

não sem relutai»- vesse preparando -para ilfVádíí 
a Europa Ocidental, perifcasse 
em impedir o abasteciaiehtò 
por via aérea ou procuraáse Ser 
provocado pela criação de inj- 
cideutes. — . T,

Ao corúr&riò. as provas, são 
cada vez mais decisivas no-seh1 
tido de que se os russóá è£pè- 
lavam a guerra no inverno' pas
sado, resolveram desde ■ entãc} 
definitivamente evilar o conflir

algumas pessoas. Mas, na oca- ;o armado. Quase todas as no
síao, parecia a umea maneira 
prudente de encarar os fatos. 
E; c ponto de vista foi foríaie- 
c :óo pelo falo de que. quaso ao 
mesmo tempo. Síalin fez exi
gências de carater estratégico

do professoí;rateis não raro so
bre êle, o fie r.atfogió, o propa- 
gand stg cT d e iá p ;’ antí demo
crática^?

va boa e- feliz iipçiaíiva, 
,essa — repetimor.: *• -

Clia iea <!e Senhoras 

f)r. fvteívino Cunha

(ESPECIALISTA) 
Cura» de aperfeiçoamento 

no Rio de Janeiro e 
’ ‘São Páhlo 

. ) PARTOS 
Doenças do Senhoras

OmixM nlIfa-èóPías, bisturl 
elelrRdréJetrocoairu- I 

laçfto etc.
C anccr —  Tumores

CONSULTAS r 
Das' 16 hora» em diante 

exceto aos. sabados
CONSÜLTOfUO: 

í Rua Cel. Bü.tifaeip, 222 i 
Ebtre: — 1082

fX tô i^ á Ã e iA :
I Rp» L>atinou Martael, i?9 

PetrcKoíif

A ’ esta altura, praticamente 
três candidaturas presidencia's 
e tão marchando paialelas: u; 
dos .-rs. Xereu Ramos, Eduar
do Gomes e Ademar de Burros. 
Existe, contudo, uma quarta 
candidatura, também em equa
ção; n\as, o singular é que a 
ultima depende justaxente da 
imi1 o.-sibi idade das duas pri
me 1 as. Eduardo Gomes e Ne
ve u Ramos quererão dizer que 
a UDX e o PSD marcharão, 
afinal, co.n os seus candidatos 
de combate; o governador de 
São Paulo é um franco-atira- 
ior contra os dois primeiros 
citados —  é óbvio que não con- 
íra as sua- pessoas, mas con
tra a fórmula que ambos per
sonalizariam —  existem o po
deroso e atuante grupo inter- 
partidario. O grupo que pro
cura a fórmula ideal para o 
candidato unico da UDN e do 
PSD —  como pontos de paiti- 
da j>ai a a aglutinação com ou
tros setores partidários."

Generalizou-se, entre os po
líticos. a impressão de qua 
aquele grupo de coordenação 
da candidatura unica encontrou 
dificuldades insuperave t. As 
dificuldades nqturaimente ©xis-

Prossegue a ofensiva em prol 
do candidato unico

tem. mas a sua atua,ao persis
te e com nossib.liades bem am
plas de êxito. E ’ um erro su
bestimar a tarefa desse grupo, 
que conta com alguns lideres 
políticos poderoso s ele tora 1 
mente, e também sagazes. O 
cand:dato unico dos dois pari 
dos está de pé. Aparentemen
te, a dificuldade está em apon
tar este ou aquele elemento —  
como capaz de reunir os obje
tivos dos dois partidos. Con
tudo, a vantagem desse setor 
da poiitica nacional encontra- 
se precisamente neste fato: vi
sa encontrar/ a fórmula, menos 
do que o candidato conhecido 
ou previsto. Trata-se, na rea
lidade, de uma fórm ula contra 
a dispersão, em face do temor 
de que a dispersão leve even- 
tualmcnte o regime a estágios 
obscuros e ,-perigosos. A rgu
mentam os jiropttgrna dores do 
candidato unico que, sem du
vida, © regime estaria bem a.s-

MLRILO MAKKOQLT.M 
(Para os "D. A.")

segurado com Eduardo Gomes 
e Nereu Ramos; mas, se per
dessem ambos para um tercei
ro candidato o já fantasmal 
cand dato populista?

Chegamos, portanto, àquilo 
(,ue procurei caracterizar em, 
nota anterior: chegamos a um 
29 de outubro por antecedên
cia. Quer dizer, assegurar a 
e ’ eição de uir. candidato con 
servador, a fim de que as fo r 
ças militares não te vejam na 
contingenc:a de expulsar o p o 
pulista. Tiv palestra, hoje, 
com um dos principais coorde
nadores do candidato unico. 
Confirmou-me algumas das 
negociações cm andamento, 
para concluir: “ Estou mais do 
que otimista: é bem possível o 
candidato unico do PSD e da 
UDN, através da coordenação 
natural do presidente da Re
publica” , Jamais, na verdade,

adiantou-me que os entendi
mentos se propagam pratica
mente a todo o pais, através de 
governadores e chefes politicoè 
e que os co mpromissos exis
tentes são por demais ponde
ráveis .

ts<

Enquanto isso, ficam de pé 
as Tmpoteses nitidamente de 
íuta partidaria: Nereu Ramos 
e Eduardo G o x e s . A nota o fi
cial da UDN, proclamando que 
não entrou em entendimentos 
com nenhum partido, a respei
to de qualquer candidatura, 
serve admiravcl n enlc a todos 
os quadrantes. E ’ uma rosa de 
todos os ventos políticos, facil 
de ser sensibilisada a todas as 
flutuaétes da poiitica. Afirm a, 
com efeito, uma verdade: oíi- 
cialrr.ente, 0 partido não se 
definiu —  o que, de testo, ae 
verifica com todos cg demais 
partidos. Mas não nega que as

a'as ponderáveis udenistas as- 
eultam aqui e ali, criando mo
vimentos partidários contínuos 
e rápidos. Somente o brigadei
ro Eduardo Gome:, por exem
plo é o responsável pelo não 
lançamento imediato de sua 
candidatura: repetiu-, liem re
cente mente, ao diretor do “Cor
reio da Manhã” , que preten- 
d‘a abrir imediatamente a cam
panha a respeita/ Continua o 
brigadeiro a achar que os

ticias cio que acontece dentro 
dos muros do Kremlin- são de 
segunda mão e não meíecem 
muito credito. Mas a idéia do 
presidente de que houve --uma 
divergência deníró do Kremlin 
a respeito da questão ca, guer
ra e da paz íalvez tc*iha algurr. 
fundamento. , - :-u ,

Depois do golpe aa Tchecos- 
lovaquia, houve sinais externos 
e visíveis de uma mudança de 
atitude. Um ctos pruiíeiíos o, 
mais significativos ío! qUe? as 
exigências feitas á .Fmltmdia. 
não foram muitos • fortfes é ' ue. 
resolveram de maneira môdèra- 
da. Há testemunhos decisivos 
cios países situados dentro dá- 
Cortina de Feno de qüe não' 
houve sérios preparativos tle' 
defesa daquele lado da fronteN 
ra soviética. A  industria de ar
mamentos da Tchecoslovaquia 
não foi plenamente incorporadaacontecimentos não estão 111a 

duros. Son:ente sua atitude, de oa sistema militar soviético-e 
maxima cautela, evita que a os exércitos’ da Polônia e da 

. . . .  Tchecoslovaquia não foram con-
sueessao ganhe unediatamen- siderados eomo dign03 de con
te rumos ine íp.erados e tran- fiança pelos generais verme- 
tem a UDN aparentemente Ihos. Há também provas de so-
coesa — e capaz de poder vir 
a publico com tma rota ofi
cial.

bra de que não só no caso de 
Berlim como em relação ao 
tratado com a Áustria, os rus
sos, embora exigentes, não es
tão irredutíveis.

-Se os coordenadores do can- Ura comunista ocideníàl, que 
está em c . adições de ser betai 

didaío unico s&ò beneficiados informado, explicou essa mu- 
eom o te r o r  dos partidos, de dança de atitude dizendo que 
asspmirem posição, os- Stelin, que é o chefe da facção

* . mais concdiatoria, perdeu na
apoiam os candidatos partida-1 i-ealidade o domínio do Poiitü- 
rios ds combate, perdem terre-.bu ro em 1947, quando se ànun- 
no. Para estes, o lançamento *ciou o Plano Marshall c e 'Con-
imediato criaria os compromis- miníorm ím crif ° '“  r ra reunião do CoRiinfórm,

aos delegados
xanceâes e italianos que a gher-

<Continua r,s 4a pafir.f> •

tos. Cada semana que passa, zp.danov disse
dizem eles, fortalece o candi
dato uàico, , í g.
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LOIDE BRASILEIRO —
— O paquete Rodrigues Al

ves saiu do Rio dia 27, sendo 
aqui esperado no proximo 
dia 6, porcedente de Sansos e 
escala. Daqui prosseguirá pa
ra Belem e escala.

—. O paquete Campos Sales 
sairá do Rio dia 4, sendo aqui 
esperado dia 14. Do nosso por
to, prosseguirá paia o norte, 
até Manaus e escala.

— O paquete Duque de Ca 
xias está sendo esperado aqui 
dia 14, vindo do norte. Prosse
guirá para o sul, até Santos e 
escala.

— Saiu dc: Porto Alegre dta 
Io em demanda dos portos do 
norte, até Natal, o cargueiro 
Rio Tocantins, sendo aqui es
perado dia 10. .Retornará da
qui ao porto de origem e esca
la, recebendo carga.

— O cargueiro Rio Gurupi 
Ia quinzena deste, vindo de 
Belem e escala. Prosseguirá 
daqui para o sul, até Porto 
Alegre e escala, recebendo 
cafga.

— De Porto Alegre, saiu em 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei
rante, sendo aqui esperado dia 
15. Retornará daqui ao porto 
de origem e escala, recebendo 
carga.

— Sairá breve de Porto Ale
gre, em demanda dos portos 
do norte, até Natal, o carguei
ro Jangadeiro. sendo aqut es
perado na Ia quinzena de 
abril. Retornará daqui ao por
to de origem e escala, receben
do carga.

— O cargueiro Rio Parnai- 
ba é aguardado aqui dia 
8, vindo de Porto Alegre e es- 
caA. Do nosso porto retorna
rá ao de origem e escala, ra 
cebendo carga.

COMPANHIA COSTEIRA — 
De Belem está sendo esperado 
aqui dia 8, o paquete Araran- 
guá. Prosseguirá para o sul 
até Porto Alegre e escala.

— O paquete ltahité está 
sendo esperado aqui dia 8, vin
do de Porto Alegre e escala. 
Prosseguirá para o norte, es
calando em Fortaleza, São Luiz 
e Belem.

— O Rio Jurua é aguardado 
aqui dia 7, procedente do sul. 
Retorna lá ao sul. até Santos e 
escala, recebendo carga

— O cargueiro Ca.nrpeiro é 
esperado aqui dia 5. vindo âo

/sul. Daqui irá a Areia Branca,

. — O cargueiro Campinas o 
aguardado aqui dia 10, vind.i 
tio sul. Retornará do nosso 
porto ao sul, até Santos e ei 
■•ala, recebendo carga.

—O cargueiro Rio Guaporte 
e esperado aqui d a 5, vindo 
do sul. Retornará ao sul, esca
lando enr Cabedelo, Rec íe, 
Rio e Santos, recebendo carga.

MOORE MAC CORMACK — 
O ívformaedove é esperado aqui 
dia . 0, procedente de Nova 
York. Do nosso grnrto retorna
rá ao de origem e escala, reco- 
bendo carga.
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

BALTIMORE, FILA
DÉLFIA E NOVA
YORK
O Mormfecdale saiu dia 25.
— O Morxackite sairá dia 

11 de .março.
— O Mormacreed sairá dia 

25 de março, todos para ror- 
tos brasile ros.
NORTHERN PAN AMERICAN 
•— O Rio Novo é esperado aqui 
vindo de Nova Orleans, dia 
28. Do nosso porto retornará 
aos portos do continente ame
ricano, recebendo carga para 
Nova York.

THE BOOTH LINE — De 
Nova York está sendo espera
do aqui dia 6, o vapor Dominie. 
Retornará ao porto de origem 
e escala, recebendo carga

— Está sendo esperado de 
Antuérpia e Londres, na za 
quinze ia de março, o vapor Bo- 
niface, que receberá carga em 
nosso porto para Lisboa. Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do cont'nente europeu.

-I Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o va per Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia Informadora Poti

guar. com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta ci
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
c Fortaleza, ás 6 horas da ma
nhã, e para. Campina Grando 
ás terças e sextas-feiras. Pa
ra Recife e Macau, em dias in- 
AVIAÇXO

LAP — Dia 22 chegou do 
Rio, o .PP-LPE, tendo desem
barcado aqui:

Do Rio: Romeu Aranha.
De Maceió: Eduardo R. Stu- 

ghart.
I)« Recife: Afonso de Al

meida. A aeronave retornou

"  -* V '

Seguiu para © Chile os brasi
leiros a© certame de amadores
Em três turmas, o embarque -- fl delegação

ú

Informações uteis

RIO, 2 (Meridional) — Fi- | C 
nalmente já seguiu pára o 
Chile a delegação da CBD nó

'ao Rio no dia seguinte, levan
do:

Para Recife: José Fontes,
Hilda Fontes, Maria José Li
nhares, Maria Monte negro. 
Paulo Afonso dos Santos, Al- 
bánise Linhaies, O.c-ar Fran
cisco de Oliveira, Yaldet Luz, 
Antonio da Luz, Francisco Bil- 
i o, - C. Neison Wcntworth, 
Carlêton Matheus, Hsnry John 
Moux e Ronald Modelam.

Paia Salvador: Alüo Lobato.
AEROVIAS BRASIL — Do 

Rio para Belém, passou dia "22, 
o PP-AYP, desembarcando 
aqui:

De Recite: Adauto Aurélio
ird dos 
u> de'

ianíosFonseca, Ed:
Par. Guiiuerme de Moiáis e 
MoLés Fcrman. Conduzia em 
transito b passageiros. Não 
houve embarque.

—*- De Belem para o Rio tran 
sitou d:a 24, o PP'AVP. tendo 
desembarcado aqui:
. De São Luiz: Asterio Pinto 
de Monta.

e ron.V.eza: Soion .Gomes 
da Cosca. e' João José <ia Cu
nha. Em truns to lü passagei
ros .

■' \ narcaracv. t ara Recife.: 
Sandovet Cavalcanti Pinheiro, 
Moysés Ter.r.ah. Zenaide Al
meida Costa e José Alves dos

Para o Rio: Aristides Larva 
iho de Oliveira, Ar.tonleta Cos
ta de Oiive.ra e Rp.atriz Cos 
de Ql-vei:

CRUZEIRO DO SUL — Do 
PP-CCX, que passou dia 
.do Rio 4 ara Beltm, detemb 
curam aqui-

Do Rio: Ana Mar-a cios San
tos Lima N. Feriianués, r i k ■- 
cisco. Nogueira Fernandes, 
John' Douglas Seílex, Ernani 
Souza Máchado e Eueuo Aires

’ c
teonaio 
nacore.. 

1*3 Federação 
Chile.

stil-americanu j dor:
iprovoifndo 

de Futebol

cr.
uiz

A delegação brasileira 
guiu auim constituída: ' 
Roberto' Peixoto, chefe; I 
Vinhais, técnico; dr. Paulo 
Tovar, medico; Cto Vieira, 
assistente:' Indáliéio Mendes, 
cronista; e os seguintes jdga-

AVISO AO COMÉRCIO E 
AO PUBLICO
A Agencia Informadora Po

tiguar, com o fim de melhor 
servir a sua numerosa e cor

ria freguesia, instalou uma 
.-filial á,Avenida Duque de Ca 
Más ] p2. Fone 1943, na qual 
cerâo cargas, passí*-
geíios e' encomendas para

a

feira e ’ domingos Natal a 
i amp n.u Uj-anae, ás ter.as e 
textas-fciias. Natal a João ] 
Pessoa * e Recifeí ás sextas- j 
fe ras e sabados. Para melho- 
Jes esclarecimentos, procurem 
i, sua Matriz á rua Ferreira : 
Chaves 74.. telefone 1883 .

” --- *- ................. ~
loca:i;j^dc' .-.-.-ivint.es: Natal 
Mossoró. saídas: ás quintas

: Joao ' Cc-rlos, Osvaldi- 
Pinheiro, Pcdrigo, To- 

v *r, Ca:,l<isf Alberto, Tite, 
Jansen, Rob.,on Bahia, Cabe
ção, Nelson, Prospero Assad, 
Jcronimo, Lafaictc, ", Valdir 
Geraldo, Haroldo e Êraiison.

O embarque se verificou 
orn tres turmas.

L Í Ü I A M  O  í
‘ D i á r io  d e  N a t a l ”  i

DR. JOÃO TlNO= 
CO FILHO

MEDICO PARTEIRO
Lliefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, M;>- 
tefrtias ■ e Senhoras, Diatermo 

Coagulaçâo, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

llorario: Das 15.30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Rian — 
Rua João Pessoa 163 

Resídcncia: Jundiai 377 
I Fone 1415

r :

Í41*,
iK«v-

' C rA cilV£.ÜOr I
Ulü GO ü, rlíii

>omln :̂cs <•

M O i A *
■]Vli

.MORAIACDOM." Esjiei 
do corre 
Y or Ir

i ROXliWAS SAÍDAS DL

(JC de Nova 
receberá 

e Piiilabelphia.

AIOR.MACDALE’1 
VMORMACKITE” 
MOR : ACREEB1

on MACK

ífk e

•

escalas a 29
argas para Nova

, NOVA YORK

a 25 de fevereiro

'O Monstro e o 

NO TESOURO 

Federal pagou

Sairá dc Nova York 
Sairá de Nova York a 11 de "Março 
Sairá Je Nova York a 25 de Mafco

Coís  ̂ Fernanao 
Marina de LIí: 
de Li ra Goi- 

De Recife:

Luna G
u Goi.s c Ave ÜME-MCÜO:ÜMáCK (huvtgicm) S. í!.

tr t , , n ecip E -sA o  l u :z. . .Hildete Santos BANTos - efiém
de Siqueira e Mana Luiza Ca- NATA[ . Mtgueltnbo.
r,allo. Conduzia em transit- 1

B / .H IA -iR IO - 
SAO PAtJEO 

4
11 passageiro::. 

Embarcaram pára Foria.e.
z«: lvoue Cabral >Mota e 
rino José Gií Portela.

* díORHIRA PAIVA
ffONES IMS • I3£ã — CAIXA TQtTÍAJu ftS

R iJY

FAKMACIAS DE PLANTA»
Farmacia Modelo, á rua Dr. 

Barata — Ribeira.
Farmacia dos Pobres, à rua 

Presidente Bandeira — Alecrim 
FILMES DO DIA:

RIO GRANDE —- A ’s 15,30, 
e 20 horas —  “ Taça de Am ar
gura” , uma grande produção 
com Jaxes Mason.

Preço: Cr$ 7.20.
HEX — A ’s 15,30 e 19,45 — 

“ Seu Unico Pecado” , uma pe
lícula cheia de romance e averi 
.uras, com, Akin T a x ir o ff . 

Preço: Cr? 0,00.
S. LUIS—A ’s 15,30 e 19,45— 

■‘ih .nai.ee e Fantasia” , uma 
produção da RKO, com Clau- 
iette Colbert o John IVayiie. 

Preço: CrS 6.UU.
S. PEDRO — 15.30 e 19.30 — 

“ Cenas Tortuosas” , urn fiim e 
po icial, e o seriado ‘ A Som- 
tra :!o T sn or” .

ALECRIM — 15.30 e 19,45 — 
“ Aladim t a Princeza de Bag- 

vma ]:elicula em tecni- 
eolcr com Cornell Hilde.

POPULAR — 15,30 e 19.30 — 
“ Cabo de Esqúadra” è a uitl- 
rt.a serie de ‘
Gorila” .-'
PAGAMENTO 

FEDERAL 
O Tesouro 

hoje-:
Pensionistas dos Minister or 

!a Agr ci.itura, Justha e Edu 
-ncão. - ' •■■ ■

ragara a: anna:
Peacionistas uos M nisterios 

da Guerra, Marinha e Acru- 
uautca.

ESTADUAL
O Tesouro Estadual pagarJ 

amanha:
Departamento de Agricultu- 

,a: Diaristas do» Departameri- 
l o dos Aviários e do Campo 
Experimental “ Otávio Lama - 
tine” . Pesosai do Interior. De
partamento de .Educação: pro- 
ie  sores Provisorios, Subve.x- 
çctes e Auxílios do Interior. 
Departamento da Segurança 
Publica: Diarias de Presos da 
Casa de Detenção e da Colonia 
Penal ' “ Dr. João Chaves” . 
Serviço Estadual de Reeduca
ção e Assistência Social: Din- 
irstas do Orfanato “ Padre 
João Maria” e 3o Abrigo “Juiz 
M e o  Mato.;” . Avulsos: Pes
soal da -Capital e do Interior.

Registro Civil
Foi " i i  feitos, no dia de on

tem, 24 do corrente, no 4° 
cartorio judiciário desta co 
marca, cs seguintes registros, !

NASCIMENTOS:
Joséfa Clementino da Sil- 

\ a, nascida no dia 7 de feve
reiro de 1929, filha de Fran
cisco Clementino da Silva;

— Severino Pereira da Sil
va, nascido no dia 19 de a~ 
bril de 1940, Maria de Lour- 
des Pereira da Silva, nascida 
no dia 5 de setembro de 1941, 
Vilma Pereira da Silva, nas
cida no dia 26 de janeiro de 
1942, Vicenilito Pereira da 
Silva, nascido no dia 19 de se
tembro de 1943, e Francisco 
Pereira da Silva, n-ascido no 
dia 28 de Maio de 1944, fB 
ihos de Vicente Pereira da 
Silva e de dona Maria Laura 
Pereira da Silva;

— Arnaldo de Moura Rolin, 
nascido no dia 22 de março 
de 1930, filho de Crispin de 
Moura Rolin e de dona Maria ‘ 
da Conceição de Moura;

— Mauro Florencio de Li
ma, r.-ascido no dia 30 de Mar 
ÇO de 1934, filho de Joaquim 
Bento de Lima e de dona Ma- 
riana Florencio de Lima;

— Ana Nerita Piec-ade, 
nascida no dia 29 de junho de 
1948, filha de Antonio de 
Carvalho Piedade e de dona 
Edite Alves Piedade; ■

—■ Guiomar de Santana, 
nascida no dia 21 de dezem- 

| bro de 1948, filha de oJaquim 
| Franciseó-é- ál dqna Marra :tíe 
■' Loyrdes de Santana;
T . — :Rubens Carneiro de. Me

lo, nascido no dia 14 de mar
ço de 1947, filho de Heme- 
terio Carneiro de Melo e dc 
dona Rita Soares da Silva;

— Geriival Fernandes Be- 
zerril, nascido no doa. 2 de 
novembro de 1934, filho de 
Marieta Bezerril de Oliveira

— Juarez Ma tias de Souza, 
nascido no dia 21 de feverei
ro de 1949, tilho de José Ma- 
tias de Souza e de dona Ma
ria Paulina da Silva.;

— Gonçala Vitadiana de 
Andrade, nascida no dia 9 de

: novembro de 1922, filha de 
I Jaeinta Alves de Souza;
I — Pedro Albino da Silva, 
nascido no dia 8 de novem
bro de 1925, filho de Fran
cisco Albino e de dona Felis- 
mina Albino da Silva;

I — Gildete Bezerril, nasci
da no dia 26 de agosto de 
1944, filha de João José Be
zerril e de dona Maria do 
Rosário Bezerril;

— Vana Lucia Ferreira da 
Silva, nascida no dia 12 de

(Continua na Ia pagina).
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VAM OS ACABAR  
COM ISSO ? CRIME E CASTIGO

FELIZMENTE grcntfc i>>*r* 
te dos ônibus velhos que trafe
gavam peles principais ruas da 
cidade, principalmente na linha 
Alecrim-Ribeira, foram substi
tuídos, enquanto outro;, devi) 
damente examinados pela Ins- 
petoria dr. Transito, vêm dan-> 
do melhor asnecto á cidade c 
maior conforto e segurança aos 
passageiros.

No entanto, r,c os veículos me- 
íhorartm. isto n5o sconíec-n 
com a sua tripulação. E’ co
mum verrm-sr tròcaiiores e 
motoristas maltrapilhos, com o 
udiforme* surrada e já -o des
fazendo em pedaoor, ,a  camisa 

transformada em côr 
marron de tanto sujo nela im
pregnado. Os cobradores, então, 
maior parcela de imundice a- 
presentam, pois sem palltó. nem 
mesmo uma gravata na camisa 
suja e rasgada usam.

Isto depõe muito contra a ci
dade, principalmente aos olhos 
dos turistas e bem que podería 
ser evitado pelas empresas con
cessionárias dos serviços de 
ônibus, ás quais devia ser exi
gido a bôa apresentação de seus 
empregados, pelo menos no nuc I 
tóca ao asseio que, afinal de | 
contas, não custa dinheiro.

E* interessante ressaltar. a’n- 
da, que a despeito da resolução 
da C.E.P., os cobradores conti
nuam negando o trõco dos <le7. 
centavos aos passageiros que, 
quando reclamam recebem de
sacatos dos mesmos.

São necessárias imediatas 
providencias da Inspetoria do 
Transito, junto ás empresas, pa
ra a extinção desses abusos, 
que tão lamentável recomenda
ção traz aos que nos visitam.

Vamos acabar com isso? — R.

Posição do...
(Conclusão d» 2a. pag.)

ra era inevitável e que todos 
deviam preparar-se para ela. 
Entretanto, depois da morte de 
Zhdenov, Stalin de novo dis
põe de maioria no Politburo e 
dirige a política soviética.

* * *
Não sei se essa historia é ver

dadeira ou se, caso o seja, ex
plica realmente o que aconte
ceu. Minha opinião pessoal é  
que se o Kremlin desistiu de 
fazer a guerra o progràma de 
rearmamento dos Estados Uni
dos, baseado no recrutamento 
contribuiu poderosamente para 
isso.

Segundo penso, de uma coi
sa não pode haver duvida. E' 
que a atitude soviética em re- 
lação á guerra não é determi
nada por considerações de or
dem tatica mas pelos calculo;- 
baseados na força potencial dos 
Estados Unidos e na nossa ca
pacidade e disposição para de
senvolvê-la. Isso não quer di
zer que os russos façam ou dei
xem de fazer guerra pelo fato 
de haver vinte divisões ou cin
co divisões em determinado lu
gar, porque tenham uma base 
aérea quinhentas milhas mais 
pérto ou mais longe, nem por
que tenhamos um estoque qual
quer de bombas atômicas. Os 
russos não apreciam nem res
peitam muitas coisas dos Esta* 
dos UnidoS. Mas a ünica coisa 
que eles respeitam e, na reali
dade, admiram, é o nosso pode
rio industrial. Enquanto esti
veram convencidos de que es
se pode ser e será rnobilisado 
pronta e tíecisivamente contra 
eles, abster-se-ão, como se diz 
na Europa Oriental, de “ forne
cer uni Pearl Harbor aos pro- 
vocadores de guerra do Ociden
te '’.
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Ponto Comercial
VENDEM-SE os prédios ns. 

162 e 166, á Rua Dr. Barata. 
ü o prédio 648. com as respec
tiva-, instalações, localisado á 
Rua Princesa Isabel, esquina 
com a João Pessoa, (onde fun
ciona a Sorveteria Cruzeiro).

tratar á Rua Dr. Barata, 
158 (Farmacia Santa Cru*).
G R A N D E a r m a z é m

Vende-se recentemente cons
truído otimo ponto para qual- 
•çuer industria ou deposito. 
Construção esmerada, sanea- 
:o, 3 gabinetes sanitários, sa
ia para escritório. O armazém 
está localisado á Rua João oa 
Mata 57, esquina da Rua Oci
dental, fazendo frente para a 
estarda de Ferro Central do 
Rio Grande do Norte.

Tratar diretamente com 
Lourival Pereira, das 8 ás 
i l  e das 13 ás 17 horas em seu 
escritório á Avenida Duque de 
Caxias 206-1° ou pelo fone... 
L080. _ ____

ALUGA-SE o salão do 2° 
andar do Edifício Magali, todo 
ou dividido, á Av . Rio Branco 
Sb4. esqaina com a UlisseS 
Caldas. Tratar na Casa Rio.

A. 1 I S O
Alice Véras, pelo prçSaote 

avi;a a q em interessar, qu.3 
abrirá no proximo d'a 10 u 
curso de curte francês a cos
turas.

Rio Branco, 321.

) MEDICINA PARA 
TODOS

I O REFLEXO DOS 
I DENTES

C A S A S
CASAS A’ VENDA 

2 sobrados modernos, con
jugados, amplos e confortáveis, 
devidamente saneados, á Rua 
Potengi, frente para o Institu
to de Educaçzo (em constru
ção) . ,

Vendo também 1 casa e ter
reno amplo, na Praia de Areia 
Preta.

Tratar na Rua Dr. Barata, 
233 — Fone 1159.

A constante presidencial

ALUGA-SE a casa na praia 
de Areia Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon. |

Tratar com Madruga na Ca
ma ra Municipal.

CConclusão da 2a p a g .)
que encontramos no Império 
Brasileiro, no ultimo século.

Só o puro e desinteressado a- 
mor do berço natal dá ao ho
mem a simplicidade do olhar e 
a limpesa do coração, que eu 
encontrava hoje no presidente, 
do Aero-Clube cic Santa Maria: 
ao abordarmos o Museu Goel- 
di, com uma força de orgulho 
como se aquela casa fosse um 
veio de ouro, que vai ser indus
trializado para a nação.

Quando o presidente disse:
— “ Antes do professor suí

ço partir para a Amazônia, ín- 
ço-o viver um pouco conosco” ,

era preciso ver a qualidade dal- j bucano. dr. Manuel Bapiista da j estar individual, tudo pode ser 
ma donde emanava esse gesto. I Silva ao Aero-Clube de Santa ; alcançado dentro dos mreis
a pureza interior de que vinha I Maria.
ele banhado. Eu o sentia parti- Durante duas horas e meia. 
cipando. por uma forma arden- |ao lado do presidente, o que o

Diante disso, o Pacto de Se
gurança do Atlântico Norte, se 
resultou de construtiva e habil 
ação d.plomatica, dará forma 
jurídica á situação atual.

Será ele mais afetivo se não 
for sobrecarregado com toda a 
cspecie de fantasias estratégi
cas por parte dos terroristas 
militares, dos quais nem todos 
vestem farda, mas que, se fi 
cassem á vontade,, adquiriríam 
báses na luz. o salpicariam a 
terra de missões militares e de
senvolveríam. se o Tesouro não 
abrisse falência antes, três for
ças onipotentes, capazes de ga
nhar não só uma guerra, mas 
toda as guerras ém qualquer 
lugar e em qualquer tempo.

| L E I A M  O  ( 
f “ D ia riõ  "de N a fa l” !

te, da obra de reconstrução do 
Goeldi, a atribuir-lhe os valo
res essenciais e indiscutíveis ao 
soerguimento do velho institu
to cientifico. Dificilmente um 
homem publico logrará encar
nar toda patria, no âmbito das 
suas cogitação.

Do Museu Goeldi passamos a 
segunda parte da nossa agencia, 
a criança.

Felicitei o presidente pelo 
êxito da Campanha Nacional da 
Criança, a qual permitiu levar 
socorros a làntas instituições 
deles necessitadas. A sra. Cle
mente Mariafii, levantando no
ve milhões de um golpe, reve
lou-se a maior “ golpista”  bra 
sileira, capaz de enfrentar, ne 
emprego dessa arma, colega;- 
como Getulio Vargas e Lub. 
Carlos Prestes. Sem ser Pai do  ̂
Pobres nem Amigo especial da-- 
Crianças, o presidente Dutra 
fez pela infancia dez veze.f mais 
(não é exagero) que o Estade 
Novo e seu chefe. Entre Depai- 
tamento Nacional da Criança & 
Legião Brasileira de Assisten 
cia, despendem-se hoje cerca 
de 240 milhões de cruzeiros poi 
ano, em amparo á mãe e ao f i 
lho. E’ este país um deserto d< 
homens, sem crianças. Apresen- 
tou-se no ano de 43 uma mlra- 

João Batista do Nascimento e I geip: a salvação da iafane.a. 
de dona Maria Batista do j Como? Disseminando-se cen- 
Nascimento:

—- Abel Cabral Batista Fi
lho. com 7 mezes de idade, 
filho de Abel Cabral Batista 
e de dona Maria Laura Be
zerra ;

— José Maria de Lima, 
cem 2 dias de idade, filho de 
Redro Inácio de Lima e dr 
dona Maria José do Nasci
mento de Lima;

— Genival Soares de Sou
sa, com 3 mezes de idade, fi
lho de Francisco Soares de 
Souza e de dòna Maria Ve
ríssimo.

repórter pode comprovar foi 
esta constante da sua ação e da 
sua filosofia de governo: que o 
povo brasileiro não se deve a- 
partar dos ideais da democra
cia. Justiça social, prosperida
de, paz coletiva, progresso, bem

Informações
. úteis.

( Conclusão da 3a pag.)

fevereiro de 1949, filha de 
Clovis Ferreira da Silva e ue 
dona Maria José Ferreira da 
Silva.
CASAMENTOS — Não houve 

OBITOS-

Francisco-Canindé Batista 
do Nascimento, com 2 mezes 
e 7 dias de idade, filho de

democráticos. Sereno, o gene- 
ral-presidente assiste o entre- 
choque das forças democráti
cas, convicto de que o povo 
desta terra saberá vencer a e- 
tapa da sucessão, com honra 
para o regime e sem o apelo 
aos chamados homens providen
ciais, que são o pesadêlo das 
instituições livres.

T E R R E N O S
VENDE-SE um terreno me

dindo 20 metros de frente poi 
25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’, nesta cida
de. Informações com lsma.e 
Ramos das Neves, neste ves
pertino.

D I V E R S O S
VENDEM-SE um torcedor 

de cana quasf novo com insta
lação eletrica, três bancas de 
marrr.ore, dose cadeiras, um 
balcão de vidro e uma maqui
na de café, facilitando-se a 
venda. A tratar á rua Chi- 
e 79.

Em preparativos a sema
na do Moço Espirita

C( mingo á tarde, a segunda 
concentração — O programa

Álvaro Vieira
Este titulo hoje está um tan 

to indeciso, pois não?
E' que desejamos responder i 

uma carta que nos chegou té 
mãos, fazemo-uos alguma; o 
portunas interrogações. Nâ« 
trazia o endereço do origem 
Peia exposição do miss.v.iGa 
vemos que é reahnpnte um 
pessoa impressionável. E dentri 
outras coisa; que ele diz, eaf: 
esta: . .,

"Há uns 2 meses, venda um 
pessoa dizer- que estava coí. 
medo oe enlouquecei, tambor 
comece, a ' curtir essa mesm 
idéia” . Agava vivo sempre er 
' itvn-ssalto, parecendo .-.cnür a 
,é ameaça de ficar! No entan 
to me controlo c cosislg > recgh 
Mas, iá não saio ma.s de inc 
sdio. pois quando pensa em fu 
zè-lo o medo é rmeoi"

E conclui o nosso consülent 
que segundo a opinião do den 
tisia, mesmo sem raios X. o 
dentes estão todos com pús. 1 
aí está o bom caminho pára 
tratamento. Infelizmente a gran 
de maioria cias pessoas adulta 
não liga muito aos dente: 
Vamos relatar aqui. cleuL 
urnas centenas dos que cóiihe 
cemos, alguns casos parecido 
com o da consulta acima. E 
verdade que as perturbaçõe 
foram outras, mas não deixa 
ram de ser graves lambem. ( 
primeiro resume-se assim: un 
rapaz magro, baixinho, afasta 
do do emprego por "tubérculo 
se", mas que nunca tivera éxu 
me cio escarro positivo paia es 
;a doença. Seus pulmões esta 
vam com diversas imagens di 
;avenias espalhadas por todo 
is lados; sintomas correiatos a 
lundantissimos. Retirados o 
ientes, que estavam todos con 
is raíses banhadas no pús, i 
■apaz engordou vinte quilos, — 
;im senhor — os campos pui 
monares ficaram relativamenti 
irnpos, e está trabalhando nor- 
nalmentc no seu antigo mister. 
O segundo tentara se suicidar 
e estava verdadeiramente per
turbado mental devido a uma 
dor ciatica. (Sabe )à o que é 
isso?!) Para tirar os dentes foi 
preciso amarrá-lo. Nunca mvus 
teve nada. Não há mais esppço 
para contar outras ocorrências.

Abra sua boca para o dentis
ta, amigo. Se esse técnico já 
disse que está tudo eom pús, 
não durma no ponto m ais...

t
B A S IL IO  B A R B O S A  D O S A N JO S

Missa tiú 1“ Aniversário
A famiiia de Basilio Barbosa dos Anjos, convida seus 

parentes e amigos para erdstirem a. missa a ser celebrada 
amanhã, 4 do corrente, pela passagem do Ia aniversário dt 
seu falecimento, ás 6,30 horas, na Capela de Santa Tere- 
iinlia, antecipando agradecimentos aos que comparecerem 
a esse ate de niedad.e rnste.

nos e postos de puericultura 
pelo país afora. Assim troca
mos a trag.ca decadência da in
fancia pela saude e pela vida 
desse fruto - em flor.

Pergunta-nos o presidente pe
la Campanha da Avjação. e os 
marcos pór ela já realizados. 
Anuncio-lhe que breve atingi- 
íemos o avião 1.000. As dimen
sões do movimento ultiapas- 
sam nossas fronteiras. Temos 
àviões doados ao Paraguai, ao 
Uruguai e á Argentina. Ago.a, 

Portugal e á Italia. Com uma 
memória que me surpreende, o 
(residente recorda:

— “ Meu i afilhado, o “ Deodo- 
o cia Fonseca” , foi para Uru- 

guaiana. E também, o que o dr. 
Baptista dá Silva deu .com* o 
meu nome, está em Santa Ma
ria” .

Aciescentei ao presidente Du
tra o que me disseram rapazes 
no “ Gaspar Dutra”  treinou um 
dos jovens oficiais aviadores do 
l.° Grupo de Caça, ou seja 
Grupo que fez a guerra na 
frente iialjpna. Ele se chama 
tenente Pereyron. Seus primei
ros treinos (ao que me infor
maram ali) foram no avião 
doado pelo filantropo pernam

Continuam animados os 
trabalhos de preparação da 
Semana do Moço Espirita, u 
ter inieio no proximo dia 25, 
nesta capital, promovida por 
todas as Mocidades Espiritas 
da Cidade.

Assim é que, no proximo 
domingo, á tarde, na séde do 
Núcleo Espirita Juvenil “Jr-, 
ão Batista” , a av. Piesidente 
Bandeira, 630, no Alecrim, 
realizar-se-á a segunda con
centração preparatória. ae- 
vendo comparecer represen
tações de todas as sociedaGe* 
espiritas de Natal, alem das 
Mocidades.

O PRO GRAM A DA
SEMANA

Na primeira reunião ua 
Comissão Promotora, íoi o r 
ganizado o seguinte progra
ma para a Semana do Moça 
Espirita:

Inicio — dia 25 de março 
(sext-a-feira) — á noite — 
Na séde da T. E. “ Maria da 
Penha” , á rua Mossoró, 420 

Pres: M. E. “Martins de 
Arruda” — Oradores: Romeu 
Amoras, Zulmira Elsa dos 
Santos, Zilda Alvarenga e 
Severino Viana.

Dia 26 — (sabado) — a 
noite — Na séde do C. E. 
“Heraclito de Menezes” á 
Rua Campo Santo, 979. r«o 
Alecrim — Pres.: N. E. J.
“João Batista” Oradores: Is
mael Neves, Risete Ribeiro, 
Ivancska Galhardo e Sebas
tião Felix de Araújo .

Dia 27 — (domingo) — Pe
la manhã -— Vi ri t a a Deten
ção de Natal — Pres.: Mu
lher Espirita. Diversos ora. 
dores. A ’ tarde — Visita ao 
C. E. ' Jesus e Caridade” , em

Macaiba — Diversos orado
res

Dia 28 — (segunda-feira) 
— Na séde do C. E. “Paz, A- 
mor e Caridade”, á Rua S. ’ 
Jorge, 532, nas Rocas — 
Pres.: Mocidade Espirita de 
Natal. Oradores: Soma Araú
jo, José Roque, sra. Amélia 
Viana e Felipe Soares de 
Ateio.

Dia 29 — (terça-feira) — 
Na séde do C. E. “Arsenio 
Costa” , na Av. Sete, n° 1313. 
no Alecrim — á noite — 
Fres.: M. E. “Martins de Ar
ruda” . Oradores: Sonia Araú
jo, Ivone Emerenciano, Cris- 
lovam Marques Pessoa, sr,t. 
Didi Carreara Cardoso e A r- 
lenor da Silva Melo.

Dia 30 — (quarta-feira) — 
Na séde do C. E. “ Deus, A- 
mor e Caridade”, na Uun 
Presidente Bandeira, 630, no 
Alecrim — á noite — Pres 
M. E. "Bezerra de Menezes” , 
pradores: Alba Jones Nelson, 
sra. Floripes Lemos e Ge

raldo Trindade Morais
Dia 31 -  (quinta-feira) ~ 

Encerrarr.ento — á noite — 
Na séde da Federação Espiri
ta, á Av. Rodrigues Alves. 
779, no Tirol, — Pres: União 
Mocidade Espirita Paraense, 
na pessoa de Romeu Amoras, 
Oradores: profa. Aurea Ca- 
reara, mentores das Mocida
des e representantes das a- 
gremiaçôes.
ai Comissão Promotora

DR. B A N D E IR A  D E  M E L O
— Especialista —

iCurso de apeiíciçoainento nos serviços de Proclologia dos 
Professores Pitanga Santos c Silvio cPAvila — Rio)
Clinicas e Operações das DOENÇAS ANO-RETAIS 

— Cura radical das HEMORROIDAS L- DOENÇAS DO 
INTESTINO.

(Tratamento racionai de PRISÃO DF, VENTRE, riinr- 
réas crônicas, coüte, etc.) — Iteto-Sígmoidoscopia — Tra 
•amento das VARIZES (Vetes dilatadas) — PARTOS. 

Doenças das Senhoras — Eletricidade Medica 
Consultorio: — Praça Augusto Severo, 250 — 1° Sala? 

108, 109 e 110 — Fone 16-25
Expediente — diariamente, de " ás õ  da tarde. 
Residência — Rua Joâo Pessoa, 248 — Fone 1830.

LEITE DE COLONIA Cr5 7,00
— PASTA “ ODOL” Cr$ 4,50
— MAMADEIRA “ PIREX” 
CrÇ 12,00 — JPUIL Cr? 8,00 — 
BRILHANTINA “ R ID A ” Cr$

7,00 — NA FARMACIA 
“ SANTA CRUZ”

M c£CCiS
c rtfTlOtH ■

O U riC:>

Os m o s q u ito s  e 
m osc  : s morrem, 
instantan ea mente 
sob a ef rie ite pül 
verização do FLIf, 
quo m et", d i f- ‘o. 
cs fcaraias e da- 
mais in s e to s  ca 
seiros

í a ra  efeito duradouro,
peça FUT com DOT, no !nfe OZUi
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Crônica social
REVISTA DO INSTITUTO

HiSTORICO /
V  ̂ . ' X T v . .

■ Acabo tle folhear um novo 
numero da “ Revista do Institu
to Historico e Geográfico” , do 
Estado. E’ um'volume corres
pondente a quatro, qUe deve- 
riam ter circulado de 1344 a 
1947. Esta indicação aponta 
Um atrazo qUe parecendo ser 
descuido dos redatores ou do 

- .proprio Instituto, não é mais 
- do que consequência de fato

res sonegativos que conti
nuam a entravar a vida da re
vista. O principal deles é o 
auxilio anual que o Instituto 
tcí-cx t,ara: sua manutenção e 

’ fltte é o mesmo ha muitos unos. 
Não cresce proporeionalmcnte 
a subida dos dispendios impos
ta peto tempo *mJm. i

A “ Revista do Instituiu His- 
•brico” resulta, portanto, de 
çun esforço da ilustre agremia

ção, graças, sobretudo, a Nes- 
ípr Lima. seu presidente, que 

;c  lambem um dos seus redato- 
. rés. Dos orgãos de publicida

de.no Rio Grande do Norte é 
»  que te.n hoje maior coleção 
Mo genero. O valor que repre- 

: .**»** estii coleção bem se po
de avalia;', não só pela exten
são da matéria como pela au
toridade da sua origem. O tra- 
üsàlho dos nossos historiadores 
e{U torno dos fatos que se têm 

t passado no Rio Grande do Nor
te de alguma forma se acha 
Cm parte recolhido"nas" paginas 
de. uma revista cspecialisada 
que é pena não possa ter re- 
Cúlaridade mais proveitosa.T . ' »t-r

.O volume que acaba de ser 
distribuído contem escritos in
teressantíssimos, a começar 
por três documentos valiosos 

fixação da nossa historia 
Cepublicana: o  jconvite para a 
«sessão de fundação do Partido 
«Republicano do Estado cm ple
no regime monárquico, janeiro 
de 1889. a ata da proclamação 
dá Republica e ata da deposi
ção do presidente dr. Almeida 
Castro, o primeiro presidente 
«leito c o décimo primeiro dos 
.nossos ' governantes. Muitos 
outros (assuntos tornam a Re
vista do Instituto Historico um 
documentário util, precioso, in
dispensável aos proprios inte
resses do Estado, que para 
eles devia olhar com mais cui
dado.
•, DANILO

Jos
Crianças

Antonio, filho do sr 
Rodrigues de Oliveira

— Tamara, filha do sr. 
Moisés Vamstein, comerciante 
nesta praça.

— Míriam, filha do sr. Ar- 
n-ando de Gois, comerciante e
roprigjario nesta capital, e de 

_ua esposa d. Zuleide Fernan
des de Gois.
VIAJANTES

Trocedente da capital do 
pais. chegou no dia 27 de fe
vereiro, o jovem Maurino Pe- 
•peTa de Souza, funcionário ci
vil do Ministério da Marinha o 
que trabalhava no Arsenal da 
ilha das Cobras.

O jovem Maurino ■ eiva de 
Souza, ay ruvèitando ferias, 
veio a nossa capital em isita 
a sua familia.
NÚPCIAS

Consorciai am-se no dia 23 
de-fevereiro o sr. Gustavo Lou. 
reiro Handro, da Força Aerca' 
Brasileira, filho do sr. Gusta
vo Handro e de d. Judith tou
reiro Handro, e a srla. Dulce 
Bandeira da Costa, bancaria, 
Tilha do sr. Alfredo Bandeira 
da Costa e de d. Francisca 
Bandeira da Costa, já falecida.

O ato religioso realizou-se 
ás 16 30 horas, servindo de 
•padrinhos, por parte da noiva, 
seus irmãos José Bandeira da 
■Costa e Eulalia Bandeira Sil
va, e por parte do noivo Dan-

C om  a v ito ria  da A rg e n tin a  encerrou-se o 
10' .  c a m p e o n a to  s u l-a m e ric a n o  de n a ta ç ã o
O  ira s i!  conseguiu conservar em  seu p o d e r a " C o p a  A m e r ic a "V/iOXTTTPVrTmrTT OS «" T «v, > I , » m i  II.VTI, r-v,- -j_ j    , . . JT ______________  •MONTEVIDÉU, 28 — Com
a presença, de numeroso pu
blico, realizou-se ante-ontem 
a penúltima noitada do X 
Campeonato Sulamericano de 
Natação. Como se esperava, 
o duelo sensacional foi trava
do entre brasileiros e argen
tinos que, procuravam a todo 
o custo melhorar suas posi
ções no atual certame conti
nental. A piscina de Trouvil- 
le serviu assim de palco pa
ra um grande espetáculo.

te de Melo Lima e esposa s
No civil, realizado na, casa 

dos progenitores da níva, rea
lizado ás 17,30 horas, serviram 
dc padrinhos, por parto da noi 
va, o sr. Pedro Varela è Ester 
Varela, e por parte do noivo, 
JVIyron Campeio e esposa.

Os nubentes passaram a re
sidir á rua Ceará-Mirim n° 
286, onde vem sendo bastante 
cumprimentados pelo largo cir
culo de amigos.

VITORIA BRILHANTE 
GILBERT

A primeira prova da noite 
foi sem duvida, uma dispu
ta sensacional, travada entre 
o equatoriano Abel Gilbert e 
o argentino Yantorno. Gil
bert teve destacada atuação 
vencendo a prova, com o tem 
po de 2\ 14” e 05.. E em se-̂  
gundo lugar colocou-se Yan
torno da Argentina com o 
tempo de 2', 15” e 0,2 e em 
terceiro, Aram Boghossiam, 
do Brasil,- com 2‘. 16” e 0,8. 
O quarto colocado foi Eduar
do Gonzalez, da Colombia, 
com 2’, 16” e 0,5.

TRIUNFO ESPETACULAR 
DE JORDAN

A segunda prova da noite, 
a dos 200 metros, nado de 
peito, para homens, foi ven-

O PRECEITO DO DIA
Ma l e s  q u e  c o m f e n s m

Muitas vezes, quando as va- 
chias “ pegam” , aparecem fe
bre, dor de cabeça, mal-estar 
e insônia. São manifestações 
passageiras e sem a menor' 
grftvidade, grandemente com
pensadas pelo intenso beneficio 
da imunidade que se adquire.

Submeta-se á vacinação 
antivariólica, para ficar imu- 
hizado contra a varíola e o 
alastrim. — SNES.

-An iv e r s á r io s
o n te m

Senhores
Rubení Matsud, comerciante 

■nesta praça. .
Senherilas

Iza Bttrablho JTilgueirra, 
aluna do Curso Clássico do Co
légio Estadual e filha do sr. 
Carlos Fílg^ieira, comerciante 
e proprietário nesta capital.
j— lplanda Maciel Trigueiro, 

aíuiia tio Colégio Estadual, see- 
çâo feminina e fi£ha do sr. An
tônio Trigueiro, do comercio 
desta %-idade, e dc sua esposa 
-d, Elvira Maciel Trigueiro.

HOJE .
Senhores

• Dr. Hemcterlo Fernandes 
Queiroz — A data dc hoje as
sinala o aniversário uatalicio 
de nosso conterrâneo Hemete- 
río Fernandes dc (.ue roz, ic- 
vjdente no Rio de Janeiro, àn- 
Ugq presidente da Associação 
Potiguar da oual foi um cio-; 
fundadore- o aniversariante 
de hoje tem prestado os mais 
as- inalados serviços á terra 

. potiguar. E’ um dos diretores 
4o Ginásio Sete de Setemoro 
-desta capital e ao seu eslorço, 
tenacidade c desejo dc traoa- 
lhar pela sua terra deve-se a 

' construção do magnífico ediii- 
cio oaqueie estabelecimento de 
ensina.
. — aoão Batista Varela, fun
cionário dos Correios e Telé
grafos, ncsta capital.

— Pacifico Paulo de Souza, 
funcionário do Departamento 
dç Imprensa do Estado. 
Senhoras

*— Adeiídes Pinheiro Bar- 
baiho, esposa do sr. Joaquim 
Augusto Barbalho, Chefe do 
Centro Telefônico da Base Aé
rea de Natal.

Maria Acioli Ribeiro, esposa 
do sr. João Franco Ribeiro.

—  Agueda Lopes, viuva do 
sr. João Pereira Dias.

— Terezinha Maria dos An
jos, esposa do sr. Paulo Tos- 
cano dos Anjos{ do comercio 
desta cidade.
Jovens

Eduardo Rufino, aluno do 
Colégio Estadual e filho do sr. 
Tomar Januario Rufino e de 
sua cipes* d. Salcmé Pessoa 
Rufino. . „ .  ^

cida, de maneira espetacular f E, FINALMENTE A AR-
pelo nadador brasileiro Wil- 
ly Otto Jordan, com o tem
po de 2’, 42” e 0,2, o que cons 
titue o melhor tempo já ob
tido por esse nadador. Wil- 
ly Otto Jordan superou ain- 
’a o “record” sulamericano. 
im segundo lugar, colocou-se 

3 argentino Acosta, com 2,46” 
■* 0,6.

SENSACIONAL VITORIA
DO BRASIL 4

A terceira competição da 
noite, o revesamento 4x100, 
foi, conto já era esperado, ven 
cida pelo Brasil. "O duelo 
Piedade Coutinho  ̂ da argen 
tina Eileen Holt, foi sent du
vida sensacional venceu a 
nossa representação com o 
tempo de 4’ e 49” , seguida da 
Argentina, com o tempo de 
4, 49” e 0,8. A noss-a equipe 
foi representada por Pieda
de Coutinho, Maria Angélica 
Lèda de Carvalho e Ana Ma
ria.
--------------------- ,----------- ,
| Sifilis? Reumatismo?
I ELTXIR DE NOGUEIRA

Amortização de Fevereiro de 1949
No Sorteio de Amortização realizado na séde da Companhia, com a assis

tência do Fiscal Federal, na presença de portadores de 
litulos e do publico, foram as seguintes: 
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Fone 16-40 —  Duque dr Caxias, 198, 1." andar.

Assentada a vinda 
do Chiie
RIO, 2 (Meridional) — Es

tá definitivamente assentado 
que o Chile participará do 
proximo Campeonato Sula
mericano de Futebol nesta
capital. A C.B.D. respondeu 
favoravelmente aò pedido do 
Chile no sentido de pagar a 
importância de duzentos mil 
cruzeiros á Federação Chile
na, «caso participem do cam
peonato o Uruguai e a Argen 
tina e «omente cento e cin
quenta mil cruzeiros, em ca
to contrario

Noticias de basqueie
0  campeonato 
Brasileiro
RIO, 3 (Meridional) — Es- 

âo inscritos para o Carnpeo- 
íato Brasileiro de Basquete-
01 as seguintes Federações: 
Cearense de Basquetebol,

Alagonana de Desportos, 
Pernambucana de Desportos, 
Amadores, Eclética Paraiba
na, Bahiana de Basqueteool, 
Metropolitana de Basquete
bol, Desportiva Paranaense, 
Atlética Catarinense Despor
tiva, Paulista de Basquetebol, 
Sergipana de Basquetebol e 
Mineira de Basquetebol.

O certame será realizado, 
este mês. cru Salvador, m. 

Bania.

€ I M E  S Á ©  L U Í S  
CH0JE -- Matinée ás 15,30 -  Sòirée ás 19,45 -• H O J E

Sexta-feira

Paul Kelly 
em

SEGREDOS DE 

DE

ATAUDE
Juntameme

O MISTERIOSO 

DR. SATAN
(4A Série)

Sabado
James Mason

em
CONDENADO
Produção Universal

Cíaudette Colbert - John Wayne - Don D e  Fore em 
ROMANCE E FAN TAZIA

Produção R K O Radio

GENTINA VENCEU.. .
A quarta e ultima prova 

da noite, a 800 metros, nado 
livre, para homens foi ven
cida pelo nadador argentino 
Carlos Bonacich. inegavel
mente -a maior revelação do 
X  Campeonato Sulamericano 
Adolf Mancuso, também d; 
Argentina, foi o segundo co
locado, cabendo a terceira 
colocação ao uruguaio Flo- 
bel Perez.

Carlos Donacich conseguiu 
com esta vitoria, um novo 
“ record” sulamericano. 
TRIUNFO DA

ARGENTINA
MONTEV1DEU, 28 —  O 

tempo frio c ventoso não em
prestou o ambiente adequa
do á ultima jornada do Cam
peonato Sulamericano, * que, 
apesar disso, contou com o 
apoio de numeroso publicc f  
qüe aplaudiu ,larga e entu 
siasticamente os conquistado
res dos troféus disputados.

A classificação da “Copa 
Argentina” , p ara homens foi 
a seguinte: Io lugar, a Argen
tina, com 196, pontos e meio; 
2o, o Brasil, com 124 pontos 
e meio; 3o o Equador, com 
48 pontos; 4o, o Uruguay, 
com 23 pontos; 5o. a Colôm
bia, com 11 pontoc e 6o o Chi
le, com 9 contos.

com 130 pontos;~2ü~a' Argen
tina, com ,120 pontos, 3o, o 
Uruguay, Wt®l..li>í,jp<i0tos; 4o,
0 Equador, eom slO-pontos.

Na “ Coph. 'Buehbs'Aires”, a
classificação ‘foi ‘ á* ' 'çeguinte: 
Io, dugai>■ a* ÁlSftfligaa, com 
137 pontos 2o o-Brasil, com
118 pontòs é Chile com
1 ponto. .

Foi a seguinte .a..classifica
rão para à “ Coe?.- Intèndeneia 
Municipal de Budhõs Aires” , 
para- Watgr-gtjíp:', JAlugar, _o 
Uruguay, 2°, .a, Aágqntina e 
3o e ultimd’ o BfflWil.

Na “Cópãt.XJyt^pfífy”, para 
os países . qup ..não .1 triunfa
ram no campo siiLa+nericano, 
classificarãirrãsè: etn41 ° lugar, 
o Uruguai, comCÒTjrontos: 2o 
o Chile, cuíít,bã.ylfj)ntos; 3o a 
Colombi3. com hb..pontos.
, Na “Cofíá^ífffiftte^deu” pa

ra todos os.paísíis.''participan
tes, a claesificaçãp, jo i a se- 

'i guinte: Ia lugar á -Argentina 
com 346 pôrittfs’ 'd^hieio, 2° o 
Brasil, com,;336 ppntos e meio 
3°, o Uruguaay. com 81 pon- 
tor; 4°. ò-EqUadoR,-'com 48 
pontos: 5Ô. o' CHilé” com 13 
pontos e 6“ .o uítímo. a Co
lombia. com ll  -pontos.

Na “Copa-̂  de--Saltos Orna
mentais", o‘T,° ífléar coube ao 
Brasil, com SjL,p.an'tos; o 2°, 
á Argenti-E-i-.-t-om .13 pontos; 
o 3°, ao Urugnãy.-éom 9 pon 
tes e o 4° e ulYimô’  ao Chile.Na “Copa America”, acu

mularam-se cs primeiros lu- _o:n 3 ponfo^,, 
gares para homens e 'mulhe
res, sendo a seguinte a clas
sificação: 1° lugar, o Brasil,

A jornada de encerramen
to iniciou-se com um novo 
“record” , cqãtjjábsíãl.

FRANCAMENTE PARA O S  ARGENTINOS A 
SEGUNDA RODADA

(Fotos de Testoni) -.

IUííivIO CHAVES confirmou a sua alta classe vencendo os SUO 
metros, nado de costas. O Brasil obteve a Z.;< c a 3.a colocarão, 

com Palma c Sirniui.

EICEEN HOLT, recordista sul americana que bateu espetacular- 
mente Piedade Coutinho r.os 200 metros, nadp livre.

S£S

BONACICIíl vencedor dos 100 metros com Mamuso 2.° 
zalcs, da Colombia, S.'>.

e Gon-

PARTIDA dos 100 metros, vendo-se no primeiro plano Piedade
Coutinho que sai cara 26 dssntdir íif ujii recorde*
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No proximo sabatío a convenção do PSP
Serão escolhidos^os elementos para a legenda 

progressista nas eleições de 1950
Vai o Partido'  Social Pro

gressista reunir-se em con
venção no proximo sabado, 
afim-de çscolner os elemen
tos que coniporão a legenuu 
progressista para o proximo 
pleito <!e 1950. A escolha do 
nome do deputado Café Fi
lho como candidato á suces
são estadual foi inegavelmen 
le um passo decisivo para a 
aglutinação do Partido Pro
gressista que desde a forma
ção das Oposições Coligadas 
vinha sendo paulatinamente 
absorvido, de pleito para piei 
to, pelo seu aliado. Foi tam
bém /uma manobra espetacu
lar no^ acontecimentos po- 
liticos do Estadp e de gran
de repercussão nos planos 
de entendimentos é combi
nações entre os partidos que 
disputam a hegemonia cio pe 
der estadual.

Agora o problema mais 
imediato dos' progressistas c 
completar as chapas tanto 
para a Camara de Deputados 
como para a Assembléia Es-- 
tadual: Fracassado o acordo

A exploraço da 
liberdade

(De um observador social)

Não são poucos os o.ue. em 
França, pe’os jornais, atri- 
buç:r. aos comun stas um gran
de empenho na vitoria de De 
Uauile, porque, tendo este uma 
inclinação para a direita faci
litará, pelo fascismo, a próxi
ma vitoria esquerdista.

Alegam esses comentaristas 
que o exemplo da ultima guer
ra é quq^Tevam os dirigentes 
do Kominform a aasu.rir essa 
atitude, porque uma das razões 
do atual prestigio rus o e do 
desenvolvimento do comunis
mo na Europa ‘ principalinente 
está da aventura nazi-fascista, 
que obrigou a aliança entre as 
nações livres e a Rússia zoviá- 
tica.

A essa exploração dos regi
mes de força, que pode ser 
tetltadã agora em França como 
em muitos paises ua America 
Latina, con-esponde ainda á 
lalica comunista de exploração 
da liberdade.

Em primeiro lugar, há uir.a 
exploração negativa cia liber
dade. Os comunistas que estão 
á sombra dos regimes consti 
tucionais, onde se consagram 
todas as liberdades, vivera a 
Lopclainar a violação das mes
mas, a mostrar que as deaio 
eracfàs não servem ao povo, 
que as constituições não são 
cumpridas, que o< governos 
democráticos não passam en
fim "de governos fasrisias.

Em segundo lugar, há uma 
exploração positiva dessa li
berdade. Dentro dela os comu
nistas confundem todas as in 
tenções, exploram todas as 
ideologias, aviltam todos os 
planos, deturpam todas as pr - 
tenores. Piocuram eles se 
imiscuir na vida dos partidos 
conservadores, nos partidos li 
gerais, confundem-se com os 
socialistas, alcançam postos 
nos governos, nas administra
ções publicas, nos postos mais 
delicados das administrações, 
conseguem se apoderar, com. 
rotolos falsos, da vida do tra ■ 
balhador e consequentemente 
'da vida sindical, transformam 
as greves em greves políticas 
c  cnegarn a animar até as ma
nifestações escolares, coin in
tuito de colocá-las sob a des
confiança do poder.

Há tempos, um egresso da 
Moscou. Staviniov, dizia, ao 
ceseir.tarcar era Nova York — 
“ muito mais grave do que a 
guerra iria é a infiltração co 
snunista, a. reedição em .larga 
^scala da quinta coluna, con- 
jornie as ultimas decisões do 
Ivominform! ”

Por isso mesmo, toda vigi
lância é pouca, para conter, no 
seu nascedouro, a exploração 
da liberdade. *

entre o Partido Social De
mocrático e a UDN. já não 
podem os progressistas con
tar com divergências e de
fecções no seio da União De
mocrática. Conseguiu o depu
tado José Augusto, na ulti
mo reunião d.a secção esta
dual- quando foram discuti
dos as possibilidades de e -  
eordo com o governo, uma 
situação de equilíbrio das fi
leiras udenistas não haven
do nenhuma possibilidade de 
algum setor ponderável da 
UDN desgarrar-se para 

PSP.
Tem assim o deputado Ca

fé Filho dé jogar apenas com 
o possivel efetivo de seu par
tido e jogar inteligentemente 
dada a responsabilidade qu? 
poderá vir a ter no embate 
da sucessão do Estado, nas 
vesperas  ̂ do pleito, quanco 
três candidatos, naturalmen- 
te, oí larão ra estacada lutan
do com todos os trunfos pa
ra a vitoria. Só hoje, depois 
da chegada daquele parla
mentar progressista, qae foi 
a Recife na ultima segunda- 
feira em visita a pessoa de 
sua fam.ilia, serão conserta
dos os planos definitivos pa
ra a formação d<a chapa que 
será posta em votação na 
com c-nção de sabado.

Entretanto, pode-se obser
vai o movimento de coorde
nação que está sendo feito 
has próprias fileiras progres
sistas. no sentido de que - o. 
chapa pelo menos obtenha 
uma unanimidade rigorosa e 
represente efetivamente to
dos os setores db partido nas 
diversas zonas do Estado, nao 
só nas concenti ações ppeia- 
rias e populares como 
sertão.

Patçn a senatoria o nome 
mais indicado até agora é o 
Sr. Kerginaldo Cavalcanti. 3- 
tualrr.ente ocupando a vaga 
deixada com a morte do se
nador João Camara e presi
dente do diretorio estadual 
do PSP. Nenhum outro nome 
pode disputar com tanta pos
sibilidade dentro do partido

a preferencia dos convencio
nais. A chapa para deputados 
federais não será das * «tais 
fáceis escolhas. O nome uo 
Deputado Café Filho que a- 
lem de disputar a governan
ça será na chapa federal o 
candidato natural dos pro
gressistas e com amplas pos
sibilidades de re-eleição, €> 
Partido Social Progressista 
ao que tudo indica convida
rá o Desembargador Floria- 
no Cavalcanti para um Cos 
tugares da chapa federal.

Ao que podemos saber são 
nomes também cotados para 
a Camara Federal o atual 
presidente dá Camara Muni
cipal de Natal, vereador Ola
vo Galvão, os deputados EZe- 
quiel Fonseca, Abelardo Ca- 
lafange e José Luz e o veres 
dor Sandoval Vanderlei, s- 
tual lidei' progressista m  
Camara Municipal de Natal.

Para a chapa estadual pos
sivelmente os mais indicados 
até agora são inegavelmente 
o Cel. 'So1on Sobrinho, ae 
Areia Branca, dr. Manuel Go 
mes, cie Canguaretama, dr. 
Máltez Fernandes, de Carau- 
oas, Dr. Aqjno Barreto,, can
didato nas ultimas eleições 
ao cargo de prefeito de Cea- 
rá-Mirim, José Nestor Gou
veia pelo municipio de Fedro 
Avelino Antônio Alves da Ro 
ena, pelo municipio de Tai- 
pu'. onde é velho procer 
progressista, o dr. Fernando 
Abott Galvão, Tsodcrico 
f reire. de 'Mo.caiba, vereador 
José Borges, pelo municipio 
de Currais Novos o atual pre
feito de São José de Mipibu' 
Juvenal Carvalho. São no
mes muito cotados entre os 
progressistas e que natursl- 
mente serão candidatos a re
putação estadual.

O candidato ao cargo de 
vice-governador mais Drova- 
vel sairá possivelmente en
tre o industrial Luiz Lopes 
Varel^, de Ceará ̂ Mirim, o 
coronel Raimundo Juvino cie 
Mossoró e o depu‘ ido Abe
lardo Calaíange.

H o m e n a g e m  togllatt! 
a o  S e n a d o r  °
Georgino
Avelino
No proximo gabado 
no Grande Hotel

-Admiradores e correligioná
rios.do íonador Georgino Ave
lino .aproveitando sua curta 
estadia em nossa capital, pois 
o parfamontar norte-riogvan- 
dense retornará no proximo 
domingo á capital do pais pa
ra reassumir sua cadeira no 
Monroe, prestar-ihe-ão signifi
cativa homenagem,.que consta
rá de um banquete a ser oíe- 
reeido no Grande Hotel, que 
terá lugar sábado, ás 20 ho
ras . •

Para esta homenagem ao 
chefe politico do PSD e candi
dato por esse partido ao Go
verno do Rio Grande do Nor
te no proximo pleito, já devam 
a sua adesão as seguintes pes
soas: Governador José Varela, 
deputados Teodorieo Bezerra, 
Tulio Fernandes, Israel Nunes, 
José Nieoderr.ius, Aderson Du
tra e Bioclecio Duarte, jorna 
lista Romildo Guigel, prof. 
Gonzaga Galvão, João Masse- 
na.

As listas de adesões encon
tram-se no escritório, do , sr. 
João Masseaa, á avenida Ta
vares de Lira n° 29, no*Grande 
Hotel' e na redação de “ A Re
publica" .

Em mãos de 
Dutra a tabela de 
aumento para 
os marítimos

RIO. 3 (Meridional) — A- 
firma-se que já se encontra 
em mãos do presidente Du
tra, e tabela de aumento de 
salarios dos marítimos', ela
borada pela Comissão de Ma
rinha Mcrcantê e aprovada 
pelo DASP.

Espera-se que a qualquer 
momento, receba a mesma a 
assinatura do gal Dutra.

Numero avulso 
C r í 0,80

também ao lado dos russos
0 líder comunista italiano concita n povo a'auxiliar 

p a lq u e r força russa p p e n e t r e  j o l p a i z
ROi\IA, 2 (UP) — O se

nhor Palmiro Togliatti, lider 
comunista italiano, 'declarou, 
em entrevista publicada ho
je, que o povo italiano tem o 
Jever de “ auxiliar da manei
ra mais eficiente” qualquer 
exercito russo que tenha de 
perseguir um “ agressor” em 
solo italiano. Togliatti não 
especificou que forma devia 
tomar este auxilio. A sua de 
claração, no entanto, foi 
mais alem do que a de Tho- 
rez, lider comunista francês 
o qual disse que os comunis
tas franceses receberíam de 
braços abertos .os soldadós 
russos, se estes tivessem de 
perseguir um inimigo em so
lo francês.

AMEAÇA A' PAZ NA
ITALIA

A declaração de Togliatti 
fói ^cita um dia antes das 
manifestações nacionais, em 
toda a Italia, dos' antigos 
guerrilheiros liderados pelos 
comunistas. Os antigos guer
rilheiros serão liderados por 
Luigi Longo, a fim de pro
testar. nas praças publicas, 
èontra o “ressurgimento do 
fascismo na Italia” . Os lide
res comunistas e guerrilhei
ros advertiram o chamado 
“apaziguamento” do governo 
para com os criminosos ex- 
fascistas está ameaçando a 
paz na Italia.

A questão já provocou u- 
ma agitada sessão, ontem á 
noite, na Camara dos Depu
tados. Os comunistas’ também 
se queixaram amargamente 
de que o governo violou os 
compromissos da anistia, per
mitindo a prisão de antigos

Permanecerá em Matai uma das “Patrol”
Bem acolhida pelo Governador uma sugestão da Diário

Não podem majorar 
as anuidades dos 
colégios

• RIO, 3 (Meridional) — Em 
entrevista que nos concedeu 
o professor - Harpldo Lisboa, 
diretor da Divisão, de Ensino 
Secundário do Ministério da 
Educação, declarou que nen- 
nhunf colégio pode majorar 
as anuidades. Qúalquer ma
joração por ventura verifica- 
se pronunciar a comissão 

que estuda a questão. E se 
suceder que algum estabele
cimento de ensino tenha co
brado taxas superiores as 
que forem fixadas pela Co
missão, terá de devolver a 
diferença.

Na conformidade do que. foi 
Rot.oacio, foram entregues on- 
lern ao Governador do Estado 
as 1, és possantes maqu.nas 
"P a iro l" 1 ecentemente adqui
rirías á International ííarvestei 
por intermedío de seus repre
sentantes nesta capital. Srs. M.. 
Martiiis õc Comp. e destinadas 
á melhoria e conservação ríe 

e.-t:auas no interior do 
Estado. Es»as maquinas serão 
distribuídas* por diversas zonas 
no interior e jerão utilissiinos 
os serviços a serem prestado^.. 
Focalizando a entrega das ma
quinas, sugeriu o Diário a con
veniência cie ama das maqui
na. permanecer durante algum 
tempo em Natal no .serviço dc 
conse vação tíe estradas que li-' 
gam diferentes bairros da Ca
pital e mesmo tendo em \ ista 
a necessidade da abertura dá 
novas vias de acesso. O Gover- 
nu k>r do Estado atendendo á 
sugestão determinou que uma 
cias "Patrol" í.casse em Natal 
e íaturalmente de seus servi
ços, muito se beneficiará a Pre
feitura local atualmente impos
sibilitada de adquirir uma da
quelas maquinas..

Os motoristas da cidade que 
lambem estavam se movimen
tando para pleitear cio Gover
no a medicia já determinada, tí- 
vqram assim seus esforços co
roados de pleno exito.

Em rapida palestra com um 
repórter deste jornal, na ma
nhã de hoje, o Governador Jo
sé Varela deu . c.encia daquela 
sua determinação ao mesmo 
tempo que teve oportunidade 
de salientar que da conserva

ção e dá boa utilisação das ma
quinas, dependerá o máximo 
rendimento que delas será líci
to esperar. Adiantou ainda o 
chefe do Executivo potiguar 
que uma. cias - máquinas será 
imediatamenle enviada para o 
mun.cip.o de S. José de Mipi- 
bú paia conservação de uma 
estrada naquele municipio e a 
outra, inicialmente irá para o

distrito cie Felipe Camarão em 
Macaíba e . posteriormente para 
o municipio cie Ceará-Mirim. A 
Patrcl que aqui permanecerá 
por algum tempo, será posteri- 
ormenle env.acfa para a zona 
oeste. Haverá as . rn um rociizio 
na utiLzação das maquinas de 
forma a serem contentadas' to
das as zonas necessitadas em 
tocio Estado.

rl,Ecos do cãrnavai que passou
Absoluto exito nasfes 
tividades do America

A T E N Ç Ã O ! A T E N Ç Ã O ! 
Procurem os afamados baralhos “ 139” 

pelos menores preços, na 
L IV R A R IA  M O D E R N A  

Praça Geníi! Ferreira, 1367 
Edifício Leite —  Alecrm —  Fone 20=42

D R ,  . í j a j C O B  V O L F S O N
(C or-- ■*- Aperfeiçoamento n* Argentina) - 

r tr '„nR OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
fc ia o 6p EÍCAÇOE3 E TRATAMENTOS 

C3W  To: Praça João Maria, n.° Gi — fone: 1*71 
v Consultas: — Das 15 ás 17 horas

Dentre cs clubes que pro
gramaram festividades carna
valescas destacoú-se no cai- 
naval passado o America Fu
tebol Clube que além de va- 
i ios assaltos realisou na tem
porada momesca quatro bai
les e trós fnatinées infantil'. 
Reunindo a sociedade nats- 
lensn q America pôde ofere
cer ao séu quadro social fes
tas de cunho elegante e nas

VtJíou ás atividades 
a Escola de
Pilotagem

For motivo cios festejos 
carnavalescos resolveu* a Di
retoria da Escola de Pilota
gem do' Aero Clube, susnen- 
deu suas atividades durante 
esses dias. Como medida c!o 
precaução. Voltou na manha 
c'e hoje a funcionar as instru
ções de vòos na referida es
cola, no mesmo regime nor
mal.

Outrossim, aproveitando 
essa paralização, fez a dire
ção, uma -rigorosa inspeção 
bem padronizou em cores na 
seguinte ordem: Carersagem. 
grenat, Fuzelagem, aluminf- 
um e»leme, azul e branco, 
simbolizando as cores da Es
cola -de Pilotagem. Assim os 
aparelhos poderão ser facil
mente identificados. Na tar
de de ontem houve uma re
voada pela cidade tocan» o 
rarte o “Mariz e Barros” e 
“Cel. José Bezerra” pilota
do resoéctívarrente. re’ c 
instrutor Hyoerides Lamarti- 
nc e o piloto Joaquim Feli-

quais predominou um ambi
ente de distinção e de \eraa- 
deira animação. Desde o bal 
masqué do sabado gordo que 
foi eíetivamente ,uma festa 
de alta elegancia até o ultimo 
baile da terça-feira gorda to
das as reuniões realizadas na 
“boite” do clube rubro foram 
pomos altos do carnaval na- 
talense que passou e decor
reram com intensa animação 
o grande frequência. O car
naval do America constituiu 
assim uma grande vitoria pa
ia os dirigentes do clube ru
bro que puderam proDiciar 
aos seus socios verdadeiras 
festividades carnavalescas.

Diminuem as restri= 
ções ás vendas á 

prazo

WASHINGTON, 3 (UP) — 
O governo diminuiu as res
trições ás vendas a praso, vi
gentes até agora. A Junta de 
Reserva Federal decretou 
que o prazo para pagamento 
Je auíomoveis pode ser au
mentado de 18 para 20 meses. 
O comprador deve porém, 
dar uma entrada correspon- 
dente^a um terço do preço. 
Para outres onze artigos, a 
entrada foi reduzida para 
15có e q.praso para pagamen 
to do restante, foi aumenta
do de 15 para 21 meses.

Pede retificação o 
motorista Vanderlei 

Pâcheco
Pede-nos o motorista João 

Segundo Vanderlei Pacheco 
retifiquemos um detalhe da 
noticia ontem publicada so
bre um duplo choque de veí
culos na ave. Hermes da Fon 
seca, ocorrido á rrtadrugatía 
de ante-ontem. Informou o 
chofer não mais pertence a 
si o automovel placa 1491, 
um des veículos que sofrerá 
abalrroamento sendo por
tanto outro o motorista que 
guiava na ocasião o referido
ç^frot

Deve=se agora con= 
centrí.r as atenções 
para as regiões lati- 
nc=americanas e 

dsiaticas

LAKE SUCCESS, 3 (UP) 
— Uma vez que. está quase 
terminada a reconstrução eu
ropéia, agora toda a atenção 
deve ser consentrada sobre 
as regiões lat"no-americanas 
e asiaticas” . foi o que de. 
elarou o sr. Eurico Penteado 
assessor economico da dele
gação brasileira ás Nações 
Unidas.

O sr. Pentaado acrescentou'
"Não devemos fazer uma cla
ra. porém errônea distinção 
entre os sofrimentos causa
dos pela espetacular brutali
dade bélica e os sofrimentos 
provocados pela silenciosa 
brutalidade da miséria”.

guerrilheiros. As autoridades 
responderam que os guerri
lheiros presos cometeram cri
mes que nada tem a ver 
com a luta subterrânea con
tra os nazistas e fascistas.

DECLARAÇÕES DL
TOGLIATTI /  '

■* >
O “ Giornale delia Sera” 

deu a entrevista de Togliat
ti o titulo de “Auxilio ao e- 
xercito russo na Italia con
tra o agressor”.

E’ o seguinte o texto das 
perguntas e respostas da fa
mosa entrevista:

Pergunta: A  declaração de 
Maurice Thorez, lider comu
nista francês, sobre a atitude 
dos trabalhadores e do povo 
da França, no caso de o e- 
xercito soviético ser obriga
do a perseguir um agressor 
atá Paris, deu a impressão de 
que o lider comunista fran
cês considera a guerra pro
vável e próxima. Qual é o 
pensamento do lider dos co
munistas italianos a respei
to”

Resposta — Não tenho ne
nhuma informação em apoio 
da ideia de que a União So
viética tenha a minima in
tenção de atacar o nosso pais 
ou de que a União Soviética 
tenha praticado ou deseje 
praticar qualquer ato con
trario aos interesses nacio
nais italianos. Ao contrario, a 
União Soviética, tem desfe
chado golpes mortais contra 
o fascismo. Considero absur
do discutir a hipótese de li
ma guerra entre a União So
viética e a Italia. Se alguom 
formula esta hipótese, isio 
significa que acha que a Itn- 
lia deve fazer a guerra con
tra a União Soviética para 
satisfazer os milionários nor
te-americanos.. os quais gos
tariam de uma guerra contra 
a União Soviética — pois a 
União Soviética não é um 
Estado de capitalistas, m-a 
um Estado socialista de oo>;-. 
rarios. Esta é a hipótese não 
de uma guerra nacional, mas 
de uma tipiea de guerra ideo
lógica e de classe, de uma 
guerra de reação e de cani- 
talismo contra o progresso 
social e cs trabalhadores. Sen 
do este o caso é evidente 
qual será a posição daqueles 
que são a favor do progresso

Novo governador 
paia o Amapá

RIO 3 (Meridional
O presidente da Republica a- 

caba de exonerar o capitão Ja- 
nari Gentil Nunes do cargo de 
governador do Território do A . 
mapá, nomeando, interinamen
te, para substitui-lo o sr. Raul 
Montero Valdez, que, coroo se
cretario geral, estava respon
dendo pelo expediente do Go
verno daquela região. A  carrei
ra de oficial do nosso Exerci
to do governador exonerado fi
caria prejudicada se o mesmo 
não realizasse, no ano corrente, 
o Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais exigido pelos regula
mentos militares.

O sr. Raul Montero Valdez. 
vinha servindo ao Território, 
como secretario geral. Quis. 
dçsta maneira, o Governo Fe
deral, tendo em vista os incon
testáveis progressos introduzi
dos no Amapá, manter a acer
tada continuidade dos empre
endimentos e da orientação 
existentes no referido Territó
rio.

O 'capitão Janai í Nunes via
jou ontern, por via aérea, para 
Amapá, com a finalidade de 
transmitir o cargo ao dr. Val
dez, seguindo em sua compa
nhia o deputado Coaraci Nunes, 
representante do Território no 
Congresso Nacional.
8fd des-iMad nú’E.U l'e,rf

Perdidos & Achados
ATENÇÃO! JOIA PERDID V

Rogo a quem encontrou u r 
rclogio “ Classic-15 rubis” , to
do de ouro, proprio para senho
ra. a fineza de telefonar paia 
1410 e se entender com d. Ca- 
rolina Mattielle a rua Mosso 
ró n° »723 — Tiro!, que Será 
muito bem gratificado-

sccial — contra a reação e a 
favor do socialismo.

Pergunta: — No caso de se 
materializar esse conflito e 
de que o exercito soviético 
seja compelido a perseguir 
seus agressores em solo ita
liano, qual deve ser, na opi
nião de v. s. a atitude dos 
trabalhadores e do povo ita
liano?

Resposta: — Na hipótese 
de o exercito russo perseguir 
em nosso território um agres
sor, creio que, neste caso,- o 
povo italiano, que não pode 
deixar de condenar » agres
são, teria o evidente dever 
de auxiliar, da maneira mais 
eficiente, o exercito soviéti
co, a fim de dar ao agressor 
uma merecida lição. Tornar 
conhecido imediatamente, no 
mundo inteiro, que o povo 
ilaliano — ou pelo menos a 
grande maioria de seus com
ponentes ativos e combaten
tes — pensa desta maneira, 
servirá indubitavelmente pa
ra conter os agressores e con
servar a paz” .

BAIXA O ( I STO DE VIDA

WASHINGTON, 27 (UP) 
— O Departamento de Esta
do anuncia que o custo da vi
da baixou novamente em 
janeiro, sendo este o quarje 
mês consecutivo que isso a- 
conteee.

A baixa em janeiro foi a- 
penas de três' décimos- de 1 
por cento, sendo atribüidn 
principalmente ao baratea
mento das roupas e objetos 
de uso caseiro. Em compa
ração com o mês de agosto 
do ano. pr.sssd.o, quando. . -ó 
custo de vida atingiu *seu 
mais elevado grau de ..todos 
cs temmpos, a baixa atuei é 
dois por cento.

A C I D A D E  %
Para se ter mjia pequena 

ideia do terrivcl e pouco 
compreendido problema dc 
mortalidade infantil em Nâ- 
tal, é suficiente passar duâs 
ou três horas por dia no ce
mitério do Alecrim. Talvez 
estejam morrendo atualmeb- 
te para 1 adulto cêrea de: 8 
oa 10 crianias cujo período 
dc vida deve variar entre Os 
primeiros dias e talvez pou
co mais de dois anos. E’ 
impressionante 'terrivelmch- 
íe dramático esse ' quadro 
quotidiano de um povo que 
vê, assiste e acompanha es
sa ceifa sistemática da par
te mais preciosa dc sua po
pulação. Esse doloroso tri
buto á morte continua ano 
apes ano, cada vês peor, ca
da vês mais impressionante.

Todos os anos, quando 
chega a época da Semana 
da Criança fazem-se confe
rências, recolhcm-se coletas, 
organisani-sc festas mas o 
problema continua o mesmo. 
E isso por uma razão sim
ples: não serão poucos mi
lhares de cruzeiros aqui re
colhidos que poderão solu
cionar um problema tão 
grave e de tão assustadoras 
proporções-

Aqui em Natal assistimcn 
a dois espetáculos opostos 
,inas ambos denotadore» do 
dificil momento que atraves
samos: Perdemos a popula
ção infantil por falta de re
cursos e de assistência ade
quada c por outro lado gran
de parte dos braços uteis ao 
trabalho pela falta de ser
viço na terra potiguar. Os 
porões de navios estão sem
pre igual mente cheios de 
gente que vai para o sul do 
pais embora as condições 
ali tenham sido descritas ul
timamente em vários jornais 
como catastróficas no tocan
te ao auxilio e orientação 
aos emigrantes nordestinos.

Dispomos de lideres de 
prestigio incontestável' na 
política nacional. Não que
remos chegar ao extremo de. 
afirmar que o problema da 
mortalidade infantil c ape- 
n:is local ou regional. ’Clr.- 
niamos, porém, por providen
cias e sobretudo por medidas 
práticas que venham pôr co
bre a esse espetáculo  ̂depri
mente para qualquer po\ o 
rivilisado. — Y .

t a u  Xa \
U P * * »  - l - «crianças (ornam cib praxnfw
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S^i poderá ser mais fís f

S. BORJA, Março, 2 — O sr. Getulio Vargas estará 
de volta ao Rio dentro de dois ou no máximo três me
ses. Assumirá então — em face do problema da sucessão 
presidencial e outros problemas nacionais — a posição 
que lhe impõe sua induscutivel liderança de um dos 
tris maiores partidos legais brasileiros.

Esta é a importante informação que posso transmitir 
diretamente da famosa fazenda dos Santos Reis, onde 
tão inesperadamente veiu o repórter encontrar e ouvir 
o homem que hoje, uma vez mais. constitue um dos 
fieis da balança política nacional.

Com efeito, ao apertar pela ultima vez a mão do seu 
inesperado visitante jornalístico, o sr. Getulio Vargas, 
respondendo a uma de suas perguntas mais insistentes, 
disse textualmente:

“Pode publicar que voltarei para o Rio em Abril ou 
no máximo em Maio próximo”.

“ £ por que não foi ou não pensa em ir antes, se
nador?”

A resposta veiu acompanh"por  uma de suas sau
dáveis e características gargalhadas:

“ Porque ainda faz muito calor no Rio de Janeiro”. 
A resposta, evidentemente maliciosa, tinha esse seu 

sentido muito mais acentuado diante do que marcava o 
barometro da própria estancia dos Santos Reis: poucas 
vezes tem feito no Rio um calor mais intenso que o 
que se sente neste momento em São Borja e no resto 
do Rio Grande do Sul.

“ Em sua volta, senador, o sr. assumirá sua plena 
responsabilidade em face dos grandes problemas nacio
nais do momento?". >

“ Certamente, mas isso somente depois que me in
formar e colher diretamente impressões sobre a marcha 
dos acontecimentos políticos e .economicos nacionais".

“ O HOMEM MORA ALI EM BAIXO”
O agitado problema do trigo — unico objetivo des

ta viagem do repórter ao sul do país — proporcionou- 
lhe a oportunidade tão rara de entrevistar o sr. Getu- 
11o Vargas. O pequeno taxi-aereo da “ citai” em que

Afirma o sr. Getulio Vargas, acrescentando: “0  general Dutra tem nas hãos elemen
tos para assegurar uma eleição livre e democrática — Retornará breve ao Rio, 
quando então assumirá plena responsabilidade diante dos atuais problemas politicos 

---------------------------e economicos do Brasil ----------------------------
Reportagem de Samuel Waine 
Exclusividade dos Diários Associados 
(Proibida reprodução total ou pare:ai>

cruzamos o Rio Grande de lado a lado, procurando co
lher diretamente nas fontes de produção impressõfs so
bre o estado atual e o futuro da batalha triticola em 
que o Brasil está empenhado, Incluia no seu itinerário 
uma visita a S. Borja.

Ao aproximarmo-nos da íionteira com a Argentina, 
Nelson, o piloto, ex-oficial da FAB e cidadão apolitico, 
apontou para uma regular manada de bois e ovelhas que 
lá em baixo pastavam ao redor de urna bela fazenda. E 
exclamou:

— Esta é a fazenda dos Santos Reis. O homem mora 
ali em baixo.

Não era necessário pronunciar nomes. No Rio Gran
de “o homem é sinonimo do sr. Gêetulio Vargas. Soli
citei ao piloto que sobrrevoasse a estancia uma vez mais 
e Thadcu Onar, o popular repórter do Diário de Noti
cias” , e o mais util dos cicerones que eu poderia dese
jar, concordou em que fizéssemos uma rapida aterrisa- 
gem no campo que se estende a uns dois quilômetros da 
fazenda. Lauro Torto, o fotografo, exultou, falhasse ou 
não a entrevista que iriamos tentar, a sua missão seria 
coroada de êxito. Embora infenso ultimamente aos re- 
porters, o sr. Getulio Vargas sempre foi camarada com 
os fotografos.

Alguns minutos depois, enquanto o avião partia pa
ra S. Borja a fim de se reabastecer, veiu ao nosso en
contro um peão a cavalo. Contrariando o seu habito de 
mandar uma camionete recolher os seus visitantes, o sr. 
Vargas nos enviara um de seus peões, pois o veículo es- j 
tava naquele momento na cidade. I

Vinte minutos depois batiamos á porta da magnífica 
estancia a cuja entrada um belo e acolhedor jardim con
vidava ao mais justo dos refúgios do sol abrazador que 
àquela hora — 17 horas — ainda ardia no horizonte.

TRIGO E PETROLEO COMO INTRODUÇÃO

O sr. Getulio Vargas estava tomando banho. Volta
ra ha pouco de um de seus quotidianos e longos passeios 
a cavalo. Não esperava ninguém e em sua companhia 
encontrava-se apenas o seu irmão, sr. Frotasio Vargas. A 
sua primeira mensagem aos visitantes foi bom copo de 
agua gelada e o aviso de que não tardaria. Desejava a- 
penas saber quem o procurava.

Mandei-lhe um cartão e segundos depois o ex-ditador 
'surgia á porta, bombachas c blusão gaúcho, forte e tos
tado pcio sol, muito mais saudavel c agi! do que a ul
tima — e. aliás, primeira vez, que o vi no Senado, no 
Rio, em 194 7.

“ Então, como vai o petrolco? Espero que não tenha 
vindo para nfe entrevistar. |

“ Não, senador, vim conceder-lhe uma entrevista. 
Que deseja saber?,

O sr. Vargas riu com satisfação. E seu riso ampii- 
ou-sc para uma longa gargalhada quando eu lhe disse 
que percorrendo o Rio Grande para estudar de perto a 
situação de um dos produtos gaúchos mais valorizados 
neste momento no resto do Brasil — o trigo — não po
deria deixar de procurar saber também como ia ele, — 
Vargas — outro produto gaúcho, altamente valorizado

a sucessão
neste momento nos grandes mercados da política nacio
nal.

“ O sr. está exagerando, respondeu o senador. Estou 
longe e afastado dos acontecimentos. O sr. é que poderá 
me informar sobre o que se passa no país. Sei que o 
governo mandou instalar refinarias. Mas, não hasta, é 
preciso intensificar a exploração do nosso petroleo, pes- 
quizar e explorar cada vez mais, esta é que é a políti
ca certa".

Sem dar a perceber durante um segundo siquer 
que considerava a nossa palestra como sendo uma en
trevista, o sr. Getulio Vargas foi entretanto permitindo 
que eu lhe fizesse várias perguntas á queima-roupa. Na
da respondeu, porem, sem primeiro arrancar do repór
ter tantas informações quantas quis obter. A sua agili
dade mental está num dos seus pontos mais aiy>s e seu 
magnífico vigor fisico proporciona-lhe uiu controle ner
voso excepeiGnal, controle esse que é ainda mais faci
litado pela sua classica manobra, uma boa e alegre gar
galhada que quer dizer tudo e nada ao mesmo tempo.

“ Então, que tal achou o problema do nosso trigo?
E, sem esperar resposta, o senador respondeu ele 

mesmo, depois de hisíoriar sua própria atuação nessa 
batalha que agora começa a dar seus primeiros grandes 
frutos:

“ Para defender a nossa produção triticola e permi
tir-lhe o desenvolvimento que poderá ainda vir a ter. 
o governo só tem um caminho e esse eu o indique) num 
de meus decretos que ainda vigora: não permitir que o» 
moinhos importem um só saco de trigo ou farinha es
trangeira enquanto não provarem que já adquiriram to
da a produção nacional. Essa providencia, aliada ao pre
ço minimo fixado para o nosso trigo, bastará para. a de
fesa completa de nossos produtores".

"A  TURMA ESTA’ SALTANDO DA BAINHA”
E foi assim, somente depois desse longo introito, cor.» 

pausas deliberadas no petroleo, trigo e outros proble
mas economicos nacionais, que o sr. Getulio Vargas per-

(Continúa na fi.a página»

Conferenciará com o] presidente Dutra o governador mineiro
Não considera prematuro o 
debate da sucessão o senhor

Milton de Campos
RIO, 4 (Meridional) — A 

imprensa_anunciou que o go
vernador mineiro irá a Petró- 
polis, para conferenciar com o 
gal. Dutra sobre a próxima 
•sucessão presidencial.

0  sr. "Milton Campos esta
ria concluindo a elaboração de 
uma mensagem efie enviará á 
Assembléia Legislativa e logo 
depois fará uma viagem de 
automóvel a Petrópolis. Adi
anta-Se que o sr. Milton Cam
pos não continua mantendo a

opinião de que qualquer deba
te agora do problema da suces
são presidencial, se.ia prema
turo.

A respeito dessa viagem, o 
deputado udenista mineiro 
Afonso Arinos, ouvido pela re
portagem, declarou: "Real
mente o governador Milton 
Campos pretende ír a Petró
polis, trocar idéias com o gal. 
Dutra. E’ só o que posso infor
mar no momento, pois não te
nho outras novidades” . ~~

Presos dois assal
tantes mascarados
Esclarecimento de vários roubos em 
S .P iu lo -0  receptadoré um traficante 

de maconha
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C o n fia n ç a  e n tre  os d irig e n te s  da 
U D N  e o g o v e rn a d o r Jo s é  V a re la
No Riojo sr. Dinarte Mariz presta declarações a reportagem de Meridional

S. PAljLO, 4. (Meridional) 
— Sucessivos assaltos vinham 
se desenrolando nos bairros e 
vilas mais afastados da capita1. 
As vitimas denunciavam os 
assaltantes como pessoas vio
lentas, que se apresentavam 
mascaradas e fazendo uso de 
revolveres e punhais. O dele
gado Carlos Eugênio Bitten
court, em atenção ao vulto que 
vinha tornando essas cenas de 
verdadeiro “ gangsterismo” , ini 
ciou diversas diligencias para 
capturar os delinquentes. Ao 
cabo de vários dias de penoso 
trabalho, aquela autoridade e 
uma turma <le investigadores 
da Delegacia de Roubos conse
guiram deitar mãos sobre os 
temíveis bandidos. A prisão 
ocorreu na Estrada de S. Mi
guel, quando os assaltantes 
abordavam o japonês Mitsuo. 
para roubar. Arrancadas as 
máscaras, as autoridades iden
tificaram, os criminosos como 
sendo Antonio Santos Cuilher- 
»me e José Antonio da Silva,

ACOMETIDO DE INSOLA
ÇÃO O DEPUTADO PEDRO

POMAR

..RIO, 4 (Meridional) — 
Quando participava dos tra
balhos da Camara, foi acomc. 
tido do insolação o deputado 
Pedro Pomar, oue faz parte 
da bancada progressista de 
São Paulo, embora pertença 
ao Partido Comunista.

O representante bandei
rante foi imediatamente so
corrido no recinto pelos de
mais deputados, mas nSo 
chegou a necessitar dos ser
viços médicos do palacio Ti. 
radentes, por ter recobrado o 
estado normal.

vulgarmente conhecidos por 
“ Leopardo” e “ Cicatriz” . Com 
a prisão ficaram esclarecidos 
inúmeros assaltos ocorridos 
ultiir.amente nas Vilas Guilher
me, Manchester e Maria. Gran
de parte dos objetos furtados 
foi apreendida num cabaré errí 
Mogi das Cruzes. O receptador 
dos meliantes, proprietário da
quela casa de diversões, de no
me Antonio Branco, também 
foi preso e sobre êle pesa ou
tras graves acusações, entre 
as quais a de traficante de ma
conha .

Violento discurso do 
pres. Peron
BUENOS AIRES. 4 (UP) 

— O presidente Peron pro
nunciou ontem á noite, mais 
um dos seus violentos dis
cursos e afirmou que a Ar
gentina sob sua direção, al
cançou a plena soberania in
ternacional “ para que ne
nhum embaixador estraigei- 
ro se julgue no direito de 
meter seu nariz sujo na po
lítica interna da Argentina” ,

Voltarão á circula= 
ção “ La Prensa’’ e

“ La Nacion”

BUENOS AIRES, 4 (UP) 
— Os grandes diários “La 
Prensa” e “La Nacion” de
vem reaparecer hoje graça? 
á revogação parcial ct greve 
dos gráficos, que deixou Bue
nos Aires sem jornais, desde 
o dia 8 de fevereiro ultimo.

ECCE HOMO DE TINTORE TTO, PARA O MUSEU DE ARTE DE S. PAULO — Foi 
divulgada há dias a noticia de que uma das mais famosas obras de Tintoretto, pintor 
italiano, da escola veneziana do século XVI, iria figurar no Museu de Arte de São 
Paulo, graças ao espirito compreensivo de varias personalidades brasileiras que contri
buiram para a sua aquisição.“ Ecce Momo” é a maravilhosa tela de Jacomo Robusti, 
mundialmcnte conhecido com o Tintoretto que irá enriquecer o já valiosissimo patri-

RIO, 4 (Meridional) —.Ten
do chegado recentemente do 
Natal, onde se achava há cer 
nr de doès meses, o sr. -Dinar- 
te Mariz teve longa conferên
cia com o sr. Pereira Lira, 1 
com quenv viajou até Petrópo- , 
lis. I

Ouvido pela Meridional, o sr. 
Dinarte Mariz 'fez a seguinte 
declaração: “ Deixei minha ter 
va em paz e seu governador i 
empenhado numa obra constru- ' 
tiva e patriótica. _^pesar de 
terem fracassado, pelo menos 
por enquanto, os entendimen
tos entabolados para a pacifi
cação politicg estadual, uma 
cousa ficou e estou certo de 
que não desaparecerá: a con- » 
fiança estabelecida entre cs j 
dirigentes da UDN e o gover- j 
nador José Varela” .

Desmente o 
boxeur baiano

SALVADOR. 4 (.Meridional» 
— O deputado trabalhista Car
los Anibal declarou há dias, 
através de um orgão da im
prensa baiana, aue o conheci
do “ boxeur” Djalma Santana 
ganhara 20 mil cruzeiros narn 
deixar crescer a barba, a fim 
de rerresentar Tomé de Souza 
num desfile que se realizará 
brevemente em comemoração 
oo IV centenário da fundação 
da cidade, indignado por tn! 
assertiva, vem agora o lutador 
reiutar, com uma carta, as pa
lavras do deputado. Desafian
do ao sr. Carlos Anibal a pro
var que ele tenha recebido os 
vinte mil cruzeiros, Djalma 
Santana declara que deixoi» 
crescer a barba por sua livre 
<-■ cspQotaix-tt- veptjjjia. ç taro 
bem por que isso lhe concentra 
as energias para um pr;ix''mo 
encontro pugdístico. O missi
vista esclarece, todavia, q. e 
sua próximaTuta é com o “bo
xeur” Teodoro Cabral...

Numero avulso 
C ri 0,80

EM FOCO A PRESIDENCI 
DA CAMARA

RIO. 4 (Meridional) — n  
l sr. Souza Costa, entrevis- 
1 tou-se com o sr. Nerei? lia

mos. relativamenle á pr«n-
P i e i t e a d a  a  pFOpOStL dencia da Camara dos Deptr- 

. . .  i tados. A ideia de substituir a
s o v i é t i c a  j sr. Samuel Duarte naquele
OSLO, 4 (UP) — O gover

no da, Noruega, depois dc qua 
se um mês de silencio abso
luto, rejeitou ontem á noite 
a proposta de Moscou para a 
assinatura de um pacto de 
não agressão russo-norue- 
guês.

Contudo, b texto da nota 
oficial norueguesa só será 
conhecida hoje.

posto, está em marcha, cin- 
bora pareça u.m pcnco difí
cil, uma vez que êle contr. 
com numerosos elemento».

O lider do PTB. também 
recebido pelo sr. Nereu Ra
mos, declarou que seria mui
to -difícil conseguir votos da 
réu partido acentuando em 
odo o caso. que em política 

u.ido depende de combinação

monio do Museu de Arte do 
o Diário de Natal.)

F.stadn bandeirante (Serviço da Agencia. Meridional para

Desmente o senhor Francisco Campos
Afirma o ex-ministro cia justiça que está fora da política

RIO, 4 (Meridional) — O»»- 
vido pela reportagem sobre as 
noticias de que estaria organi
zando uma agremiação política 
para lançar a candidatura do 
brigadeiro Eduardo Gomes ã 
Presidência da Republica, o sr. 
Francisco Campos, ex-ministro 
da Justiça e redator da Consti
tuição do Estado Novo, des
mentiu esses rumores, afirman

Com á Rússia os comunistas mexicanos
Declarações do secretário do partido comunista do México

do estar íóra da politica, não 
tendo mantido encontros com 
nenhum politico.
ESTA’ FORA DA POLÍTICA

RIO, 4 (Meridional) — Cons. 
ta que o brigadeiro Eduardo 
Gomes foi procurado em Pe
trópolis, durante o Carnaval, 
por vários próeeres interessa
dos no lançamento de sua can
didatura á sucessão de Dutra.

Por outro lado, vem aumen
tando os rumores de que o sr. 
Francisco Campos estaria li
derando esse movimento. In
terpelado pela reportagem a 
respeito, porém, o antigo mi

nistro da Justiça disse que es
tá íóra da politica.

CIDADE DO MÉXICO, 4 
(UP) — Tambéfh os comunis
tas mexicanos declararam que

em caso de guerra entre os ■ Tal declaração foi feita pelo 
Estados TJnidos e a Rússia, fi-1 secretário geral do partido, sr. 
caraim ao lado desta ultima. I Dionisio Ensina.

| L E IA M  O  
( “ Diário de Natal'

Ameaça converter=se 
em problema 

internacional
CIDADE DO MÉXICO, 4 

(UP) — A greve dos 2.34"- 
trabalhadores da. Companhia 
Telefônica Mexicana, amea
ça converter-se num proble
ma internacional.

Os lijleies dos Sindicatos 
Mexicanos anunciaram qua 
os trabalhadores telefônicos 
cubanos apoiarão seus cole 
gas mexicanos.

Com essa greve, 95 mil te
lefones em dezessete Ertados 
do Mexic-o não funcionam há 
dois dias, £ b u r l e m :

De passagem pelo 
Rio Xavier Cugat —

RIO, 4 (Meridional) — JVía- j do voltar ao Rio, onde preten-
j jando de avião, procedente <te j de exibir seu famoso conjunto 

Miami, chegou aqui o sr. Xa { típico. 
vier Cugat, famoso condutor 
de uma orquestra tipica. com
posta de 25 figuras de diferen
tes nacionalidades.

Cugat está de passagem pa
ra Montevideo, onde irá parti
cipar das festas oficiais, orga 
nizadas pela prefeitura da ca
pital uruguaia. Falando á re
portagem, lamentou não tives
se chegado a tempo de assistir 
o Carnaval carioca, prometer» -

Para surpresa de todos, Xa
vier Cugat não é mexicano, 
mas espanhol da Catalun a. 
tendo nascido em Barcelona. 
Como novidade para os brasi
leiros, disse que em setembro 
fará um filme com Carrr.en 
Miranda baseado numa histó
ria brasileira, no qual sua or
questra executará vários sam 
Iras. interpretados pela famosa 
estreta patr.cia

Censurados os fun
cionários alemães--

BERLIM, 4 (UP) — Uio 
porta-voz do governo militar 
norte-arr.eJ-icano censurou os 
funcionários alemães por não 
levarem avante o programa de 
reforma agrária. Falando pe
lo rádio, êese porta-voz disse 
que apenas uma pequena pro

porção das terras disponíveis 
para distribuição, foi realmen
te entregue aos agricultores e 
isso devido á demora com que

o« tribunais resolvem as apela
ções apresentadas pelos pro
prietários das terras.
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M e d id a  
ciai à cultura

prejudi

A  S O LID A R IED A D E D E M O C R Á T IC A
l

ASSIS CHATEAUBRIAND

O problema do aumento Ja 
taxa de reembolso postal, inci 
dindo também forterr.ente so 
bre o comerc-io livreiro, come 
cou, afinal, a ser debatido na 
Carnara dos Deputados, ond 
foi apresentado um projeto 
modificando sabstanc atraente 
o artigo n° 35 da lei n° 493. 
de 23 dfc novembro ultimo, err. 
virtude dn oual os * orrc.o 
passaram; este ano a cobrar 
líiAis pelos seus serviços 2'» 
publico. A referida lei, corno 
m sabe. pôs em pé de igualda
de, para efeito de reembolso, 
tanto as encomendas em geral 
como os livro3. Pelo projeto 
rm questão, caie logo recebeu 
numerosas outras assinaturas. 
esía generalização deixará de 
existir, passando os livros a 
pagar o que já pagavam antes, 
qaundo para êles existia um

regime de exceção.
O aumento criado pelo de

creto n° 493 vem sendo comba 
tido, aliás, por livreiros e edi
tores, porque êle é, por todos 
os titulos, principalmente pre
judicial á cultura brasileira.

Um livro pezando G00 gra 
mas, por exemplo, despachado 
agora pelo reembolso postal 
de uma p.ara outra cidade do 
pa's, está pagando sete cru- 
fCiros e sessenta centavos de 
porte, prêmio de seguro, pre
m o de registro e outras taxas, 
quando ainda em dezembro do 
1948 nãò cobravam os Correios 
p.e’.o transporte desse mesmo 
livro senão um cruzeiro e se
tenta centavos. ,

Um dos grandes males do 
Brasil é, por cerlo, o da fal
ta de cultura de suas p.opula- 
<*es. Nossa percentagem de 
analfabetos é impressionante, 
e como se isso não bastasse 
pesa sobre nós o máu habito 
da pouca leitura, da leitura de
ficiente, uma de cujas princi
pais causas está nos preços dos 
livros. As edições de mais de 
5.000 exemplares constituem 
aqui verdadeiros milagres. Ra
ros os autores e os livros que 
as atingem. E apezar disso, 
novas dificulda.des se criam ao 
comercio e ás atividades de 
editores e livreiros.

Ao que se informa do Rio e 
São Paulo, foi quase completa, 
nestes dois primeiros meses 
do ar.o, a cessação das enco
mendas do interior ás livra
rias cariocas e bandeirantes, 
que são os centros mais im
portantes do Brasil, sob o pris
ma do livro.

Trata-se, assim, de uma si-

S. PAULO, 24 — Não pen
sem que estou fazendo a pro
paganda do presidente. Ao 
que me propus1 nesta serie 
le artigos foi extrair dos me
ados de governo do general 
Dutra as vantagens que ele 
ostá produzindo paia a ad
ministração e a política do 
)ais. Como esses métodos a- 
presentam -um saldo maior 
muito maior do que o “defi
ni” que espíritos superficiais 
costumam neles enxergar 
tão vemos porque não insis- 
,ir no itinerário traçado pe- 
o general-presider.te, para 

que o proximo governo ofe
reça' os fecundos resultados 
que alinham o atual.

Se o acordo interpartida- 
rio nada nos tivesse trazido, 
bastar'J o fato do Brasil ter 
sido admiti strado com tv. 
orçamentos sem '‘déficit”, pa
ra qug ele fosse um movi
mento civico abençoado. Ho
je. quando o chefe da nação 
assenta com o seu ministro 
da fazenda um orçamento, e 
manda-o ao Congresso, ele 
está tranquilo, sobre a mar
cha das duas leis a da recei
ta c a da despeso. Ambas 
passarão sem tropeços, nas 
duas casas do parlamento.

Acabaram-se os velhos 
modelos de discursos denva- 
•ogicos ou de baixa pirata
ria, com que deputados e se
nadores, de idéias curtas, 
uns, ou venais outros, se lan
çavam sobre as propostas 
orçamentarias, visando efei
tos de oposição ou resultados 
pecuniários, no processo ora- 
torio de embaraça-las. Hoje, 
os projetos orçamentários 
transitam nas comissões e no 
plenário, numa atmosfera- 
mais límpida do que se po
dería esperar. Vejam a ra
pidez com que acaba de ser 
votado, na Carnara, entre ga
lemos ventos, o plano Salte.

Teem as duas grandes cor- 
redtes da oposição seus dele
gados no governo. Esses mi
nistres são fiscais dos seus 
respectivos partidos, que a- 
*ravés deles ficam ao cor
rente dos planos do chefe da 
nação e do seu secretario da 
Fazenda. Tirados os orçamen 
tos dos estaleiros do DASP,

são lançados ao alto mar dos Ida Fazenda. E' toda^uma be-
debates parlamentares, em 
uma onda balsamiea de con
fiança mutup. Puderam as 
oposiçees cohstatar o labor 
do presidente em elaborar 
orçamentos honestos. E o 
presidente por sua vez, se 
vê honrado Se prestigiado pe
la confiança1 dos adversários, 
que não lhe recusam essa 
confiança,“ vendo a lealdade e 
o amor da cbisa publica com 
que ele e seja governo traba
lharam. Compare-se a balbur 
dia pesada «nas votações or
çamentarias ; com o ambiente 
de muito môis dignidade cí
vica còm que examina a a- 
provação atualmente o Con
gresso as propostas partidas

nefica revolução no sistema 
de atividades administrativas 
do pais.

Quando olhamos para os 
frutos que produz a presente 
administração federal, somos 
tomados a procurar-lhes as 
origens. Eles resultam e nem 
podem deixar de decorrer do 
principio do compromisso par 
tidario. Entenderam-se afinal 
os partidos sobre a conveni
ência de dar meio calmo ao 
chefe do governo, a fim de 
<ue ele incremente a sua ca
pacidade de produzir mais 
pelo Brasil. Era outrora una
nime o clamor contra o ala
rido das facções, que não dei
xavam ao presidente fazer

para - trabalhar. De todos os 
ângulos da opinião se levan
tava um movimento de re
volta contra os excessos do

R ETRATO DO BRASIL

Abastecimento do trigo

mCTft PlURHfl

[Brasileirismos... de Portugal.
LUÍS DA CAMARA CASCUDO ^

(ESPECIAL PARA O “ DIÁRIO DE NATAL")
Andei rodando Portugal de Valença do Minho até o Algar- 

;e. Rodando com os olhos e os ouvidos alertados. Ia para estu- 
lar e não para passear, como turista irresponsável e rico. Sabia 

í ias dificuldades vencidas e da remota possibilidade de um re
torno á Europa. Era obrigado a ver e ouvir como devia. Não 

| -ne arrependo dos cuidados que punha na observaçãofttçenor.
J Conversando com o povo' nas feiras, arraiadas, festadas,’ tra- 

partidarismo em que rolava- I jalltos rurais, ia ouvindo vocábulos qne pensava originários do 
mo3, perturbando o rendia 
mento da iniciativa governa
mental. Conquistou-se esta
bilidade para o labor presi
dencial e do seu Ministro. Pe 
las vias legais, sem necessi
dade de apelar para o golpis- 
mo estado-novista, chegou-se 
aquilo que desejavam os bons 
patriotas. A dispersão des es
forços vinha do desentendi
mento dos partidos Condu
zidos esses pelo pulso habil 
e pelo espirito engenhoso do 
primeiro magistrado alcança, 
ram-se certas transformações 
dos costumes democráticos e

Jrasil, ou propriedade do brasileiro do interior. Palavras e fra
ses. imagens descritivas ou comparativas surgiam Cifih ‘Surpre
endente igualdade ás do meu país. Igualdade e muitijssimas ve
zes identidade.

Dizemos AR DO DIA como Crepúsculo, fim-do-dia. Nos li- 
,-rcs regionais é registado como um tipismo inquestionável. Em 
Alàndroal, no Alentejo, canta-se:—

Em se pondo o AR DO DIA 
Fico na escuridão '.

O sr. .1. A. Porubinho Junior publicou CANTIGAS POPU
LARES ALENTEJANAS num volume que fixa muito bem esses 
‘ brasileirismos... de Portugal’’ .

Diz-se Bandoleiro par volúvel, Confiado por atrevido, De- 
enfeliz por infeliz, Função por baile, fçsla, Fundura por profun- 
lidatle, Paieio por conversa futil. Home por liomem, Céu-da- 
>oea por palatino, estão nesses versos:

Em seu numero de fevereiro findante, “ Conjuntura 
Economica” , publicação editada pela Fundação Getulio 
Vargas, divulga uma estimativa do consumo aparente de 
trigo no Brasil, de 1941 a 1949. Nesse quadro, a conver
são da farinha importada, cm grão, foi feita na propor
ção do rendimento médio deste ultimo, isto é, de 1,33 de 
trigo para 1 de farinha. De acordo com os elementos em 
destaque, o consumo do referido cereal, em 1944, foi de 
quase 1 milhão e 521 mil toneladas, baixando para 1 mi
lhão e pouco mais de 149 mil, em 1945, e para menos de 
710 mil, em 1946. Fm 19'-7, verificou-se ligeiro aumento, 
pois que atingiu a 1 milhão e mais de 227 mil toneladas 
o trigo consumido. Já em 1918, segundo estimativa su
jeita ainda a revisão, caiu para 975 irilí toneladas, voltan
do a elevar-se em 1949, a 1 milhão em números redondos.

Tenha-se em conta que a estimativa para 1949 c ba
seada no consumo médio dos anes de 1S4G a 1948, ou se
ja, menos de 991 mil toneladas. Como é sabido, a» impor
tação do trigo em grão oferece, além da repercussão fa
vorável sobre a industria mozgeira, duas vantagens con
cretas: o reforço das provisões dc farelo e farelinho, de 
cuja escassez se ressente a pecuaria, e a possibilidade de 
que tal importação seja executada, no todo ou cm parte, 
mediante compras na Argentina, apressando, assim, a re
dução do saldo brasileiro naquele país. Admite “ Conjun
tura Economica”  cue a inconveniência do alto preço do 
cereal plaUno, que oscila entre 3.600 a 3.700 cruzeiros 
por tonelada ÇIF, se atenui.

A ultima aqqisicão peio Brasil foi feita ao preço de 
60 pesos por 100 quilos e ao cambio de Cr.S'4,01 por um 
peso,, bases ainda vigorantes, enccntrando-se em estudos 
uma nova taxa cambial para as duas moedas, com possi
bilidades de pequena valorização do cruzeiro. Segundo o 
acordo firmado pelo Brasil e Argentina, a baixa do pre
ço ficou condicionada á comprovação, pelo Brasil, dc 
qualquer transação entre a Argentina e outro, país, a pre
ço mais baixo que o estipulado. E’ fator importante, para 
o abastecimento de irigo do Brasil, a grande s^íra mundi
al deste ano — 104,9 milhões de toneladas. Naturalmen
te, serão acrescidas as disponibilidade: dos principais paí
ses produtores, de vez que esta é a segunda grande safra 
consecutiva e a comp itição pelo mercado internacional 
possivelmente se refletirá sobre o nivel dos preços e as 
condições de pagamento do produto.

fu és clara como o leite, Qual é que será o toip
3 o leito também se come, Que faz caso de tí, ó louca.

- - 3 tens dois olhos na cara Tú tens falta de miolo
que so os povos anglo-saxoes f Que cnganam a quaiqUer HOME I‘or cima do CEU DA BOCA 
de alta cultura política até Ide alta cultura política 
hoje obtiveram. Não se tem 
agora noticia de conflitos' en
tre presidente e Congresso. O 
que o presidente quer, o Con
gresso dá. E dá aorque a mi
noria opcsicionista tem no 
seio do Ministério delegados 
,11 c discutem e acertam com 
o chefe da nação os planos 
que ele tem em mira subme
ter ao parlamento.

Seria um erro, um erro im- 
piedosoré
perdoavel, se os três grandes 
partidos, e mais o governa
dor de São Paulo com as suas 
hostes, não alargassem pelo 
futuro a dentro a superfície 
desse incomparável arcabou
ço de um governo de conci
liação democrática, Ela, de 
saida, apresenta três vanta
gens indiscutiveis: a) contri
buir para consolidação do re
gime; b) educar os políticos 
nas praticas da tolerância; c) 
permitir uma administração 
que zele muito mais pelo in- 
'cresse publico do que um 
governo condenado a ver to
do dia como se defende da 
mallciã e da agressividade de 
cpDrúçõe? movidas 90ç; por 
motivos pessoais ou facio- 
-sos. O acordo para o candida
to unico entre os grandes 
partidos, os do hieio e os pc 
meio e os populistas, não 
um convênio para suprimir os 
debates públicos nem as agi- 

(Continua na 3a pagina)

Estremoz, a nossa povoação no Município de Ceará-Mirim, 
nasceu dc um topònimo alentejanno, a cidade de Estremoz, gran- 
ie, cercada de muros, cheia dc vida e dc eor, onde fiqnei um 
lia inteiro. Estremoz exporta uma eeramiea deliciosa, de onde 
az parte a famosa Bilha-dos-Namorados. Uma pronuncia mui- 
;o r.ossa e dizer ESTREMÔRIS. Julgava eu deturpação prosodi- 
vl possivelmente ligada a um processo pessoal dc deformação 
verbal. F,' pronuncia da região portuguesa. Nós apenas a repe- 
imos:

8e eu quizesse amar bonecos Se eu contigo tinha aniôris, 
landav’os vir de STREMÔKIS Se eu era o tê namorado; 
/ergonha da minha cara Mandav’os vir de STREMÔRES,
3e eu contigo tinha amôris. Mandav’os vir do Chiado!

Fachada por visão de conjunto, vista, efeito. De-continuo por 
continuameníc:— '

V fclor do carapêto,
Io longe FACHADA faz. 
Se não me amas com jêto,
V força não és capaz!

A tua cara é uma rosa 
Foi feita d’alfobre fino,
As tuas feições formosas 
Cá me alembram DE-CONTINQ...

0 perigo de possuir Âmozonas
COSTA REGO 
(Para os “ D. A.” >

Ha pouco mais de oito a- 
:ics, o sr. Getulio Vargas rea 
iizou pelo Norte uma serie 
de vôos felizes — felizes, 
quero dizer, lá para o refe
rido voador, que, habituado 
as altitudes, concluía sempre 
2SS3 gcn.Gro de viagens por 
um soriso, e nem isto, aliás 
lhe dava mérito especial, em 
relação aos anteriores chefes 
de Estado, sendo o avião tao 
moderno e ele tão antigo no 
serviço da nação. Esteve um 
pouco em todos os lugares. 
Membro da Academia de Le-

Quando o Pacto de Seguran
ça do Atlântico Norte for dis
cutido no Senado  ̂ ter-se-á pas
sado eêrea de um ano, desde 
que a idéia, sob a forma da 
Moção Vandenberg, se tornou 
uma proposta prática nos Es
tados Unidos. Para encami
nhar o debate, será util recor
dar o que aconteceu no inver
no passado para inspirar a Mo
ção Vandenberg e o qne acon
teceu depois disso.

Na nrnha opinião, é claro 
que o fato decisivo foi a que
da do governo Benes na Tcbe- 
coslováquia, realizada pelos 
comunistas que agiam em vir
tude de ordens diretas de Mos
cou. E’ verdade que, antes 
disso, o sr. Eevin havia pro
posto a União Ocidental, mas.
oi o golpe na Tchecoslováquia 

tuação lamentável, que precl- que convenceu os Estados Uri 
■ a ser removida ou corrigida.

Ouçam Z Y B -5  | 
Radio Polí I

C O N V I T E
De crdem do sr. Presidente 

<ía Associação de Enfermeiros 
c Empregados em Hospitais e 
Casas de Saude deste Estado, 
convido todos os socios da As
sociação para uifta reunião que 
terá lugar hoje, ás 19 horas, 
a rua Fonseca e Silva n° 1136. 
baiíro do Alecrim, a fim de to
marem parte na organização 
ç fundação da Escola de Enfer
magem.

Nessa reunião comparecerá 
o sr. Minervino* Fiúza Lima, 
presidente do Sindicato dos 
Enfermeiros do Estado de Per
nambuco, pelo que solicito o 
comparocimento do maior nu
mero de associados, hem como 
de presidentes de sindicatos e 
associações profissionais sedia
dos nesta cidade.

Natal, 4 de março de 1949.
Paulo Virgílio de Lima, Vi

ce-Presidente

dos da necessidade de concluir 
uma aliança de alguma espé
cie .

O crime tão deãpudoradamen 
te cometido contra a Republi
ca Tcheca não se limitou 
despertar geral indignação.
Parecia não haver outra ma 
ue?va de explicar o atentado' e nao ar<mas

Posição do pado do Atlântico
golpe tem sido discutida por 
algumas pessoas, luas, na oca
sião, parecia a .: aneira
prudente t.erwcarar os fatos. 
Esse ponto de vista foi forta
lecido pelo fato de que, quase 
so mesmo tempo, Sialin fez 
exigências de carater estraté
gico á Finland a. Todo mundo 
sabia que em caso de guerra o 
dominio do Mar BáBico e tio 
famoso quadrilátero da Boêmia 
na Tchecoslováquia seria do 
maior importanci»,.

Nos Estados Unidos, a rea
ção a esses acontecimentos f n 
bem forte. Esses fatos não só 
asseguraram a aprovação do 
Programa de Recuperação da 
Europa e da Moção Vanden- 
berg, .como tornaram possível 
o rearmamento americano ba
seado e isso certamente foi um 
fato de importância capital no 
recrutamento. A disposição do 
•Congresio a reeratqr homens

a votar veroar,
senão como um preparativo' M  a esPécie dc « ue mos- 
rara a guerra. O governo de
Benes, embora democrático, 
era aliado diplomático da 
União Soviética e, na luta di
plomática entre o Ocidente e 
o Oriente, havia permanecido, 
não sem relutancla e nem pres
ságios, dentro do sistema di
plomático soviético. Não ha
via suficiente razão para que 
o governo fòs?e derrubado, sal
vo so Moscou esperasse urra 
guerra e soubesse que não po- 
derin confiar no exército è no 
povo da Tchejcoslováquia.

A interpretação militar do

trou ao nivndo inteiro que os 
Estados Unidos estavam em
penhados a sério na questão.

Tudo isso aconteceu na pri
mavera passada. Desde então, 
a probab lidade de uma guerr.n 
diminuiu muito. T)e‘ certo mo
do, o fato mais notável a res
peito do bloqueio dc Berlim foi 
a continuada evidencia de que 
os russos estava r. realçando 
o bloqueio por motivos pcl ti- 
cos e r.ão militares. E’ reco
nhecido por todos 05, serviços 
de informações dos Aliados 
que, embora o bloqueio de Ber

W ALTER LIPPMANN 
(Copyright dos “ D- A.” )

liai tivesse criado grande ten
são diplomát ca, r.ão houve 
prova de que o Exército Ver
melho se estivesse preparando 
para invadir a Eurbpa Ociden
tal, pensasse em impedir o 
abaitecimento por via aérea 
ou procurasse ser provocado 
pela criação de incidentes.

Ao contrário, as provas são 
cada vez mais decisivas no 
sentido de que se os russos es
peravam a guerra no inverno 
passado, resolveram desde en
tão detinidamente evitar o con
flito armado. Quase todas as 
noticias do que acontece de i 
tro dos muros do Içgerrlin são 
de segunda mão e não mere
cem muito crédito. Mas a idéia 
do Presidente de que houve 
uma divergência dentro do 
Kremlin a respeito da- questão 
da guerra e da paz talvez te
nha algum, fundamento.

(Depois do golpe da Tche
coslováquia, houve sinais ex
ternos e visiveis dc uma mu
dança de atitude. Um dos pri
memos e mais significativos 
foi que as exigências feitas á 
Finland a não foram muito 
fortes e se resolveram de ma
neira moderada. Há testemu
nhos deeisiv...-, dos paises situa
dos dentro du Cortina de Fer
ro de que não houve sérias 
preparativos (Je defesa daque
le lado da fronteira soviética. 
À industria de armamentos 
da Tchecoslováquia não foi pio - 
.lamente incorporada ao siste
ma mTtar aov.éíico e os exér
citos da Polônia e da Tchecos- 
lováquia não foram considera

dos como dignos de confiar.:a 
pelos generais vermelhos. Ká 
também provas de sohrá de 
que não só no caso de Berlim 
como em relação ao tratado 
com a Áustria, os russos, em
bora exigentes, não estão irre 
dutiveis.

Um comunista oc dental, que 
está em condições de ser' bem 
informado, aplicou essa mu
dança de atitude dizendo qne 
Stalin, que é o chefe da fac
ção mais conciliatória, perdeu 
n-, realidade em 1947,i quando

dem tática mas pelos cáicu os 
baseados na força potencial 
dos Estados Un dos e na nn’ - 
,a capacidade c disposição pm 
ia desenvolvê-la. Isto não quer 
dizer que os russos façam ou 
deixem de fazer guerra pelo 
fato de haver vinte divisões òn 
cinco divisões em determinado

tras, poderia haver-lhe ocor
rido a ideia de escrever im
pressões tentação hoje muito 
irradiada. Mas preferiu lan
çar planos saltavam e esse, 
que. memoro, referia-se â 
questão da Amazônia, que 
Tavares Bastos com alma de 
profeta levantara na segunda 
metade do século passado. O 
sr. Getulio Vargas sugeria 
submete-la dos paises inte
ressados no aroveitamento 
do grande vale.

Muitas palavras de louvor 
se disseram sobre a iniciati
va, coroada pelos aplausos 
gerais dos governos desses 
paises e posta em musica no 
Rio pelos serviços de orques
tração do Loürival Fontes 
tão cedo roubado á gloria das 
artes e á composição dos 
poemas triunfais.

A conferência parece não 
teve outro exito além deste. 
Vale entretanto acentuar que

lugar, porque tenham uma ba- não estavamos diante da hi-
sc aérea quinhentas n ' ^ah ! p0tese de uma conferência de 
mais perto ou ira's longe, forrna_ Por que lhe hão

retoma o general Dutra o fioperque tenhamos um estoque 
qualquer de bombas atômicas. 
Os ív.sics não ap.i-eciam nem 
respeitam muitas coisas dos 
Estados Unidos. Mas a unica 
coisa que êles re; peitam e, na 
realidade, admiram, é o nosso 
poderio industrial. Enquanto

interrompido. Podemos ãin- 
da ergue-la á eminencia de 
um ato político acompanha
do de sitas , consequências 
imediatas isto é : ’do cumpri
mento de um plano de posse 
efetiva e não apenas declara-

estiveram convencidos de | d l  de“ p õ s ^ 'e co n o m icã '7 fÍS 0 
êsse pode ser e scra mobd.za- j SImpIegmente historica. ’ "

»r~ *se anunciou o Plano Marsha’1 j dc pronta e decislvãmente co 
a o Cominform foi criado. Na tra Cies. ab-ter-se-ãc, conio 
primeira reunião do Comjn- j se d;z na Europa Onental, d., 
form Zhdanov disse aos de:e-i “ fornecer um Peail Hzr^cr Paul Reynaud indicárà em 
gados franceses e italianos I aos provocadorcs de guerra co certa assembléia, ou. reunião 
que a guerra era inevitável e Ocidente” . J a Amazônia como território

*** propicio á sede de espaço vi-
Diante disso, o Pacto de Se- tal de certo povO européu an- 

mança tío Atlântico Norte, gustiado pela densidade cte-

que todos deviam preparar-se 
para ela. Entretanto, depois

Alguns anos antes da guer
ra publicou-se no Erasil que

da morte de 'Zhdenov, Stalin 
de novo dispõe de maioria no 
Politburo e dirige a política, háb'! ação
soviética.

Não sei se essa história 
verdadeira cu se, caso o seja 
explica reaímente o que acon

1 se resultar de construtiva e mografica. Essa noticia foi 
diplomática, dará desmentida. Falsa ou verda-

,'orraa jnrid ea á situação atrai deira era em todo Paso 'Um 
Será ele mais efetivo se não sinal de alarme, tanto rháis

é' for sobrecarregado com toda jmportánte quanto fatos pos- 
a erpécie cie fantasias estraté- teriores mostraram até que 
qicas por parte dos teorstas ponto chegavam as concéj)-

teceu. Minha opinião pessoal j w.ditares, dos cauis nem to çôes de quem alegava séde;
, mas que,‘sc e tanto mais di^íío dè ãten-é qre se o Kremlin desistiu de! dos vestem faijdá 

fazer a guerra, o programa de 
rearmamento dos Estados Uni
dos baseado no recrutamento 
contribuiu poderosamente pa
ra isso.

üogundo penso, de ur.ia coi- 
d não pode hr.vcr duvida. U’ 

que a atitude soviética cm re
lação á guerra não é determi
nada por considerações de or-

fieassem á vontade, aclquhi- eão quanto o Amazonas ain- 
riam bases na luz, o salpica da não realizou seu destínõ, 
r am a terra de misse-es mili-' a despeito das terras que fe- 
tares e desenvolveríam, se ocunda.
Tesouro não. abrisse falência I Um rio é como o sangue de
.... , - ,_______ - __________________________ : ■antes, três forças onipotentes,; xuna nação, a' coYrer’ e este ’ ê

capazes-de ganhar não só umaj sangue de mais de uma. Tra-
guerra, mas todas as guerras 
c:n qualquer lugar e em qual
quer lugar e em qualquer tem-
P°- a. .1

lá-lo como eis merece e a- 
proveitar-lhe a força de fop- 
mação e distribuição de ri- 

(Ccctinüa as 3.» pífias,)
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o Píraro
LOIDE BRASILEIRO —

— O paquete Rodrigues Ai- 
eès saiuido Rio'dia 27, sendo 
aqui esperado no proximo 
dia 6, porc.eUewte úe Santos c 
escala. .Daqui prosseguirá ra 
ra Belem e escala

— O paquete Campos Sales 
saipá do Rio d a 4, sendo aqui 
esperado dia 14, Do nosso por
to; prosseguirá para, o norte, 
cté Manaus e escala.

— O paquete Cuque de Ca 
xias está senáo esperado aqui 
dia 14, vindo do norte. Prosse
guirá para o sul, até Santos e 
escala.

— Saiu de Porto Alegre dia 
1° era. demanda dos portos do 
norte, até Natal, o cargueiro 
Rio Tocantins, sendo aqui es
perado dia 10. Retornará da
qui ao porto de origem e esca
la, recebendo carga

— O cargueiro Rio Gurupi 
o esperado aqui, na Ia quinze
na deste, vindo de Belcm e es
cala. Prosseguirá daqui para 
o sul, at§ Porto Alegre e esca
la. recebendo Cargo.

— De Porto Alegre, mio em 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei
rante, sendo aqui esperado dia 
lõ . Retornará daqui ao porto 
de origem e escala, recebendo 
carga.

— Sairá breve de Porto Ale
gre. cm de v anda dos portos 
do norte; até Natal, o carguei
ro Jangadeiro. sendo aqui es
perado na Ia quinzena tle 
abril. Retornará daqui ao por
to de origem e escala, receben
do carga.

—r O cargueiro Rio Parnai- 
ba é aguardado aqui d a 
ti, vindo de Porio Alegro e es 
cala. Do nosso porto retorna-, 
rá ao de origem e escala, re 
cebendo carga.

COMPANHIA COSTEIRA — 
De Belem está sendo esperado 
aqui dia 8, o paquete Araran- 
guá. Prosseguirá para o sul 
até Porto Alegre e escala.

— O paquete Itahité eãtá 
sendo esperado aqui dia 8, v iv 
■dp de .Porto Alegre e escala. 
Prosseguirá’ pára o norte, es
calando em Fortaleza, São Luiz 
e Belem.;.

—  O Rio.Juruá é aguardado 
aqui . dia 7, procedente do sul- 
Retornará.ao sul. até. Santos e 
escala, reeehendo carga

— O cargueiro Campeiro è 
esperado aqui dig 5. vindo ,tí<>

sul. Daqui irá a Areia Branca.
— O cargueiro Campinas e 

aguardado aqui dia 10, vindo 
do sul. Retornará do nosso 
porto ao sul, até Santos o e*- 
."ala, recebendo carga.

—O cargueiro Rio Guaporè 
e esperado aqui d a 5, vindo 
do sul. Retornará ao sul, csca- 
lindo cm Cabedelo, Rec fe. 
Rio e Santos, recebendo carga.

iVlOORK MAC CORMACK —
O ãlormacdove é esperado aqu; 
■dia 9. procedente de Nova 
York. Do nosso *orto retorna
rá ao de origem e escala, rece
bendo carga.

PRÓXIMAS SÁIDAS DE
BALT1MORE, FILA
DÉLFIA E NOVA
YORK.

O Mormacdále saiu dia 25.
— O Morn.ackite saira dia 

11 de jnarço.
— O Mormacreed sairá dia 

25 de março, todos para por
tos brasileros.

THE BOOTH LINE — De 
Nova York está sendo espera
do aqui dia 6, o vapor Dominic. 
Retornará ao porto de origem 
e escala, recebendo carga

— Está sendo esperado de 
Antuérpia è Londres, na 2a 
quinzena de março, o vapor Bo- 
niface, que receberá carga em 
nosso porto para Lisboa, Li- j 
verpool, Londres e outros por
tos do continente europeu.

— Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado era nosso 
porto o vapev Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia Inforniadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta ci
dade, mantem Sopas, Cami- 
nhõies Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Moèsoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma
nhã, e pura Campina Grando 
ás terças e sextas-feiras. Pa
ra Recife e Macau, em dias in-

m m e .
Informações uveis

r

Vista de Hoilywood Em primeiro plano os estúdios da rararqount

A  s o l i d a r i e d a d e . . .
(Conclusão da 2a- pag.),

tações salutares do governe 
popular. Ele é, ao contrario, 
um entendimento, a fim de 
que a administração e a po. 
litica se dividai* entre todos 
os partidos idoneos, que vi. 
rão participar das responsa
bilidades’ do governo, com os 
seus delegados, nos quadros 
do organismo federal. E, ai 
suas divergências se farão 
serftir muito mais diretamen 
te, sob o olhar sereno de um 
presidente do tipo patriarcal 
desse que hoje temos.

DeÊse modo, o compromis 
so em torno do candidglo u- 
nico é um uto anles derr.ocra 
tiçamente positivo do què ne 
gativo. Poupando-nos a úma 
agitação iniitil.com dispenclio 
de energias e tempo, tra/cm- 
se os partidos pára debates 
mais írutuusos. "en petit co-

£ mité”, dentro de um quadro 
ministerial ou de um organis 
mo interpartidario, e.n que 
todos se fazem representar, 
para partilhar1 dos onus e 
das vantagens do governe 
da nação.

A ideia da luta na arena, 
pode dizer-se já bloqueada 
por uma poderosa corrente 
de opinião, a qual aspira paz 
política em prol da melhor 
rendimento administrativo. 
São imprevisíveis as conse
quências do abandono da 
ideia de conciliação democrá
tica, em troca de uma campa
nha presidencial, com o ape
lo inevitável ás forras totali
tárias, vencidas cm 45, e que, 
infiltrando-se amanhã nes 
pelotões populistas, lançariam 
os partidos democráticos o 
caminho, que hoje eles ram 
podem prever. De-se enfsse

á solidariedade democrática, 
que já foi provada por uma 
brilhante experiencia do a- 
tual chefe do executivo nacio
nal.

P - M

3 E V» >■ garçon, aprenda 

a sorrir. Sorria sempre, 

a tudo o  in.-lauie. à iu -l ie -se  

alegre e l.-imi liumoríulo. \ eiá 

que diferença isso f :u  —  np 

fim do  d ia !  Um smrUo de 

cortcziu nos lábios d o  garço»  

é sempre urna proiu'- sa para 

o fivguês — uma garantia de 

bem servido — 

abre o  apetite e 

d igestão! Se você- 

pois, aprenda a 

sorrir —  a sorrif c o m  since

ridade -  que o  sorriso para 

você é altamenle Vantajoso...

N N  'At;-

PSICOTESTE
VOCÊ PROCURA 

ILUDIR-SE?
A maioria das pessoas exage

ra o propino encanto e as pró
prias habilidades. Multas vezes 
isso ’ contribue para aumentar a 
confiança em si. Mas, .se cair
mos no exagero, podemos fugir 
tanto á realidade, a ponto de 
nos prejudicarmos» Muito cui
dado, pois.

(Conte 2 pontos para- "S an ” , 
1 para ” A ’S vezes" e 0 para 
"N ão", depois calcule o total).

1 — Seus sonhos e esperan
ças estão em absoluto de acor
do com a realidade?

2 — Queixa-se de que está 
túdò contia você?

3 — Veste-se de m odo a pa- 
. ecer mais jovem do que real? 
mente é?

} •— Ac.eq.tu que nada cie 
mal lhe possa acontecer?

5 — Acha que tem Uma gran
de habiliciace para enganar ao 
prtx.iiio e causar boa impres
são?

U — A maioria das pessoas 
de que vocc não gosta é gente 
ma.s atraente e jnars’ interes
sante do que você?

7 — Já lhe disseram que vo- 
I cê é loucamente otimista?
1 8 — Dá desculpas em exces

so, quando é» criticado ou cen
surado?

9 — Acredita que não preci
sa mais cie estudos nem de es
forços para mèlhorár em seu 
trabalho?

1Ü — Está convencido de que 
sabe Rdar coói o sexo oposto e 
que não precisa esforçar-se pa
ra agradá-lo?,

Uma. contagem de 11 a 20 
pontos, indica que você é um 
verdadeiro artista em enganar 
a si próprio. Um total de 3 a 10 
mostra que você tem tendência 
para iludir-se. Seria muitohne- 
lhor enfrentar suas pequenas 
deficiências e temores com mai
or realismo. 2 pontos ou menos 
indicam que .você não exagera 
suas possibilidades, unas que 
tern confiança em si, o que é 
bom.

instituto Historico

FARMACIAS DE TLANTAO
Farmaca Maia, á praça Se

te de Setembro — Cidade Alta.
Farmacia Navarro, á rua Ama. 

ro Barreto — Alecrim 
FILMES DO DIA:

RIO GRANDE A ‘s 15,39, 
i 20 horas — ‘ Baiiando com 
c Crime” , um filme de gran
de aceitação, com Ricard Atten 
e Barry E. Barnes.

1'1'eço: Cr$ 7,20-
REX — A ’s 15,30 e 19,45 — 

‘ ‘Seu Umco Pecado” , uma pe
lícula cheia de romance e aven 
luvas, com Akin Tar.iroff.

Preço: Cr§ d,00.
S. LUIS—A ’s 15.30 e 19,45—

“ O Segiedo Ataud-a
‘ O M;síeHoso

e o 
Dr.senado 

Satan” .
Preeo: CrS 3.60.
S. PEDRO — 15.30 e 19.3U — 

‘"Longe dos Olhes” , urra peli- 
cu’a de aventuras.

ALECRIM — 15.30 e 19,45 — 
“ Aladim e a Princeza de Bag- 
dad", uma película em leeni- 
color, com Cornell Hilde.

POPULAR — 15,30 e 19,30 — 
■‘Cabo de Esquadra” e a ulti
ma serie de " O Monstro e o 
Gorila” .
PAGAMENTO NO TESOURO

FEDERAL
O Tesouro Federal pagou 

hoje:
Pensionistas dos Ministérios 

da Guerra, Marinha e Aero
náutica .

Pagará d‘a 7:
Agentes- Fiscais do Imposto 

de Consumo e Sálario-Familia 
dos Aposentados dos Institutos 
e Caixas de Aposentadorias c 
Pensões -

ESTADUAL
O Tesouro Estadual pagará 

até o dia 9:
A todos que deixaram de rc 

èeber no.; dias indicados.

Registro Civil -
DIA 23

CASAMENTOS:

Luiz Ferreira da Cruz, ser 
vente, com 24 «nos de idade, 
filho de José Ferreira da 
Cruz e de dona Maria Justi- 
nu dos Prazeres,...com Maria 
Candida Barbosa, com. 23 a- 
nes de idade, domestica, filha 
de Paulina do Amor Divino, 
ambos solteiros, naturais dea 
té Estado, residentes e domi
ciliados nesta capital;

—  José Nicolau de Andra

de, servente, com 23 anos de 
idade, filho de Manoel cie 
Andrade e de Emilia Petro- 
r.ila dá Conceição, cor.a Her- 
minia Regina dos Saotos. do
mestica, com 23 anos de ida
de, filha de Jcsé Sabino dos 
Santos e de dona Regina. Ma
ria dos Santos, ambos soltei
ros, naturais deste Estado e 
do Estado da Paraiba,

— Cicero João de Iirito. 
agricultor, com 27 anos c’r 
icu.de, filho de João Alves: tle 
Brito e de dona- Sabina Ma
ria da Coiceição, com Joiefa 
de Souza, domestica, com 17 
anos de idade, filha de Ca- 
simiro Zacarias e de dona. 
Honorina Maria da Concei
ção, air.hos .solteirós, naturais 
deste Estado, residentes e 
domiciliados nesta capital.;

— Gustavo Loureiro H-;in_ 
dro, 2o sargento da FAB, com 
32 anos de idade, natural do 
Distrito Federal, filho de 
Gustavo Albert Adolf Han- 
dro e de dona Judith Lourei
ro Handro, com Dulce Bai- 
deira da Costa, bancaria, com 
24 anos de idade, natural do 
Estado da paraiba, filha de 
Alfredo Bndeira da Costa e 
de dona Frahciuca Bandeira 
da Costa.

— Humberto Fernandes 
Pimenta, securitario, com 22 
anos de idade, filho de Juve
nal Fernandes Pimenta e do
na Izaura Fernandes Pimen
ta, com Zuleide Gomes Tri
gueiro, domestica,' com 20 a- 
nos de idade, filha dè José 
Maria Trigueiro e de dona 
Nila Gomes Trigueiro, am
bos solteiros, naturais deste 
Estado, residentes e domici
liados nesta capital;

OBITOS

Maria Fraricisca Ferreira, 
com 3 mezes e 22 dias, filha 
de Joãp Idãiino Fereira.e de 
dona Maria do Carmo Fer
reira:

—- Terezinha qs Jesus, com 
5 mezes e 14 dias," dè idade, 
filha de José Alfredo Fer
nandes e de dona Severina 
Matias da Silva; e 

.— Vicente Batista Bran
dão, com 29 anos de idade, 
marinheiro reformado, casa
do, natural de Caicó, efeste 
Estado, filho de Manoel Bran 
dão e de dona Maria das D o
res Brandão.

/ O

MOORE-McCORMACK

■JIOKiMACDOl E” Esperadc de Nova York c escalas a 29) 
do corrente, receberá cargas para Nova. 
York c PhilaJelphia.

PRÓXIMAS SAÍDAS DL BALTLMORE, NOVA YORK 
E PHILADELPHIA

‘‘3IORAIACDALE ‘ Sairá de Nova York a 2.5 de fevereiro 
•‘MOKMACKITE” Sairá de Nova York a 11 de Março 
‘'MORMACREED” Saira Je Nova York a 25 de Marco

0  Mais*informações com

MOOSE-McCORMãCK (HsvfGrçAOj S. à
a eC IF E  -  SAO  LÇJIZ -  B /.H I A  - RIO - 
SANTOS - BELÉM. -  SAO  PAU LO  
N A T A L : Rua Frei Mlguellnho, 14

RUY MOREIRA PAIVA
rt*NES 194* • issa — CAIXA POBTAl, t f

ASSEMBLÉIA GERAL 
ELEIÇÃO :

DE

"1§ £  > ’ . a‘;1 Y  -

b - -  O  '. v í j f í U - ^ r  W  ■■ :• V

r . Í  % JÁ....#  - f  r f -  a
y m  í  , I  ‘ ; y  * y * v r M  - c

* < '*  '  r \\t m  1 j r  ' ?  ®  |  Z7 ^
‘i v ^  - r  - v  p  i f e ?

.mas s« o seu figctlo não o deixa sorrir, toir.í

g f m  pí y
f i  B  i iFj r? v. v 4 /  M ,

—  o  a m i g o  f i g a d o !  rio  s e u  f : g a d o !
f

P R O D U T O  DO l Ai iÜ I t A l O l i l u  I . I COK DF- V A C A I  X A V I E R  S A.

São convidados todos os so- 
cios do Instituto Historico e 
Gegrafico de presente nesta 
capitai, para se reunirem, 
em a s s e m b l é i a  ee 
ral eleitoral, no dia 

12 c’o corrente, domingo, ás 
14 horas, na séde social. ã 
Rua da Conceição, 622, além 
de outros assuntos, elegerem 
a diretoria e comissões per
manentes’ para o biênio a ini
ciar-se a 29 do corrente mês))( 
e, no caso de não haver nu
mero legal, em primeira con
vocação. ficam, desde logo, 
convidados, para. com qual
quer numero acima de cinco 
(5), constituírem ás 15 horas 
no logar indicado, a assem
bléia eleitoral e mais assun
tos da convocação, na forma 
dos Estatutos de 27 de março 
de 1927.

Secretaria do Instituto His
tórico. em Natal 1° de março 
de 1949.

V. de Lemos Filho,
'  2o Secretario.)

E M P R E ü O
Precisa=se de u’a moça para Au* 

xiíiar de Balcão que tenha pratica no 
ramo de Tecidos e Armarinhos, ccom* 
panhada de sua carteira profissional. 
A tratar á Rua Dr. Barata, 238. Não 
tendo pratica, é favor não se apresentar

perigo d e . . .
CConciusâo du 2a pag.)

queras, ligando e associando 
homens e paises. A ideia de 
um plano coletivo internacio
nal, para colòcà-lo em rendi
mento, não era nova. Ado
tando-a em 1940, o sr. Getu- 
lio Vargas não se impunha 
pela erigir, uliJade; era, po
rém, oportuno. Estava cami
nhando ao lado do tempo.

Nada se fez, todavia, além 
dos epinicios. A guerra paç- 
scu, outra guerra se anuncia, 
o o rio-continua aberto a to
das as aventuras, detidas a- 
penas *pela malaria.

Está crescendo no mundo 
urra revolução, da qual sa 
conhecem cs paroximos de 
forma, os* tumultos de super

fície e cm cujos roncos ater
radores se deixam adivinhar 
as subversões do fundo. O 
papel do continente america
no — trata-se do norte, cen
tro ou- s-al — é conservar-se 
vigilante, sansivel ás mini-- 
mas oscilações desse amplo 
sism.ografo que pegemos fi
gurar instalado em determi
nada parte c’o universo atoni- 
to e inquieto. O A:pazonas 
será possivelmente — tenha
mos a coragem de admiti-lo 
— o epicentro de urna conl- 
vusão o i  de um dr ama telú
rico: é uma ferida aberta, a 
comprometer um orgão essen
cial deste mundo do Ociden
te. Vamos operá.-la, enquan
to sobram energias ao enfer
mo.
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á ser mais contido o debate...
(Conclusão ila Ia paE '  

ruitiu que a palestra sc fixasse 
nas questões politlcas.

A uma informação do reper- 
terAqbre a agitação que já se 
desencadeara no Kio cm torno 
da sucessão presidencial, o sr. 
Vargas respondeu com tnalieia, 
usando uma expressão tipica
mente gancha:

“ A turma está querendo sal
tar da bainha. Não acredito que 
0 problema da sucessão possa 
ser eontido por muito mais 
tempo. Muita antes de 1950, o 
problema estará na rua".

(Pouco depois Thadcu Onar 
explicou-me que a expressão 
“ a turma está querendo .saltar 
bainha" é usada no Rio Gran
de pelos valentões antes de uma 
briga e significa: “ a faca está 
querendo saltar da bainha . . ” ) 

Quanto ás prcspectivas da 
campanha, o sr. Vargas é oti
mista, nqo acredita qu<- a suces
são possa decidir-se fóra das 
normas democráticas de uma 
competição cleitorar legalista.

“ O governo do General Du
tra é um governo forte, disse 
ele. O sr. Dutra conta com a- 
poio político c militar suficien
te pará poder garantir uma e- 
leição democrática. Os que a- 
gitam uma saida extra-iegai 
são certos meios politicos que 
não dispõem de nenhum apoio 
popular. Eles sabem disso e 
procuram desesperadamente u- 
ma saida que lhes evite o ris
co de uma competição eleito
ral” .

E completando expontanea- 
mente o seu pensamento, o sr. 
Getulio Vargas di^se:

“ O povo perdeu completa- 
mente a confiança no governo 
e nos politicos. Prometeram-lhe 
demais e não cumpriram quaSe 
nada. Em meus discursos no 
Senado deixei bem claro o pa
norama que se abria diante do 
país. O governo não só não se 
preocupou em evilar a crise 
como parece que quis que a 
crise viesse. Nada exprime me
lhor essa situação do que a a- 
tuação do sr. Guilherme da Sil
veira á. frente do Banco do Bra
sil. Como se podería desejar 
que a produção nacional cres
cesse, quando tudo se fez para 
lhe tirar os meios dc desenvol
vimento?

Meteram na cabeça do Presi
dente Dutra que a inflação era 
a responsável pela alta constan
te do custo de vida. Veiu eo- 
tão a chamada polilica defia- 
narla? E que se viu? O custo 
de vida nunca esteve táo ai:o 
no Brasil” .

“ O CANDIDATO LN1CO NÃO 
FICA BEM
O problema da sucessão pa

rece, entretanto, constituir a 
preocupação maxima do sr. Gc- 
tutio Vargas e foi mais uma 
vez de uma pergunta sua ao 
repórter que nasceram 
importantes declaracõe 
rigente máximo do trabalhisn 
nacional.

“ Ainda se fala muito cm can
didatura unica? — perguntou ,o 
sr. Vargas.

Diante da resposta negaliv a 
do repórter, a sua conclusão foi 
veemente-

“ Melhor assim. -l ’m candida
to único não ficaria bem. Seria 
anti-democratico ” .

Perguntei-lhe então se já ti
nha firmado opinião sobre a 
influencia que ele, Vargas, po- 
deria exercer na sucessão. Dis
se-lhe o quanto aparentemente 
havia crescido seu prestigio po
pular nó país e a esse propo- 
sito recordei uma recente de
claração do sr. Pauto Biten- 
court, diretor do “ Correio da 
Manhã” , na qual este fervoro
so partidário do Brigadeiro E- 
duardo Gomes dissera que “ as 
candidaturas do Brigadeiro, as
sim como a do sr. Getulio Var
gas, estavam acima das contin
gências partidarias, eram impo
sições da opinião publica” .

O sr. Vargas deteve-se alguns 
minutos em profunda medita
ção e respondeu:

“ Sim, cóm efeito, ele tem ra
zão. Eu não sou propriamente 
um lider político. Sou, isto sim, 
um lider de massas” .

A essa expressiva definição 
de sua posição política, o sr. 
Vargas recusou-se entretanto a 
acrescentar maiores detalhes, li- 
mitando-se a desmentir muitos 
boatos que correm a respeito 
de seus contactos com as de
mais forças políticas do pais: 

“ Minha posição atuai é a de 
um simples observador. Pode 
declarar que até hoje não re- 
cebi emissários nem autorizei 
combinações em meu nome. Ao 
sr. Salgado Filho tenho reco
mendado sempre: organi/ar o 
nosso partido organiza-lo cada 
vez nlais sem se comprometer 
com ninguém” .

“ A CONSTANTE E A VARI
ANTE NEM SEMPRE 
SÃO AS MESMAS”
Apesar dessa rigida política, 

abstencionist», o nome do sr. 
Getulio Vargas e de seu partido 
têm sido fconstanteniente indi
cado em combinações políticas 
ás mais diversas. E isso o sr. 
Getulio Vargas não ignorava.

“ Sim, disse o senador gahélio. 
Soltando mais uma de suas hoas 
gargalhadas, mas essas combi
nações correm por conta de 
terceiros. E nelas como o sr. 
sabe embora a constante seja

sempre « mesma a v aviantr ' 
atm sem.jre c

Cnge a seguir, exemnüficau- 
do sua irônica ireagem, o sr. 
Vergas disse:

“ As combinações sugeridas 
;iara a sucessão presidencial 
são geraimente essas: Nereu- 
Sajgade Filho, Milton Campos- 
Salgado. Filho Ademar-Satgado 
Filho. . . Como vé há sempre 
ama constante, apesar da vari
ante mudar frequentemente..

E disfarçando saa maliciosa 
observação coro outra gargalha- 
la, o sr. Getulio Vargas fa'ou 
i  meia-voz, como que não que- 
•endo que o repórter o escutas
se:

“ Entretanto, eles mines sc 
'embram de inverter os papéis 
i oferecer a presidcncia ao Sal
gado".

Mas, procurando visivclmen- 
e desviar a palestra do peri

goso rumo que vinha tomando, 
o sr. Vargas passou no va men
te a entrevistador e lançou con
tra o repórter uma serie de 
perguntas embaraçosas:

“ E o Dutra, perguntou o so- 
r.udor. já sc s:\bc quem é. o seu 
candiil; .c? Como vai a candi- i 
tintura Caarobcrt. E o Ademar . 
c scmnvc oand dalc? Que Cal a i 
articularão c:.c Ncrcu” . (

I
O repórter, diante do ciliar ) 

zombeteiro do senador gaúcho, 
procurou sair-so o melhor que 
pôde .da situação, mas quando 
o assunto Ademar veio á bai
la e informei o sr. Vargas dc 
que uitimameiite uma onda de 
boatos liavia passado peios mei
os politicos do Rio, boatos que 
afirmavam haver forte oposi
ção naiguns cirçulos militares 
contra a candidatura "populis
ta” do governador paulista, o 
sr. Vargas disse:

“ Não acredito 
bem contra um:

cgik
íuiüo:

■■

•NÃO

d >a

mente, na*1 há parr ic-

nisso. Tam- 
possivei can- 
r.legou-se odidatura minhd 

mesmo.
Entretanto, quando o rep«*rter 

disse que não podia ser estabe
lecido paralelo entre a candi
datura Vargas c a candidatura 
Ademar o sr. Getulio Vargas

CASTA O NOME DO
IliMÍG ADEIUí), I" preciso
U i  PROGRAMA 
Embora renetinde constale- 

mer.te que não desejava baru
lho a seu redor, que não dese
java fazer declarações que le
vantassem polem'ca::, o sr. Ge- 
taii<>' Vargas estava positiva
mente de boa veia. Talvez o 
incrpeCa d o da visita do vcoor- 
le-r, quç chegou sem a classica 
prepazaçã/j. e aviso prévio, tal
vez a solidão que nos envolvia, 
o fato. é que o cN-:i:ií»dor não 
procurei oobrir-sc rxccssiva- 
menlo c a imáortancia dc suas 
declarações crescia ã mediui 
que se :: írrsr.irva o ronco do 
:r.'ilr,i j (, avião que volíaVa dc 
São ítsrja ensirsa cr nos a- 
rprbav antes do anoitecer tão 
proximo.

Assim, quando perguntei ao 
sr. Vargas sobre as perspecti
vas da sucessão estadual no Rio

G rude < a possibilidade dc
. ionioin ■■.■no» regionais fora da 

olvcão nacional, a sita respos- 
j t ’ f 1 i alegórica: 
j • a tia nenhuma combina- 
jçáo nerse sentido. Atem do mais 
vcho que as situações regionais 
não podem e não devem ser so
lucionadas fora de uma solução 
nacional. Isto não ficaria bem. 
Deve haver uma solução con
junta

Vostamos assim ao tema das 
combinações políticas e infor
mei o sr. Vargas sobre a larga 
c: neriitação que subitamente sc 

labaien sobre os meios politicos 
do R'c. em torno dc uma pos- 
-:vc! “ entenie” entre a CDN e 
o PTB. i.sto c, em torno dc mu 
possível apoio do sr. Getulio 
Vargas á candidatura do Briga
deiro Eduardo Gomes. Disse-lhe 
mesmo que constava estar á 
: írsse movimento o sr.

G ' 'e! Passos. 1'der udenisíai
na Gamara e ex-Fi ocurador da 
Republica lio período varguista.

O sr. Getulio Vargas não se 
mostrou surpreendido. Fez al-

>

sua 2.0 
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D E P O IS ... sD mesmo Gelol. 
Contusões, luxações, mau geito, 
torcicolo , dores nevrálgicas e 
reumáticas suo prontamente 
«llviadas com aplicações de Gelol. 
Gelol estimula a circulação e 
retempera os músculos fatigados.

i  D O R  L O G O  PASSA Q U A N D O  
SE PASSA G E L O L
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Ponto Comercial
VENDEM-SE os prédios ns. i 

162 e 166, á Rua Dr. Barata,) 
e o prédio 648, com a3 respec
tivas instalações, loealísado á 
Rua rrincesa Isabel, esquina } 
com a João Pessoa, (onde fun
ciona a Sorveteria Cruzeiro).

A tratar á Rua Dr. Barata. 
158 (Farmaciu Santa Ctuz).

guns elogios pessoais ao sr. Ga
briel Fassos, assim como, pou
co antes havia se estendido . em 
largos e calorosos elogios ao sr. 
Salgado Filho. Disse, contudo, 
que até aquele momento não 
havia recebido nenhuma pro
posta naquele sentido. Ninguém 
ainda lhe havia falado na pos
sibilidade dc um apoio ao Bri
gadeiro.

“ Entretanto, o sr. não consi
dera negativamente essa possi
bilidade” ?

“ Não, respondeu o sr. Vargas 
mas não posso manifestar-me a 
respeito, pois nenhuma propos
ta recebi nesse sentido” .

Essa tendência, caso venlia 
a confirmar-se, indica certa
mente que a F.D.N. já ihe per
doou os erros e crimes que an
tes lhe imputava. Estará o sr. 
também disposto a perdoar a 
UDN ” ?

“ Perdoar o que, — respon
deu rindo o sr. Getulio Vargas. 
Todo mundo sabe que não guar
do odio nem rancores contra 
ninguém, nem tenho contas a 
ajustar com quem quer que se
ja".

“ E que pensa o sr. pessoal
mente do Brigadeiro” ?

“ Considero-o um grande no
me e um grande valor mora1. 
Pcssoalmenle tenho por ele o 
maior apreço".

Entretanto, e nesse ponto o 
sr. Getulio Vargas falou com 
maior enfase:
"Entretanto, não considero que 

baste um grande nome e um 
grande valor moral para c o d -  
sagrar um candidato perante o 
povo. E’ preciso saber qual o 
seu programa e é preciso que 
este programa atenda ás reivin
dicações dos trabalhadores bra
sileiros. Eu pcssoalmente estou 
pronto a conversar com quem 
cialização das fontes nacionais 
de riqueza, princípios esses que 
já proclamei como sendo os 
meus mais dc uma vez” , 
quer que venha me procurar. 
Mas uma condição preliminar 
torna-se necessária para isso: 
que o seu programa diriga-se 
antes de mais nada á defesa dos 
trabalhadores brasileiros, den
tro dos princípios de uma so- 1 
eialização progressiva das fon
tes nacionais de riqueza, prin
cípios esses que já proclamei 
como sendo os meus mais de 
uma vez” .
“ NÃO SOIj OPORTUNISTA,

MAS UM HOMEM DE 
OPORTUNIDADES”

Recordei ao ex-presidente 
que de' há muito já se vinha 
manifestando dentro da UDN 
uma tendcncia socialisantc e a 
esse proposito bastaria recordar 
a proclamação lida pelo sr. A'ir- 
gilio de Melo Franco na ultima 
convenção nacional udenislu. 
onde eram advogados aberta- 
raente princípios como os da 
participação dos trabalhadores 
nos lucros das empresas e ou
tros,

O sr. Vargas não poude es
conder «m novo sorriso cheio 
de malicia:

“ Infeliznieiiie o povo se de
sacostumou de acreditar nos po
líticos. Os trabalhadores do Bra
sil aerediiam em mim porque 
procurei llies fazer justiça 
quando não prteisava deles pa
ra fins politicos. porque s?m- 
jirc estive a seu lado” .

E completando uma vez mais 
o seu pensamento, o sr. Getu
lio Vargas falou abertamente.

“ Não sou um oportunista, 
mas um homem de oportunida
des. Se fosse um oportunista, 
teria ficado ao lado do general 
Dutra e obtido compensação 
pelo apoio que lhe dei. O meu 
pensamento, entretanto está lo
do voltado para os trabalhado
res do Brasil".

“ Mas sendo um homem de o- 
portunidades por que não se a- 
presenta o sr. Getuiio Vargas 
candidato á presidência, nesse 
momento em que sua populari
dade parece voltar ao auge” ?

Outra e bem humorada gar
galhada foi a resposta do lider 
de massas, que é como o sr. 
Vargas se definiu;

“ Bem, responder-lhe-ei a esta 
pergunta quando nos encon
trarmos no Rio” .

C A S A S
CASAS A’ VENDA 

2 sobrados modernos, con
jugados, amplos e confortáveis, 
devidamente saneados, 'á Rua 
Potengi, frente para o Institu
to de Educaçzo (em constru
ção) .

Vendo lambem 1 casa e ter
reno amplo, na Praia de Areia 
Preta.

1’ratar nu Rua Dr. Barata,
238 - Fo.ie 11D9.

T E n  n E N o  s
VENDE-SE um terreno me

dindo 20 metros de írente por 
25 de lunro, em excelente lo- 
ca> .da rua .Mjpiba’, nesta cMo-' 
iie. JiHçnnaçccs co:n Isara.*. 
Ramos tias Neve3, neste ves
pertino,

D I V E R S O S
AUTOMÓVEL FIAT 

Vende-se um, tipo Balila, 
ano 1940. Ver e tratar á rua 
29 de Novembro, 1007 — Tirol, 
junto á Vila do IPASE.
EMPREGADO 

A Movelaria Recife precisa 
de um çue seja reservista, es
creva bem á maquina, possua 
conhecimentos gerais de cov- 
•respondencia e de comercio e 
apresente boas referencias. 

Bom ordenado inicial.
EMPREGADO DE BALCÃO

Precisa-se de um rapaz que 
tenlia bastante prat'ca de bal
cão de tecidos na Rua Ulisse.s 
Caídas, 144.
------------------------------------------- ----------------------------  . j

I Fraquezas em geral?
VINHO CREOSOTADO 

j (Silveira)

GRANDE ARMAZÉM
Vende-se recentemente coti*- 

truido, otimo ponto para qual
quer industria ou deposito. 
Construção esmerada, sanea
do, 3 gabinetes sanitários, sa
la para escritório. O armazém 
está localisado á Rua João da 
Mata 57, esquina da Rua Oci
dental, fazendo frente para a 
estarda de Ferro Central do 
Rio Grande do Norte.

Tratar diretamente com 
Louiival Pereira, das 8 ás 
11 e das 13 ás 17 horas em seu 
escritório á Avenida Duque de 
Caxias 206-1° ou pelo fone... 
1980.

e.
líl>
rt3

Entretanto, o repórter sabe 
que o sr. Getuiio Vargas tem 
um ponto de vista firmado so
bre os motivos de ainda não 
haver dele partido nenhum si
nal negativo ou afirmativo so
bre suas pretenções pessoais á 
sucesssão «Io General Dutra.

Na mesma noite, em S. Bor- 
ja, o simpático jovem fazendei
ro e deputado estadual petebis- 
ta, sr. João Goulart, um dos ho
mens que goza da maior confi
ança pessoal do sr. Getulio Var
gas, com quem se avista dia
riamente c de quem recebe ta
refas que só um amigo de in
discutível fidelidade podería re-

ENVIADO AO SENADO O 
PLANO SALTE

RIO. 4 (Meridional) —  ̂ O 
presidente da Camara enviou 
ao Senado, depois de devida
mente assinado, o projeto cie 
lei que consubstancia o Pla
no Salte. Na Camara Alta o 
projeto será submetido a dis
cussão unica, devendo ir a 
senção, no caso em que não 
;ofra emenuas. Em caso con
trario, deverá retornar a Gi- 
mára.

Foi também remetido ao 
Senado, o Projeto que se re
fere á liberação dos bens dos’ 
súditos do Eixo, sujeitos ao 
mesmo processo acima des
crito.

ccber, eonduziu o repórter a 
uma sala da séde do PTB. E a- 
pontando para vários e grossos 
volumes, de cartas, telegramas, 
cartões, acumulados sobre uma 
mesa, disse:

“ Só uo dia 31 de dezembro, 
o sr. Getuiio Vargas recebeu 
mais de 53.000 mensagens d - 
saudações, de todos os canto» 
do pais. Ele teve que gastar 
mais de oito mil cruzeiros, de 
seu proprio bolso, para res
ponder, uma a uma, a todas es
sas mensagens. Pois bem, mais 
de uma vez. ouvi o chefe dizer 
que não se sentia com coragem 
de desapontar e frustar as espe
ranças de tantos brasileiros. Eis 
o que ainda o faz hesitar sobre 
se deve ou não lançar o seu no
me na grande batalha da su
cessão” .

Associando as ideais, o repór
ter não poude esquecer o tom 
carinhoso com que continua re
cebendo mensalmente de todo 
país. Dentre elas, a carta que 
o sr. Vargas citou, aeompanhada 
por outra de suas contagiantes 
gargalhadas, foi a dc um elei
tor que lhe pedia não o obri
gasse uma vez mais a votar em 
outro nome que não fosse ele. 
"Uma vez já segui o &U con
selho. dr. Getulio — dizia a car
ta — e bastai "

Essa, a ultima recordação que 
o reporetr trouxe «da hospitalei
ra fazenda dos Santos Reis, re
fugio muito transitório do sr. 
Getulio Vargas, "um homem dc 
oportunidades, nunca um opor
tunista

L E IA M  O 
“ Diário de N atal”
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Crônica social
PEDRA E PATROL... I V!f

va do sr. 
Melo.

Dei ontem pela inanhâ com Senhoritas 
o d r, Silvio Pedrosa no meio 
de uma turma de engenheiros 
e ausiiiares da Prefeitura es
tudando o prosseguimento da 
pavimentação da avenida Fln- 
riano. No local já se acham não 
sé» mais ha quanto tempo os 
grandes blocos de pedra, desti
nados ao meio fio, que na fal
ta de calçamento, serviríam pa
ra melhorar as condições do 
transito e, ao mesmo tempo, 
atender ás necessidades de ni- 
vel de novas'construções. Ora, 
graças a Deus,'está reiniciado 
uai servido cuja importância a 
cidade ha muito vinha pondo 
em ordem do dia

Severo Honorio de

Mais tarde uma das possan
tes maquinas “ Patroi” compra
das pelo governo para uso das 
estradas de rodagem, passou o 
dia e  já,a deixei hoje pela ma
nhã aplainando a rua Mossoró. 
uma das que mais sofria m os 
efeitos do desprezo oficial. Se 
não se trata, apenas, de um 
impulso de entusiaftno e espe- 
riencia, tais melhoramentos se 
estenderão e em breve pelo 
menos avenidas e ruas planas 
darão um i fisionomia urbana 
mais agradavel.' Vão se aca
bar. certamente, os feitos de 
muitas lagoas que o inverno a 
chegar ainda encontraria.

Maria de Louvdes, filha' do 
sr. Nelson Patriota, residente 
em Santa Cruz. y
Crianças

Rogério Luiz, filho do sr. 
Pitagora Carrilho, funcionário 

Correios e Telégrafos.
HOJE

Senhores
Eloi de Souza, diretor-presi- 

dente do Conselho local da 
Caixa Economica Federal e de
cano dos jornalistas potigua'-
res.

— Américo Simplicio de Fa
rias, funcionário y blieo es
tadual .
Senhoras

Lucia Gorei.a de i\ Mros. 
esposa do sr. Paulo Vi\. -os, 
advogado em nossos auditor.os.

- -  Irene da Cruz Oliveiia 
esposa do sr. George Agosti 
nho de Oliveira, motorista nes
te, capital.

Jovens
— Aldo Ivan, filho do sr. 

Aldo Fernandes do Melo, pre
sidente da Casa Bancaria 
Norte-Riograndense Ltd 
Senhoritas

Tereza de Morais Gondim.

O Juiz Musqqeira e os capitães do Brasil c da Argentina 
ínonícntos antes de ser iniciado o sensacional encontro em 
que cs brasileiros dei-rotaram os platinos por 4x3, depois 
r e uma luta draniatica. Sustemos a vantagem graças ao 
heroísmo des nossos defensores, que se reabilitaram dos 
reveses sofridos. c

B rilh a n d o  o M a d u r e ir a
nos g ra m a d o s :|b o livia n o s
0 Santa Fé foi derrotada*-pela contagem de] 4x2 I

RIO, 3 (Meridional) — 
Numa, partida interessante 
— relatam os telegrámas de 
Bogotá, — o quadro brasilei
ro do Madureira Átle-tico Clu 
be, desta capital, venceu, por 
quatro tentos a dois, na tarde

de domingo, ao Santa Fé. da 
Colombia.

A realização dessa partida 
foi possivel por ter sido sus
pensa, embora a titulo provi- 
sorio, a proibição baixada pe
la Associação Colombiana de

Futebol contra a realização 
de jogos internacionais atual
mente para não prejudicar o 
preparo do selecionado que 
deverá participar do Campeo
nato Sul-Americano no Rio 
de Janeiro.

DR. JO Ã O  TIN O =  
CO F IL H O

MEDICO PARTEIRO

Hlha do sr. Enock Gondim, já | \  chegada sensacional — Piedade domina Holt. Depois da
ínlPAlfln o Hn H T vo narr< o P i*. ■ __ . . , _____ .  . 1 . 1 __ ____ •_____ _____

O trecho que agora se pro
mete calçar vem ligar justa
mente duas grandes praças — 
a Pedro Velho e a Pio X . De
pois disso é de se esperar que 
outras ruas e avenidas, como 
por exemplo, a Apodi, se bene
ficiem. O ilustre prefeito re
toma o ritmo dos trabalhos es
senciais á nossa vida social, 
quando os bairros se alongam 
cadaf vez mais. E onde não 
chegar o paralelepipedo que 
chegue a caçamba da Patroi. 
O que é necessário é o movi
mento constante acompanhan
do a evolução da terra.

DANILO

falecido, e de d . Iracema Ro
cha Gondim.

— Dagmar Lopes Cardoso, 
filha do srr. Pedro Lopes Ju
nior.

— Idne Barros, filha do sr 
Pedro Barros, comerciante 
nesta praça.

— Maria do Carmo Costa,
filha do sr. Manoel Eliziari > 
Costa, comerciante nesta cida
de. -«
Crianças

Lelio, filho do sr. Arlindo 
da Rocha Bezerra.

— Aristóteles, filho do sr. 
Aristóteles de Lima, já fale
cido.

Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias úe Senhoras, Diatermo 

Coagalação, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Rian — 
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

* / \ P IT Ã L IZ \ rÃ O ^ Á

r é SU l t a d o  d o  s o r t e i o
Realizado em  2 de Fevereiro de 1949 
R F F E II U iv X S R £ D 

Y  N G S N G V M K
Sucursal dc N A T A L

Sede Social - Rio de Jane ire*

cr"
Prova, Piedade declarou que com este sul-americano en
cerra suas atividades fora do Rrasil.

Üuatrorecordscoiitinentais
Fugiram da 

Concentração

Novo treino dos brasileiros
Carlile marcou 3 tentos-*6x2 0 escorre

O PRECEITO DO DIA
FALTA DE APETITE 

NAS CRIANÇAS 
Dôces e chocolates antes das 

refeiçAes tiram o apetite ás 
crianças. Não é outro o moti
vo por que muita mãe aflita se 
queixa ao médico de que é 
apia verdadeira luta conseguir 
que 0 filho còifea alguma co sa. 
Isto, porém, não é de admirar,! 
pois nem~õs adultos têm ape
tite depois de comer uma gu 
loseima qualquer.

Corrija a falta de apetite 
úe ?eu filho, evitando qu- 
êle, entre as rc-feições, coma 
balas, dôces e bombons. — 
SNES.

Clinica de Senhoras
—  DO —

Dr. Etelvino Cunha

ANIVERSÁRIOS
ONTEM

Senhores
Lauro Vanderlei, clinico, re

sidente em João Pessoa. 
Senhoras

Maria Pureza de Melo, viu-

(ESPECIALISTA) 
Csrso de aperfeiçoamento 

no Rio de Janeiro e 
São Panlo 
PARTOS

Doenças dc Senhoras 
Ondas nltra-cnrtas, bistari 

eletrico, eletrocoagn- 
lação etc.

Câncer — Tomares 
CONSULTAS:

Das 16 hora» em diante 
exceto aos sabados 
CONSULTORIO :

. Rua Cel. Bonifácio, 222 
Fone: — 1082 
RESIDÊNCIA :

Una Joaquim Manoel, 590 
Petropoiia

Quatro foram os recordes 
continentais que se registra- 
i Im na disputa do X  Campeo 
nato Sul-Americano de Na
tação, realizado em Montevi
déu. Deles, os mais consagra- 
torios foram os obtidos por 
Carlos Eonacich, da- Argen
tina. já que diminuiu, consi
deravelmente, as marcas an
teriores. Este grande nada
dor argentino fez nos 800 ■me
tros, nado livre, um tempo 
íormodavel, cujo record, não 
só na America do Sul, senão 
no mundo, ó considerado co
mo muito bom e obtiío so
mente por grandes campeões.

Serão dispensados

Os outros records foram os 
de Edith Groba. brasileira, 
nos 200 metros, nado de cos
tas e de Eileen Holt , argen
tina, nos 200 metros, nado 
livre.

São os seguintes:
200 metros, costas — Mo

ças — Edith Groba (Brasil) 
— 2’47” 1

2C0 metros, livre — Mo
ças — Eileen Holt (Argenti
na) — 2,30

800 metros .livre — Ho
mens — Carlos Bonacich 
(Argentina) — 10'12” 04

1.500 metros — livre — 
Homens — Carlos Bonacich 
(Argentina) — 19’37” e 6.

PREFERIRAM BRINCAR O 
CARNAVAL

LIMA, 3 (UP) — Causou 
sensação nesta capital e em 
todo o pais a fuga de seis 
dos melhores jogadores de 
futebol que estavam concen
trados na Escola de Aviação 
tíe ,Las Palmas, preparando- 
se pára representar o Peru 
no Campeonato Sulamerica- 
no de Futebol, a realizar-se 
no Rio de Janeiro.

Aproveitando o dia de car- 
raval os jogadores mistura
ram-se entre as numerosas 
pessoas que visitaram a Es
cola e abandonaram a con
centração, levando suas vali- 
ses e roupas.

POÇO DE CALDAS, Mi
ras, 3 (De Fernando Bruce. 
enviado especial dos Diários 
Àsociados) — O treino de 
ontem do selecionado brasi
leiro, chegou a agradar, dan
do para se ter uma noção do 
quadro titular. Formando a 
defesa que melhor tem se 
desempenhado, c colocando 
um ataque eficiente, Flavio 
Costa está aos poucos rc$ol-' 
vendo o problema da forma
rão do selecionado titular. C 
quadro considerado principal 
jogou com a camisa branca e 
teve uma atuação satisfató
ria. Sua linha media, afqui- 
rindo conjunto, deu eficiente 
apoio ao ataque,' auxiliando 
também a defesa.

PREÇO 00 DIA
CR.$ 0,80

POÇO DE CALDAS, Mi
nas, 3 (De Fernando Bruce, 
enviado especial dos Diários 
Associados) — Leonidas e 
7 irilo deverão ser dispensa
dos do selecionado. Os dois 
famosos jogadores, seriamen
te contundidos, estão impos
sibilitados de tomar parte 
nos treinos. Tanto Leonidas 
como Pirilo, procuram cola
borar, entregando-se ao má
ximo cuidado nos tratamen
to:', porem ainda não conse
guiram permissão do medico 
Paes Barreto para iniciar os 
treinamentos.

V A R I A S  E S P O R T I V A S

M A S  A G O R A  í

oue £ ISSO, JUQUINHA, voce virou ar
mazém de pancadas, meu filho! Tam
bém, com essa magreza, todo o 
mundo abusa! Vamos verqiie é isso!

nada de grave, disse o médico. Ape
nas vermesv E receitou o Licor de 
Cacau Xavier, o lombrigueiro in
falível, conhecido há meio século.

DELICIOSO DE tomar, sem exigir diéta 
nem purgantes, as crianças tomam 
com prazer o L icor  de Cacau 
X av ier, o remédio providencial.

t AGORA £ ASSIM, forte, valente e 
decidido, quem dá os “tapa- 
olhos” é o Juquinha!
Antes assim...

LIC O R  DE CACAU
£ UM PKOOUTO DO 

L A IO IA TO IIO  UCOB DE CACAU XAVIU *• A.

ner <» u  x a

Foram encerradas rs inscriçqes para 0 campeonato bra-; 
sileiro de atletismo, que se realizará em São Paulo. Cario
cas Paulistas ç gaúchos! são os mais serio* concorrentes, 
ou melhor, o très unicòs reaes candidates. Miras e Paraiba 
não tomarão parte no campeonato, por não terem promovi
do campeonatos regionah. O campeonato brasileiro será 
reaLzado nos dias 18, 19 e 20 de março, e ,0 Conselho Técni
co de Atletismo, apreciando o pedido de inscrição dos mi
neiros, resolveu não aceitar, em face de não ter aquelas 
duas entidades cumprido o regulamento, efetuando o cam
peonato, cariocas, paulistas, gaúchos, catarinenses e para
naenses.

íjí ;J:
Circulou pela cidad” , noticias de que o centro avante 

Heleno de Freitas teria regressado á Buenos Aires, para 
ultimar sua volta ao futebol brasileiro. Hoje, procurando 
maiores detalhes, estivemos com a sua progenitora, snra. 
Mãria Rita que nos informou o fato. Disse-nos que Heleno 
não voltou e se encontra em Petropolis, em repouso. Adian
tou lambem, que os entendimentos com o Flamengo seguem 
bastante animadores e que dentro em breve, tudo ficará 
■'xclarecido. A snra. Maria Rita informou ainda, que o dr. 
loão Lira Filho, presidente do Conselho Nacional de Des
portes concordou com a volta de Heleno, mas será preciso 
que haja interesse do futebol brasileiro, no concurso do e- 
?iciente comandante.

-íf. ■%.
Os jornais mineiros abrem forte campanha contra o 

técnico do selecionado brasileiro, Flavio Costa, considei an
il o-c parcial na escolha dos elementos para integrar a nossa 
seleção. Dizem os jornais mineiros, que os jogadores convo
ca dos, do futebol Mineiro, estão sendo vitimas de sabota
gem. Juca. com Angina Benigna; Nivio com apendicite; Car 
lyle terá de extrair nove dentes. Do "incêndio” , como di- 
, em cs jornais mineiros, salvou-se o zagueiro Murilo. Os 
■ ospertinoS mineiros falam ainda, que é política para afas- 
lar os jogadores montanheses do selecionado, da melhor 
(arma democrática

%  *  *  j
Regressaram hoje, de Montevidéu, os componentes da 

delegação brasileira de natação, que participaram do cam- 
oeonato sul americano. O Brasil conseguiu apenas trazer a 
"Copa America”, conferida ao pais que conquistar maior 
numero de primeiros lugares, e, perdeu o campeonato «fe
minino, em íice  da derrota de Piedade Coutinho, nos 400 
netres, livres. A delegação brasileira regressou em duas 
turmas, tendo a primeira lurma desembarcado ás 15,30 e a 
segunda tinma ás 17,50. Luiz Lima, técnico da representa
do brasileira, falando stbre a derrota, declarou que foi um 

acontecimento ncrmal r.o esporte. A vitoria não significa 
./, esnorte, também, a {Jerrota tem a qualidade de tirar 
grandes defeitos. O Brasil se fez representar por uma ex
celente equipe, perdendo para um rival tradicional e tecni
camente preparado.

4* ík
O zagueiro Sarno do Botafogo, no proxim dia 15, fica

rá livre de qualquer comnromisso com o Botafogo, porque 
terminara seu contrato. Seu passe está fixado em 60 mil 
r luzeiros, e, nesta capital, o Flamengo aparece como cândi
d o  ao seu concurso. Porem, pelo que fomos informados, o 
zagueiro reserva do alvi-negro, está estudando uma propos- 
i3 do Palmeiras, como também, do Botafogo, de Ribeirão 
Preto.

O quadro branco venceu 
pela contagem de 6x2, o que 
bem traduz sua .melhor pro
dução, revelando nitida supe
rioridade no gramado. Ainda 
no primeiro tempo, o ensaio 
foi bastante equilibrado e 
movimentado, com as duas e- 
quipes .lutando de igual para 
igual. Não se observava qual
quer superioridade de um so
bre outro, tendo a primeira 
fase, terminado com a van
tagem de 2:;G no marcador 
para o quadro Branco, ou me
lhor, o quadro titular. No

segundo tempo, com as cons
tantes modificações, introdu
zidas no quadro verde; natu
ralmente quebrou o ritmo do 
conjunto, passando asim, o 
quadro branco a manobrar 
as ações.

A contágem de 6x2 fala 
claramente do andamento da 
pratica. Os tentos foram map
eados por Ademir. Canhoti- 
nho, no primeiro tempo., No 
segundo tempo, Braguinha. 
Carlyle (3), aumentaram a 
contagem enquanto que Nini- 
nho, marcou os dois tentos 
Jo quadro verde, sendo um 
de penalty, praticado por 
Moronha. Os dois quadros trei 
naram com a seguinte consti
tuição:

QUADRO BRANCO — Cas 
tilho; Augusto e Wilson (Mu
rilo); Eli Danilo e Noronha; 
Paraguaio (Cláudio), Ademir 
Otávio (Carlyle), CanhBti- 
nho (Orlando) e Chico (Bra
guinha). v

QUADRO VERDE - -  Bar-- 
bosa (Bino); Juvenal e Mau
ro (Gerson); Bauer (Valde- 
mar Fiume) Rui (Brand.ão- 
zinho) e Juvenal (Bigode); 
Tezourinha, Geninho (Ru
bens), Nininho, Pinga (Jair) 
Nivio (Cireno),

Dirigiu o treino, Ilermoge- 
nes.

PRÊMIO DE LITERATURA D O S  
FUNCIONÁRIOS DO S A P S

— Recftilamento —-
1 — O Concurso de Litera- | 4 — A Comissão Julgadu-

tura Infantil dos Funciona- ra será composta de cinco, 
rios do SAPS, é instituído co- | membros escolhidos pelo Di- 
mo estimulo ás atividades li- j retor do SAPS, devendo, a ea- 
terarias e artísticas dedica- colha recair sempre em um 
das a vqlgarisação, entre as medico especialista em nutri- 
criança?, í?òs preceitos da ali- 1 ção humana, dois escritores 
mentação, e será conferido á de reconhecida notoriedade,
melhor obra apresentada:

Os trabalhos Hevem ser iné
ditos e poderão ter qualquer 
formato ou tamanho, inclu
indo ou pão desenhos e ilus
trações;

2 — ÂVinscrição será feita j 
ão\<" ~na SacçãoXdc Propaganda dc- 

SAPS (SPÉA) e acompanh;. 
da de três exemplares' t.o 
trabalho; \

3 — , E’ facultado o uso cv 
pseudônimo, de\ ando. nesse 
caso, ser enviada a identifi
cação do concurrents ou con
correntes, em envelope la
crado a ser aberto após o 
julgamento;

VIDA MAÇO NI CA
Convite

um pintor ou ilustrador de 
renome, e o Chefe da Secçào 
de Propaganda do SAPS ou. 
seu representante, sob a pre
sidência dêste ultimo, que só 
terá direito a 'voto de Oe- 

i sempate
5 — Os nomes dos compo

nentes da Comissão Julgado
ra só serão anunciados após 
a concessão do prêmio;

6 — O prazo das inscrições 
será de 15 de Fevereiro a lò 
de Março corrente;

7 — O Prêmio serã'cmre- ' 
gue no dia 23 dé Abril pò’o 
Major Umberto Peregrino, 
diretor do SAPS, em solen— 
dade especial;

8 — As decisões de Corr.is- 
são Julgadora são irrecorri-
veis;

’ 5EN.’. E BENF.’. LOJ 
CAP ’ “EVOLUÇÃO II ’

De ordem do Pod.’ . Ir .’ . 
Ven.’ . desta Ben.'. e BeníV 
L o j.’ . “ Evolução II”, são

9 — A Comissão Julgado
ra poderá decidir que a ne
nhum dos concorrentes , o 
Prêmio deva ser conferido, 
mas não o poderá fragmen
tar ou dividir, salvo o c?.so 
1:0 trabalho feito em colabo
rarão, quando o Prêmio sera

convidados todos os Mações (atribuído em conjunto a te-
tíeste e de outros Orientes, dos gs autores;
presentemente nesta cidade,' 
para assistirem amanhã 5 cio 
corrente, ás 19,30 horas, no 
Aug.’ . Temp.’ . desta Ben.’ . 
Ó fic.’ ., uma sess.’ . ,m>agn.\ 
de Inic.’ . para a qual espe
ramos o maior comparer:- 
mento. í f «

Secretaria da “Evolução II. 
4 - 3 - 949.

(Pinheiro Borges;
Secret.’ ,

10 — Os originais enviados
a Concurso poderão ser de
volvidos a seus autores, sepv 
pre que estes o solicitarem a.- 
té 60 dias após o Julgamen
to. ,. . -  . t

11 — O Concurso de Litera
tura Infantil dos Funcioná
rios do SAPS é do valor de 
CrS 5.000,00 (cinco mil cru
zeiros).



M ovim ento tloL Òfõ
Despachos e sentenças do 

Juiz Murilo Aranha, no exerei- 
■çio, em acumulação, de duas 
Varas de Direito da Capital:
. Presidiu audiência de ins
trução do pratcesso em que Eu
genia Nobre Viana é acusada 
.Üe tentativa de morte na pes- 
poa-de Osvaldo Arouea, inspe
tor *d0 lAÊfeTC. Foram ouvi- 
0ai testemunhas.'de acuíação.

-—Em sentença de 26Tle fe
vereiro, absolveu.. Renato San- 

Magalhães;-1 entendendo 
aver falta de provas que eon- 
encessem.
• Despachos e sentenças do 
uiz Arnaldo Neto, no exerci- 
lo, em" àcurritilSção, de duas 
aras dé Direito\la Capital:

V A T e q u e r ir u e iito  de M., Mar
tins & Cl#., pelo advogado Ci- 

Rarretd, mandou porceder

h
“ (De um observador social) 
í CoM e-intuito, de conquis- 
ter a paz para ò jnunoo as 
democracias ocidentais evi- 
Jaram sçmpre encarar o pro
blema da política internacio
nal 'doa Soviets, de uma for. 
m-a direta. .Depois suporta- 
fam todos os lances da guer- 
?& fria. Boreiç. com tudo is
so, a paz nãô amadureceu. Ao 
contrario, a custa da tolerân
cia democrática, estendeu-sc 
o intrometimento e a propa
ganda comunista. A mesma 
atmosfera enervada, de des
confiança, de golpes, de con
sagração do foto consumado 
continuou, como se estives
sem os povos sob o signo de 
Hitler e de Mussolim.

. Um exame sereno do com
portamento comunista seria o 
bastante. Ver-se-ia que ele se 
fe? contraditorio, contrari
ando postulados doutrinários, 
desmentindo princípios e pro
gramas, com o unico intuito 
de manter a insegurança ge
ral, propicia á revolução e á 
guerra.

A  Organização das Nações 
Unidas, que era a grande es
perança da paz, que foi cons
tituída em frente aos terrí
veis efeitos da guerra, viu, 
desde logo que os seus moto
res não funcionavam e que a 
sua missão não se realizava. 
Porem, não mais se tratava 
da ideologia falaz da Liga 
das Nações, desmoralizada pe 
la pretensão dos povos. Tra
tava-se do comunismo, que 
aninhado na Rússia, queria 
golpear de morte, pela des
truição da par.a civilisação 
crista.

Ainda agora os Estados 
Unidos formularam contra a 
União Soviética as mais se
veras censuras por solapar 
as Nações Unidas e obrigar 
os paises ocidentais a toma
rem uma atitude comum de 
proteção contra o comunis- 
jtno. Com isso a ONU ficou 
debilitada e tudo o que se fez 
até agora pela paz dos povos 
inclusive o Plano. Marshall. 
s-3 fez com grandes e Inven- 
çiveis dificuldades.

Essa eritica oficial dos Es
tados Unidos á Rússia mostra 
que, com o .correr dos tem
pos,, a: compreensão do pro
blema da paz não podo ficar 
no plano em que até hoje sc 
postou.

•O comunismo precisa ser 
combatido de frente. Ele não 
è. xmàx ideologia em marcha,

* mas um plano de guerra, a 
restauração do totalitarismo 
que reaparece, primitivo t 
bárbaro.: Inovando motivos 
yrliversais e explorando uma 
doutrina economica contradi
tória e utópica, a Rússia quer 
fazer com que os povos e- 
eeitem a renuncia de viver 
no. generoso clima da cultura 
ocidental, afirmadora que é 
a; liberdade-do homem.

o sequestro num caminhão de 
Cicero Cardoso de Paiva, pa
ra garantir o pagamento de 
20.202 crs., representados 
por varias promissórias.

— Devidamente cumprida, 
mandou devolver a precatória 
em que o juiz municipal de 
Touros, a requerimento de Ge
raldo Meira e Silva e Djanira 
Meira e Silva, por intermedie 
do advogado Augusto Meira, 
pedia em nome dos requeren
tes fosse ordenado ao Banco 
do Brasil a transferencia pam 
os peticionafios da caderneta 
de deposito de 100.000 cra,, 
importância que lhes deixara 
sua mãe, Mar a Verônica Mei
ra e 8ilya.

— A requerimento do pro
curador da_Fazendo Estadual.
despachou 32 processos de exe
cutivos fiscais, mandando citar 
os devedores a saldarem incon- 
tmenti os débitos.

— Julgou procedente a ação 
de reivindicação, proposta por 
Luiz Revoredo contra José 
Francelino, para que este en
tregue àquele uma casa s ia 
ao Morro Branco, nesta capfc- 
tal.

— Deferindo o pedido oe 
Maria do Carmo Fernandes, 
nomeou o advogado José En̂ g- 
renciano qiara patrocinar o pro
cesso que pretende promover 
contra o autor da sedução de 
sua filha menor.

— Devidamente cumprida, 
mandou devolver ao juiz da Ia 
Vara de Mossoró a precatória 
em que pedia a citação do sar
gento Manoel Varela Fernan
des. Mandou também cumprir 
uma precatória do juiz de N o -} 
va Cruz em que ordenava fos
se posto emj liberdade Severi- 
no José Vicente, que se acha
va recolhido á Casa de Deten
ção nesta capital. Mandou 
igualmente cumprir a precató
ria em que o juiz de Baixa 
Verde pede seja ouvido Ovidio 
Oton de Oliveira.

— Oferecidas peio promotor 
Boanerges Soares, recebeu as 
denuncias contra Maria Rosa 
Ferreira, Geraldo Solon de 
Souza, Osorio Felix Rodrigues 
c Francsico Lopes Sobrinho e 
Rui Ferreira de Barros.
3* PROMOTORIA DA 

CAPITAL
O promotor Boanerges Soa

res opinou pelo cumprimento 
da clausula da iniciai no pro
cesso de desquite de Joaquim 
Meiroz Grilo e I.icete Duarte 
de Meiroz Grilo, referente á 
menor do casal.

— Disse nada tinlia a opor 
nos registros fora do prazo 
iegal requeridos por Maria 
Madalena Silva e.Irene Cardo
so da Silva.

— Opinou favoravelmente 
no pedido de retificação de re
gistro de Maria Aparecida 
Mendes, assistida pelo seu pai, 
tenente Severino Mendes.

— Opinou favoravelmente 
no alvará requerido por Vai - 
deci Alves Moreira, assistida 
por seu pai João Alves Morei
ra, quanto á lavratura da es
critura de com.pra e venda.

—Requereu uma diligencia 
no inquérito em que Pedro H>- 
pólito é acusado de ter sedu
zido uma menor.

— No inquérito cm que Jo
sé Nunes de Aquino é acusado 
de ter atropelado e morto um 
menor, mandou que a Inspeto- 
ria do Transito informasse » 
numero da carteira do moto
rista amador acusado.

— Ofereceu denuneia contra 
Maria Margarida Morais, pelo 
fato de ter no dia 20 de dezem
bro ferido Sebastiana Gomes, 
com base^J» art. 129 do Codi- 
go Penal.

d i  a r i õ d e n a t a l :
NATAL — Sexta-feira, 4 de Março de 1949

Fugiu da U R S S e  vae esclarecer a opinião mundial
Revelação de um aviador russo que seazilou no Japão

TOKIO, 4 (UP) — Um ex- 
piloto russo, que furtou uni 
avião para fugir para o Japao 
e buscar refugio «entre os nor
te-americanos, disse acreditar 
que a União-Soviética possui 
a bomba átomica.

O ex-piloto, que havia sido 
rebaixado a Sargento, chama- 
se Vladimir Barashkov e conta 
23 anos de idade. *

O Quartel-General de Mac 
Arthur informou de sua fuga 
e Barashkov explicou aos jor
nalistas como fugiu para o Ja
pão. em novembro do ano pas
sado, num avião “ ROBOSE” , 
que é uh. a versão russa do 
“ C-47” norte-americano.

O exercito ' norte-americaro 
não sabe definitivamente o que 
fará Barshfcov e nem para on
de irá ele. As autoridades li- 
mitaram-Se a dizer que o ex- 
piloto russo será “reabilitado” .

Barashkov fez uma : aterris
sagem forçada na ilha de Ri- 
shiri, situada no extremo-se- 
tentrional da ilTía japonesa de 
Yeso. Durante a! entrevista, o 
piloto russo mostrava-se ner
voso e alegre ao mesmo tem
po. Disse que na Rússia fica
ram, seu pai. 4 irmãs e 2 ir
mãos e que os russos dirão a 
eles, segundo acredita, que o

aeu avião espatifou-se contra 
o soio e que ele pereceu.

Barashkov disse ser natural 
do extremo-orientè da Rússia 
e*que não conta com pessoas 
de sua íamilia fora da União 
Soviética.

PODErtiO AEREO RUSSO
TOKIO; 4 (UP) — “A Rús

sia Soviética posui 60 aerodro- 
mos no Extremo Oriente, sen
do que cerca de 15 capazes de 
receberem bombardeiros qua- 
drimotores” — declarou á im
prensa o sargento aviador so
viético Vladimir Barashkov. 
que, fugindo dos seus, apre
sentou-se ás forças norte-ame
ricanas de ocupação, pedindo 
asilo.

Acrescentou — “ As forcas 
aereas russas no Extrema - 
Oriente compreendem duas 
frotas aereas navais, quatro 
exércitos do ar com um total 
de mil a, mil e duzentos apa
relhos. — Os quarteis-gene- 
rais estavam, até o fim do ano 
passado^ em Soviotskava-Ua- 
yan, para a ’ aviação naval, e 
em Vorochilov, Khavarovsk. 
Dairen e^Coréa do Norte para 
a aviação militar. Até õ ano 
passado» os Soviets não tinham

motor, nenhum avião á reação, 
no Extremo Oriente (seu ul
timo tipo de"aviação dessa of- 
pecie ainda estava em estagio 
experimental), e também ne
nhum porta-avXes. Dispõe 
agora de pilotos de reabaste
cimento. como os americanos. 
A aviação soviética dispõe, 
também, de abundante gaso
lina. Quanto á experiencia so
bre bomba atômica, que teria 
Sida feita no ano passado na 
Sibéria.;conforme se falou, r.n- 
da sei. Quase todos os aviado- 
t c s  russos, baseando-se nas 
declarações de Molotov. acre
ditam que a Russ:a possui tam
bém a bomba-atomica. Deixei 
a Rússia para “ esclarecer” a 
apinião publica mlinidal sobre 
a situação atual na URSS” .

A respeito do caso do sargen 
to fugitivo foi distribuída uma 
nota oficial relatando que, ao 
descer no Japão em novembro 
do ano passado, o fugitivo dis
sera chamar-se “Usachkov” e 
ser tenente. Mas o exame de 
sua carteira de identidade, que 
estava a ""Bordo do aparelho, 
revelou que esse nome e esse 
posto eram falsos. E isto faz 
nascerem certas duvidas quan • 
to ao que diz e afirma o sar-

Hefuta ai«tüüsãç-úés ò íííí  
nistro jionorio Jo n te iro

RIO, 4 (Meridional) — O 
ministro do Trabalho fez de
clarações á imprensa sobre as 
acusações dirigidas ao Brasil 
pelos delegados comunistas do 
Conselho Econômico e Social 
das Naçries Unidas.

Disse o sr. Honcrio Montei-

nenhum bombardeiro-quadri- 1 gento soviético.

Noticias da 
“Meridional” 
para o Rio Gran
de do Norte
CITADO A COMPARECER

A JUÍZO
RIO, 4 (Meridional) — O 

“Diário da Justiça” do dia 26 
publicou edital do Juiz de Di
reito da 4a Vara Criminal, do 
Distrito Federal, citando Pe
dro Januário da Silva, casado 
natural do Rio Grande do Nor
te, a comparecer aquele Juizo. 
na rua D. Manuel, no dia 24 
de março vindouro, ás 12 ho
ras, para responder ao proces
so contra ele intentado, sob pe
na de revelia.

ío que é prova de ignorância 
ou má fé acusar o Brasil de ex
plorar os trabalhadores estran
geiros. Pelo contrário, o Bra
sil foi o pioneiro aas teis tra
balhistas e quanto á igualdade 
pólitica da mulher, é assegura
da pela Constituição.

O ministro do Trabalho de
clarou que estão completos os 
estudos para a reforma do sa
lário n.inimo, devendo as co- 
missetes" rijstas ser instaladas 
a Io de maio

Volta a pedir que se 
conceda o salvo con
duto do líder aprista

BOGOTA,'*4 "“‘‘ çUP) — O 
chanceler colombiano, sr. E- 
duardo Zueleta Angle, reve
lou que a Colombia, voltou a 
insistir oficialmente ante * 
governo do Peru’, para que 
se conceda salvo-conduto ao 
lider aprista peruano, Ilaya 
de la Tcye, que se encontra 
na embaixada colombiana de 
Lima.

CAUSA SURPRESA O RE
SULTADO DOS EXAMES

RIO, 2 (Meridional) — 
Causou surpresa o resultado 
dos exames de admissão pa
ra o Colégio Militar, de 1.360 
candidatos, apenas 219 foram 
aprovados, sendo 157 filhos 
de civis e 62 filhos de milita
res.

Meu amigo, você quer comprar um rádio e 
o seu ordenado é pequeno? Não se preocupe.

Vá buscar o seu 
C

c k  Ooi/irr/^i

r .« .o t L i p P E i i  k

Mjrca d evo/ucão dos fe#i,

L  
1
F 
P 
E 
R

e conheça a modali
dade única de paga

mento que lhe 
oferece

PEDROZA, IRMÃO & CIA. LTDA.
RUA CORONEL BONIFÁCIO, 194

A T E N Ç Ã O ! A T E N Ç Ã O ! 
Procurem os afamados baralhos “ 139 

pelos menores preços, na 
L IV R A R IA  M O D E R N A  

Praça Gentil Ferreira, 1367 
Edifício Leite —  Alecrm —  Fone 20=42

Esteve reunida ontem a federação Rural
0  D r. Roberto Freire fa z  um relato sobre a M e s a /e - 
donda de conservação do solo, realizada em S . Paulo

A Federação Rural realizou 
entem mais uma reunião se
manal e na qual .o dr. Rober
to Freire, fez um relato sus- 
cinto sobre a mesa redonda 
de conservação e defesa do 
solo recentemente encerrada 
e realizada em São- Paulo, 
sob os auspicios do governo 
bandeirante e a qual compa
receu como representante do 
Departamento de Agricultura 
e da Federação Rural.

Aliás a tese apresentada 
pelo representante potiguar 
estudando a erosão na zona 
agreste alem da recuperação 
dos vales úmidos, assunto de 
real e decisiva importância 
pera a economia norte-rio- 
grandense, foi destacada pe
lo relator dr. Virgilio “dos 
Santos Magano, técnico do 
Instituto de Pesquizas Agro
nômicas de Campinas, em 
São Paulo, ressaltando ain
da por ser de grande mere
cimento .e interesse deveria 
figurar como contribuição 
nos anais da I Mesa Redonda 
de Conservação do Solo. O 
representante do nosso Esta
do teve oportunidade de de- 
fender a tese para recupera
ção dos vales alagados quan
do o representante paulista 
entendia que apesar da mag
nitude do problema era de 
feitio puramente regional, a 
ser atendido pelo governo do 
nosso Estado. Em plenário o 
Dr. Roberto Freire lembrou 
que a recuperação da Baixa
da Fluminense, os vales úmi
dos de Alagoas e Parnaiba, 
as margens do São Francisco 
e a Arrtazonia, tudo isto re- 
presentavao mesmo proble
ma de recuperação e pela 
sua amplitude e a própria lo
calização, saia da esfera do 
estreito regionalismo para se 
projetar cómo um problema 
brasileiro, de consequências 
profundas na ecoqomia ra
cional, quanto á sua produ
ção agrícola :c  seu aspecto 
social.

Foi finalmente, depois de 
posta em votação, aprovada â 
tese do nosso representante 
som a limitação que se pre
tendia dar.

Os principais problemas, 
debatidos na mesa redonda 
foram Irrigação, Drenagem, 
Terraceamento, Fixação vege 
tativa, e Recuperação ' por 
meio de adubação.

O Presidente Juvenal La- 
martine depois do relato do 
sr. Roberto Freire, agradeceu 
ern nome da Federação Rural 
a contribuição prestada pelo 
representante potiguar, de
morando ainda em diversas 
considerações sobre a tese do 
sr. Roberto Freire.

Com a palavra o professor 
Gonzaga Galv|o informou 
ser portador de um apelo de 
diversos agricultores para o 
fato de algumas prefeituras 
do interior não estarem con
servando e mantendo os po
ços perfurados pela Inspeto- 
ria de Secas. Esta repartição 
de acordo com um contrato 
com o governo, perfura poços 
nas zonas secas onde a açuda 
gem não dá resultados, ca
bendo ás prefeituras muni
cipais não só a conservação 
dos mesmos como a manu
tenção do seu funcionamento. 
Acontece que na maioria dos 
municípios onde foram per
furados, por desarranjos e 
outros defeitos, os poçes es
tão sem funcionar e comple
tamente abandonados. Esses 
agricultores, pediam por in- 
*:rmedio da Federação Rural, 
que fosse feito um apelo ao 
governo do Estado no senti
do de serem tomadas provi
dencias junto aos munieipios

italo Babini dará 
o 6a" concerto 
da Cultura

Outro r.atalense que surge 
no cenário artístico do Brasil 
é ítalo Babini, residindo atual
mente em Recife e onde vem 
de ser contemplado com uma 
bolsa de Estudos pelo Gover
no dç Pernambuco para aper
feiçoar seus conhecimentos na 
Europa.

italo Babini, antes de viajar 
para o velho Continente, es- 
cursionará pelo norte, devendo 
realizar o primeiro concerto 
em Natal ainda este «vês, des
pedindo-se assim dos seus con
terrâneos .

Contratado pela Sociedade 
de Cultura Musical, Italo Ba
bini, terá ensejo de demons
trar a sua virtuosidade e ta
lento artístico e que justifica
vam o prêmio concedido pelo 
Governadbr Barbosa Lima, es
tadista que tem dado o mais 
decidido apoio ao desenvolvi
mento dá musica em Recife.

O 6o concerto oficial da Cul- 
iura Musical estará portanto 
sob a responsabilidade de um 
artista de indiscutíveis méri
tos, proporcionando assim aos 
associados um “ sarau” de fina 
arte.

Ainda não está difinitiva- 
mente marcado o dia do reci
tal de Italo Babini, dependen
do apenas da confirmação da 
uassagem reservada para a 
vinda do talentoso violocelista 
potiguar.

A missãomssa de repatri- 
amento deixará Francfourt

FRANCFOURT, 4 (UP) — 
Oficiais norte-americanos in
formam que a missão russa do 
renatriamento abandonará sua 
resideneia bloqueada, dentro 
de poucas horas. Una vez que 
os soviéticos já receberam o r 
dem do seu governo para sair,

os norte-americanos restabele
ceram o fornecimento de luz e 
água.

Advertiram porém, que  ̂ 03 
militares russos serão revista
dos pela policia do exército ian- 
aue, ao sairem, para evitar 
que levem fotografias e filmes»

referidos para que a popula
ção não viesse a sofrer falta 
dagua. Depois de discutir o 
asunto foi encarregado de 
ter entendimentos com 0 Go
vernador José Varela, a res
peito, em nome da Federa
ção o professor Gonzaga Gal- 
vão.

Antes de encerrar a reu
nião o sr. Juvenal Lamartine 
levou ao conhecimento dos 
presentes que fora informa
do que os escrivães em qua- 
si todos os municípios em 
que os pecuaristas estão so
licitando os benefícios do rea- 
justamento da moratoria es
tão cobrando taxas exorbi
tantes, assunto que deveria 
merecer atenção da Federa
ção Rural uma vez que ria 
própria legislação a respeito 
ha um desconto considerável 
nessas taxas a serem pagas 
pelos pecuaristas.

Revoada sobre a ci 
dade dos aviões do 

Aero Clube
FEITA RIGOROSA INSPE
ÇÃO NOS AVIÕES

Reiniciando suas atividades 
1 Escola de Pilotagem do 
Aero Clube do Rio Grande 
do Norte voltou ante-ontern, 
3 funcionar,- tendo ■ recomeça
do as suas instruções de vôos 

Após rigorosa inspeção nos 
aparelhes e padronizações, 
em cores, para melhor iden
tificar os aviões, foi efetua
da uma revoada pela cidade 
tendo os exercícios decorri- 
ios no melhor ambiente de 
camaradagem por parte de 
todos os integrantes.

Chuvas no 
interior

Recebemos noticia de ha
ver caido chuvas ontem, nos 
seguintes pontos do Estado: 

Afonso Bezerra 30. nuns.; 
Martins, 47 mms. Florania, 
35; Acari choveu no munici- 
oio; Caicó, choveu no muni
cípio; Parelhas, idem; Macau 
tem caido chuvas desde on
tem ás 15 horas.

MUITA ATENÇAO
Gaste Cr.S 100.00 ape
nas e receba desde logo 
um terreno para cons
truir sua casa, o resto 
em módicas prestações 

mensais.
“VILA POPULAR” 

lado da sombra 
Estrada de Parnamirim 

Ônibus a porta 
Mais informações com 

Henrique Santana 
“LOJA DE LIVROS” 

218 Rua Dr. Barata 218 
—  Fone 1628 —

EXTINTOS NO RIO OS .. 
JARDINS DE INFANCIA . . 
EM ESCOLAS PUBLICAS .

RIO, 4 (Meridional) — O 
profesor Clovis Monteiro, 
secretario da Educação e Cul 
tura daqui, declarou aos jor
nalistas que sua resolução ex 
tinguido os Jardins de In
fância das escolas publicas, 
visa abrir vagas nos cursos 
primários, para maior nume
ro de crianças em idade es
colar.

Não obstante, serão organi
zados Jardins de Infancia nos 
estabelecimentos onde sobra
rem vagas, preferencialmen
te nas escolas que já dispo
nham de tais classes.

Em Natal altos fun* 
cionarios do IP A SE

Procedente de João Pessoa 
chegou ante-ontem a nossa 
capital o sr. Paulo Gentile de 
Carvalho, diretor do Depar
tamento de Aplicação de Câ- 
pital do IPASE e que se fez 
acompanhar do sr. Alberto 
Gentile, chefe da clinica do 
Hospital dos Servidores do 
Estado.

Os visitantes vieram ao 
norte em objetivo-de serviço.

A terça parte dos 
pastores protestan
tes se acham nas

prisões

SOFIA, 4 (UP) - Reve
lou-se nos círculos eclesiásti
cos desta capital, que a terça 
parte dos sacerdotes protes
tantes da Bulgaria se aoha 
nas prisões do pais. Acres
centam as informações a 
respeito, que os referidos sa
cerdotes provavelmente se
rão também submetidos a jul 
gamento.

Voltará a circular 
a | " R e v i s t a  Ju
rídica”

O Presidente do Instituto 
dos Advogados do Rio Grande 
do Norte, dr. João Medeiros 
Fiiho, está anunciando que, 
dentro de dois meses, no máxi
mo, “ Revista Jurdiea” , edita
da em; 1933,' nesta capital, vol
tará á publicidade, em liegun- 
da fase, com os elevados obje
tivos de servir á classe dos 
advogados e a todos os que se 
dedicam ás lides forenses.

Com o fim de incrementar 
essa iniciativa, pôs o Governo 
do Estado á disposição do íris- 
: ituto a quantia de Cr$ . . . . .
3.000,00, que, apezar de módi
ca, muito contribuirá" para as 
primeiras despesas da referi
da publicação.

Assim^ espera-se a colabora
ção dos interessados, pois, em
preendimentos dessa natureza, 
num Estado pobre como o nos
so, dependem essencialments 
cie um trabalho de conjunto, 
ciadas as dificuldades que se 
r.os apresentam .

Toda correspondência para 
"Revista Jurídica” deverá ser 
dirigida para a séde da Ordem 
rios Advogados do Brasil, Séc
ulo deste Estado.

Jornalista Eloy de
C * 1í:; )ti/a

Fesícja heje, o seu aniver
sário natalicio o sr. Eloy dé 
Souza, Presidente da Caixa 
Economica Federal, neste 
Estado e figura de prestígio 
nos círculos intelectuais e 
sociais, onde grangeou a ad
miração e a gratidão dos que 
lhe cercarrr.

Foi o dç. Eloy do Souza, 
por varias vezes, diretor do 
jornal '“ A  Republica” , ende 
ainda colabora com - artigos 
assinados e noticias e comen
tários de redação. O velho 
jornalista, das mais brilhan
tes figuras dos nossos meios 
culturais e que completa ho
je 76 anos de idade, teve, 
também, destacada atuação 
parlamentar como represen
tante do Rio Grande do Nor
te.« n m i  ■'iirnmiii i m u iii ^

Aguardem a nova criação da 
TorrefaçãoeM oagem SãoLuiz

C A  F E '
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Gosto agradavel —  Fabricação escrupulosa

PREÇO R AZO A V EL
D R .  J A C O B  V O L F S O N

(Cursa de Aperfeiçoamento n». Argentina) 
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 

OPERAÇ0E3 E TRATAMENTOS 
Conaultorio: Praça João Maria, n.° 64 — fone; 1471 

Consultai: — Das 15 ás 17 horas



Foi afastado ontem o chanceler soviético, sr.Molotov
Como repercutiu no cenário inter- 
Inacional^a decisão do Kremlin

LONDRES, 5 (UP) — A 
radio de Moscou anunciou on
tem, o afastamento do chan
celer Molotov e do ministro do 
Comercio Exterior, sr. Mi- 
koyan,
NÃO TEM GRANDE 

IMPORTÂNCIA
LONDRES, 5 (UP) — O 

meios da chancelaria inglesa 
acham que não tem grande im
portância o afastamento do 
chanceler Molotov e do minis
tro do Comércio Exterior, Mi- 
koyan, desde que ambos conti
nuam como vice-primeiros mi
nistros .

Pelo menos a rádio de Mos
cou se referiu a ambos como 
vice-prenper indicando que se 
conservavam nêsse cargo. Se 
houvessem, sido completamen
te afastados, seriam chamados 
apenas de “camaradas” .
UMA APARENTE LUTA 

DENTRO DO f
KREMLIN
LONDRES, 5 (UP) — O 

correspondente diplomático do 
"Daily Telegraph” comenta as 
modificações havidas na chan
celaria russa. Diz êle que apa
rentemente está sendo travada 
uma luta dentro do Kremlin, 
sobre a qual não se permitiu 
que as noticias chegassem ao 
Exterior.

As consequências para a 
Rússia e para o inundo podem 
ser incalculáveis.

TER IA SIDO CAUSADO PE
LO FRACASSO EM LEVAR 
O COMUNISMO ALEM 
DA CORTINA DE 
FERRO 
WASHINGTON, 5 (UP) — 

Diplomatas norte-americanos 
e peritos em assuntos soviéti
cos conjeturam que o afasta
mento de Molotov teria sido 
causado pelo seu fracasso em 
levar o comunismo além da 
cortina de ferro.
“MANOBRA TATICA” 

WASHINGTON, 5 (UP) — 
Fontes ligadas á política es
trangeira' norte-americana de
clararam onteni á noite, con
siderar a substituição do chan
celer soviético Molotov, pelo 
sr. Vishinsky, como uma “ ma
nobra tática” .

O Departamento .de Estado, 
entretanto, recusou fazer qual
quer comentário oficial.
NÃO SIGNIFICA MUDAN

ÇA RADICAL 
WASHINGTON, 5 (UP) — 

Um funcionário norte-america
no frizou qué a substituição de 
Molotov não significa, necea 
sariamente nenhuma mudan
ça radical nos assuntos inter
nos soviéticos .

Acrescentou que isso se da
ria, caso Molotov tivesse sido 
eliminado também do Poliibur»

e que Vishinsky tivesse sino 
admitido para êsse órgão.

Incompetente para 
julgar o mandato de 
segurança do Bispo 
de Maura

RIO, 5 (Meridional) — O 
Tribunal Federal de Recur
sos julgou-se incompetente 
para julgar o mandado de 

segurança impetrado pelo 
Bispo de Maura. Afirma o 
Tribunal que se tratando de 
um ato do presidente da Re
publica,, os autos devem ser 
remetidos ao Supremo Tri
bunal Federal.

Desassossego tantoIna|llDN como no PSD

D I Á R I O  DE N A T A L
QRGAO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS" 

Fundado em IS de Setembro de 1931
ANO X — NATAL — Sábado. 5, de Março de 1949 — N° 1.807

“O Japão será defenddeclara 
em entrevista o gal. M ac ArtHur

TOQUIO, 5 (G. Ward Price. 
correspondente de guerra bri-

Milhões de Cruzeiros Falsos — Hugo Sebem um dos falsá
rios. com a corda amarrada á cintura, em prantos, aponta 
o local once diz ter jogado os pacotes de dinheiro. Lá em 
baixo o mar batia furiosamente sobre as lages, de granito. 
(Serviço da “Agencia Meridional”  para o “ Diário de Natal”

íalm a,
SEU BONIFÁCIO!

O SFT. PRECISA DE

Boldofil
O  a m i g o  f í g a d a l  

d o  s e u  f i g o d o

Estim ulante da 
função h epáto- 
b ilia r , a tiv a  a  
digestão das gor
duras e excita  
o  p e r is ta lis m o  
intestinal.

Novas adesões aoPacto 
do Atlântico Norte — 
Fala Âciieson sobre o desenvolvimen

to atual d a s; negociações
PRAGA, 5 (UP) — O Co- 

minform pode estar-se pre
parando para propor uma a- 
liança militar destinada a 
competir com o Pacto do A- 
tlantico Norte.

Noticias da Polonia dizem 
que uma conferência militar 
do Ccminform foi convocada 
para meados do mês corren
te, na Hungria, possivelmen
te em Debrocar.

Fontes dignas de credito, 
em Varsovia, foram citadas 
cpmo tendo dito que os che
fes de defesa dos paises da 
Europa Orfiental esperam e- 
xaminar seus preparos mili
tares.

são sobre o convite a ser 
rigido a outras naçóes.

di-

PRqGRIDEM AS 
NEGOCIAÇÕES

*  1 * * 1
Em algumas esferas diplo

máticas expressou-se a espe
rança de que a Italia, a No
ruega, Dinamarca, Portugl e 
Islandía venham a aderir ao 
Pacto do Atlântico Norte, 
antes que este seja assinado. 
A respeito da situação atual 
das negociações. Acheson de
clarou que se progrediu sa
tisfatoriamente no curso das 
conferências celebradas entre 
os representantes daqueles

Um produto do

lAtORATÓRIQ LICOR 
CE CÁCAU XAVIER S.A.

J. r
&

REVELAÇÕES DO SECRE
TARIO DE ESTADO

AMERICANO

WASHINGTON. 5 (UP) — 
O secretario de Estado Dean 
Acheson, revelou que as na
ções participantes das nego
ciações sobre o proposto Pac
to do Atlântico Ni estão 
estudando a possibili 
envidar-se a Italia e 
paises a unir-se a esse trata
do, cujo texto provavelmen
te estará quase terminado na 
semana próxima, segundo de
clarou. Numa entrevista co
letiva á imprensa. Acheson 
acrescentou que esperava que 
os Estados Unidos, Canadá, 
Grã Bretanha, França, Belgi 
ca, Holanda e Luxemburgo 
cheguem breve s uma deéi-

sete paises. Ontem, os dele
gados estiveram reunidos du
rante duas horas informan
do-se que voltarão a reunir- 
se amanhã e provavelmente 
em princípios da semana pró
xima. Acheson revelou que o 
perito em assuntos legais do 
Departamento de Estado, Er- 
nest Gross, está redigindo um 
documento para ser incluído 
no tratado e que prevê amplo 

ide de j auxilio militar a outros pai- 
outros ses.

ESPERADO NO RIO, 
O GAL. CLARK

RIO, 5 (Meridional) — Es- 
proximo dia 10 o general 
Mark Clark. Em sua compa
nhia viajam diversos capita
listas .porte-americanos, to
dos acompanhados de saas 
família* »

a
tanico, para a U.P.) — O gal. 
Douglas Mac Artliur. declarou 
em entrevista que “ certamen
te defenderemos o Japão”  se a 
Kussia o atacar. Acrescentou, 
entretanto, que não acredita 
que a Rússia o ataque. “ Em 
caso de outra guerra, não que
remos que o Japão combata. 
Compete ao Japão o papel de 
Suiça do Pacifico".

Quando insisti: “ Mas, supo
nhamos que ele seja atacado", 
o gal. Mac Arthur repondeu: 
“ Ne*sse caso, seguramente • de
fenderemos. Mas não creio que 
a Rússia ataque o Japão". Es
clareceu que “ mesmo que o 
governo soviético tivesse inten
ções agressivas contra o Japão, 
não poderia pó-las em pratica 
a menos que pudesse assegu
rar o dominio do ar, ou tives
se uma esquadra no Extremo 
Oriente, ou dispuzesse de mei
os para neutralizar a ação de 
nessa frota. A Rússia não po
deria obter o predomínio aéreo. 
Ao terminar a guerra, eu cons
trui em Oknaua 25 aérodro- 
mos com capacidade para que 
bombardeiros B-29, então os 
maiores que possuiamos, levas
sem a cabo 3.500 missões dia- 
rias. Todo o Oriente da Asia, 
de Singapura a Yladivostock, 
calria sob o raio de’ ação desses 
aviões” .

Quando o interpelei sobre o 
papel do Japão na estratégia 
norte-americana, respondeu: 
“ não o desejamos como 
Tudo o que queremos é que ele 
permaneça neutro. Estamos aju- 
dando-o a valer-se a si mesmo, 
uma vez que isso aliviara o en
cargo de ter que abastecê-lo. 
Creio que dentro de três ou 
quatro anos poderá manter-se 
bem como sua produção local, 
se bem que pagando os viveres 
com suas exportações” .

Acrescentou Mc Arthur que 
não o preocupavam os progres
sos obtidos pelos comunistas ja
poneses nas ultimas eleições e 
que não acreditava que os co
munistas niponicos tivessem 
contato aigum com Moscou.

Voltando a referir-se à guer
ra no Japão, disse: "Ainda que 
o exército vermelho avançasse 
pela China, esse avanço expo
ria seu plano c não alteraria 
o fato de que nosso único ad
versário possivel no continente 
asiático não possue suficiente
mente próxima, uma base in
dustrial para abastecer um a - 
taque anfibio” . As industrias 
bélicas russas estão na região

dos Montes Urais, de onde os 
armamentos teriam que ser en
viados pelas quatro mil milhas 
— mais de 6400 quilômetros de 
estrada de ferro simples, até 
Vladivostok” .

Declarou que caso o Japão 
fosse atacado, poderia pôr em 
armas, facilmente, um exército

que “ cooperaria conosco” , e a- 
diantou: “ Os japoneses são os 
mais tenazes soldados de infan
taria do mundo” . Declarou não 
acreditar na existência de um 
perigo comunista no Japão, ap- 
zar do aumento recente dos de
putados comunistas da Dieta 
(Parlamento).

Na Camara Federal
Focalizado pelo sr. José 
Augusto o l

agrícola
RIO, 5 (Meridional) — No 

inicio da sessão da (Camara, 
durante o expediente, falou o 
sr. Toledo Piza sobre a venda 
de destaques de café, declaran
do que o fato acarretou a des
confiança dos 'mercados, tendo 
lido a propósito um telegrama 
dos negócianíes de café de No
va Orleans. O sr. Abelardo 
Mata leu um protesto dos ve
reador^ do município flumi
nense de Nilópolis contra a 
agressão sofrida pelo vereador 
José Alves de Oliveira, traba
lhista.

O sr. José Augusto concluiu 
seu discurso sobre o problema 
agrícola, sustentando a tese de 
que a’ maior crise que assober
ba o Brasil e sua deficiente 
produção, estão colocando o 
pais numa situação de inferio
ridade em relação aos demais 
povos civilizados. Nas pala- 

! vras finais, recordou um poe- 
a chinês, declarando: “ A pros

peridade publica assemelha-se 
a ima árVore. Â raiz é a agri
cultura e os ramos e as fo
lhas a industria e o comércio. 
Ferida a raiz, os ramos de
caem, as folhas secam e a ár
vore morre.

Reclamando o andamento do
projeto que reestrutura os 
(Correios e Telégrafos, discur
sou o sç. Pedroso Junior. O 
sr. Damaso Rocha defendeu o

195 vespeixis infan= 
tis durante o 

carnaval
RIO, 5 (Meridional) — U- 

ma estatistica do Juizo de 
Menores mostra, que foram 
realizadas no Rio, durante o 
Carnaval, 195 vesperais in
fantis. Desta, a maior parte, 
ou sejam 130, teve lugar em 
sociedades esportivas e re
creativas. Revela ainda a es
tatística,' que durante os três 
dias, o juizo de Menores fis
calizou outros bailes carna
valescos.

projeto de -promoção dos ofi
ciais das for(as armadas. O 
sr. Munhoz da Rocha defendeu 
o projeto de auxilio de 1 mi
lhão de cruzeiros para o Hos
pital do Radialista..

O sr.^Juraci Magalhães, 
apresentou um projeto, conce
dendo as honras de general de 
Exército aos generais norte- 
americanos Mank Clark e 
Truscott Junior, que em breve 
visitarão o Brasil. O sr. Alen
car Araripe leu um memorial 
dos trabalhadores cearenses, 
sobre as questtfes de previdên
cia Social.

Por falta de “ quorum’’ não 
houve votações na Ordem do 
Dia, tendo sido encerradas vá
rias discussõtes, sem oradores.

Numera avulso 
f r í  0,80

5ü• ____

Necessário um 
rápido, exclareci- 
mento, ante um 
possivel desapare- 
cimento yda unida- 
oartidaria

RIO, 5 (Meridional) — A 
questão da sucessão do presi
dente Dutra trouxe desassos
sego tanto no PSD coma na 
UDN. Entre os udenistas, a 
tensão é mesmo indisfarçavel.

Interrogados os lideres ude
nistas mais categorizados en
tre os qua:s o sr. Prado Kelly, 
ficam em situação difieil e 
insistem ern afirmar que o par
tido não tomou posição e que 
sua ultiira nota oficial é difi- 
nitiva. Mas nada podem fazer 
para conter as alas do partido, 
em plena ofensiva presiden
cial.

A situação dentro da UDN 
atingiu um ponto de tal mo
do sensível, que alguns udenis
tas temem umàrutura do par
tido, grave e total.

Um deputado udenista peia 
Bahia declarou-nos que a situa
ção exige uen rápido esclareci
mento, pois do contrário a un»- 
dade partidária pode de:apare
cer. Situação seme hatue, e ,r- 
obra menos aguda ex ste no 
PSD.

AUMENTO PARA 
MARÍTIMOS

OS

RIO, 5 (Meridional) — O 
aumento de salarios dos ma
rítimos, rjj, parte referente ,, 
aá autarquias,” 'está 'sôfrendó 
a uitima apreciação pelo ge
neral Dutra. A Comissão de 
Marinha Mercante sugeriu 
ao chefe do governo,* a aber-. 
tura de um credito especial 
através do Ministerip - da 
Viação, para que a majora
ção possa vigorar a partir 
’o dia 15 de novembro cc-

Tomarão posse de qualquer 
maneira os Vereadores ’

NITERÓI, 5 (Meridional) 
-  A Camara Municipal rea- 

íiou ontem sua primeira ses
são do corrente 'ano. Os ve
readores comunistas que ti
veram o ato de cassação de 
seus mandatos pela mesma 
Camara, anulado pela Assem 
bleia Estadual, durante as 
férias do Legislativo munici

pal, informaram que compa
receríam á sessão e tomariam 
Ptvsc de qualquer maneira.

C presidente da Camara 
solicitou então garantias da 
policia, que impediu que cs 
vereadores entrassem no edi
fício, surgindo um serio' 
trito.

Aumenta o numero 
desejam vir parado

dos que 
rasil

RIO, 5 (Meridional) — O 
excritorio local da Organiza-

Pedida a absolvição de 14 co- 
réus do Primaz da Hungria--

BUDAPEST, 5 (U.P.) — O sjtes católicos — monsenhor im- 
advogados da defesa argumen-1 re Boka, pabre Josef Zid e fra- 
taram pela absolvição de 14 de Janes Zaradi — e os do Dr.
pessoas acusadas de “ conspira
ção politica e negocios finan
ceiros ilegais com o cardeal 
Mindszenty, que foi condenado 
á prisão perpétua.

Os advogados, cuja maioria 
tomou parte no julgamento do 
cardeal e co-réus, no mês pas
sado, alegaram circunstancias 
atenuantes nos atuais casos, pe
dindo absolvição para os acu
sados que negaram todas . ou 
parte das acusações, o que foi 
feito ontem pelos réus, que se, 
retrataram das confissões ante
riormente feitas. Um deles re
feriu-se a “ nervos partidos” , 
ao repudiar a sua confissão.

Os advogados dos 3 sacerdo-

Gabor Hovath, ex-secretario do 
príncipe Esterhazy, declararam 
que a quantidade de dólares in
troduzidos no país pelas orga
nizações católicas romanas não 
representa o valor das merca
dorias daqui exportadas em 
troca, sendo que por isso a Hun
gria não sofreu qualquer pre- 
juizo.
NA IGREJA DE NOTRE DAME 

PARIS, 5 (U.P.) — Foi ce
lebrada na igreja de Notre Da- 
me de Paris, na presença do 
cardeal Suhard, arcebispo me
tropolitano, uma missa em in- 
tensão dos sofrimentos do car
deal Mindszenty, primaz da 
H u n g r i a  Estiveram pre

sentes também o núncio apos- 
tolico, «embaixador americano 
Gefferson Caffery, o embaixa
dor canadense general Vannier, 
outros membros, o Corpo Di
plomático e representantes do 
governo.
NO CHILE

SANTIAGO, 5 (U.P.) — Sa- 
bado proximo, justamenie á 
meia noite, será celebrada mis
sa ao ar livre na praça da Cons
tituição, em frente ao palacio 
do governo, de ordem do car
deal José Maria Caro, arcebis
po desta capital. Essa manifes
tação religiosa constituirá aot 
publico de desagravo pela con
denação, na Hungria, do carde
al José Mindszenty, devendo 
comparecer autoridades e os 
fieis em geral-

ção Internacional de Rêfu- 
giados informou que está au
mentando constantemente o 
numero de deslocados da Eu
ropa que desejam emigrar 
para o Brasilj acentuando 
que estão sendo tomadas pro 
videncias para desafogar a 
ilha das Flores, distribuindo 
os emigrantes que ali se en
contram pelos diversos Es
tados.

Adiantam que São Paulo 
está esperando receber mais 
de 300 refugiados, enquanto 
o Goiaz pediu uma leva de 
400. Centenas de refugiados 
estão aguardando embarque 
para o Paraná, enquanto o 
Rio Grande do Sul concordou 
em receber mais cem emi- 
gx-antes. Minas e Estado do 
Rio estão também fazendo 
os necessários ajustes para 
receber novas levas.

Revelou Yinalmente que os 
dois navios que deveríam 
trazer novos emigrantes, es
te mês, foram retardados, 
devido -ao congestionamento 
na ilha das Flores.
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Ainda a 
imigração

Falou-se há dias.-entre nós 
« a noticia foi até pubhcada 
com certo luxo de destaque, 
que imigrantes europeus vi- 
riãm para o nosso Estado. 
Depois, o assunto caiu em 
ponto irorto, mas, de modo] 
geral, èle continua na ordem 
do dia quanto ao pais; sobre
tudo em relação ad sul. para 
onde inforr.es do Rio. ante
ontem. ad antavam viríam cer
ca de 200 mil italianos.

Desde vários meses que imi
grantes europeus estão chegar, 
do ao Brasil. Algumas restri- 
çç'es têm surgido a, proposito 
da eondição pessoal de muitos 
desses deslocados, mas tais 
ressalvas não se têm estendido 
ao vigor físico de que esses 
imigrantes são portadores. 
Como é sabido, uVna das mais 
veementes criticas levantadas 
contra as uutoriuades respon
sáveis pela execução de nos-.a 
política imigratória encontra
va fundamento lógico na c i- 
cunstancia de, em inúmeras 
lévas de deslocados europeus, 
sere.fi encontrados elementos 
cujas condi ;ões profissionais 
náo interessavam, de modo na 
nhum, ao Brasil.

Em uma dessas lévas, a un- 
, .prensa carioca registou, mes

mo. com sen acionalisir.o, a 
presença de fcadarinas e palha
ços, de artistas de segunda or
dem e ati de desajustados po 
liticos. Ne a; sequer, porém, 
Uma só critica sofreram as 
autoridades por descurarem a 
capacidade fisica dos imigran 
tes. Aliás. a reportagem asso 
ciada aqui em Natal tem cons
tatado mesmo, ao contacto dos 
tv.ões da.: linhas internacio
nais, como, sob o aspecto téc
nico c profissional, tem sido 
Le:r melhor a entrada de imi
grantes na Argentina.

Valha, entretanto, aquele 
pr sma de bôa ,sa 'do. e também 
o espirito de colaborar no pro
gresso da terra qtu- anima o* 
imigrantes aqui já aportados.

Faça-sa um serviço contro
lador da imigração que. sob o 
aspecto da especialização ou 
c'a capaedade p rofissional 
funcione com mais eficienen.

Mas de qualquer maneira, os 
contingentes acui chegados 
não deixarão de enriquecer o 
conjunto demográfico do pais 
co.n elenic.itos sudios.

Quanto aos imigrantes que 
nos serão de- t nado -., nada há 
de novo por óra.

Clinica de Senhoras
— DO —
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Fetronoli»

Perdidos & Achados
ATENÇAO! JOIA PERDIDA 

Rogo a quem encontrou um 
ralogio “ Classie-15 rubis” , to
do de ouro, proprio pura senho
ra. a fineza de telefonar para 
1416 e se entender com d. Ca- 
rollna Mattielle" a rua Mosso- 
ró n° 722 — Tiro!, que lerá 
■flenitç bem gratificado^ _

PETROPOLIS. 26 — Em 
1947 e 1948, toda gente em 
Nova York, que conhece os 
negocios da America Latina, 
anunciava para breve a der
rocada argentina, tanto no 
campo economico como fi
nanceiro. Estive com ban- * 
queiros, industriais, comer
ciantes. economistas, e nen- 
nhum acreditava que o ge
neral Peron pudesse atraves
sar o ano critico de 48. sem 
graves dificuldades. O pais 
continuava a produzir. Mas os 
governos gastavam o que os 
campos e as fabricas produ
ziam, e delapidavam alguma 
coisa mais.

Um pequeno exemplo ilus
trativo da desordem orça
mentaria do pais vizinho, nos 
oferece a rroyineia de Bue- 
no, Aires. Em 1943 seq crça 
mento era de 198 milhões de 
pesos. Em 1947. duplicara, fi
ra de 400 milhões. Para des
pender em um quadrienio em 
gastos públicos, só numa pro
víncia, quatrocentos milhões, 
como fazia o governo nacio
nal com a produção rural que 
é a base da economia argen
tina? Pense-se que é na pro- 
vincia de Buenos Aires onde 
a safra do trigo é mais abun
dante. Em 1946 ela represen
tava 51 per cento dos grãos 
colhidos na superfície do ter
ritório nacional. Mas os a- 
gricultores da província de 
Buenos Aires eram confisca
dos. até pouco tempo, de 60 
por cento do valor das suas 
colheitas. Comprova-lhes o 
governo o grão r.q base de 15 
pesos por quintal. E vendia-os 
por 32 e iõ  pesos no mercado 
lá fora. Que restava de livre 
ao agricultor tosquiado em 
60 por cento, logo na fonte 
da sua produção, para sus
tentar o fisco provincial no 
seu aumento incessante das 
despesas publicas?

Nosso Estado Novo foi um 
exemplo de penosa adminis
tração, porque o programa do 
seu chefe era fazer demago
gia á custa de todos os co
fres, inclusive os dos traba
lhadores, que se exprimem 
pelas caixas dos aparelhos 
autárquicos de aposentadoria 
e pensões. Mas o maná do 
ditador brasileiro secou des
de 45, ainda quando ele esta
va no poder, tão largos fo
ram os desvios de dinheiro 
que dos institutos para-esta- 
tais, tirava o governo para 
alimentar um sistema bancá
rio de arapucas, que ele mes
mo criara e encorajara, com 
a flor dos salteadores. Na 
Argentina a sangria dUrou 
mais tempo — justo o seu 
maior periodo de duração se
ria nesse das vacas magras

do após-guerra, quando os 
preços entraram a cair no 
mundo, e o ditador portenho 
pensava que,? sozinho, dado 
que lhe fóra sustentar, dian
te dos fabulosos stoks ame
ricanos, canadenses, neoze- 
landezes e autraliqnos, as 
mirificas cotações de 1939 a 
1945.

Era da autarquia criada 
para um esfprço de tiirigis- 
mo do comercio exterior, que 
tirava o governo os lucros 
cm que ostentava uma pros
peridade, a qual não copfes- 
pondia a dasj classes rurais, 
confiscadas em percentagens 
consideráveis*do fruto do seu 
trabalho. Sem déficit alimen
tício ,a Europa, graças aos 
recursos do plano Marshall, e 
aos- stcks americano-canaden- 
-es passou a cobri-lo, inde- 

.dente do apelo que até 
então se vinha fazendo ás 
colheitas argentinas. Essas 
entraram a contrair-se de tal 
modo em quantidade e pre
ços, que as correntes do con
sumo interno argentino en
traram a se ressentir de des- 
— ■- ------——............... .

niveis, que significavam uma 
desproporção calamitosa.

Tendo improvisado total
mente um parque tão indus
trial quão artificial, para con 
sumo apenas de 15 milhões 
dé habitantes, viu agravada 
ainda mais a sua situação, o 
governo argentino. As indus
trias de vários paises da Eu
ropa, cm plena recuperação 
bloquearam os px-odutos des
sa industria produzindo ca
ríssimo e incapaz por isto, 
de competir com os similares 
do Velho Mundo. Se nós, 
que operamos há muito mais 
tempo em atividades manu- 
fatureiras, nos encontramos 
varridos, até no campo dos 
tecidos de algodão, pelos con
correntes europeus e ameri
canos, imagine-se o que não 
afetou ás industrias argenti
nas a reconversão das fa
bricas de paises, cujo lugar 
só mesmo provisoriamente, 
nós e o mercado platino lo
gramos ocupar.

Baldo de divisas europeias 
o americanas, pelo baque es
petacular do seu comercio es-

RETRATO DO BRASIL

R I Q U E Z A S  M IN E R A IS
A maior densidade das minas conhecidas no Brasil cor

responde ás regiões or!ental e meridional. Alcm de razões, 
de ordem geológi^, muito corroboram para essa situação, 
razões de ordem geográfica e demográfica. O território bra- 
sileiro divide-se em regiões geologicamente distintas com 
suas caraeterlstieas próorias. A região do carv&o ocupa 
toda a zona do pais, de São Paulo ao Rio Grande do Sul. 
Essa 7.ona contem extensos horizontes lavrados somente 
nas partes que circundam os seus afloramentos. Nessas re
giões, eruptlvas decompostas cobrem extensas áreas, dão 
origem á /ertilissima terra roxa produtora dc café e são 
séde de jazidas dc ágata.

As rochas nre-silurianas que se estendem ao longo da 
serra do Espinhaço e Dela clianada Diamantina, nos Esta
dos de Minas Gerais e Bahia, constituem a séde dos prin
cipais recursos minerais do país. O algonquiauu dc Minas 
Gerais é a região dSs graudes jazidas dc ouro. de mica, 
de manganês, de ferro c dc magnesia. O diamante ocorre 
nos conglomerados dc I.avras e em aluviões recentes nos 
leitos dos rios dos Estados dc Minas Gerais, Bahia, Mato 
Grosso e Pará. Em São Paulo e no Pará, formações simi
lares contém pequenos depositos dc chumbo c ouro. O pe- 
neplano ginássico c semi-árido do Nordeste, apresenta in
trusões com ocorrências de crisólito e de cromita na Ba
hia; dc tantaraiba, xiiila, berilo e espodumena, no Rio G. 
do Norte c na Pariba; fluorita neste ultimo Estado e ruti- 
lo no Ceará.

Nos Estados do Rio Grande do Norte c da Paraíba 
existem extensos chapadòcs cretáceos com depósitos de 
gesso. Sedimentos dessa idade, marginando a costa atlan- 
tica, apresentam folhetos betuminosos cm Alagoas; sapro- 
palitos fosseis, baritiua e óleo mineral na Bahia; calcáreos 
em Pernambuco e Sergipe. O sindical do vale Amazônico 
coberto por extenso manto terciário, é a região pesquisa
da, mas as atenções (cm sido periodicamente voltadas pa
ra as suas possibilidades quanto a petróleo. F.m regiões de 
rochas cristalinas, tem sido explorado ouro no Rio Gran
de do Sul, no Paraná, e, no extremo norte, nos territó
rios do Rio Branco e dc Amapá.

O Estado de Goiás dintingue-se pela abundancia dc 
cristal de rocha, que também se explora em Minas Gerais 
e na Bahia, e pela presença de jazidas de niquel, de co
balto e de rutilo. O Estado de Mato Grosso é ainda em 
parte uma ><ic ; ah ' , assinalada por um dos maiores de
pósitos dc manganês do mundo — os de Crucura. Todos 
os elementos constantes desta nota foram extraídos do nu
mero dc janeiro de “ O Diamantário” .

trangeiro dirigido, encontrou- 
se o governo Peron na grave 
contingência de abandonar 
uma fonte dc credito, que a 
sua imprudência mesma fi
zera estancar. O processo do 
empobrecimento <la Argen
tina é apenas espetacular, na 
hora em que o teu governo 
abandona o comercio inter
nacional do pais á sua pró
pria sorte. E’ tle vasta letar
gia o trafico comercial reci
proco formidável, que se fa
zia outrora entre Buenos Ai
res, Rosário e o Velho Mun
do. Todas as fontes dc rique
za e de trabalho se viram 
afetadas pelo sistema de co
merciar do governo autori
tário de Buenos Aires. O 
grande organismo social e e- 
conomico do Prata, orgulho 
de varias gerações, se foi 
depauperando a ponto da sua 
própria produção ruial vir 
.marcando um declínio sensí
vel, nos últimos quatro anos.

— Que vale trabalhar, 
com a intensidade de outros 
tempos? — interrogava o a- 
gricultor ou o criador do Pra 
ta. A intervenção dos orgãos 
estatais se exercia e ainda sc 
exerce, com excepcional fe
rocidade, no intuito de expo- 
liar o homem da gleba da 
maior parte dos frutos do seu 
labor e da sua iniciativa. Sa
be e sabe ele o que a . sua 
prosperidade significa lá pa
ra as tesouras dos tosquiado- 
res do Estado e do partido 
peronista. Afastado das nor
mas liberais da Constituição 
de 1853, o governo Peron usa 
os recursos tomados aos agri
cultores e aos criadores para 
o fim de investi-los em jor
nais, sem leitores,' e rádios 
que fazem a apologia do di
tador e sua esposa.

Fracassado numa das fren
tes mais importantes da sua 
batalha pela nacionalização 
dos organismos da produção 
domestica, o general Peron 
vê despedaçar-se o muro de 
ccntensão erguido pelas suas 
forças liberticidas contra o 
genio civilizador do povo ar
gentino. A livre empresa en
tra a ganhar a batalha da li
berdade que ela trava, no 
Prata, entre outras frentes, 
na do comercio internacional. 
Que força não têm estes im
ponderáveis para negar e 
desbaratar as imposturas dos 
tiranos!

A invasão do comercio ex
terno pela prepotência pero
nista se traduz agora pelo re
cuo de Rosas, o Minusculo. 
Perdeu a estratégia inter- 
vencionista do ditador numa 
posição de largo alcance, no 
plano do seu ataque ás liber-

(Conlioúa na 4a paginai

M u r o  do derrete
I.U1S DA CAMARA CASCUDO 

(ESPECIAL PARA O “ DIÁRIO DE NATAL- )

lu i a feira das Mercês, arredores de Lisboa, caminha 
dc Sintra. ver uma das grandes concentrações dos saloios* 

A feira coincide com a festa de Nossa Senhora das Mer
cês e aí ha uma ermida acolhedora, num alto de adro, com 
escada ao lado e um muro rodeador.

Durante essa feira, especialmente no mez de Ontnbra, 
esse adro com a pequena muralha ficam cheios de rapazes 
e de raparigas, com suas roupas mais vistosas, os carasu- 
ços verdes-orlados de lã escarlate, as calças justas, o curto 
jaleco negro c o varapau ornamental, as saias amplas, o  
lenço na cabeça atado debaixo do queixo, a rhinelinha bor
dada c as meias brancas.

Especialineute, como vira na região do Douro-e-Minho, 
as moças tinha o peito, orelhas c pulsos cobertos de ouro, 
colares, medalhas, fies de contas, lirincos trancelins de me
tros e melros, borboletas, laços, e corações, grandes cora
ções em filigrana, chispeando ao sol doce do outono. Pelo 
oiro ostentado pelas filhas deduz-se o poder financeiro do 
pai. E' também quasi todo o dote e o sinal dc garantia eco
nômica para as pobres povque são joias ganhas por elás, 
na trabalho do campo, sol a sol. Menina pobre vom ouros 
é porque sabe trabalhar. Não se. pensa noutra procedência 
do metal.

Nesse muro alinham-se essas cucliopás vistosas -espe
rando os “ conversados”  c procurando captá-los. E eles. os 
Máneis. Josés e Joãos, rodam como abelhas tontas, dizen
do versos,, conversando timidamente, zangando-se, enfim u- 
sarnlo o proccs-iqjde todos os países, idiomas c uiveis de ci
vilização.

Esse iugarzinho está celebre na literatura popular e es
palhou-se nes livros, nos fotos e nos desenhos.

Tem um nome especial. E’ o MURO DO DERRETE. 
Não preciso explicar porque ocorreu a escolha de tal 

verbo. .Mas certo é que sentado no muro ninguém está sem 
o derretimento emocional, "desniilrnguindo-se” como dize
mos nós no Brasil.

Enquanto os olhava, palpitantes, ia muito folcloricamen- 
te comendo frigideira de carne dc porco, prato tradicional 
na Feira das Mercês, com um bom copo do tinto dc cola
res, de cepa velha, safra passada, com orla rosca de espu
ma aperitiva.

Xinguem ridiculariza o muro e os jornais ainda mais 
o divulgam, nuin halo carinhoso dc consagração popular, 
tornando mais c mais conhecido aquele lugar onde o Amor 
visita seus fieis c de onde nasceram milhares c milhares 
de casamentos. ’

MURO DO DERRETE, Feira das .Mercês, frigideira dc 
porão, vinho tinto dc Colares, os que estão longe dos teus 
encantos te saúdam...

Conflito de ideologias
MAIíE SULLIVAN 

(Copjrígth (los “ D, A,” )

WASHINGTON, via ra
dio — Ambos os discursos o- 
ficiais do presidente Trurr.qn 
o mês passado, foram acerca 
de ideologia. O discurso de 
posse tratou do comunismo 
em todp o mundo, e da resis
tência que lhe oferecemos. A 
mensagem ao Congresso tra
tou de um programa de ino-

o conflito mundial se trava 
entre dois e limita-se a dois 
— o comunismo e o sistema 
comumente chamado capita
lista, per incluir a proprieda
de particular da industria. 
Quase em todas as discussões 
: e admite que o conflito mun
dial tem apenas duas faces. 
Dispostos a. vê-lo como tendo

vo cão economica e social den j o descrevemos como sendo 
tro dos Estados Unidos. { entre o “Oriente", significan-

Esses dois discursos, com o 
léma que é comum a ambos, 
serão o assunto principal a 
ser debatido no Congresso 
o  têma será lõngamente dis
cutido pelo publico, pois pe
netra o cerne do conflito 
mundial acerca de ideojoglqs 
que é a preocupação maxima 
do nosso tempo.

Entrar nesse campo é, para 
quase toda a gente, cair num 
atoleiro de confusão. A cau
sa da confusão é a concep
ção des fatos — uma concep
ção tão generalizada que é a 
premissa de que parte prati
camente toda discurssão so
bre formas ca sociedade.

A falsa concepção é que

O que parecia improvável, 
ocorreu: um rcciudescinsento 
da ofensiva política nos últi
mos dias de férias. O local 
das opera,'es foi Petrópolis e
0 alvo foi o brigadeiro Eduar
do Gomes. A sua candidatura, 
conforme tenho informado, es
tá em marcha. A propósito 
das informações que tenho di
vulgado, sobre o movimento 
em torno do seu nome, amigos 
do brigadeiro me procuraram 
para estranhar duas coisas:
1 rimeire, que eu o tenha con
siderado sobretudo um políti
co, sendo um militar; e depois, 
quo eu o chamasse de provín- 
c’ano. no co.rportamento que 
observa cm face do desenvolvi
mento de nossa política. O pri
meiro aspecto comporta agora 
um pequeno tópico. De fato. 
não sei como se possa retirar 
ao brigadeiro’a/sua caracterís
tica política, tão pronunciada. 
Ou será que o termó está de 
tal modo desvirtuado, que o 
político no pais signifique sem
pre o indivíduo flutuante e fra
co, oportunista e incoerente — 
om suma, o homem que não 
mereça inteira confiança?

i*:**

Com o brigadeiro, tanto quan 
to conheço de sua historia po
lítica. existe uma manifesta

No cíiTiax os Entendimentos para 
a candidatura’ EduardollGomes

linha de coerenéia: sempre -e 
j-fionünciou, nos momentos ten
sos nacionais, pela legalidade 
Justamente essa linha ue con
duta política — e não apenas 
militar — e que lhe dá um in- 
disfarçavel predomínio nacio
nal. Com essa indiscutível for
ça moral resúftiu, por exemplo 
a uma campanha eleitoral li
vre — que constitui um dos 
mais graves obstáculos á vida 
de um político1, sobretudo quan
do derrotado; e, com aquela 
mesma força, está apto a par
ticipar de uma nova campanha 
— em cujo beneficio se arti
culam rapidamente varias for
ças partidarias nacionais. O 
fato dê sempre se ter manifes
tado pela legalidade, não ex
clui a .sua característica polí
tica — 2 antes a afirma e for
talece. E’ o brigadeiro, afinal, 
o so dado que faz a politica da 
legalidade. Esta qualidade o 
impele ainda uma vez, nestes 
.primeiros ir.e<:es de 49. para

MURILO MARROQUIM
(Especial para os “D. A.” )

uma . segunda campanha em 
busca da presidência da Repu- 
bl ies

Posso informa)', com efeito, 
qu - estão atingindo o ciimax 
os entendimentos entre elemen
tos ua UDN e o senhor Getu - 
lio Vargas, paia o apoio deste 
á candidatara do brigadeiro 
Eduardo Gomes. Na curiosa 
entrevista que hoje publicamos, 
concedida a Samuel Wainer, o 
senhor Getulio Vargas — alem 
de se considerar singularmen
te não um oportunista mas 
um homem >'e oportunidades 
— alude ao "grande nome", ao 
“ grande valor moral’*, refe
rindo-se a Eduardo Gomes. 
Compromissos com ele? Diz 
que não — e é obvio que o afir
me, sem excluir contudo as 
poss‘bilidades do acordo. A 
verdade, no entanto, é que es
ses entendimentos estão em 
curso apressado O Gamava!

do brigadeiro, em Petrópolis. 
foi uma continua e crescente 
conversação sobre a sua can 
didatura; e em torno do apoio 
eventual do Partido Trabalhis
ta ao seu nome. O brigadeiro 
está inteiramente ao par do 
,;ue ocorre, com a ala que o 
apo a na UDN — e não desan 
toriza os entendimentos.

E eis a verdade que, três se
manas atrás, parecia um mi
to: em plená marcha a can
didatura brigadeirista ,e quei
mando os sfrra ais políticos co
mo um rastilho de polvora. 
Alem dp.s conversações entre 
udenistas e getulistas, outras 
existem á margem, com ele
mentos de outros partidos me
nores, como o PR, e mesmo 
com porta-vozes do senhor 
Ademar de Barros. Os briga- 
deiristas da UDN estão, desde 
já, afastando a idéia de que 
Eduardo Gomes seja um can

didato partidário; cm vista da- 
eondiçVes nacionais, e em ía<-j 
dor, acordos eventuais com c i
te e aquele partido, pretendem 
fazer do brigadeiro um eandi 
dato extra-i artidario, de con

do principalmente a Rússia, 
e o “ Ocidente” , significando
principalmente os Estados U- 
niclos e a Rússia ocidental. O 
conceito c'as duas faces é pra 
ticamenle universal.

Mas, na realidade, o eonfli- 
!<-> mundial de ideologias não 
é de modo algum entre dois 
e sim, entre três. Os tres sã»; 
o comuniuno. simbolizado 

pela Rússia; o capitalismo 
r hnbolizaclo pelos Estados U- 
niios; e sociealismo, simboli
zado pela Grã Bretanha sob 
o seu governo trabalhista.

A tripla' separação de ideo- 
logias ê manifesta. Todas as 
três coutas
três ocupam lugar importan
te no conflito mundial. Cada
uma delas se identifica, com 
uma das -três nações princi- 
;;ui) interessad- s no conflito.

A Rússia, como ponta de 
lança do comunismo, con- 
tende contra o capitalismo e

~ • o socialismo, contra os socia-sohdação da ordem legal e pa-1* 1 hsmos que a Gra-Bretanhara foríàlecer a pratica do ip- : 
gime democrático no pais. Ne 
gsndo-se a tomar posição, quan 
do os seus amigos tanto insis
tem por ela. o brigadeiro ad
quire aquela posição ideal: a 
tle fica)' acima do seu proprio 
partido, temendo inclusive fra- 
cioná-lo. Na verdade, somen
te a sua insistente negativa em 
permitir que o seu nome seja 
desde já lançado, deste ou d?- 
quçh. setor político, náo preci
pitou o problema á sucessão 
presidencial. Continua o fcri 
gadeiro a afastar o lançamen
to imediato de sua candidatu-' 
ra; o c-erc-o político, ao seu ra-1 
dor. ganha no entanto maisi

simboliza.
A Grã-Bretanha, sob o. seu 

governo socialista, contende 
contra o comunismo,e contra 
a Rússia, como nação que- 
: imboliza. Relativamente ao 
capitalismo -e aos Estados U- 
nidos, a posição da Grã-Bre
tanha é anônima. A ideolo
gia socialista do governo tra 
balhista britânico é, natural
mente, fortemente oposta á 
nossa ideologia capitalista. 
Ele, porém, refreia essa opo
sição e a subordina a uma 
aliança com os Estados Uni
dos, contra a Rússia e o co
munismo.

Os Estados Unidos con- 
vigor a cada dia; atingem o tendem contra o comunis 
ponto critico os entendimentos | mo e contra a Rússia, como 
com o Partido Trabalhista; a nação que o simboliza. Rela- 
situação pol t ca evolui co t tivamente á Grã-Bretanha e 
.apiúez e, nos proximos três i o socialismo, estamos na 
meses, o problema da sucessão mesma posiÇão anômala 
será inevitavelmente precipita- da Grã-Bretanha. Estamos 
do. Prometem os brigadeiris- em intima aliança com a Grã 
tas, então, o que chamam da Bretanha, como nação. Quan- 
grande revelação politica do I to ao socialismo que a Grã- 
ano. . .(Continua na 4* pag.) '
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PORTO -  AEROPORTO
O PORTO
’ LOIDS ■ BRASILEIRO —

—  O paquete Rodrigues Al
ves saiu do Rio dia 27, sendo 
aqui esperado no j roxui.e 
dia 6, porcedente de Santos e 
escala. Daqui prosseguirá, pu
ra Belem e escala.

— O paquete Campos Sales 
sairá do Rio d a 4. sendo aqui 
esperado dia 14. Do nosso por
to, prosseguirá para o norte, 
até Manaus e escala.

— 0 paquete Duque de Ca
xias está sendo esperado aqui 
'üia 14, vindo do norte. Prosse
guirá para o sul, até Santos e 
escala.

— Saiu de Porto Alegre dia 
Io em demanda dos portos do 
norte, até Natal, o cargueiro 
Rio Tocantins, sendo aqui es
perado dia 10. Retornará da
qui ao porto de origem e esca
la, recebendo carga.
. — O cargueiro Rio Gurupi 
ô esperado aqui, na Ia quinie- 
ua deste, vindo de Belem e es
cala. Prosseguirá daqui para 
o sul, até Porto Alegre e esca
la, recebendo carga.

— De Porto Alegre, saiu em 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei
rante, sendo aqui esperado dia 
15. Retomará daqui ao porto 
de origem e escala, recebendo 
c& igs.
, — Sairá breve de Porto Ale

gre, etn deu anda dos portos 
do norte, até Natal, o carguei
ro Jángadeiro. sendo aqui es
perado na Ia quinzena de 
abril. Retornará daqui ao por
to de origem e escala, receben
do carga.

—  O cargueiro Rio Parnai- 
ba é' aguardado aqui d a 
8, vindo de Porto Alegre e es
cala-. Do nosso porto retorna
rá ao de origem e escala, rt- 
cebendo^carg^.. .

COMPANHIA COSTEIRA — 
De Belem está sendo esperado j 
aqui dia 8, o paquete Araran- 
guá. Prosseguira para o sul 
até Porto Alegre e escala.

O paquete ltahité está 
ser.do esperado aqui dia 8, v.n- 
do de Porto Alegre e escala. 
Prosseguirá para o norte, es
calando em .Fortaleza, São Luiz 
c Bêlem.
,. Ai: 0  Rio Juruá é aguardado 
aqui dia 7, procedente do sul- 
Retornará ao sul, até Santos e 
escala, recebendo carga -

—-  O cargueiro Campeiro ê 
esperado aqui dia 7, vindo do 
3Ú1. Daqui irá a Areia Branca.

— O cargueiro Campinas ê 
aguardado aqui dia 10, vindo 
do rui. 'Retornará do nosso 
porto ao sul, até Santos e 'es
vaía, recebendo carga.
C; __0 cargueiro Rio Guaporé 
chegou ontem em nosso anco- 
ràdouro vindo do sul. Trouxe 
para nossa praça: 210 sacos de 
àçuear, 391 barricas de baca
lhau, 29 amarrados com velas, 
23 caixas com charutos, 220 
sacos de féijão, 42 tambores 
com arsênico 131 engendrados 
eom manteiga, 114z sacos de 
café, 175 engendrados com to
cos, 40 amarardos com ripas 
42 amarrados com barras de 
ferro, 10 amarrados com ver- 
galhõtes ferragens, 36 chapa? 
de ferro, 460 caixas com Ver- 
mouth, 542 caixas com carnes 
enlatadas, artigos de alümi- 
nium, peças para autos, 5 au 
tos armados louças, drogas, 8 
pneus para autos, camaras de 
ar, estanho, 6ã amarrados com 
pás de aço, sabonetes, 35 cai
xas com enxadas pregos, fo- 
gareiros, 3 caixas eom picare
tas, cebolas, 22 sacos com al 
piste, 10 tambores com oleo de 
linhaça, 500 sacos de arroz cal
çados, 1200 taboas de pinho e 
35 caixas com banha. Do nos- 
3Ò ppfto, retronaria hoje ao 
sul, até SantoS.

ItIOORE MAC CORMACK — 
O Mormacdove é esperado aqui 
dia 9, procedente de Nova 
York. Do nosso porto retorna
rá ao de origem e escala, rece
bendo carga.
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

BALTIMORE, FILA
DÉLFIA E NOVA 
YORK .
O Moâ^eilidL*'saluídiu 25;
-  - O Hqrn.áckite sairá dia 

11 dpJtfKycp. ' -

ra Recife e Macau, em dias ii£ 
determinados.
AVIAÇÃO

LAF — Dia 27 chegou do 
Rio o PP-LPE, tendo desem
barcado aqui:

Do Rio: Gil Gonçalves Cu
nha, Patrícia Maria Cintra e 
Maria Zoraide Cintra.

De Salvador: Tiago Ferrei
ra da- Silva.

De Campina Grande: Ligia 
Moura Leite, Cicero Ehrlich, 
Carlos Ehrlich, Álvaro Montei
ro Carneiro, Inácio Lins, Dil- 
zo Donato-e Alcides Marinho.
A aeronave, retornou ao Rio, 
no dia seguinte, levando:

Para Campina Grande: Ma
ria Socorro Barreto, Mozart 
Pedrozae Abraão Barreto.

Para Recife: Maria de Lour- 
ües Araüjo, Paulo Rodrigues 
do Freitas, Edmundo Albu
querque, ~~ Cleonice Figueiredo 
Agripino Araújo e Aderindo 
Santos.

Para o Rio: Durval Frota,
Edith Pirata e Sandra Maria.

— Dia Io chegou do Rio o 
PP-LPE, desembarcando aqui,

Do Rio: José Freire, Benedi
to Lima, Írman Ferraz Corrêa, 
Jonas Teixeira e Marcilio Co- 
lombaroli. A aeronave retor
nou ao Rio no dia seguinte, !e 
vando: •

Para Campina Grande; Iná
cio Lins, Rosa Maria Cavalcan
ti, Miguel Pereira Cavalcanti, 
Olivio Rique, Jorge Evdos, 
Jorge Kosai e Paulo Pereira 
Loiras.

Para o Rio; WiUc# Isaia  ̂
de Macedo e Helio Cisneiros. I

MOOREMuCÚRMACK

ESTKATKGIA DA SUCESSÃO
O REPÓRTER — Então, V. Excia. recusou o convite do Ademar para a Mesa Redonda da 

Conservação do sólo?
DUTRA — Claro. meu. caro. O Ademar não quer conservar o sólo. O que ele que c ganhar 

terreno para a sucessão.
(Charge de Augusto Rodrigues — Disíribuida pela “ Agencia 3Ieridional” i.

'MOKMACDOYE” Esperado de Nova York c escalas a 29 
do correnie, receberá cargas para Nova 
York c Phíladclphia.

PRÓXIMAS SAÍDAS DL BALTIMORE, NOVA YORK 
E PHILADELPHIA

“MORMACDALE-’ Sairá de Nova York a 25 de fevereiro 
“MORMACKITE” Sairá dt- Nova York a 11 de Março 
"MORMACREED“ Sairá de Nova York a 25 dc Março

ĵ í Mais informações com

MOORE-McCORMSCK [ÜIVíGISÇllO] S. A
RECIFE - SAO LUIZ - BAHIA - RIO - 
SANTOS - BELEM - SAO J?AULO 
NATAL: Rua Frei Mlguelinho, 14

R U Y  M O R E I R A  P A I V A
FONES m a  • I I I ]  — CAIXA POSTAL M

; Informações uteís

Leiam  " 0  Cruzei

FARMACIAS DE PLAXTAO
Farmacia Sánta Cruz. á rua 

Dr. Barata — Ribeira.
Farmacia Coêlho, á rua Ama

ro Barreto — Alecrim.
FILMES DÒ DIA:

RIO GRANDE — A ’s 15,3U, 
e 20 horas — “ Bailando com 
o Crime” , Um filme de gran
de aceitação, com Ricard Atten 
e Barry E. Barnes.

Preço; Cr$ 7,20.
REX — A's 15,30 e 19,45 — 

“ Emoção Secreta” , uma peii- 
cula de ãlta dramatieidade o

f o í í  Q U

fjem

Gí <; 
‘qLO

ÇQS C'G

PORQUE Defefon, pulverizado nas 
paredes, nos moveis e em todos os 
recantos da casa, extermina os in
setos duraníc várias semanas, gra- 

) disfruidor de D. D. T.

USSSKf&S

Pop Que &

éde

PORQUE Detefon, pulverizado no ar, 
fulmina os insetos instantaneamente, gra
ças ao  extraordinário poder mortífero 
da Rotenona.

}

LjÜbnúiuibefcd sairá dia 
23 3e março, todos para por 
tòs br asile ros.

THE BOOTII L1NE — I De 
Nova York está sendo espera 
Jo aqui dia 6, o vapor Dominic. 
Retomará ao porto de origem 
e escal»,. recebendo carga 

— Está sendo esperado de 
Antuérpia e Londres, na 2a 
quinzena de março, o vapor Bo- 
niface, que receberá carga em 
nosso porto para Lisboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do continente europeu.

— Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
pòrto o va per Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia lníormadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta ci
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei- 
ra» e -domingos para Mossorá 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma- 
nhS, e  para Campina Grande 
ás terças ç sextas-íeira?. Pa-

A T E N Ç A O f
PÉTEFON, pulverizado 
prii pxcgS3Q faz opare- 
csr nos moveis e,po.C5- 
ícíalfto uma Teve «pelí
cula» brcnca de crislal* 

' d e D D T  — armadilha 
fulminante contra c* 
insetos.
Essa «película» proíetc- 
i *j pode s?r facilmente 
removida com um pano 
do flanela, e cs moveis 
< o assoalho ficcrão 
limpes c b r i l h a n t e s, ir.omo nunca !
Har«i evitar a formação 
da «película», pulvenz* 
D E 7 C F C N levemen 
gastando menos e «c..- 
nemijando mais

sssm w m

2 VEZES MAIS PODEROSO
O  poder mortífero da Rotenona, aliado a o  efeito 

, .destruidor, de  D. D. T. faze-m de Detefon um insetici-^ 
da duas v e z e s ; mais poderoso, fxferm ina õs~ i tfe/os

“n o  cr- - e  'v n T ~ q v v h fu er 'fó g <b r r ‘~  ~ -

S tiO ÍV H T '# *  W A

•xí

3b|i ” -

é á
HiíÍL i í  ífr. m m

' . . V T  f  í  W vG A'\

MA

CHEIRO A G R A D A V E L
Detefon não irrita o oiíato 
Oetefon possue um cheiro 
desaparece em pouccs minutos, 
sua força des4ruidcr‘

N ãc ec usa ncuseas. 
suave e agradável que

persistindo porém

 ̂ &gJP IJ P 1 1  § S\-y-- f l l f, j . gfc ''v5V.lv
1 1  l iA ly ■ W  É ' I l

DUfiS Forças Destruidoras
Insetirirta!

emoções, com AValter Pidgeon, 
June Alyson e Claudette Col- 
bert.

Preço: Cr$ 6,00.
S. LUIS—À’s 15,30 e 19,43— 

“ Condenado” , um grande dra- 
ma, com James Mason e Ka- 
th'eii Ryan.

Preço: CrS 6.00.
S. PEDRO — 15.30 e 19.30 — 

“ Longe dos Olhos” , u:ra pelí
cula de aventuras.

ALECRIM — 15.30 e 19,45 — 
“ Aladim e a Princeza de Bag- 
dad” , uma película em tecní- 
eolor. com Cornell Hildc

POPULAR — 15.30 e 19,30 — 
“Aventuras de uma Estudante 
Destemida” , e a ultima ser e 
"O Monstro e o Gorila” . 
PAGAMENTO NO TESOLKÜ

FEDERAL
O Tesouro Federal pag.ará 

dia ~:
Agentes Fiscais tío Imposto 

de Consumo e Salario-Familia 
dos Auoseutados dos Institutos 
e Caixas de Aposentadorias o 
Pensões.

ESTADUAL
ü Tesoura' Estadual pagara 

aí£ o d a 0;
A  todos que deixaram dc re- 

eeber no; dias indicados.
Registro Civis

Furam feitos, no dia Z do 
coreiite, no 4° cartorio Ju
diciário destu cidade os se
guintes registros

NASCIMENTOS:

Jair Fortunatò do Lima, , 
nascido r.o dia 26 de feverei- 
ío cte 1949, filho de João For- 
tur-ato de Lima e de dona 
Maria de Lourdes de Lima:

— Tania Maria Pinheiro 
Araújo, nascida no dia 15 de 
fevereiro de 1949, filha ee 
Alcides Araújo e de dona 
Guiomar Dinheiro Ahaiijo.;
•— Maria das Graças Me

lo nascida no dia 25 de fe- 4 
vereiro de 1949, filha de Ju- 
lio Meio e de dona Flora 211 
va Melo;

— Vânia Nunes Tenorío, 
filho de Antonio Tenorio So 
brinho e de dona Javaníra 
Nunes Tenorio;

— Sebastiana Gabriel da 
Silva, nascida no dia 4 de Ju
lho de 1919. filha de Joaé 
Gabriel da Silva e de dona 
Maria Fereira da Silva;

— Lucicarlos Cavalcanti 
Moura, nascido no d.ia 26 de 
tevereiro de 1949, filho de 
Lucio Cardoso Cavalcanti 
Neto e de donà Carmozina 
Cavalcanti Moura;

— Almir Alves de Almei
da, nascida no dia 28 re fe
vereiro de 1949, filho de Ju  ̂
venal de Almeida e de cona 
Severina Alves de Almeida:

— João Frderieo Abbott 
Gadvão Junior, filho de João 
Frederico Abbott Galvão e 
de dona Maria Tc reza Couti- 
nho Galvo;

— Severino da Silva Faus-
tino. nascido no dia 8 tie 
tubro de ,1.939, Manoel. da 
Silva Faiístinq, nascido: tio
dia 19 de óbrií de 1941. Gas- 
parina da Silva Faustinq, nóã 
■'éifs-TÍò cia 20 de òõtubtó da'
1945. Maria da Paz Faustlna, 
nascida no dia 25 de janeiro 
de 1947, Francisco da Silva 
Faustino, nascido no dia 2 
cte maio de 1948, filhes do 
José Faustino e de dona Jo~ 
sefa da Silva Faustino:

CASAMENTOS:

I\rão houve.

OBITOS

José Borges, com 4G anos 
de idade, rrrtural deste Es
tado. solteiro, agricultor, fi
lho de Antonio Borges e de 
dona Maria Borges;

— Um natimorto filho de 
Margarida de Freitas.

PREÇO 00 DIA 
C RI 0,00
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MEDICINA PARA 
TODOS

PESCOÇO DURO
Álvaro Vieira

Eis aí uma perturbação que 
todos i.ós já tivemos — pesco
ço dure. A medicina tem di
versos nomes para designar es
ta 1.0 moda atitude. Torcicolo 
ó um deles, reumatismo mus
cular outro. Da mesmo forma 
existem muitas teorias para ex
plico. o seu aparecimento. De 
qualquer maneira há mesmo 
diver.se tipos de pescoço duro. 
Quamio a pessoa faz um deter- 
m.’ ■) esforço com o pescoço,
pode distender alguns dos mus- 
cuios dessa região e, como con
sequência, a natureza procura 
a cura imobilizando a região. 
Quando Sc tem qualquer foco 
infeccioso nas proximidades, 
tais como focos dentários, a- 
migdalas supuradas, otites, etc. 
pode aparecer essa afecção — 
pescoço duro — naturalmente 
reflexo desses pontos supura- 
dos Falamos particularmente 
desse tipo de pescoço duro — 
tofcicolo — que acomete, na 
maioria das vezes o museu lo 
estcrno-cleido mastoideo. Ivlas 
há outros tipos como o pesco
ço duro devido a infecção te- { 
tànica, meningites, etc., que a- 
cometem particularmente o la
do õa nuca, dando uma atitude 
inconfundível ao doente, que 
parece querer colocar o quei
xo na altura da testa.

1-Iá autores ainda que indi
cam casos isolados dc reumatis
mo do pescoço, apanhando um 
pequeno grupo de musculos, 
geralmcnte de um dos lados e 
que denominam r.iiosite reunia- 
tismal tmiosite significa infla
mação de musculo). Por outro 
lado pode ainda aparecer o pes
coço duro em crianças recena- 
tas, devido a manobras ou in
tervenções transpelvlcas. Estes 
últimos tipos são cie caraler 
mais ou menos grave, não se 
curando pelas lesões nervosas 
graves produzidas. Portanto, 
em face de um pescoço duro, 
estamos diante de um sintoma, 
de um sinal de alarma, que po
derá ser de uma perturbação 
banal ou, iníelizmente. de uma 
grave enfermidade. O medico 
saberá orientar. Para os casos 
de distensão, de reumatismo, de 
infecção por foco á distancia, a 
vitamina BI é ae grande inte
resse. Estarão indicados os ba
nhos quentes, de luz, de infra
vermelho, massagens e até mes
mo aplicações desses balsamos 
“ alivia a dor”  que se anunci
am nos bancos dos bondes. E 
claro aue, conhecendo-se a cau
sa, a terapêutica será mais a- 
certada, mais eficiente.

Passará, terça=feira, 
o 19° aniversário da 
morte de Afonso 

Bezerra
...Transcorrendo terça-feira, 
8, o 19° aniversário da morte 
de Afonso Bezerra, a Fede
ração das Congregações 31a- 
rianas promoverá sufrágios 
em favor de sua aínu».

A ’s 6 horas, na 3Iatriz de 
São Pedro haverá missa = 
comunhão, seguindo-se nata 
romaria ao cemitério.

A Federação Mariana con
vida os congregados e outros 
amigos dc Afonso Bezerra a 
se asociarem a essas home
nagens ao jovem que . pelas 
suas virtudes civicas e cris
tãs, deu o seu nome á teri.v 
que lhe serviu dc berço.

DR. JO Ã O  TINO=  
CO F IL H O

MEDICO PARTEIRO
Chefe da Clinica dc Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias ue Senhoras, Diaterico 

Coagularão. Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultoric: Edifício Rian — 
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jmidiai 377 
Fone 1415
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Conflito de ideologias
(Conclusão da 2a pag.)

Jretanha simboliza, não fa- 
emos oposição.

Desembaraçando-nos da 
lusão de que o conflito é bi- 
ateral, percebendo que êle 
■ trilateia e identificando £s 
rês partes, podemos pensar 
om clareza sobi'e o conflito 
nundial e sua evolução, so
me a direção em que ele se 
nove, tanto no mundo em 
conjunto como dentro, dos 
Sstados LTnido:;,

Mas, examinando a dira- 
;ão em que se movem os Es
tados Unidos, caimos numa 
confusão peculiar de termi
nologia. O. nome > do sistema 
que sempre tivemos é capi
talismo, e a maioria e dis
cussões admite que o conser
varemos. Entretanto, esta
mos adotando vários carac
terísticos do socialismo: há
r ”i

INTERROGADOS 25
ESTUDANTES

RIO, 5 (Jleridional) — O 
juiz da 8a Vara Criminal, Ál
varo Mariz e Barros interro
gou ontem os 23 estudantes 
que estão sendo processados 
sob a acusação de terem no 
dia G de janeiro ultimo, na 
praia do Flamengo em frente 
á UNE, incendiado um bonde/ 
em sua campanha contra o au
mento de passagens da Light.

| Sifilis? Reumatismo? 
í ELIXIR DF, NOGUEIRA

Instituto Histonco
ASSEMBLÉIA GERAL 

DE ELEIÇÃO

São convidados todos os so- 
cios do Instituto Historico e 
Geográfico de presente nesta 
capital, para se reunirem, 
e:n assembléia geral eleitoral 
no dia 6 do corrente, domin
go, ás 14 horas, na sede so
cial, á Rua da Conceição, 622, 
além de outros assuntos, ele
gerem a diretoria e comisõea 
permanentes para o biênio a 
iniciar-se a 29 do corren*,-' 
mês, e, no caso de não ha
ver numero legal, em primei
ra convocação, ficam desde 
logo convidados, para, com. 

qualquer numero acima rie 
cinco (5), constituírem ás 15 
horas no lugar indicado, a 
assembléia eleitoral e mais 
assuntos da convocação, na 

O interrogatório durou 5 bo- forma dos Estatutos de 27 
ras ,marcando o juiz o dia 19 niarço de 1927. 
de abril vindouro o prossegui- J OTr, Natal> ,0 de-mar-
niento da instrução, uuaudo se- çU j e 2949

V. de Lemos Filho,

algumas delas no programa 
apresentado pelo presidente 
Truman. Mas rai^amente ou 
nunca é a nose.v tendencia 
chamada de socialismo por 
aqueles que a promovem.

Está implícito, que nossa 
tendencia é para um sistema 
idêntico ao que temos tido. 
O sr. Truman falou na “cir
culação de uma sociedade” 
identificando-se como o “ Ma- 
ir Deal” . Mas- o termo é um 
simples “slogan";’ não lança 
luz sobre qualquer relação 
entre aquio que deverá ser a 
sociedade que o sr. Truman

O preço...
(Conclusão da 2a pag.)

dades publicas da nação ir
mã Está livre o Comercio in
ternacional argeqtino. E* u- 
ma vitoria dupla: positiva
dos ideais democráticos do 
povo platino, e negativa á vis 
ta do desastre que fez esbo- 
roar-se uma das peças mes
tras do sistema opressivo da 
iniciativa de uma das estru
turas econômicas mais pujan- 
tes la America.

diz estarmos criando e as 
três gràndes divisões da so
ciedade no conflito mundial 
— socielismo, comunismo e 
capitalismo.

Outra confusão. No mesmo 
discurso em que o sr. Tru
man disse que estamos “cri
ando uma sociedade” , disse 
também muita coisa que pa
rece apoiar o nosso at.ial ca
pitalismo e parece admitir, 
sem discussão, que vamos 
conserva-lo. A mesma posi
ção confusa é tomada por 
muitas que promovem o 
“New Deal” . Dizem que a 

.intenção c conservar o capi
talismo, mas modificando-o, 

melhorando-o.
Se quisermos ser claros a- 

cerca da nossa tendencia — 
tanto a nossa propriamente 
dita, como a do conflito mun 
dia! em que temos parte pre- 
cipua — precisamos evitar 
todas as confusões. Não ha
vendo clareza, há risco de 
que o resultado final cie um 
conflito com o comunismo ve

nha a ser um ajuste para o 
socialismo.

PSICOTESTE

! L E I A M  O  
-! “ D i á r i o  d e  N a t a l '

rão ouvidas as testemunhas I
arroladas yelo Ministério Pu
blico e que são mrmerosas. |

2o Secretario.

DR. MIRABEAU PEREIRA 
Avisa que, após um “ Curso de Es* 

pecialização no Departamento Nado* 
nal da Criança” , reinicou a sua “ clinica 
de crianças” , á rua João Pessoa, 194 
atendendo diariamente das 15 horas em 
diante.

1

E M P R E G O

Precisa=se de u’a moça pará Au
xiliar de Balcão que tenha pratica no 
ramo de Tecidos e Armarinhos, teom- 
pauhada de sua carteira profissionaí. 
A tratar á Rua Dr. Barata, 238. Não 
tendo pratica, é favor não se apresentar

Vocc é tolerante?

Muito poucas pessoas podem 
gabar-se cie não serem culpados 
dos mesmos defeitos e fraque
zas que censurara nos outros. E’ 
necessário madureza, inteligên
cia e compreensão, para ser to
lerante. “ Aquele que não sabe 
suportar com paciência as im- 
paciencias do proximo, não tem 
siquer, os rudimentos da tole- 
iancia".

Vejamos qual o seu grau de 
tolerância e compreensão.

<Conte•A pontos, para "sim ” ,
1 paia "ás vezes” e 0 para 
“ não” .-Calcule depois o total).

1 — Acha que. ernbora os ou
tros estejam cansados, preocu- 
pauos e doentes, não tem direi
to cie se mostrar um pouco im
pacientes e descortezes?

2 — Julga todas as crianças 
teimosas, mal educadas e baru
lhentas. havendo, sempre, atri
tos. quando você lida com gen
te miuda?

3 — Mesmo que seus vizi- 
hos sejam, em geral, sossega- 
o.,, mostra cara amarrada, 
;u;.:.úo. na nohe anterior, <ie- 
am uma festa e fizeram baru

lho até ma.s tarde?
4 — Despresa os amigos que 

lü mostram um pouquinho des
lumbrados com o proprio su
cesso?

5 — Fica irritado com os ties 
ervosos aos outros, como, por

exemplo, hesitação no falar, 
gestos inconscientes, certas e x 
pressões repetidas?

6 — Acusa seu amigo de ser 
• pão duro se a festa que deu 
não correspondeu á sua espec- 
tativa?

•7 — Perde a paciência com 
quem comete o mesmo erro 
ruas vezes, custa a compreen

der as cousas ou se esquece 
com frequência do que tem a 
fazer? •

8 — Recusa-se a aceitar des
culpas, quando um amigo che
ga airazado a um encontro?

— Critica o fracasso dos ou
tros. esquecendo-se de elogiar- 
lhe os esforços?

11) — Custa a esquecer as o- 
fensasr recebidas, mesmo que 
sejam involuntárias?

18 a 30 pontos: se cs amigos
o ♦«Mcrflin cão intiifn

VENDEM-SE os prédios ns.
e 166. á Rua Dr. Barata, 

c prédio 648, com as respec- 
as instalações, localisado é 

tua Princesa Isabel, esquina 
om a João Pessoa, (onde fun- 
oua a Sorveteria Cruzeiro). 

\ *̂ !>tar á Rua Dr. Barata, 
158 (Farmaeia Santa Cruz) .

C A S A S

ALUGA-SE ti casa na praia 
de Aie a Preta, de proprieda- 
.e do cies. Floriano Cavalcan 

inde funcionou o Bar Le 
blon.

Tratar com Madruga na Ca
ntara Municipal.

T E R R E N O S

VENDE-SE uni terreno me
dindo 20 metros de frente por 
25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’, nesta cida
de. Informações com I.smae. 
Ramos das Neves, neste ves
pertino._______

M A Q U I N A S
MAQUINAS Singer — Na 

Agencia Informadora Poti
guar. á rua Ferreira Chaves, 
"4. vendem-se u’a máquina 
“ Singer” para sapateiro e di- 
vcnfas para costura e bordar. 
Compram-se também por bom 
preço. ___

D I V E R S O S

AUTOMOVEL FIAT
Vende-se unt, tipo Balila, 

ano 1940. Ver e tratar á rua

Os mártires 
de 2 7  I  ® |

(De uni observador social)

As comemorações que se rea
lizam, todos os anos, em 27 cie 
novembro, rememorando a ten
tativa da tomada do pocier pe
los comunistas entre nós e pres
tando homenagens aos márti
res dessa façanha, repetiu-se 
agora com a mesma fé, a mes
ma gratidão e reconhecimento 
e a mesma espontaneidade.

Como se tivesse acontecido 
ontem, sente a alma nacional a 
dor que sofreu em 27 de no
vembro de 1935. O comunismo, 
que tentou se locupletar das ho
ras confusas de 1930, arrha o 
seu bote, com todos os cálcu
los e, para torná-lo seguro e 
impressionante, usa de seus 
processos usuais, a brutalidade 
e a selvageria, a hipocrisia e a 
falsidade.

Pela primeira vez em sua his
toria, o povo brasileiro assistiu 
um espetáculo de revolução po
lítica verdadeiramente hedion
do, com o assassínio pelas cos
tas, frio e requintado.

Toda a revolução é um ato 
tíe sacriíicio e de violência. A 
historia nacional, seguindo os 
desígnios humanos, na sua pro
longada luta pela liberdade, 
contra que seu povo, muitas 
vezes, saiu á i ua, cie armas em 
punho, disposto a todos os sa
crifícios necessários.

A tentativa de 27 de novem
bro foi porém um quadro a- 
parte. Ela, desde as primeiras 
horas, foi feita dentro de um 
critério absolutamente estranho, 
con í processos completamente 
desconhecidos, denunciando as
sim que não era um movimen
to brasileiro, um espetáculo ex
plicável de desentendimento po- 
htico nacional, mas um golpe 
cie mão estrangeira, dirigido a 
distancia por estrangeiros c 
tendo, nos seus comandantes c 
diretores, estrangeiros.

O sacrifício dos defensores da 
I lei, daqueles que consciente
mente defendiam a tradição 
cristã brasileira, sua ordem ci
vil e moral, suas liberdades, a 
nobre linha das obrigações e 
cieveres em favor da coletivida
de, foi 'marcado por essa selva
geria que desconhecíamos, por 
essa estranha perversidade de 
um movimento articulado por 
técnicos de revolução, aninha
dos, por muitos anos. no terro
rismo soviético. Se deveriamos, 
como um dever cívico e um de
ver de solidariedade, não es
quecer esse siacrificio de pati - 
cios leais á patria e ás suas ins
tituições, não devíamos e ja
mais podçríamos esquecer o 
tom brutal e desumano, inqua
lificável verciadeiramente, des
se sacriíicio.

'Assim jamais esqueceremos 
27 de novembro.

rantes do que voce. Você é um 
indivíduo egoísta, intolerante e 
mentalmente infantil, meu a- 
migo. Procure corrigir-se. 4 a 
17 pontos: francamente, acha
que tem direito" de mostrar tan
ta superioridade assim? Corri
ja-se, primeiro, de seus defei
tos, para, depois, então, censu
rar nos outros esses mesmos de
feitos... Com uma contagem 
de 3 pontos ou menos, você 
possuirá a compreensão e a in
teligência cjue acompanham a 
tnlerannÍD.

29 de Novembro. 1007 — Tirol, 
junto á Vila do XPASE.

VENDE-SE um cofre mar
ca “ Lusitano” , semi-novo, A 
tratar na “Sapataria Silva” , cu 
pelo telefone 2091.
A V I S O

A Cruzeiro do Sul Capitali
zação S|A vem comunicar aos 
seus portadores de Títulos, 
que, nesta data, mudaram -;t  ̂
escritório da Rua Dr. Bítl"- 
ta 241, para o Edifício Au:r- 
liano, Io andar, sala n° 11X — 
Praça Augusto Severo.

Resposta colombia* 
na á nota peruana

BOGOTÁ'. 5 (UP) — Ô 
governo colombiano respon
deu a nota peruana sobre o 
direito de asilio e solicitou 
mais uma vez a concessão de 
salvo-conduto ao sr. Haya de 
la Torre, insistindo na afir
mativa de que este é um asi
lado político.

A nota colombiana cita ai» 
da os casos em que o proprio 
Peru' recorreu ao direito de
asilo.

Convocação do Con
selho Nacional da

UDN
RIO. 5 (Meridional) — O 

Conselho Nacional da UDN, 
está convocando para o dia 
21 do corrente, seus mem
bros representantes de todos 
os Esl :dos componentes do 
referido Conselho, os quais 
virão participar de impor
tantes deliberações.

O motivo de semelhante 
reunião, é o caso da expulsão 
do deputado Romeu Louren- 
ço, decretada pela secção 
bandeirante do partido.

AUXILIO PARA ü HOSPI
TAL T)0 RADIALISTA

RIO. 5 (Meridional) — O 
deputádo Munhoz da Rocha 
apresentou á Camara, um nro 
jeto autorizando o Executivo 
a conceder um auxilio de 1 mi
lhão de cruzei’.os para a cons
trução. do Hospital do Radiaüs 
4a, da Assoe ação Brasileira 
de líádio. Justificou ainda o 
projeto, salientando a m.iov- 
irncia da atividade dos radia- 
l stas. na consolidação da con- 
ciencia nacional.

VISITA DO SR. NEKEU RA
MOS A’ CAMARA DOS 
DEPUTADOS

RIO. 5 (Merid opal) .— O 
sr. Xereu Ramos visitou ou- 
;c.Ti a Camara dos Deputados, 
reunindo-se no gabiheíe do El'. 
Samuel Duarte, juntamente 
com os srs. Munhoz da Rocha. 
Moura Leão, Jonas Correia, 
meirbros ua mesa e o iv . 
Acureio Torres, líder da maio
ria. ás portas fechadas'.

Terminada a conferência, 
correu a notic a de que lica- 
ra assentada a ree’eição da 
mesa, na próxima legislatura.

Já tem candidato a 
UDN de Mato 
Grosso
RIO, 5 (Meridional) — A 

UDN de Mato Grosso já tem 
seu candidato a governador 
do Estado, Trata-se o sr. Fer 
nando Costa prefeito de Cam
po Grande, que ainda ontem 
foi homenageado pelo sena
dor Vilas Bôas e pelo depu
tado Solon Andrade, com 
um almoço em que tomou 
parte o sr. Prado Kelly.

J Ouçam Z Y B -5  |
1 .  R a f l i a  S M  .  tí
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Crônica s o c i a l
ALEGORIAS DO CAK 

NAVAL .jt..

Eu nãu pensava mais nu 
Carnaval, que apenas m« dera 
a impressão de assistir o povo 
aclamá-lo nas ruas, vêr o cor
so heterogeneo e os prestitos 
multicôres e de ouvir o ron:o 
das cuícas c as melodias dos 
sambas e marchinhas. Mas o 
sussurro dos comentários per • 
nianece nas rodas femininas, 
orgãos de observação c de cri
tica. Nenhuiua figura, nenlium 
baile, nenhum romance, nem 
carro de côrso, nem fantasia 
deixou de passar pelo crivo do 
agrado, da indiferença ou do 
,desprazer dos que viram e sen- 
•tiram o Carnaval. De maneira 
que ele ainda está vivo, »u'u- 
merso no tempo, mas palpitan
do na recordação de muita 
gente. E tão eêdo dela não 
sairá, revivendo, relembrando. 
Dara depois amortecer, talvez... ***
„ Num _çanto dc salão, des
preocupada das dansas, gas
tando lan a-perfunte, a linda 
ntorena se diverte com o seu 
proprio coração. Suas mãos 
têm' o calor dc outras mãos <• 
eUa cabem se enche de histo- 
rinhas vãs que lhe parecem ca
choeiras de qis amor que nun
ca sentira. Sorri e se entris
tece e sç^decide. Mas no salão 
não ha mais ninguém para a 
sua .gloria de adolescente. E 
tira. e continua na sedutor i 
prisão.. . Num muro da tor
rasse o jovem ganha a delicia 
de ouvir palavras que tantas 
.vézes de modo diferente tem 
escutado Mas assim, entro o 
perfume e a luz suave por cer
to que é a melhor doçura da 
sua vida. Uma pergunta rle 
mulher, uma duvida, uma pro
messa . . .

Na ilusão da fantasia ha um 
sorriso que n£o tem destino. 
Muitos outros sorrisos também 
andam criando a mesma sen
sação de indiferença e liberda
de. Mas algum tem sentido 
nos desenganos da juventude. 
*E’ para ferir, como a séta sub 
tii de um sonho desfeito. No 
cordão das outras fantasias 
íibra a alma esfusianíe e doid., 
<do Carnaval. Mãos que se al
mejam, palavras que se trocam 
entre q sestribilhos das can
ções. Romances inacabaods que 
«se prolongam nas mascaras da 
vida, que se envolvem nas uui- 
gneras dos salc-es sombreados, 
nos devaneios das terrasses si- 
iencioas, Foram algumas des
sas coisas que ontem, quando 
^ tarde descia limpida e calma, 
uma formosa amiga do Carna
val me revelava com o ritmo 
de sua conversa recordativa e 
os acentos de um assunto que 
eu quasi desconhecia.. .

DANILO

O PRECEITO DO DIA
A ROUPA E O CLIMA

O excesso de roupas impede 
a perda de calor do corpo. As 
roupas de lã, por exemplo, são 
indicadas nos tempos frios e 
não há motivo para usá-las nos 
climas quentes, ou quando í .jlz 
calor. As capas de borracha 
só devem ser usadas para nos 
abrigar da chuva, pois dificiJ- 
tam a evaporação d0 suo - e 
aumentam a temperatura do 
corpo.

Procure usar roupas ade
quadas ao clima e a tempe
ratura. — SNI3S.

***** aaaaaj aaaaaa aaaay ooooj

ANIVERSÁRIOS
ONTEM - r

Senliores - -
Edgar Barbosa Leste. funcio

nário publico municipal
HOJE . ' M l

Senhores * * i
b ranciseo Menezes de Melo, 

Juiz de Direito aposentado, 
advogado em nossos auditórios 
e figura de relevo em nossos 
círculos jurídicos e sooiais.

— Conego Luiz Vanderlei. 
catedratico do Coiegio Esta
dual e pessoa de destaque do 
clero potiguar.

* Teofilo Liberato, comer
ciante nesta praça .

;— Antonio Capistrano Fer
reira Nobre, administrador do 
Mercado Publico da Cidade 
Alta.

— Aristofanes Fernandes, 
prefeito de Santana do Matos, 
alto comerciante e elemento 
de projeção nos meios indus
triais, comerciais, políticos ' e 
sociais do Estado.
Senhoras

Alcina .Gaivão. esposa do sr. 
Gonzaga Gaivão, diretor do 
Departamento cie Assistência 
aos Municípios.
_ — Ana Maria Linia Fernan

des, esposa do sr. Francisco 
Nogueira Fernandes, 1° Pro
motor Publico da capital.

— Luci Garcia Maia. esposa 
do sr. Evaldo Lira Maia, te
nente da. FAB. servindo na ba 
se Aerea de Natal.

— Maria Lopes Matías, es
posa do sr. José Matías, co
merciar' e em «Campestre. 
Jovens

Roberval Pinheiro Borges, 
nosso ee-i panheiro de trabalho

e filho do sr. Francisco Pinhei
ro Borges, secretario da. Es- 
iola Normal de Natal.

— Ítalo José, filho do sr. 
José Martins Pinheiro, funcio
nário do Departamento da Fa
zenda.
Senhoritas

Maria Ivone, filha do sr. 
Eurico Alecrim, funcionário 
cos jCorreios e Telegrafo?.

— Ari de Melo, luncionario 
da Escola Industrial de Natal. 
Crianças

Terezinha de Jesus, filha do 
sr. Francisco Gama, adminis
trador cio Cemiterio do Ale
crim.

— Ericina, filha <" • sr. Jú
lio Pereira de Lueein. comer
ciante nesta cidade.

— -João Gualberto, fih o do 
sr. José Nazareno de Agu ar, 
funcionário do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatís
tica e de “ A Ordem” , e de sua 
esposa d. Maria do Carmo Cu- 
niia de Aguiar.
FALECIMENTOS

D. Julia Aranha Soares — 
Faleceu no Rio de Janeiro, 
conde fora em procura de me
lhoras para sua saude no dia 
20 de fevereiro ultimo, d. Ju
lia Aranha Soares, viuva do 
dr. Ma» oel .Soares Filho.

A extinta que desaparece aos 
53 anos de idade deixou os se
guintes filhos: Dra. Cassilda 
Aranha Lamartine, esposa do 
agronomo Osvaldo Lamartine, 
irosso colaborador, dra. Elba 
Auller es posa do tenente Ho- 
racio Auller, residindo atual
mente no Rio de Janeiro, sra. 
Ycdda Maria Stuky de Alen- 
castro, esposa do capitão do 
Exercito Joaquim Augusto 
Stuky de Alencastro, da Esco
ei Técnica de Engenharia do 
Exercito e o jovem- Romeu 
Aranha Soares, funcionário da 
Base Aerea -de Parnamirim.

D. Julia Aninha Soares fa 
leceu nq residência de sua íi- 
Jha sra. Vedda Maria Stuky 
de Alencastro em Grajau’, 
realizando-se o seu enterra - 
mento no dia imediato ao de 
sua morte.

Não voltará Heleno as fi
leiras do Boca Junior&

BUENOS AIRES, 5 (UP) «campos 
— No “Boca Juniors” reina a • conseguiu 
crença de que o centro-avan- 
tc Heleno de Freitas não vol

tará as suas filas por dois 
motivos: Io) porque o joga
dor brasileiro está procuran
do adquirir o seu passe para 
voltar ao futebol do Brasil;

nao
no

sul-americanos 
■“ lugar1

“Boca” . O pior é que o qua
dro de Marante está em difi
culdade para encontrar um 
centro-avante em condições. 
Sua esperança estava em 
Santos, do “Rosário Cen
tral”, que recebeu excelen
te oferta de Roma, mas aca- 

2o) porque não cristalizou o \ bou ficando onde estava, em 
sonho dos 2C.000 asociados do vista da decisão dos torcedo- 
“Boca'’, nem de seus 100.000 res rosarinos que consistiu 

? torcedores. Heleno, não obs- I em fazer uma subscrição pa- 
tante a fama que ganhou nos j ra cobrir a oferta italiana.

Será inaugurada hoje com solenidade em 
Recife a Firma Santos Auto Peça£Ltda.

Os socios -  0 orador oficial -  Festividades
Será inaugurada hoje ás São componentes da firma 

15,30 na capital pernanibuca- Santos Aut0 Peças Ltda., os 
na, a firma Santos Auto Pe- sócios José Alves dos Santos, 
cas Ltda., rjue explorará o titular da firma Santos & Cia. 
ramo de automóveis, peças e Ltda., desta capital, sr. Geral- 
accessorios, lubrificantes, ma- do Ramos dos Santos e Fran- 
.erial eletrico, etc. ícsco Porto dos Santos, sócios

A novel firma está localisa- também da firma Santos & 
da em amplo prédio recem- Cia. Ltda., e sr. Hubcrto 
construído e situado numa das ivlaul, sócio gerente da firma 
melhores arter'as_da cidade de de Recife.
Recife, Rua da Concordia n° Viajou em dias da senqtua 
244, no bairro dc Santo Anto- pasmada para aquela capital o 
Tli°- sc. José Alves dos Santos que

Auspiciosa estréa dos juvenis brasileiros no
campeonato Sul-americano amadores

ven
cidopor 3 x 1 - A  turma nacionalaenfrentará os uruguaios

RIO, 4 (Meridional) — 
Brilhante vitoria conquistou, 
na noite de ontem, em Santia 
go, a Seleção Brasileira (le 
Juvenis, derrotando a equipe 
de Profissionais do Chile, por 
3x1, em prosseguimento ao 
Campeonato Sul-americana 
de Amadores.

Enquanto a turma brasilei
ra. era constituída de Amado
res de 17 e 18 anos, o selecio
nado chileno apresentou-se 
reforçado de nada menos de 
seis elementos do scratch de 
profisionasis do chile.

Os juvenis brasileiros fize
ram uma grande exibição de 
futebol, que empolgou o pu
blico esportivo do Chile.

Os tentos foram consigna
dos por João Carlos, Jeroni- 
mo e Vasconcelos, para os 
vencedores, e Cubijos, para 
os vencidos.

A equipe vitoriosa estava 
assim constituída: Cabeção,
Lafay.ete e Pinheiro Osval

do, Valdir e Emilson; Geral 
do, (Prospero e Robson),

Vasconcelos, Bahia '(eJroni-
mo), João Carlos (Jansen) e 
Tito.

HOJE, CONTRA OS 
URUGUAIOS

RIO, 5 (Meridional) — O 
selecionado brasileiro de ju
venis que tão- brilhantemen

te venceu o quadro chileno, 
por 3x1, enfrentará, hoje á 
noite, a seleção do Uruguai.

O quadro portenho foi der
rotado pelos chilenos, por 
4x2.

Records de campeonatos Sui-ameridanos

presidirá a inauguração. Foi 
convidado orador da solenida
de o nosso ilustre conterrâneo 
bachaiel Luiz Potyguar Fer- 
uane?, que trabalha no fisco 
federal na capital pernambu-'
C clilct .

Foram convidadas para as 
solenidades de inauguração as 
a.tas autoridades civis e mili
tares federais, estaduais e mu
nicipais, o comércio, os moto
ristas e o publico em geral.

As festividades serão irra
diadas pela PRA-8 Rádio Clu
be de Pernambuco.

Numerosos foram os re
cords do campeonato sul-a
mericano que se registraram 
no sul-americano de natação 
realizado em Montevidéu, e 
entre eles o de maior relevo 
foi o de Plauto de Barros 
Guimarães, registrando nos 
100 metros, nado livre, um 
record com o tempo de 59” 
8/10.

Poucas foram as vezes que 
na America do Sul, se tem 
corrido nessa distancia, em 
menos de um minuto e, por
tanto, o tempo obtido por 
Plauto Guimarães foi dos 
mais destacados.

A verdade, porém, é que j rios, tanto cs de homens co- 
todos os records obtidos no | mo’ os de moças, 
sul-americano foram mérito-1 Os records de campeonato

registrados no sul-americano 
foram os seguintes:

100 metros — costas — Mo 
ças: Edilh Groba (Brasil) — 
PI”

4z0 metros —  livre — Mo
ças: Eileen Holt (Argentina) 
— 5’27” e 6

100 metros — livre — Ho
mens: Plauto Guimarães
(Brasil) — 59” e 8 

200 metros — livre — Ho
mens: Abel Gilbert (Equa
dor) — 2'14" e 5

200 metros — peito -— Ho
mens: Willy Oto Jordan
(Brasil) — 2’42” e 2 

100 metros — peito — Ho
mens: C. Espejo Perez (Ar
gentina) — 1’10”

Revesamento 4x100, Ifo 
mens — Equipe do Brasil, 4- 
4'04" e 4

D e z jogos disputará o 
Olaria no

Recife Fortaleza São Luiz e Belem serão visitados
RIO, 5 (Meridional) — O 

Olaria vai realizar uma tem
porada de dez jogos no norte 
do pais. As demarches para 
a excursão do clube de Ba- 
riri tiverem exito completo, 
devendo na próxima semana 
a turma, suburbana seguir pa
ra Recife, onde estreará no 
cha 13.

Na capital pernambucana.

o Olaria disputará tres jogos, 
seguindo depois para Fortale
za, onde fará duas exibições

São Luiz e Belem sS g as 
outras capitais incluídas no 
itinerário do Olaria, que le
vará tod.os os seus valores na 
grande excursão que vai em
preender, devendo retornai 
ao Rio o 1G de abril.

N E ST E  M E S  F O R A M  
S O R T E A D A S  A S  _ 

r  SEGUINTES OM&HVACOES
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— XQI v— FJO — AH X I

— G;l — 7a —- 8a
ZZR — BBA — JQP

________ Õ s  P Õ i r Â D Õ D È S  D S T í T l i l .O S E M V I G O r T"
ÍS S L l t e C O N T t M ? l ! V t ) O S í Ã O ( O N V l D A D O S A  R EC EB ER  MB

O REEMBOLSO GARANTIDO.

P R O D U T O  DO L A l t U l t  A T Ò l t i O  L I C O R  DE  C A C A U  X A V I E R  S A .

Foram contemplados neste Estado os seguintes titulos: 
717.444-717.445 — combinação QSQ com CrS 20.000,00’ pa
ra o sr. 'Francisco Matia- Rodrigues, residente em Parazinhd 
município Je Baixa Verde i
729.293 — combinação XQI coín CrS 10.200,00 para o sr. 
Manoel Tarquinio da Silva, residente em Parazinho no mu
nicípio de Baixa Verde.

Graças ao Novo Plano o qual na Ia combinação ofere
ce o capita! Duplo, o snr. Francisco Maüas Rodrigues tendo 
um titulo no valor de Cr? 10.000.00 foi contemplado com 
CrS 20.000,00, isto é, com Cr? 10.000,00 alem do capital no
minal de seu titulo; foi beneficiado pelo Novo Plano o sr. 
Manoel Tarquinio da Silva que tenfo pago apenas duas 
mensaliJacles obteve mais CrS 200,00 alem do valor nominal 
lo titulo.
PROCUREM. CONHECER SEM PERDA DE TEMPO O NO
VO PLANO DA INTERCAP.
O proximo sorteio realizar.se-á no dia 31 de março de 1949 

AGENCIA GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
— Coronel Bonifácio, 202 —

Edição dehoje:80 centavos



M ovim ento do Fero
Sentenças e despachos do 

Juiz Arnaldo Neto:
A requerimento de Maria A- 

nnnciada Gomes, pelo advoga-, 
do Jessé Caíé. mandou citar 
Antonio Fernandes de Oliveira 
para desocupar o prédio que 
habita.

Mandou também citar Mano
el Bezerra, para t esocupar ó 
prédio que habita, na rua Prin
cesa Isabel 701, de propriedade 
de Ana de Souza Marinho, cu
jos alugueres não vem pagando 
pontualmente. E' patrono da 
requerente o advogado Manuel 
Augusto.

A  requerimento ae Alberto 
Josuá, pelo advogado Manoel 
Varela, mandou intimar a Cia 
Força e Luz a responder, que-' 
rejtdo, aos termos cie uma ação 
ordinaria de indenização, por 
prejuízos que a falta tíe ener
gia teria causado ao cinema do 
autor

A  requerimento de José Fer
nandes Linhares, pelo advogado 
Vicéqtc de Souza, mandou ci
tar João Felinto da Rocha a pa
gar a importância dc 1.200 crs. 
de. um aparelho de radio que 
comprou.

Em sentença recente julgou 
proced-ente a ação de despejo 
promovida por • Ananias Geral- 
dino Pessoa contra Deoliiido de 
Jesus Gomes, sub-locatario do 
prédio n. 33, da rua Almino A - 
fonso, cie propriedade de Cecí
lia de Oliveira. Foram advoga

dos os drs. Manuel Augusto e 
Joaquim das Virgens.

Julgou por senteçça o calcu
lo do arrolamento dos bens de 
Antonia Freire da Costa.

Presidiu o leilão de uma ca
sa e he uma propriedade rural, 
pertencentes a João Elvidio cie 
Oliveira, em concurso de cre
dores requerido por Clemente 
Carvalho c Silva. A casa foi ar
rematada por Miguel Carrilho 
ao preço dc 4tí mil crs. e a pro
priedade por Alcides Araújo 
por 3.400 crs. Foi leiloeno Ni- 
val Camara.

Concedeu o beneficio da jus
tiça gratuita a Roscmiro Feli- 
ciano Bezerra para se defender 
em uma ação de alimentos, no
meando patrono o advogado 
Antonio Soares Filho.

Frefeidiu aqdiencia de instru
ção do processo cm que é aci
dentado Cícero Argemiro de 
Figueiredo, vitima de esmaga- 
mento pelo trem da Central, 
sendo autora a viúva e filhos. 
INTERROGATÓRIO

Presidiu o juiz Murilo Ara
nha audiência em que foi in
terrogada Zulirura Umbelino de 
Morais, denunciada pelo promo
tor Boanerges Soares como in
cursa nas penas do art. 129 do 
C. Penal, por ter em dias do 
ano passado surrado com uma 
régua uma menor sua aluna. E’ 
defensor o advogado Alvamar 
Furtado.

M A R I O  D E  N A T A L

Assalto na rua 
João da Mata»
- Ante-ontem a r.oite foi as- | 
saltado o armazém á rua João 1 
da Mata n° 57, onde reside 
Ozita de ^Carvalho, a filha da 
iíadame Jael e que ha cerca 
<le dois meses se encontra em 
Natal.

Bíra' cerca de 19,30. a moca 
■havia saido após o'jantar, em 
companhia de amiguinhas da 
vizinhança. Os assaltantes fo 
ram pressentidos pelos mora-; 
dores fronteiros que notaram 
luz no interior do armazém. 
TJado alarme, comunicaram o 
fato ao quartel da Policia Mi
litar, cerca de 300 metros dn- 
li . Acorreram ao local alguns 
soldados, que todavia não che
garam tempo _3e_pilhar os

malfeitores. Os meliantes, em 
numero de rinco, escaparam 
num automovel não identifica
do aue os aguardava a poucos 
metros, na balaustrada cue sa 
debruça sobre a rua Ocidental.

Não foi notada a falta d? 
objetos oh valores no interior 
do armazém, não estando bem 
esclarecido o objetivo dos as
saltantes, si o roubo, ou algum 
atentado obra de fanaticos. Or- 
meliantes penetraram prova
velmente escalando uma area 
aos fundos do armazém. Dé-- 
-n aram apenas alguns vestígios 
de violencja a faca, numa urna 
e r.; aue os enfermos costumam 
depositar obulos nas cuintas- 
fairas.

Aguardem a nova criação da 
Torrefação eMoagem São Luiz

CAFE’

Ü31
T IP O  P O P U LA R

Gôslo agradavcl — Fabricação escrupulosa

PREÇO RAZOAVEL
Em preparação^a} Sema

na' do Moço Espirita 
Amanhã à;tarde, a segunda concen

tração preparatória -- Notas
Em preparação para a Ser 

mana do Moço Espirita, que 
se realizará nesta capital, do 
dia 25 jm dia 31 ,do corrente 
mês, com o apoio de todas as 
Mocidade;. Espiritas da cida
de, terá lugar, na tarde de 
amanhã, na sede do Centro 
Espirita “Deus. Amor e Ca
ridade’’, á av. Presidente Ban 
deira, 630, no Alecrim, a se
gunda concentração prepara
tória da Sem ar a.

A solenidade contará com 
o comparecimento de repre
sentações de todas as agre
miações espiritas de Natal, 
reinando 'ambiente de ancie- 
dade e de entusiasmo no 
seio dos moços espiritas.

A solenidade contará com 
o comparecimento de repre
sentações de todas as agre
miações espiritas de Natal, 
reinando ambiente de ansie
dade e de entusiasmo no seio 
dos moços espiritas.

Foi organizado um vasto 
programa de recitativos pa
ra as crianças das “Aulas de 
Moral Cristã”, programa es
se que muito abrilhantará a 
reunião de confraternização 
marcada para a tarde de a- 
manhã.
S AC D AÇÃO COMPA
NHEIROS DE MOCIDADES

Como incentivo, um jovem 
que se asjsina com o “ pseudô
nimo dc. Irmão Peregrino di-
t-ifiti a iègomV.- saudação sos

seus companheiros de Moci
dade Espiritar

“ Meus amigos e irmãos de 
Mocidade Espirita. _
. Muito bem! Muito beij*, pe

lo que já realizastes, pelas 
aspirações nobres que _ tra
zeis em mente, pela vibra
ção fervorosa que pulsais em 
vossos corações.

O vosso desprendimento, o 
vosso desejo de evoluir, é um 
atestado eloquente do quanto 
sois

Sois u’a Mocidade Espiritai 
Sois um pugilo de moços que 
combatem de frente erguida 
contra ag vaidades e as gran
dezas terrenas.

Trazeis no coração o fer
vor pelas virtudes e na cons
ciência a certeza da imorta
lidade!

Sois um farol a clarear cs 
horizontes do futuro!
• Sois o clarim a anunciar a 

redenção moral das criaturas.
Sois uma força real a im

pulsionar energias novas no 
trabalho do Espiritismo.

Companheiros Sinto-me fe
liz por desejar seguir os vos
sos passos.

Sou fraco, porque muitas 
são as minhas fraquezas mo
rais.

Sou convalescente. por
que grande é a enfermidade 
de minha alma.

Mas. graças a Deus, tenno 
força para vos saudar, nesta

NATAL — Sábado, 5 de Março de 1949

A in d a  a im ig ra ç ã o  e u ro 
péia p a ra  o n o s s o lE s ta d o
Ouvido ontem pelo reportagem o tiep. Diocfecio Duarte

Foi ha dias publicado nes
te vespertino o teor de um 
telegrama do deputado Dio- 
clecio Duarte, dirigido ao a- 
gronomo Matos Nogueira, 
chefe da secção local do Fo
mento Agrícola Federal. In
formava o despacho haviam 
sido, pelo Departamento Na
cional da Imigração destina
das ao nesso Estado algumas 
famílias de imigrantes euro- 
ipéus, inclusindo trabalhado
res rurais, pedreiros e outros 
teçnicoí. .

Sobre o çnomentuso assun
to da imigração estrangeira 
em nosso Estado, que inicia
rá para o Rio Grande do Ncr- 
te uma grande experiencia 
de colonização .ouvimos on
tem o sr. Dioclecio Duarte, 
representante potiguar que 
se vem interessando viva
mente pela melhoria não só 
dos nossos conhecimentos 
técnicos mas dos nossos pa- 
dr esi étnicos.

PARTIDÁRIO DO ELEMEN
TO EUROPEU

— “ Sou um sincero •parti
dário da imigração europeia” 
declarou inicialmente o depu
tado Dioclecio Duarte. “Não 
3 de agora que manifesto 
francamente esse ponto de 
vista. A proposito tive opor
tunidade de realizar na Uni
versidade de Hamburgo, ha I 
vinte anos, uma serio de 

conferências sobre a influen
cia dos colonos germânicos 
gm alguns Estados do pais, 
sobretudo no Rio Grande do 
Norte e Santa Catarina. Os 
resultados magnificos da ini
ciativa do conselheiro Almei
da Prado, atraindo lavrado
res italianos para as suas fa
zendas cm S. Paulo, estão na 
lembrança dos que estudam 
o progresso economico desse 
Estado. Analizando o proble
ma, não vejo quem posa eon 
trarisr a colaboração de ele
mentos experimentados no 
trabalho, que venham para o 
nosso meio, não somente au
mentar o potencial economi
co, como melhorar a caracte
rística étnica. ‘

E” positivamente irracional 
que nos preocupemos mais 
com a melhoria dos rebanhos 
bovinos e equinos do que 
com a população humana” . 
FALTA DE TÉCNICOS 

Entende o deputado Diocle
cio Duarte que' no - presente 
estagio da civilização os po- 
ves sem técnicos, irão fican
do á retaguarda do progres
so.

“ O Brasil”, continuou s. s., 
“ somente agora está sendo 
descoberto. Estames saindo 
agora jdo espirito somático e 
literário para o pragmatis
mo americano. As transfor
mações mundiais contribuem 
para dar aos brasileiros um
sentido objetivo. Vemos as- 
------------------------------------- .---- :.

sim que é impossível progre
dir continuando com proces
sos rotineiros. A terra rpcla- 
ma técnicos que melhorem as. 
suas condições. Da mesma for 
ma a industria, que ainda se 
encontra longe de concorrer 
com a estrangeira. Os téc
nicos. nos são muito ’ mais 
necesarios do que o capital 
alienígena. Hoje não se a- 
vança sem os conhecimentos 
cientifiços e a educação pro
fissional” .

BANCO INTERNACIONAL 
DE RECONSTRUÇÃO E 

FOMENTO

— “As extremas dificul
dades determinadas pela ul
tima guerra” — concluiu o 
rr. Dioclecio Duarte — “dei
xam sem trabalho numerosos

e excelentes técnicos agrico- 
las e industriais na Europa. 
O Banco Internacional de 
Reconstrução e Fomento re
solveu distribuir esses ele
mentos em vários paises da 
America.

Em varias visitas que fiz 
á Ilha das Flores, no Rio, 
onde se acha a Hospedaria 
de Imigrantes, sob a direção 
do Ministério do Trabalho, 
tive ocasião de conversar e 
examinar esses elementos. 
Com o atual diretor geral do 
Serviço, dr. • Carlos Saboia, 
examinei também as facili
dades de instalar no Rio 
Grande do Norte um núcleo 
desses imigrantes. Entnde- 
fno-nos também a respeito 
com o governador José Vare
la, que manifestou todo in
teresse” .

Importantes documentos sobre as 
conversações udéno pessedista

Damos a seguir bois impor- 
tantes documentos do encerra
mento das conversações entre 
os dirigentes da União Demo
crática Nacional e do Partido 
Social Democrático, deste Esta
do para encontrar uma formu
la de conciliação política para 
as próximas eleições de 1950.

Trata-se da copia dos dois te
legramas enviados aos diretores 
municipias dos dpis respectivos 
partidos pelos seus presidentes, 
deputado José Augusto, da UDN 
e Teodorico Bezerra, do PSD.

Diz o seguinte o telegrama 
do presidente da Comissão Exe
cutiva Estadual do PSD: “ Co
munico aos prezados correligio
nários, não tendo sido possível 
harmonia' de pontos de vista en
tre os dirigentes da UDN e do 
PSD, aqui reunidos, em face da 
exposição feita pelo deputado 
José Augusto, cujo proposito 
era afastar a candidatura do 
nosso eminente conterrâneo Se
nador Georgino Avelino, consi
deramos definitivamente encer
rados os entendimentos inicia
dos, rejeitando a sugestão da
quele parlamentar para adiar á 
solução final.

Mantendo a atitude assumida 
pela unanimidade dos membros 
da Comissão Executiva do nos
so Partido, certos da nossa vi
toria em qualquer emergencia, 
marcharemos livyes de quais
quer compromissos para o pro- 
ximo pleito eleitoral que rea
firmará nosso crescente e in
discutível prestigio.

Transmitindo essa deliberação

C.T.Vr
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Atosfdo
Governo

Ontem o chefe do governo 
asisneu um decreto, prorro
gando por 15 dias o praso pa
ra Teresinha dos Santos Quei
roz, tomar posse no cargo fie 
escriturário, para que foi nc-f 
meada em janeiro ultimo-

O secertário geral do Esta
do baixou ontem «ma portaria, 
concedendo 90 dias de licença 
a Filonila Heroncio de Melo. 
professora do_ Grupo Escolar; 
“ íCapitão-Mór Galvão” da ci
dade de Currais Novos.

hora, contagiado por êsse 
balsamo renovador que é a 
Alegria Cristã.

Sei que forças não me fal
tarão para vos acompanhe*-.

Seguir-vais-eis, tranquilo, 
confiante por entre espinhos 
ou por entre flores, partici
pando das vosas alegrias ou 
dc;; vosos sofrimentos.

Jesus nos abençoe.
Irmão Peregrino.”  -

Instalação da Convenção do P . S . P.
Serão escolhidos os candidatos que_ disputarão 

as próximas eleições de|1950
Quando estjvermos circu

lando deverá estar reunida 
a invenção do Partido Social 
Progressista para escolha «Rrs 
candidatos aos cargos de go
vernador, vice-governador, 
senador, deputados federais 
e estaduais que disputarão 
no pleito de 1950 ás prefe- 
rencías do eleitorado potigua» 

Os p -ogressistas desta ma
neira antecipam dos outros 
partidos a agitação do pro
blema da sucessão no Esta-, 
do no que concerne ás cha
pas para a Camara Federal 
e Assembléia Estadual. Cou
be ao PSD. lançando a can
didatura João Camarà num 
movimento envolvente de ou 
:ros setores políticos aünr 
a campanha pela sucessão do 
governador José Varela, dan
do iniciii depois a uma serie 
Je entendimentos, tendo co
mo base aquela candidatura, 
com proceres udenistas que 
viam com bons olhos a can

didatura do Senador João Ca 
mara. Morto o senador presi
dente da Comissão Executiva 
Estadual do PSD o partido 
majoritário incontinente pa
ra se refazer do tremendo 
golpe sofrido lança o senador 
Georgino Avelino como can
didato partidário em substi
tuição ao seu antigo compa
nheiro. Proseguiram os  ̂ en
tendimentos com a UDN que 
vieram fracassam, pelo ir.ej- 
r,os agora, como afirmou á 
reportagem da Meridional o 
sr. Dinarte Mariz em telegia 
ma que publicamos em nossa 
edição de ontem.

Por sua vez os progressis
tas lançaram o nome do de
putado Café Filho como ban
deira de combate já que des
feita estava a antiga coliga
ção com a UDN. Hoje a es
colha do diretorio estadual 
será homologada pela con
venção üo Partido.

Andaram com certa caute-

Extende a Aero Gerai suas 
linhas até Fortaleza

Soubemos pretende em bre 
ve a Aero Geral Ltda, exten- 
der seus serviços ao norte, 
■até Fortaleza, com escala em* 
Macau e Mossoró, esperando 
para isso apenas a respecti
va autorização do DAC. Sou
bemos também que os servi
ços na extensão projetada te
rão dois vôos semanais, o que 
tornará possivel ligação mais 
rapida desta capital com as 
duas mais importantes cida
des do Estado.

A Aero Geral Ltda, empre

sa fundada nesta capital, 
vem operando com hidro-a- 
vi es Catalina ha dois anos, 
servindo uma rêde de comu
nicações de 2.395 kms, com 
partidas de Natal e terminal 
em Santos, escalando em 
João Pessoa, Recife, Maceió. 
Penedo, Propriá Aracaju’ 
Salvador Belmonte, Vitoria 
e Rio. Realizou o .ano passa
do, segundo algarismos do 
DAC, 221 viagens, transpoi 
tando 7.925’ pasageiros è 330 
toneladas de carga._________

encareço a maior divulgação 
entre os valorosos correligioná
rios do municípios, arregimen
tando quanto antes as nossas 
forças políticas para a campa
nha que se aproxima quando 
sufragando o nome impoluto do 
Senador Georgino Avelino mar
caremos a quarta grande vito
ria do Partido Social Democrá
tico. Saudações cordiais Depu
tado Teodorico Bezerra, presi
dente.

O telegrama do deputado Jo
sé Augusto, taransmitido do Rio 
aos prefidentes dos diretórios 
municipais udenistas foi firma
do nos seguintes termos: 

' “ Cumpro o dever de inior- 
formar ao prezado amigo e aos 
leais companheiros desse mu
nicípio que regressei ontem de 
Natal, onde acompanhado dos 
membros de nossa Comissão Di
retora, Dinarte Mariz e Aluizio 
Alves, afirmei aos dirigentes do 
PSD, em reunião para que fo
mos convocados e que se reali
zou na residência oficial do Go
vernador, não ser possivel ao 
nosso partido o apoio à candi
datura Georgino Avelino ao go
verno do Estado, isso porque a 
quasi unanimidade dos diretó
rios municipais consultados con
tra ela se manifestaram expres
samente, não obstante continu
armos dispostos a manter com 
o governo do Estado e com to
dos os partidos políticos locais 
o espirito de leal cooperação 
que consideramos do nosso de
ver, em bem da paz e do pro
gresso do Rio Grande do Norte 
— Cordial abraço.

a) José Augusto

Chuvas no 
interior

Telegramas do interior co 
Estado informam haver chovi
do nas seguintes reglefes:

S. Miguel, 27 m ar.; Pau 
dos Ferros, 10; Alexandria, v; 
Martins, Ucuarizal chuva fi
na; Patu’, boa chuva; Açu’,' 
huva fina; Upansma, 89.

Ia os cafeistas na escolha 
dos nomes para comporem a 
chapa federal e estadual. A c 
que tudo leva a crer^ sarão 
escolhidos os' chefes de gru
pos eleitorais ou seus repre
sentantes, candidatos pode- 
se dizer de agrupamento par 
íidario e de rejuvenescimen
to político, dado o interesse 
que despertará para a luta 
desses ^representantes pro
gressistas. Soubemos por ou
tro lado que as chapas não 
sairão completas da_ conven
ção de hoje. Se serão lança
das quatro mu cinco nomes na 
federal e 20 na estadual, fi
cando 'assim claros que pode
rão ser preenchidos com pos 
siveis adesões de políticos 
desgostosos com os seus par
tidos,
çõeS.

nas. vespera das ele;-

^ A T E N Ç Ã O ! A T E N Ç Ã O ! 
Procurem os afamados baralhos “ 139” 

pelos menores preços, na 
L IV R A R IA  M O D E R N A  

Praça Gentil Ferreira, 1367 
Edifício Leite —  Alecrm —  Fone 20=42

D R . J A C O B  V O L T S O N
(Cursa de Aperfeiçoamento n» Argentina) 

OLHOS OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇÕES E TRATAMENTOS 

Consultoria: Praça João Maria, n.° 64 — fone: 1171 
Consultas: — Das 15 ás 17 horas

Podemos dar como certas 
as candidaturas do dr. Jader 
Torquato, antigo znílifcanra 
udenista de Luiz Gomes, Jes
sé Café, Lauro Maia, Fernan 
do Abbott Galvão, Ezequiel 
Fonseca, José Luz, Teodorico 
Freire, João Neto Guimarães 
de Currais Novos. Dr. Helio 
Dantas, Antonio Gouveia. 
Maltez Fernandes, Esperidi- 
ão Sobrinho, estivador de Ma
cau, para a disputa das elei
ções de deputados estaduais. 
Na chapa federal ajem do de
putado Café Filho são candi
datos, ao que tudo indica, o 
vereador Olavo Galvão, Dr. 
Abelardo Calafange, e o atua: 
vereador da Camara Munici
pal -de Currais Novos, José 
Borjes de Oliveira.

Consta que o desembarga
dor Florianq Cavalcanti con
vidado pára. fazer parte da 
chapa federal progresista de
clinou do convite.

A vice-governança ao 
que parece, será candidato ou 
o industrial Luiz Lopes Va
rela, chefe progressista de 
Ceará Mirim õu o coronel 
Solon Sobrinho, •presidente 
do diretorio municipal do 
FSP de Areia Branca.

A convenção que deverá 
estar sendo realizada na re
sidência de d. Leticia Cer- 
queira, onde se encontra hos
pedado o deputado Café Pi
lho não terá carater solene. 
Haverá duas sessões. A pri
meira para entrega de cre
denciais que logo depois se~ 
xà suspensa para ser iniciada 
a segunda quando serão dis
cutidos o assunto das candi
daturas. \

A c - r o  C l u b e  do Itio G. 
do Norte

OBJETOS ENCONTRADOS

A Diretoria do Aéreo Clube 
avisa que se encontram a dis
posição dos seus legítimos do- 
.ic j.o s  duas pulseiras e dois re- 
iogios de seiihora, encontrados 
durante as festas do carnaval. 
As características dos referidos 
abjetos devem ser fornecidas 
ia Diretoria do Clube.

----------- ]-----------------------

LEIAM O |
“ Diário Je Natal ” '

0  carnaval 
que passou

•Continua a ser assunto pre
ferido nas rodas sociais a no
ta predominante da quadra 
carnavalesca do ano corrente 
em Natal, ,o entusiasmo que 
tomou conta da população du
rante o reinado de Momo. Evi- 
üentemente não ha memória 
dc que a folia algum tempo 
houvesse aqui atingido o que 
poderiamos dizer esse auge de 
anniação que presenciamos 
nos últimos dias.

Muito contribiuram gem du
vida para o esplendor dos fes
tejos, principalmente nas ruas, 
as providencias sugeridas pe
la Federação Carnavalesca, 
organismo que ha anos prima
va pela ausência durante essa 
quadra, e melhor adotadas pe
las autoridades responsáveis 
pela boa orclem. No nosso ca- 
ô, entretanto, apenas sob as

pecto muito relativo esse fator 
pode ser considerado. E’ que 
entusiasmo nem se improvisa ' 
nem se organiza. O certo ó 
que a população queria brincar 
e verificou que podia.

E como podia, si entbsiaS-' 
mo tem seu preço, custa dhlhei- 

j vo neste mundo tão utilitário? 
Não se encontra explicação fá 
cil. Todos sabemos como a po
pulação da capital é tão de
pendente do interior. E’ gran
de a porcentagem de habitan
tes da cidade que são proprie
tários no sertão, ou indireta 
mente dependentes da prospe
ridade do campo. Sabemos 
também que ,raros propríe- 
tarixis não estão comprome
tidos pela moratoria a pe
cuaristas e, portanto, com 
créditos, trancados, havendo, 
além disso, a ressaltar o fan
tasma dc ruim inverno em 
perspectiva e consequente in
certeza das safras.

Temos então de atribuir uma 
importância preponderante ao 
recente aumento de vencimen
tos dos funcionários civis e mi
litares da União, numa cidade 
pequena e possuindo pondera- 
vel contingente de servidores 
federais. Na realidade, espe- 
«almente os militares brilha 
ram em todos os setores, or
ganizando ranchos, escolas ce 
-amby v carros alegóricos.

JL



Ainda a substituição de Molotov
Conjecturas feit?s 
em torno da de
missão do chan
celer soviético

LONDRES, 5 (UP) — En
tre as conjecturas que aqui 
se fazem sobre a demissão de 
Molotov, figura uma de que 
o ex-chanceler estaria real
mente sendo preparado para 
sucessor de Stalin. Frisam 
os defensores dessa teoria, 
que Stalin está envelhecendo.

CAUSOU
ABALO

CONSIDERÁVEL

LONDRES, 5 (UP) — O 
embaixador norte-americano 
na Inglaterra, Douglas, re
cém chegado de Francfort, 
comentando a substituição de 
Molotov disse que essa noti
cia causou considerável aba
lo, mas que “é demasiada ce
do para analisar suas decor
rências” .

MUDANÇA DO RUMO DA. 
POLÍTICA r u s s a

LONDRES, 5 (UP) — O 
novo conselheiro político do 
general Clay, que se encon
tra em Berlim ,sr. James Rid- 
delberg, predisse que a alte
ração verificada no governo 
soviético significa a mudan
ça do rumo da política so
viética, acrescentando porém 
ser muito cedo para melhores 
julgamentos.

n e g a r a m .se  a
COMENTAR
WASHINGTON, 5 (UP) — 

Tanto Acheson como Mar
shall negaram-se a comentar 
o afastamento de Molotov e 
? ikoyan, dos negocios exte
riores do governo soviético.

F o r t e  t e r r e m o t o  e m  
L i m a
LIMA, 5 '(UP) — Forte ter 

remoto foi registrado ás 9,55 
horas da noite, no capital 

eruana. Tendo começado 
com ligeiro tremor o movi
mento terminou num choque 
violento, sem entretanto cau
sar danos. /

DIÁRIO DE NATAL
ORGAO DOS "DIÁRIOS ASSOCIADOS' 

________  Fandado em 18 de Setembro do 1»3>
ANO X — NATAL — Domingo, 6~de Marçod«Tl919 — 1.808

Falhou ó acordo 
UDN e o PSD no

político entre a 
Rio G. do Norte

Para nosso partido, as portas n3o 'est3o,fechadas diz o sr. Ferreira deSouza
RIO, 5 (Meridional) — Re

gressou de Natal o senador 
Ferreira de Souza, que fôra 
visitar sua familia

No Senado ouvimos o lider 
udenista a respeito dos en
tendimentos para um acordo 
político que se vinha proces
sando entre o PSD e a UDN 
no seu Estado.

— Quando ainda vivo o se
nador João Camara — disse- 
nos o senador Ferreira de 
Souza — o PSD lançou a sua 
candidatura ao governo do 
Estado e a UDN foi convida
da a um acordo. Apresenta
mos, por escrito, uma contra
proposta mostrando a impos
sibilidade de um entendimen
to exclusivamente em torno 
de nomes. Aceitavamos um 
acordo desde que fossem a-

ça, constituição de Assem
bléia, relações do Governo 
eom os Prefeitos udenistas,
etc.

Falecido o senador João 
Camara — proseguiu o sena
dor Ferreira de Souza — o 
PSD sem qualquer comunica
ção lançou a candidatura do 
senador Georgino Avelino e 
novamente pediu o nosso pro 
nunciamento. Nada podiamos 
decidir porquanto existia, an
tes, uma contra-proposta 
nossa que não obtivera res
posta. Apesar de prossegui
rem as conversações entre os 
lideres dos dois partidos, não 
pudemos chegar ao desejado 
acordo, que tem merecido, 
aliás, do governador José 
Varela todo o apoio. 

Posteriormente o PSD pu
tendidos, como, por exemplo, j blicou uma nota dando como 
a questão da vice-goveman- j encerrados os entendimentos.

A UDN, no entanto, conside
rando as vantagens de toda 
ordem para a paz política no 
Estado, embora não tenha ti
do a iniciativa dos entendi
mentos, não considera a por
ta fechada, uma vez que pô
de verificar que prestigiosos 
lideres pessedistas estão, co

mo nós, animados dos melho 
res propositos no sentido de 
dar ao Rio Grande do Norte

im governo que seja a ex
pressão da vontade da maio
ria de sua população e capaz
de atender aos anseios do seu 
povo”.

Tentavam  transmitir informações 
para o estrangeiro

WASHINGTON, 5 (UP) — 
O Departamento da Justiça 
anuncia a prisão de uma 
funcionaria norte-americana 
e um russo, acusados de cons 
pirarem para transmitir in
formações confidencias ao 
estrangeiro,

A funcionaria é a senhori- 
ta Judith Coplon e trabalha 
na Divisão Criminal do De-

“ S i n t o - m e  b e m  c o m  o s  v o t o s  
q u e  r e c e b i  d a  d i s s i d ê n c i a ”

RIO, ■> ÍM.) — A proposiia 
de ( ecla ac ôes feitas á imprer- 
sa de Be:o Horizon.e pelo se
nador Bernardes Filho, o de
putado es adual mineiro, sr. 
Simões de Aimelca, estranheu 
que aquele senador dissesse 
desconhecer oficialmente a 
ex.stencia da Ala Liberal, quan
do esta lhe havia dado 90 mil 
votos para a sua eleição.

Deante dessa afirmativa do 
deputado mineiro* procuramos 
ouvir o senador Bernardes Fi
lho que, esclarecendo o seu 
pensamento r.cs declarou: — Só 
tive conhecimento das palavras 
do ilustre deputado Simões de 
Almeida pela transcrição havi
da nos jornais do Rio e apres

so-me em ratificar o meu pen- s do Estado em detrimento da 
sarnento. Os conceitos por mim lüDN e do PR” , e que só ulti- 
emitidos na entrevista concedi- j mamente decidiu dar a sua so
da ao “ Estado de Minas” e ao lidariedade "ao governo do Es- 
‘ Diário” de Belo Horizonte, tado.

não podiam, de forma alguma, j Quando, portanto, declarei 
abranger a primitiva dissidem 
cia do PSD — secção de Minas
Gerais — isto é, a dissidência 
que sufragou o nome do sr. 
Milton Campos para o gover
no do Estado. Basta ler com a- 
tenção as duas perguntas dos 
reporteressobre a Ala Liberal 
para concluir-se, sem dificulda
de, que a Ala a que quis me 
referir é a da dissidência do 
PSD que não votou no candi
dato da Coligação, a “ que tem 
recebido o apoio do governo

0  Io- vôu sem etapa ao [redor tdo mundo
Aviões-tanques abasteceram no ar, o gigantesco 

aparelhojJNorte-am ericano
FORTH WORTH, Texas, 5 

(UP) — Um gigantesco avião 
B-50 da Fôrça Aérea Norte- 
americana completou o primei
ro vôo sem etapa ao redor do 
mundo que ja registrou a his
toria .

O vôo foi feito em 94 horas 
exatas. O B-50, um modelo 
aperfeiçoado das famosas for
talezas B-29 da guerra, deco
lou da base aérea do Exercito 
em Carswellen (Fort Worth), 
no sabado, dia 26 de fevereiro, 
ás 12,21 horas da tarde (Hora 
de Nova York).

Aterrissou no dia 2, na mes
ma base, ás 10,21 da manhã, 
(hora de Nova York).

Uma nova técnica de tomar 
combustível no ar tornou pos- 
sivel este vôo sem preceden-

0  “ reeord ”de W>o anterior 
sem escala tinha sido apenas 
de 17.969 quilômetros, estabe
lecido por um. avião da Ma
rinha P-2-V» durante um vô« 
de 1946 de Perth, Australia, a 
Columbus, em Ohio.

O “ Dama da Sorte II”  voou 
uma velocidade de vôo media apenas 6400 quilômetros me
de mais de 400 quilômetros por nos que a circunferência da

“tanques” B-29 para fornecer 
o combustível ao B-50 em aua- 
tro lugares durante o vôo.

400 QUILÔMETROS 
POR HORA
O avir# com a sua tripula-1 

ção de 14 homens manteve*

hora, durante os 37.623 qui
lômetros voados.

O secretario ide Aviação, 
Symington, e o general Hoyt 
S. Vandenberg, chefe da For
ça Aérea, vieram em avião de 
Washington para felicitar os 
aviadores que terminaram o 
vôo continuo de circunvolução.

Este avião que realizou o 
vôo historico chama-se “ Dama 
da Sorte II” , e foi comandado 
pelo capitão James Gallagher,

tes. Foram usados av*%s de Mellose, Minesota.

terra. Os três vôos ao redor 
do mundo, todos realizados 1'cãmara Federal.

que desconhecia oficialmente a 
existência da nova ala dissiden
te do PSD, é porque o Parti
do Republicano desconhece a 
extensão dos entendimentos que 
ela possa ter tido com o Gover
nador do Estado e dos quais 
resultou o apoio a este” .

O NUMERO CERTO DE
VOTOS
Quanto á referencia do depu

tado Simões de Almeida aos 90 
mil votos dados pela Ala dissi
dente para a eleição do sena
dor Bernardes Filho, indaga
mos-lhe se fora realmente essa 
a votação que recebera, ao que 
o senador mineiro prontamen
te respondeu:

— Não lhe posso dizer ao 
certo o numero de votos que o 
meu nome tenha recebido dos 
correligionários dessa dissidên
cia. Posso, entretanto, asseve
rar, ao contrario do que diz o 
ilustre deputado Simões de Al
meida, que muito me honro 
com estes votos que, por sinal, 
não foram dados a mim por 
qualquer merecimento pessoal, 
mas apenas e tão somente á 
causa da Coligação que no mo
mento era representada pelo 
nome do sr. Milton Campos pa
ra o governo do Estado, pelo 
nome para o Senado Federal e 
pelo o sr. Carlos Luz e outros 

«ilustres companheiros para a

com várias escalas para tomar 
combustível, cobriram apenas 
uns 29.400 quilômetros.

O capitão Bill Odom foi o 
ultimo que realizou um vôo 
destes no famoso "Reynolds 
Bomb Shell ” . Anteriormente, 
Odom e Milton Reynolds, o 
magnata das penas, realizaram 
a façanha. Alguns anos antes 
do seu vôo, Howard Hughes 
realizou outro semelhante.

Devo ainda esclarecer que 
também os candidatos da dissi
dência do PSD á Camara Fede
ral. dentre os quais o sr. Car
los Luz, tiveram extraordiná
ria votação do Partido Repu
blicano, por isso que, por por 
ocasião do pleito havia da par
te da Coligação grande interes
se moral em dar uma substan
cial votação ao sr. Carlos Luz 
que, certamente ha de se hon
rar do mesmo modo de ter ti
do os votos do Partido Repu
blicano” .

partamento da Justiça, onde 
são registrados os agentes e 
companhias ef países estran
geiros!

O russo é Valentin Gubit- 
chev, que exerce as funções 
de terceiro secretario da de
legação soviética junto ás Na
ções Unidas. Ambos foram 
detidos ontem ,durante um 
encontro em Nova York, 
quando miss Cloplon entre
gava ao cúmplice, um paco
te com resumos datilografa
dos, de informações, , secre
tas sobre a defesa nacional 
e outros assuntos.

C o n c l u í d a s  a s  
c o n v e r s a ç õ e s

RIO, 5 (Meridional) — 
Foram concluídas as negocia
ções que vinham sendo efe
tuadas entre as autoridades 
brasileiras e a delegação po
lonesa, visando um acordo 
comercial. O acordo deverá 
ser assinado solenemente 
dentro de alguns dias, sen
do .que a Polonia se compro
mete a pagar em dólares os 
saldos verificados a favor do 
Brasil.

Grande reunião de 
pecuaristas

S. PAULO, 5 (Meridional) 
— Realizou-se uma grande 
reunião dos pecuaristas, con
vocada pela Federação das 
Associações Rurais de São 
Paulo e de diversas zonas de 
criação e engorda do Brasil 
Central, com o objetivo de 
definir a posição da classe 
em face do mercado de car
ne e perspectivas de abaste
cimento no futuro.

Os congressistas veem re
cebendo isumeros telegramas 
de solidariedade de entida

des do interior que não pu
deram comparecer.

R e c e b i d o  n o  s é d e  d o  
g o v e r n o  o  g a l .  M e n =  

d e s  d e  M o r a i s
MONTEVIDÉU, 5 (UP) — 

Depois das homenagens que 
foram prestacfas á sua che
gada, pelas autoridades muni 
cipais, o prefeito Mendes de 
Morais, do Rio de Janeiro, foi 
recebido na sede do governo 
pelo presidente Battle Ber
res.

VARGAS E’ QUEM  
DECIDIRA’

SEGUIRA’ PARA SAO BORJA 
UM EMISSÁRIO TRA

BALHISTA

SAO PAULO, 4 (M.) — O 
deputado Porfirio da Paz de
verá seguir na próxima se
gunda-feira em companhia do 
major Nilton Santos para São 
Borga, a fim de se avistar 
com o senhor Getulio Var
gas e trocar idéias sobre a 
atual situação política.

Aos que nos informaram, 
os elementos petebistas, cabe
rá ao senhor Getulio Vargas, 
como presidente do Partido, a 
tarefa de escolha do terceiro 
nome para a comissão de re
estruturação uma vez que os 
dois nomes já são do conheci
mento publico.

Vários nomes vem sendo 
apontados como possíveis can
didatos àquele importante 
posto que decidirá da sorte 
de todos os diretórios parti
dários na capital e no interi
or do Estado.

Falou-se no nome do depu
tado. Nelson Fernandes, no 
entanto, cabendo ao senhor 
Getulio Vargas a tarefa dessa 
escolha a situação ficou bas
tante alterada e nem mesmo 
os petebistas sabem ainda 
qual a idéia do ex-ditador a 
esse respeito.

Afundou (o navio Guararema
S. PAULO, 5 (Meridional) 

— Quando saia ontem do por 
to de Santos, com destino a 
Laguna, o vapor nacional 
“Guararema” abalroou com o 
petroleiro norueguês “Brita- 
nia”, tendo o navio brasilei
ro afundado vinte minutos

depois.
O “Guararema”, cargueiro 

da Companhia Internacional 
de Transportes e avaliado em 
três milhões de cruzeiros, 
deslocava 552 toneladas. A tri 
pulação de 21 homens, sal
vou-se.

Só por coerecia oBrasil não parti
cipará da conferência deHavan?

RIO, 5 (Meridional) — O 
sr. Ciro de Freitas Vale se- 
certario geral do Itamarati, 
interrogado sobre os motivos 
por que não participará o Bra
sil da próxima Conferência de 
Havana sobre o destino das co
lônias europeías na América, 
esclareceu que agimos n&sse

sentido coerentemente com a 
atitude que assumimos em Eo 
gotá, onde nos abstivemos Uc 
votar a favor da realização 
dessa conferência.

Também os Estados Unidos 
não participarão da Conferên
cia, pelas mesmas razões.
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O abandono do campo
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Informações
uteis

FARMACIAS DF. PLAWTAO
Farmacu Almeida, a rua 

Joao i-essoa —• Cidade Alta.
fr.rmacia São José, á rua Pre

sidente (Quaresma —• Alecrim.

FILME8 DO DIA:
Kiü GRANDE — A ’s 16^0, 

18 e 20 horas — “ Piratas de 
IWonterey ’, uma produção em 
tecmcoior, com koa Cameron 
e Mana Montez.

Preço: Cr$ 7,2(L 
RLA — 13,30, 1& e 20,15 — 

“ Emoção Secreta’ , uma peli- 
cuia ae alta. dt amaticidade e 
emoçoes, com. Vv alter Pidgeon, 
June Aljson. e Claudecte Col- 
bert. ^ 4 -

Preço: iCr$ 6,00.
Em matinal ás 9,30 — 

“ Detetive do Terror” , uma co- 
emata ligeira, movietone e o 
senado “A Sombra do Terror”, 

rreço: Cr$ 2,50- 
S .  JL.Ü1S— A s  1 ^ 30  e  19,43— 

“ Condenado', um grande dra
ma, com James Mason e Ka- 
in.en Kyan.

preço: (Cri 6,00.
“ Segredos ao Ataude”,  e o se
riado “ U^Misterioso Dr. Sa- 
tan” . No palco —  "Domingo 
Alegre”, um colossal progra
ma ae atíaitorío, com sorteios 
e prêmios aos vencedores. 

ieço: Cri 2,50.
i>. i -r.i >ivt i —  ra,ò4 e  í j ,3U —

' Longe dos Olhos” , uma peli- 
cu.a ae aventuras.

A LECK U V í  —  13,bO t  19,43 —
"Alaüim e a Princeza de Bag 
Uad” , uma pelicula em tecnt- 
color, com  Corneíl W ilde,

Em matinal ás 9,30 — 
“ Manhã da Alegria” , um di
vertido programa de auditório, 
com inúmeras atraçtes, e o , 
senado “ O Morcego” .

POPULAR —  15,50 e 19,30 —  
“ Aventuras de uma Estudante 
Destemida”, e a ultima ser.e 
"O Monstro e o Gorila” .

PAGAMENTO NO TESOURO 
FEDERAL

O Tesouro Federal pagará 
dia 7: _

Agentes ¥  iscais do Impo sto 
de oonsumó e Salario-Familia 
aos Aposentados dos Institutos _ 
é Caixas de Aposentadorias e i 
Pensões. »

ESTADUAL
O Tesouro Estadual pagara l 

até o dia 9: a  -
A touos que deixaram de re

ceber no., dias indicados.

HORÁRIOS DE MISSAS
horários das missas domini

cais celebradas nesta capital, 1 
em diierentes igrejas:

A’s 5, 6, 7 e 9 horas — Ca
tedral. -.ásJÉ

a  s 5,30, 6,30 e 7,30 — Con
vento de Santo Antonio. 
do hospital Miguel Couto 

A ’s 4,30, 6,30 e 8.30 horas — 
Matriz do Dom Jesus das Do
res (Ribeira).

A’s 5;30 e 7 horas — Cape
la da Sagrada Familia (Rocas- 

A’s 5, 6,30 e 7,80 horas — 
Capela Salesiana.

A’s 7,30 horas — Capela de 
Santa Teraeinha (Tirol).

A’s 4,15. 6, 7,30 e 8.30 horas 
— Matriz de S. Pedro (Ale
crim).

A ’s 6,30 horas —  Capela da 
Imaculada Conceição.

A ’s 7 horas — Igreja do Ro- 
-ario.

A’s 6,30 horas — Colégio 
Marista.

A’s 6,45 horas — Colégio de 
Nossa Senhora das Neves.

e suas causas
J. Lamartine 

—  I I I  —

A uma geração de ufanistas a propalar 
a riqueza inexgotavel do nosso solo e as 
maravilhas de nossa opulência, vae se su
cedendo outra, a dos pessimistas, que dizem 
ser a terra brasileira muito pobre e em 
marcha acelerada para a esterilidade. A 
mim, me parece, que a um exagero vae se 
seguindo o outro, e que a ambos é preciso 
combater, não com palavras; mas com fa
tos, com a ação do homem aparelhado pela 
pratica e pela ciência agronômica para cor
rigir as deficiências de nosso solo e modi
ficar a sua composição, afim de permitir 
uma produção maior e melhor.

E' bem certo que o agricultor brasilei
ro tem, em regra geral, levado toda a sua 
existência a explorar a terra de maneira 
criminosa, destruindo a sua vestimenta ve
getal e protetora. A culpa é menos sua do 
que dos dirigentes, que não o educaram na 
pratica de uma agricultura racional, de res
tituição ao solo dos elementos exigidos pa
ra uma produção, senão crecente, ao menos 
constante.

As Estações Experimentaes destinadas á 
analise do solo, seleção de sementes, com
bate ás praças, métodos de adubação etc, 
são verdadeiras escolas orientadoras do a- 
gricultor e sintinelas de alarme para cha
mar a atenção dos técnicos para a queda 
da produção e seu abastardamento. Na Ale
manha, de solo pobre e arenoso, a produ
ção por area, antes da guerra, era superior 
a da França, que é o país de terras mais 
ricas da Europa, graças exclusivamente á 
orientarão dada por suas Extações Experi
mentações á agricultura, ensinando ao la
vrador a dar ao solo a composição adequa
da á cultura que ele desejava fazer.

Temos já extensas areas de terra aban
donadas, por improdutivas, que podem ser 
recuperadas para a cultura e voltarem a 
produzir, não o volume que já produziram: 
mas outro muito mais valioso, tanto pelo 
seu rendimento quantitativo, como pelo 
qualificativo. O agricultor, porem, ignora 
como fazê-lo, o valor que tem o adubo, co
mo adquerí-lo e como empregá-lo. Não tem 
recurso para comprá-lo, nem lhe facilitam 
a sua aquisição. Raras são as Estações Ex
perimentaes existentes no Brasil, que ori
entem o agrienitor a cultivar a terra com 
proveito, quer do ponto de vista do aumen
to da produção, quer de sua qualidade e 
processos de conservação.

O exodo dos camgtos está ligado a esse 
descaso e a esse abandono a que foi con
denado o trabalhador agricula. Os ensina
mentos da técnica moderna ainda não che
garam até ele, que se v, ao mesmo tempo, 
privado dos henefiesos da defesa sanitaria, 
do credito, dos transportes e, acima de tu
do, ainda explorado pelos intermediários. A 
cidade o atrai com uma força irresistível, 
como se fora uma libertação da escravi
dão em que tem vivido no interier atraza- 
do e desconhecido, em situação muito pior 
do que a do imigrante extraogeiro, assisti
do desde a hora em que parte de seu país 
de origem até se localizar no trato de ter
ra, que recebe de graça, com casa e ampa
ro economico.

Se não fizermos um estudo severo das 
condições em que vive o nosso trabalha
dor rural e não procurarmos estender até 
ele os meios de produzir melhor, mais ba
rato e com uma margem razoavel de lu
cro, teremos de *vêr engrossar, cada vez 
mais, a onda dos que fogem desse inferno, 
que é o sertão abandonado e desprotegido, 
onde permanecerão apenas os mais teimo
sos e recalcitrantes, que se deixam morrer 
no lugar onde naceram e onde lançaram as 
raíses de uma vida mizeravel e de sofri- * 
mentos.

O nordeste sente, mais do que outra 
região do país, os efeitos do exodo de sua 
população rural. Região pobre, visitada, de 
quando em quando, por secas arrazadoras 
e, por cima disso tudo, lhe agravando a si
tuação, abandonada de assistência pu^ua, 
as sangrias que sofre, perioilicamerçç, em 
sua população valida, não só redjiz Jhft a 
produção, como desfalca-lhe o capital HO
MEM.

E’ possível que haje quem julgue o  
nosso problema insolúvel e que considere o 
nordeste, dado o grande crecimento de sua 
população, com suas famílias numerosas, 
simples região fornecedoras de braços pa
ra as lavouras do sul, e de vidas para se
rem imoladas nos seringaes amazonenses. 
Que importa aos afortunados de outras par
tes do Brasil, aos que se enriquecem rapi
damente por meios ilicitos ou mesmo liei- <

tos, que aqui se morra de fome, ou que se 
viva eternamente condenado a uma exis
tência precarissima, que não permite dar 
conforto á sua familia, educação aos filhos, 
uiem conhecer e gozar dos frutos do pro
gresso e das alegrias e prazeres, que a ci
vilização proporciona? A distancia apaga do 
espirito do homem os sofrimentos alheios, 
Quem toma parte em lautos banquetes não 
tem olhos para a escassez da mesa do po
bre. t

Regiões bem mais secas e de solo mais 
pobre do que o nosso foram recuperadas 
pela técnica e estão em plena produção e 
prosperidade. Basta citar a zona dos Esta
dos Unidos, onde a queda pluviometrica» 
é menor do que aqui; mas onde os gran
des reservatórios e os trabalhos de irriga
ção possibilitaram uma abundante produ
ção agricula e crearam um ambiente a 
creação de gado fino e de elevado valor 
economico. Outro exemplo é o do Egito, cai- 
do em profunda decadência e hoje centro 
de grande riqueza, depois dos notáveis tra
balhos ali executados pelos ingleses.

“ O Egito, diz Fimentel Gomes com .
35.000 quilômetros quadrados (dois terços 
justamente da area do Rio Grande do Nor
te) mantem 18 milhões de habitantes, vi
vendo quasi exclusivamente da agricultura.

"Produzia, lá para 1944, 234.600 tone
ladas de fibra de algodão de primeira or
dem; 1.380.600 toneladas de trigo; 1.377.000 
toneladas de milho; 314.400 toneladas de 
centeio; 677.500 toneladas de arroz, alem 
de quantidades substanciais de sorgo, men- 
doim, açúcar, tamaras etc. Criava quasi 
dois milhões de ovinos, quasi um milhão 
de búfalos; 1.142.00 assninos; 943.000 bovi
nos; 1.500.000 caprinos; 155.000 camelos
31.000 cavalos; 23.000 mulas; 37.000 porcos. 
No Egito, alem das terras irrigadas, é o 
deserto absolutamente infecundo.” (Diges- 
to Economico).

Cito esses exemplos para provar que é 
possivel fazer do nordeste brasileiro um 
importante centro de cultura de cereaes, 
algodão e de creação, propiciando aos seus 
filhos vida modesta, mas feliz; apagando a 
lembrança das grandes migrações tangidas 
pela fome, em que brasileiros, desampara
dos de tudo, morrem pelas estradas, atraí
dos peia miragem da abundancia, muitas 
vezes creadas pelo governo, como na bata
lha da borracha, enganados e explorados 
pelos seus proprios agentes, abandonados 
depois, como animaes pestosos ,a morrer 
pelos pantanaes. Os mais felizes, que con
seguiram voltar, fugindo a credores insa
ciáveis, chegaram aos antigos lares doentes 
e inutilisados para o resto da vida.

E é esta a situação do nosso valente 
caboclo sertanejo, e é assim que no Brasil 
se combate o abandono do campo e a que
da da produção agricula, que traz o anca- 
recimento da vida.

A verdadeira solução do grande pro
blema do abandono do campo deve ser en
contrada numa ação conjunta de todos nós 
governos, associações de classes, capitalistas 
e grandes proprietários.

Aos governos, dentro da esfera de ca
da um, compete as grandes obras de açu- 
dagem, de irrigação, de transporte, educa
ção técnica e profissional, assistência eco
nômica sanitaria ao trabalhador, reflores- 
tamento, recuperação do solo etc. As asso
ciações de classe convocariam os seus mem
bros para um trabalho de cooperação com 
os poderes públicos e seriam orgãos de in
formação das necessidades mais prementes 
de cada região, colhidas depois de uma son
dagem cuidadosa e honesta. Os capitalis
tas podem e devem empregar uma parce
la de seus capitaes em obras de assistência 
e de utilidade, taes como hospitaes, mater- 
,,idades, fazendas modernas, dirigidas por 
técnicos, que ihes serviriam de estação de 
repouso e de campos de demonstração. 
Quanto aos grandes proprietários não seria 
difícil construírem uma serie de açudes 
médios e pequenos, barragens, casas higiê
nicas para os eus rendeiros, escolas de al- 
fabetisação, da ado uma colaboração eficien
te á campanha, que se impõe, de levanta
mento das forças econômicas do Brasil a- 
gricula, do qual por força da evolução, sur- 
giriam os pari ues industriais.

Se não levarmos os benefios da técni
ca moderna e do progresso ao interior, di
ficilmente o Brasil conseguirá povoar o 
seu “ in ter lanei ” de gente capaz. Os imi
grantes extrangeiros ficarão nas capitaes, 
agravando os problemas urbano com que 
já lutamos.

Seria um perigos o candi
dato o sr. A. TH íesquita

RIO, 5 (Meridional----- Es-
creve o Jornalista Samuel 
Wainer no “Diário Aa Noite” 
que em São Borja se consi
dera o sr. Adroaldo Mesqui

ta como um candidato dos 
mais pe rfgosos á sucessão do 
Rio Gr' uode do Sul.

O at .uai ministro da Justi- 
ça cor (taria com o apoio do

Ouçam Z Y B -5  
Radio Poti

R e p e rc u tia  “ Historia da 
cidade do Natal”  nosEE.UU.

Mr. Roscoe R. Hill, antigo ■ 
diretor dos Arquivos Nacio- j 
nais de Washington, é uma 
das autoridades mundiais na 
su» esepcialidade e como su
pervisor de bibliografias o regis 
to que acaba de fazer na “ Book 
Reviews” incerto na “ The 
America?” , Vol. V — Julho 
1948, assume especial relevân
cia para a divulgação da “His
toria da Cidade do Natal” .

Transcrevemos abaixo, na 
integra, ti aduzido do inglês, o 
artigo do sr. Roscoe R. Hill;

HISTORIA DA CIDADE DO 
NATAL — Por Luis da jCa- 
amra Cascudo — (Natal; Edi
ção da Prefeitura do Municipio 
— 1947 — 411 ps.)

A cidade do Natal, no Bra
sil. constituindo a região mais 
avançada ao nordeste do conti
nente sul-americano, foi f  n- 
dada no dia do Natal, no ano 
de 1599. Após uma longa e 
tranquila existência, ela ad
quiriu enorme importância 
durante a segunda grande 
guerra mundial, por causa da 
construção do grande aeropor
to de Pamamirim, o qual cons
tituiu o ponto de partida para 
os vôos transatlantiros dos 
aviões americanos que levavam 
tropas e mantimentos para as 
campanhas africana e européia.

Luis da Cantara Cascudo no 
seu livro sobre a cidade tra
çou a sua historia, com ampla 
documentação, desde os últi
mos dias do século XVI até ho
je. Em 44 capítulos, ele des
creve o aspecto da cidade em 
sua evolução e abrange todas 
as muitas atividades que fa
ziam parte da vida de seus 
habitantes. Os primeiros dias, 
a ocupação holandesa, as re
voltas dos indios, a organiza
ção administrativa, os costu
mes sociais, igrejas, festas re

ligiosas e populares, mercados, 
saude publica e medicina, co
mercio, hospitais e cemitérios, 
revoluções, luz, agua e trans
porte, correio e estrada de fer
ro, abolição 3a escravatura e 
estabelecimento da Republica, 
atividades literárias, a cons
trução e historia da Base de 
Parnamirim são tópicos abor
dados nas páginas do livro. Os 
nomes de todos os que contri
buiram para o crescimento da 
cidade são 'ir.encionaods e inú
meros detalhes ajudam a com
preender claramente o pro
gresso da Municipalidade. Des
tacamos uma detalhada descri
ção da maneira pelo qual a exe. 
cução capital de criminosos'era 
realizada nos dias em que ain
da existia pena de morte. O 
capitulo final contém as efe
mérides, dia a dia, dos aconte
cimentos notáveis que ocorre
ram durante quase os quatro 
e meio séculos de existência da 
cidade. Inúmeras ilustrações 
completam as informaçCes.

O livro é dedicado a Sylvío 
Pedroza, o Prefeito, cujo amôr 
por Natal e a herança espiri
tual de que é depositário per- 
mitêm-lhe administrar da ma
neira a mais .eficiente os ne- 
gx>cios do seu municipio. O 
patrocínio do sr. Piza Pedro
za tornou possivel a publicação 
deste interessantíssimo livro, 
que serve para tornar mais 
conhecida a antiga e histórica 
cidade do Natal, não só aos 
brasileiros, mas também a ci
dadãos de outros paises. Os 
habitantes de Natal, seu Pre
feito, e principalmente o autor 
devem ser felicitados pela pu
blicação desta utilissima “ His
toria da Cidade do Natal” .

Roscoe R. Hill 
ton DC.

Washing-

clero, que possue imensa 
fluência na zona colonial 
de também tem maioria 
PSD.

M-
on-

Foram contemplados neste Esiado os seguintes titulos:
7i 7.444-717.445 — combinação QSQ com CrS 20.000,00 pa
ra o sr. Francisco Matias Rodiigues, residente em Parazinho 
municipio de Baixa Verde.
720.293 — combinação XQI com Cr§ 10.200,00 para o sr. 
Manoel Tarquinio da Silva, residente em Parazinho no mu
nicipio de Baixa Verde.

Graças ao Novo Plano o qual na Ia combinação ofere. 
ce o capital Duplo, o snr. Francisco Matias Rodrigues tendo 
um titulo no valor de Cr$ 10.000,00 foi contemplado com 
Cr$ 20.000,00, isto é, com CrS 10.000,00 alem do capital no
minal de seu titulo; foi beneficiado pelo Novo Plano o sr. 
Manoel Tarquinio da Silva que tendo pago apenas duas 
mensalidades obteve mais Cr§ 200,00 alem do valor nominal 
do titulo.
PROCUREM CONHECER SEM PERDA DE TEMPO O NO
VO PLANO DA INTERCAP.
O proximo sorteio realizar-se-á no dia 31 de março de 1949 

AGENCIA GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
— Coronel Bonifácio, 202 —
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A N Ú N C I O S  C L A S S I F I C A D O S
Ofertas Pelo Reembolso Postal

É facil aparelhas seu Posto ou Garage para maior rendimento

D I V E R S O S

ENSINO SEM EXPLICADOR
ATEJfÇAO SENHORAS E SENHORITAS!

H

t o p
nUfl

Adquiram o novo Método de Corte e Cos
tura VOGUE para ALTA COSTURA, com 365 
figuras e com amplas ilustrações sobre a fa- j 
zenda. Ricamente encadernado, formato 20x27 
cm. Adquiram também o Esquadro Numerado j 
VOGUE, curvo, com escalas do busto, mem
bros e costas, e o Caderno com 300 medidas 
para homens, senhoras e crianças.
MÉTODO VOGUE Cr» 125,00 — Esquadro
Numerado CrÇ 40,00 — Suplementos ilustrados 

VOGUE Cr» 25,00,

Pedidos pelo reembolso postal para a
ESCOLA DE CORTE E COSTURA SAO PAULO

RUA 6, n. 1322 — CAIXA POSTAL, 152 — RIO CLARO 
Cia Mogiana — Estado de São Paulo

CURSOS POR CORRESPONDÊNCIA — Matricule-se no Curso 
e em 5 meses V. S. será lima perfeita modista, pelo moderno 
Método de Corte “ VOGUE” , em S fasciculos — Cursos de Corta- 
deira Técnica, com diploma de contra-mestre ou nos Curto? 

0  Especializados, com diploma de professora.
Solicitem-nos prospcctos para ensino da Arte e Modas

Srs. Médicos procu= 
rem junto ao seu li= 

vreiro
Radiologia clinica do apare
lho digestivo — Dr. Paulo de 
Almeida Toledi. Dois volu
mes — 948 paginas. 547 figu
ras — Preço: Cr$ 400,00. 
Entubação duodonal — Estu
do citologico do sedimento 
biliar — Drs. José Oria e 
Paulo Carvalha.es — 80 pa
ginas, 15 figuras. — Cr$ 70,00 
Pedidos pelo Reembolso Pos
tal para Finocckiaro e Crusoo 
Ltda.

Rua Wenceslau Braz. 78 
São Paulo.

S E M E N T E S  D E  
C E B O L A S

e demais variedades de 
hortaliças, Flores, Florestais,
fc-C.

Não as encontrando no seu 
fornecedor peça diretamente 

á
DIEBERGER AGRO CO

MERCIAL LTDA.
Rua Libero Badaró, 499-501 

Caixa Postal, 458 
— S. PAULO — 
Catalogo Grátis

HOMENS 
ENFRAQUECIDOS 

VELHICE PRECOCE 
IMPOTÊNCIA

O homem deve conservar 
suas forças juvenis; deve per
manecer viril porque as ma
nifestações da potência se
xual não pertencem senão á 
juventude. A velhice não tem 
idade. Existe uma só mocida
de sexual e a um dado mo
mento está se perde. Este mo
mento deve ser retardado a 
todo custo, porque traz sem
pre uma côrte infinita de 
misérias.

í i T i I f . K M i a  S. 1.

TEC
~ jiulty faia ai oáÁí Ç\á£icai

MASSA PARA ROLOS, NUMERADORES, 
HPOS, PÓ PARA ALTO RELEVO, OURO 
PARA DOURAÇÃO, COLA, CUNHAS 
E CHAVES, E TUDO CONCERNENTE  
ÀS ARTES GRÁFICA S, INCLUSIVE 

MÁQUINAS PARA IMPRESSÃO.
PEÇAM CATÁLOGOS

ATENDtMOi «10 RK» ÍÓLSO POSTAL 
MATRIZ: AV. N. SENHORA Df FÁTIMA, 84- A 

C. Poitol 3344 . RIO DE JANEIRO - 
F IL IA L , « UA SllV dRA  MARTINS. 3 0 0  

C  Postal 3420 - SÃO PAULO

RÁDIOS v a l v u V a s  

REDE ' PILHA • ACUM.

DESDE $ 550,00  • PEÇA 
C A T Á L O G O  G R Á T I S
»  % /  a  s PAULO-Cx4063
“  V r\ m  S,ST, tnetou, ui

- - - .X I
Cabelos Brancos 

O L E O  M A C  BIR
Não contém enxofre nem 

sais de prata. Vegetal e per
fumado. Combate a caspa e 
detem a queda dos cabelos. 
Não é tintura e não prejudi
ca a permanente. A’ venda 
nas boas Farmacias, Droga
rias e Perfumarias do Brasil. 
Atendemos pelo REEMBOL
SO POSTAL: V id ro ,............
CrS 20,00, livre de porte. Pe- 
diuos á Caixa Postal, 4.272 — 
Rio de Janeiro — D, F.

, LEIAM O j 
, “ Diário de Natal” j

Equipamentos
Matriz: Rio de Janeiro — Rua das Marrecas, 21 — End. Telegráfico: "WAYNOIL

M. MARTINS & CIA.
Av. Tavares Lira, 57- Cx. Postal 79

End. Tel.; IUZO Telefone: 1200 — NATAL — Rio Grande do Norte

S E R V IÇ O  A U T O R IZ A D O

Mercury

Linco.Vi
—  B E Z E R R A  &  C IA  —  

Oficina: —  Av. Rio Branco, 203

Discos
R C A  Victor

CONTINENTAL 
S T  A R
Ven tem

PAULA, IRMlOS t  CIA.
D r. B arata, 190

Ao fazer seu deposito 
consulte a

C O O P E R A T IV A  B A N C O  A U X I 
L IA R  DO C O M E R C IO  

Cobranças — Descontos — Depositos 
Garantia absoluta e as melhores con= 

dições oferecidas na praça

Cooperativa j Banco A tfilia r 
|  do Comarc.o

Praça Augusto Severo 105. Fone 1338
i

Tipografia Augusto Leite
A mais antiga da Capital

A G O R A , sob nova orientação 

Executa com absoluta precisão qual

quer serviço tipográfico

Grande estoque de material 
de escritório

Dr. Barata 192 —  Fone 1301

PREGOS
D e  procedência am e rica - j 
na da m elhor q u a lid a d e  i

Entrega imediata em 
qu iquer quantidade

Pr-*,• s especiais

Dr. Barata, 194

PREÇO GO DIA CR.$ 1,00

Entrada Cr. 5 0 0 ,00

Compre sua “ Smith 
Corona” portátil pa= 
gando 500,00 de entra= 
da e o restante em 10 
prestações mensais de 
CrS 250,00

Distribuidor: Wandick Lopes
Duque de Caxias 84

----
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Confronto de A vida de solteira é • • • Novidades ■ aa
(Continuação do Suplemento)
classes, com uma orientação
para o trabalho, com um sen
so prático das necessidades da

Mo nosso caso, ao contrário,
qualquer jovem sentir-se-ia 
acanhado de dizer que e por- 
tauor de ua.a carta de forma
tura, em cujo curriculo não te- 
unam Dgurado várias línguas, 
mosoiia e numerosas ciências, 
embora da maior parte dessas 
aisciphnas guarde apagadas 
temoranças, quando não desco- 
uheça o próprio nome do au
tor ao compêndio recomendado 
pelo proiessor.

Damos lustre a êste comen
tário, ouvindo Erico \ erissi* 
mo: "uma vez conversando*
com uma jovem que se orgu- 
lnava ae ter curso de famosa 
umversiuaae. Essa moça igno
rava geografia. Não conhecia 
um tm co nome da literatura 
irance a. De histórra, pouco 
entendia, Quando lhe pergun
tei que diploma havia tirado, 
responaeu me que fizera um 
curso de economia domestica •

Ü yankee conta, porém, com 
outros elementos de coopera
ção. Não e só o governo que 
ee obriga pela distribuição do 
ens no e divulgação da cultu
ra. Poderosa, a fortuna parti- 
cu.ar nao lhe nega amparo c 
concurso.

A’ parte de um diálogo, o 
escritor itinerante do pais dos 
dólares, regista esta cena:

— O que aconteceu, per
guntam a um jovem, que che
ga aiegremente.

__Morreu um milionário, ex
clama êie!
_Mas. .. que tem isso ?

Podemos, agora, concluir 
um pavilhão que nos faltava. 
O homem doou 800.000 dóla
res a nossa Universidade!”

Também do patrimônio da 
célebre Universidade de Chica
go consta que “ um quinto dos 
seus tundos vieram de donati
vos feitos por John D. Rocke- 
feller” .

»»*
"Aqui, porém, a'coisa é dife

rente .
O dinheiro sai, mas é dose 

homeopática. E ás vezes não 
sa, mesmo, como neste caso:

__ O diretor de um estabe
lecimento de ensino, do nosso 
interior, vendo-se em crise, to
mou a deliberação de apelar 
para um rico que apelidavam 
de homem benemérito. Man
dou-lhe uma longa carta, e fi
cou dorm.ndo nos louros do 
generoso auxilio.

A resposta não tardou. Des- 
norteante embora, quase mer
cenária .

— “Nada posso fazer pelo 
ensino, dizia o remanescente 
do rei Mídas, por que isso ca
be ao governo. Dou-lhe, po
rém, um conselho nascido da 
minha experiencia: reduza as 
despesas para alcançar um 
equilibrio, ou então faça um 
empréstimo na Legião Lrasi- 
leira” .

***
Este registo tenta estabele

cer um confronto.
Deploravelmente, um triste 

confronto.
Mas, enfim, realidade.

(Continuação d0 Suplemento)
sinala a paradoxal Holly
wood e seus formosos e am
plos “homes”, aninhados en
tre as árvores e as flores 
-ropicais de Beverly Hills.

Correndo ainda o carro a 
coda velocidade, o atlético 
mancebo assume uma atitu
de romântica e monologa:

— Um d^i formidável, es
te que passamos no mar. 
jimo-me 100% feliz!

Volta para mim seu rosto 
queimado de sol, expressivos 
oihos castanhos e acrescenta:

— Mitchell Leisen costuma 
aizer-me que jamais coisa 
alguma me tornará mais fe . 
’nz como fazer, e fazer bem, 
seja lá como for.

Ele ba.via passado alguns 
dias filmando um tema de 
amor. Jantamos juntos e dan 
çamos naquela noite. Com
preendí o que o bom moço 
sentia. Tinha trabalhado e 
trabalhado bem, necessitando 
pois de lisonjear e . . .  ser li- 
sonjeado. O mar, o céu, a 
íua, tinham-lhe penetrado 
na alma.

Comigo, dava-se o mesmo. 
Havia trabalhado durante 
três meses, na filmagem de 
•AS DUAS SANTINHAS”, 
juvindo continuamente as 
instruções do diretor. E a- 
quele pedaço de vida que vi
víamos era como uma fuga á 
vida real, uma dessas de
liciosas horas que nunca se 
esquecem... e que são tão 
comuns nas fitas de cinema.

Certo dia, conversei com 
Jlionor Glyn sobre o tema 
casais felizes e casais infe

lizes”. Não parecia ela mui- 
.o 'convencida de que o casa
mento significasse infalivel
mente a felicidade. E ela de
ve ter opinião decisiva nes- 
e assunto, pois poucas nove

listas no mundo escreveram 
com mais equilibrio e pru- 
iencia do que ela.

A  perfeita felicidade — 
risse Elinor nessa ocasião — 
é uma comunhão fisica e 
moral com alguém a quem 
se ama. Mas casos desses são 
tão raros, minha amiga, que 
se deve falar deles no mes
mo tom discreto em que se 
contam historias de fadas ás 
crianças. No meu modo de 
vêr, a felicidade que se ba
seia no egoismo — e muito 
do que per ai se chama de 
amor não passa de egoismo 
— depressa vem a fenecer.

E%Elinor Glyn a mais ge
nerosa de todas as mulhe- 
com todos, principalmente 
para as moças, pronunciava 
estas palavras com marcada 
melancolia. . . - «-> - ■ - w-

Depois, no dia seguinte, di- 
rigi-me a Santa Monica, pa
ra nadar, e a noite, jantar 
no “Derby”. A  meu lado, no 
auto, ia um outro amiguinho 
meu, um “as” da tela, um da
queles cujas mãos revolve
ram até o fundo da arca do 
tesouros que Aladim fran
queia em Hollywood aos feli 
zes conhecedores da palavra 
magica que governa a lam- 
pada maravilhosa. . .

O amor, Joana, é um esta-

C O M O  A P R E N D E R  A D A N Ç A R
Agara em  3.* edição

Ampliada, com  os últimos passos de Bolero, 
Swing e Samba, contendo 94 gráficos e 254 
passos, facilitando a senhoritas e cavalheiros 
aprenderem em suas próprias casas em 10 dias 
apenas, no principio sem companheiro ou 
companheira. Método de ritmos modernos 
pelo Pr oi. Cíno Fornaclarl, professor do Club 
Militar da Força Publica de S5o Paulo.

PREÇO C R $ 35,00-
Pedidos pelo Reembolso Postal, com  o  autor:

Caixa Postal, 649 — São Paulo

se, — observou ele a pro- 
posito, ou melhor, sem pro- 
posito algum ... mas não du
ra muito. E o dinheiro, tão 
cobiçado e desejado positiva
mente não traz felicidade, 
como tampouco o traz a glo
ria. . .

Meu interlocutor deixa-se 
ás vezes, dominar por um 
d.oloroso pessimismo sincero 
ou não sei dizer.

— Sua fisionomia não é 
nada animadora — disse-lhe 
eu. Que aconselha então?

— A vida corre, vôa, e a- 
cho que . o melhor é que co
lhamos, uma hora feliz aqui, 
outra acolá, quando se nos 
depara a ocasião — terminou 
ele.

Não julguem, entretanto, 
que tenho raiva dos homens... 
Longe disso Tenho muitos a- 
miguinhos, muitos mesmo. 
Tenho muitos outros cava
lheiros a quem admiro e res
peito. Aceito convites para 
jantar e , em honra do anfi
trião, visto-me e preparo-me 
o melhor que posso. Danço 
com eles, nado em sua com
panhia, telefono-lhes agrade
cendo as flores e recordo-lhes 
os aniversários natalicios 
com longas mensagens tele
gráficas.

Muitas, muitas vezes, senti 
que com mais um empurrão- 
zinho de Cupido teria chega
do a casar-me. E, nestas con
dições, penso que estive de 
fato enamorada. . .  algumas 
vezes.

Acredito, naturalmente 
que me venha a casar algum 
dia, mas só no dia em que 
houver entregue, sem reser
vas, o meu coração. Mas, 
quando me casar procurarei 
por todos os meios e modos 
evitar o divorcio tão em mo
da hoje em dia. Evita-lo-ei, 
casamento é uma loteria, não 
aproveitando a experiencia 
que adquiri observando os 
matrimônios alheios.

Aqueles que dizem que o 
casamento é uma loteria, nço 
sabem o que dizem, porque 
os casamentos que fracassam 
são aqueles que se fizeram ás 
cegas, á maluca, sem uma es
colha previa, pçrudente e re
fletida.”

Rilke
(Continuação do Suplemento)
o misticismo de Rilke e faz 
vêr que o poeta do “Livro de 
floras” não é o mistico, tal 
como a acepção do têrmo dei
xa entender e muitos autores 
afirmavam, ganhando a clas
sificação quase que um cara- 
ter de cousa provada. Igual
mente admiravel e de grande 
lucidez é o capitulo em que são 
estudadas as possíveis influen
cias de outros autores sôbre 
Rilke, quando o autor demons; 
tra um agudo senso critico na 
avaliação dessas influências 
propaladas e um critério mui
to justo em não superestimar 
tal sub-aspecto na obra de um 
gênio que se realizou integral
mente. Enfim, “ Rilke, o Poeta 
e a Poesia” marca a primeira 
contribuição brasileira á biblio
grafia rilkiana, atingindo um 
plano de elevado mérito e de 
indiscutível importância.

(Continuação do Suplemento)
mida pelos pescadores e que 
nos mapas do tempo aparece 
assinalada por deanonios, 
sendo considerada pelos cro- 

I nistas da época como a ilha 
maldita. Não se trata, po
rém, de um romance de a- 
venturas. A historia é verda
deira. Traz a realidade ma
ravilhosa de uma época, em 
que a Europa vivia abalada 
pelos sonhos dos descobri
mentos maritimos, quando as 
paredes das tavernas e hos
pedarias viviam cobertas por 
desenhos representando Ín
dios, monsiros, serpentes e 
demonios, que os marinhei
ros tenam conhecimenio nas 
terras pagas. José Lins do 
Rego, com a sua habitual a- 
gudeza de analise, escreveu 
a proposito do romance: 
"Margarida La Kocque é uma 
francesa da época, dos desco
brimentos, uma alma satura
da peias fabulas do mundo 
novo, atraiçia ao desconheci
do pei imaginação ardente e 
pelos desejos de um corpo vir 
gem de sensações. O que e- 
xiste do outro lado, é tudo 
que seu subconsciente verti
ginoso aspira, é o mistério 
do sexo em eonubio com o 
mistério de um sobrenatural 
que os sentidos percebem 
com uma realidade terrível. 
Mas, o que mais me apaixo
nou no livro, é o tom da nar
rativa lirica, o trágico que 
se aproxima do trivial e nos 
conduz ao profundo da vida. 
Mistério e realidade se cru
zam, se confundem, estre
mecem de uma poesia que 
nos esmaga”.

UM IMPORTANTE LIVRO 
DO DEPUTADO E ECONO
MISTA ALDE SAMPAIO

“Lições de Economia Cir
culatória e de Economia Re- 
partitiva,” do profesor Alde 
Sampaio, cuja 2a edição, re
vista e grandemente aumen
tada na parte referente á 
Economia Repartitiva, acaba 
de ser publicada pela Livra
ria José Olympio Editora, 
em 2 volumes, é um.desses 
livros que só na aparência 
interessam apenas aos técni
cos ou especialistas. O autor, 
catedratieo da Faculdade de 
Ciências Econômicas da U- 
niversidade do Brasil, depu
tado federal pelo Estado de 
Pernambuco, é um dos nos
sos mais reputados economis
tas e no seu livro, debaten
do embora um assunto bas
tante especializado, não se 
torna árido nem desinteres
sante. Pelo contrario, estu
dando o tema com originali
dade e rigoroso critério ci
entifico, Alde Sampaio reve
la excelentes qualidades didá 
ticas e amplia os horizontes 
culturais de qualquer leitor. 
Por outro lado, sua obra re
veste-se de grande oportuni
dade, pois nela o autor, estu
dando a Repartição da Renda 
Social, compara e analisa os 
fatos como se passam nos 
paises capitalistas e n<a Rús
sia Soviética, E’ u^na obra 
de carater amplo, que inte
ressa a quantos se preocu
pam com os problemas vi
tais do mundo de hoje.

LEITE DE COLONIA CrJ 7,00
— FASTA “ ODOL” Cr$ 4,50
— MAMADEIRA “PIREX” 
Crf 12,06 — IPRIL CrS 8,00 — 
BRILHANTINA “ RUDA” CrJ

7,00 — NA FARMACIA 
“ SANTA CRUZ”
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No m u n do dos livro s
(Continuação do Suplemento)
leza e legancia. Com o recente 
lançamento de “ Segredos da 
Infancia” , a Editora Globo a- 
presenta Augusto Meyer como 
autor de memórias, numa au
tobiografia em que o ensaio e 
a poesia andam de mãos dadas. 
O autor narra a sua infancia 
com realismo, em paginas on
de o passado revive transfigu
rado pela saudade.

DS DEZ MAIORES ROMAN
CES DO MUNDO
Em meados do ano findo, 

realizou-se um inquérito entre 
os mais proeminentes intelec
tuais brasileiros para saber 
quais os dez maiores romances 
do mundo. A classificação final 
foi a seguinte: “ Guerra e Paz” , 
de Tolstoi; “ Dom Quixote” , de 
Cervantes; “ Em Busca do Tem
po Perdido” , de Proust; “ O 
Vermelho e o Negro” , de Sten- 
dhal; “ Judas, o Obscuro” , de 
Hardy: “ Tom Jones” , de Fiel- 
ding; “ Crime e Castigo” , de 
Dostoiewski; “ Os Irmãos Kara- 
mazov” , de Dostoioewski; “ A 
Cariuxa de Parma” , de Sten- 
dhal. Empataram: “ Madame
Bovary” e “ Educação Senti
mental” , de Flaubert.

W ildeana
(Continuação do Suplemento) 
se dirige ao artista, mas ape
nas ao publico... Nunca pode 
a arte ter outro objetivo do 
que sua própria perfeição e ao 
crítico concerne dar á arte seu 
fim social...

. . .  A  beleza é n unica coisa 
a que o tempo não pode causar 
nenhum prejuizo.

Tudo que é popular é falso.

A  religião nasce do senti
mento artístico; jamais, um 
proviría do outro.

Na realidade, a coisa mais 
anti-artística de nosso século 
é para mim, não a indiferença 
do publico pelas coisas belas, 
mas a dos artistas pelas coisas 
chamadas feias.

O que vocês, pintores, devem 
pintar não são as coisas como 
são, mas como parecem ser; 
equivale a dizer — como não
são.

Enquanto houver num qua- 
I dr0 o menor sinal de técnica 

ele não estará concluido. Quan
do é que um quadro está con
cluido? Quando desapareça to
da marca de trabalho e os 
meios empregados para alcan
çar os resultados.

Não há objeto, por feio que 
seja, que em determinadas con
dições de luz e sombra nãio pa
reça belo.

.. .não falemos nunca de um 
povo artístico, pois jamais exis
tiu semelhante coisa.

Não nos esqueçamos de que 
nunca, desde que o mundo exis
te, se conheceu uma época ar
tística nem um povo artista. 
O artista sempre foi e conti
nuará sendo uma maravilhosa 
exceção.

Que é um povo artista, senão 
um póvo que ama Seus artistas 
e compreende sua arte? Os 
atenienses não faziam nem 
uma nem outra coisa.

(Seleção de Wilson Figuei
redo)

E’ interessante notar que to
dos esses livros j*a foram ou es
tão sendo tra duzidos para o 
português e que uma mesma e- 
diiora, a “ Globo de Porto Ale
gre, publicou ou está publican
do seis dos dez grandes roman
ces, a saber: “ Guerra e Paz” , 
“ Dom Quixote”  (condensação), 
“ Em Busca do Tempo Perdi
do” , “ O Vermelho e o Negro” , 
“ Tom Jones”  e “ A Cartuxa de 
Parma” .

TRADUÇÃO DE UM “ BEST
SELLER”
A Editora Globo acaba de pu

blicar, em esplendida tradução 
e adaptação de Hamilcar de 
Garcia, o grande livrinho hu
morístico de Charles Sale, “ O 
Especialista. Esta obra, não obs
tante sua extensão reduzida, al
cançou enormes tiragens nos 
Estados-Unidos e na Inglater
ra. Focando a personalidade de 
um rústico construtor da mais 
primitiva forma de engenharia 
uanitaria, dá ao leitor uma vi
são cômica da especialização 
técnica.

“BASES E SUGESTÕES PARA
UMA POLÍTICA
SOCIAL
Este livro do político e inte

lectual gaúcho Alberto Pasqua- 
lini vem merecendo do publi
co uma aceitação cada vez mai
or. Aparecido em outubro do 
ano passado, já se encontra 
quase esgotado, o que demons
tra o grande interesse dos lei
tores pelos assuntos economi- 
co-sociais. E’ provável, portan
to, que a Editora Globo reedi
te em breve essa obra.

A tôm ica •••.
(Continuação do Suplemento)

se casaram. Vindo ao México 
em 1941, apareceu nos palcos 
locais como bailarina de rum
ba, sob o aplauso delirante do 
publico. Não tardou em efetu
ar o “ debut”  na sétima arte. 
Foi a pelicula “ Los Emigran
tes” , realizada por Manoel O- 
jeda em janeiro de 1942, filme 
aliás que nunca foi estreiaflo. 
Em dezembro do mesmo ano, 
atuou em “ Noites de ronda” , 
junto com Ramon Armengod e 
Susanna Guizar, um filme diri
gido por Ernesto Cartázar e Ro
berto Cavaldon. Logo depois, 
seguiu “ Konga Roja” , em a- 
bril de 1943, ao lado de Pedro 
Armendariz. Sua popularidade 
data precisamente desde a es
treia destes filmes.

De então para cá, figurou em 
cerca de vinte produções, en
tre as quais queremos indicar: 
“ Viva Àii desgracia”  — “ To
ros, amor y gloria”  — “ Mi rei
no por um torero”  — “ La rei
na do Tropico”  — “ Marco An- 
tonio e Cleopatra”  — “ Lasin 
ventura” e “ La bien pagada” .

Há alguns anos, atuou em La 
Habana, ao lado de Ramon Ar- 
mengad, em uma pelicula cha- 
nada “ Embrujo Antilano” . A- 
tualmente, em consequência da 
sua recente viagem á Espanha, 
é artista exclusiva da Suevia 
Ultramar Filmes, e se prepara 
para o seu proximo filme que 
se intitulará “ Amores de fogo” .

Divorciou-se no ano passado 
de Juan Orol. contraindo ma
trimônio depois com o cinema- 
tografista Ramon Pereira.

Maria Antonieta Pons é o ti
po da beleza latina. Muito tem
peramental, de ótimo coração. 
E os brasileiros já são seus fãs. 
Prova-o grande numero de cor
respondência que ela recebe do 
Brasil.
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Crônica social
AÁtYERSARIOS

HOJE
Senhores «i

Aldo Fernandes de Melo,
diretor-presidente da Casa
Bancaria Norte-Riograndense 
Ltda. e figura de relevo em 
no-sos meios sociais.

— Salustiano Cacho, funcio
nário d oTelegraío Nacional.

— Abilio Chacon, farmacêu
tico em Currais Novos.

— João Galvão de Oliveira, 
auxiliar do nosso comercio.

— Raimundo Machado, co
merciante nesta cidade. ,

— Richelieu Pedroza. agen
te fiscal do Imposto do Con
sumo.
Senhoras ■ t

Mana Magia Pacheco, espo 
sa do sr. Eduardo Pacheco.

— Hermelinda Teixeira de 
Melo, viuva do sr. Olinto Tei
xeira de Melo.

— Honorma Morais de Oli
veira, esposa do nosso campa 
nheiro de trabalho Severino 
Ramos de Oliveira.

__ Ivone Pereira Narques
esposa do sr. Oscar Marques 
comerciante nesta cidade.

— Dulce Pinto Dantas, es
posa do general Antonio Fer 
nandes Dantas, oficial refor
mado do Exercito Nacional e 
ex-interventor deste Estado 
J ovens

Álvaro Muúa.,o ue Lima, 
funcionário dos Correios e Te-1 
legrafos e aluno da Escola 
Técnica de Comercio de Natal.

— Sinval Fagundes, filho do 
sr. Severmo Bezerra da Silva. j

— Clidenor Lima, filho do 
sr. Sérgio de Lima, funcioná
rio do Departamento de Im
prensa.
benhoritas

Maria de Lourdes Araújo, 
filha do sr. Silvino Francisco 
de Araújo.

— Luiza Melo, filha do sr. 
Antonio Ferreira Melo, comer
ciante nesta praça.

—Tamar de Oliveira, filho

cio sr. Aparicio Martins Ca
valheiras, residentes em Reci
fe.
Crianças

Vitoria, filha do nosso com
panheiro .Américo de Oliveira 
Costa e de sua esposa d. Ze- 
finha dos Santos Costa.

— Aida, filha do sr. Manoel 
Euripedes de Vasconcelos e de 
sua esposa d. Amélia de Vas
concelos .

— Antonio Alcione, filho do 
sr. Antonio Romeiro e de sua 
esposa d. Severina Dias Ro
meiro.

AMANHA 
Jovens

Nelson Santiago da Silva, 
3o sargento do 16° R .I, 
DIVERSAS

A sra. Zéfinha dos Santos 
Costa reabrirá, no prorimo dia 
15, o seu curso particular de 
arte culinária, podendo ser 
procurada em sua residência 
a rua Prineeza Isabel, 806.

MISSAS
Foi ontem rezada na Cape

la do Hospital Miguel Couto, 
missa de 7o dia por alma da 
sra. Darcilia Guimarães de 
Alvarenga Peixoto, falecida no 
Rio de Janeiro.

Instituto Historico
ASSEMBLÉIA GERAL 

DE ELEIÇÃO
São convidados todos os so- 

cios do Instituto Historico e 
Geográfico de presente nesta 
capital para se reunirem, ! 
em assembléia geral eleitoral 
no dia 6 do cdrrente, domin
go, ás 14 horas, na sede so
cial,, á Rua da Conceição, 622, 
além de outros asuntos ele
gerem a diretoria e comissões 
permanentes para o biênio a 
ín ciar-se a 29 do corrente 
mês, e, no caso de não ha
ver numero legal, em primei
ra convocação, ficam desde 
logo convidados,' para, com 
qualquer numero acima de 
cinco (5), constituirem ás 15 
horas no lugar indicado, a 
assembléia eleitoral e mais 
assuntos da convocação, na 
forma dos Estatutos de 27 
de março de 1927.

Secretaria do Instituto His
torico, em Natal, Io de mar
ço de 1949.

V. de Lemos Filho.
2o Secretario.

Novo ensaio» hoje» do 
selecionado brasileiro

RIO, 5 (Meridional) — A- 
manhã ,em Poços de Caldas, 
os jogadores realizarão mais 
um ensaio de conjunto pre
paratórios dos jogos do cam- 
penato sul-americano de fu
tebol.

Ontem, o técnico Flavio 
Costa realizou um individual

e apenas Chico não tomou 
parte, devendo, entretanto, 
treinar amanhã.
' Cada dia, tem-se a impres
são de que Flavio o ganizârá 
a defesa do scratch á base 
da defesa do Vasco da Gama, 
com Noronha r.a posição de 
medio esquerdo.

O quadro titular, para o 
treino de amanhã, deverá se

apresentar, inicialmente, com 
a seguinte constituição:

Eli, Danilo e Noronha; Cláu
dio, Zizinho. Otávio, Ademir 
e Chico.

Não se fc j futebo
Pessiste a crise entre a F. N. D. e os clubes dissi- 

dentesr-Começará a debandada aos "cracks”

DR. AL VARO VIEIRA 
Chefe de Clinica Cirúrgica 

do Hospital Miguel 
Couto

I CIRURGIA GERAL 
i DOENÇAS DE SENHORAS 
| ELETRICIDADE MEDICA 
! Consultorio: Ay . Duque
< d« Caxias, 198 íTerreo) 

Da* 10 ás, 12 e 14 ás 18 
horas — Fone: 1284 

Residência: At . Getulio |
Vargas, 704 — Fone: 1423

Ponto Comercial
VENDE-SE por Cr* ........

180.000,00 — ou permuta-se 
por prédio comercial — uma 
casa no melhor trecho da rua 
Princesa Isabel, lado da som
bra, com 4 quartos internos a 
3 externos, 2 salas, terraço, 
copa, cosinha, estante e armá
rios embutidos, lavanderia, 2 
saneamentos, jardim, terreno 
ao lado, quintal, toda forrada, 
piso de taco, portas internas 
de imbuia envernizadas e piu- 
tura lavavel. Tratar na mes

ma rua n° 602, diariamente, 
de 12 ás 13 horas.

VENDEM-SE os prédios ns. 
162 e 166, á Rua Dr. Barata, 
e o prédio 648, com as respec
tivas instalações, localisado á 
Rua Princesa Isabel, esquina 
com a João Pessoa, (onde fun
ciona a Sorveteria Cruzeiro).

A tratar á Rua Dr. Barata, 
158 (Farmacia Santa Cruz).
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T E R R E N O S
VENDE-SE um terreno me

dindo 20 metros de frente por 
25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’, nesta cida
de . Informações com Ismae. . clubes dissidentes e 
Ramos das Neves, neste ves- Est,am0S; assim em 
pertino. _______________

As atividades do futebol 
estão paralizadas desde a 

conclusão do campeonato.
Alguns movimentos foram 

iniciados no sentido de tra
zer a esta capital o Bangu e 
o Esporte Clube do Recife, 
mas fracassaram. Quanto á 
temporada do campeão Per
nambucano, a direção do A- 
merica continua trabalhando 
e agora, com a presença em 
Natal do esportista Alberto 
Moura, Diretor do Departa
mento de Desportos Terres
tres do rubro-negro recifen- 
se, foram reiniciadas as de- 
marches.

Enquanto isto, é quasi com
pleta a inatividade nos clu
bes, decorrente, com efeito 
da situação criada entre os 

a FND. 
março,

C A S A S

Avenida Deodoro, 635 
------  HOJE

Fone: 1531

Matiral kz y 30 hs

BAILANDO COM 9  CRIME
Um m o v i m e n l j drama policial

Matinée ás 15,30 e ?o"rée  ás 18 e 20 hs.

Piratas de M onterey
Grande produçf.o e n 

Maria Monte?, e L j
nicolor com 

4 Caireron

------  Quinta-feira ------
L A  F I T E  O C O R S Á R I O

com Frederic March

ALUGA-SE a casa na praia 
de Areia Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar’ com Madruga na Ca- 
mara Municipal. __________

VENDEM-SE na vizinha ci
dade de Macaiba, á Praça Cel. 
João Soares, uma casa de bôa 
construção, com bem montada 
e afreguesada padaria; contí
gua a esta uma casa para re
sidência, ambas tendo instala
ção dágua potável a toda ho
ra e junto a elas um armazém 
para cereais.

O motivo da venda é que o 
proprietário sç acha com avan
çada idade, tendo passado 40 
anos no ramo, "fazendo muito 
bom negocio o que prova sua 
situação financeira.

Tratar com José de Melo, na 
cidade de Macaiba.

prejudicial ás atividades do 
popular desporto bretão. Ef 
preciso convir que enquanto 
permanecemos nèsse paradei 
ro. na Paraiba, o futebol es
tá se reerguendo de maneira 
assombrosa, sucedendo-se as 
temporadas, quer em João 
Pessoa, quer em Campina 
Grande, sem duvida um dos 
grandes centros esportivos 
do nordeste.
RECOMEÇA A 

DEBANDADA 
A situação em que se de

bate o futebol nktalense já 
começa a produzir os seus» 
resultados desastrosos, prin- 
cip; lmente para os clubes. 
Dequinha, um dos bons va
lores do nosso futebol, está 
em Mossoró, segundo apura
mos, aguardando, apenas,
transporte para Pernambuco, 

e a situação não pode conti- afim de ingresar no Esporte 
nuar sob pena de ser seria- Clube do Recife, 
mente prejudicado o futebol ] Consta, também, nas rodas 
natalense. O caso reclama, ] esportivas, que os clubes ma-

mora se torna cada vez mais

- AA/ .'A V W '-

M A Q U I N A S

Rio de Janeiro

S /A  B IR A SIL E IR A  D E  C O M E R C IO  E E X P O R T A Ç Ã O

—  B r a c o r e p  —
Avenida Calógeras, 15=A

—  P R O C U R A  —
Representante exclusivo trabalhando por conta própria, 

paj*a a venda de seus artigos de importação, como: 
Instrumentos cirúrgicos: marcas 
Q E N T IL E . L U E R , N O G E N T  

Catgut— linho— seda— crino: marca S P E C H IR , fabricam  
tes sucessores de L E C L E R C  

Microscópios: B. B. T . K R A U S S , N A C H E T  
Scialj tiques. B. B. T . K R A U S S  

—  Material Hospitalar —
Material de Laboiatorio: JOB1N & Y V O N , BOU T Y , etc. 

e diversas marcas de material ótico e fotográfico. 
Fazier oferlta dardo todas informações sobre atividades 

antrior e referencias bancárias

MAQUINAS Singer — Na 
Agencia Informadora Poti
guar, á rua Ferreira Chaves, 
74. vendem-se u’a máquina 
“Singer” para sapateiro e di
versas para costura e bordar.

Con2,pram-se também por bom 
preço.

D l  V  E R S O S
EMPREGADO DE BALCÃO

Precisa-se de um rapaz que 
tenha bastante prat'ca de bal
cão de tecidos na Rua Ulisses 
Caldas, 144.

visando conquistar o meia- 
direita Pernambuco, do Ame 
rica. E por ai, costinuará a 
deserção.. .

Numere avulso 
C rí 1,00

AUTOMOVEL FIAT
Vénde-se um, tipo Balila, 

ano 1940. Ver e tratar á rua 
29 de Novembro, 1007 — Tirol, 
junto á Vila do IPASE.

VENDE-SE um cofre mar
ca “ Lusitano” , semi-novo. A 
tratar na “ Sapataria Silva” , c-u 
pelo telefone 2091.
A V I S O

A Cruzeiro do Sul Capitali
zação S|A vem comunicar aos 
seus portadores de Titulos, 
que, nesta data, mudaram seu 
escritório da Rua Dr. Bara
ta 241, para o Edificio Aure- 
liano, Io andar, sala n° 115 — 
Praça Augusto Severo.

NÃO PARTICIPARÃO DO 
SELECIONADO 
PERUANO

LIMA, 5 (UP) — A Fede
ração Peruana afastou defi
nitivamente do seu seio 6 jo
gadores de futebol que aban
donaram a concentração na 
Escola de Aeronáutica, onde 
estavam treinando para o 
Campeonato Sul-Americano, 
a ser disputado no Brasil. A 
fuga efetuou-se durante o 
Carnaval.

Mesa redonda na AABB
Para resolver o impasse entre os clubes e a F.N.D.

Por iniciativa do esportista 
Alberto Moura, presentemen
te nesta capital, deverá se 
realizar, hoje, ás 8 horas, na 
sede da AABB, uma mesa 
redonda de todos os repre
sentantes dos clubes filiados 
á Federação Norte-Riogran
dense de Desportos, afim de 
ser tentada uma solução para 
a crise existente no futebol 
natalense.

Como elemento apazigua- 
dor ,o ex-presidente do Santa

Cruz dirigirá um apelo aos 
Clubes e á imprensa, num es
forço tendente a harmonizar 
o ambiente hostil criado a- 
pós as eleições de dezembro 
ultimo.

Feito isto, o atual diretor 
de desportos terrestres do 

j Esporte Clube do Recife, a- 
presentará, então, condições 
p..ra uma temporada do cam
peão pernambucano nesta ca
pital, onde disputaria dois 
jogos, contra o ABC e o A- 
merica.

- - -  J-3L'*
Tudi, depende, entrentan- 

to, do resultado da reunião 
convocada para hoje que se 
espera decorra em ambiente 
de perfeita compreensão, 
tendo-se em vista o apazigua 
mento da vida esportiva na

talense. para que, assim, os 
clubes e os dirigentes possam 
trabalhar em prol do desen
volvimento dos esportes em 
nossa terra, ao qual não te
mos regateado o nosso con
curso expontâneo e sincero.



o Diana u 
deputado Dioclecio 
Duarte

Esteve na tarde de hoje 
em visita ao Diário o deputa
do Dioclecio Duarte repre
sentante potiguar na Cama- 
ra Federal pertencente ao 
Partido Social Democrático. 
O deputado Dioclecio Duarte 
jque se achava acompanhado 
co  jornalista Romildo Gurgel 
diretor do Departamento de 
Imprensa apresentou despedi 
cas por ter de viajar possi- 

jlmente hoje para a Capi
tal da Republica.

“ O Noivo de Luiza” 
pelo Conjunto Tea= 
trai Potiguar.

A diretoria do Conjunto 
Teatral Potiguar em sessão 
de anie-ontem, designou o 
dia 18 cio corrente tpara a 
primeira representação da 
comedia de Saint-Clair Sên- 
. 'ó, íntuulada “ O Noivo de 
j_niza”, com que o apreciado 
sodaitcio de amadores inicia 
a sua temporada artística de 
1949.

“O Noivo de Luiza” cons
titui suceso no teatro do 
Lénne, do Rio de Janeiro, 
pela companhia Aimée.

Os papéis da comedia es
tão assim distribuídos: Ju-
dith, Clarice Palma “Luiza” 
Ivône Nunes; “Armando”, 
Mussolini Fernandes; “V«an- 
da” Procilia Fonseca (es
treia); “Fausto” , Paulo Tei- 
xei.a; “ Evaristo”, Marcelo 
Fernandes.

A representação da peça 
de Saint-Clair Senna. cons
tituirá de certo, mais um su
cesso para o Conjunto Tea
tral rotiguar.

Viajou o dep. 
Aluizro Alves

Por via aérea viajou hoje 
para o Rio de Janeiro, o sr. 
Aluizio Alves representante 
potiguar na Camara dos De
putados, eleito pela legenda 
da União Democrática Na
cional. O sr. Aluizio Alves 
que aqui esteve em missão de 
seu partido e tomando parte 
nas conversações políticas 
realisadas com o objetivo de 
pacificar a familia política 
do Rio' Grande do Norte te
ve embarque coicorrido com 
a presença de amigos e corre
ligionários.

D I Á R I O  DE NATAL
NATAL — Domingo 6 de Morço de 1949

De regresso o Sen. GeorginojjAvelino
Declarações do candidato do PSD aoGovjdo Estado

Diretores da Federação do Comér
cio seguem para o Rio de Janeiro

Deveria v i a j a r  na 
m a n h ã  de hoje pa
ra o Rio de Janeiro, o Se
nador Georgino Avelino, Io 
Secretario do Senado e que 
aqui encontrava-se ha al
guns dias participando das 
conversações políticas que 

culminaram com a interrup
ção dos entendimentos entre 
o partido Social Democráti
co e a União Democrática 
Nacional.

Ontem, por ocasião de 
suas despedidas teve o 
político potiguar oportuni
dade de falar ao repórter 
deste jornal fazendo as ser 
guintes declarações:

Partindo para o Rio de Ja
neiro onde procurarei refle
tir o pulso final dos entendi
mentos partidários infelizmen 
te malogrados, quero deixar 
aos meus correligionários e 
amigos um afetuoso até logo. 
rresumo que o interesse da; 
opinião publica pela aproxi
mação das forças políticas 
inspirada pelo inesquecível 
João Camara tenha corres
pondido também a um per
feito esclarecimento do mo
tivo determinante do impas
se final, impasse na realida
de criado pelos nossos «adver- , 
sarios da UDN quando repli
caram pela palavra do de
putado José Augusto á con
cessão do cargo de vice-go- 
vernadof assentada já pelo 
nosso partido, com a propos
ta de retirada do candidato 
já escolhido pelo orgão cen
tral responsável do PSD 
que é a sua Comissão Execu
tiva.

O «acordo evidentemente 
visava a maior tranquilidade 
administrativa do Estado au 
mentando o rendimento tão 
apçreciavel do governo José 
Varela, a quem os proprios 
adversários ao longo de uma 
campanha tenaz de depre
ciação injustiças e ataques, 
acabaram por fim rendendo 
justiça com abundancia de 
palavras que acredito corres
pondam ao seu intimo senti
do.

O governo José Varela tem 
sido n«a pratica exatamente o 
contrario do que declamavam 
na imprensa no Parlamento 
e no Tribunal Superior E- 
leitoral os nossos adversá
rios na fase «acesa da cam- 
lanha e porisso mesmo re
presentava naquela epoca co

'  ■— - N

mo ainda mais hoje, o esfor
ço e o ideal do Partido So
cial Democrático de colocar 
á testa do Rio Grande do 
Norte um homem capaz, co
nhecedor dos problemas do 
Estado, identificado com a 
corrente política ao lado'da 
qual retomou os compromis
sos da «atividade publica. Den 
tro de mês e meio estarei de 
volta para iniciar em plano 
de conversas na lareira uma

excursão pelo interior da 
nossa terra sem nenhum es- 
tridor propagandistico mas 
com o calor de uma convic
ção que se apoia nos fatos da 
vida publica do Rio Grande

do Norte e no depoimento
dos seus homens políticos 
quanto aos últimos aconteci
mentos que ainda estamos 
vivendo. Até a volta, foram 
as ultimas palavras.

Em avião da Aerovias em
barcarão amanhã para o Rio 
de Janeiro os srs. Militão Cha
ves. Jessé Pinto Freire e Ve- 

Idasto Silva, da diretoria da Fe- 
'deração Norte-Riograndense do 
Comercio, que na capital da 
Republica tratarão de interes- 
ses dessa entidade de classe de 
gráu superior.

Dentre os principais objeti
vos da viagem, ao que soube
mos, acham-se não só a amplia
ção dos serviços que a SESC e

Movimento do Fôro
0 caso da mjite de Ga
briel Tavares da Camara

mas 
acento nor- 
no Recife a 

Gertrudes.

Aguardem a nova criação da 
Torrefação eM lagem SãoLuiz

C A  F E ’
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Gôsto agradavel —  Fabricação escrupulosa

PREÇO RAZOA VEL

O CASO DA MORTE DE 
GABRIEL TAVARES 
DA CAMARA
Ao juiz Murilo Aranha foi 

distribuído o inquérito policial, 
instaurado sobre o tiro que 
produziu a morte de Gabriel 
Tavares dá Camara, funcioná
rio da Sul América Capitaliza
ção, tato ocorrido a 2 de feve
reiro, na pensão onde residia a 
vitima e de propriedade de 
Francisca Canindé da Cama
ra, na praça André de Albu
querque 618.
OS PRIMEIROS DEPOI

MENTOS
Era pelas 17,30, havia naque

le dia certo alvoroço na pensão 
de Francisca Canindé da Ca
ntara, na intimidade conhecida 
também por “ Moreninha” . 
Um dos hospedes, Fulano de 
tal Pimenta, tivera um titulo 
de capitalização premiado com 
25.000 crs. Os demais rapazes 
ali residentes davam expansão 
á alegria própria da mocidade, 
dispostos a festejar o feliz 
acontecimento.

Gabriel era dos que mais 
exultavam porque Pimenta ffi
ra bafejado pela sorte. E mo
mentos depois se achava èle 
no quarto onde dormiam Ma
noel de Oliveira Teixeira e 
Augusto Cesar Gonçalves Sil
veira, inferiores da Aeronáu
tica. Ali, retirara de sob um 
travesseiro tinta pistola per
tencente a um dos sargentos, 
acrescentando, a titulo de pi
lhéria, que precisaria da arma, 
a fim de "montar guarda ao 
dinheiro que Pimenta iria re
ceber. E se pós Gabriel a exa
minar a pistola. Em dado mo
mento, porém ,quando procu
rava olhar para dentro do ca
no, disparara a pistola, atin
gindo-lhe o projétil em pelno 
rosto. A morte sobreveiu qua- 
si imediatamente.
TOMA NOVO RUMO O 

INQUÉRITO ✓
O inquérito tomou rumo di

ferente, quando no espólio da 
vitima foi encontrada uma car
ta datilografada, com assina
tura ininteligível. O apareci
mento do documento ve~iu abrir 
a hipótese de crime na morte 
de Gabriel. Em vista do novo 
aspecto que tomavam as dili
gencias, o inquérito, que cor
ria, pelo Io Distrito Policial, 
foi então avocado pela Delega
cia da Ordem Social.
TAREFA A ’ JUSTIÇA 

A missiva endereçada a Ga
briel continha ameaça de mor
te ao destinatário, acrescentan. 
do que seus dias estavam con
tados. Era datada de 21 de ja
neiro. dias antes da tragédia. 
Iniciou a Policia varias diligen
cias, no sentido de identificar 
a assinatura da carta, as quais 
não foram concluídas pela au
toridade, em vista de se exgo- 
tar o praíb legal para a remes
sa do inquérito á Justiça. E’ 
de crer, entretanto, que em 
juizo as diligencias referidas 
sejam concluídas, a requeri- 
wr.ento do promotor Amaro Ma
rinho, a quem foi distribiudo o 
inquérito, si assim entender 
conveniente o representante 
do Ministério Publico. Outro 
importante elemento que fal- 

j tou á Policia foi um laudo mé

dico mais completo, uma vez 
que não tendo sido realizada a 
autópsia, limita-se o documen
to a atestar laconicamente a 
causa mortis, sem entrar em 
detalhes quanto á trajetória 
que teria tomado o projétil. 
UM ROMANCE ATRAZ

DOS BASTIDORES
«De depoimentos que poste

riormente foram tomados, res
salta meridianamente certo 
que Gabriel Tavares da Cama
ra e Manoel de Oliveira Tei
xeira amavam a mesma mu
lher.

Desses depoimentos se de
preende que na pensão de Mo
reninha, na praça André de Al- 
ouquerque 618, fruia a vida 
;ranquila.r.ente. Os rapazes 
que ali moravam se considera
vam irmãos, tal a camarada
gem reinante na comunidade, 
que bem parecia uma pequeni
na amostra de uma humanida
de futura' e melhor. Nada em- 
panava o companheirismo na
quela casa, onde não havia se
gredos a mortificar ninguém. 
Tudo era um livro aberto. Até 
que um dia se iniciou uma 
enorme modificação na existên
cia de dois dos rapazes. Pas- 
sera a morar nas imediações, 
numa pensão á mesma praça 
n° 604, a jovem viuva Niedja 
Cerqueira.

Na pensão de Luizinha alu
gara Niedja um quarto no 
quintal, isolado, de entrada in
dependente, por 600 crs. men
sais. Res.stira a principio a 
dona da pensão, alegando não 
costumava agasalhar pessoas 
do sexo frágil. Mas a moça 
insistira e tomara o cô-modo.

justificando que como estu
dante que era, melhor alojada 
ficaria em dependencia isola
da. Estudante, mas não se ma- 
tnculara aqui em qualquer co
légio . Dizia-se paulista, 
falava com, certo 
destino. Cursara 
Academia Santa 
Viuva de Geraldo Silva, mas 
nao cabia quando nem onde o 
mando níorrera. Entretanto 
pagava pontualmente a pen
são durante o tempo em que 
esiaiu a praça André de Al

buquerque .
Em breve surgia um roman-

normU£  ela e- Gabriel- Poste- normente mais um persona
gem passou a figurar no ro
mance, completando um triân
gulo sentimental Manoel Tei- 
xexa, companheiro de Gabirel 
na mesma pensão, não resisti
ra aos encantos da moça e fi- 
™ L Í ? “ bem enamorado dela. 
COMBINAÇÃO' CURIOSA

Mas era mu Ta sólida 
maradagem entre Gabriel e 
Manoel Teixeira e resolveram 
ambos conUnuar 
dia cabiam

o SENAC já mantem entre nós, 
como a solução de alguns pro
blemas de interesse das classes 
conservadoras do nosso Estado.

A permanência dos diretores 
da Federação no Rio será de 
cerca de duas semanas.

amigos.
v ,. os Passeios com
rOedja a Gabriel, no autr0 a 
Teixeira.

por Gabriel dias antes da tra
gédia:

“Natal, 21 de janeiro de 
1949.

Seu Gabi.
Em aditamento á carta que 

lhe liz ha dias, tenho a lhe di
zer que você é o seguinte: 
veado, vil, execrado, canaiba, 
biltre, poltrào, velhacoiue, aes- 
caraao, cara de nenem cnorao, 
cretino, baixo, íalsano, tor
pe, sordido, indecente, displi
cente usurario, parano co, in
competente, tipo reles, iraidi- 
queiro, ignóbil, presunçoso, de
sastrado, iamoanceiro, pauie, 
burro medioso sacripanta, ins
tintivo, rei dos puihas e aos 
covardes. Ei^um monstro an
dando em pé, que se enama 
“ Gabrié” . Ja lhe avisei que se 
continuar a andar com a viu- 
vinha você vai virar ianmia, 
seu cara de galinha. Me avisa- 

a ca- | ram na pensão que voce esta' 
va andando armauo, isso será 
melnor, porque voce nao terá 
a desculpa de ter apannaüo 
sem armas. Prepare-se que 
seu dia está proximo".

Um

Vieram depois as chispadas 
de bicicleta na Praça André de 
Albuquerque, na av. Circular, 
ns pista de Parnamirim. Ba
nhos de mar nas praias de 
Areia Preta e Ponta Negra. 
Encontros ao -crepúsculo na 
balaustrada de Petrópolis. 
NERVOS EM COLAPSO 

No escritório da Sul Améri
ca os erros de Gabriel passa
ram a ser frequentes e esse es
tado de espirito começou a ser 
notado pelos chefes e compa
nheiros 4e trabalho. Um dia 
Gabriel desabafou a dois ou 
três colegas de repartição. Na- 
da poderia concretizar com um 
salário de 600 crs. No escritó
rio foi notado o efeito de bal- 
samo quando um dia Gabriel 
recebeu de Niedja, pelo cor
reio, um cartão de boas-festas, 
redigido em italiano, vasado 
em> termos carinhosos. Mas 
foi também observado o au
mento da tensão nervosa, quan 
do dias depois recebera êle 
pelo correio duas cartas anô
nimas, em termos ameaçado
res, insistindo para que dei
xasse de mão a mulher.
A CARTA MISTERIOSA 

Esta foi uma das cartas, 
apensa ao inquérito, recebidas

A T E N Ç Ã O ! A T E N Ç Ã O ! 
Procurem os afamados baralhos “ 139” 

pelos menores preços, na 
L IV R A R IA  M O D E R N A  

Praça Gentil Ferreira, 1367 
Edifício Leite —  Alecrm —  Fone 20=42

C L I P P E R ,  o rádio valiosíssimo que todos 
podem adquirir devido ao sistema 

de pagamento.

EM

, RÁDIO ICLIPPER k

FACA UMA VISITA A

PEDROZA, IRMÃO & CIA. LTDA.
RUA CORONEL BONIFÁCIO, 194

A C I D A D E
Há um mau hábito de 

grande numero de leitores 
de jornais nesta cidade. n.s- 
condem-se sob o anonimato 
nas cartas dirigidas á reua- 
Ção e isso acontece até rae.'- 
mo quando sugestões prati
cas são oferecidas para co
nhecimento do pubuco. Exis
te, assim, uma especie de co
vardia contra a qual impõe- 
se uma reaçao imediata. 
Claro está, que cartas dessa 
natureza quasi sempre dei
xam de ser publicaaas justa
mente por nao trazerem as
sinatura e muitas vezes, en
cerram elas assuntos, que 
poderíam amplamente vir a 
debate pelos jornais sem 
qualquer receio para o sea 
autor ou autores.

Abrimos hoje uma exce
ção divulgando uma carta 
de “ Um Natalense” a pro
pósito do carnaval de 194». 
Dirige-se o missivista a r e- 
deraçao Carnavalesca, por 
intermédio do “Diário” e a 
carta resa mais ou menos o 
seguinte: “ Venho na quali
dade de natalense, ieücitar- 
vos pelo sucesso alcançado 
no carnaval deste ano. a o  
vosso estorço-c boa vontade 
devemos o exito. Carros ale
góricos, clubes, blocos, cor
dões e mascaras, avuisos, se 
exibiram de sabado á terça- 
feira pelas ruas de Natal. 
A Prefeitufa, Força e Luz 
e á policia, devemos agrade
cer também a ornamentaçao, 
a iluminação e manutenção 
da ordem publica. Permi
tam-se senhores da diretoria 
da Federação que apenas 
uma unica coisa tenha des
toado — o corso de automó
veis — que muito deixou a 
desejar, pois pareceu mais 
um corso parado si assim o 
podemos classilicar, em vis
ta do reduzidíssimo movimen 
to dos carros levando cinco, 
dez e até 30 minutos sem 
rodar, principalmente na 
Av. Deodoro, devido a pas
sagem dos carros pela rua 
Ulisses Caldas. Isso trazia 
a impaciência dos que toma
vam parte no corso e até 
mesmo dos proprios expecta- 
dores.

E’ que o trajeto era im
próprio não mais se prestan
do as estreitas ruas João 
Pessoa e Ulisses Caldas. 
Aqui faço uma sugestão á 
honrada Federação Carnava
lesca: Transferir de acordo 
com os responsáveis os fes
tejos de Momo para a larga 
Avenida Deodoro.

A carta é assinada por 
Um Natalense” . . .  — Y .
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Confronto de mentalidades
R. NONATO

Num dia dêstes, da conversai aventurosos
com Inspetores de Ensino do nos. 
Estado, tivemos em revista um 
Boletim de Estatística, refe
rente ao ano de 1942.

Na publicação mencionada, 
a Divisão de Ensino Superior 
do Departamento Nacional de 
Educa,ão, reportando-se ao 
periodo de janeiro a junho da- 
quelr ano, acusava que, no 
rr.esir-O orgão técnico se efe
tuara o regsco de 28 diplomas 
qe arquitetos, 596 de bacharéis 
em direito, 129 de enfermeiros, 
ü57 de engenheiros, 77 de li
cenciados em faculdades de fi
losofia, 89 de farmacêuticos,
780 de médicos, 41 de diploma
dos em musica, 213 de cirur
giões dentistas e 32 de quimi- 
cos industriais, num total de 
2.242 diplomas.

Os números, ali apresenta
dor, sugerem motivo para al
gumas observações. Primeiro, 
é de notar-se a ausência do re
gisto de agronomos, rumo de 
lormação técnico-profissional 
tão de perto ligado ao desen
volvimento de pa s ,. como o 
Brasil, onde quase tôdas as 
fontes de economia e de rique
za repousam ou derivam do 
aproveitamento do solo e da 
maior exploração dos seus 
elementos.

Por outro lado, naqueles nú
meros releva-se o aumento dos 

• diplomas médicos sôbre os de 
bacharel, titulo êste que sem
pre abriu as portas da vaida 
de, a quantos procuravam as 
honorabilidades das formatu
ras e dos seus graus.

No que toca propriamente, 
aos técnicos de ensino, o nu
mero de 77 é extremamente 
reduzido. Desconte-se, porém, 
a circunstancia de que àquela 
época, a prova de acpacidade 
para exercício do magistério, 
dependia de pouco mais do que 
satisfazer as cxigincias dos

registos provisó- muitas localidades e que * são 
comuns os casos dos práticos 
de odontologia que correm en
tre lugarejos, "fazendo as fei
ras”, para não falqr dos curan
deiros, dos milagreiros, do 
"homem da injeção de cuspo” 
e de outros.

**«
Uni rápido confronto, mos

tra, neste particular, a dista» 
cia que nos separa do mundo 
norte-americano.

Ali, onde funcionam perto de 
mil casas de ensino superior, 
todos os anos, milhares de jo 
vens diplomados saem das suas 
(Cont. na 4a pag. da Ia sec.)

No Brasil muito se tem fa
lado e escrito contra as pre
tendes da doutorice. E, em 
boa fé, pode-se dizer que nun
ca houve conversa menos con
sistente, menos séria. Por que, 
na verdade, o numero dos por
tadores de titulos de escolas 
do ultimo grau. é reconhecida,- 
fr enter pequeno, entre nós.

Ninguém ignora que. por to 
do êsse vasto interior da nos
sa terra, há falta de médicos; 
que também não exiftelh. se
não raros'dentistas. servindo a

S O N E T O

Literatura — Mo
das —  Cinema 

Agricultura

JOANII O REGO

Mesmo distante e quanto mais distante 
Estás de mim, cada vez mais te quero. 
Sinto-me em ti, e sinto a cada instante, 
Que de tanto esperar-te. desespero.

Rendo o culto do amor ao "teu semblante 
No semblante das deusas que venero. 
Nada espero da vida, é-me bastante 
O teu amor que ardentemente espero.

Hoje a distancia que entre nós existe, 
Torna-se infinla mesmo que te escondas 

Na paisagem da noite sempre triste.

Vivemos juntos pelo pensamento,
— Sinto que vou a ti na vóz das ondas,
— Sinto que vens a mim na vóz do vento.

R L K E |N o mundo 
dos

Novidades 
literárias
VITORIOSA ESCRITORA 
QUE REAPARECE

Dinah Silveira de. Queiroz 
cujo rorr.anóe “Floradas na 
Serra,” constituiu, ha nove 
anos passados, um dos maio
res sucessos da nossa moder
na literatura de ficção, tra
duzida para o castelhano e 
alcançando cinco edições su
cessivas, vai reaparecer ago
ra com uma nova historia, 
mais bela e perfeita, talvez, 
do que o seu livro anterior 
“ Margarida La Rocque” (A 

,» Ilha dos demonios), intitula- 
se o novo romance da escri
tora paulista, que se inspirou 
para escreve-lo, numa bre
ve passagem da “Cosmogra- 
fia” do Padre André Thevet, 
nome bastante familiar aos 
historiadores brasileiros. 
“Margarida La Rocque” , cuja 
ação se passa no século XVI, 
é uma historia densa de emo
ções, vivida entre os desva- 
rios do amor, o fanatismo do 
tempo e a ansia dos desco
brimentos. Decorre, na sua 
maior parte, numa ilha te- 
(Cont. na 4a pag. da Ia sec.)

A influencia que Rainer 
Maria Rilke vem exercendo 
sôbre a poesia contemporânea, 
tanto na Europa como fóra do 
continente europeu, é, hoje, 
um fato julgado, que dá mar 
gem apenas ás constatações. 
E. por singular que pareça, 
essa influeíicia — iminente
mente libertadora — operou- 
se e está ainda se operando 
sob 'dois aspectos: através dos 
próprios versos de Rilke e 
jatravés de suas idéias sôbre 
poesia. Em certos casos os 
dois aspectos estão presentes 
á influencia; em outros, só 
comparece o segundo. Ambos 
os processos, porém, consti
tuem uma suficiente prova de 
que o poeta tc-heco-germânico 
atingiu em dois tempos o âma
go da universidade da poes;a 
e das verdades estéticas."

Semelhante istinção poderia 
parecer ociosa se não existisse 
de permeio uma realidade sur
preendente: muitos poetas,
porque agnósticos, ou sem cren 
ça, ou materialistas, ou duvi
dosos, aceitaram e assimilaram 
o principal das idéias de Rilke 
sôbre poesia, recolheram a 
verdade de seus conceitos, mas 
recusaram a substancia de 
seus poemas Telacionados com 
a experiencia religiosa e a sei
va metafísica de grande nu
mero de outros.

Em diferentes palavras: 
aqueles que aceitaram e reali
zaram as idéias, de Rilke sôbre 
poesia e não se encontrávam 
na mesma posição, ou predis
posição religiosa do poeta, es
ses cumpriram a “ experien
cia” rilkiana á sua própria fei
ção. E’ o caso, por exemplo, 
de Stephen Spender — cujo 
èsquerdismo politico e filosó
fico é bem conhecido — 6 que 
John Lehmann, em “The Se- 
arch for the Myth” (In Pen- 
guin New Writing, n. 30, pag. 
149), relaciona entre os desta
cados poetas ingleses de ho 
je influenciados por Rilke. E 
.íada mais eloquente do que is
so para vir em abono da uni
versalidade das idéias de Ril
ke, universalidade não só no 
sentido exato a palavra, coxo 
também no que se refere á ca
pacidade de cada homem se 
realizar num âmbito universal. 
Rilke surge, assim, como um 
gênio cujo roteiro todos acei
tam, aceitando-o, todavia, com 
o fito de viagens diferentes.

J." Guimarães ALVES
Este exordio não tem ne- compreensão e de estima, sem 

nhum outro próposito ’ que o ' prejuízo de uma aguda iriteli-
ue chamar a atenção para -t 
importância dos estudos sôbre 
Rainer Maria.Rilke, como o de 
Cristiano Martins, “Rilke, o 
Poeta e a Poesia”, agora lan
çado pelo Movimento Editorial 
xanoran.a, desta capital, se
gundo volume da coleção Ma 
r lia de DiVceu. E’ êsse, ao 
mesmo tempo, o ensaio mais 
completo, claro, conciso e lúci
do até hoje aparecido em nos
so pais sôbre a personalidade 
e as obras principais de “ As 
Elegias de Duino” e do autor 
de “ Os Apontamentos de Mal
te Laurids Brígge” , Afora 
uns poucos artigos espar
sos em revistas e jornais 
— artigos que, em conjunto, já 
nos apresentavam em perspec
tivas mais amplas o sentido 
profundo da obra rilkiana — 
nada existia no Brasil a res
peito do poeta e de sua poesia, 
muito embora o conhecimento 
de sua obra, através de tradu-

gencia critica e da faculdade 
ue anaiisar com precisão e de 
expôr com clareza. O ensaio 
de Cristiano Mart ns é mode
lar sob todos os ângulos que 
deva ser apreciado um traba
lho no gênero, quer quando fi
xa a posição de Rilke diante 
do problema da poesia, quer 
quando estuda-lhe as obras bá
sicas ou aprecia a questão das 
influencias que outros autores 
sôbre êle teriam exercido.
. A contribuição de Cristiano 

Martins para a bibliografia de 
um poeta que criou raizes uni
versais está a merecer um lu 
gar de destaque entre as me 
lhores, principalmente porque 
o autor oferece uma visão 
agrangente, uma perspectiva

W ild.

ivros
“ PROVÍNCIA*!)*:

SÃO PEDRO”
Está em circulação o nume- 

ço 11 de “ Província de São Pe 
dro” , a excelente revista dc 
cultura que. comp sempre, a- 
presenta abundante e variadf 
matéria. Dentre as colaborações 
pubLcaclas neste numero, des
tacamos as seguintes: “ Falsifi
cação da Cultura” , de Fidelin 
de Figueiredo: “ Genealogia Lr 
rica do Pampa” , de Manoeli. 
de Oruellas; “ Músicos Brasilei
ros do Período Colonial” , de 
Luiz Heitor; “ Velhos Solare. 
do Rio” , de Gastão Cruls; “ Bal- 
zac, o Homem e a Obra” , de 
Roger Bastide; “ Diálogo Entre 
o Artista e o Místico” , de Car 
los Dante de Moraes; “ No Gi
násio", de Augusto Meyer; “ O 
Francês Taunay, Mestre de 
Brasilidade” , de Ribeiro Cou
to; “ A Educação Musical no 
Rio Grande do Sul” , de Enio

total e compreensiva da per- J c;e Freitas e Castro. Além des- 
sonalidade e da poesia de Rai- Ses e outros artigos, o numero
ner Maria Rilke. A fixação de 
certos detalhes, da obra rilkia
na, a que alguns autores es
trangeiros se ativeram, seja

ções francesas e em espanhol, j pela exaustão das minúcias,^se- 
quando não no próprio original, I ja pela tendência a especiali- 
tivesse alcançado amplos seto-1 zar-se, deixava em planos obs-
res intelectuais do pais. A im
portância do atual livro de 
Cristiano Martins, não pro
vém, todavia, unicamente do 
fato de ser uma obra pioneira, 
inclusive, tanto quanto foi pos
sível averiguar-se, em lingua 
portuguesa .Essa importância 
decorre também da posição 
correta em que o autor se co
locou em face da personalidade 
e da obra de Rilke, posição de

curos outros aspectos de pri
mordial importância. Cristia
no Martins restaura, por as
sim dizer, as linhas mestras 
dessa perspectiva, acentuando- 
lhe com. igual força os contor
nos principais e os detalhes 
mais configurativos. E’ admi
rável a parte em que o autor 
expõe e analisa, de um correto 
ponto de vista, o debate sobre 
(Cont. na 4a pag. da Ia sec.)

 ̂ O s  pôldros
José Eustasio RIVERA 

(Colombiano)
Tradução de SILVIO JULIO

Atropelados, na planura sôlta, 
ardidos pôldros, em febril disputa, 
vòam; e o silvo do tufão se escuta 
se a crina agitam, rispida e revolta.

Deixando atraz toda a planura envolta 
em pó, prosseguem na tremenda luta; 
e esta carreira retumbante e bruta 
leva o desastre e a morte por escolta.

Longe, passaram pelo austral penhasco; 
um trêmulo relincho agora sôa; 
cessa o barulho do triunfante casco ..

Os pôldros param sob o sol violento, 
e num segundo rápido, que vôa, 
ouvem chegar o retardado vento.

11 de “ Província de São Pe
dro”  traz as costumeiras sec- 
ções: “ Livros e Idéias” , “ Le 
tras Estrangeiras”  e “ Biobiblio 
grafia dos Colaboradores” .

eana
Oscar Fingall 0'Flahertie 

Wills Wilde era filho de um 
médico e de uma poetisa. Nas
ceu em Dublin, fez seus estu
dos em Oxford, onde publicou 
um poema sobre Ravena, após 
viajar pela Italia e Grécia. Em 
1888 iniciou um periodo de 
grande atividade, com a .publi
cação de “O Príncipe Feliz” . 
Em seguida, publicou o “ Re
trato de Doryan Gray”, os en
saios estéticos “ As Intenções” 
e varias comédias. Até 1894 
Wilde era um poeta que goza
va de reputação na Inglaterra 
e no mundo; acusado pelo mar
quês de Queensbury de perver
ter níoços, moveu contra ele 
um processo. No ano seguin
te, foi condenado a dois anos 
de prisão è encerrado no cár
cere de Reading, onde escre
veu a famosa balada que tem , 
o nome da prisão e “ De Pro- 
fundis". Posto em liberdade, 
conheceu a decadência. Doen - 
te e pobre, foi para a França, 
viajou pela Italia, morrendo 
em Paris, no ano de 1906. Uma 
parte do “ De Profundis” está 
depositada, inédita, no Museu 
Britânico, para ser publicada 
em 1960. Seus ensaios — em 
estilo brilhante, ás vezes mes
mo decadentista — apoiados 
sobre paradoxos, fixaram Os
car Wilde como apaixonado 
cultor e apologista da arte pe
la arte. A seleção de pensa 
mentos que hoje apresentamos 
foi tirada de suas conferências, 
reunidas no “O Artista e o Ar
tesão” . ’

Devemos, a iodo momento, 
recordar que a arte não conhe
ce mais do que uma única for
mula; e para ela não existe 
mais do que uma lei: a da for
ma ou a da harmonia. Seja co
mo for, podemos afirmar q«», 
entre o espirito clássico e o 
romântico, existe, pelo menos, 
St diferença de que um trata 
do tipo e o outro da exceção.

O verdadeiro crítico jamais 
(Cont. na 4a pag. da Ia sec.)

NO CAMINHO DE SWANN”
A critica brasileira continua 

a referir-se com os maiores en- 
cômios ao lançamento, pela E- 
ditora Globo, do primeiro vo
lume da obra monumental de 
Marcei Proust “ Em Busca do 
Tempo Perdido” , pondo em 
destaque a admiravel tradução 
de Mario Quintana. A “ Folha 
de Minas” , de Belo Horizonnte. 
publicou há pouco a seguinte 
apreciação de Sérgio Buarque 
de Hoilanda: “  A iniciativa de 
publicar-se, em boa tradução 
brasileira, a obra mestra de 
Proust representa, sem exagê- 
ro, um . acontecimento extraor
dinário em nossa literatura. A- 
iiKia quando o tradutor não te
nha conseguido vencer todas,as 
temíveis barreiras que propor
ciona o texto francês, e que 
procedem menos de uma origi
nalidade estritamente formal e 
irredutivel da obra, do que da 
visão particular do mundo que 
nela se representa, sua proeza 
é, contudo, das mais Xespeita- 
veis que se poderíam esperar 
de um escritor de lir.gua por- 
tuguêsa” .

AUGUSTO MEYER MEMO-
RIALISTA
Até agora, o publico conhe

cia um Augusto Meyer poeta, 
critico e ensaísta de rara suti- 
(Cont. na 4a pag. da Xa sec.)

Circulo Literário 
do Brasil
LONGE DA TERRA
José Mauro de Vasconcçlos

“Longe da Terra” , roman
ce de José Mauro de Vascon
celos, está sendo distribuido 
aos associados do Circulo Li
terário do Brasil como sele
ção de Fevereiro daçfaele clu
be do livro, destinado a difu
são das obras de autores bra
sileiros.

Com este livro, cuja ação 
tem como cenário o Brasil 
Central, José Mauro continua 
a sua série de romances de 
motivos nativos. De fato, em 
“Banana Brava”, seu primei
ro livro, descreveu ele a vi
da dos parimpeiros. Em ABar 
ro Blanco”, selecionado como 
o melhor livro do mês de Ou
tubro do ano passado, deu- 
nos o romance do sal.

José Mauro de Vasconce
los é um dos valores positivos 
da nova geração de escrito
res brasileiros. Os seus ro
mances interessam não só pe
lo vigor da narração, como 
pelo retrato fiel que faz da 
realidade brasileira, nas re
giões em que vivem os seus 
personagens.
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P LA H TA S
m e d i c i n a i s
CEARENSES

Recebemos a 2a edição do 
" Formulário Therapeutico de 
Plantas Medicinais Cearenses, 
Nativas e Cultivadas” de au
toria do prof. Dias da Rocha. 
A Ia edição pubileada em 1919 
intitulava-se “ Botanica Medi
ca Cearense” . Estão cataloga
das no formulário em apreço 
421 espeeies nativas e 70 cul
tivadas. Cada planta traz um 

*resumo de suas característi
cas botanicas acrescido de fa
mília, nome cientifico, parte 
empregada, posologia, princi
pio ativo, propriedade terapêu
tica e dóse.

Trata-se de uma grande con
tribuição aos estudiosos de 
ootanica medica como também 
ao sertanejo que forçado pela 
sua condição de v.dá economi 
ca nem sempre pode apelar 
para o medico e, em muitas re
giões, não há medico para se 
apelar
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P A G IN A  D O S C A M P O S

O anel vermelho
introduzido pelos portugue

ses em 1553 o coqueiro da 
praia (ou da Bahia) se alas
trou pelo litoral nordestino 
vindo a constituir, em alguns 
Estados, mercadoria exportá
vel. Apesar de possuirmos uma 
extensa área territorial onde 
o coqueiro da praia (Cocos nu- 
cifera) pode ser cultivado in
tensamente, — estatisticas de 
1938, demonstram que temos 
apenas 5.280.440 coqueiros 
numa area de aproximadamen
te 33.849 Ha. Figuramos no 
mercado exportador (1938) em 
décimo segundo lugar com 
107.650 kos. de côco! Precá
rias são as nossas condições

Seleçã o de sementes
Lamentavelmente, se veri

fica entre nós muito abuso 
no emprego do termo “ se
mente selecionada”. Geral
mente se aplica tal definição 
a lotes de sementes que a- 
penas sofreram uma “cata- 
ção” ou escolha, julgando-se 
erradamente, que, após esta 
pratica., já merecem a classi
ficação de “selecionadas” ; ou
tras vezes elas provem de 
plantações cujas colheitas são 
pelo seus proprietários, jul
gadas superiores ás de outros 
lavradores, sem «que se co
nheça a origem do material 
e que ensaios bem conduzi
dos tenham provado tal sua 
superioridade de produção; 
alem diso, elas podem ser por 
tadoras de pragas e molés
tias, que comprometerão o 
sucesso das culturas. O em
prego do termo “sémente se
lecionada”, pelo contrario, e- 
xige os seguintes requisitos:

1) — a sua ascendência e 
constituição, hereditária, no 
que se refere aos caracteres 
economicos da variedade a 
que pertencem, devem ser 
perfeitamente conhecidas;

2) — dever ser isentas de

misturas de sementes de ou
tros tipos e de ervas dani
nhas;

3) — possuir alto poder 
germinativo;

4) — devem ser de prefe

OSWALDO LAMARTINE

Sergipe, Alagoas e Bahia ha
ver sido constatado a moléstia 
denominada “Anel jViermelho". 
Trata-se de uma doença de 
grande importância economica 
por ser capaz de arrazar ex 
tensas areas de cultura em 
poucos meses.

Produzida pelo verme Aphe- 
lencoides cocophilum que foi 
identificado pela primeira vez 
no Brasil (Sergipe) pelo agr. 
José Mar a Joffily. Medindo 
apenas 1 mm. (um milímetro) 
de comprimento e a espessura 
de um fio de cabelo esse verme 
se desenvolve nas raizes, tron
co e peciolo da planta provo
cando-lhe a morte em pouco 
tempo.

SINTOMAS — Arreamento 
jlas folhas mais ve.has perma
necendo as novas erectas, em 
forma de penacho. Arreamen
to e depois queda dos cachos 
e frutos. Manchas vermelho- 

(principalmente da Paraiba e1 escuras nos peciolos e pedun-

de agricultores e, consequente
mente, produtores. Limitamo- 
nos, quando muito, a plantar 
os frutos refugos de mercado 
(seleção negativa) e, nos sur
preendemos quando a planta 
não prodüz satisfatoriamente 
ou mesmo epresenta-se mani- 
nha. Nenhum cuidado na es
colha do terreno, adubações, 
espaçamento e lombate a pra
gas e doenças. Fazemos a nos
sa exploração pelo método 
“Deus dará” , — o mais roti
neiro, economico, de menor 
rendimento, mais comodo e lí
rico . . .

A introduço do coqueiro 
anão em 1925 pelos drs. Ar
tur Neiva e Miguel Calmon 
não alterou a nossa produção, 
contribuindo, entretanto, para 
a facilidade da propagação 
dessas variedades nos últimos 
dez anos. Assim é que, temos 
recebido dos Estados visinhosj

Pernambuco) centenas de mu-
rencia de tamanho uniforme I das fornecidas pelo Departa- 
e isentas de moléstias e- pra- j mento da Agricultura e mes

mo por intermédio de pai-ticu-gas, contando-se entre as pri 
meiras também as de vírus, 
que grandes danos causam a 
varias plantas econômicas

5) — a variedade ou linha
gem em questão necessita ser 
bem adaptada ao clima e ao 
solo, da região onde vai ser 
cultivada;

6) — deve ser de alta pro
dutividade e;

7) — a qualidade do pro
duto deve satisfazer as exi
gências do comercio ou- do

consumo local.
Por ai se deduz que não se 

pode julgar o valor de uma 
semente apenas pelo seu as
pecto, que geralmente reve
lará a sua ascendência e não 
indicará satisfatoriamente o 
seu estado sanitario, sem fa
lar do seu grau de adaptabi
lidade á zona onde se preten
de semeá-la e no seu poten
cial de produtividade.

(Seleções Agrícolas)

lares. Dessa importação co
nhecemos pequenas culturas 
que se vem fazendo no Rio G. 
do Norte com resultados satis
fatórios e, atualmente, os fa
zendeiros do litoral e litoral- 
agreste mostram-se inclinados 
a exploração intensiva. Dessa 
orientação acredito que só be
nefícios teremos a desfrutar, 
possibilitando um maior volu
me exportável e o aparecimen
to de industrias do oleo de cü- 
co, farinha, leite, torta, ébpra 
etc.

Há em tudo isso a necessi
dade de uma fiscalisação fito- 
sanitaria rigorosa com o fim 
de preservar os nossos coquei
rais de pragas e moléstias que 
poderão ser traz:das com a 
importação de mudas. Ignoro 
si o governo estadual vem fis 
calisando essa importação, tan
to mais necessária em vista 
dos coqueirais de Pernambuco,

As anotaçOfeg que aqui ficam, 
nenhuma pretenção têm a não 
ser de advertir nossos agricul
tores para a necessidade de 
cautela na importação de mu 
das, exigindo mesmo um ates 
tado da Secretaria de Agricul
tura do local de origem, si as 
plantas procedem ou não de 
zona infestada pelo “ Anel 
Vermelho ” .
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JUIZdeFORA - MINAS

Chuva artificial
Divulga o S.F.I., que o E- 

xercito do Ar da França, fez 
na Tunisia experiencias de 
chuva artificial, que alcan
çaram pleno exito para o 
método francês empregado.

Pela- primeira vez foi usa
da a agua fria como produto 
pluvigeneo, com projeção de 
gás carbônico.

Uma extensão com mais 
de dez quilômetros pôde as
sim ser regada. Está em es
tudo a repetição frequente 
dessa experiencia, que per
mitiría dar nova, properidade 
a regiões demasiado secas. 

*  *  *
“ Os dispendios empregados 

acertadamente para comba
ter a erosão são recuperados 
com largos juros pela valori- 
ação das terras, retenção dos 
adubos e aumento de produ
ção” .

culos dos cachos. Desapareci
mento das espatas ou presen
ça de inflorescencia enegreci
da. À  serragem realisada na 
baze do tronco mostra um cir
culo vermelho que denomina a 
doença; aconselha-se porisso 
perfurar a baze dos troncos 
(estipe) das arvores suspeitas 
com, um trado de 3[4 de pole
gada de grossura. Nas plantas 
“ tocadas”, parte da serragem 
retirada pelo trado, mostra-se 
vermelha. Em caso negativo 
obstruir o orifício com cimento.

COMBATE — Serrar as plan 
tas doentes evitando a disse
minação pela derrubada com 
o machado que atira fragmen
tos do tronco a grande distan
cia .Cortar folhas, caule, etc.', 
em pequenos pedaços e quei
mar em caieira no local. Ca
var uma vala de 0,70 a 1 me
tro de profundidade num cir
culo de 10 a 15 metros do lo
cal da planta, colocando no 
fundo do fossd cal virgem.

TRANSMISSÃO — Segun
do José Pereira M. Juniop-o 
gorgulho da broca do olho do

Chegando ao Rio, hospede=se no

HOT E L  3 D E  MAI O
Todos apartamentos com quarto de banhos anexo e priva
tivo. Diarias com café pela manhã a partir de Cr$ 50,06- por

pessoa.

Rua Moncorvo Filho, 40
Próximo á Avenida Presidente Vargas e em pleno 

centro urbano
Telefone : 43-4908 Rêde interna)

Capacidade para 500 hospedes

Pesquisas sobre o eucalipto 
no reflorestamento

Em vista do papel prepon- I leve, pesando, mais ou menos

A  falta deihumus favorece a erosão

derante que o eucalipto de
sempenha no dominio de re
florestamento, será util co
nhecer os resultados das 
mais recentes pesquisas, di
vulgadas pela revista “Tropi
cal Woods” .

Tratando-se do plantio de 
espeeies de crescimento mui
to rápido, são preferíveis os 
“Eucaliptos saligna” , E. “E. 
citrodora”, “E. Kiertomania- 
na” e “E. globulos” , plantan
do-se estes nas zonas mais 
meridionais, apesar de se si
tuar o seu melhor ambiente 
em altitude de 150 a 1.150 
metros.

Os eucaliptos “E, gigan- 
tea”, e “E. regnans” são ade-

E. Marcondes de Melo
* *  - v—  —- „ Agronomo e Quimico Agrico la

Dentre as muitas calamida-1 les que exploram a  terra io
des que nos tempos atuais J ram bastante imprevidentes 
mais tám preocupado tanto) para permitir que os solos
os legisladores como os téc
nicos de vários paises do 
n.undo, causando grandes 
prejuízos e muito desanimo 
aos agricultores, é a erosão 
uma das que mais impressio
nam, pelos graves prejuízos 
que ocasiona, destruindo as 
possibilidades agrícolas de 
extensas áreas cultivaveis, 
transformando-as, após um 
período ás vezes não muito 
longo, em zonas safaras e es- 
tereis, verdadeiros desertos. 
Muitas regiões tais como a 
Mesopotamia por exemplo, 
que durante vários séculos 
sustentou populações que des 
frutaram todas as glorias da 
riqueza e da abundancia. não 
«ronseguem hoje, senão com 
muita dificuldade, abrigar 
massas populosas de certa 
densidade e isso porque aque

em que cultivavam as plaá- 
tas que lhes davam alimento 
e riqueza, chegassem a uín 
ponto de tal enfraquecimen
to antes que tivesse tomado 
qualquer providencia, a come 
çar pela manutenção de um 
conveniente teor de huimos. 
E’ bem verdade que tal fato 
tenha «acontecido em ópocas 
mais ou menos remotas, po
dendo ser em grande parte 
atribuido á ignorância do que 
’se passava no solo, situação 
essa que se agravou muito 
possivelmente, por ter sido 
cultivada a mesma planta no 
mesmo local durante sucessi
vas gerações de agricultores, 
pode-se observar entretanto, 
que dos meiados do Século 
XIX e talvez recuando mes
mo até o Século XVIII até a 
época atual, a ignorância não

pode mais ser alegada como 
pretexto para tais praticas 
pouco racionais e de todo de- 
saconselhaveis, pois sabe-se 
com segurança que o solo 
não pode mais ser conside
rado como um manancial ri
quíssimo e inesgotável, po
dendo, pelo contrario, pela 
inobservância parcial ou to
talmente da “lei de restitui
ção” torna-se “oançado” co
mo se diz vulgarmente, e 
muito pouco remunerador do 
ponto de vista agrícola. Com 
a continuidade de tais méto
dos esgotantes vai perdendo 
gradativamente suas quali
dades de boa granulação e 
estrutura, sendo levado pelas 
águas das chuvas com" relati- 
mente grande facilidade, co
mo o atestam as “ dongas” na 
África do Sul e as “vossoró- 
cas” no Brasil. O acarreta- 
mento dessa camada, super
ficial pela chuva e também

coqueiro (Rhynchophorus pai-! quados ás terras frescas ou al 
marum) é transmissor do Anel j go úmidas; o “E. gigantea” 
Vermelho, sendo necessário _ desenvolve-se muito bem em 
portanto o combate a essa altitudes de 1.220 a 1.800 me-
praga. Esterilisar a ferramen
ta usada na derruba das plan
tas atacadas.

pelo vento é de tal modo e- 
fetivo em seus terríveis re
sultados, qUe não deixa de 
provocar em quem aprecia a 
documentação fotográfica, 
uma sensação mista de deso
lação e de pavor, principal
mente se for feita a compa
ração, ainda que mentalmen
te, com outras regiões em 
que sistemas mal orienta
dos de cultivo não deixam 
de estar preparando terreno 
para que o horroroso fenôme
no da erosão se instale se, 
pelos métodos experimentais 
ou demonstrativos, não se 
conseguir que o agricultor ve
ja o mal que o ameaça con
vencendo-se de que deve mu
dar de sistema.
..(Seleç es Agrícolas) . .  ..

(Seleç. es Agrícolas)

tros, com pluviosidade anual 
inferior a 100 cm., enquanto 
que o “E. degnans” prefere 
altitudes de 550 a 1.350 ms. 
com uma pluviosidade anual 
de 100 «a 200 cm.; a especie 
“E. nitens” encontra seu “ha 
bitat” mais adequado em al
titude de 1.500 a 2.000 me
tros, enquanto “E. viminalis” 
“E. maculata” e “E. obliqua” 
são indicados para as peque
nas altitudes. Graças á sua 
grande área de dispersão, o 
“E. obliqua” é extraordina
riamente adaptavel aos mais 
diversos ambientes climateri- 
cos e ás terras mais diver
sas; por esta razão, é indica
do para ser plantado de mis
tura com outras espeeies, e- 
vitando-se, desta forma, a 
monocultura, que sempre a- 
carreta graves perigos.

Para uso pratico, aconse
lha-se a seguinte classifica
ção, que abrange as espeeies 
mais aceitáveis:

1 — Espeeies de madeira

18 kg. por pé cúbico, facil de 
rachar: “E. regnans” ; “E. gi- 
gantea”.

2 — Espeeies fornecedoras 
de madeira para construções 
em geral, bem como para 
pontes suportes, pesando 
22,25 kg (“E. obliqua” ) a 
24,75 kg. por pé cúbico, tais 
como “E. viminalis”. “E. cap 
tata” e outros ao passo que o 
“E. globulos” ocupa uma po
sição intermediaria entre os 
grupos e 2.

3 — Especie com madeira 
muito dura, firme, resisten
te e pesada, particularmente, 
reconmendavel para constru
ções expostas; pontes, vigas e 
postes: “E. siderozylon” , “ E. 
creba”, “ E. hemiploia”, “E. 
paniculata”, . rostrata” , 
“E. potryoides” e outras. As 
duas ultimas ocupam posição 
intermediaria entre os grupos 
2 e 2.

Com exceção das espeeies 
“regnans”, “gigantea” e “ros 
trata”, todas as espeeies cita
das rebrotam automaticamen 
te após cada corte, / prosse
guindo-se assim a regenera
ção natural da plantação. As 
três ultimas espeeies bem co
mo o conhecido “E. alba”, 
produzem, entretanto, enor
mes quantidades de semen
tes, que germinam com tan
ta facilidade, que nunca fal
tarão as plantas necessárias 
para as plantações substitu
tas.

As variedades “E. regnans” 
e “E. gigantea” são avidas de 
luz, pelo que,, bem cedo as 
plantas devem ser rareadas. 
Salienta-se ainda, que o “E. 
rostrata” prospera mesmo 
em terras periodicamente i- 
nundadas, quando o solo seca 
novamente entre as diversa3 
inundações^

(Seleções Agrícolas)
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A VIDA NO LAR
ENTRE NO’S

OLGA OBRY

• '■ns ciaco noras oa manhã” 
uiase-ine «, sennora de cabe
los gnsanos e de voz bon- 
uosa, que todo o mundo — 
buurmiio ou náo — chamava 
ue ua, "o sol abre portas e 
jaueias e entra na casa”. A 
v«* *s>a e um orquideario todo 
nonao, certa epoca do ano 
mais ue auzentas orquideas 
estão em ílor, o jardim está 
cneio ae plantas as mais va
riadas, desde madrugada, a 
dona da casa vai cuidando de
las: “Dá trabalho, mas dá 
tanta satisfação. . . ”

Aqui em itecife, o sol é um 
hospede benvindo, ninguém 
procura lutar contra ele, a- 
brigar-se dos seus raios ou

0$ cabelos
Joan Benett

Não sei quem cunhou esta 
chapa a respeito da coroa de 
aposto que foi homem. Se 
existe no mundo uma, só mu 
lher que não tenha, uma vez 
por outra, desejado que fos
se moderno ser-se tão care
ca como uma \bola de bilhar 
gostaria muito de conhece-la

E’ uma jcoisa bonita, ca
belos lindos e bem pentea
dos. Mas nenhuma mulher 
está contente com a cor, a 
costextura ou o modo de ar
ranjar as próprias tranças.

Existem mais teorias acer
ca dos cabelos do que curas 
contra resfriados. A maioria 
não passa de absurdos. Os 
cabelos requerem um cuida
do especial, 'quanto ao modo 
de pentea-los relativaimente 
ao formato do rosto e á con
textura que lhes é próprias: 
requerem limpeza e exercí
cio. Já que prese-add 
cio. Já que pentea 
cicio. Já que pretende falar 
sobre limpeza, atacarei aqui 
a ques.ão dos exercícios

O melhor exercício que co
nheço pa:o, os cabelos con
siste em proporcionar-lhes 
algumas escovadelas enérgi
cas com uma escova limpa, 
de pelo duro. Longe de es- 

. tragar um penteado recente 
ou uma nova ondulação, a es 
cova torsa o cabelo muito 
mais “obediente” .

Não me apego ás classicas 
1 jO escovadelas. Até pare
cem castigo! Incline a cabe
ça, e escove os cabelos da rais 
até a ponta e continue a es
covar até sentir o couro ca
beludo tinindo. Pense nisto 
como num exerCicio bom pa- 
_a o cabelo e o couro cabelu
do e não com um meio de 
desenredar os cachos.

Depois de algumas vezes, 
nem se lembrará de contar 
as escovadelas. O seu cabe
lo ficará tão mais bonito e 
sentirá tal beneficio na ca
beça, que qualquer argumen 
to para convence-la seria 
surplefuo. Recomendo-lhe in 
sistentemente limpar a esco
va muitas vezes durante a 
operação. Assim removerá o

Cuidados c o m .
3 pele

Joan Benett 
I I I

As opiniões divergem tan- 
o, a respeito do valor da a- 

,ua com sabão, como da ma
neira de fazer café. Tenho 
lindíssimas, que o atribuem 

nunca terem usado agua e 
sabão. E também vi outras, 
com peles igualmente lindas, 
que ao contrario, o atribuem 
ao uso frequente de agua e 
sabão. Não sou apaixonada- 
mente pró nem contra. Pes
soalmente, uso todos os dias 
um sabonoto macio. Quando 
a pele me dá a impressão de 
estar seca e repuxada, em 
consequência do sabão, re
corro ao creme.

Se você tiver pele gordu
rosa, o processo a empregar 
será mais ou menos o mesmo 
O seu rosto precisará apenas 
de uma camada de creme

_r _____________  _____^___  mais fino. Escolha um creme
do ,em toda parte, pelas po- I diluido e use com mais fre-

contrariar seu horário como 
acontece lá no Rio de Janei
ro: aqui o dia começa mesmo 
ás cinco horas, ás sete as 
crianças afluem ás escolas e 
as professoras dão iniciq as 
aulas ' encontro nas reparti
ções publicas, nos escritó
rios e nas casas de comercio 
marca-se ás oito. A sesta, de 
meio dia ás duas horas da 
tarde é sagrada, não há lojas 
que não feche suas portas 
para. os empregados descan
çarem nos instantes de maior 
calor. Mas, á noite, depois 
do jantar, aproveita-se o ven- 
íinho fresco do mar para dar 
uma volta nas praias e ouvir 
a musica dos coqueiros á luz 
Jo luar.

A eletricidade fez com 
que, na maioria das capitais, 
a gente esquecesse este ho
rário tradicional, estabelecí 
do pela natureza e respeita :

pulações rurais. Os recifenses 
dão nesse sentido um bom 
exemplo aos habitantes das 
outras grandes cidades. Va
mos segui-lo? Vamos deixar 
de queixar-nos do calor do 
verão, aproveitando o mais 
possível as horas frescas e 
descansando razoavelmente 
nas horas mais quentes do 
dia? .

quencia a loção adstringente. 
Não acredito que haja algu
ma contra- indicação para o 
uso de sabonete nas peles 
gordurosas — a não ser este 
isconveniente seja devido a 
uma condição especial, que 
somente um medico poderá 
tratar. Os melhores resulta
dos que tenho constatado pa- 

'  racombater uma aparência 
lustrosa (refiro-me ás peles 
realmente graxentas), foram 
obtidos com lavagem de es
cova e sabão, duas vezes por 
dia.

Mas esta rotina tão sim
ples é tudo quanto exige o 
programa pana a conserva
d o  do rosto? Externamente 
sim. Mas também, isto cons- 
titue um minimo irredutível 
Depois de se haver tornado 
rão automático, como por e- 
xemplo, escovar os dentes, 
você poderá recorrer a cre
mes especiais, dedicando u- 
ma hora por semana ao em
belezamento da face. Estou 
certa de que estes poucos 
passos são mais do que a 
maioria das mulheres costu
mam fazer diariamente. E 
são muito eficazes. Em me
nos de um mês, você pode
rá observar em si mesma um 
aspecto de verdadeira lim
peza e maciez de epiderme, 
mesmo sem pintura.

(Do livro “Como tornar-se 
atraeste” , ed. Globo-.

Clinica de Senhoras
— DO —

Dr, Ftelvino Cunha
PARA O CAÇULA 
(De Barbara Bell, para o 
DIÁRIO DE NATAL — Seu ga- 
rotinho não foi esquecido e a , 
prova disso está no modelo que 1 
apresentanmos acima, que con- j 
tem uma sugestão para um ves- j 
tidinho ou uma calcinha, cada j 
peça exige uma fazenda e a se
nhora mesma poderá incum
bir-se da respectiva confecção, 
acompanhando os detalhes do 
desenho. As roupinhas são apro
priadas para crianças de seis 

meses a três anos de idade.

D r .  G e n a r o  F l o r i o
Clinica Médica do e da criança

_______________ Doenças de senhoras
*- xtk „ i„ > Partos — Perturbações da Gra-po. Nao sei se deva íze-lo, videz _  tratamento das varizes

mas uma escova que não es
tivesse perfeitamente limpa 
não seria melhor não usa-la.

(Do livro “Como tornar-se 
atraente”, ed. Globo.”)

— Ondas Curtas — 
Eletrocoagulação

Consultorio e residência: 
Avenida Rio Branco, 767 

Fone: 2417
Horário: 13,30 horas, em diante

(ESPECIALISTA) 
Curso de aperfeiçoamento 

oo Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Onda» nltra-curtas, blstnrl 

eletrico, eletrocoagn- 
lação ete.

Capeer — Tumores 
CONSTTLTAS :

Das 16 hora» em diante 
exceto aos sabados 
CONSULTORIO :

Rua. CeL Bonifácio, 222 
Fone: — 1082

RESIDÊNCIA :
Rpa Joaquim Manoel, 590 

Petropolis

M olhos
O molho e a alma do pra

to. Aprendamos pois a pre
parar alguns que irão dar 
vida a pratos, ricos em valor 
alimentar, mas de aparência 
menos sedutora.

MOLHO DE MAIONESE — 
Cozinhe dois ovos e retire- 
lhes as gemas. Amasse-as 
>em e passe-os numa peneira 
para reduzi-las a pó, Mistu- 
.•e-se as duas gemas cruas, 
ponha um pouco de sal e vá 
mexendo até formar uma 
pasta homogenea.. Vá pingan
do azeite e mexendo sempre 
Quando estiver com a consis
tência de manteiga, guarde-a 
na geladeira e á hora de ser
vir pingue limão ou vinagre. 
Se gostar de mostarda, pode 
junta-la.

MOLHO DE TOMATE — 
Faça um bom refogado com 
banha, cebola, cheiro verde, 
salsa e um dente de alho e 
nele ponha um quio de toma
tes hem maduros partidos em 
pedaços grandes. Junte uma 
cabecinha de cravo da índia 
e uma colherinha de sal. Quan 
do estiverem cozidos, deixe 
esfriar e passe a massa nu
ma peneira. Guarde em vi
dro fechado, utilizando-o 
quando precisar. Posto na ge
ladeira dura muito tempo.

MOLHO DE SALADA — 
Para cada colher de vinagre 
duas de azeite e uma pitadi- 
nha de sal. Pode-se também 
juntar rodelas de cebola, que 
serão passadas rapidamente 
em agua fervendo para per
derem o cheiro ativo.

MOLHO PARA SALADA 
DE BATATA — Ao molho co 
mum de salada junte duas ge
mas cruas antes de por o vi
nagre.

MOLHO BRANCO — Com 
duas xicaras de leite, uma 
colher de maizena ou fari
nha de trigo e um pouquinho 
de sal, faça um mingau ralo, 
mexendo sempre para não 
engrossar. Depois de pronto 
junte uma colher da mantei
ga e uma de queijo ralado. 
Se quiser com maior consis
tência junte mais um pouco 
de farinha. E’ o melhor mo
lho para legumes.

DR. JO Ã O  T IN O *  
CO  F IL H O

MEDICO PARTEIRO 
Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias ue Senhoras, Diatermo 

Coagulação, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edificio Rian —
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

Perdidos & Achados
a t e n ç ã o : joia perdida

Rogo a quem encontrou um 
relogio “ Classic-15 rubis” , to
do de ouro, proprio para senho
ra, a fineza de telefonar para 
1416 e se entender com d. Ca- 
rolina Mattielle á rua Mosso 
ró n° 723 — Tirol, que será 
muito bem gratificado
ALCANCE A FELICIDA 

DE QUE ASPIRA!

TENHA SEM PRE 20 ANOS
PERGUNTAS E RESPOSTAS

Conhece algum remedio pa 
ra os pés tortos, alem das 
raias compridas que os ocul
tam totalmente? — , pergun
ta-me uma jovem.

E eu respondo:
— V. sabe, minha cara con 

sulente, que o modelo de 
saia varia muito, Pode 
bem ser que amanhã as saias 
pelo joelho voltem a imperar.

Os vestidos longos benefi
ciam umas mulheres e pre
judicam outras, especialmen
te aquelas cujos pés e pernas 
não inspiram poesia.

Para corrigir defeitos das 
pernas ou dos pés, há exerci
dos apropriados, que, segui
dos com paciência e método, 
tem produzido bons resulta
dos. Exemplo: sente-se no
chão com as pernas bem es
ticadas. Apoie as mãos no as
soalho. Levante os quadris 
do chão e trace círculos com 
as pernas bem esticadas, uma 
para cada lado. Repita esse 
exercício até aparecerem si
nais de fadiga. Bastam duas 
vezes ao dia, Quando de pé, 
mantenha-se sobre uma das 
pernas, o maior tempo que 
puder. Descance e repita e, 
depois faça o mesmo com a

Josephine Lowtnan

outra perna, descançando so
bre ela o peso do corpo. Fa
ça com que as pernas se jun
tem desde as cadeiras ao 

tornozelo. Se suas pernas são 
tortas devido ao pouco de
senvolvimento dos rrrusculos, 
o remedio é fazer massagens 
e marchar alguns quilôme
tros por dia.

Darei, depois, alguns con
selhos para corrigir esse de
feito.

*  *  *
Outra pergunta: “Tenho

vontade de converter-me em 
um modelo de formosura cias 
sica. Minhas amigas, porem, 
acham que sou muito alta e 
magra, e, portanto, muito 
longe do meu objetivo.

Tenho 14 anos minha es
tatura é de 1,70; peso 57 qui
los. De busto tenho 32 pole
gadas, de cintura 24 e de ca
deiras 35. Que tal?”

Respondo-lhe que V. pare
ce estar mais perto do seu 
objetivo do que parece ás 
suas amigas invejosas.

Suas medidas são perfeitas 
Felicito-a por isso e aconse-9
lho a que se mantenha nelas.

Entretanto, uns dois ou três 
quilos mais não a prejudica
riam. Depende, porem. da 
sua estrutura ossea.

/ O

M O O R E -M c C O R M A O K

MORMACDOVE” Esperado de Nova York e escalas a 29 
do corrente, receberá cargas para Nova 
York e Philadelphia.

PRÓXIMAS SAÍDAS DE BALTIMORE, NOVA YORK 
E PHILADELPHIA

“MORMACDALE” Sairá de Nova York a 25 de fevereiro 
“MORMACKITE” Sairá de Nova York a 11 de Março 
“MORMACREED“ Sairá de Nova York a 25 de Março

Mais informações com

MGQRE-McCORMJICK (h ív e g j ç a ü ) S. 1
RECIFE - SAO LUIZ - BAHIA - RIO - 
SANTOS - BELÉM -  SAO PAULO 
NATAL: Rua Frei Mlguellnho, 14

RL!V MOREIRA PAIVA
F U N I S  I M S  •  l i s a  — C A X X A  r O S T A L  t?

'“ •N#

LEIAM  O
iJ ín r ia  d r

E M P R E G O

Precisa=se de u’a moça para Au» 
xiliar de Balcão que tenha pratica no 
ramo de Tecidos e Armarinhos, acom
panhada de sua carteira profissional. 
A tratar á Rua Dr. Barata, 238. Não 
tendo pratica, é favor não se apresentar

0 cuidado com a renda

Procura de conhecer o 
meio de vencer as influen 
cias opostas á sua felicida
de ,e vença os obstáculos 
da sorte usando um TA- 
LISMAN eficiente no as
sunto. Peça sem compro- 1 
misso o interessante fo
lheto explicativo, a P. 
EMTE, Caixa Postal 1141 
— Porto Alegre — R. 
Grande do Sul.

A renda exige cuidados es
peciais, sob pena de estragar, 
se rapidamente. Aqui está 
uma formula p "a leva-la sem 
perigo de prejuizo, Prepare 
em partes iguais álcool e a- 
gua pura. Palve neste liqui
do a renda comprimindo li
geiramente entre as mãos. 
Depois de limpa, estenda so
bre uma toalha e 'alise com 
cuidado prendendo depois 
com alfinetes á toalha e dei
xando para secar longe do 

J sol. Substituindo o álcool po
de ser usado também o borax 
timo desodorante para as axi
las. • \

*  Para evitar a transpira
ção excessiva dos pés, deve- 
se deixa-los dçmoradamente 
em agua quente com sabão, 
fazer-lhe depois uma boa mas 
sagem e enxuga-los com água

fria, enxugando-os bem.
*  Não saia de casa sem 

verificar, se leva na bolsa o 
indispensável para retocar o 
seu rosto. Procure, no en
tanto, lugar discreto para o 
fazer.

*  O oleo de coco pode subs 
tituir o oleo de ricino no tra
tamento das pestanas e so
brancelhas.

*  Oleo de amêndoas, per
fumado, é a melhor brilhan
tina para cabelos louros.

^Peles oleosas devem ser 
lavadas com agua quente e 
um sabonete ácido. A seguir 
passar um adestringente.

% Juntar glicerina á água 
morna com que se banha o 
rosto, é dar-lhe lubrificação 
perfeita.

*  Agua de malva e água de 
colonia em partes iguais - o-
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Atômica com 26 anos

“ NOITES DE R O N D A S " revelou  aos brasileiros M aria Antonieta 
Pons. D epois fo i aguela

Joan Caufield, a Estrela” de A s duas Santinha
Tradução de Nelita Abreu

explica porque ainda não se casou
Rocha

A sua carreira descie os tem
pos de simples jogadora de 
basquetebol, sem ambições. ar- 
tistieas de espécie alguma até 
converter-se em uma das artis
tas mais faladas do cinema me
xicano, foi uma verdadeira sur
presa para a própria Maria An- 
tonieta Pons.

Ela nasceu em La Habana, 
ir de junho de 1922. Filha de 
bóa familia, frequentou ótimas 
escolas. Os esportes e, particu
larmente o basquet, a atrairam 
muito, distinguindo-se como 
excelente jogadora. Aprendeu 
a bailar a rumba, uma das dan- 
sas mais características da sua 
terra, desde muito pequena.

O exito da televisão como 
veiculo de publicidade co
mercial é cada vez maior 
nos Estados Unidos. A Ge
neral Eletric anuncia que a 
venda dos rádios' GE aumen
tou em 221 por cento desde 
que a companhia está fa
zendo propaganda pela esta
ção de televisão VBENTV, 
da cidade de Buffalo. A ven
da dos receptores de televi
são que a mesma companhia 
fabrica é três vezes maior do 
que era antes da propaganda 
televisada.

Outro exemplo é o caso dos 
óculos Polaroid. Como resul
tado de uma campanha pu
blicitária realizada exclusi
vamente por televisão. Po
laroid vendeu lentes no valor 
de CrS 6.000,00 por cada mi
nuto de propaganda televisa- 
da.

I Simultaneamente, o dr. 
W.R.G. Baker, vice-presiden
te da General Eletric, pre
diz que a industria da televi
são produzirá, durante o ano

•PAIXÃO  TOKM EN TOSA

sem necessitar de mestre, ad
quirindo esse estilo peculiar e 
personalismo, que mais tarde 
havia de ser a base de sua fa
ma e fortuna.

O produto, diretor, ator e ar- 
gumentista Juan Orol, projetou 
realizar em La Habana, uma 
fita de ambiente cubano, e, ten
do visto Maria Antonieta Pons 
bailar a rumba, convidou-a pa
ra interpretar o papel princi
pal do filme que foi realizado 
com o titulo “ Siboney” . Orol, 
que viu nela grandes possibilP 
dades para triunfar, prometeu 
ajudá-la. Das relações profis
sionais nasceu o amor e ambos 
(Cont. na 4a pag. da Ia sec.)

em -Jflkrso, cérca de dois mi
lhões de receptores. A GE de 
dicará 70 por cento de sua 
produção nos ramos de radio 
e televisão a receptores de 
televisão.
.. Baker revela que mais de
7.000 -Jos 15.000 empregados 
do Departamento Eletrônico 
la GE estão trabalhando na 
nova fabrica eletrônica da 
companhia, perto de Syracu- 
se, no Estado de Nova York- 
Esta fabrica dedica-se espe
cialmente á produção de re
ceptores e equipamento de 
televisão. A GE está produ
zindo aparelhos de televisão 
numa media de 200.000 por 
ano, e faz planos P'ara au
mentar a produção.

Concluindo suas declara
ções, Baker diz textualmen
te: “ Cêrca de 40 por cento da 
população norte-americana 
tem agora á sua disposição 
bons programas de televisão. 
Esta percentagem será au
mentada, no curso de 1949, á

“No meio da minha corres
pondência desta semana, sur 
giu uma carta, assinada por 
um homem, fazendo varias 
perguntas, inclusive porque 
me conservo solteira. Não 
me tem sido facil encontrar 
a resposta. Nela meditei to
da a manhã e toda a noite, 
debruçada na janela do nos
so “ living room”. Muitos ci
garros fumei antes de encon
trar uma resposta satisfató
ria. Quando cheguei a en- 
contra-la, observei que daria 
longa demais para uma carta. 
Ei-la aqui:

Os homens, mesmo os nos
sos melhores amigos, não são 
capazes de aceitar a verda- 
'deira razão porque uma mo
ça recusa uma proposta de 
casamento. Suspeitam sem
pre algum mistério român
tico, uma paixão não retri
buída. algum voto extrava
gante... A maior parte das 
vezes, entretanto, não ha na
da disso.

Não afirmo, rr.-as suponho 
que o principal motivo que 
levam as moças a dizer 
“sim” é o de estarem elas

Para você
HOLLYWOOD, 5 (De John 

TodJ, do I.N.S.) — Depois 
de seis longos anos, Eddie 
Small encontrou o seu Valen 
tino. Chama-se Risano Braz- 
zi, um arfista italiano que 
foi trazido para Hollywood 
ò-a Itajia por David Selznick. 
O empréstimo está sendo ne
gociado agora e espera-se a 
assinatura do contrato na 
próxima semana.

Já foram feitos diversos 
testes sendo que os resulta
dos foiam considerados exce
lentes. Brazzi, que é um sim
pático italiano, pode, com
preender bem o carater de 
Valentino, também um italia
no, muito melhor do que um 
americano e é por isso que 
foi escolhido calorosamente.

Virginia Van Upp deverá 
escrever o cenário. Depois de 
muitos avanços e recuos, 
Small está determinado, a 
prosseguir com a sua • ideia 
de fazer um filme sobre a 
vida de Valentino.

_o__
“The Black Rose” a nove

la que foi um “best seler” 
de Thomas Costain será feita 
pela  ̂ 20th. Century Fox.

O cenário será a África de
vendo ter inicio na próxima 
primavera com Nenry Hatha 
w<ay no cargo de diretor, e 
Bud Lighton como produtor.

Fiquei bem interessado 
quando soube que seria esta 
película filmada na África e 
que seria David Selznick que 
filmaria pessoalmente, 

o
O irmão de Grace Moore, 

Richar Moore, está em Los 
Angeles com sua esposa e um 
filho, devendo passar alguns 
dias enquanto o garoto per
manece no hospital Ortopédi
co.

Moore declara que nenhum 
parente de Grace tentou ou 
pretende tentar assumir uma 
atitude contraria ao testa
mento da famosa artista. A- 
parentemente, este testamen
to foi dificil de ser interpre
tado, e Valentine Parera, o 
marido de Gracé pediu aos 
tribunais para fazer uma in
terpretação correta.

Tudo está sendo em bases 
amistosas.

firmemente convencidas de 
que, dizendo-o conquistaram 
para a sua rosea juventude 
a maior de todas as probabi
lidades de ventura. Natural

mente, não são elas próprias 
que raciocinam assim, mas 
estão sob a convicção de 

que lhes influiu tim homem. 
Esta enamoradas, em suma...

Ora muito bem. A mim já 
hne sucedeu muitas vezes es
tar ligeiramente enamorada, e 
creio até que o estive de to
do poucas vezes. . .  Mas não 
ao ponto de pensar em me 
casar. Não senti ainda que 
houvesse necessidade de um 
marido para ser completa
mente feliz.

Encontro muitas alegrias 
e compensações no meu am
plo circulo de amizades sin
ceras. Encontro suficientes 
emoções no meu trabalho, na 
minha viJa ao ar livre. Ago- 
:a mesmo, contemplando li
ma bela paizagem e puchan- 
o as orejhas do meu cachor

ro, consigo que se atrope- 
em em meu espirito mil re

cordações felizes. Uma delas, 
cor exemplo:

O cais de São Pedro, é, ao 
extremo, um mcderno e con
fortável iáte pintado de ama
relo e creme. Aceito um con
vite de um rapaz de camisa 
esporte, dou-lhe a mão subi
mos a um auto, afastando-nos 
cio Pacifico azul, e:n meio >a.o 
crepúsculo crescente, cam
pos afóra, até onde um co
tar de luzes, á distancia, as- 
(Cont. na 4a pag. da Ia sec.)

0 homem 
ideal

Lizabeyi SCOTT
“— Direi, inicialmente que

0 meu “ ideal” deve ser alto, 
pode ser louro e não precisa 
ser muito bonito. Quanto a 
côr dos olhos, ou da pele, não 
tem grande importância pa
ra mim. Exijo, e muito, é que 
seja um homem de bons sen
timentos. Deve ser meu ami
go um verdadeiro amigo, em 
toda a extensão da palavra. 
Com o mesmo espirito de ca
maradagem, saberão enfren
tar os bons e os maus momen 
tos. Sua simpatia e seu bom 
humor assinalarão a nota pre 
dominante de sua personali
dade. Não ter acanhamento 
de rir muito, de dar garga
lhadas até quando a ocasião 
o exigir.

1 Espero que seja educado 
em publico e na intimidade. 
Que palestre comigo com o 
mesmo interesse com que ali
menta a palestra com seus a- 
rnigos e companheiros. Que 
entenda um pouco de arte e 
tenha bom gosto na escolha 
de suas roupas... e saiba a- 
preciar meus vestidos.

Como não acredito muito 
na teoria de que em amor só 
os polos contrários é que se 
atraem, prefiro que o meu 
“ ideal”, tenha ogerisa e gos
tos idênticos a'os meus. As
sim, não tolerará pessoas que 
comam torradas fazendo mui 
to ruido; não jogará “bridge” 
atá altas horas da noite; não 
ligará o radio para ouvir 
partidas de futebol, aprecia
rá os bons livros, a bôa mu
sica e praticará esportes de 
praia.

E’ evidente que, nesta al
tura da minha proposta, mui
tas leitoras quererão saber 
onde vive, onde se encontra 
esse “homem ideal1'. Para 
ser franca, minhas amigui- 
nhas, direi que ignoro. Nem 
sei mesmo se existe tal “spe- 
cimen”. Mas continuo ali
mentando a esperança de vir 
a encontrã-lo um dia. A fi
nal, nada custa sonhar um 
pouco... Ainda que o sonho 
seja ligeiramente absurdo” .I 60 por cento” .

A  v a ls a  d a  n e v e
“ La Valse Blanche” , historia original de François 
Campeaux —  Direção de* Jean Stelli e fotografia 

-------------  de René Gaveau -------------

Cena do Ülwe
Bernard Lampré (Julien 

3ertheau), um compositor 
nusical de talento, está imen 
;amente apaixonado por He- 
ene Madelin (Lise Delama- 
■e), jovem estudante de me- 
licina. Ambos triunfaram em 
mas carreiras.

Bernard tem um genio a- 
paixonado e violento, enquan 
:o Helene é ponderada e se
rena. Resulta desta oposição 
Je carateres, uma ineompre- 
msão que faz a ambos acre- 
iitarem, aliás injustamente, 
que onde esperavam encon
trar o amor, só existe ape
nas indiferença. Eles não nas
ceram um para o outro. Cada 
qual segue o seu caminho.

O ciume de Bernard leva-o 
a cometer uma 'imprudência 
em consequência da qual fica 
gravemente enfermo. Helene 
que havia se afastado dele, 
ao sabe-lo doente, volta a 
procura-lo. Atormentado pe
la grave doença, Bernard crê 
que os cuidados a ele dedica
do pela sua amada são dita
dos por sentimentos de pie
dade. Para afasta-la de sua 
vida ele segue para as mon
tanhas nevadas da Saboya, 
onde vai á procura de repou
so e tranquilidade.

Ali, Bernard encontra-se 
com uma jovem dinamarquê- 
sa, Seuma Lorbodsen (Ariane 
Borg), sua antiga namorada 
de colégio que ele costumava 
chama-la de Jacqueline. Em
bora curado de suas feridas 
fisicas — resto da grave mo
léstia — e a dor espiritual 
que lhe deixou a cruel sepa
ração, persuadido mesmo de 
não mais contar o o afeto de 
Helene, Bernard deixa-se en
levar num delirio romance 
de amor.

Era o reinicio do idilio da 
juventude. Em pouco, quan
do já estava quase esquecido

UrtlnM a

"A  V a ls a  d a  N *vm "

Jacqueline conta a Bernard 
o segredo da jovem. Jacqueli
ne está nas montanhas em 
tratamento de saude por se 
achar irremediavelmente per 
dida.

Compositor de talento, Ber
nard idealiza durante uma 
exclrsão pelos vales, uma 
melodia suave e melancóli
ca qoe reflete a profunda 
nostalgia de sua alma, em 
confronto cqm a romantica 
beleza do lugar.

Inspirado, ele compõe “A 
Valsa da Neve” partitura 
com a qual se candidata ao 
“ Grande Prêmio de Roma”, 
dedicando a mesma a Jaique- 
line.

Helene ,inquieta em Paris, 
pelas iartas indiferentes que 
recebe após ser aprovada 
com sucesso num concurso 
medico a que se submeteu, 
vai ao encontro de Bernard.

No decorrer das explica
ções entre o jovem composi
tor e Helene, eles descobrem 
quanto se amaram e per
doam-se mutuamente. Mas 
era necessário que Bernard 
continuasse a representar a 
comedia de amor entre ele e 
Jacqueline, a jovem doente, e 
assim o fez.

Empenhados na salvação 
de Jacqueline, Bernard e He
lene, encontram finalmente 

o caminho da compreensão 
e do verdadeiro amor que 
pela intolerância haviam se
parados. ( 1

E’ nos braços de Helene 
que Jacqueline dá o ultimo 
suspiro, enquanto Bernard 
laureado com o “Grande Prê
mio de Roma”, realiza em 
Paris seu primeiro recital.

Quando Bernatd regressa 
ás montanhas, Helene comu
nica-lhe a terrivel noticia e, 
juntos, vão dar o ultimo adeus 
a pequena Jacqueline.

No mundo do radio
POR AL NETO
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A sensacional entrevista do senhor Getulio Vargas provo
ca descontentamento nos dois maiores partidos nacionais

RIO, 7 (Meridional) — XSo podem mais os politicos 
afirmar que ainda é cedo para se tratar da sucessão 
presidencial. A sensacional entrevista do sr. Getulio 
Vargas aos Diários Associados, colocando nos seus de
vidos termos a posição politira do Partido Trabalhista e 
adimitindo a hipótese de aliar-se á UDN, esquentou os 
ânimos dos ehefes partidários e despertou o presidente 
da Republica para uma ação mais eí ;ai no terreno su
cessório, de acordo com as tradições do regime presi
dencial brasileiro. Por outro lado, as declarações do ex- 
chefe do governo provocaram de> lontentamenfo no selo 
dos dois maiores partidos nac ..nais, agora ameaçados 
de cisão, já que não concordam com o “ doce enlevo” 
dos chefes, nesta altura, disputando a prefereneia do sr. 
Getulio Vargas.

O BRIGADEIRO E A U.D.X.

Logo que começou a falar na sucessão presidencial, 
apontava-se, só da UDN, mais de quatro candidatos. Os 
entendimentos em poiitica afirmavam que* só uma can
didatura podería conservar a unidade partidaria: a do 
brigadeiro Eduardo Gomes. Essa tese foi sustentada, 
também, por vários comentaristas e politicos. Todavia, 
depois da fala do sr. Getulio Vargas ao repórter deste 
jornal, notou-se na UDN reação muito diversa. Ficou 
provado que o brigadeiro não reune a totalidade do par
tido, visto que uma de suas alas se prepara para o rnm-

pimeuto, desde que se concretizem as negociações com 
o sr. Getulio Vargas. Considera essa ala uma diminui
ção para os udenistas, depois do que foi dito na campa
nha de 4S, na Assembléia Constituinte na própria Ca- 
mara dos Deputados pelo seu partido contra o sr. Ge
tulio Vargas. “ Seria sujar o prato para depois comer 
nele”, acrescentou um prócer brigadeirista.

Entretanto, o pensamento da maioria do partido é 
bem ontra. Não aceitam os demais representantes udc- 
n*stas essa opinião. Acreditam que se tenha operado nos 
quadros politicos nacionais uma evolução no chefe pe- 
tebista e não involução no brigadeiro Eduardo Gomes, 
como nos declarou o general Euclides Figueiredo, um 
dos elementos que participaram do golpe de 29 de »u- 
bro.

O PSD E O SR. NEREU RAMOS

Encontra-se o partido majoritário, também, sob a 
mesma ameaça decisão: a ala pessedista que apoia a can
didatura do sr. Nereu Ramos ficou apreensiva com as 
declarações do sr. Getulio Vargas, já que contava como 
certo o apoio do ex-chefe do governo ao seu candidato. 
Por outro lado, a ala dutrista, agora mobilizada pelo ((re
sidente da Republica, encontra-se em grande atividade 
— trocando opiniões com os desgostosos da UDN, Plt e 
outros partidos — para lançarem um novo candidato 
prestigiado pelo Catete. Com isso não se conforma o sr.

•Vereu Ramos, nem os seus seguidores — os detentores 
da direção partidaria. Xegarão ao presidente da Repu
blica, em ultimo caso, a legenda partidaria e o apoio no 
Congresso, caso o general Eurico Dutra não aceite a 
fórmula pessedista â sucessão presidencial. Contudo, um 
dos pessedistas dutristas, falando à reportagem, escla
receu que o general presidente não necessita da legen
da do PSD para o seu candidato, de vez que contaria 
com as legendas do PTX, PR c PST e quanto ao apoio 
no Congresso nunca o teve decisivaniente o governe.

REPERCUSSÃO XOS MEIOS POLITICOS
As reações nos meios partidários ainda são as .nais 

variadas. O choque da entrevista Vargas foi muito forte.
Não obstante, pelas opiniões que se seguem, pode, 

remos colher a impressão exata da movimentação e da 
expectativa generalizada cm que se situam os parlamen
tares, pelo sensacional desabrochamento do problema da 
sucessão presidencial, provocado p»lo senador Getulio 
Vargas. A todos os líderes partidários, nacionais e esta
duais, coin assento na Camara dos Deputados, fizemos 
a seguinte pergunta:

— Que aclia da entrevista do sr. Getulio Vargas? 
— mas nem todos responderam.

CAL. ELCLIDES FIGUEIREDO — Recebi a entre-

do que ele é uma das figuras de maior destaque no ce
nário politieo nacional, :.s suas palavras não poderíam 
ser recebidas, pelos seus adversarias da, primeira hora, 
de outra maneira. Considero tudo isso como uma evo
lução d? sr. Getulio Vargas e uão uma involução do bri
gadeiro” .

CAMPOS VÉRGAL — A entrevista do senador Ge
tulio Vargas apenas admite seu possive! apoio eleitoral 
ao Brigadeiro Eduardo Gomes, caso-seja este candidato 
á presidência da Republica. Tudo se admite nos'jogos 
politicos, que nos lembram as lutas corporais livres cm 
que “ vale tudo” . O essencial, em toda a campanha pre
sidencial e mesmo depois, é a manutenção da Consti
tuição, do regime, porque fora deste objetivo o resto é 
cãos, é anarquia. São Paulo eontinua observando o pa
norama politieo e deseja, como Estado lider da Xação 
em todos os setores, ser ouvido, consultado, para depois 
despejar os seus dois milhões de votos” .

GI RGEL DO AMARAL — O senador Getulio Var- 
gai eom a sutileza que lhe é peculiar, abordou os as
suntos mais palpitantes do momento politieo. Ei$ todos 
os setores cuja opinião auscultei, as suas palavras tive
ram repercussão favoravel e. nos meios trabalhistas, a 
ressonância que só alcançam e s  opiniões emitidas pelos 
verdadeiros lideres de massas", 

vista do sr. Getulio Vargas com muito agrado. Já que f EURICO SOUZA LEÃO — Considero a entrevista da 
nós, que demos o golpe de 29 de outubro, não quisemos f senador Getulio Vargas 
eliminar o sr. Getulio Vargas politicamente eonsideran- ! publica” .

um desafio ao presidente da Re-

Em  fóco a reforma da Mesa da Camara do
Não será reeleito o
sr. Samuel Duarte

Radical a reforma da Mesa da Camara
RIO, 7 (Meridional) — 

Não será reeleito presidente 
da Camara dos Deputados, o 
sr. Samuel Duarte. Essa no
ticia sensacional foi-nos for
necida por pessoa ligadisslma 
á presidência da Republica 

e aos lideres dos princip«is 
partidos, depois de ter sido 
cientificada dos resultados da 
conferência havida em Pe- 
tropolis.

A reforma da mesa da Ca
mara será radical, estando 
em coordenação para a che
fia do “Tiradentes”, o nome 
do st. Souza Costa, lider da 
bancada gaúcha e presidente, 
da Comissão de Finanças da 
Camara, cujo nome é apoiado 
pelo sr. Benedito Valadares, 
chefe do PSD mineiro e Ci- 
rilo Junior, presidente da 

Comissão Executiva do PSD 
bandeirante. Aparece assim o 
sr. Soiiza Corta como candi
dato dos grandes Estados em 
oposição ao sr. Samuel Duar

te, até então apoiado nas pe
quenas unidades da Federa
ção, sob a chefia do sr. Aga- 
menon Magalhães*.
ESTEVE REUNIDO O 

P S D
RIO, 7 (Meridional) — O 

PSD esteve reunido para 
tratar da questão da presi
dência da Camara dos Depu
tados, não chegando, porén^ 
a acordo qualquer a respeito. 
Nestas condições ,o partido 
reunir-se-á hoje novameníe, 
para tratar do assunto.

Segundo o “Correio da Ms- 
nhã”, a situação quanto á 
presidência daquela casa do 
Opíigresso. ççtft agravando. 
O presidente da Republica 
pretende colocar no posto o 
sr. Souza Costa, mas as difi
culdades em torno do ex-mi- 
r.irtro da Fazenda não são pe 
quenas.

Por outro lado, Minas quer 
cargo e se não for a presi
dência da Camara, será o 
Ministério da Justiça.

D I Á R I O  D E
O R C A  O D O S “D ÍA B IO S  A SSO CIA D O S* 

• Fundado em 18 de Setembro d« 1839
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W allace rompe com
os comunistas

Condena o lider progressista as afir
mações dos vermelhos americanos

Dentro de 15 
dias â anuncia- 
da reforma

RIO, 7 (Meridional) — In
forma-se que será realizaaa 

fã dic* ume ,
de modificação no Ministé
rio, imprimindo-se novos ru
mos ao governo de Dutra. 
Acrescenta um matutino que 
essa reforma obedecería a 
conveniências administrati
vas e políticas.

120 mil eleitores 
compareceram ãs 

urnas

NOVA YORK, 7 (U.P.) — O 
ex-vice-presidente dos Estados 
Unidos, Henry A. Wallace, líder 
do Partido Progressista, anun
ciou, seu completo desacordo 
com as recentes declarações 
formadas por vários lideres co
munistas americanos e euro
peus afirmando que jamais lu
tariam contra a União Soviéti
ca.

Wallace declarou que o Par
tido Progressista, que teve o a- 
poio dos comunistas norte-ame
ricanos durante as ultimas elei
ções presidenciais, jamais este
ve e nunca ficará sob o domí
nio dos partidos comunistas e 
disse que deplorava profunda
mente todas as medidas ou a- 
ções, partidas da direita ou da 
esquerda, que contribuíssem pa
ra aumentar a ameaça de guer
ra.

“ Posso compreender porque 
a ameaça do Pacto do Atlânti
co Norte obrigou Thorez, To- 
gliati, Foster e Çennis (estes 
dois últimos são lideres comu
nistas norte-americanos a fazer 
deejarações que formularam" 
— disse Wallace, que acrescen
tou: “ Porem não posso concor
dar com a opinião de que es
sas declarações constituem a 
melhor arma para a luta con
tra essa nova e mais perigosa 
intensificação da poiitica de 
guerra fria” .

“ Os reacionários lançarão 
mão da arma fornecida por es
sas declarações como pretexto 
para intensificar suas persegui
ções e aumentar seus prepara
tivos militares.

Ao mesmo tempo que desejo 
manifestar meu completo desa
cordo por essas declarações, eu 
e todos aqueles que estão de
votados à defesa dos povos li
vres, defenderão com todas 
suas forças o direito da liber
dade de palavra, liberdade de

imprensa e liberdade de reu
nião para todos os americanos’*.

BELO HORIZONTE, 7 (Me 
ridional) — Cerca de 120 
mil eleitores mineiros con
correram ontem ás urnas, 
para eleger os prefeitos e ve
readores de 79 municípios no
vos. >

As comunicações até ago
ra recebidas indicam que o 
pleito decorreu em calma c 
em ordem.

Protelam o prenchimento 
das vagas comunistas

RIO 7 (Meridional) — Ao 
que apurou a reportagem no 
“ Monroe”, é intenção dos se
nadores simpáticos ao sr. A- 
demar de Barros, evitar que

sejam preenchidas as vagas 
comunistas1 antes do dia 15, 
afim de que o sr. Cirilo Ju
nior não fique em situação

favoravel, relativamente ao 
dominio da mesa da Assem
bléia paulis!a, na próxima le
gislatura. E’ proposito da 
maioria do senado aprovar o 
mais depressa possível, a lei 
que regula a matéria, aliás 
já em regime de urgência. E’ 
desejo dos senadores verem 
a lei aprovada amanhã.

Causa contusão o tem
poral caído do Rio

RIO, 7 <M.) — O temporal 
que desabou ás 7 horas da noi
te sobre esta capital, causou a 
maior confusão, embora os da
nos pareçam ser reduzidos. 
Houve inundações em alguns 
bairros, caiu uma arvore no 
campo de Santana, um galho 
de arvore amassou um automó
vel na rua do Passeio etc. A 
situação mais grave se . nou 
na baía de Guanabara, onae nu
merosas embarcações desgarra
ram, sendo-lhes prestado socor
ro em meio á escuridão. Em da
do momento, a Frota Carioca 
resolveu suspender o tráfego de 
lanchas que fazem a linha do 
Rio a Niterói.

Uma barca da Cantareira so
freu também um contra-tempo 
no mesmo percurso, pois quan
do cm frente à entrada da bar
ra começou a jogar fortemen
te, um tiro disparado por um 
individuo perverso, provocou o

pânico, tendo o mestre da bar
ca resolvido então, voltar a 
Niterói.

Ainda o caso do 
funcionário russo 
acusado de es
pionagem

WASHINGTON, 7 (UP) — O 
Departamento da Justiça infor
ma que representantes da em
baixada russa e na delegação 
soviética junto às Nações Uni
das, conferenciaram com o sr. 
Valentim Gubitchev, o funcio
nário russo acusado de e.->piona- 

j gem. Essa conferência se reali- 
| zou na presença de funciona-

SOLIDARIFDADF DO CORPO DIPLOMÁTICO JUNTO A* SANTA SK’ AO PAPA 
PIO XII — O corpo Diplomático acreditado junto á Santa Sé, numa manií estaç? •* 
inédita nos anais da vida internacional, compareceu em sua totalidade, ao Paiacio do 
Vaticano, para levar a solidariedade das nações que reprrsentm, a S. S. o Papa e ex
primir a repulsa universal pela condenanão do cardeal Mindszeníy. Após a leitura de 
uma mensagem procedida pelo decano, Pio XII recebeu os cumprimentos pessoais de 
cada um dos embaixadores ali presentes. Na fotografia. Sua Santidade, quando esten 
óia a mão para receber ó s  cumprimentos do embaixador Frederico Castelo Bran

co Clark, representante do Brasil junto ar Vaticano.

Pedida a pena de morte para 4 pastores
A acusação do promotor aor protestantes búlgaros
SOFIA, 6 (UP) o Pro

motor publico pediu a pena 
de morte para 4 dos 15 sa
cerdotes protestantes acusa
dos de crimes de espior. ge_m 
e traição contra a Bulgaria.

Dimitir Georgiev, que foi 
treinado em Moscou, acusou 
os seus não somente de cri 
me de espionagem, senão 
também de tentarem promo
ver uma revolta contra o 
governo búlgaro, dominado 
pelos comunistas, revolta 
que — segundo disse o pro
motor — teria a intervenção 
dos Estados Unidos e da Grã 
Bretanha.

O promotor citou os nomes 
de proeminentes norte-ame
ricanos e ingleses “envolvi
dos na rede de espionagem 
dos lideres evafigeliccs”, 

bem assim os nomes de vá
rios chefes da Igreja Protes
tante Norte-Americana e oo 
Conselho Mundial de Igrejas.

Georgiev declarou: “ E’ p'.r 
isso aue este julgamento è 
significativo não só < aqui, 
mas também no estrangeiro” . 
OS QUATRO PRINCIPAIS 

ACUSADOS
A pena de morte foi pedi-

rios do Departamento de Esla- 
óo e da Justiça.

Os representantes russos in
formaram a seu colega, que o 
mesmo estava perfeitamente ga
rantido pelas imunidades diplo
máticas mas os funcionários 
norte-amcrwbnos têm certas 
dúvidas a esse respeito.

da para os quatro acusados 
seguintes: Vassil Georgiev
Ziapkov, congregacionalista: 

Yanko Nikolov Ivanov, meto
dista Nikols Mihailov N íu- 
rriov, batista; e Georgi Niko
lov Chernev, da Igreja de 
Pentencostes.

Georgiev afirmou que os 
verdadeiros senhores derses 
quatro réus eram os “ impe
rialistas” anglo-americanos e 

direção das Missões ecle
siásticas americanas.

O promotor asseverou que 
todos os reus fizeram longas 
confissões publicas na Corte, 
as quais foram substanciadas 
pelos depoimentos das teste
munhas. Acrescentou que os 
réus principais “serviram an
tes da guerra ao serviço se
creto fascista-hitlerista e de
pois da guerra, ao imperia
lismo americano.”

Segundo disse o promotor, 
“não se exerceu pressão so
bre os réus, que. confessaram 
publicamente os' seus cri" 
mes. Disse que o julgamen
to “foi realizado com com
pleta publicidade, na presen
ça tíe estrangeiros” . Acusou 
todas as quatro Igrejas Pro
testantes da Bulgaria de di
fundir rumores antj-sovieti- 
eos, acrescentando que tais 
rumores incluíam as noticiar, 
de tome na Rússia e da exis
tência de 15 milhões de tra
balhadores escravos na Uni. 
ão Soviética.

Duvida-se em círculos o fi. 
ciais de que a pena máxima

Noticias da
“Meridional” 
p a r a  o Rio Gran
de do Norte
PASSAGEIRO PARA NA í AL

NO ITAÍIITE*
RIÒ, (Meridional) — A oor- 

do do vapor "ITAHITE' que 
saiu do porto do Rio de Jane,- 
• o no dia 3 do corrente, sob o 
comando do capitão O-valrto 
Perez, com destino a Bolem e 
escalas seguiram, para Natal:

Emir Ara: .ha Lins, Virgínia 
Paula Rod:igue.i, Carlos Alber
to Fervane, Mmhos Fjrranc. 
Cristalino Fernandes Bilho. Ma
noel Ferrei, a Barros, Maria 
Góis Barros. Pedro Ferreira 
Barros. Seigío Ferre,ra Barros. 
A)z„ a Fe_,e. a Ba.) os, A, li 
Ferreira Barros.
PI LO "CAMPOS SALES”
. RIO, u\Te .ciouall — A n a r '

• vt....."C i . r ■
saiu deste porto com Sesíiio r 
Manau.-. e «• -calas, seguiram pa
ra Natal os seguintes posságíi- 
ros:

Her.be, to Pockrandl, Leon-a 
do Nascimento Pockran.it, E ,- 
wni P.ockianrit-, Maria b w ;  
de Araújo. IVilma Navegante de 
Albuque quj. João Fabio de 
Albuquerque, WaliBir Fab.o < e 
Albuque: que, Sueli de Albu
querque, Irene Ferreira Feito- 
: a. Leonel Pereira da S.lva. 
Manoel Augusto de Oliveira. 
Nestor Joaquim Pereira, Fran
cisco Chagas Bezerra. Manoel 
To.ez na Silva, Raimun io Aí- 
uanuesves
ves cias Chaga . Antonio Alves 
Cavalcanti, Antonio Fe mande. 
Adelaide EvaUslo da Silva. 
RETIFICADA A TRANS

FERENCIA
RIO. 5 iM.l v  O Ministro cia 

Aeronaut.cn retificou pai a a 
Escola Tecir ca cie Av.ação, a 
irar.sfeitótcia < capitão avia
dor Breno Olinto Outeiraò da 
f5a.se Aérea de Natal.

venha a ser impesta. De fa
to, o pfomotor-a Jsistan te
Todor Tsakov, que também 
Talou na Co.te, encontrou 
circunstancias atenuantes cm 
iavor dos réus menores. Dis
se que o pastor da Igreja 
Pentencostsl Haralon Popov 
está “ íinceramente arrepen
dido ”e que “sinceramente 
da mesma Igreja, “ tem bom 
carater, mas foi desencami- 
nhado”.

Todavia, falando dos qua
tro réus principais, Tsakov 
disse: “Eles representaram
0 centro hostil cm torno do 
qual toda a rede de espiona
gem se reuniu — una pessoal 
criminoso, que vinha execu
tando em larga escala ativi
dades de espionagem. Acres
centou que as supostas ativi
dades de espionagem e mer
cado negro tinham custado á 
Bulgaria 23 milhões de levas 
(ceica de 1 milhão e 850 mil 
cruzeiros) e pediu peradas 
multas e o confisco dos bens 
dos réus.
áldoci

Nevo escrivão da 3 
deíegacla
Assumiu as, funções de es

crivão da 3a Delegacia de 
Policia o sargento Eurico 
Praxedes de Medeiros. O no
vo escrivão substitue o titu
lar efetivo. Manoel dos San
tos Filho, que entrou em go- 
so de licença para tratamen-

1 to de saude.

Demitido o secreta
rio do interior do Rs- 
fado do Rio

RIO, 7 (Meridional) — C 
Diário Carioca” , orgão ligado - 
intimamente á poiitica flu
minense, informou que o se
cretario do Interior do Es
tado de Rio, sr. Ivair No
gueira, foi demitido porque 
aderiu ao partido do sr. Ade
mar de Barros.

Seguirá para Lon
dres, r. sr. Warry 
W a ltV .i i

RIO, 7 (Meridional) — Se 
gttirá hoje para Londres o 
sr.' Harry Walfare, profesor 
r’e regatas da Federaçã:. 
Metropolitana de Futebol. O 
• ludido desportista está eom 
credenciais para contratar 
juizes ingleses sendo cincc 
para atuar aqui e cinco em 
São Paulo.

Encontrado assassi
nado em Lti-T 
residência
SANTIAGO DO CHILE, 7 

(UP) — Um funcionário do 
ex-presidente Carlos Ibanoz 
foi encontrado as( arsir.Eoo 
em sua residência. Este pa
rece ter sido o unico inciden
te grave verificado durante 
as eleições de ontem, para 
escolha de 141 deputados o 
20 senadores.
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A  seiva do chifre gaúcho
ACTA DIURNA

A SSIS  CH A TEA U BRIA N D

.A-, grande c oportuna 1 cão 
que-os correligionario-s do rr.
Ca Té Filho está dando do Es 
lado, neste morrento. é a de 
eoiro um partido., por pequeno 
que seja pôde valorizar-se, pe
la disciplina, p.eia coesão, rela 
firmeza das atitudes. Todos 
sabem, tendo em. vista, sobre
tudo-, os.JresUli.ados dos últimos 
pleitos, entre nte, que o bloco 
político progressista conta de 
14 a 16 pii.1 votos. O seu colé
gio eleitoral é, assim, o tercei - 
ro no Rio Grande'do Norte, 
em grande distancia para trás, 
de resto, dos dois partidos 
maiores, cujo eleitorado, de ca
da uno, se eleva a cerca de qua
renta mil votantes; sendo qua 
dos dois, o PSD,-majoritário 
corro é, abrange maior nume
ro de leitores.

Rois é esse grupo caféisio 
que, em nosso Estado, age 
sempre cora segurança, com 
decisão, com objetividade, 
atitude resultando sempre 
n:ais curiosa se o Confrontar
mos Com a União Democrática 
Nacional, já' qv.e o PSD, dada 
a sua posição de partido go 
vernamrntal, não se acha pra 
tlcanreáte cm causa no toma 
deste comentário.

Não pretendemos, chegar, 
aqui, á conclusão de que o par
tido do Brigadeiro, neste Es
tado, (como, aliás, em todo o 
pais) (.ílcjit fi-agírentado, aba
lado tão cssenc almente r.os 
seus alicerces e fundamentos, 
a ponto de ameaçar colapso ou 
desintegração. Mas a realida
de é que Os reqs lideres nrin- 
cipa s, apezar 'de certas apa
rências com que, no final das 
reuuiícs importantes, sempre 
se apresentam, não se distin
guem por uma ação em linha 
réta, lógica, exata, coerente. 
Ilá muito coleio, muita nuanco, 
muito embróglio dentro dos 
quadros e das fronte'ras ude
nistas, quando todas as circuns 
tancias; r.os ultíiAo.i tempos, 
r.o -Estado, como que conspi
ram para favorecer ao bloco 
brigádeirista. ura posição de
cisiva, no desenrolar dos acon
tecimentos. Elevem, perdendo, 
porént, essas oportunidades, 
metido num jogo macio de ga
binetes e poltronas, — clima 
e ambiente letais para um par
tido, dito de oposição.

Enquanto isso, o partido do 
sr. Café Filho, pequeno, po
bre» — arregimenta-se e cres
ce, • príncpalmente no conceito 
do povo, que ama nos lideres 
políticos o quixòtisrno, a pai
xão do debate, o élan da aven
tura e das oatalhas, pelas 
idéias, pelos programas; — e 
pelas posições onde os pode
rão pôr em prática.

BAGE’, 26 — Çonsidero- 
me melhor navegador do que 
os três pilotos que tive nos 
últimos doze anos. O bom 
piloto, o de mão segura, que 
a tem firme, no stick, com 
sensibilidade para sentir o 
avião, e a bem governa-lo. 
céu acima, é, por via de re
gra, um navegador medíocre.
As exceções existem. São 
porem singulares. Não se po
de asobiaxi e chupar cana ao 
mesmo tempo. Descubro o 
campo de Bagé antes do agil 
piloto, que é o noso Henrique 
>Tatividade.

Ele o procurava no mínimo 
há vinte minutos e eu aju
dando-o com Napolião de 
Carvalho. Já calculavamos a 
hipótese de descer num cam- 
ço de vacas, por não achar 
o aeríporto e nem o campo 
do aeiv-.lube, quando ] ri 

rr.eiro descortinei chão ate t- 
ports
ravel. Toquei o braço ao co
mandante do “Raposo Tava
res”, para informa-lo da boa 
nova. Havia campo a bombor 
do. Estavamos talvez a 15 qui 
lometros das duas largas pis
tas.

Tínhamos dado debalde 
duas voltas e meia sobre a 
cidade. Antes' de fechar o 
terceiro ciclo, o aeroporto a- 
pareceu em nossa frente. Go
zei a vaidade pueril dc ter 
descoberto o campo de Bagé 
para Natividade, como des
cobri, em setembro de 48, pa 
ra Lodiesen o de Zurich, de 
dentro de um “Constellation” 
comandado por este “ás” c’a 
pilotagem e da navegação in- 
eroceanica.

Quando não se entende pa- 
tavina de aviação e se tem a 
incapacidade medular para 
dirigir um automovel em ter 
ra. quanto mais um vplivolo, 
no firmamento, o ato subsi-1 
diário de encontrar um cam
po, é como o resgate gratui
to da nossa mesma inépcia. 
Ao inocente veneno da mi
nha salira, pretendendo en
sinar sermão ao vigario-pilo- 
to, esse retrucou com a po- 
’ idcz a “ tenue” do rapaz de 
boa origem que ele é. O des
cendente dos barões paulis
tas de Souza Queiroz e bis
neto da baroneza de Limeira, 
sob'o veludo d,e seda de uma 
urbanidade ungida de perdão 
fez o- sr. Clemente. In 
sistiu no cumprimento ao na
vegador potencial que vai na 
cabotagem como na navega
ção de longo curso, dando pal 
piteá1 a pilotos caboclos e nor 
dicos, ora com exito, ora com 
ratas e espichadelas de ton- 
tear.

No aeroporto encontramos

um jovc.m soldado de Nehe- 
mias Gueiros e Aníbal Fer
nandes. E’ o sargento Duarte 
Porciucula estudante do curso 
cientifico em Recife, e se
cretario do Grêmio estudan
til que ali se batia, em 45, 
pela volta á normalidade 
constitucional. Ao seu lado 
está o diretor do porto, o sr. 
Stanack, um carioca afavel, 
que nos agasalha com a me
lhor hospitalidade. Chegamos 
a Bagé, porque foi dito em 
Joinville que precisavamos 
hoje abicar nesta faixa da 
fronteira com o “Raposo Ta
vares”. Ou então 6 comandan 
to Natividade, há oito anos e 
meio menino reinando neste 
velivolo, deixaria de reinar 
para sempre, dentro dele. 
Não era ameaçador nem “as 
sorrent” , mas apenas para le 
vantar os brios do rapaz em 

ce dc um teto de cinquen 
.a melroS, como se apresen
tava a partir de Porto Alegre 
o lençol dp nuvens plúmbeas” 
dizra Lavedan: “ ilya la maié 
ra A nosa era para exitar no 
piloto a vontade de nos dar

Bagé esta tarde. No mais o 
falar grosso ao aviador era 
agua doce ,agua límpida e 
cantante, ou, no máximo agua 
glauca.

Depois de visitar o prefei
to e o diretor do Centro de 
Saude, fomos ver o nosso fia- 
dor aos bageenses. Um parai- 
ban ,ou paraibano, meio-san- 
gue que garante o outro, não 
experimenta maior satisfação 
quando o afiançado paga a 
divida. Em setembro findo 
oncontram-se no Aeroporto 
“ Santos Dumont” o general 
Sena Vasconcelos, que vinha 
para aqui assumir a divisão 
de esvalaria, e o repórter dos 
“Diários Associados”, que par 
tia para a Europa. Prometi- 
lhe que viria a Bagé ocupar- 
me do Centro de Puericultu
ra que doaramos á cidade, e 
ele hipotecou a visita que 
hoje se faz. Este soldado, que 
é um fino homem de impren
sa .elegante ensaista, e, como 
Malan d’Angrogne, apaixona
do da historia militar das 
ndvoltaixaoa . 
guerras de 35 e 65, tem suas

R E T R A T O  D O  B R A S IL

Carros I mis
Uma revista estrangeira, a E conom íc” , estabeleceu 

curioso confronto entre o numero dc carros de bois e de 
veícu los a m otor existentes em alguns Estados do Brasil* 
Não sabemos em que fontes se louvou a publicação em fo 
co para conseguir essas estatísticas, mas, registrando-as 
nesta coluna, o fazem os na certeza de que a situação re 
tratada não se distancia muito da realidade que o  Brasil 
oferece, no que tange a elementos de transporte. Os trans
portes utilizados cm  certas regiões do país são dc prover
bial deficiência, e essa deficiência dificulta o escoamento 
da produção e a am pliação das áreas econôm icas e sociais 
do Brasil.

Sc-gundo a referida revista, havia cm  Minas Gerais, em 
principies do ano passado, mais dç 53 mil carros de bois 
© m enos d© 20 «zitf ca iom ovels. Sífuaçãv ainda n: ais carac- 
(eristlda desfrutava a Bahia, onde havia quase 21 m il car
r is  de bois © pouco mais de *1 «oil autom óveis. Também 
ern Santa Catarina existiam  mais carros de bois do que 
autom oveis, pois enquanto os prim eiros montavam a qua
se 16 mil os segundos apenas ultrapassavam a casa dos ? 
mil. Um Goiás, pode-se adm itir que, para cada autom ovel 
qm ciitralação, corresjMvndiam 9 carros d c  bois; aU, existiam 
mais de 9 m il carros de bois c pouco mais de mil aulo- 
movoiS.

Sergipe possuis quase 4 mil carros de bois c apenas 
641 autom óveis; Maranhão, quase 3 mil carros de bois e 
apenas 389 autom óveis; Mato Grosso, quase 3 mil carros 
de bois c  1.610 autom óveis; e Piauí, mais de mil carros 
de bois e tão somente 578 autom óveis. Situação privilegia
da, no conjunto do Brasil, desfrutava o Estado de S. Pau
lo, onde existiam quase 77 m il automoveis e tão somente 
menos de 5 mil carros de bois. Também o Rio Grande do 
Sul dispunha de m aior num ero dc autom óveis; estes so
mavam quase 22 mil, enquanto os carros de bois apenas 
totalizavam menos de 11 mil. D iferença assemelhada se en
contrava no Estado do Rio de Janeiro, onde existiam qua
se 11 mil autom oveis e tão somente 6.514 carros dc bois.

Em Pernam buco o num ero de automoveis e o dc car
ros de bois quase se igualavam: 6.500, des prim eiros e 
6.200, dos segundos. No Ceará, havia mais autom oveis do 
que carros de bois: 2.225, dos prim eiros, e 1.310, dos se
gundos. Rámda observação sobre o com portam ento dessas, 
cifras mostra a precariedhde de nossos elementos dc trans
porte, pre^nried'rf'- <;ue se reflete no conjunto da econo
mia br amortecendo seu desenvolvim ento.

raizes na Baia da Traição, no 
litoral da Paraiba. E’ outro 
Meira e Vasconcelos paraiba
no. Tal qual o general Can- 
robert Pereira da Costa. Um 
parte com o pai, e o outro 
com o avô da paraiba do Nor 
te.

Depois da falarmos uma 
hora acerca da guerra cispla 
tina, tíq bat la ahodPas 
tina, da batalha do Passo de 
Rosário e do barão de Cerro 
Largo (que estupendo solda
do) acabamos confraterni
zando-nos como homens do 
Norte em torno duma noti
cia que me deu o general Se
na Vasconcelos: ou seja, qu' 
'xistem pitombeiras cm Pa 
quetá. Que volúpia ouvir fa
lar no Rio Grande nas nos 
sas deliciosas pitombeiras da 
mata de Pernambuco! Eníra 
mos a conspirar, pensando se 
um dia tivéssemos o poder, 
faríamos jardins dc nossas 
plantas tropicais silvestres, 
por este Brasil afora!

Foi 50 por cento prepara
do para um baile de Momo 
que nes recebeu o coman
dante da cavalaria:, de Bagé, 
Céveres sociais o chamavam 
ao Clube, eom o diretor da 
vucursal do “Diário de Noti
cias”, veterano de um quar
to de século do “associado” 
giucho, e seu devotado e ta
lentoso colaborador dr. Al- 
bano Reis saimos para conti- 
íuar a percorrer as rua% de 
Bagé.

Esta cidade está cortada 
em linhas urbanísticas que 
íhe permite abrigar uma po
pulação de um a dois milhões 
;’e almas sem tocar numa 
rua. Tal o que foi previsto 
para fazer de Bagé uma me- 
:ropole de largo folego. Hon
ram o Rio Grande e o Brasil 
p traçado de Bagé o a perse- , 
: erança com que o têm sc- 
uido seus sucessivos inten

dentes. Ao contrario de Be
lo Horizonte que vivia num 
eáos, com a zona nova da 
periferia vergonhosamente 
caótica, as casas desalinhadas 
Bagé mantem rígidos os pla
nos em que foi concebida. 
Agora lhe asfaltam as ruas c 
só é de crer que os partidos 
locais se unam para ajudar o 
seu prefeito a trabalhar.

O de que o Rio Grande 
tem necessidade para se im
por como uma respeitável 
unidade economica no corpo 
do Brasil, c alterar as linhas 
ainda primarias da sua vida 
rural. Rende aqui a terra 
muito pouco diante do que 
valem certas manchas dela.

Costumamos ter um certo 
respeito pela realpza. do ga- 

( Continua na 4a. pagina)

Obras completas de 
João Ribeiro

LUIS DA CAMARA CASCUDO 
(ESPECIAL PARA O “ DIÁRIO DE NATAL"»

Esta c a terceira vez que tenho a honra de anunciar 
a publicação das OBRAS COM PLETAS DE JOÃO RIBEI
RO, Anur.cío sem nom e da editora porque esta não apare
ceu para o indispensável im plem ento.

Muitos livros de João Ribeiro estão fóra  do alcance da 
consulta. A s bibliotecas não possuem a coleção com pleta. 
Espalharam-se e perderam -se. Alguns ileles, séries de arti
gos curiosos nela agil erudição sempre original, abrem uma 
solução de continuidade no proprio conhecim ento do assun
to. Fossem mais conhecidos e os té mas teriam  m aior am
plitude.

Tudo quanfo João R ibeiro estudou o fez com  serenidade, 
profundeza, sabedoria. Ninguém o superou no equilíbrio 
verbal, na graça classica, no bom gosto e clareza da expo
sição.

Apenas os livros estão exgoíados. Os dois volum es das 
FRASES FEITAS, por exem plo, são "inachaveis” , com o d i
zia M onteiro Lobato. Foram publicados ha quarenta anos 
c desaparecera tft da circulação ha cerca de trin ta ‘ e cinco. 
O FO LK  LOK.E, editado cm  1919, 6 outra raridade.

Pelo numero de consultar, pela procura, pelh citação, 
pela autoridade indisculida do mestre, esses livros estão pe
dindo uma reedição, num plano .sistem ático, com  indiòes 
lem issivos, com  apresentação moderna.

loão R ibeiro precisa regressar ás livrarias, continuan
do a licção. Pouca im portância dará ele, nas compensaçOes 
da morte, pela notoridade que nunca procurou quando v i
vo. Nós é que estamos com  esse elemento a menos na cu l
tura brasileira. Estamos sem a facilidade de uma infortna- 
ção por todos os litulos j>rcciosa e segura.

Certo é que ha uma crise nas editoras. Multo livro  e 
pouco leitor. Ha também uma razão, além das múltiplas, 
da presença diluviana do livro m ediócre, de publicação ina
creditável, preterindo outras possibilidades.

tia livros que foram  publicados c perguntam ainda por 
qual fo i o santo que fez o milagre porque era preciso um 
milagre nara imprim ir-se.

Ba muito que conversar sobre o assunto. Inexplicável 
é a ausência de João Ribeiro, com seus livros mais dificeis 
c raros que um mnrabitino dc ouro.

|Á  situação da indonésia
DOROTIIY THOMPSON 
(Copyrigth tios “D. A.” )

A tendência atual de nossa 
r-Dciedade exige soluções drásti- 
jas sem querer saber dos re
sultados. Desse modo, quase to
dos desejam que os problemas 
zoloniais sejam resolvidos a tal 
oonto que todas as sociedades 
humana:: possam tornar-se da 
noite fiara o tia livres e autô
nomas. . . ®

Em -geral, ninguém tVscute a 
capaciaade que possam te.' to
da j rs 1. íbu:;, nações e raças 
pata organizar a sua autonomia 
e mantê-la, coLa que nunca foi 

..! . •./.» p • . ílado acei
to é que. processada a liquida
ção automaticamente com ple
na capacidade para exercer to
da:, as funções de um estado, 
isto é, mâuter a sua indepen- 
w'..cin, assegurar -a ordem in- 
■ema e fazer acordos honestos 
com os outros estados.

Mas a verdade é que num 
mundo de rnsJs de dois billiõe: 
:le habitantes só uma pequena 
parte demonstrou a sua capaci
dade ae auío-govenio, aindr 
quando não existam “ opressores 
rstrangeiros” . Ao invés disso, 
quase todos sofrem ou dc anar-

Clinica de Senhoras
— DO —

Dr, Etelvino Cunha
(ESPECIALISTA) 

Chtrso de aperfeiçoamento 
n» Rio de Janeiro e 

São Pànlo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Qudas nltra-curtas, blsturl 

«letrlco, eletrocôagu- 
lação etc.

Capeer — Tumores
CONSULTAS:

Das 16 lioras em diante 
exceto aos. sabados 
CONSULTORIO :

Ro» CeL Bonifácio, 222 
Fone: — 1882
RESIDENCÍA:

Soa Joaquim Manoel, 698 
Fetropolis

Numera ayulsa 
Crí 0,80

Despertando subitamente 
para as realidades de sua 
sucessão, o general Dutra 

deseja recuperar o tempo 
perdido. Posso informar, com 
afeito, que o góverno federal 
vai iniciar o seu proprio jo
go partidário os conselheiros 
do general lhe dizem que é 
necesario agir com rapidez, 
sob pena de nãò poder mais 
resistir aos acontecimentos 
atuais, que o superaram com- 

letamente. De fato, foi de- 
encadeado o problema da 
ucersão, normalmente, os 
oliticos esperam que somen- 
e em meados deste ano a 
uestão se apresentasse. O- 
orreu contudo, a anormali- 
!ade: havia muitas corren
te politicas em luta subter- 
anea e, do choque das mes
tas, resultou o impacto poli- 
;co do momento, três candi- 
atos potenciais existem sem 

í interferencia do poder cen- 
ral, e sob muitos aspectos 
undamcntal, até agora con

tra o mesmo: as dos senho
res Adhemar de Barros, Ne- 
eu Ramos e Eduardo Gomes, 

influir no sentido de compor
te ou não com aquelas candi
daturas?

*  * *  *
Até o dia 15 de março — 

declarou-me um elemento al
tamente categorizado — o

A margem da sucessão 
presidencial

governo vai demonstrar, a- 
diantou-me ele, que não po
de ser iludido pelas mano
bras politicas: que precisa 
seriouvidb, pois tem o que 
-lizcf e a que fazer. E eis a 
questão postas em termos já 
de desafio político. Convem, 
portanto, ‘ examinar a real 
posição dos partidos, das can 
didaturas naturais e do go
verno, na* base das verdades 
conhecidas. Em primeiro lu
gar, a candidatura Nereu Ra
mos, não é, obviamente, do 

grado do general Dutra. 
tudo, está reunindo'’a maio
ria da representação pesse- 
dista no plano federal. Si
multaneamente, é apresenta
da pelos'pesçedislas como 
uma bandeira civilista, em 

face das posibilidades de 
candidates militares. Enfim, 
uma candidatura tipica de 
reação partidaria ao poder 
federal. E*ha segundo lugar, a 
candidatura Adernar de Bar 
ros, também de desafio refle
xo ao poder federal — com a 
agravante} de possuir as suas

MURILO MARROQUIM
(Especial para os “D. A.” )

tintas demagógicas capazes 
de se confundir com um “po- 
pulismo” considerado perni
cioso. Em terceiro lugar, o 
movimento pró Brigadeiro, 
que irrompeu de modo quase 
‘dramatico, trazendo a furo 
todo o problema da sucessão. 
O movimento veio entrosa- 
te com os entendimentos de 
brigadeiristas da JlDN e de 
fora dela com elementos do 
senhor Getulio Vargas. Tan
to bastou para que c alarma 
ganhasse os arraiais1 políti
cos e partidários, refletindo- 
se na presidência da Repu
blica. E’ curioso constatar 
que essas tres candidaturas 
eventuais não são do agra
do do goi mo federal; tam
bém não são do inteiro agra
do, as do Brigadeiro e do se- 
nhr Nereu Ramos, da totali
dade dos partidos a que per
tencem. Porisso mesmo surge 
o campo para manobras do 
governo federal.1

* *  -!=

Tanto no PSD como na

UDN reina o desassossego. 
Entre cs udenistas, a tensão 
é mesmo indisfarçavel. Inter 
rogado pelos lideres udenis
tas mais categorizados o sr. 
Prado Kelly fica em sitüa- 
ção difícil: insiste em afir
mar que o partido não tomou 
posição, que a sua ultima no
ta oficial é definitiva — rr.as 
irada pode fazer para conter
• :s alas do partido em plena 
ofensiva presidencial. A si
tuação dentro da UDN atin
giu um ponto de tal modo 
sensível que alguns udenistas 
temem uma rutura grave no 
partido. Declarou-me um de
putado udenistas da Bahia 
que “a situação êxiga um 
rápido e total , esclarecimen
to, pois do contrario a uni
dade partidaria pode desa

parecer”. Situação semelhan- 
tte, embora menos aguda, o- 
corre no PSD a ala dutrista 
existe dentro do partido ma
joritário e, ao apelo previsto 
do governo federal, para os 
proximos poucos dias1, terá 
de definir-se. Abre-se, em

consequência, o campo ideai 
t ara a atuação do poder, fe 
deral, abre-se a possibilidade 
para a formula conhecida 
de um candidato da UDN e 
do PSD, através de uma cca- 
íisão feita pelo Catete. No 
estado atual dos aconteci 
mentos políticos, no entanto 
seria dificil esperar que ; 
formula não importasse r ■ 
cisões dentro dos dois maio 
res partidos nacionais.

Enquanto isso, fica á par 
te o sr. Ateemar de Barres 
efetuando a sua habil campa
nha ainda sem sobressaitos 
Não deve o governador pau
lista ‘ cr a menor ilusão: c
governo federal vai procurá- 
lo; vai tentar trazê-lo é.i 
normas classicas do presiden
cialismo; vai prétender con
vence-lo de que deve formar 
com o Catete, na campanha 
da .-sucessão. Do ‘contrario 
medidas politicas especiais 
poderão ser tomadas contra 
o -seu governo. O meu infor
mante altamente categorisa- 
•. o destacou os meados de 
março para o primeiro movi
mento do governo federal; 
será, entã a ofensiva do quar
to candidato á presidência 
da Republica.

quia ou de tiranos domésticos 
ma s opressores do que muitos 
administradores coloniais. Sal
vo por breves intervalos, a his
toria do auto-governo se limita 
à Europa Ocidental e a alguhs 
pontos <ia America. Nunca foi 
gozada pelos orientais ou pelos 
povos (io Império Russo, exce- 
. o io .s b. cves períodos em que 
grupo., ocidentais a faziam sur-

Parece que apenas um certo 
tipo cie mentalidade e de cul
tuai ci la a capacidade do auto- 
govevno. De acordo com Willi- 
am James, esse tipo é criado 
pelo “ hábito ãe disciplina e de 
boa disposição para com a par
le adversaria” , acompanhados 
de “ impiedosa ação cohtra to
do homem ou grupo de homens 
que perturbam a paz publica” . 
Só assim pode ser criada a 
combinação necessária de liber
dade a autoridade, que serrpfe 
foi tão rara.

Mas a ausência de auto-go
verno não impediu a criação'de 
grandes Civilizações e culturas 
satisfatórias em conjunto para 
os povos governados. O grande 
império dos Khans, embora 
houvesse sossobrado na Europa, 
criou no Oriente uma soberba 
civilização para aqueles tempós. 
Quando se extinguiu, não abriu 
o caminho para o auto-gover- 
no, mas para outros dominado
res estrangeiros, depois de um 
período de intolerável anar
quia.

A luta atual entre a Holanda 
e a Republica da Indonéàia faz 
pensar em tudo isso e exige 
muito mais reflexão e mais” in
formações do que as que iios 
chegam. Tanto quanto sei, a 
“ Republica” , governo Dantòcha 
que os japoneses criaram’ e ao 
^ual entregaram o poder quan
do vasuaram a Indonésia Ho- 
andesa, mo.si: ou-se incompe- 
enie para estabelecer os rudi
mentos tia ordem publica ou 
para proteger o povo dos seus 
“ exércitos” , que são, na maior 
parte, bandos armados de jo- 
/ens rebeldes que só. recebem 
ordens dos seus comandantes 
ou chefes de guerrilheiros.

Esse governo uão conseguiu 
:umprir nenhum dos seus tra • 
tados com a Holanda em virtu- 
ne ria pressão dos seus adver
sários internos. E as Nações U- 
nidas. ao invés de exigir que a 
Republica mostre que é um go
verno cumprindo os seus com
promissos, recomendaram aos 
holandeses que compactuam a- 
jnda com a narquia.

Ora, a anarquia é uma situa
ção em que nenhum homem 
tem em espera da centelha que 
comece o incêndio. Temo que a 
tenacidade cega e egoísta dos 
franceses tenha proporcionado 
essa centelha. Mas, para Nova 
Resistência, só os comunistas 
estão preparados, ao passo que 
nós com um simples pedaço de 
papel, podemos minar todo ‘ o 
t.-abalho destes últimos tres a- 
nos.

Para conseguir resultados 
construtivos, a europeização do 
Ruhr (juntamente com as in
dustrias posada da Bélgica, da 
França e do Luxemburgo) exis
te uma União Federal da Euro
pa Ocidental, incluindo a Ale
manha. Cedendo aos franceses, 
porem, ratificamos mais 'jma 
política de pilhagem, tràzerido 
para mais perto a unificação da 
Alemanha sob liderança ■ mssa.
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O PORTO
LOIDE BRASILEIRO — 

O paquete Rodrigues Alves 
chegou ontem em nosso porto, 
vindo do Rio e escala. Prosse
guiu ontem mesmo para.o nor
te, até Belem e escala.

— Do Rio é esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Prosseguirá para Belem e es
cala.

— O paquete Campos Sales 
sairá do Rio d a 4, sendo aqui 
esperado dia 14. Do nosso por
to, prosseguirá para o norte, 
até Manaus e escala.

— O paquete Duque de Ca 
:.ias está sendo esperado aqui 
dia 14, vindo do noite. Prosse
guirá para o sul, até Santos e 
escala.

— Saiu de Porto Alegre dia 
4° .eai demanda dos portos do 
norte, até Natal, o cargueiro 
Rio Tocantins; sendo aqui es
perado dia 10. Retornará da
qui ao porto de origem e esca
la, recebendo carga.

— O cargueiro Rio Gurupi 
e esperado aqui, na Ia quinze
na deste, vindo de Belem e es- 
s ala. Prosseguirá daqui para 
o sul, até Porto Alegre e esca
la, recebendo carga.

— De Porto Alegre, saiu era 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei- 
lante, sendo aqui esperado dia 
15. Retornará daqui ao porto 
de origem e escala, recebendo 
carga.

— Sairá breve de Porto Ale
gre, cm demanda dos portos 
do norte, até Natal, o carguei
ro Jcngadeiro, sendo aqui cs- 
pefado na Ia quinzena de 
abril. Retornará daqui ao por-

•to de origem e escala, receben
do carga.

— O cargueiro Rio Farnai- 
La é aguardado aqui da 
9, vindo de Porto Alegre e es
cala. Do nosso porto retorna
rá ao de origem e escala, re
cebendo carga.

COMPANHIA COSTEIRA — 
De Belem está sendo esperado 
aqui dia 8, o paquete Araran- 
guá. Prosseguirá para o sul 
até Porto Alegre e escala

— O paquete Itahité está 
sendo esperado aqui dia 8, v n 
ao de Porto Alegre e es-caia. 
Prosseguirá para o norte, es
calando em lí ortaleza, Sao Luiz 
e Belem.

— u ríio Juruá é aguardado 
pqui amanhã, procedente do 
sul. Retomará ao sul, até San
tos c escala, recebendo carga.

— O cargueiro Cairpeiro e 
esperado aqui hoje, vinda do 
sul. Daqui irá a Areia Branca.

—  U cargueiro Campinas e 
aguardado aqui dia 10, vindo 
do sul. Retornará do nosso 
porto ao sul, até Santos e es
cala, recebendo carga.

AlOOHL MAC COivMACK -  
O Mormacdove é esperado aqu 
dia 9, procedente de Nova 
York. Do nosso yorto retorna
rá ao .de origem e escala, rece
bendo carga.
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

BALTIMOKE, FILA
DÉLFIA E NOVA
YORK
O Mormacdale saiu dia 25.
—• O Morrr.ackite sairá dia 

11 de .março.
— O Mormacreed satrá dia 

25 de março, todos para por
cos btasileros.

THE BOOTH LINE
— Está sendo esperado de 

Antuérpia e Londres, na 2a 
quinze ia derrarço, o vapor Bo- 
nifacC*, que receberá carga em 
nosso porto para Lisboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do contnente europeu.
" — Paia a Ia quinzena, de 

abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em noasc 
porto o va per Dunstaii. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia Informadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta cj • 
dsde, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingps para Mossoró 
e Fortaleza, ás C horas da ma
nhã, e para Campina Grando 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Reeife ás terças-feiras e sa- 
bados.

M O O R E -M c C O R M A C K

•MOItMACDOYL" Esperado de Nova York c escalas a 29 
do correme, íeeeberá cargas para Nova 
York e Philadelphia.

PRÓXIMAS SAÍDAS DL BALTIMOKE, NOVA YORK 
E PHILADELPHIA

'MORMACDALE'’ Sairá de Nova York a 25 de fevereiro 
* MORMACKITE” Sairá de Nova York a 11 de Março 
"'MORMACREED*' Sairá de Nova York a 25 de Março

Mais Informações com ' *
MOORE-McCORMüCK OííYEGrçíOj S. ã.
IlECIFE-SAO L U IZ -E A H IA -R IO - íX i"'
SANTOS - BELEM -  SAO PAULO 
N ATAL: Rua Frei Mlguelinho, 14

R U Y  M O R E IR A  P A IV A
VONXS 1MJ • IMS — CAIXA POSTAL fi»

A L V A M A R * FURTADO DE 
.  M E N D O N Ç A

A D V O G A D O

Escritório — Avenida Duque de Caxias, 110 — Edi- 
ficio BILA — 1° andar — Sala 107 — Fone. 1608

/ M S T A 0 &

reTi

I n f o r m a ç õ e s

ú t e i s
I VK.UAC1AS DE PLANTAI»

Farmacia Cóníinnça, á íua 
Vigário Eartolomcu — Cida
de Alta.

Farmacia Dutra, á rua Ama
ro Barrcuo — Alecrim.
FILMES HO DIA:

RIO GRANDE — A’s 15,CO. 
e 2 lioras — “ Piratas de 
Monterey” , uma produção em 
tecnicolor, com Rod Ca mero n 
e Maria Montez.

Preço: Cr$ 7,20.
REX — A’s 15,30 e 19,45 — 

“ Emoção Secreta” , uma pelí
cula de alta dramatieidade e 
emoções, com Walter Pidgeon, 
June Alyson e Claudette Col- 
bert.

Preço: Cr$ 6,00.
S. LUIS—A’s 15,30 e 19,45- 

“ Condenado”, um grande dra
ma, com James Masoa e lva- 
th:en Ryan.

Preço: CrS 6,C0.
S. PEDRO — 15,30 e 19.30 — 

“ Seu Un;eo Pecado” , cora 
Akirn Tamiroff, e o seriado “ A 
So.ibra do Terror” .

ALECRIM — 15.30 e 19,49 — 
“Aladim t a Prineeza de Bag- 
dad” , uma pelicula em tecni
color, com Cornell Wilde, e o 
seriado “ O Morcego” .

POPULAR — 15.30 e 19,30 — 
“Aventuras de uma Estudante 
Destemida” , e a ultima ser e 
“ O Monstro e o Gorila” 
PAGAMENTO NO TESOURO

FEDERAL
O Tesouro Fedepal pagou

hoje:
Agentes Fiscais uo importo 

de Consumo e Salario-Familia 
dos Aposentados dos Institutos 
e Caixas de Aposentadorias e 
Pensões.

Pagará du amanhã até o 
dia 15:

A todos que não receberam 
nos dias indicados.

ESTADUAL.
O Tesouro Estadual pagará 

até o d:a 9:
A todos que deixaram de. u- 

ceber no: dias indicados. 
TELEGRAMAS RETIDOS:

Encontram-se na Diretoria' j 
Regional dos Correios e Telé
grafos os seguintes telegra
mas retidos:

Anita Pires, rua Dr. Jero- 
nirno; Ardore; Dr. Borges: 
Cicera Maria dos Santos, rua 
Santo Antonio 76; Carmen 
Costa; Calmes; Cesar Augus
to, Base Aerea; Cida. Vigário 
Bartolomea 680: Clotilde Cou
to. Rio Branco 395; Isaias Jo
sé de Sousa, Frei Miguelinho 
33; Joseía Nascimento, Trav. 
Pario Mar 47; - Neyva Fagun
des, Joaquim Manoel 695; Na- 
tamar para Zinar Lima; 4V t

Com solene inauguração iniciou, sabado, suas 
atividades comerciais em Recife a firma 

"Santos Auto Peças Ltda’ '
Magnificamente instalada em Recife á Rua da Concordia n° 244 = Onde se proje^ 
ta a personalidade e tirocinio comercial do seu ilustre chefe snr. José Alves dos

Santos —  Ecos da solenidsdç de ontem —  Notas.
De acordo com o que vinha 

sendo largamente noticiado 
no radio *e na imprensa des
ta Capital e da Capital Per
nambucana, realizou-se ta- 
bado, dia 5. a inauguração 
f':3s vastas e modernas insta
lações comerciais da firma 
SANTOS AUTO FEÇAS 
LTDA. que se dedica ao ra
mo de peças e acessório: pa
ra automóveis, rádios, eletro- 
las, piçk-ups e material elé
trico em geral, com seccões 
de grosso capacitada a aten
der aos comerciante daque
le Estado e dos demais. A 
instalação desse grande em
pório comercial está locali
zada na rua da Concordia n° 
244, ou seja no principal 
trecho d?aquela impertante 
artéria. Ao ato que teve c a
ráter solene e foi irradiado 
pela P.R.A.-8 Radio Clube 
de Pernambuco, comparece
ram elementos representati
vo  ̂ dos altos meios econo- 
micos. industriais, comerciais 
e financeiros, autoridades 
municipais, estaduais e fede
rais e gránde numero de 
pessoa;/ amigas dos socios 
d'aauela importante organi
zação comercial

E' chefe titular tu novel 
firma, o snr. José Alves dos 
Santos, figura largamente 
conceituada e de vastos cír
culos de relações entre nós 
ptdcç seus méritos de homem 
de bem e de uma capacida
de realizadora caracterizada 
pela superior orientação im
pressa aos negocios comerci
ais que superviziona estando 
muito radicado neste comer
cio onde fundpu em 1942, 
depois de varias e laboriosos 
anos de luta no comercio de 
Recife e Natal, a já solida e 
prestigiosa firma SANTOS 
& CIA. LTDA:, com um ca
pital de CrS 50.000,00 para 
explorar o mejmo ramo da 
casa ontem inaugurada em 
Recite

Entre as pessoas presentes, 
foram anotadas, as seguintes: 
Apulcro de Assunção, por si 
e pelo Secretario da Segu
rança, Romeu Fonseca, Jack 
Ayres, Thomaz E. Kito, M.L. 
Castanha, José Serrano de 
Andrade, Marconi C Lira, F. 
A. Leal, Afonso de Albuquer 
que, Cleto A. da Cunha, Ar- 
thur Danzi, Abelardo Parai- 
zo, Sizcnando Costa, Hercilio 
da Gama Spacht, Guilherme 
Botelho, Antonio de Miranda, 
Carlina Gonçalves Santoá, 
Moreira & Irmãos, Cavalcan

te Santos & Cia., Gratuliano 
Chacon, Celso Peixoto, Al- 
godeeira Paulista S/A. Yvets 
Cunha Maul, José Esteve?, 
Marcilio de Aguiar, Carlos 
Wuller, Joaquim Lopes, Cia. 
Quimica o Industrial “ CIL” . 
Ilidio F. Albpqiferque, Hum
berto Pinto, Iv.ldo R. Costa, 
Adriano Basto, Antonio da 
Silva, Martinho Lopes de Al
meida, Cia. Cervejaria Brah- 
ma, Virgilio A. Junior, Vi
cente Geraldo Bess, Tavares 
Maciel, Potiguar Fernandes, 
Murilo Menezes Lyra, A. Fa

rias Barros, Waldemir Car
neiro, Walderi Bandeira, .Jo
sé B. dos Santos, Manoel 
Markmam. Irmãos Freitas 
& Cia., Benedito Pinto Pes
soa, Aristofanes Trindade, 
José Gomes Monteiro, Muri
lo Guedes, Luiz da Silva Fer
reira, José de Andrade Cos
ia, Arlhur Seabra Nogueira, 
Newtorí Medeiros, A. Pinhei
ro & Cia., Antonio Rodrigues 
de Lima, Alberto Lemos, Co
mendador Antonio Alvares 
de Carvalho Lages, Joaquim 
Golçalves Aibeiro e outros.

Lesou dezenas de famílias,
deixando-as na miséria«

Aiem de chantagista, revefa o peruano Ugar- 
te y Ugarte os baixos instintos

SeYs anos depois, isto é,
" • ' A l; u 1948 SANTOS & CIA LTDA.nheno, Roque Bage, ,.oeob . rve
para Antonio Cabral; Severma 
Linhares, Ulisses Caldas 275; 
Suassuna; Tereza f  iigueira, 
Senador José Bonifácio 227; 
Alzira. Pensão America; Idel- 
fonso Maria, P. Moras 742; 
izaitma Guimarães; José Sea- 
tra. Voluntários da Patria 355; 
Joao TtTTsta Pohcarpo; Luiz.i 
Lopes, 15 de Novembro 158; 
Pilots; Vigilante para Ernesto 
Emílio.

G R A Ç A S
Inès Teixeira de Melo agra

dece a Deus e a Ozita uma 
graça alcançada. Sofria ha 15 
anos de diversos males achai - 
do-se eoiupletamente curada.

Natal, 4 de fevereiro de 19a.

Elpidio Estelita Manso Ma
cei, agradece a Deus e a Ozi
ta uma graça alcançada em 
seu favoi, pois ha seis anos 
havia deslocado o pé esquerdo, 
tendo procurado todos os re
cursos iredico3, nada porem, 
conseguindo.

Natal, 7 de março de 1949.

tem o capital dc CrS 2.000.001 
isto graças àquelas qualida
des de probidade e capacida
de de trabalho do snr. José 
Alves dos Santos a que já a- 
•~ima nos reportamos, auxilia
do pelos seus deis filhos e 
socios, snrs* Geraldo Ramos 
dos Santos e Francisco Pôr- 
to dos Santos.

Ao champagne na inaugu- 
ioço da firma Santos Auto- 
Feças Ltda., saudando cs 
presentes em nemé do chefe 
da firma, falou o conhecidis- 
simo tribuno e jornalista 
conterrâneo Dr. Potiguar 
Fernandes que discorreu com 
largo conhecimento de causa, 
sobre o. vida comei-cial do 
snr. José Auves dos Santos.

PORTO ALEGRE (Meridio
nal) — Algumas dezenas de 
famílias do município de João 
Rodrigeus, gente ordeira e tra
balhadora que vivia , feliz c 
tranquila, foram vitimas de 
um terrivél espertalhão cuc, 
usando do nome do Deu/, as 
induziu a vender síus bens t- 
a entregar lhe os produto ? 
dessas vendas, para ■ eram apli
cadas, como ele dizia, numa 
comunidade • agrícola e indus
trial que seria fundada cm 
seu beneficio nus lerías de 
'Palmeira, no vale do r o  "Gua
rita” .

i odo o logro de queifoi v - 
tima o povo dc João Rodri
gues, adveio dc tajs ou quais 
poderes n cdiunicos do d.anta > 
gista. cujo nave í  Julio. do 
Ugarte y Ugarte, peruano que 
se diz'a professor'e vinvo. Dc 
fato, a primoira lez.qtie ela 
foi àquele nu nicipio, a chama
do aliás cio sr. João Manoel 
Nunes, curou; uma filha deste, 
que eofria de-enfermidade ner
vosa. Mais tàrde, aomo todos 
dali atestam, conseguiu tam
bém, pelo,? mesmos processos 
rediunicos, cura ruma filha do 
sr. Frarsidin Peres, a qual es- 
tat a entrevada c dcaonganada 
dos médicos. curas,
considerada? milagrosas, de
ram-lhe grande prbstigio e 
oportunidade de erpfandir seus 
desejes de fundar ,a referida 
“comunidade” do credo da 
igreja Cristão Prhhitiva na- 
qtíela 'locaidade. Prometia

ele construir hospitais, cinema, 
igreja e varias industrias. A 
ideia tomou vulto, alarmando 
as autoridades policiais cue 
promoveram tenaz campanha 
contra ele.

DRse o sr. Artur Rezende 
á nossa reportagem que Ugar
te y Ugarte foi preso duas ve
zes, criando era%chefe de po i- 
eia o coronel Aurélio Py. Mas 
as prisões não tinham funda
mento. As autoridades alega
ram cpenas que ele estava 
pregando num meio de analfa
betos. A ultima vez que câte- 
ve preso — é ainda o sr. r 
tur Rezende que declara — o 
decreto de rra expulsão do 
Bvasil já estava lavrado p ; o 
governo do '-Estado. Eu, po
rém .consegui, do que n:e ar
rependo agora, a revogação do 
hiesmo e a liberdade do ho
mem.

A' idé’a ua fundação da ta: 
. cuminiòadc foi tomando co,-no. 
Tais eram %s promessas de

boroW* e t*

Ms C

Concordaram na ces 
sação das 

hostilidades
P.HODES, 5 (UP) Os i 

delegados de Israel da Trans 
jordania concofdaram em 
principio, em ordenar a ces
sação das hostilidades. Esses 
delegados estiveram reunidos 
pela primeira vez. numa at- 

j nosíera de grande íriezà, 
para negociar o armistício.

PREÇO DO DIA
cm o,8o

Diminuiu a fabrica
ção de automoves
" n o v a  YORK, 5 (UP) —
Y fabricação ce automóveis 
e vuminhees nos Estados Uni
dos, durante a semana passa
da. diminuiu de 118.815 para 
117.764 unidades. Esse de
créscimo é atribuído princi- 
pakr.ente a queda de produ
ção ;i£ fabrica Chevrolet, que 
na semana anterior tinha 

estabelecido o recbrd de a«ós 
guerra.-

E M P R E G O
Precisa=se de u’a moça para A u 

xiliar de Balcão que tenha pratica no 
ramo de Tecidos e Armarinhos, rcom* 
panhada de sua carteira profissional- 
A tratar á Rua Dr. Barata, 238. N új 
tendo pratica, é favor não se apresentar

DR. MIRABEAU PEREIRA
Avisa que, após um “ Curso de Es^ 

pecialização no Departamento Nacio
nal da Criança’ ’, reinicou a sua “ clinica 
de crianças’ ’, á rua João Pessoa, 194 
atendendo diariamente das 15 horas em 
diante.

Posse da Diretoria 
da Associação de 

Imprensa
A Associação Norte-Rio-- 

grandense de Imprensa em 
reunião a se realizar-se na 
redação do “ Diário de Na
tal” na próxima quinta-fei
ra vai empossar a ^ua dire- 
Icria recentemente eleita pa
ra o biênio de 1949-1950.

A diretoria eleita ficou 
e. úm constituída;

Presidente: Dr. Edilson Va
rela. Vice: Dr. Américo do 
Oliveira Costa, Br Abelardo 
Calafange e Conego José A- 
deiino. Secretario Geral: 
Djalma Maranhão. Io Secre
tario: Dr. José Gonçalves de 
Medeiros. 2o Secretario: Leo
nardo de Oliveira Bezerra. 
Io Tesoureiro: Meira Lirra. 
2° Tesoureiro: Dr. João C:ri- 
neu de Vasconcelos. Io Bi
bliotecário: Luiz Maranhão 
Filho. 2o Bibliotecário: Jai
me dos Guimarães Vanderk-i.

Será racionado o 
Carburante
BUENOS AIRES, 5 (UP) 

— Foi oficialmente anuncia
do que a partir ds amanhã 
será racionado o carburan
te em Buenos Aifes e La Pia 
ta. z

Sucessivamente, a redução

benefirios, que não houve quem 
se negasse a contrbuir. Elo 
se dizia enviado do céu e r.a? 
suas pregáçctes dizia que “ai 
daquele que se negasse de dar 
tudo que yossuisre, porque es
se ca ir ia moito por terra” . 
Assim os mais voluntários e 
confiantes adeptos foram ven
dendo o qrc possuian e entre
gando-lhe todo o dinheiro, sem 
que recebessem qualquer t'tu- 
lo-

Ka hora oportuna, com o 
bo’so reche ado, deu ele o si
na1 da partida raia Palmei
ra. 403 509 ou CC0 pessoas 
—. üifergeni a§ opinifes neste 

oauj — dominadas pela labia 
> o psruaho lá se foram, rumo 
no : o abado ‘ cl dorado” . Da 
outro? logárcs,'’ como Mente 
Aleg-re, Ra/riz Galvão, as3Ím 
coa o desta capital, pessoas de 
coa fé rumaram também para 
ar, serrania? das margens do 
Gi/aiiía.

De João Rodrigues n£o 
se sabe ao certo quanto foi le
vantado em dmheiro; acredi
ta-se portm, que tenha o es- 
pertalhEo conseguido ali nada 
monos de 800.000 cruzeiros. 
Com as suas vitimas foi Ugar- 
te v Ugarte, nunca mais vol
tando a João Rodrigues, desde 
n:aio do ano passado, ele que 
iiáo passava mês que lá não 
íesse.

O epílogo de tudo isso é tris- 
ie. Toda aquela gente de bca 
fé, que se desfez dc seus bens 
por causa de sva crença, pas
sou verdadeira miséria nas 
terra? de Palmeira.

Varias foram as pessoas qre 
fizeram declarações ao jorna
lista, contando o que de des
gosto e tristezas por lá passa
ram. E não só desgostos e tris. 
tezas, mas também fome. Na
da havia ali. O cáu prometido 
pelo perverso ind viduo não 
passou nunca, para todos que 
o acompanharam ,de um ver
dadeiro inferno. Uma das viti- 
mas, com os olhos cheios dp 
lagrimas contou-nos o seguin
te:

— Um dia meus filhos cho
ravam tanto de fome que eu 
:re vi for;ada a derrubar a 
nmenade cinco piiarigueirpis

do. t r-burante será 
até o fim do mC: 
is  grandes cidaf

impesta > para <a
em Iodas j frutas dos galho 

argenti-

M tfH Ll 0 9

Hosmos cQPiTOLizpçrfo s.n.
-  R UUMM: tti 

Sa4> Sociais 17 • I

Fundada eta 1937
-  K S a V U  EK >1/12/47 — ftUUS DE CrS 75.000.000.CS 

do Ouvidor, 87 • Rio do J a nutro

0  i? . ! R m su lta d o  d o  s o r t e i o  d o  m ê s  d e
Fevereiro de 1949

V C Z X  K Q F A S L  K L T  Q F N  IIK  S T Y
O» lorloim «Ao loaftoodos no «Rimo dte Mi do coda wêt, no toldo 
nobro do Ucou Lflorârio Portuguê*, ã rua Sun. Dantat, TJ8-V  andar.

V X ! .

V llf l  DOS TlTDltS UIDIDIDOS EM SORTEIO RTÊ 31/12/47

MAIS DE CR$ 58.200.000,00

( les come á25 tis 
ma s alto?,

porque n'a que pod arryas al- 
cr.nçar já tinhaxos comido
t uf.a ” .

Ao que íü sabe, ó o tal indi
víduo ,a’ém de desumano como 
2c vii»; é ainda um pervertido 
sexual .Tinha ele, segundo no? 
declarou o sr. Alexandre Ber
rardes, o costure de trazer 
menores para a sra casa, nes
ta Capital, sob a pro:res”a de 
manjá-los estudar em bons co- 
lcgior, quando a sua verdadei
ra intenção era de cevar os 
seu; baixos instinto? animalss- 
eo? nesses menores. Varies 
menores corroboraram es a? 
declarações.

A reportagem anotou mui
ta? outras de/laraçi'e3, ieve-
iando iodas elas quanto de vil 
tem o repelente indivíduo no
fundo de sua alma.
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VAMOS ACABAR 
COM ISSO ?

Feia primeira vez falamos, a- 
qui, desta coluna, do triste e 
melancólico destino reservado 
aos relogios públicos da cidade, 
sempre parados ou mareando 
horas erradas, como se tivessem 
sido instalados como simples 
enfeites.

O r ogio da Matriz posto 
co. . t.<' a publicidade, já não 
rvir,'., -nais as horas com acer- 

pj-j o povo na rua, que lhe 
ou- i em demanda do tra- 

Iv.Uio u para a realização tle 
um negocio com hora marcada.

O üüfro rclogio publico, na 
avenida Junqueira Aires, esqui
na com o Colégio Estadual, 
quando não está parado, mar
ea em cada um de seus quatro 
mostradores, uma hora diferen
te. E, assim, são todos inúteis à 
consulta da população.

Por que isso? Será que na 
qttatidade de “ relogios públi
cos” esses cronomelros espe- 

' "ram ocasiões para funcionar di
reitos, ã semelhança de certos 
funcionários quando no anda
mento de processos nas repar
tições publicas?
. Sendo em tão pequeno nu

mero, esperamos que os refe
ridos relogios, — que funcio
nando regularmente, prestam 
tão relevantes serviços a popu- 

- íação natalense menos afortu
nada — não demorem por mais 
tempo imprestáveis, como estão 
atualmente, parados ou mar
cando hora errada.
' Vamos acabar com isso? — lí.

.§*-
OUÇAM

Diariamentez
Y

B

EMISSORA
ASSOCIADA

A  grande
d i f e r e n ç a

. (De um observador social -

■ Costumam os partidários 
lo Marechal Stalin, que es
tão fora da cortina de ferro 
-i- repetir sempre a compa-a- 
ção entre o sistema sovie i- 
co e o das democracias li
vres. E como tudo nestas é 
conhecido, tanto seus bens to
mo seus males, porque a li
berdade de critica é funca- 
tiiental a esse regimes eles 
acentuam os males e detur
pam o significado dos berrfi- 
çSos, pára, com isso, mostrar 
ou concluir que a burguesia 
vai sempre mal, abafada re
las crises que se sucedem. E 
num flagrante contraste, a- 
pontam o regime russo, onde 
nada pode ser realmenle to 
rihecido. corro um milagre dç 
ordem, de eficiência e cordu
ra!

Essa comparação, que é fei
ta sinceramente, para íins 
demagógicos, realmente J  
destituída de sentidos. Não 
se comparam duas oposições 
porque, como já dizia o ve
lho Aristóteles, só as coisas 
idênticas são diferentes,. O 
que se passo na Rússia é pro 
prio de um mundo estranho 
e negativo. E’ fruto de uma 
revolução radical e fanatica, 
onde, da há muito, o rireiU) 
óbscureceu, onde a justiça é 
um mito, a liberdade um 
termo inerte no vocabulário.

Numa democracia livre, 
em consequência da liber
dade, que é uma virtude fun
damental, todos os problemas 
são postos em debate, todas 
as dificuldades são conhecí - 
das, todas as divergências 
são proclamadas. Sã, com 
essas liberdades e com esse 
conhecimento é que o ho
mem pode ter segurança pá
ra seus atos, amparo para 
seus empreendimentos' e a- 
pòio para suas iniciativas 
Quando, no regime liberai 
garantido por uma constitui
ção e, portanto, por uma or
dem jurídica, se faz uma 
diolencia, os protestos sur
gem, desde logo. Porcde a 
lei é a garantia e ela só po

de ser realmente garantia, 
por essa livre . fiscalização 
consagrada. O que, muitas 
vezes, se assemelha a uma 
cHse é, então, uma das fer- 
mas vivas do valor da» de
mocracias.

Quando isso podería acon
tecer no regime soviético 
onde a ordem é produto da 
violência e da força?

Assim quando no Congres
so de Varsovia. só frequen
tado por stalinistas, se acu
sa de violência o governo do 
Brasil, pratica-se uma verda
deira ivrisão! Entretanto, is
so se íaz. para efeitos ria 
anarquia internacional, para 
dar satisfação àqueles que, 
dentro do regime russo, pa
decem todas as degradações 
em silencio, com a promessa 
de um céu, saido das entra
nhas' do inferno vennelfcçi,"  J

A  S E I V A  D O  C H I F R E  G A Ú C H O
CCondusão dn 2a p»e )

o nobre do Rio Grande < 
Sul. Nós outros invernistas c 
•riadores Ce zebu’ (e eníiiei- 
o-me entre os mais modestos 
ia classe do rebanho indiano : 
;entimos uma natural infe
rioridade ao ver nos campos 

efidionais os Hereford-,
. ue são o seu e nosso orgu- 
,hb. Tçrfho Ímpeto de rcco- 
t.- -;ar aqui a vida de pe ue- 
.o criador, que é no fun:’o a 
apresentação dq um dever, 
ie que acho deveriamos dè- 
õn-tr.nbir-se todos quantos 
intendemos que não basta 
para fazer do Brasil uma na 
ção forte o enriquecimento 
fabril metropolitano. Se o ho
mem da gleba não sai da 
rauperísmo em que vive, co
mo dilatar e aperfeiçoar o 
parque manufatureiro? O po 
der aquisitivo do homem dc 
campo é ínfimo. De tal d rve
ríam compenetrar-se os que 
militam nas industrias e que. 
tendo tido sobras nos ultimo 
oito anos, cumpria-lhes apli
cá-las no incremento d : re
banhos e da agricultura.

A vida do interior, sobre
tudo nas zonas pastoris, c 
de uma pobreza aterradora. 
Por toda parte, se faz o cul
tivo extensivo ca pecuaria. 
Abre-se a invernada e larga

.o o boi. A natureza é quem 
po inc umbo de cria-lo o do 
ingorda-lo. E.’ esse o negocio 
iüo que não qusreni morUfi- 
•ar-s* com o trabalho.

E’ 6 bei a riqueza que vem 
“ao Ifeut dará”.

Salvo uni' Geremia Lunar- 
dellijou um Moura Andrade 
■ ou ir as rariesimas exceções, 
'rabalha-se em gado por ser 
; negocio mais facil, mais

•l o e menos trabalhoso. 
: oueá gente no campo e es
sa pessimamente paga. Vas
tíssimos tratos de terra ccu- 
pados, na. criação e na in- 
-ernagem extensivas. Fica- 
se atonito, voando Mato G-ros 
so cu o-Rio Grande: campos 
enormes aqui, para centenas 
de cabeças ou no maqimo tres 
a quatro milhares. Ali, 10, 12, 
15 mil alqueires para 20 e 3C 
mil.

Em São Paulo, no Aguapei, 
em seus modelares campos. 
Gererriia Lupardelli cria e in 
verna á uzão de 2 1/2 cabe
ças por hectare. São trinta 
mil cabeças que enchem a 
gleba, nessa media. Ignoro-o 
o que, ao ladj dele, o Frigo
rífico Anglo c Anderson Clay 
ten têm como ''apaeitíade de 
rendimento dos seus campos 
também no município de A- 
raçatuba. Lunardelli conver-

| leu-se, nos últimos tempos, 
i ao colonião. E’ um capim e- 
I íricano, transportado da Gui- 
|né. Pio Correia declara que 

ítre nós etc ciá bem, desde 
uivet db ma" a 1.000 ffic- 

bres de ab ilude. Por que os- 
gaúchos pão-íaZCra uni gado 
3cmi-estab-ulado, na base nes- 
e capim rústico e rendoso?

Não é nada o rebanho do 
■ s em comparação com 

: . isibilidades que oférc 
j esta terra, para a criação, 

? cs derivados do leite. Pe- 
•crá o Rio Grande produzir 
le ■ veze.' o que ele produz, 
no terreno da pecuaria. Bas
tava o sen governo tomar a 
peito a iniciativa de uma pe
cuária revolução na sua cria
ção. Em São Paulo, onde o 
íafé desaparece dia a dia, o 
curral tende a substituir a ru- 
biacea. Mas os currais pre
sentes e futuros de São Fau- 
lo, são café pequeno, ao lado 
do: currais potências do Rio 
Grande. Aqui, como em São 
Paulo, Mato Grosso e Minas, 
faz-se pecuaria como no Te
xas e no que Frreiro, no seu 
primeiro vclumc da Histor u 
Romana a “Conquista” (o 
qual releio a bordo) chama
va, em 1904 eutras regiões 
barbaras des E: lados Unidos. 
Imensos rebanhos de bois e

manada» de porcos pastavam 
nos campos, em qualquer es
tação, Ljb o sol, dormindo ao 
talento. Não sc criava, no V 
Scculo A. C. cm Roma, o ga
do de outra forma Era uma 
■f utuosa exploração barba
ra”, qual reconhece o histo
ria for italiano, essa forma 
de pastagem nas terras, pu- 
Micr.s da Italia meridional, 
az vinte e cinco séculos. 
Tão c nhceomos outra no 

!.
Lavam õs riogrander.ses
s'r ao capim gordura, eo 

firo. ao jaraguá, inclusive 
ò elefante. Essas gramineas 
osteptam ur.i pelo que uma 
ve- maduro estraga a boca 
tío animal, que acaba repe- 
lindo-a. E’ o colonião ao con
trario, liso. Só tem duas ser- 
rinhas ao lado da folha. Mi
nha fé neste vasto curral rio- 
granfense reside na criação 
intensiva. Corta o coração ver 
pastos tão ricos, terras tão 
nobres e tão primitivamente 
aproveitadas. As barreiras a- 
qui opostas a uma criação re- 
muneradora, que ajude a ali
mentar o Brasil, são as mes
mas que se levantam em S. 
Paulo, no Triângulo Mineiro. 
Ç-oiás e Mato Grosso; a ro
tina e o misoneismo dos pe
cuaristas. Uma engrenagem

C A  S A S
ALUGA-SE a'casa na praia 

dc Areia Preta, de proprieda
de jio dês. Flóriàno Cavalem) 
ti. oridé funcionou o Bar Le- 
blon.

1 ratar ccun Madruga na Car- 
mara Municipal.

QUARTOS PARA CASAIS
K SOLTEIROS
A Rua Professor Zuza nJ 

254 alugam-se quartos para 
casais desde Cr$ 100,00 haen 
sais e para solteiros desde Cr$ 
60,00, com agua e luz. Entra
da independente. Ambiente
puramcnle familiar.

CASAS NO CENTRO DA 
CIDADE f
Por Crí? 150.000,00 vendem- 

se qUatro casas no centro da 
cidade, sendo tnês constmidaS 
o ano passado, saneadas, etc., 
estando as casas dahdo uma 
renda mensal de CrÇ 1.800,00.

Vendem-se todas ou cada 
uma de per si.

A tratar no Edificio Bila, 1° 
andar. Sala 105, todos os dias, 
pela manhã.

e técnica economica bem 
combinada ,trará resultados 
surpreendentes! A arvore pão 
dá mais seiva porque o ho
mem não sabe explorá-la.

Ponto Comercial
r VENDEM.-SB os prédios ns. 
.162 e 166, si Rqa Dr. Barata, 
i e o prédio 648, com aa respec- 
• livas instalações, localisado á 
! Kua Princesa Isabel, esquina 
j com a João Pessoa, (onde fun

ciona a Sorveteria Cruzeiro).
A tratsir á Rua Dr. Barata, 

i 156 (Farmaeia Santa Ciuz).

[ T E R R E N O S
1 VENDE-SE um terreno m:- 
' dindo 20 metros de frente * o,
. 25 de fundo, em excelente lo- 
) eal da rua Mipibu’, nesta cida- 
f de. Informações com Ismael 
| Ramos das Nevos, neste ves- 

pertino.________

M A Q U I N A S
MAQUINAS Singer — Na 

Agencia íníormadora Poti
guar, á rua Ferreira Chaves, 
?4. vendem-se u’a máquina 
“ Singer” para sapateiro ;> di- 
versas para costura c bordar .

D I V E II S O S
VENDE-SE um cofre mar

ca “ Lusitano” , semi-novo. A 
tratar na “ Sapataria Silva”, cu 
nelo telefone 2001.

í ::: : ,v
-

MCA

...está entregue a homens de confiança!
Aerovias Brasil orgulha-se de possuir um quadro de pilotos 
ngorosamente selecionados. Nossos capitães do,espaço são 
homens técnica e fisicamente capacitados para a tarefa 
de grande responsabilidade quê pesa sóbre seus ombros. 
Quem embarca num dos nossos possantes aparelhos — e 
são milhares e milhares de pessoas! — pode fazê-lo com 
a certeza de que será conduzido por mãos dignas de tõda 
a confiança. Por isso — e tudo mais que Aerovias Brasil 
oferece para seu “conforto aér eo” — também o senhor dirá, 
ao desembarcar, concordando 'com o que dizem os demais 
passageiros: “ Foi uma ótima viagem !”

Nossas rotas coln tm os cpuu.ro por.tos c.ir- 
dcíiii, ligando o Rio eo Brasil e o Brasil d 
todo o Continente Americano. Ao planejar
sua viagem, consulte o nosso agente: for- 
necer-lbe-á todos os informe <j e desejar.

AGÓNCiAS NAS SEGUINTES CIDADES: 
Arápoiis - Aracaju ■■ Araguari - Beíúm - Pelo 
Ilori/onic - Carolina - Curitiba - Fortaleza 
l/o.â/iia - MaCció - Xatai - P *rto 
Porto Nacioral - Rio de Janei-o - Recife 
Salvador - São Lüís - São Paulo - Uberaba 
1Jõerlând*a - Vitcrii - Ilbcus I.ondri 
J 'edro Aloüíio * Po^o* U Cuícas - Paruaiba 
í antarém - Martins - Parar ariori . Fort c*f 
í paiu * La Guuira - Tr^jillo - Miami.

A  V I S O
A Cruzeiro do. Sul Capitali

zação S;A vem comunicar ao» 
seus portadores de Títulos, 
que, nesta data, mudaram seu 
éscritorio da Rua Dr. Bara
ta 211, para o Edificio Aure- 
bano, 1° andar, sala n°*115 — 
Piaça Augusto Severo.

COZINHEIRA
Precisa-se de uma, que co

nheça a profissão, para empre
gar-se em casa de família con-:- 
tituida de' um casal, em Reci
fe, pagando-Sc a passagem  de 
ida e volta. Exigem-se refe
rencias da conduta e capacida
de profissional. Trata-se dia
riamente, á Rua Amaro Bar
reto n° 128Ü.

Perdidos & Achados
a t e n ç ã o : JOIA PERDÍUA

Roso a quem encontro: u.n 
rclogio “ Classic-15 rubis” , to
do cie ouro, propr jp para senho
ra. q fineza de telefonar para 
1416 o se entender com d. Ca
rolina Mattiellc á rua Mor o- 
ró n° 722 — TiroJ, que cerá 
muito bem gratificado.

Ouçam ZYB-5 } 
Radio Potí j

MEDICINA PARA 
TODOS 

D E S I N T E R I A  
AMEBIANA

Álvaro Vieira

A disenteria amebiana, na sua 
forma agua, è relativamente 
pouco encontrada entre nós. E’ 
uma doença de países tropicais 
e está relacionada intimamente 
com a higiene geral c individu
al. No Brasil e particularmente 
no iliu de Janeiro existe em 
larga escala a forma crônica. 
Iníelizmente estes dados nos in- 
foriorizam. uma vez que a con
taminação sc faz diretamente 
ou através de alimentos inge
ridos contaminados dos quistos 
amebianos e, segundo alguns 
autores, através das patas e a- 
sas da mosca domestica. Nas 
Filipinas 75% da população es
tá contaminada pelos quisto» 
das amebas. Os quistos »ao for
mas de resistência. As ame
bas têm três fases de vida: uma 
vegetativa, quando ela produz 
a doença com iodos cs seus sin
tomas característicos, inclusive 
a penetração da mucosa intes
tinal; a segunda chamada “ di
minuta” , quando a ameba se 
íeduz de tamanho e está apta 
para novas infecções c a for
ma quistica, aquela em que ela 
se p :üL.c2 e com unia membrana 
Tc resistência para garantir-lhe 
a vida infpctante. Nesta. forrem 
são eliminadas pelo organ.s;u'i> 
infectado e em contato com a- 
l.mento» verduras etc., veprodu- 
ze.n a doença em outras pes
soa». A -molest a se manifesta 
depois de um período dc incu
bação que varia (ie alguns dia» 
para alguns meses. As vezes 
uma alimentação forte, conto 
feijoada, um purgativo salino, 
etc., desencadea uma crise de 
disenteria, com evacuações fre
quentes, eólicas abdominais, te- 
nesto e dejeção muto-sangume 
lenta. As evacuações podem ir 
até 4ü vezes por dia. com febre 
elevada, dores articulares. Exi
ge-se. como se vê, um trata
mento eficiente e a tempo, a 
fim de não tornar a doença 
crônica, o que infelizmente e 
muito edmum.

Em face de uma diarréa com 
essas características é bom so
licitar a colaboração de labora
tório, pois conhecida a causa, o 
médico fará um tratamento cor- 

} reto, evitando que a doença se

11 torne crônica e por isso mes
mo mais perigosa ainda, per a 

i transmitir a terceira
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Crônica social
A PROPAGANDA

A nova campanha política 
eleitoral está começada Os 
proceres falam todos os dias 
•aos jornalistas e estes se satis
fazem. na transmissão dos ca
sos e palpites aos seus leito
res. Uns acham que .iá chegou 
o tempo das decisfe.-, ouu.t 
julgam ainda longe a epoca 
“ oportuna" das candidaturas. 
Mas o certo é que o ambiente 
político se movimenta e os 
partidos se entendem e desen
tendem, conforme as conveni
ências de cada um. E’ a arran
cada que começou, partindo da 
super..ete, com alguns nomes 
já indicados e sabidos aos car
gos de governadores. Neste 
ponto o Rio Grande do Norte 
avançou sobre os demais Esta
dos.

As fachadas novas, os mu
ros repintados, as calçadas 
mais pisadas registam nesta 
hora as preocupações da pro
paganda pDlitica que apenas 
se iniciou. Ali e ali estão os 
dizeres caracteristicos dos con
selhos aos eleitores para que 
votem neste ou naquele candi 
dato. Ate que cheguem os car
tazes, com retratos e progra 
mas. e <om os apelos dos pró
prios interessados para que 
lhes sufraguem os nomes. Os

sr. Tomaz Aquino Leir.os e de 
sua esposa d. Helena Lentos. 
BAT1ZÀD0S .

Realizou-se ontem, na ma
triz de São Pedro, do Alecrim 
a cerimônia de batismo do ga
roto Mauri, filho do sr. Paulo 
Ângelo da Paz, funcionário da 
Estrada de Ferro Central do 
.uo Grajide do Norte, e de saa 
esposa d. Maria das Dores.

Foram sçjs padrinhos, o sr. 
Severino Vieira e suã esposa 
d. Rosa Dieb Vieira. 
DIVERSAS

A sra. .Zéfinha dos' Santo.; 
Costa reabrirá, no proximo dia 
15, o seu curso rr.rticular do 
arte culinária, j dendo ser

Continuam invictos os amadores do Brasil

procurada em sua '^sidencia. 
ã rua Prmoeza Isabe-, ”06.
■ -— Aniversariou o: n a
srta. Maria i alva Rocha, fun
cionaria do escritório de Se
bastião Correia de Melo e so 
brinha do prof. Mario Cavai 
cant'„ diretor do Grupo Esco
lar “Augusto Severo” , desta 
capital. Por este motivo a ani
versariante recepcionou em 
sua residência, á rua Vigário 
Bartolorr.eu, as pessoas de suas 
relações de amizade, sendo 
servida por esta ocasião, uma 
farta mesa de doces e lrios.

k

DR. JOÃO TINO= 
CO FILHO

MEDICO PARTEIRO 
Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Ma- 
lestias ue Senhoras, Diatermo 

Coagulação, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Rian — 
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

custa de penaíty o Uru
guai empatou de 1x1

0 arqueiro Paz e Obdulo Varela no 
quadro oriental

N)
4

PRIMEIRO TREINO INDIVIDUAL DOS 
SCRATSHMEN

Foto-Reportagem de Ângelo Regato

proprietários não gostam des
sa pratica democrática que 
sujam' as casas e os muros. 
Mas não deixa de ter o seu as
pecto pitoresco e quasi sempre 
demonstrativo das poucas le
tras do% que se encarregam 
desse serviço ás caladas das 
noites.

‘ E cu acho sempre curiosa 
essa classe de pr.opagandistas, 
sejam eles de interesses polí
ticos alheios, sejam de moti
vos outros que pretendam ori
entar o povo na? suas escolhas 
e preferencias São criaturas 
que andam de latas e pincéis 
ou com simples tacos de car
vão -durante a i*>ite, alguns até 
com escadas, deixando em ca
da rua, em cada praça, nos 
muros e nas paredes o pedido 
do voto eleitoral ou a adver
tência ao publico sobre o que 
certas correntes políticas jul
gam prejudiciais. Essa espe
rte de exercito notivago está 
sempre pronto a entrar em 
ação. Agora mesmo a cidade 
vai se enchendo dos letreiros 
vigilantes da nossa atividade 
política. Uns bem feitos e até 
artísticos. Outros, coitados 
indicam trabalho ligeiro, rápi
do, med,;qso, cheio de erros, 
que para os riscadores é cor
reto.. . E quantas vezes é ar
riscada a tarefa!.. .

DANILO

V A R I A S  E S P O R T I V A S
Contin :m as dificuldades de transporte para delega

ções esportivas tomarem parte em campeonatos fóra desta 
capital. A Federação Met;opolitana de Basketball, está ago- 

em. dificuldades de conseguir transporte para a seleçãora.
carioca que tomará parte r.o proximo campeonato brasileiro, 
qje se reaiizará na Cidade de Salvador. Procurando solu- 
; :onar o grave problema, os dirigentes da entidade metro
politana pn curarão se entender com o Ministro da Aeronáu
tica. Brigadeiro Armando Trompowiski, afim de conseguiri

O PRECEITO DO DIA

um avião da FAB; Fodernos adiantar, que serão bem suce
didos, pois, o Ministro da Aeronáutica- está mesmo disposto 
a colabora-' com os desportos nacionais.

*  *  *
Continua ainda a crise, no futebol baiano, com a decisão 

dos grande; clubes em se desfiliarem, desde que não sejam 
satisfeitas suas exigências quanto á presidência da entidade. 
Os dissidentes r.ão aceitaram a proposta do Governador Otá
vio Mangabeira, que era de dmpossar o presidente eleito. 
Carlos Dantas, ficando o- grandes clubes incumbidos de no- 
n car cs ciefes dos diversos departamentos, alem da refor
ma des estatutos. Entretanto, os clube; exigem que a Fede
ração Eaia; 1 de Desporto-. Terrestres intei-fira no caso, anu- 
h ndo as eleições, fazendo realizar novo pleito, aceitando 
mesmo, a candidatura do Cario: Dantas. Perdura assim c 

t I irepassa, e parece que a entidade aceitará as exigências cios 
grandes clubes como unica solução do grave problema.

4=
Noticias de Poços de Caldas, informam, que Flavio Cros

ta está disposto a convocar mais outro jogador para o sele
cionado brasileiro. Ameaivd de sensível desfalque em a dis 
r.ensa do Bigode, per contusão, - ficaria sem um medio re
cuado para a supieneia de Noronha. Como jogador indicado 
para preencher a vuga d medio do Fluminense, surge Jor-

RIO, 7 (Meridional) — Dis 
putando a sua segunda par
tida no campeonato sul-ame
ricano de amadores que atual 
mente se realiza em Santiago 
do Chile, q seleção brasileira 
empatou com a do Uruguai 
pela contagem d^ lx l.

Os brasileiros eram aponta
dos como favoritos, pois os 
uruguaios perderam para os 
chilenos por 4 A equipe 
dos amadoras da CBD tive
ram entretanto contra si a 
atuação fraca do juiz, que, 
com a marcação de um penal 
ty inexistente, garantiu aos 
orientais o empate r.o jogo 
de ante-ontem.

Vasconcelos foi o autor do 
tento brasileiro, aos 14 minu
tos da primeira fase, quande 
lambem surgiu o penalty do 
empate.

No segundo tempo, o pla- 
card manteve-se inalterado.

Deve-se salientar, porem 
que enquanto o quadro bra
sileiro é formado de juvenis 
e amadores, no 'selecionado 
uruguaio figuraram o arquei
ro Paz e o centro medio Ob- 
duilo Varela, ambos do scra
tch de profissionais do Uru- 
guai.

sideram 
jogo a

o primeira fase do 
“mais interessante” .

VENCEMOS BEM

Á SAUDE DO CABELO 
O cabelo oleoso suja-se mais 

facilmente do que o cabelo sê- 
co. Acuir.u'ando se no couro 
cabeludo, a sujeira pode trazer 
incômodos e até consequência; 
nocivas á saude do cabelo.

T rocure manter o cabalo 
sempre limpo, lavando-o fre
quentemente com água e sa
bão. — SNES.

ge do Vasco. Tentará Flavio Costa colocar Juvenal, do Bo 
tafogo, como medio recuado, afim de solucionar o proble- guncla etapa s  superioridade 
ma, Se não for bem sucedido na experiencij, então, convo- ido adversário, que venceu 
cará imed.atamente o medio vascaino, para cobrir o claro j por 3x1. Diante disso, os cri- 
nue Bigode deixará. ticos esportivos chilenos con-

ANIVERSARIOS

HOJE
'Senhores

Hélio Lobo, diretor da Es-
■irada de Ferro Central do Rio 
Grapde do Norte.

, — Jorge da Pascoa Menezes, 
funcionário da Secretaria do 
Tribunal de Justiça do Estado

— Murilo Freire Cortes, fun
cionário da firma Vharton Pe 
droz.n, desta pra;a.
Senhora*-
_ Hcrondina Moreira Macedo 
cspo?a do *r. Paulo Isaias de 
Macedo, proprietário nesta ca- 
Pitál.

— Hiris Tavares Galvão, es
posa do.sr. Helio Galvão, nos
so colaborador -

— Anémesia Antunes, espo
ja do sr. Jonas Antunes.

— Eliza Elita Cruz, esposa 
do sr. Jqsé Xavier da- Cruz 
funcionário do Departamento 
do? Correios e Telégrafos.
: -— Vilvana Christianni Fer
reira Mulatinho, esposa ão sr. 
Jaep F. Mulatinho Filho. 
Jovens

José Marques do Nasicmen- 
to, funcionário do DEI.

— João Batista Varela, fun
cionário dos Correios e Tele- I 
grafos em Macaiba e filho do ' 
e-jv. João Varela, já falecido, e ' 
de d. Gonçala Varela. 
Senhoritas
• Zoraide Ramalho, filha do 

sr. Mllciades Bandeira.
— Santa Guerra, filha do sr. 

Felipe Guerra e figura de des 
taque nos meios catolicos des
ta capital.
Grianças

Gilson, filho do sr. João Be- ' 
zç-rra de Lira, grafico do ves
pertino “ Áf Ordem” e pessoa < 
bastante conhecida em nosso, ! 
circulo; esportivos, e de sua j 
esposa d . Maria José Lustosa ; 
de Lira.

j  — Tc-reza Maria, filha do sr. 
José de. Freitas e de» sua espo- i 
sa d. y»ita de Freitas.

— Carlos Alberto, filho do J
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Suspenso o Galicia, 
por 60 dias
RIO, 7 (Meridional) — O 

Tribunal de Justiça Desporti 
va da Federação Baiana in
formou á CBD que aplicou ao 
Galicia a pena dc suspensão 
por 60 dias, além de perda 
de pontos e indenização de
vida por não ter compareci
do a campo para o jogo com 
o Guarani, no dia 6 de feve
reiro.

SANTIAGO DO CHILE. -5 
(UP) — Todos os matutinos 
são unanimes em afirmar que 
o Brasil veuccu cm muito 
boa forma o Chile, r.a primei 
ra rojada'“dò Campeonato 
Sul-Americano de Football 
Amador, da qual participou, 

j Com isso, os brasileiros con- 
; firmaram Seu renome. Peran 
i te 30.000 espectadores, o Chi- 
j le resistiu aos ataques dos 

brasileiros, mas cedeu na se-

Empataram Portu* 
guesa de Desportos 
e Nacional
S. PAULO, 7 (Meridional) 

— Em partida amistosa de
frontaram-se ontem os qua
dros cio Nacional c da Portu
guesa de Desportos, para pa
gamento da transferencia do 
ponteiro-direito Zé Carlos.

O encontro terminou em
patado de 0x0.

r

PREPARANDO os músculos (U ranaziátia. JoiHçwn e lUario Amé
rico, a conhecida dupla, entrou eedo en* atividade- No srupn, no 
primeiro plano, aparece o zagueiro m ineiro Juca. aparecendo 

lam liem  Geninho, N oronha, Nini.uhq c. riauer.
,

Adig.da a decisão do 
Cenitté de Reiaçõer 
Exteriores do 

Senado
WASHINGTON, 5 (UP) — 

O Comitê de Relações Exte- 
rioreL do Sen-ado adiou a de
cisão sobre a prorrogação do 
programa de recuperação eu- 
repeia — ̂ plano Murshall — 
até que seu administrador, 
Paul Hoífmano. diga exata- 
rrente como pretende empre
gar os quatro Jailiões e 280 
milhões de dólares no ar.o fil 
nal de 1951.

O presidente do Senado, 
Ccr.r.ally, pediu as cifras es
pecificas.

DEPOIS de massageades, no proprie'vestiário do "Eslauio da A. A. 
Caldcnse, construído cspccialmente, os jogadores, um a um, ío- 
rani para a pista, aguardando o momento deentrar cm ação du

rante cerca dc 50 minutos e bem puxados.
...  * - w »  ---- -—

DOS OITO ZAGPEÍSOS, acenas M urilo c Santos,' dispensaios 
pelo D epartam ento m ed ico  não estiveram  em aeào. Os seis res
tantes aí aparecem : W ilson, Gerson, Mauro, Augusto, «luca c ,Tu- 
venal. th ic o  m arcãuorrs dc c in ir c  e apenas um marcador de ponta

Balanço do Continental
Campeões e recordes do Sul- 

americano de natação
MONTEVTDEU, (Meridio

nal) — Encerrou-se há pou
co o sul americano de nata
ção. Os vários campeões de 
natação e cs novos recorda 
sul-americanos e de campeo-, 
nato são os seguintes:

HOMENS

(Ar-
Nado Livre

100 — Horacio White 
gentina) , 1’0” ’0.

Plauto (Brasil) marcou no
vo record de campeonato na 
eliminatória com 59” 3.

200 — Abel Gilbert (Equa- 
dar) 2’ 14” e 5. (novo record 
de campeonato.)

400 — Carlos Bonacich (Ar 
gentina) 4’52” 3.

800 — Carlos Bonacich 
(Argentina), 10’12” 4. (novo 
record í ul-ampricano e de 
campeonato.) |

1.500 — CaVlos Bonacich 
(Argentina), 19’37” 6 (novo 
record sul americano e de 

campeonato). ;
------------------  ------

NADO DE PEITO

100 — Carlos Esçejo (Ar
gentina), 1T0” 7 (Espejo na 
eliminatória estabeleceu o rs 
cord de campeonato com 
FIO” ).

200 — Willy Otto Jordan 
(Brasil). 2’42” 2. (Novo re
cord d.e campeonato.)
NADO DE COSTAS

100 — Helio de Oliveira e 
Silva (Brasil), 1’9” 8

200 — Mario Chaves (Ar
gentina). 2’33” 7.

Iniciadas as negoc»a= 
ções com a 

Iugoslávia
RIO, 5 (Miredional) — O 

Brasil iniciou negociações 
com a Iugoslávia, visando um 
■acordo comercial, que sprá 
o primeiro 'do após guerra.

As possibilidades da Iugos
lávia sãh pequenas, más., os 
meios lèchicós estão otimis
tas cm estabelecer o equilí
brio da balança comercial.

REVEZAMENTOS

4x100 — Brasil (PlâüU 
Sérgio Mortinho e Aren) — 
novo record de campco.cc t; 
4’4” 4.

4x200 — Argentina — (Ma 
neuse, Garay. Bonacich e 
Yantorno) — 9T6” 9. 
MOÇAS 

Nado Livre
100 — Piedade Coutinhc 

(Bi-asil) 1’9” 4.

Recomendada a ad* 
missão de Israel

LAKE SUCCESS, 5 (UP) 
— O Conselho de Seguran
ça das Nações Unidos reco
mendou a admissão de Israel 
como membro da ONU, por 
nove vetos contra um e uma 
abstenção. O Egilo votou en
tra e a Grã ^Bretanha se abs
teve. Hfc

.Cl

A delegação do Olaria 
embarcará a 10 ou 11 
Vem realizar uma temporada no norte

200 *— Eileen Holt (Arg^n- 
[tina) 2’3<r Jnovo recçrá f ui 
{Tmerícano e de campeonato).

400 — Eileen Holt (Argon 
tina).
NADO DE PEITO

100 —‘ "í^nrora Otero Ray 
(Argentina;, 1'28” 4.

200 —v<Dorotea Turnbull
(Argentina), 3’13” 4.

NADO DF COSTAS

RIO, 7 (Meridional). — O
Olaria seguirá a 10 ou 11 pa
ra o norte, onde cumprirá 
uma terrtporada estando a 
sua delegação assim consti- 
tuida: chefe, Abner Costa; 
diretor, Horacio de Souza,

Odair ’—
Dampa- 
Ailcides 
-  Ana- 

nias — Alqino — Maxwell — 
Mical — Esquerdinha — Ci- 
dinho — Ubaldo — Washing-

guintes jogadores: 
Zizinho — Leleco — 
rina — Haroldo — 
— Olavo — Amaro

técnico, Gentil Cardoso; mas- j ton J. Alves, e como juiz.
sagista, Zoé Medeiros e cs se- j Fedro Morais Sobrinho.

100 — Eáith Groba (Bra-
campeonato).

200 — Edith Groba (Bra
sil) novo record sul-america 
no e dc campeonato, 2’45”7.

REVESAMENTO

4x100 — Brasil — (Leda 
Ana Maria, Maria Angelict 
e Piedade),’ — novo reeort 
de campeonato), 4’49” .-



m Srs, Câíé Fiihu 
e Kerginaldo Cavalcanti

avião da Cruzeiro do Sul 
Viajaram ontem com destino 
ao iRio de J^nejjo_o deputado 
Café Filho e A slnãáor Kergi- 
í»ldo Cavalcjàiti, fctfibos do 
F*rtido Social Progressista 
otete Estado.

Em I 
CWfé Fi 
cá&r, a

Parnamirim o deputado 
Filho em rápido contacto

reportagem teve opor 
tunidade de fazer algumas de 
e^raçOes,!Íiao ió  £  respeito da
convenção do seu partido reali
zada sabado como também o 
pataorama politico estadual, 
i JDisse o procer progressista 

çtxe estará de volta a Natal 
no proximo dia 8 de abril, nas 
vésperas da semana santa, 
aqui ■ permanecendo cerca de 
35 diás já iniciando os primei- 
Ttor- passos para a sua propa
ganda poHtica. Espera que a 
agitação do problema da su
cessão governamental seja fei
to dentro daquele clima de cor
dialidade e compreensão de
mocrática, de debate dos ver
dadeiro^ problemas do povo e 
do Estado, longe das questões 
e dos ataques pessoais. Pen
sa dirigir sua campanha com 
utü espirito elevado, estudan
do® consultando a opinião pu
blica, nesses contactos, dos 
graves problemas que assober
bam o Rio Grande do Norte.

Espera também que esse seja 
o clima dos outros candidatos 
para que tenhamos um pleito 
cujo . resultado seja efetiva
mente a opinião da maioria 
esclarecida e consciente.

Resolvera a converfção do 
PSP só apresentar 4 candida
tos a deputação federal e 20 a 
estadual para poder fazer 
ce aos imprevistos da politica, 
imprevistos que não quiz es
pecificar. Mas adiantou quo 
se não acontecer nenhum des
ses imprevistos espera seu par
tido ir as urnas somente com 
os nomes agora lançados para 
evitar dispersão.

Também o reajustamento do 
partido progressista, com os 
velhos militantes e os novos 
quadros valorosos que lhe fo
ram agregados atualmente, se
rá um assunto de grande im
portância e de preocupação dos 
dirigentes do PSP.

Pouco depois o deputado Ca
fé Filho embarcava no avião, 
em companhia do senador Ker
ginaldo Cavalcanti. Estiveram 
em Parnamirim ao bota-fóra 
dos dois proceres progressistas 
além de outras pessoas o de
putado Abelardo Calafange, 
vereador Olavo Galvão, dr. 
JesSé Café, diversos represen
tantes dos diretbrios munici
pais e políticos progressistas.

Milton Varela e família convi
dam a família João Camara, seus 
parentes e amigos para assistirem 
á Missa que, por alma desse seu 
inovidavel compadre e amigo, man
dam celebrar no altar-mór da Ca
tedral, ás sete horas de amanhã, oi
to, data que assinalaria a passagem 
do seu aniversário natalicío.
. - i  ̂ •

Natal, 7 de março de 1949

„--------i jm —  mmmmm

DIÁRIO DE NATAL
NATAL — Segunda-feira, 7 de Março de 1949

Realizada, sabado.aConvençãodoP.S.P.
Aprovada pelos convencionais a chapa*para'as próxi
mas eleições-A 5 de julholuma grandejconvenção

Seguido pela policia do Re
cife resolveu suicidar-se

Sob a presidenc'a do delega
do Meira Lima, do 2o Distrito, 
foi instaurado inquérito poli
cial sobre a tentativa de suicí
dio do preso Wilson Pereira 
da Silva.

No seu depoimento, tomado 
logo após a ocorrência, decla
ra Wilson* que dia 3, pelas 21 
Jioras, achava-se detido para 
averiguações na sala da Dele
gacia da Ordem Social, no pri
meiro andar do edifício do De
partamento da Segurança Pu- 
iblica. Adianta soubera haver 
Chegado a Natal o investigador 
Manoel Marques, da policia 
‘pernambucana, com ordem de 
levá-lo a- Reeífe. Receiava Ser 
violentado pelo policial da Mau- 
ricéa, o qual, logo aqui chega
ra, mandara recolhe-lo ao xa
drez, com ameaça de algemá- 
lo-\\ Resolvera então esponta
neamente, sem qualquer coa
ção de autoridades potiguares 
que o prenderam, atirar-se pe
la janela, Tara a av . Duque de 
£axias. com o intuito de por 
,icrmo á< vida, a fim de se li
vrar do que o aguardava r-. 
policia ;do Recife.

Wilson encontra-se recolhi- 
-do ao hospital Miguel Couto,

em estado grave. Sofreu fra
turas na espinha dorsal, bra
ços e tíbias e extenso ferimen
to no supere lio direito interes
sando a visão.

Insistem as autoridades per
nambucanas pela gua imediata 
viagem ao Recife, escoltado 
pelo investigador Manoel Mar
ques. Não sabemos, entretan
to, si os médicos consentirão 
na sua saida do hospital, uma 
vez que seu estado £ grave, 
agua”dando-se mesmo wm de- 
senlace.

Wilson Pereira da Silva é 
acusado, no Recife, de roubo 
de joias, no valor aproximado 
de 50.000 crs., pertencentes a 
José Menezes de Alencar. 
Acusam-no também da falsifi
cação de Um cheque e outros 
delitos. Em seu poder apreen
deu a policia de Natal três cau
telas, sendo duas emitidas pe
la Caixa Econômica do Recife, 
outra pela congênere de For
taleza, de três aneis de brilhan 
te.s ali empenhados, pela quan
tia de ‘mil crs. cada um. Fo
ram também apreendidas al
gumas joias, presumivelmente 
pertencentes a José Menezes 
de Alencar.

Como tivemos oportunida
de de noticiar realizou-se sa
bado á tarde na residência de
d. Leticia Cerqueira, no Ti- 
rol, a convenção do Partido 
Social Progressista para a es
colha dos nomes que compo
rão a chapa progressista que 
disputará as eleições de 3ü5ü 
para os cargos de governador 
vice-governador, sc tador e 
suplentes, Meputados íederaís 
eCestaduais.

presidiu os trabalhos o Se
nador Kerginaldo Cavalcant’ , 
presidente do Diretorio Esta
dual do Partido Progressista 
secretariando a mesa o cr. 
Jessé Café e o ?r. Manoel 
Soares Filho.

Feita a apresentação das 
credenciais pelos convencio
nais foi a seguir suspensa a 
sessão, iniciando outra para 
a discussão das candidaturas. 
Foi discutido iniçialmente o 
assunto do numero de candt 
datos a ser apresentados nas 
chapas federal e estadual, fi
cando deliberado a preseru 
tação de 4 nomes na primei
ra e. 20 na segunda. Passou- 
se a votação dos nomes sen
do aprovados os seguintes 
nomes: Para governador: De
putado Café Filho. Para Vi- 
ce-Governador: industriai
Luiz Lopes Varela. Para Se
nador: Dr. Kerginaldo Caval
canti. Suplentes de Senador: 
Antonio Benevides de Olivei 
ra, Esau’ Marinho e Alfredo 
Pebouças Deputados fede
rais1: Café Filho, Vereador 
Olavo Galvão, deputado Abe
lardo Calafange e dr. José 
Borges de Oliveira.

Deputados estaduais: Fran
cisco Solon Sobrinho, dr. E- 
zequiel Fonseca Filho, Ve
reador Sandoval Vanderjei, 
Dr. Francisco Martins Ve
ras, Dr. Sebastião Maltez 
Fernandes, Dr. Manuel Go
mes, Dr Helio Dantas, Dr. 
Fernando Galvão, Dr. Jessé 
Café, Dr. Jbsé Luz, João Ne 
to Guimares, Lauro Mala. 
Teodorico Freire, Vereador 
Sebastião Gomes Moreira, 
Miguel Rocha Sobrinho, An
tonio da Cunha «Cruz Gou
veia, Esperidião Coimbra. 
Gastão Coréia da Costa, A- 
cademico Jader Torquato. 
João Potiguar de Miranda e 
Dr. Juvenal Alves da Rocha.

Depois de aprovada a cha-

Será julgado'!! 
amanhã o re
curso do PSD

Já se encontra em pauta 
para julgamento pelo Tribunal 
Regional Eleitoral o recurso 
do Partido Social Democrático 
contra o ato do des. Regulo 
Tinoco que expediu diploma 
de suplente de terceiro sena
dor ao sr. Kerginaldo Caval
canti,-de posse do qual aquele 
politico progressista já assu
miu a cadeira no Senado vaga 
com a morte do senador João 
Camara.

Esse recurso será julgado na 
sessão de amanhã a tarde do 
TRE sendo relator do feito o 
juiz Lins Bahia. O parecer do 
procurador regional dr. Ansel
mo Pegado Cortez. como já ti
vemos oportunidade de noti
ciar, coneloe pelo provimento 
do recurso pessedista e pela 
nulidade do ato da presidência 
do TRE quando expediu o di
ploma de suplente de senador

O julgamento terá inicio ás 
14,30 horas.
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Avenida Deodoro, (>35 — Fone: 1531 
------  HOJE ------

Matinée ás 15,30 — Soirée ás 20 hs.

Piratas de
Grande produção cm Tecnicolor com 

Maria Montez e Rod Cameron
------ Quinta-feira--------

Lafíte, o corsário
com Frederic MarcH

Domingo
CARTA DE UMA DESCONHECIDA

com Joan Fontaine »

pa falaram o deputado Abe
lardo Calafange saudando os 
convencionais e em nome 
destes o dr. José Borges de 
Oliveira. O vereador Olavo 
João Galvão àgradeeeu em 
nome do partido a gentileza 
de d. Leticia Cerqueira que 
poz a disposiço dos progres
sistas o seu solar para que 
fosse realizada a convenção, 
como representante da Fren
te da Mocidade Democrática 
usaram da palavra os estu
dantes Aderbal Moreli, Adal
berto Veras e José Fagundes 
de Menezes.

Por fim discursaram o de
putado Cáfé Filho e o sena
dor Kerginaldo Cavalcante

Foram servidos frios e ge
lados aos (convencionais e 
convidados. A convenção "en- 
cerppu-se depois das 18.30 
horâs.

O Partido Social Progres
sista realizará no dia 5 de 
julho vindouro uma grande 
convenção de proclamação 
dos eleitos no Teatro Carlos 
Gomes com a presença não 
somente do deputado Café 
Filho e Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, mas tembem de 
diversos parlamentares pro
gressistas de S. Paulo e do 
Rio.

Essas festas serão filmadas 
e se revistirão de grande so
lenidade.

Aguardem a nova criação da 
Torrefação eMoagem São Luiz

O A F E ’

3 1

T I P O  P O P U L A R
GÔSTO AGRADAVEL

FABRICAÇÃO ESCRUPULOSA 
PREÇO RAZOAVEL

Encontrado morto o popular
Teria sida: vitima de um colapso

quandoPelas 7 horas da hnanhã de 
hoje foi encontradb por um 
transeunte o cadayer de um 
homem de meia idade, nos 
terrenos de propriedade do 
Ministério da Marinha, na 
rua Olinto Meira, onde ha 
poucos dias foi realizado um 
churrasco popular pela firma 
M. Martins &-Cia. em come
moração ao seu jubileu co
mercial.

Comunicado o fato ao dele* 
gado José Marinho, do 3o Dis 
♦ rito, para o local togo se di
rigiu aquela, autoridade O 
morto foi então identificado 
como José Francisco de. . A l
meida, casado, 55 anos de 
idade, vendedor de cereais 
nas feiras da cidade, residen
te á av. Presidente Quares
ma 501. A morte parece ter 
sobrevindo sem grandes pa- 
decimentos, sendo o cadavcr 
de José Francisco encontra
do sentado, com o busto en
costado a uma mangueira. 
Nas algibeiras foram encon
trados alguns niqueis, um 
relogio, uma lanterna mi
núscula, um lapis, um molhe 
do chaves e um envelope de 
Melhorai, do qyial havia sido 
usada uma pastiha.

E’ de presumir que o de- 
senlace tenha ocorrido pelas 
9 horas da noite de ontem* 
estando o cadaver já frio %. 
enrijecido, coberto de formi
gas. Na região esquerda do 
torax notam-se pronunciadas 
manchas arroxeados, presu
mindo-se dai tenha sido um 
colapso cardíaco a causa 
mortis. Confirmou Antonio 
Francisco de Almeida, irmão 
do morto, que José Francisco 
vinha ha certo tempo se 
queixando de dores no cora-

Atos do 
Governo *’

O “ Diário Oficial” do Esta
do publicou ontem os seguintes 
decretos asisnados pelo chefe 
do Executivo estadual:

Nomeando uma comissão 
composta dos srs. Oto de Bri
to Guerra, Francisco de Assis 
Ferreira Viana e João Alfredo 
Pegado Cortês, para estudar 
e apresentar dentro de, 30 dias, 
parecer sobre a proposta da 
Companhia Força e Luz desta 
capital, de aumento de tarifas 
dos seus serviços;

E demitindo por abandono 
.de serviço. Arino de Moura 
Barreto, do cargo de rnêdico- 
■çanitarista do Departamento 
de Saude Publica.

O Secretário Geral do Esta
do assinou uma portaria, admi- 

< tindo lolanda de Oliveira, na 
função de auxiliar de contabi
lidade da Contadora Geral do 
Estado.

ção e tonturas quando se 
baixava.

A ’ hora em que estivemos 
na delegacia, aguardava-se a 
chegada do dr. Onofre Lopes, 
médico legista, para o exa
me cadaverico.

Centro Estudantil 
de Defesa do 

Petroleo
Afim de tratar de impor

tantes assuntos relacionados 
com suas atividades, reüne- 
se hoje ás 19 horas, na sede 
do Centro Estudantal Poti
guar, á rua Santo Antonio, 
a diretoria do Centro Estu
dantil de Defesa do Petroleo.

Por nosso intermédio, seu 
presidente convida todos os 
membros do, diretoria, para a 
referida reunião.

Reassumiu o perito 
Pedro Vilela

Reassumiu as funções de 
perito na Inspetoria do Tran
sito o sr. Pedro Vilela, que 
se achava em goso de licen
ça. Continua o sr. Pedro VL> 
leia como sub-delegado de 
Policia da Praia do Meio___

Carece de maiores cuida* 
dos o Horto Municipal

. Uma das iniciativas mais 
simpáticas do chefe do execu
tivo Municipal, foi a criação 
do Horto, para atender as ne
cessidades da população, com 
a vendagem de flores e rosas. 
Acontece, no entanto, que foi 
construido em area próxima, 
pequeno curral para a prisão 
de animais encontrados soltos 
nas ruas da cidade. Como se 
pode prever, sem maiores co
mentários, um curral nunca 
pode ser um1 local higiênico e 
que deva ser construido tão 
proximo de horto. Essa, a ra
zão que vem dificultando os 
encarregados do jardim, por
que vez por outra os animais 
conseguem fugir e derrubam 
os canteiros, deteriorando as 
roseiras. Acresce, ainda, nes
ta noticia, que para os peque
nos animais apreendidos — 
cabras, bodes, porcos, etc. — 
não existe curral proprio, mo

tivo porque pode ser encontra
do a qualquer hora, amarrados 
a arvores, diversos desses ani
mais, dentro do Horto Munici
pal.

Acreditamos que o sr. Pre
feito, verificando a inoportuni- 
dade do curral de animais tão 
(proximo do horto, tomaria 
medidas para localizá-lo em 
putro terreno, adaptando-se 
muito bem no capinzal onde se 
encontra localizado o forno 
de incineração.

Esta providencia do sr. Pre
feito seria por demais justa, 
pois aiém do mais iria afastar 
do centro da cidade um “ chi
queiro” de animais, assim1 co
mo interceder para que espe
táculos como vem acontecendo, 
verificados com a prisão de 
animais e consequente passa
gem de bandos pelo Baldo, fos
sem extintos.

LANÇADO 0 TEATRO 00 BAIRRO
■ O Alecrim Clube sempre no 
p r o p o s i t o  de extender a 
sua finalidade e no intuito de 
proporcionar aos seus associa
dos e exmas. famílias a mais 
crescente a aprimorada aproxi
mação, houve por bem encetar 
uma nobre campanha visando 
a divulgação da sublime e com
plexa Arte do Tablado, será 
criado na séde social do Ale
crim Clube para elevar o es
pirito dos que compõem o seu 
quadro social, o Teatro dó 
Bairro com o objetivo impar de 
preparar todos aqueles inclina
dos aos influxos e ditames que 
norteiam, a incomensuravel ar
te que imortalizou Moliére e 
tantas glorias tem oferecido pa
ra enlevo dos que se dispõem 
em arrancadas ingentes atingir 
o pedestal indissolúvel da imor
talidade. O teatro tem sido na 
constituição dos caracteres dos 
povos o vinculo explicito e úni
co à sua constituição. A sua fei
ção real e humana oferece sem
pre aos que dele se aproximam 
um motivo qualquer de estru
turação intelectual. A ninguém 
é dado o direito de fugir á rea
lidade, de escapar ás provações. 
No teatro, entretanto, o indiví
duo foge à realeza de sua pró
pria vida e se debruça sobre as 
nuances da vida em ficção. Da 
ficção que poluía dos cerebros 
cios escritores e se projeta an
te ... os olhos perplexos dos 
espectadores num verdadei
ro e l ím p id o  anhelo de 
realização. O teatro é vida, o 
teatro é luz. o teatro é saber. 
O teatro é, em suma, a própria 
vida em movimentos marcador 
retratando as urzes e os ca- 
lhaus da vida real exteriorisa- 
da no torvelinho das competi
ções. Sendo a divina e celerri- 
ma arte de Talma, tudo isso e 
mais alguma coisa, que a nossa 
retentiva absorve imersa no de
sejo de criar, de dotar e im
plantar em nosso meio os seus 
efeitos suasorios1 e beneíicos, 
como podería, o Alecrim Clu
be fugir à concretização desse 
grande ideal que tanto vem 
servindo à cultura da mocida
de e do povo? Foi pisando o 
terreno da realidade e do inte
resse de servir “ à nobre causa 
do Teatro”  que o sr. Leonel 
Leite e demais componentes da 
Diretoria do Alecrim Clube re
solveram criar o Teatro do 
Bairro no interesse nobre e 
digno das mais calorosas ova
ções, de fazer o teatro pura
mente popular a acessível a to
dos que vejam nessa ineguala- 
vel modalidade de diversão o 
unico e irrefutável meio de e- 
ducação e formação espiritual 
Todos os sacrifícios serão em
preendidos no sentido de que 
o Teatro do Bairro seja uma 
realidade, porém, se todas as

C L I P P E R ,  o rádio valiosíssimo que todos 
podem a^dquirir devido ao sistema 

de pagamento.
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FAÇA UMA VISITA A

fPEDROZA, IRMÃO & CIA. LIDA.
RUA CORONEL BONIFÁCIO, 194

A T E N Ç Ã O ! A T E N Ç Ã O ! 
Procurem os afamados baralhos “ 139” 

pelos menores preços, na 
L IV R A R IA  M O D E R N A  

Praça Gentil Ferreira, 1367 
Edificio Leite —  Alecrm —  Fone 20=42

investidas forem efemeras, a 
ideia e a luta não deixarão de 
ter sido uma realização. “ Una 
povo que não tem o seu teatro 
não possue historia” , diz o 
grande teatrologo brasileiro Re
nato Viana. O povo da Alecrim 
terá dentro em breve a sua, 
historia, porque a semente que 
plantará para isso germinara e 
dará frutos dadivosos que se
rão vistos a olhos nús num 
abrir e fechar de cortinas, hum 
lampejo indomito de satisfação 
e vitoria.

Lida, ontem, no microfone da 
séde do Alecrim Clube.

M o v i m e n t o  j j j  

no Pronto} 
S o c o r r o

Foram atendidas, sábado ■ e 
ontem, as .seguintes pesosas. 
pelo Serviço de Pronto Socor
ro do Hospital Miguel Couto:

Fernpndo Roberto, de cinco 
anos de idade, estudante, resi
dente á rua Presidente Morais, 
com contusão^ no ante-braço 
esquerdo, devido'"queda.

— Julia Belarmina Silva, 20 
anos de idade, residente á rua 
15 de Novembro, com ferida 
contusa na região do terço in
ferior do ante-braço esquerdo.

— João Gonçalves, de oito
anos de idade, estudante, resi
dente á rua Jundiai, com luxa
ção do cotovelo direito, devido 
queda, ,

— João Custodio de Oliveira, 
de 20 anos de idade, jornalei- 
ro, residente nas Quintas, com 
contusão do braço esquerdo.

, — Maria Emilia da Costa, 
de 53 anos de idade, residen
te á rua Boa Vista, com ferida 
contusa da região parietal di
reita e escoriações do joelho 
direito, devido queda.

— José Tomé de Souza, de 
18 anos de idade, servente dc 
pedreiro, residente á rua Ama
ro Barreto, com fratura da 
perna direita.

— Scverino Oliveira, de 25 
anos de idade, jornaleiro, re
sidente á avenida 12, devido 
embriagues.

A  C I D A D E
Há quasi seis meses abriu 

o Banco do Brasil concorrên
cia publica para construção 
de seu edificio-séde nesta 
capital. Toda a cidade ficou 
animada e até mesmo os que 
não tênu negocios com aque
le estabelecimento de crédi
to, exultaram com a possibi
lidade de ser a cidade dota
da de um belo edificio que 
iria servir de séde ao maiç 
importante estabelecimento 
bancário entre nós. Venceu- 
se o prazo da concorrência, 
naturalmente foi vitoriosa 
uma das propostas apresen
tadas e de certo, já o Banco 
completou as formalidades 
exigidas para o inicio da 
construção. Ai, porém, é que 
a coisa pegou. Passou a ha
ver completo silencio sobre 
o assunto e âté hoje, nin
guém está capacitado a dar 
qualquer noticia positiva 
sobre a construção do pré
dio.

A concorrência tinha pra
ticamente o carater de ur
gência tal a necessidade de 
instalar-se o Banco do Bra
sil consignamente nesta ca
pital. Pelo prazo decorrido 
já seria tempo mais do que 
suficiente para senão o ini
cio da edificação, pelo me
nos qualquer noticia sobre o 
resultado da concorrência.

Não é mais necessário in
sistir sobre o assunto. Qual
quer funcionário' de catego
ria do Banco do Brasil que 
se dignasse dar um pulinho 
em Natal saberia de pronto 
que o Banco possue aqui pés
simas instalações e que o 
prédio, de si acanhado e su
jo, não resiste até mesmo a 
uma visita séria dos “coman
dos sanitários” si aqui exis
tisse essa instituição.

Já era tempo, portanto, de 
pensar a alta administração 
seriamente, na construção 
do prédio de Natal. — Y.

i
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Formação do primeiro governo de IsraelA s p ro v á v e is  causas] 
de sua dem issão

Surpresa nos círculos observadores
. NANQUIM, 8 (UP) — Ur
gente — O primeiro ministro 
Sun Fo pediu demissão hoje, 
cedendo assim á pressão das 
criticas sempre crescentes â 
sua política.

ANUNCIOU SUA RENUN
CIA DURANTE UMA 
SESSÃO DO YUAN 
LEGISLATIVO

NANQUIM, 8 (UP> — O 
primeiro ministro Sun Fo anun 
ciou sua renuncia durante uma 
sessão do Yuan Legislativo, 
quando apresentava um rela
tório sobre a politica externa 
,e informou que o pedido de 
demissão já fôra aceito pelo 
presidente Li Tsung Yen.

A demissão do filho dè Sun 
Yat Sen, embora já fosse es
perada, colheu entretanto de 
surpresa, os observadores.

FIGURA DE GRANDE PRO
JEÇÀO NA CHINA
NANQUIM, 8 (UP) — O ex- 

prenrer Sun Fo é uma figura 
de grande projeção na China, 
por ser filho de Sun Cat Sen
fundador da Republica Chine
sa. Aceitara o cargo apenas 
em atenção aos insistentes pe
didos do general Chiang Kai 
Sheck, quando a crise na Chi
na se tornou ainda mais agu
da e os exércitos comunistas 
avançavam a passos de gigan
te .

Entretanto, Sun Fo era con
siderado como chefe dos, ele
mentos do Partido Nacionalis
ta do Kuomintang. contrários 
á paz com os comunistas. Nes
sas condições, os observadores 
políticos acreditam que a que
da de seu gabinete facilite a 
paz entre os comunistas e na
cionalistas chineses.

D I A R I O  D E  N A T A L
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Prestes a term inar as negocia* 
ções sobre o Pacto do Atlântico

Vitoria do governo 
chileno nas eleições

SANTIAGO DO CHILE, 8 | liberais-demoeratas, radicais e 
(U P )j— As eleições para re- .socialistas, que apoÍ3 o gover- 
novação de toda a Cam.ara dos no, manteve o dominio em am- 
Deputados e de 20 cadeiras bas as casas do Congresso. Os 
de senadores, resultaram num candidatos apoiados pelos
triunfo para o governo e uma 
derrota para os comunistas.

Embora o Partido Comunis
ta esteja fechado e os titulos 
eleitorais de seus membros 
militantes tenham sido cassa
dos, os comunistas fizeram 
grande propaganda em favor 
de outros candidatos da ex
trema esquerda. Mas estes 
perderam, mesmo em d:stritos 
operários tràdicionalmente es
querdistas !

SANTIAGO DO CHILE, 7 
(UP) — Os resultados finais 
das eleições de ontem para o 
Congresso Nacional, indicam 
uma vitória esmagadora, A 
maioria dos parlamentares fo 
ram reeleitos e a coalisão d:

G ra n d e  .concen
tração católica 
em São Paulo

S. PAULO, 8 (Meridional) 
Também na capital paulista 
foi organizáda uma grande 
concentração católica, em si
nal de protesto contra a con
denação do cardeal Mindszen-
ty.

Além do cardeal de São Pau
lo e "inúmeros bispos do inte
rior paulista, tomaram parte 
na cerimônia o governador 
Ademar de Barros, o senador 
Vitorino Freire, representan
do o presidente da Republica, 
o comandante da' Região Mi
litar, etc. O cardeal D. Car
los Carmelo deu a benção 
apostólica.

co
munistas, sofrerarrí um3 fratro- 
rosa derrota.
s?fgpáRçzaAyq °“ .:Da MCHá 
FALTAM OS RESULTADOS 
DA APURAÇÃO EM

CAUTIN
SANTIAGO, 8 (UP) — 

Foi anunciado oficialmenw 
que até ás 8,30 horas, ainda' 
faltavam os resultados da a- 
puração de Cautin.

Isso porque o temporal con 
tinuava açoitando a região de 
Caulln, para o sul, mantendo 
interrompidas todas as comu
nicações. Espera-se que estas 
sejam restabelecidas hoje, 

caso o tempo melhore.
São justamente da provín

cia ne Cautin os dez deputa-, 
dos, sobre cuja eleição ainda 
faltam ciados.

Tensa a {situa
ção na Bir
mânia

CALCUTA, 8 (UP) — A 
situação da^Birmania perma
nece tensa. O governo de 
Rangoon perdeu o controle 
sobre grandes partes da Bir- 
maina, para os diversos gru
pos rebeldes. Entre estes, fi
guram duas alas comunistas.

Acrescenta-se que o gover
no só controla realmente a 
cidade de Rangoon e algumas 
áreas isoladas, mas suas der
rotas são ocultadas por uma 
censura rigorosa.

Noticias da 
“ Meridional” 
para o Rio Gran
de do Norte
CONCEDIDA A DISPENSA

RIO, 0 (Meridional) — O. 
ministro da Fazenda assinou 
uma portaria, concedendo dis
pensa a José Herôncio de Me
lo," da função de contador sec
cional da Alfandega de Natal 
e designando para substitui-lo 
o sr. Manuel Canuto de Sou
za .

O que reve
lou o em
baixador 
francês

WASHINGTON, 8 (UP) — 
O embaixador francês Henri 
Bonnet revelou que estão pron
tas para terminar, as negoeia- 
f-'es sobre o Pacto do Atla .ti
co Norte. Talvez só seja ne
cessário mais uma reunião com 
o secretário de Estado, Achc- 
son.

O embaixador inglês, mais 
cauteloso, disse que talvez ain
da sc precisassem de mais duas
reuniões.

A qualquer mo
mento será conhe
cido o novo 
governo

TEL AVIV, 8 (UP) — In
forma-se que o premier Ben 
Gurion pretende anunciar -a 
qualquer momento, a forma
ção do jJHmeiro governo per- 
Israel. ,

Enquanto isso, de Jerusa
lém anunciam que a Comis
são Conciliiadora das Nações 
Unidas accifou um pedido de 
Hajamin el Husseini, presi 
dente do Comitê Superior pa 
■'a a Palestina. para ser ou
vido sobro o problema da Ter 
ra Sanha. El Husseini é o fa
moso Mufti de Jerusalem.

O ARMISTÍCIO ENTRE IS
RAEL E A

TRANSJORDANfA

RHODES. 8 (UP) — O me
diador Ralph Bunche anun
ciou ter discutido com os de
legados de Israel e da Trans- 
jordania, as linhas da fron- 
tenrn, proposta para o armis
tício.

Na opinião dos observado
res, esse é o primeiro pro
gresso real conseguido du
rante as negociações.

Ainda o crime do Rio-Petropolis
Importantes «diligencias para iden- 

ficar o matador do cabo Oscar
A sra. Gorlova, ex-sra. Kravchenko; depõe contra o autor de “ EU ESCOLHÍ a LIBERDADE”, 

que se vê á esquerda. — (Foto Keyetone)

Dramatica reunião do P , S. D. paulista
Silva pele s r .  Gastão Vidigal a unidade Ijpartidaria

Faleceu o I o secreta= 
rio do Partido Co=m
munista de 

Krasnodar
LONDRES, 8 (UP) — A 

radio de Moscou anuncia o 
falecimento do primeiro-se- 
cretario do partido Comunis
ta dè Krasnodar, st . Seles- 
neb, figura de alguma atua
ção politica na Rússia.

S. PAULO, 8 (Meridional) 
— Realizou-se na séde do PSD 
uma das mais dramaticas reu
niões. Sem a espeta culosa in
tervenção do deputado Cesar 
Costa como se deu na escolha 
do vice-governador, contudo 
houve muito mais intensa dra- 
maticidade de gestos e desejos. 
A desconfiança não abandonou 
os pessedistas até o ultimo 
instante do resultado do pleito 
o que justificou plenamente o 
ambienta de expectativa. O 
desfecho da votação secreta 
foi uma surpresa para todos 
e de indisfarçavel alegria para 
a metade e uma amarga decep
ção para a outra parto. A 
gessão foi secreta tendo o de
putado Gastão Vidigal tomado 
todas as providencias para que 
a reportagem se mantivesse á 
distancia da sa!a de discus
sões. Os deputados Procopio 
Santos pediu ao presidente qua 
lesse a carta do deputado Se
bastião Carneiro propondo que 
fosse apresentada uma l:sta 
constante de 21 nomes da ban-| 
cada da qual por escolha de 
outros partidos sairia um no
me do PSD para a presidência 
da Mesa da Assembléia. 
Opoz-se o sr. Gastão Vidigal 
que interpretou a carta de 
acordo com o pensamento de 
vários deputados da corrente 
do sr. Basilio Machado Neto 
que pugnava pe'o candidato 
unip.o,

O ambiente começou a re 
agitar. O sr. Lopes Ferraz 
propoz que fossem apresenta
dos dois ou mais candidatos.

Diante do vencido critério da 
votação a descoberto, o sr. 
Oliveira Costa levantou u pro
testo afirmando que a atitude 
da bancada era de imposição 
e ele não poderia se responsa
bilizar pielo ato, temendo as 
consequências. Ameaçou em 
seguida de se retirar do recin
to mas, o sr. Gastão Vidigal 
lhe fez um apelo desesperado. 
O sr. Oliveira continua pro
testando tendo se ouvido en
tão novos apelos para que o 
mesmo não dividisse o parti

do como fez o sr. Novelli Ju
nior. Iniciou-se a votação ten- 

úlo o sr. Oliveira Costa empa
tado cora o sr. Brasilio Ma
chado. O deputado Gastão Vi
digal então, reafirmando do 
seu ponto de vista sugeriu a 
apresentação de dois no
mes que serão postos á dispo- 
s:ção dos demais partidos, de
vendo se iniciar as consultas. 
Após a reunião e depois de 
confirmar tudo, apuramos que 
o sr. Gastão Vidigal conseguiu 
salvar a Unidade do partido,

RIO, 8 (Meridional)----Im
portantes diligencias realizou 
a policia do exército, para iden. 
tificar o matador do cabo Os
car Leal da Silva e sequestra-

Novas cédulas en
trarão em circulação
A mesma cor no verso e no reverso

RIO, 8 (Meridional) — Já cédulas de 50, 100 e 500 cru- 
esta semana estarão cirou-I zeiros. As cédulas de 50 cru-

"  L lT T X rX T X l -- »'

Atos do - á 
Governo x

O governador do Estado as
sinou ontem os seguintes de
cretos, publicados hoje no Diá
rio Ofieral:

Nomeando Ana Gomes Bar- 
balho, para o cargo de profes
sor primário do Grupo Esco
lar “ Dr. Manoel Dantas” , da 
cidade de Santo Antonio;
» Demitindo Claudiano Ribei
ro, do cargo *’e guarda fiscal 
da Agencia Fiscal do Alecrim, 
do Departamento da Fazenda;

Exonerando Francisca La í- 
rentina de Oliveira, do cargo 
de professor primário do Gru
po Escolar “ Dr. Manoel Dan
tas” , da cidade de Santo An- 
tonio;

E concedendo aposentadoria 
a Ana Silva de Araújo, no car
go de professor primário do 
Gnipo Escolar “Augusto Seve
ro” , desta capital.

O Secretario Geral do Esta
do baixou uma portaria, con
cedendo a Adalberto de Carva
lho, operário de artes gráfi 
cas do Departamento 
prensa, vinte dias de 
para tratamento de saude.

dor da jovem Rosa Gurgel. A 
investigação visou a captura 
do sargento que estaria impli
cado no crime, chegando-se á 
conclusão que a escolta via
java numa viatura tipo GMC, 
base curta.

Várias unidades sediadas no 
i Rio já remeteram á policia, 
} informações sobre as viaturas.
| com as respflctivas tripulações 

em serviço na noite do crime. 
Desta forma, estreita-se o cer
co em toron do matador.

Um fato estranho preocupa 
as autoridades. Na noite do 
crime, momentos após o mes
mo ter ocorfído. enquanto se 
providenciava a” remoção do 
cadáver, chegou ao local um 
sargento do exército numa mo
tocicleta, o qual fez diversa; 
anotações e identificou o mor
to. Apurou-se agora que os ' 
traços desse militar coincidem 
com: os do sargento da viatu
ra em que viajava o assassint 
do cabo Leal.

A reportagem apurou que á; 
primeiras horas de ontem, um 
fato novo mudara o rumo dos 
acontecimentos. po‘s ci sargen
to assassino, dominado pelo 
remorso e em face da situação 
irremediável que criara, sniei- 
dou-Se. Apuramos apenas que 
o suicida chama-se Julio No
gueira .

Faleceu o deputado Sol Bloom
WASHINGTON, 8 (UP) — 

Faleceu no Hospital Naval de 
Bethesda, o conhecido depu
tado Sol Bloom, presidente 
da Comissão de Assuntos Es
trangeiros da Cornara.

Boom contava 78 anos de 
idade e dera entrada no hos
pital sexta-feira ultima, para 
exame e repouso. Foi ele o 
principal porta-voz do go

verno em assuntos da politi
ca estrangeira, antes da guer 
ra e como tal conseguiu da 
Camara <a aprovação da lei 
sobre empréstimos e arren
damentos.

Anteriormente, Sol Blcom 
fôra empresário teatral, teu 
do enriquecido nessa profis
são em fins do século passa
do.

lando as novas céduias, distin- 
guindo-se das atiiais por terem 
a mesma côr no verso o rever
so, sendo porém do mesmo ta
manho e dircensbbs.

Serão postos em circulação 
18 milhões de cruzeiros, em

PREÇO DO DIAcm 0,80]j

Fechados seis pon= 
tos da Tchecosíova= 
quia com a zona nor= 
te americana da

Alemanha

MUNICH, 8 (UP) — Infoi 
ma-se que o governo tchecos- 
lovaco fechou seis pontqs de 
passagem entre a fronteira 
daquela pais e a zona -norte- 
americana da Alemanha.' Es
ta medida foi tomada de 
renente, sem qualquer ex- 
blicação com a colocação de 
sentinelas aradas, nos refe
ridos pontos. Só permanecem 
abertas ,tres passagens.

zeiros, atualmente roxas no 
reverso, passarão a ter essa 
tonalidade em ambas as faces; 
as de 100 cruzeiros, de côr 
roarron no .reverso, passarão a 
vermelhas; e as de 500 cruzei
ros, de cor c«nzr. claro no re
verso. terão essa mesma côr 
nas duas faces.

Entrarão as novas cédulas 
em. circulação, paulatinamen- 
te, á proporção que na Caixa 
de Amortização forem sendo 
trocadas as cédulas velhas. 
Serão as primeiras cédulas da 
Fábrica Thomas Rue Conrpa- 
ny, de Londres, para o Bras 1.

es gráfi- * ] 
j de Im -I• 
le licença j |
?audc. » _

'Ouçam ZYB-5 } 
Ra'dio Potí

Violento incêndio destioe 
uma fabricaemS. Gonçalo

RIO, 8 (Meridional) •— Vio
lento incêndio destruiu parte 
da fabrica de sardinhas do 
município de São Gonçalo, no 
Estado do Rio.'As chamas so
mente não atingiram as de
mais dependencias do estabe
lecimento industrial, devido a 
ação rápida e eficaz dos bom
beiros que, apesar jie não te
rem água sufÃVite. cumpri

ram com denodo sua obrigação.
Os prejuisos montam a 700 

mil cruzeiros, estando a fábri
ca segurada em diversas com
panhias. A reportagem conse
guiu apurar que a referida fá- 
brica sc achava em déficit, es 
tando enr atraso o pagamento 
dos operários, razão por que 
a policia deteve o vigia e o ge 
rente do estabelecimento.

Serão apressadas as negociações 
do Plano do Atlântico Norte

WASHINGTON, 7 (UP) - -  
Serão apressadas as negocia
ções sobre o Pacto do Atlânti
co Norte, como medida de ga
rantia contra quaisquer mano
bras soviéticas, resultantes da 
substituição de Molotov por 
•Vishinskv.

E’ o cue anunciam o* fun
cionários diplomáticos daqui. 
Es«as mesmas fontes vêem 
Pacto do Atlântico Norte co
mo um meio para forjar a uni
dade do mundo ocidental e ini-'

ciar um planejamento militar 
coordenado, para o caso de no
vas divergências entre orien
tais c ocidentais. 
DISCUTIRÃO PORMENORES

DO PACTO
WASHINGTON, 7 (UP) — 

O secretario Aeheson devei á 
-receber os enviados de sete na- 
Cf>es interessadas no acórdo 
para discutir os pormenores do 
Pacto do Atlântico Norte. Des
de já se considera certo que- 
haverá uma troca de opiniões

sobre a reviravolta de Moscou.
Algumas autoridades daqui 

demonstram alivio pelo fato 
de os russos ainda não terem 
utilizado a mudança de seu 
chanceler, como pretexto para 
uma nova ofensiva de paz, des
tinada a enfraquecer a unida 
de ocidental.

Mas outros observadore- 
adverteni que os fatos poderão 
se precipitar, logo que coroe - 
ce a trabalhar o novo “ team” 
soviético.
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Aberta a sucessão sob as vistas 
alarmadas do Catete

Em linha para 
a sucessão

A impressão qv.e nos dá o 
fato do sr. Artur de Souza 
Costa, atual deputado gaúcho 
e antigo ministro da Fazenda 
do governo rio sr. Getulio Var
gas, ir ser presidente da Ca- 
mava dos Deputados, é a de 
que chegou a hora dos gran 
des Estados se colocarem em 
linha para a batalha da suces
são. Dos grandes Estados e 
lambem dos grandes partidos. 
A tadçira de presidente da 
Camara é de suma importân
cia no momento político que 
estamos começando a pene
trar; como se sabe, no pala- 
cio Tirademas, as tendências 
e rumos das diversas corren
tes de opinião, e os debates 
que enchem as ruas, repercu
tem sempre de maneira mais 
sensivcl do que no Senado. E 
é conveniente, sem duvida, ao 
jntqresses pôl‘tico3, que o or 

. gão dirigente e controlador dos 
trabalhos e debates se deslo
que de um Estado pequeno, 
embora este seja a “ heróica 
Paraíba” , do sr. Samuel Duar
te, para o poderoso Estado 
gaúcho do sr. Valter Jobim. 
Sem qualquer intenção de di
minuir as qualidades do sr. 
Samuel Duarte, não só pessoais 
romo na condução dos traba
lhos parlamentares da Casca
ra. — a verdade é oue o sr. 
Souza Costa é conhecido como 
um dos homens políticos do 
maior habilidade, tato c elegan 
cia de atitudes no pari, r.re- 
sentex.ontc, — o cue lhe for- 
néee, para o caso. melhores 
trunfos que os do paraibano. 
Acresce, além disso, o Estado 
que tem por trás de si, corno 
pano de fundo á sua atuação.

Essà passagem dos Pampa-t 
paia o primeiro plano no car
taz político, indica, ainda, que. 
niles a compreensão de que 
está aberta, mesir.o, a batalha 
da sucessão, é cou-a assenta
da. Compreensão oue anima.

o” :gual. os Estados de São 
Paulo, Minas e Bahia.

sses grandes Estados, de 
resto, é que vão decidir da 
campanha da sucessão. São 
Cdes os rosco- “ Quatro Gran
des” . Polarizarão os aconte- 
rimpnj-os, imparão as situa- 
çUes, controlarão os desenvol
vimentos políticos.

Dos outros ou doá pequenos, 
'.rente alguns serão, como 

sempre um pouco mais do que 
óspectadores.

Escapando a todos os contro
les das direçUes partidárias, o 
problema da sucessão presi
dencial foi praticamente im
posto á nação; por mais curio
so c,eu possa parecer, e sem 
duvida pelo seu carater para
doxal, foi a candidatura de 

• Eduaido Gomes a responsável 
pelo súbito impacto da suces
são na morna paisagem politi- 
ca nacional. Ncgando-se ainda 
a consentir no lançamento do 
seu nome — apresentando aos 
seus atnigos udenistas ora 
nome do sr. Milton Campos, 
ora o do sr. Prado Kelly e ora 
outros lideres do partido — 
brigadeiro se viu evolvido nun 
mpeluoso movimento politico 
part'dár!o. Nesse intermédio, 
a entrevista do sr. Getulio 
Vargas ao nosra companheiro 
Samuel \\ ainer abriu novas 
perspectivas: as declarações
de Vargas, maliciosas mas bem 
medidas c cm, sem duvida 
todos os rumos, mas permite., 
prever algu.ras rotas políticas. 
na base dos movimentos parti 
dários conhecidos. Os próxi
mos titãs meses verão, sem c 
menor duvida, o problema ple 
namente exposto ao pais. Já 
agora, é necessário que os par
tidos ou grupos politicos to
mem posição: o tempo começa 
a ficar curto.

sí*

MTRILO MARROQULV.
(Especial para os “D. A.” >

contudo, a força de que disppp 
para atingir a tal objetivo 
Por íihe o presidente perdí 
tempo — sendo uma força em 
flagrartte desgaste.

• I «**

O gèneral Dutra, desejou 
há tempos não remotos, aque
la solução — na suposição na 
turai de que o candidato vir!» 
depori. De retorno de sua via 
gem á Bahia, quis mudar o mi 
nistro da Justiça, em ber.eíi 
cio de um titular capaz de fa
zer a coordenação oficial dr 
coalizão dos dois grandes par
tidos. .O ministro não foi mv 
dado. Enquanto isso o PSD

que T arecia irremediavelmen
te dçsgastado, reeuperou-se; i 
hoje um bloco quase inteira 
mente unificado, em torno cli 
seu candidato natural Neree 
Ramos. De modo que o gene. 
ral Dutra, ao invés de ganhar 
prestigio no seio do partido 
majoritário, perdeu. Para com 
.pensar esse inesperado desgas 
té, voltou-se para n coalizão 
partidária — em vista dos be
nefícios que colheu com ela 
no seu governo. Mas. a ala bri 
gadeirista' da UDN abriu c 
seu próprio jogo isolado e pre 
cipitou um dos mais sagazes c 
imprevisíveis movimentos po- 
litrios do momento brasileiro.

RETRATO DO BRASIL

Produção de cimento

O general Dutra foi colhido 
pelo desencadear súbito da su
cessão em pjena marcha . Des
ceu, o presidente, de Petrópo- 
lis, inesperadamente, tendo 
eonferer.ciado largamente com 
o general Gois Monteiro. Que 
quer o presidente da Republi
ca? Eis o caso mais singular 
a examinar. Por que o geenral 
Dutra tem, naturalrr.ente. a 
sua opinião sobre o problemr 
sucessório; e rossai, é óbvio, 
as tuas tendências e, talvez, o 
candidato de sua preferência. 
Toda a questão está em sabei 

: se o general Dutra quer fazei 
| um candidato seu, através d 

uma combinação entre o PSD 
e a UDN; e, se o deseja, e pre 
ciso também saber se posso* 
força politica para fazê-lo 
Aqui precisamente se vai tor
nando cada vez mais curiosr 
a posição do presidente da 
Rc-publiea. E’ certo responder 
que o general Dutra possui, 
sénão um candidato, mas com 
certeza uma solução de sua 
preferencia. Já não é cbvia.

Desiludidos os ope= 
rarios soviéticos

MOSCOU, 7 (UP) — O im
itai “Trtid” , orgãos dos sin- 
diéatos, publica uma èartn 
ao diretor, expressando -De
silusão dos operários que as
sistem ás feíteS hos clubes 
dos trabalhadores.

Diz o missivista que n-issas 
festas só rç tótam às chama
das danças do mundo oci
dental. quer dizer, rumba e 
fox-trotá...

j LEIAM O \ 
| “Diário cie Natal” j

A produção brasileira de cimento, em 19-18, ultra
passou, em muito, a casa de 1 milhão de toneladas. 
Esta a informação auspiciosa que vem de ser forneci
da pelo Serviço de Estatística da Produção do Ministé
rio da Agricultora, inegavelmente uma das reparti
ções mais eficientes do sistema estatístico da pais. E' 
bem verdade que r resultado acima registrado não é 
definitivo mas a retificação possível será realizada no 

sentido da alta do volume, o qual talvez se exprima 
como èa ordem de 1 mihão e 2‘JÜ mil toneladas. Os 
utímos dades conhecidos, relativamente á produção de 
cimento, circunscreviam-se aos meses de janeiro a 
setembro de 1948, e eram ainda resultados a retifica
ção.

De janeiro a setembro do ano fin.-lo, a produção 
de eimento montou a mais de 809 mil toneladas, sendo 
que. somente em setembro, o volume produzide íoi -- 
8S.S84. Tenha-se em cer.ta que, durante o ano de 1929 
a produção havia si ã o de tão somente 98.208 tonela
das, c que nos anes precedentes, e bem assim em 19oJ 
o quantitativo as Colocou aquém desse numero Um exa 
ma sumario do comportamento dessa industria básica, 
no curso dos ultimas três lustres, permite verificar c 
ritmo moderado, más continua- o, do cresciment da 
produção, o que indica a certeza de que, dentro de 
breve tempo a produção nativa poderá atender plena- 
meni; ás necessidades do mercado interno.

; Em 1834, a produção brasileira de Cimento foi 
inferior a 324 mil toneladas: cm 1539 .inferior a 693 

mil; em 1842, inferior a 753 mil. em 1944. inferior a 
819 mil e em ISio superior a 827 mil. Até 1SS2 apenas 

São Paulo produzia eimento. Evn 1SS3, o Estado uo 
Rio iniciou sua produção, e cm 1885. a Paraíba tomou 
idêntica iniciativa. ,7á cm 1842. havia seis Estados pro
dutores: São Paulo, Ro de Janeiro, Espirito Santo, 
Minas Gerais Pernambuco *c- Paraíba. A prorinçdo do 
Estado do Rio já agora supera a de São Paulo, em 
quantífade, enquanto a de Pérhatnbu-o se descr.vcl- 
vt- de maneira auspiciosa.

No ano de 1947, o total da produção de cimento 
situou-se áquem de 9CC mil toneladas, o que em rela
ção aos anos anteriores correspondeu a expressivo au 

mento atestativo do progresso da industria em apre
ço, apesar dos percalços ecm que tem lutaão .Agora 

orno resultado de 1818, no qual a produção superou a 
casa de 1 milhão tíe toneladas, constata-se. Gue esss 
progresso continua a aílrmàr-se.

Manifestação pela Democracia
AU STEEG E3ILO  DE A TH A Y D E

(Para os “U. A.’ri

Que espera o general Dutra ? 
***

Com a proliferação de can
didatos — Ademar de Barros 

Ncreu Ramo?, de inicio, 
agora o movimento brigadeiris- 
ta — o general Dutra natu
ralmente fez o que a prudên
cia aconselhava: deteve se pa
ra reexaminar. Esperando, so
bretudo, qye os candidatos 
eventua s e os blocos partide- 
rios re desgastassem de tai 
modo que, no momento oportu 
no, a força da Presidência se 
faria sentir como unificadora 
■ e pacificadora. Nesse instan
te. forçaria a solução que c 
Catete çleíejasse, e-.v. vista do 
destrocamento politeo partidá
rio decorrente das competições 
çiitvé os candidatos e blocos ■ 
partidários. O fato, no entan-' 
;o, é que os candidatos even-: 
taais não se destroçam; que j 
as competições não pareçam . 
levar á anarquia política; em j 
suma, que os grupos partidá
rios conversam entre si, pro- j 
curando *depois influir na so , 
iução dos partidos. Em resu
mo, as soluções finais seriam . 
partidárias, e to.r.aadas por i 
conta própria, tem a influência I 
esperada do governo federai. j 
E cis como o general Dutra 
va. sendo superado pelos acon- 
fecimentos; a candidatura em 
marcha do brigadeiro, a par 
com a unificacào do PSD em 
tornS do sr. Nereu Ramos 
transtornam todes os plano ■ 
de longo alcance do Catete. Os 
partidos estão em ofensiva po
lítica—  sob as vistas um pou
co turvas e já alar .radas da 
pies dencia cia Republ ca. Se 
o general Dutra deseja pele- 
menos participar cio jogo cia 
sucessão — tem que mudar a 
estratégia ou pelo menos, cio 
táticas, pois estas estão ía 
ihando urra após outra.

O povo brasileiro sairá hoje á praça publica para pro
testar, de maneira solene, numa manifestação religiosa
sem precendente, contra a sentença que condenou o car
deal Mindsienty, primaz da Ilungrla.

Será um testemunho de solidariedade com o mundo 
catolico. com a hierarquia da Igreja. „ r  r ■ '

Será, principalmeníe, um movímehto de reprovação 
aos opressores da consciência, em nome de doutrinas po
líticas que se dirigem, antes de tudo, contra a liberdade 
humana.  ̂ ,r *4 í »

O tribunal húngaro é um simbolo do grau de subser
viência a que desceram os poros dominados pelo imperia- , 
lismo moscovita

Compunha-se de falsos juizes que aceitaram o encar
go da judicatura com o proposito firme de pronunciar a 
sentença condenátorla.

E poderíam, por aeaso, as nações livres silenciar so
bre esse crime que fere de cheio o direito de cada ho
mem e atenta contra uma das liberdades básicas da paz 
universal? * * *

Xão é preciso ser catolico liem ter fé religiosa para _tr 
compreender a enormidade do delito cometido pelo gover- , 
no liuiigaro. . ... •

O protesto que levantamos daqui é o mesmo que nos 
inspirou a. prisão do pastor Nirr.óellcr pelos nazistas de 
Hitler. Não pode haver democracia sem justiça para o in
divíduo e sem respeito ás perrogativas essenciais do es
pirito.

Assim a manifestação do povo do Rio de Janeiro, ao 
lado do seu' arcebispo, para impugnar a sentença de Bu- '3 
«anest, é, antes de mais nada, uma grande demonstração 
de amor á democracia.

Impetuosidade e confusão
DOROTHY THOMPSON 
(Copyrigtli dos “D. A.” )

DR. JO Ã O  TIN O =  
CO F IL H O

MEDICO PARTEIRO 
Chefe tia Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias 'jc Senhoras, Diatermo 

Coagulação. Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 
hora previamente marcada 

para senhoras 
Horário: Das 15.30 horas, 

diariamente
Oonspltorio: Edificio Rian — 

Rua João Pessoa 163 
Residência: Jundiai 377 

Fone 1-115

A ,iropetuosidade das 
des a.xericanas em matéria de 
política externa e'tá ssndo um 
desespero para as outras ra
ções e uma ameaça para cs j consegu r 
Estados Unidos. Por exemplo, 
às outras pai se: não podiam 
dar senão i.ma interpreta;ão 
á declaração seguinte, feita no 
discurso de posse do presiden
te Truman;

“ O objetivo primário (do 
Pacto do Atlântico) évdar uma 
prova indiscutível da determi
nação conjunta das naçtfis li
vres de resistir a ataques ar
mados vindos de qualquer par
te. Cada pais participante... 
deve contribuir com tudo o que 
for possível para a defesa co
mum. Sc pudermos de ante
mão tornar perfeitamente cla
ro que qualquer ataque arma - 
do que afete a nossa seguran
ça nac-ional será repelido” .

A interpretarão dada foi que 
os Estados Unidos estava r. 
propondo á Europa Ocidental 
uma aliança militar para a re

t:tu- ( naiç, oferecer aos outros paí
ses alian as militares firmes,
a declaração nunca deveria ter 
sido fejta > Se havia meios da 

o "mesmo objetivo 
sc r cuèbra dos dispositivos 
constitucionais, ésses meios 
deviam ter sido as entados en
tre o Presidente e as comis
sões interessadas do Congres
so. ante : de qualquer declara
ção publica a êsse respeito.

Não é r.adá cen-rin rente ex
plicar, como u mjornaiistâ de 
Washington fêz. que “ tudo de
correu de uma idéia fundamen- 
falr.ente falsa, que os delega
dos americanos, com a melhor 
das intenções xa.s por falta de 
experiencia, aceitaram” . Por 
que escolheram delegados inex- 
perièntes?

Também não é convincente 
explicar, como outros comen
tadores de Washington fize
ram, que os paises estrangei
ros Üeveriam conhecer as nos
sas limitações constitucionais 
e que a visita do Primeiro Mi
nistro da Noruega foi precipi- 

sisteneia pela força á agressão ta^a , .
feita a qualquer membro.

Ora. se não podemos, em 
virtude de .razões constítuco-

Regressará h©je o 
gal Mendes çte 

Morais

MONTEVIDÉU, 7 (UP) -  
Está marcado para as oito 
horas de hoje, -a partida do 
geheral Mendes de Morais, 
prefeito do Rio de Janeirr 
qiie regressa á caoitsl br-ís 

. lelra.
Comparecerão ao bóia-foru. 

o prefeito de Montevidéu, 
sr. Barbato e outras altas 
autoridades.

Um conhecido escritor fran 
cês, Sr. André Siegfried, a-

iba de publicar no “Figa- 
ro” um artigo, no qual diz: 
“ Não devemos chamar a aten
ção dos russos amigos arr.c- 
ricános?. . .  Quando se exa
mina a política anti-colonial 
dos Estados Unidos... sente- 
se ás vezés contado de per
guntar se a America, tão 
genuinamente anti-comunista 
uão é no mundo uma força 
revolucionaria tão real quan
to a União Soviética.”

O sr. Siegfried. julga que
a África e na Asia estamos 

t ropagando “ um certo con- 
;e:to materialista do mundo, 
que .se exprime na vontade 
"é industrialização e signifi
ca também um anseio de 
independencia a revolta das 
raças de côr contra as raças 
brancas e o Ocidente” . Se
gundo ele, nós nunca procu
ramos saber qual será a re- 
pe/cússão dô  nosso "aposto- 
lado” ., se uma questão de 
democracia e libertação ou 
tc venda de automóveis e 
aspiradores” .

*  *  *
A questão levantada pelo 

tr. Siegfried é de ' especial 
interesse no tempo presente. 
Dentro da comunidade atlan- 
t:ca, para a qual estamos pre 
parando a moldura legal de 
um pacto, os nossos aliados 
.-uropeus têm interesses co
loniais e imperiais além das 
fronteiras naturais da comu
nidade atlantica. Não será 
possível, como o Sr. Siegfried 
parece desejar, que os Esta
dos Unidos abandonem as 
tradições e precedentes de 
toda a sua historia para ado-

©s E s ta d a s  U n id o s  v is to s  
p o r  a lg u n s  e s tra n g e iro s

tar as opiniões não materia
listas do autor a respeito da 
independendo, democracias, 
libertação a: piraderes e au
tomóveis para as “comunida
des extra- eur .peias”.

O melhor qu-_- . c'emos fa
zer é ser pacientes, .modera
dos e receptivos para ver se 
conciliamos as divergências 
que realmente dividem mui
tos mas nem todos os ame
ricanos de muitos mas nem 
todos os europeus a respeito 
de questões coloniais e impe
riais. Isso seria mais facil se 
o sr. Siegfried e outros se 
somos responsáveis p“ela re
volta das raças de côr” ou 
(?ue a nossa atitude diante 
dessa, resolva e, em compa
ração com a atitude que pos
sa ter o escritor, materialis
ta e insensato.

Emb(|i'a a nossa atitude se
ja diferente, não é verdade 
que os americanos “nunca 
prccuvam saber qual será a 
repercussão do seu apostola- 
do” quando simpatizam com 
a aspiração dos povos asiá
ticos á independencia, a au-

W ALTER L1PPMANN 
Copyrigth dos “D. A.“

vista americano fosse com
preendido pelos Ministérios 
do Exterior e das Colonias 
des. nossos al.todos na comu
nidade atlantica.

'M *
O sr. Siegfried diz que 

tem vontade de perguntar se 
a America, tão genuinamen
te anti-comunista, não é no 
mundo uma força revolucio
naria tão real quanto a Uni
ão Soviética” . O que pode
mos responder é que espera
mos ser uma força muito 
mais real do que a União So
viética: A verdade é que nos 
pensamos que a revolução li
beral, que começou aqui em

paridade que demonstrou a 
França de entender-se Com a 
Indonésia, antes que o movi
mento nacional' caisSe nas 
mios des comuníst&s. E’ por 
isso que nos sentimos desa
nimados com q que os holan- 
deZès estão fazendo na Indo
nésia. E’ por isso que dese
jamos que os republicanos 
no 80° Congréro não pensas 
sem que compreendiam a 
questão chinesa melhor do 
que o general Marshall.

:h *  *
Não nos julgamos cs acu- 

sadofes da revolta das mas- 
sqs na Asia. Julgamos, en- 
trentanto, que previmoS in- 

1778 e se espalhou por quase 'touítivámente a revolta da A- 
toda a Europa e a America i
do Sul nos setenta e cinco 
anos seguintes, é a unica que 
pode rivalizar com ás revo
luções tòtalitarfãs desta épo
ca. Nós não acreditamos que 
os regimens pre-liberais-feu- 
dalismo, militarismo, despotis 
mo ou propriedade colonial, 
mesmo nas suas formas mais 
esclarecidas essam resistir á 
maré montai, e do nacionalis

íòmovfh e a libertação da mi mo ou ao impulso do comu- 
seria b abjeção imemorial nismo revolucionário, 
em que vivem. Inúmeros a- ^ P°- isso Q1’-0 aplaudimos 
mericanos têm peneudo mui- a atitude do sr. Attlee na In- 
to sobre isso, desde os pri- * dia, no Paquistão e no Cei- 
meiros (lias da Republica ar lâo- E> P°r i?so que lamen' i- 
té à posse do Presidente Tru ; mos sincera mente do sr. Be- 
man. Seria util ou melhor ) via no mundo árabe. E’ por 
imperativo, que a ponto de ] isso que deploramos a inca-

la e, na medida em que dis- 
punhamos de poder nas Fili
pinas e na China, procura
mos estabelecer laços entre 
o Ocidente e o Novo Oriente. 
Não pensamos salvo em nos
sos momentos menos admirá
veis que somos melhores do 
que as nossas amigos que 
herdaram as cargas de um 
império.

Mas acreditamos que era 
mais facil ver o que o destino 
nos preparava, porque somos 
também uma nação que nas
ceu em virtude de uma revo
lução contra o dominio es
trangeiro. E achámos que se 
temos muito o que aprender, 
digamos, do sr. Siegfried, a 
respeito das dificuldades pra

ticas e des perigos de uma 
emancipação muito rapida 
das comunidades “extra-eu- 
ropetas’', o sr. Siegfried tn:r> 
bom...tem alguma coka a i- 
prender de nós a respeito da 
impossioilidade de esperar 
demais e de confiar com 
muita complacência na val- 
vula de segurança.

ri ri ri
Se o sr. Siegfried compre

endesse melhor este pais he
sitaria muito antes de atacai 
o profundo instinto america
no que ele chama de “ politi- 
ca anti-colonial dos Estados 
Unidos” , porque sem- ele e 
mundo ocidental estaria mo- 
ralmente desarmado em meie 
á grande turbulência da A. 
sía. Não haveria a leste dr 
Suez um só verdadeiro rival 
ocidental, para a campanh; 
soviética contra o colonialis
mo e o império.

Alem disso; se o p%vo nor
te-americano deixásse dt 
consentir como de fato sen 
te' que o dominio estrangeiro 
é * em princípio errado e na 
pratica transitório, o espiri
to que anima as ruas relações 
com o resto do mundo serie 
radicalmente transformado. 
Os Estados Unidos seriam en 
tão apenas uma-nação ír.uit 
poderosa e rica, que entraria 
com as outras potências nes 
acordos que lhe parecessem 
no momento proveitossos 
Sem o impulso intimo que 
vêm do. passado americano, 
não haveria programa de 
reconstrução da Europa Oci
dental, nem de libertação da 
Europa Oriental, mas exclu- 
sivamente uma serie de ne
gociações ditadas pelo inte
resse imediato.

A vçrdade é que antes de 
empreender negociações c-0 :■ 
outros Estados, o governo do ' 
Estados Unidos deve saber 
exatamente o que quer, o qua 
pretende fazer rara consegui 
lo e o que pode e não pode fa 
zer. 5

Lançar um balão de ensaio 
na esperança de que o Congres
so depois encontre alguma itiü- 
neira de mantê-lo no ar nãò é 
uma maneira séria de fazer 
política internacional. Os de
bates no Congresso nunca de 
veriam ter surgido de maneira 
i or que surgiram. As r.ego- 
eiaçObs prelix.inares não de
viam ter sido feita -> entre o 
governo e os outros paises, 
mas entre o governo e o Con
gresso .

ri ri ri
A noSsa politica externa du

rante a guerra foi uma série 
de “ fatos consumados” entre 
chefes de Estado, que o Con
gresso não podia absolutamen- 
te deixar de aceitar. Por exem 
pio, o Congresso nunca teria 
aceito Teerã ou Yalta se não 
houvesse uma guerra-

Aquele tempo já passou. Do 
fim da guerra em diantê, foi 
necessário refletir sôbre todas 
as medidas até á sua conclu
são lógica, antecipando e ven
cendo de antemão toda as di
ficuldades,, Do contrário, o sis
tema constitucional americano 
de freios e contrapesos provo 
cará a anulação de todas as 
políticas. Por conseguinte, em 
tudo o qt c diz respeito a ou 
tras nações, só há uma manei 
ra de próêeder: Primc ro deci
são do Executivo, segundo, 
discussão com o Congresso pa
ra confirmação ou ir odificação; 
terceiro, negociações com os 
outros paises. Só depois des
sas fases e nessa ordem é que

(Continuo u* 4*, pufln») •
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Ainda o "Jubileu de Prata” da firma M., Martins & Cia.
A s  mensagens telegráficas recebidas até agora bem demonstram o prestigio que

gosa a poderosa organização, em todo o pais
N .V T A L

Rio G. do Norte

- Estarei presente gra.Wiü. r*s 
íestas sua poderosa firma mes
mo assim quero transmitir sin
ceros votos crescente prosperi
dade reconhecendo ein você e- 
lemento propulsor seu progres
so e vitorias abraço- — Oton 
Oliveira.

Congratulamo-nos com essa 
poderosa organização que com
pletando hoje 25 anos constitui
justo orgulho do honesto co
mercio deste Estado. Fazemos 
votos crescentes prosperidades 
continuando como sempre aca
tando suas prezadas ordens sau
dações cordiais — Importadora 
Severino Alves Bila S. A.

Minhas efusivas felicitações 
transcurso Jubileu de Prata es
sa conceituada firma. — Des. 
Carlos Augusto.

Meu abraço parabéns festiva 
data Jubileu Prata desejando 
crèscente prosperidade — Oton 
Osorio.

Sindicato comercio varejista 
rtio G. do Norte • parabenisa 
componentes essa organização 
motivo transcurso hoje 25.° ani
versário sua fundação a serviço 
do- desenvolvimento comercial e 
economico do Estado saudações
— Jessé Freire

E’ com satisfação que felic.- 
tanios ilustres organisatlores 
grande firma comercial que ho
je celebra 25 aniversário — Au
xiliares I.ojas i 400

Agradecemos eminentes sole
nidade? Jubileu formulando 
melhores votos crescentes pros- 
peridades da firma e feUcidados 
pesjoais seus componentes — 
Antonio Cose família.

Parabenisa queridos amigos 
transcursa hoje 25.° aniversário 
fundação essa progressista or- 
ganisação, fazendo felicidades 
pessoal seus componentes abra
ços afetuosos — Jessé l reire.

Agradecendo gentilesa convi
ve festividade vosso Jubileu te
nho prazer cumprimentar vos
sos dignos dirigentes c dirigidos 
— Milton Varela.

eiando-nds homenagens festejos 
passagem Jubileu Piata — Sau
dações — tl. Craves & Cia.

Paiabeniso passagem auspi
ciosa data augurando futuro 
sempre brilhante abençoado — 
Colégio das Neves.

Funcionários Recebedoria de 
Rendas cumprimentam e felici
tam essa conceituada firma pe
lo transcurso seu Jubileu Pra
ta, desejando votos muitas pros- 
peridades. Saudações — Amaro
Pinbeiro----- Dir. Recebedoria
Rendas.

Sindicato Comercio Atacadis
ta tem honra felicitar essa or
ganização associando-.se home
nagens Jubileu Prata — Mili- 
tão Chaves — Presidente.

Sinceras felicitações passa
gem data Jubileu dessa concei
tuada firma que no seu simpá
tico lema Servir Progredir cons
titui uma honra nosso Estado. 
Torno extensivos parabéns to
dos funcionários suas digníssi
mas famílias. Saudações — Pc. 
Neves Gurgel — Oficial Cape
lão Naval e Secretario Bispado.

Sindicato representantes co
merciais associa-se prazeirosa- 
ihente festejos Jubileu Prata 
essa importante firma — Ra i- 
mundu Cliaves — Presidente.

Apresento ao velho e preza
do amigo meu cordial abraço de 
felicitações pelo festivo Jubileu 
da firma que merecidamente 
chefia — Adcrbal de França.

*
Parabéns motivo úansqurso 

Jubileu importante fuma — 
Salviano Gurjjel.

Gratíssimo gentileza convite 
p; azei’ enviar cumprimentos 
melhores votos crescentes feli
cidades — Otávio Varela.

Penhorado gentileza convite 
festivo Jubileu felicito opero- 
~os dirigentes formulando votos 
continuação prosperidane co
mercial — Or. Luís Antonio.

Meus parabéns Jubileu firma 
muito tem concorrido progres
so Esíado — Des. Virgílio l)an- 
<as. ,

ma seu Jubileu 
D’Andréa.

Domingos

Felicitações com votos pro
gressivas realizações tanto ele
vam Estado agradecendo deli
cadeza convite — João Vicente 
Costa.-̂

Penhorado gentileza convite 
festividades Jubileu conceitua
da firma envio cordiais felici
tações grata comemoração — 
Virgílio Trindade.

Solidário festejos homenagem 
Jubileu essa grande firma re
cebam meus efusivos cumpri
mentos — Gentil Ferreira.

Impedido justa causa compa
recer pessoalmente envio dig
nos chefes, auxiliares firma cor
diais parabéns festiva comemo
ração — Des. Antonio Soares.

Congratulo-mc prezados ami-

tão conceituada progressista fir
ma data seu Jubileu Prata — 
Pedro Borges de Andrade.

Agradecendo convite fim par
ticipai comemorações Jubileu 
cie Prata essa conceituada fir
ma envio sinceras felicitaçõe. 
desejando-lhes melhores votos 
prosperidade? todos os setorei

— Atlantic Refining 
of Brasil.

Company

_ Agradecendo seu convite es
pecial senhor Davies assistir 
festividades Jubileu cie Prata 
sua firma a realizar-se amanhã 
impossivel atender .virtude ter 
estado ausente até hoje e es- 

. . tar ocupado com senhor Camp
suas atividades comerciais. Sau- j  chefe de Chicago presentemen- 
dacões — Antonio Cândido de te aqui. Em seu nome como no

dos demais deste escritório a-
daçoes
Queiroz

Agradecendo vosso convite 
peia passagem das Bodas dc 
Prata dessa importante firma 
faço votos a Deus paia que ve
nhamos encontrar completo res
tabelecimento nosso amigo Mar
tins — Ciccro Gaõé.

A -companhia Melhoramentos 
de Mossoró S. A. parabenisa 
VVSS. 'Jubileu de Prata augu
rando muitas felicidades firma 
que muito honra comercio Rio

gos exito Jubileu de Prata fa- j Grande do Norte. Dr. Franeis.

Sindicato dos Rodoviarids 
cumprimenta essa organização 
desejando seja alcançado futu
ro rr.e; r io conceito, vem desfru
tando lià vinte e cinco anos in
tenso labor engrandecendo ter
ra potiguar. Cordiais saudações 
— José Liture.nço dos Santos — 
Presidente.

O foto Grevv na pessoa do 
seu proprietário deseja-lhe os 
melhores votos de felicidades 
pela passagem Jubileu. Sauda
ções — Luii Grevy

Temos prazer apresentar a- 
migos efusivas felicitações asso-

Com um grande abraço rece 
baba sinceras felic.tações sua 
primeira comunhão noticia re
cebida reporteresso — Anibal 
Correia.

Sinceras felicitações de pai 
meu afetuoso abraço bodas de 
prata laboriosa vida comercial 
extensivos dignos auxiliaras — 
Belarmino Lemos.

Muitas prosperidades almejo 
hoje dia comemoração transcur
so 25 anos atividades progresso 
Natal — João Dutra.

Parabéns votos constantes 
prosperidades conceituada firma

O PORTO
LOIDE BRASILEIRO — 

é esperado aqui dia 22, vindo 
do norte. Prosseguirá para o 
sul, até Santos e escala.

— Do Rio é esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Prosseguirá para Belem e es
cala .

— O paquete Campos Sales 
sairá do Rio d:a 4, sendo aqui 
esperado dia 1-1. Do nosso por
to, prosseguirá para o norte, 
até Manaus e escala.

— O paquete Duque de Ca 
rias está*, sendo xvperado aqui 
dia 14, .yijido. d̂ - norte. Prosse
guirá para Õ suJ, até Sàntos e 
escala.

— Saiu de Porto. Alegre dia 
Io em demanda dos portos do 
norte, até Natal, o cargueiro 
Rip Tocantins, sendo aqui es
petado dia 10. Retornará da
qui ao porto de origem e esca
la, recebendo carga,

— O cargueiro Rio Gurupi 
c esperado aqui, na Ia quinze
na deste, vindo de Belem o es
cala. Prosseguirá daqui paia 
o sul, até Porto Alegre e esca
la, recebendo carga.

— De Porto Aiegre, rato. em 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei
rante, sendo aqui esperado dia 
15. Retornará daqui ao porto 
de origem e escala? recebendo 
carga.

—  Sairá breve de Porto Ale
gre, cm demanda dos portos 
do norte, até NataJ, o carguei
ro Jangadeiro, sendo aqui es
perado na Ia quinzena de 
abril. .Retornará daqui ao por
to de origem, e escala, receben
do carga.

—- O cargueiro Rio Parnal-
ba é aguardado aqui dia

10, vindo de Porto Alegre e es
cala. Do nosso perto retorna
rá ao de origem e escala, re
cebendo carga.

COMPANHIA COSTEIRA — 
De Belem está sendo esperado 
aqui amanhã, o paquete ‘Ata 
ranguá. Prosseguirá para c 
sul até Porto Alegre e escala.

—  O paquete Itahité está 
sendo esperado aqui'dia 10, vin 
do de Porto Alegre e escala. 
Prosseguirá para o norte, es
calando em Fortaleza, São Luiz 
e Belem.

—  O Rio Juruá é aguardado 
aqui amanhã, .procedente do 
Süt. Retornará ão sul, até San
tos e escala, recebendo carga.

—  O  cargueiro Campinas e 
aguardado aqui dia 10, vindo 
Jo m l . Retornará do nosso 
porto ao sul, até Santos e es
cala, recebendo carga.

CIA. COM. E NAV. — 
Do sul está sendo esperado 
aqui dia 25. o cargueiro Cahi. 
Daqui irá a Areia Branca.

AtOORE MAC CORMACK — 
O Mormacdove é esperado aqu 
amanhã, procedente de Nova 
York. Do nosso sorto retorna
rá ao de origem e escala, rece
bendo carga.
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

BALTIMORfe, FILA
DÉLFIA E NOVA
YORK
O Mormacdale saiu dia 25.
-■— O Mor.T.ackite sairá di» 

II dc .março.
— O Mormucreed sairá dia 

25 de março, todos para por
tos brasileros.

THE BOOTH L1NE
— Está sendo esperado de 

Antuérpia e Londres, na 2* 
quinze ia de março, o vapor Bo-

, (Continua na 4a pagina)

zer.do votos novas vitorias — 
Tácito M. Brandão.

Centro Náutico Potengi pas
sagem Jubileu de Prata, sauda 
grande firma baíalhadora pro
gresso potiguar, desejando mui
ta prosperidade — A Diretoria.

Felicito-lhes pelos 25 anos de 
lutas e de grande exito graças 
vossas administrações meus vo
tos que os auos que se seguem 
sejam sempie p.ospcros e feli
zes. Abraços — Noeinia Ribeiro 
de Souza.

Recebam em nome cia Sepan 
e i.o meu proprio efusivos cura- 
pr.mentos peia passagem seu 
Jubileu com melhores votos 
constantes prosperidades —
João Ferreira de Souza.

Somes muito gratos á genti
leza tia sua apreciada comuni
cação contida na circular de 4 
cio corrente e ensejanmo-no; 
tiesla oportunidade para felici
tar os amigos pelo transcurso 
do 25.” ano de atividades nes
ta pi a i. Formula nuo-ihcs vo
tos de crescentes prosperidades 
fiimamo-nos — José de Brito & 
Cia.

Acusando o recebimento da 
Circular de 4 do corrente com 
a qual W SS. comunicam a e- 
levação do capital cie Cr.S___
1.500.000. 00 para Cr.$ .........
3.000. 000.00. jusiamente na da
ta em que esta conceituada fir
ma coraemoia o 25.” aniversá
rio de existenc.a neste Estado, 
formulo os melhorès votos de 
prosperidades sempre crescente 
ua organização. Reitero a VVSS 
os mais sinceros protestos dc 
estima e consideração — Elci 
Cactriciano de Souza — Presi
dente Conselho Administrativo.

Acuso o recebãnento de vos
sa cirvular de 4 cio corrente 
comunicando o aumento do ca

co Duarte — Dirctor-Prcsiden- 
te — Joaquim Silveira Borges 
Filho — Direior-Gercníe — 
Francisco Fernandes Sena —
Diretor-Sccretario.

Agradeço vossos convite. Re
cebam sinceras congratulações, 
desejando muitas felicidades e 
prosperidades no decorrer anoa 
futuros. Abraços — José Vieira 
da Costa,

Agradecendo honroso convite 
tenho prazer apresentar con
gratulações essa distinta firma 
passagem data marca seu Ju
bileu de Piata fazendo votos 
continue faina sempre condi
ções bem servir numerosa fre
guesia e progredir conceito pu
blico bem como seus interesses 
comerciais — Dr. Antonio Soa
res Junior.

Grato gent.leza convite co- 
rsenioi ações Jubileu de Pi ata 
impossibilitado comparecer for
mulo votos sempre crescente 
progresso conceituada firma.’ A- 
bzaços — Raimundo Gurgcl.

Pela elegancia e significação 
Jubilar festa tie hoje enviamos 
nosso abraço com votos maio
res prospei idades — Joaquim 
Felipe João Niceras.

Associando-nos justas home
nagens prestadas hoje essa po
derosa firma tanto tem sabido 
honrar nome classe vimos tra
zer nossa solidariedade referi
das manifestações fazendo vo- 
ios Altíssimo sua maior prospe-

■ade. Saudações — Sebastião 
Gurgel.

Ag.adeço vosso convite. Re
cebam írunhas eongiatulações 
data de hoje. desejanao felici
dades no decorrer dos anos fu
turos. Saudações — Elias Mo
rais.

Agradecendo atencioso convi-

presentamos cordiais felicita
ções fazendo votos para um 
progresso cada vez mais cres
cente — International Harves- 
ter Export Company.

Dia do Jubileu de Prata en
viamos VVSS. nosso sinceros a- 
braços — Cia. Comercial dc Vi
dros do Brasil.

Cumprimentamos e fazemos 
votos crescentes prosperidades 
— Cia. Industrial dc Moveis.

Penhoratios ag. adoçemos con
vite desejando prosperidades 
firma e muitas felicidades scús: 
dignos componentes — Dias 
Garcia Importadora S. A.

No decorrer desta eíemeride 
apresentamos nobres amigos 
nossos sinceros cumprimentos,, 
augurando qm futuro feliz. — 
Heitor, Ribeiro & Cia. Ltda.

SÂO PAU LO>
Esta Sociedade associa-:e ao 

regosi.io ciof; amigos peia Passa
gem Jubileju de Prata fazendo 
votes de continua c c escente 
pro-p»r,aá«e —T, Seagirs do Bra
sil S .A.

Era meu desejo abraçá-los na 
cçâta de hoje no entanto o faço 
télegraíieamente dcsèjafitioThes 
prosperidades — Ottoni Barreto

Sentindo imensahie.iie não- 
poder participar «oleiiidades 
comemorativas Jubileu de Pra
ta* virtude premente necessida
de estarmos Maceió primeiros 
dias março, compartilhando jus
ta satisfação e abraça<tido-os au- 
guramos continuação franca 
prosperidade íãp qnporíante 
organização — Industria “ Cama 
Patente” — L. Liscio S.A.

Salve 24 de feyereiro 1949 ro
gamos a Deus para que decor
ra com todo entusiasmo festa 
comemorativa Jubileu Prata da 
firma M„ Martins & Cia. que 
continuem prosperando sempre 
para satisfação todos— Sauda
ções— .Celso Martinez Carrera

Agradecemos convite cum
primentando desejamos prospe- 
peridade — Cia. Têxtil Brasi
leira.

pitai dessa prospera firma pa- te formulo votos prosperidades
ra trés milhões de cruzeiros. 
Agradecendo a comunicação a- 
lutiida, aproveito a oportunida
de para apresentar aos dignqs 
rocios dessa firma, pelo trans 
curso do 25.” aniversário de sua 
proveitosa, util e prospera exis
tência, os meus sinceros para- 
beiis com ardentes votos pela 
felicidade pessoal de todos o- 
componentes dessa modelar or
ganização — Sérgio Severo.

Agradeço convite comemora
ção Jubileu sua firma e faço 
votos pela crescente prosperi
dade da mesma desejando ao 
velho amigo saúde e felicidades 
— Des. Silvino Bezerra.

M O S S O R O,
Acabo ler proclamação diri

gida autoridades e povo Mosso- 
j’6 bem como receber atencioso 
convite conipàrecer juntamente 
íaniiha festas comemorativas 
Jubleü. Prata realizar-sê tJíã ^4 
nessa capital acompanhado es
colhido programa. Impossibili
tado comparecei’ .solenidade* a- 
cabo delegar podei es me íepre- 
sqiiiar seu interessado aqui 
Luiz Soai es que hoje segue aí. 
Grato honrosa distinção sj vo- 
me ensejo desejar grandes prt-s- 
pe. iciaoes c cada vez maior con
ceito sua respeitável firma. A- 
tenciosas saudações — Amancio 
Leite.

Agradecido nome povo ino^so- 
roe.L-e cumprimentos dignaram 
enviai, formulo crescentes vo
tos prospei idades essa impor
tante firma, vanguardeira pto- 
gre»o economico Estauo. Sau
dações — Jeroniino Díx-sept 
Rosado Maia- — Prefeito

Na impossibilidade de acenai 
teu amavel convite pedimos a- 
ceitar nassgs sinceros agrade
cimentos e felicitamos fíirna pe
ia ituspiclosa eíemeride seu Ju
bileu. Abraços — Djaínia.

Agi aoecioo formulo iiigU icu tr-. 
votos prosperidades felicidade
pessoa) para todos compõem

e : ,>a í „  rna extensivos dignos 
soc os c auxiliares. Abraços — 
IValler IVandeiley.

A U F, I A B It A N t  A

Sinceras congratulações pas
sagem Jubileu dc Prata — Eu- 
cildes Leite Rebouças.

N O V A C K l  Z

Veulio agradecer-lhe a comu
nicação que teve para comigo 
do vosso Jubileu de Prata c 
que o futuro seja pleno das 
bênçãos celestiais para V. Excia. 
c os seus e que a vossa casa 

I comercial que muito bem tem 
servido os seus fregueses con- 
linui cada vez coberta de ex,s- 
los. Abraços — Antonio Alves 
dc Lima.

BAIXA VERDE ^ -
Cpngrat'ulaitdo-se » i  n t e r a -  

tsrritcj'. ■ raotívo- Jubileu 'Rnpdr-- 
tante fuma comercial de VV. 
SS. vg envio minhas cordiais 
felicitações com *um for.e abra
ço a cada socio dessa concei
tuada organização. — Francisco 
Assis Ribeiro.

Não podendo comparecer co
memoração Jubileu oesejo-llre 
mu ias felicidades — abraços — 
Ncuton Pciit.

Cougíutuluçõe- dibfintos ami
gos passage n significativa da
ta Jubileu Prata sua conceitua
da firma formulamos sinceros 
votos prosperidades.' 
votos prospeiidades — Equipa
mentos Vravne do Brasil S.A.

Impossibilitados fazer-nos re- j 
prosentar enviamos aqui nossos 
sinceros cumprimentos caaa um 
componeate dessa prestigiosa 
f.rnia desejando prosperidade 
sempre crescente sauoações — 
Pioneer Radio — Ind. Comer
cio S. A.

Minhas sinceras felicitações — 
llaroldo Meyer.

gresso futuro sua firma levan
do-lhes dia festivo Jubileu de 
Prata nossas sinceras felicita
ções compartilhando alegria ce
lebrações como se estivessemos 
presentes. Abraços — Abelardo 
Pinto c familia.

Agradecendo gentileza convi
te apresentando nossas excusas 
impossibilidade comparecimen- 
to. Associamo-nos justas home
nagens lhes serão prestadas en
sejo transcurso Jubileu Prata — , 
Daniel Rodrigues S. A.

Nossos votos sinceros mar
cante data Jubileu — Emílio H. 
Staub.

Congratuianào-nos comemora
ções Jubileu vossa firma augu- 
rando-lhes contínuo progresso, 
felicitando-lhes pela eficiente 
administração toda sua existên
cia. — Atlantic Refining Club.

Felicitamos essa importante e 
operosa firma data hoje assina
la seu Jubileu prestando afim 
nossa sincera homenagem gran
de acontecimento. Agradecemos 
remessa convite apresentando 
desculpas não podermos compa
recer como era nosso desejo 
cordialmente — União Importa
dora de Bebidas c Fumos Ltda.

Ao prezado amigo e toda or
ganização nossos votos continua 
prosperidade — Antonio dc Sou
za c familia.

Nesta data comemorativa 
vossa firma auguramos nossos 
votos• prosperidade — The Syd- 
nev Ross Co.

Melhores votos prosperidade,' 
vossa firma — Neson Vieira.

Associando-nos justas home
nagens Jubileu Prata estimados 
amigos vimos íelicita-los alme- 
jápcfo sucessos futuros empje- 
.endímentos — Atlantic Refining 
Oo.

Agradecendo gentileza convi
te festas Jubileu Prata expres
samos votos felicidade pessoal
dignos socios continuado pro
gresso conceituada firma cor
diais sauaações — Ilugo Asta. 
Áhna Lauritzen.

Peço representar-me festas 
comemorativas Jubileu nosso a- 
migo Martins. Encareço tam
bém procurar Ademar Costa

Carvalho mesma solenidade cer
cando-o todas atenções — -Mi
guel Gastão Oliveira — Supe
rintendente Banco Povo.

Ao prezado amigo enviamos 
nossas feiiciiações pelo marco 
feliz do Jubileu de Prata — 
Muniz e familia.

Na passagem do 25 aniversá
rio de fundação dessa pociero- | & Cia. Ltda.

,45
sa firma recebam estimados a- 
migos nossas felicitações. Abra
ços — J. dos Anjos & Cia.

Parabéns Jubileu Prata — 
Victor Correia.

C E A K A'

Muito* sensibiüsado convite 
sua carta 11 do corrente che- 

arei Cruzeiro viagem 17.30 dia 
24, Abraços — Ellywood Ford 
Kenney.

AMAZONAS 
Manaus

Agradeço vosso honroso aten
cioso convite celebração bodas 
de prata fundação seu grande 
estabelecimento. A lm e ja  n - 
do continuação prosperidades a- 
ceite nossas felicitações. — Her- 
minio de Carvalho e familia

' I* A R A N A’
Curitiba

Pelo Jubileu de Prata sua 
conceituada organização apre
sentamos nossas felicitações 
com votos contínuo e prospero 
porvir. Agradecemos envio a- 
tencioso convite com progra
mação festejos comemorativos. 
Saudações — F. Essenfcider & 
Cia.

CAMPO LARGO

Associamo-nos rigosijo passa
gem data jubilar sua organiza
ção soc ai desejando-lhes cres
centes prosperidades. Abraços 
dos. diretores da -  Coramiça 
Campo Largo.

P A R  A I B A
Campina Grande

Acabamos receber gentil-con- 
vite dos prezados amigos para 
ascistirmos festas dia vinte c 
quatro em comemoração Jubi
leu dessa conceituadíssima or
ganização. Congratulamo-uòs 
com VVSS. pelo, grato aconte- 
CimeriU) e pedimos-lhes descul- 
pas por não podermos compare
cer Visto achar-se no sul C1 0  
país um cios nossos socios. A- 
braços — Oltoni «i. Cia.

M A K A N H Ã O 
São Luiz do Maranhão

Nossos abraços votos crescen
tes prosperidades. — Valdemiro 
Santos c senhora.

EIO GRANDE DO SUL 
Torto Alegre

Agradecendo penhorado e 
honroso convite aproveitamos 
e.:. ejo para apresentar efusivas 
felicitações a todos componen
tes e dignos auxiliares pela 
passagem vosso Jubileu de Pra
ta augurando todos contínuo 
prospero porvir, — Comasselo
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Neula data em que os amigos 
comemoram o 25.° aniversário 
'fundação sua firma não pode
mos de.xa de transmitir-lhes 
nossos melhores votos desejan
do sineeramente que sua firma 
conltnui sempie a brilhar a 

nda do progresso sob coman- 
cio tão hábeis dirigentes noivos 
amigos Martins Aguinaldo. Nosr 

s melhores congratulações.

Apresentamos aos prezade- 
amigos pela grande data dc ho
je os nossos melhores votos de i * 
felicidades e contínuo progres
so auxiliares da firma de Ecr- 
uesto Rothsdiild.

Ao bom amigo Aguinaldo e. 
familia nossas felicitações e a- 
braços e um prato reservado de 
morangos com cliantily — João 
Uothschild c senhora.

As distinto amigo senhor An
tonio e familia nossas cordiais 
felicitações e votos para um 
breve e completo restabeleci- 
mer.te coidiais saudações — 
João KuUiscliild e senhora.

,  .. -,T.:sr ’.tsf:. . .tKS3 *Aos bons * amigos’ *~S<;f»horé.r
Martins e Aguinaldo um viva 
para o festivo acontecimento de> 
24 de feve eh’Q abraços ' ’e -v 
Ernesto Roíhschitd — Gerencia.

Nossos sinceros votos felici- 
'.ianes pro.-rpevidaoe *peia firma’ 
pas.agem 25 aniversai-io — 
Fundição Trcgresso S.A.

R  E L’ I I E 
Tcruambuco

Impossibilitado estár presen
te comemoração Jubileu sua fir
ma almejo crescentes progres
sos util organização abiaçando 
prezados amigos grande data — 
IliJdebrando Farias.

CW-Nave toda Organização.

Conhece, ido bem oe perto ca- 
pactoade trabalho espirito em
preendedor honradez lealdade 
componentes firma para seuc 
aru gos e clientes sentimos gra
ta satisfação esta.' incluídos nu
mero teus admiradores. Aos 
bons e velhos amigos Antonio, 
Martins, Aguinaldo Vabconcqjos 
ternos grande prazer expressai 
nossos melhores votos. crescen
te prosperidade continuado prn-

F A R JiIA C IA S  D E  P L A N T A »
Farmacia Guilherme, a piu- 

Augusto Severo.
Farmacia Bom Jesus, á pra

ça Gentil Ferreúa —  Alecrim. 
FILMES DO DIA:

RIO GRANDE — A*s 15,3U. 
e 2 horas — “ Piratas de 
Monterey”, uma -produção em 
tecnicolor,’ com Rod Cameron 
e Maria Montez.

Preço: Cr? 7,20.
REX — A s 15,30 e 19,43 — 

“ Eroção Secreta” , uma peli- 
çv.la de alta dramaticidade e 
emoções, com Walter Pidgeon, 
June Alysou e Claudette Col- 
Lert

Preço: Cr? G.tlO.
LUXS^rA's 15-30 e I9.4.V ,̂ 

*rar<Jta Providonc al’' o “ Ddts 
Rivais” ,

Preço: Cr? 4.50.
S. PEDRO — fS.3i) -e-13:30 -*-■ 

“ Seu Único Pecado” , com 
Akim Tamiroff. e o seriado “ A 
hoiibra do Terror” .

ALECRIM — I0.3U e 19,45 — 
"Os Cincos Pimentinhas no 
Oeste” e o seriado “ O Mor
cego” .

fOPiJLAR — 15.30 e 19,30 —
” Sobra um Cadaver” , t a Ia 
sçrie do “Flecha Negra” .

PAGAMENTO NO TESOLRO 
FEDERAL
O Tesouro Federal pagou

hoje:

TELEGRAMAS RETIDOS:
EncontránT-se na Diretoria 

Regional dos Correios e Telé
grafos os seguintes telegra
mas retidos:

Anita Pires, rua Dr. Jero
niino; Ardore; Dr. Borges; 
Cicera Mar a dos Santos, rua 
Santo Antonio 7G; Carmen 
Costa; Calmes; Cesar Augus
to. Base Aereà; Cida, Vigário 
Bartolomen 630; Clotilde Cou
to. Ríq Branco 395; lsaias Jo
sé de Sousa, Frei Miguelinho 
.".3: Josefa.Nascimento, Trav. 
Pario Mar 47; Neyva Fagun
des, Joaquim Manoel 695; Na- 
taniar paia Zinar Lima; Pi
nheiro; Roque Bage; • Socob 

.rara Antonio Cabral; Severina 
Linhares. Ulisses Caldas 275; 
Suassuna; ' Tereza Filgueira, 
Senador José Bpnifacio 227; 
Alzira, Pensão A ire rica; ldel 
fonso Maria, P. Móra;s 742; 
izaihna Guimarães; Josí Sea- 
tia. Voluntários da Patria 355; 
•Toão Eat'sta PoTi^arpo; Luiza 
Lopes, 15 de Novembro 158; 
Pildts; Vigilante para Ernesto 
Emílio.
Registro Civii

Foram feitos, no dia .3. deste, 
no 4o Cartório Judiciário, des
ta c:dade, os seguintes regis
tros: •
NASCIMENTOS:

José Francisco da Silva, nas-
Agentes Fiscais do Impo to i ‘ hio no dia 10 de maio de 1917, 

de Consumo e Salario-Familia fllho f]“ Francisco Gomes Ha
ios Aposentados dos Institutos 
e Caixas de Aposentadorias e 
Pênsõcs -

Pagará d« amanhã até o 
dia 15:

A todos que não receberam 
nos dias indicados.

ESTADUAL
O Tesouro Estadual pagará 

até o dia 9:
A todos que deixaram de re

ceber r.o; dias indicados,

filho de Francisco Gomes da 
Silva e de.d. Franciscu Vicen
te da Silva.

—• Maria das Graças do 
Anaral, nascida no dia 17 de 
fevere’i’o de 1949, filha de 
Raimundo Pereira do Amaral 
c de d . Maria Pureza do Ama
ral; *

— Irani Goxes de Sena, 
nascida no dia 24 de janeiro da 
J949, filha «de João Gomes dc

(Continua na 4a pagina)
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Inform ações 
uteis

(  Conclusão da 3a pag.)
Sena e de d. Jaeira Gomes de 
Sena; j

— João Bento da Silva, nas ; 
cido no dia 5 de agosto de 1912, í 
mho de Manoel Bento da Sil
va e de d. Franc sca Bento da 
Silva;,

— Ciccrj Paulino de Araú
jo, nascido no dia Io de maio 
de 1929, filho de Eudides 
Paul-no de_Araujo e de d. Ma 
ria Augusta de Lira;

— ,‘raiz Leandro da Silv<i, 
nascido na dia 8 de março de
1948, filho de Francisca Da 
mião da Silva;

— Maria de Lourdes Ferrei
ra, nascida no dia 20 de feve
reiro de 1928, filha de João 
Florencio Ferreira e de d. Lui- 
za Gonzaga Ferreira;

— Salete Fernandes da Cu
nha, nascida no dia 10 de ja
neiro de 1049, filha de Alfre
do Cunha e de d . Adelia Fer
nandes da Silva;

—, Antonio Francisco de 
Paivjn rtníicido.no dia 7 de se
tembro de 1929, filho de. Fran
cisco de Paiva e de d. Fran- 
ciscá Libnhia de Oliveira;

—, Zeüa Maria Pereira Mes
quita, na«:ida no dia 25 dc fe 
vereiro dc Í949, filho de Pau
lo Mt£q*íta c de d. llnah Pe 
reira Mesquita;
. — Lenilson Gdmes, nascido 

PO dia 19 de janeiro de 194'.-, 
filho de Lacrcio Gomes e de d. 
Maria de Lourdes GomeS;

— Celia Maria Duarte de 
Sousa, nascida no dia 5 de de
zembro de 1948, filha de An
tonio Anselmo de Sousa e de 
d. Aldenora Duarte de Sousa:

— Jorge José Marinho, na-- 
cido no dia 12 de fevereiro de
1949, filho éfí Antonio José 
Marinhb e de d. Bertolina Bci- 
mira da Conceição;

— Gílvan Felipe de Medei
ros, nascido no dia 10 de abril 
de 1947, filho de Luiz Felipe 
de Medeiros e de d. Maria 
Inácio de Medeiros;

— Niíson Calixto de Alean- 
tara, nascido a 12 dc feverei
ro de 1949, filho de Moisés 
Nascimento dc Alcantara a de 
d. Maria £alixto de Alcanta
ra;

— Maria Ivone Silva, nasci
da no dia 2 de fevereiro de 
1949, filha,de Juvenal Borges 
da Silva e de d. Ursula Borges 
da Silva;

— Marcelo Fernandes dos 
Santos, nascido no dia 25 de 
fevereiro de 1949, filho de Pe- 
tronio Maranhão dos Santos e 
de d. Ilzc Fernandes Vilar dis 
Santos;

— Manoel Pereira Filho, 
nascido no dia 10 de fevereiro 
de 1930, filho de Manoel Pe
reira e de d. Izabel de França 
Pereira;

— Maria Jandira de Farias, ' 
nascida no dia 16 de novembro 
de 1939, filha de Mr.iic H er-, 
<• lia da Silva;

— Maria da Coneeição Fa
rias, nascida no dia 29 dc ju 
nho de 1941*- filha de Maria . 
xiercilia da Silva; !
- — Lcniry Lenildt da Silva, 

nascida no -dia 3 de junho do 
1937, filha de Manoel Anasía- 
do da Silva e de d. Frautis- 
ea' Isaura da Silva;

— Valdemirojda Si’va, nas
cido r,o dia 11 de maio de 1929, 
filhe dc Manoel Anatacio da 
Silva e de d. Francisca Isaura 
da Silva;

— Jç&if da Silva, nascido no 
dia 1J ilç março de 3942, filho 
de Manoel Anàstaeio da Silva 
e- dei ü. Francisca Lauta da 
Sth4.
* ALldetnir Joaquim de 
S*ttíui. nattido uo diu 24 de fe
vereiro dc 1987, filho de Ma
noel Joaquim dos Santos e de 
d. Nan Salvador de Santana;

— Dolva Joaquim de Sanla-
no, nascida no dia 31 da janei
ro de 1939; Neusa Joaquim de 
Santana, nasc’da no dia 24 6? 
U!sl:ço <ie 1944. filhos de Ma
noel Joaquim de Santana e de 
d. Natr Salvador de Sautara; 
za Gonzaíaá----------------  —

Foi encontrada abandonada 
unia bicmleta de placa n° 117, 
na A v ., Rio Branco, perto do 
O Diário., estando a disposição 
do seu legitimo dono, á Av. 
Deodoro n° 355.

USE PASTA 
DENTIFRÍCIA

P O R H A N ’ 5
lãs custa mais do que 
•6 doutitrícies comuns

A V I S O
A Cruzeiro do Sul Capitali

zação S|A vem comunicar aos 
seus portadores de Titulos, 
que, nesta data, mudaram seu 
escritório da Rua Dr. Bara- 
*a 241, para o Edifício Aure- 
liaho, Io andar, sala n° l lõ  —* 
Praça Augusto Severo.______

$ 4 c a n e t a  m a l l  t c t u i l c i  

( u t a i l f  s  U n i d o s , . .iU > i

4  Há pouco, famoto err presa ] articular de tn- 
»tót>oaçõe?, ietou a efeito  um inquérilo cm toüa 
<a a fim  de apurar qual a caneta preferida.
•Como «m  outras investigações realizadas pelo 
mu-.xto, Parkrr fo i votada como a mais desejada. 
Mais que todas as outras marcas em conjunto.

ffl (i$â
Ij* f

In  lül-J • .Hoíc"_____

:

i j *** .

V o t a d a  c o m o  a  c a n e t a  m a i s  d e s e j a d a  d o  m u n d o . . .

• Pelo mundo inteiro, investigações realizadas em 
círculos elegantes provaram invariavelmente ser 
a Parker a preterida entre todas. Del facto, mais 
de 83 apuraçqes em 34 países demonstraram ser 
a Parker mais desejada do que tonas as outras 
marcas combinadas.
Tem lima aparência de jóia que seduz à primeira 
vista. Sua ponta, ao deslizar suavemente, revela 
o apurado labor de hábeis artífices empenhados 
em atingir recordes de precisão.
Uma nova tinta, super-brilhante. super-permanenie. 
foi criada para esta caneta única. E a Parker 
S u p er  chrome — que seca como por encanto, à medi
da que se escreve.' A venda nos bons revendedores.

P R E Ç O S :
Canelos Parker “51’ Crí 450,00 e Cr$ 375,00 
Canelas Vacumatic Cri 265.00 e Cri ,150,00

Canetas Parker V-S Crf 265,00

. 4 & c o  c & m  tv v v ta  Ê c ,

I

C A S A S

ALUGA-SE a casa na praia 
de Are'a Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
oion.

Tratar com Madruga na Ca- j 
mara Municipal._____________

ALUGA SS uma caia sa 
neada, cor garàge situada na 
rua Oi nto Meira 1029, próxi
ma dos pontos de bondes e 
ônibus. A tratar na rua Meira 
e Sá 120 ou 138.

T E R R E N O S
VENDE-SE um terreno me

dindo 20 metros de- fronte por 
25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’, nesta cida
de. Informações com Ismael 
Ramos das Neves, neste ves- 
pertino.

Ponto Comercial

í e o prédio 648. com as respec- 
! tivas instalações, iocalisado á 
! Iíua Princesa Isabel, esquina 
' com a João Pessoa, (onde fun

ciona a Sorveteria Cruzeiro).
A tratar á Rua Dr. Barata, 

158 (Farmacia Santa Cruz).

\, 1 V E R S O S

/

. tT.f

R#pr«5ontcintes exclusivos para todo o Brasd e Posto Centro) de Consertos: 
COSTA, PORTELA & CIA.

Rua 1.* de Março, 9-1.» andar — Rio de Janeiro 
Rio Grande do Norte - Cezar & Cia- Uda, - Rua Cel. Bonifácio, 175 - Natal

t e E . ; : . . : - .
im -r

VENDEM-SE os predio3 ns. \ 
1C2 e 166, A Rua Dr. Barata,!

EMPREGADO DE BALCÃO
Precisa-se do um rapaz que 

tenha bastante pratica de bal 
cão de tecidos na Rua Ulisses 
Caldas, 141._________________

VENDE-SE um cofre mar
ca “ Lusitano” , semi-novo. A 
tratar na “ Sapataria Silva', c-u 
pelo telefone 2091.

COZINHEIRA
Precisa-se de uma, que co 

íiheçvj a profissão, para empre- 
gar-se cm casa de família con-'- 
t:tuida de um casal, em Reci
fe, pagando-se a passagem de 
ida e volta, Exigem-Se refe
rencias da conduta e capacida
de profissional. Trata-se dia
riamente, á Rua Amaro Bar
reto n° 1230.

M Q O R  E i l l p C O  R M A C I .

“MORAIACDOVE” Esperado dc Nova York c escalas a 29 
do corrente, receberá cargas para Nova 
York c Philadclphia.

PRÓXIMAS SAÍDAS DL BALTIMORE. NOVA YORK 
E PH1LADELPIIIA

“MOR.MACÜALE” Sairá de Nova York a 25 de fevcrc;ro 
■‘MORMACKITE” Sairá de Nova York a 11 de Março 
“MORMACREED" Sairá Je Nova York a 25 de Março
— -------------------------------------------------------- --------------- -------- -------

£  Mal^ informações com

MOORE-McCGRMACK (HYEGâÇjS! S. A
RECIFE-SAO LU IZ-B A H IA  - RIO - 
SANTOS - BELEM - SAO PAULO 
NATAL: Rua Frei Mlguelinho, 14

R U Y  M O R E IR A  P A IV A
rONVS 1**1 • 1»81 — CAIXA POITAL M

❖  ❖

❖  ❖  
❖
❖  *

Avenida Deodoro, 635 — Fone: 1531 
------  HOJE ------

Matinée ás 15,30 — Soiiéc ás 20 hs.

Piratas de MLonterey
Grande produção em Fecnicolor com 

. Maria Montez e Kod Cameron

Impetuosidade e confusão

------  Quinta-feira — —

Lafite, o corsário
com Frederic March

Domingo
CARTA DE UMA DESCONHECIDA

com Joan Fontaine

» VENSA ti*5 KttKBRtS 
t

! f  S 'V ! t? 'V /  m f
i ÍR. 7  m  I
t sssásw ‘J u '
S r

Dr. Genaro Florio
Clinica M édica d o  e da criança 

Doenças de senhoras 
Partos —  P erturbações da  G ra
videz —  tratam ento das rarlzes 

—  Ondas Curtas —  
E letrocoagu lação 

Consultorio e residenfcia: 
A venida  Riu Branco, 761 

Fone: 2417
iio ra r io : 13.39 horas, em diante

DR. B A N D E IR A  D E  M E L O
— Especialista —r

Curso dc apeifeiçoamento nos serviços de Froclologia dos 
Professores Pitanga Santos e -Silvio d’Avila —• Itio)
Cliaicas t  Operações das DOENÇAS ANO-RF.TAIS 

-  Cura radical das HEMORROIDAS — DOENÇAS DO 
INTESTINO.

(Tratamento racional da PRISÃO DE VENTRE, diar- 
réas crônicas, eoHte, etc.) — Reto-Sigmoidoscopia — Tra 
tamento das VARIZES (Veias dilatadas) — PARTOS. 

Doenças das Senhoras Eletricidade Medica 
Consultorio: — Praça Augusto Severo, 250 — Io Salas 

108, 109 e 110 — Fone 16-25
Expediente — diariamente, de 2 ás 5 da tarde. 
ResMeneià — Hun João Pes?r,n 549 Fone 1830,

G R A Ç A S
Luzia Oliveira Brazão agra

dece a Deus e a Ozita uma 
graça alcançada em seu favor, 
pois ha varlos anos sofria do 
estemago procurando todos os 
recursos médicos nada obten
do, tendo conseguido entre
tanto cura completa <om a 
srta. Ozita.

Nata) ,8 de março de 1919

Sifilis? Reumatismo? 
ELIXIR DF NOGUEIRA

Porto e Aeroporto
t Conclusão da 3;l pag.)

niface, que receberá earga en: 
nosso porto para Lisboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do cont nente europeu.

— Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado cin‘ nosso 
porto o vapev Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia Iníormadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta c i
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás C horas da ma
nhã, e para Campina Grando 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Recife ás terças-feiras e sa 
bados,
AVIAÇÃO

ABROV1AS BRASIL — D 
Rio para Belem, passou dia 26
0 PP-AVZ, tendo desembarca
do asui:

De Salvador: José Alcador 
De Recife: João Batista d; 

Graça, Raimundo Souto, Fran
cisco da Richa Guimarães < 
íiitamar Bezerra B^retn 
Conduzia em transito, 13 pas 
sageiros.

1 Embarearauv, para Fortale
za: João José da Cunha.

Para São Juiz: Antoqio Pi
res Barbosa.

Para Belem: Milton Gomes
— De Belem para o Rio tran

sitou dia 28 o PP-AVZ, nao 
desembarcando nenhum passa
geiro. Em transito 5.

Embarcaram para Recife: 
Arnaldo Sarmento Morais, Ac 
lonio Fragali, Antonio Meo- ; 
des Rodrigues, Moaeir Mu;a e j 
Fiinrno Corrêa Melo.

— Do PP-AV.W. que do Rio |
1 a:-sou dia Io, para Belem, de
sembarcaram aqui:

Do Rio: Roberto Bezeama
Freire.

De Recife: Lucio A. Amazo
nas. Em transito, 1 passagei
ro .

Embarcaram, para Fortale
zâ  Vicente Pimentel Ramos e 
Zelia Ramos.

Para Belem: José Rebouças 
de Lima.

LAP — Dia 3 chegou do 
P.io o PP-LPC, tendo desem
barcado aqui:

>Do Rio: Washington Mar.- 
gabeira, Wilson Gastilhos, Mil
ton Seixas, Paulo Lopes Edu
ardo Araújo Nascimento, Wil
son Pereira da -Costa e José 
Maria Pereira da Cunha. A 
aeronave retornou ao Rio no 
dia •‘guinle, levando pare

E  M P R E ü  O
Precisa=se de u’a moça para Au= 

xiliar de Balcão que tenha pratica no 
ramo de Tecidos e Armarinhos, acom
panhada de sua carteira profissional. 
A tratar á Rua Dr. Barata, 238. Nao 
tendo pratica, é favor não se apresentar

(Conclusão da 2a pag.)
o assunto deve ser trazido a de - 
bate publico.

***
O próprio Plano Marshail 

teve êxito ma:s por sorte dr 
que por uma orientarão segu
ra. Nesse caso, ,também sa 
lançou para o ar uma flecha,

1 que foi prontamefite recolhida 
na Europa. Imaginemos, pio- 
réra, que o -Congresso a tives
se rejeitado oh que os ru sos 
também a tivessem recolhido 
■ o Congresso dos Estados C ni- 
los fôsse rolicitado a financiar 
a econo.r. a comunista. .

Ecos do carnaval 
que passou

A GRANDE TEMPORADA.
NO ALECRIM CLUBE
Durante a temporada car

navalesca que passou, mais 
uma vez o Alecrim Clube, o 
já tradiéional sodalicio do 
mais populoso bairro da ci
dade demonstrou a sua vitu- 
idade, íazenão realizar con 
corríetissimos bailes e -anima 
;as matínées.

As festas ali realizadas èe- 
•orreram com o maior bri- 
lantismo dentro do espirito 
e cordialidade e grande an;- 

maçáo, devendo-se o pleno 
axito das íesteíos ao traba- 
ho incansável de seu cire 
or social sr. Severino Gal- 
;ão, que tudo fez para ofe
recer ao quadro social do 
Vlecrim Clube brilhantes fes 
as no reinado de Momo.

A Radio Poty irradiou to- 
íor os bailes.

Campina Grande: Antonio Fa
gundes, Salf da Costa Marr e 
le, L’ gia Moura e Delso Nona
to.

Para Recife: .!o-:é Tavares 
de Melo, Haroldo Ferreira, Pe
dro Elias, Habile Chalita o 
Oscar Luiz.

Para Maceió: Raimundo Cha 
ves.

Para. o Rio: José Lazaro 
Coutinhe.

— Dia 6 chegou do Rio o 
PP-LPC. desembarcando aqui: 

Do Rio: Carmelita do Couto 
Soares. A aeronave retornou
ao Rio no dia seguinte, levan
do:

Para Campina Grande: João 
Lucio Fonseca.

Para o Rio: Danilo Leopol
do da Camara, Georgino Ave
lino, Dioclecio Duarte e Maria 
Laura Duarte,

Vo caso do Pacto do Atlân
tico, o próprio senador Qonnal- 
ly, que é o homem numero 1 do 
governo, não estava prepara
do. Dizem que tudo Isso é re
sultado da interrupção veri i- 
eada entre a saida do Secretá
rio Marshall e do Srb-Secrc- 
táiio Lovett e a nomeação do 
sr. Achason. Dc acordo com 
es: a teoria, o mundo inteiro 
pode tremer se um Secretário 
for mudado durante um perío
do presidencial.

* * S
Só o ■Kre.vlin é que lucra 

com tanta incompetência. A 
proposta-do Pacto fâz os rus
sos vacilarem. Agora, porém, 
êlcs já conseguiram contraba
lançar tudo com uma intensa 
propaganda : ibre a enorme 
incerteza da situação.

LEIAM O | 
“ Diário de Natal” 1

Tentativa de vóo di
reto do Hawrii a 

Nova York
NOVA YORK. 8 (UP) — 

O aviador William Otíom, 
que esta tentando um vóo 
direto do Hawaii a Nova 
York num pequeno avião mo- 
nomotor, contnnuava voando 
normalmente ontem á noite. 
Odom já tinha batido seu pro- 
prio record de aviões ligeiros 
e. salvo qualquer contratem
po, deverá descer em Teter- 
boro, perto de Nova Yoi-k. 
por volta das 7 horas, corres
pondente ás 9 horas do Rio 
de J-aneiro,
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Crônica social
O PROBLEM A DA CASA

PRÓPRIA. .
Estou lendo as declarações 

do sr. Jurandir Cerri sobre o 
que vem realisando nesta ca
pital a delegacia do 1PASE. 
Pondo de parte as outras ati
vidades beneficente •; dessa au
tarquia. somps informados de 
que ao lado de varias constra 
ç^es residenciais já adotu.iJ.v 
novas casas se cfevam e f>- 
concluem na avenida Marechal 
Hermes. São ao todo vinte <- 
seis conjugadas e seis isoladas, 
com três dormitórios cada um... 
variatidô os preços da atjfuis» 
cão çelos associados em setei. 
ta a oitenta e cinto mii cru
zeiros. A area desSes edifícios, 
não y e. initíu melhor distribui
ção das unidades residenciais 
de maneira que a impressão 
de quem as vê na passagem üc 
avenida não enche de todo a 
simpatia pelo novo grupo.***

0  PRECEITO DO DIA
PORTADORES DE 

GERMES
Podem eliminar bacilos tiíi- 

cos. duvate muito tempo, pes-| 
soas que se curaram de febre 
tiiica ou que jamais tiveram 
e sa doença na sua forma t: ■

: a. São os '• portadores de 
germes” . Por isso que nin
guém suspeita do tato, nem 
eles pr -̂prics, tais individuos 
são especialraente temíveis 
como propagadores do mal.

Procure livrar-se da con-

Perdura a crise no íutebol nataiense

Foi justamente para evitar 
a inconveniência de casas sem 
terrenos livres em proporção 
rasoavel numa terra ainda tãi- 
vasia, que o sr. Paulo Gentiíe 
diretor do Departamento de 
Aplicação de Capital do 1PA- 
SE. observando ccrtaruonco 
essa circunstancia, deixoit em 
sua rècen‘ e visita resolvida a 
maneira de ser aproveitada 
smtra íaix-i de terreno já ner- 
tencente á autarquia com a 
compra de tetreno anexo. Des
sa forma sc evitará fuíura- 
monte' uma aglomeração oue 
não coloca no devido destaque 
nem o esforço do instituto nerr 
a estética local. O diretor do 
Departamento de Aplicarão de 
Capital c o delegado regional 
'tomam, assim, em tempo, pro
videncias que mais esclarecem 
o valor das iniciativas do IPA- 
3E .

Fracassam as dem arches rea
lizadas para a pacificação

E ’ certa, entretanto, a vinda do Es-

tamin&tão peic.i “ portado
res da germes” , la ndo com 
freiiUencia as mãos, orinci- 
palmente antes de qu. quer 
refeição. — SN ES.

O PRIMEIRO TREINO DE CONJUNTO DOS 
BRASILEIROS

(Reportagem de Ângelo Regato)

porte Clube de Recife-Faia a repor
tagem o sr. Alberto Moura

Diantç dessas construções c- 
'o s  demais benefícios que ou
tras autarquias, conto o Insti
tuto dos Comerciarios, têm 
trazido aos seus associados 
desta cidade do Natal, só uma 
classe de servidores nublicos 
se vê desamparada. E" a dos 
funcionários estaduais e muni- 
flnais. Aliás, até hoje, não 
conheco as razões netas quais 
o 1PASE não atende aos fun
cionários estaduais. Vivem to
dos nesta hora cadecendo os 
horrores dos alugueres de ca
sas ç os que possuem terrenos 
ou vendem para minorar o de
sespero domestico on nunca 
podem construir por falta de 
um instituto. E’ a classe mais 
mal paga no Estado e a de ne
nhuma possibilidade de ter ca
sa própria.

DANILO

ANIVERSÁRIOS 
HOJE 

Senhores
Antonio Lamas, comerciante 

nesta capital.
— João Batista Fernandes 

oficial administrativo do De 
partèmento da Fazenda.

— Manoel F . Guedes, cons
trutor civil em Recife.

Antonio Olegario dos 
Santos, sargento da Policia Mi- 
.ita- do Estado.
Senhoras

Etelvina Emerenciano de 
Medeiros, esposa do sr. João 
Medeiros Filho, advogado em 
qp-sos auditórios.

— Judith Amorim, esposa 
do sr. Adalberto Soares de 
Araújo Amorim, juiz de direi
to da Ia Vara da Comarca de 
Natal.

— Edite de Araújo Soares, 
esposa do sr. Antonio Mozart- 
Soares, comerciante nesta nra 
ça.

-—- Hilda Fagundes, e«posa 
do sr. Bartolomeu Fagundes, 
escrivão aposentado do 3o Car
tório Judiciário desta c-idade. 
Jovens

\aldemar Bandeira de Me
lo, funcionário do SERAS e fi 
lho do sr. João Bandeira de 
Melo. já falecido.

— lranc.sco oe Assis Cas
tro, filhe, do s” . Miguel Feirei

Castro, já falecido. 
Senhorltas

Carmen Freire, filha do sr. 
Antonio Trajjyno Freire e de 
sua espcéa d. Anita Freire. 
Crianças

Tereza Maria, filha do sr 
José de Freitas e de sua espo
sa d. Anita de Freitas.

— Mano, fuho do sr. Rober
to Menezes de Brito e de sua 
isposa d. Eugenia de Brito.

Foi anunciada para domin
go ultimo, na AABB, um? 
mesa redonda sugerida pele 
isportista Alberto Moura 

presentemente nesta capital, 
para contratar uma tempo
rada do Esporte Clube do Re
cife, afim de estabelecer-se 
a paz no futebol nataiense. 
em crise desde as ultimas e- 
leições para renovação dos 
poderes dirigentes da Fede
ração Norte-Riograndense de 
Desportos, em 24 de dezem
bro ultimo

A ’ hora fixada não se en
contravam na AABB todos os 
representantes dos clubes, in 
clusive o promotor da ideia 
da reunião, deixando a mes
ma de ser realizada.

A informação que tivemos 
fôra de que a proposta não 
foi aceita. E embora não ti
véssemos tido qualquer con
tacto com o sr. Rui Barreto, 
sabemos, de fonte segura, que 
s.s., pessoalmente, mostra-se 
disposto a renunciar, desde 
que isto concorra para a pa
cificação.

O que 6 certo, todavia, é 
que as duas portes preferem 
antes, aguardar o pronuncia-- 
mento final da CED.

Como se sabe, o recurso 
dos clubes dissidentes foi re
metido á FND, para a ne- 
cesaria defesa e, segundo sa
bemos, já devolvido á entida
de maxima, para final julga 
mento.

DECLARAÇÕES DO SR. 
..ALBERTO MOURA ..

ar *r

t  *

A P E N A S UM individual precedeu o treino de con junto dos 
brasileiros, o que se exp lica  pelo interesse da Prefeitura  Cal- 
dense realizar logro uma ex ib ição  dos “ cra ck s” . a fini de in te
ressar os turistas que já  estão de volta.

»• «uj |
S8S;

sêt-w-JN* LitLiAl • Cs.
EM PLEN O  dom ingo ás Carnaval, presente uma assistên

cia que não correspondeu  á expectativa, ensaiaram  em con ju n 
to os “ scratchm en ” . Foi um ensaio que teve carater de e x i
b ição e quei deixou  pouca m argem  para observação mais pro- 

j funda.

Duas vitorias do 
Santa Cruz em João

Pessoa
RECIFE, 7 (Meridional) — 

Depois de vencer, ao quad:c 
cia AFA por 4x1, na tarde dc - 
sabado, voltou a exíbir-se, 
ontem, em João Pessoa, o 
conjunto do Santa Cruz F.C. 
deste capital. , . •

Desta feita foi adversário 
cio tricolor pernambucano o 
quadro do Botafogo, campeão 
paraibano.
O encontro transcorreu cofn 

franca superioridade do San
ta Cruz, que, confirmando 
rsu triunfo anterior, abateu 
o conjainfo do Botafogo pela 
contagem de 4x1, mantendo- 
se, assim, invicto nos grarná- 
dos pess.ocnses. *

R e p s s z r á  no dia 
vinte a delegação

DF QUALQUER FORMA, 
VIRA’ A NATAL O ESPOR

TE CLUBE DO RECIFE

Ontem, entretanto, o sr. 
Alberto Moura falou á croni- 

a esportiva, isto ó aos repre
sentantes do DIÁRIO DE NA 
TAL e da “A Republica” . Re- I 
feriu-se ás entrevistas que ti- I 
veram com vários paredros i 
tentando a pacificação dos cs. 
portes natalenses.

Combinara um encontro fi
nal com o sr. Rui Barreto, 
ontem âs 10 horas, no Nata1 
Clube, quando então ioi a 
presunta:’ a > ultima formula 
para solução da crise: a re
nuncia da diretoria eleita a 
24 de dezembro e a realiza
ção de novas eleições presi
didas pelo sr. Rui Barreto 
na qualidade de vice-presi
dente da FND.

Não obstante o fracasso cias 
demarches promovidas pelo 
sr. Alberto Mour?, tendentes 
a harmonizar o “ association1 
local, a vinda do Esporte Clu 
be do Recife a esta capital — 

i asseverou-nos aquele espor
tista — ó coisa resolvida.

O America aceitou as con
dições do representante do 
campeão pernambucano para 
uma exibição nesta capital, a 
qual se dará em princípios de 
abril, entre os campeões de 
Recife e Natal.

ds amadores

Kümere avulso 
CrS 0,80

O Q U A D R O  que vestiu a camisa verde —  e posrível titular
__ goleou  os brancos por 9 x  ( .  passando Castilho por uma
verdadeira provação, pois fo i batido inapelavelm cntc e não ts - 

o substituísse no segundo tem po da- prática.

m  í m

f'-. r> •=• •’
ifM

.i-s.i .Lnájr.tóe,- - -  - • -  '*-a'* r**M *“ ~;
A  A-crue ae m is n o u  segm a, nao uando

- ■ fr.sta r j .  a-sra vclta suas aten-iP u ita s  rre u cu p açae s  a --lavto c o s ia ,
çces  parà a  form ação d o  ataque. Ate

peto m enos

(Meridional- —- O 
Roberto Peixoto,

“■■sfdente da delegação bra-

RIÒ, 3
ro fe sso r

••licita ao Campeonato Ju
venil de Amadores, que está 
sendo disputado em Santia
go do Chile, já tomou as. pro- 

cias relacionadas comAlt
o regresso da delegação na
cional, logo depois de encer
rado aquele certame.

Assim é que garantiu, na
Panagra, lugares para toda 
a embaixada, no dia 20, em 
viagem pai j Buenos Aires. 
Na capital argentina, a dele
gação deverá permanecer 
dois dias, a.titulo de prêmio, 
viajando em duas turmas, a 
22 ,e 23 peíós aviões dá car
reira. . ■ ‘ -

técnico, esboçar o
o terce ro treino 

“ scratch ” .
espera o

Clinica tle Senhoras
- -  DO —

Dr. Htelvino Cunha

V A R I A S  E S P O R T I V A S ,
i

A vinda do selecionado ura 
guaio ac campeonato sul- a-

3t/3 l*ou resultados excelentes

mericano de futebol, que se 
realizará este mes, e:n nosso 
pais, está quasi que assegu
rada. Os jogadores e dirigen
tes começam a entrar n : ca
minho cs entendimentos, 
aumentando as esperanças 
Houve, um aimoço err. Monte
vidéu, onde o professar Cas„ 
tro Filho, representando a 
CBD, fez uma orarão elo 
quente, que impressionou to- 
talmente aos orientaes. Adi
da antes do dia 10, pf:o que 
informam será cessada a lu
ta, para que seja organizado 
o selecionado uruguaio. As
sim pode até se consíSerar 
como certa a presença do? 
crlentais.

A'
.__ A Confederação Brasi

leira de Basketeball, toman
do providencias para o cam
peonato brasileiro, que será 
realizado na Cidade de Sa.- 
vaToz, está agora, organizan
do o quadro de Juizes. Doir 
arbitres cariocas já feratn es
colhidos. Cesar Porto (Gati
nho! c Luiz Narzano. Agora, 
mais deis arbitroa serão incor 
poiados ao quadro, e trata-se

c..c. r.ncio a superar um a - 
eord sul americano, nos 2b J 
mctios, nade de costas. Lo
ja, concedendo uma importan 
te entrevista ao vespertino 
“A Noite” , o snr. Maurício 
Eecken reveiou fatos inacrc- 
ditave's. Declarcu o conheci
do desportista, que os jui-Cs 
foram os grandes desastres 
do campeonato sul americano, 
constituindo a nota destaan- 
te do certame. Como reve
lação sensacional, o snr. Mau
rício Becken declarou, que o~ 
juizes tentaram até desclas
sificar Edith Grcba, por mo
tivos que não se compreen
deram. Ficou tambem, com
provado o erro da desclassi
ficação Je Ademar Grijo Fi
lho, o que vem provar a par
cialidade dos juizes, ou nen- 
nhum conhecimento das re-

(ESPECJALÍSTA) 1 
Corso de aperfeiçoamento1 

uo Rio de Janeiro 
São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhora» 
Ondas ultra-curtas, bisvuf 

eletrico, eletrocoagn- 
lação ete.

Câncer — Tumores 
CONSULTAS:

Das 16 hora» em diante 
exceto aos sabados 
CONSULTORIO :

Roa CeL Bonifácio, MI 
Fone: — 1682

RESIDÊNCIA:
Kva Joaquim Manoel, 59f 

Petropolis

0 Mutus da 
Asma Dissolvido

Os ataques clesospfira<|prcs e \nolen* 
tos d.i asma o bronquite envenenam 
o organismo, minam a  energi'a;‘ t^Tui- 
nam a saúde e déKlltíim 0 coravjP.
» minuto?, Mendoco, nova ícriqula 

gras. Quanta as figuras de médica, começa a dreulsr -..O sanKuc.
maicr projeção na campeona 
tc, o snr. Maurício Ec ke 
declarou que Edith Greb: 
surgiu cm primeira plano,

, WiUy Jor ’ an, foi outra grau 
' de elemento cia representação 

brasileiro. Dcv riveminos.

?o paulista Antonio Souza

— M inha Com panhia c outras em presas de serviços 
públicos do Brasil, não estão m edindo esforços no sentido 

obter, dentro e fóra do país, vultosas som as decl i 
nadas à expansão dos serviços respectivos.

Se tal financiam ento, m au grado as dificuldades

L ip;.-

existentes, vier ã ser conseguido, o Brasil con h e
cerá um a fase de desenvolvimento* que há de concorrer,
ora
n *ra  m u i*  - ----------------  ■ 1 . . t
decisivam ente, para a prosperidade nacional -  exclama

teu*1 k ilow att, o  criado elétrico.
Ci£. Força e Luz Nordeste do Brasil

AVENIDA TAVARES DE LIRA, 152

Vndrade é do mineiro Anio- 
h!o ííablbc Curi (Turcão). O 
zele ionaío caricca, realizou 
hoje, mais um treino de con
junto, tendo obtido resultados 
pozifivos, estando em condi- 
ões de lutar pela suprema- 
ia do basketball nacional. A 
'BB recebeu uma comunica 

.--ão tíos paranaenses, de que 
sei: selecionado seguirá dia 8 
ccm destino á Bahia, local dc 
campeonato brasileiro.

: 'Jr-
— Não se desconhece, que 

todos os nadadores brasi
leiros, Edith Grobcr se desia- 
cu:i como a mais eficiente e 
comprovando sua alta classo

dominando rapidamente o ,  - ataque.-. 
j> - ie I. primeiro dia rnmeça a a p M b  

a d! iculdarie em rerpiraf e yq ll»  
repr.rador. Tudo o que re ÍRZ^m- 

.-á  : > é t o m r m  2- pastillias d e M e n d a c »
] ídtiçòe- e ficará completamente livre

C l i a.«nia ou bronquite. A ação e muito 
i , mermo q.ie ae trate de- eaft t 

”  ;.í r..-:des <■  untiRor. M e n d c c o  teta tum 
êxito que t-e oferece com a garaji.tia 
r : . paciente respiração ltvre e fatal 

íidiiútente e completo «lív io  d o  eofr:- 
nto da asma t-in poucos dias. C çç» 

hoje ine?in<>. em quíilqiterlínnaeich, apareço como a M«ndot*. ^  ^  ,r
maici rãvelaçao.f líilsen HcL DrotPC;lf
decidiu, com» s-e sabe o titu- M e n d a c o  
lo f.-mi nino, c, nas provas dc 
fundo, esteve a chave da vi
toria dos argentinos.

:k *  sk

Acabo cotna o.rm 3.

— Enquanto se considera 
quasi certa a presença dos 
uruguaios, passa a se ter com 
pleta desiluso quanta ao cam 
tareeimento dos argentinos. 
Declaram es dirigentes por 
tenhos que o tempo é curte 
para enviar uma seWão hem 
preparada, cajtaz de defen
der o prestigio do seu fute
bol, de maneira, que o Con
selho se reunirá, apreciará 
as dificuldades e deverá en
viar uma comunicação á C. 
B.D. sobre t.ua ausência do

Chegará a 16 a dele= 
gaçáo do Equador

estilista continental. Con - j su. americano

RIO, 7 (Meridional) — A 
CBD, atendendo á solicitação 
tio Equador e do Chilp. já 
está providenciando as pas
sagens para as respectivas 
delegações que vem concor
rer ao sul-Americano de Fu
tebol. O Equador deverá vir 
no dia 16„ sendo que os chi
lenos ainda não têm data fi
xada para o seu embarque, 
tendo contudo informado que 
a sua embaixada virá inte
grada- dc * 32 pessoais, inclu
sive cronistas.



As futuras atividades 
da Camara Municipal

A Camara Municipal dc Na
tal vai reunir-se dentro de 
mais alguns dias, iniciando o 
primeiro' período de suas ati
vidades legis’ativas do corren
te ano. Logo de inicio há um 
grande interesse nesta sessão 
legislativa municipal pelo ter
mino do mandato da mesa e a 
consequente .eleição dos ceus 
novos, poderes dirigentes.
• Nâjo.ye sabe ao certo se os 
antigos coligados manterão a 
mesma formação na mesa da 
Camara Municipal, som duvida 
nenhuma«om o.claró da Ia se
cretaria exercida pelo vereador 
Demetrio de Viveiros, que ini 
ciaimente pertencente aos co
ligados aderiu ao PSD antes 
da ultima convocação extraor 
dinaria. Desfeita a coligação 
política que concorreu em le
genda única,as eleições muni
cipais -de * Natal... e r. situação 
real da Camara de Vereadores 
é a seguifife; PSD: 8 vereado 
Ves: Martinho Machado. Editar-

MUITA ATENÇAO
Gaste Cr.$ 100,00 ape
nas e receba desde logo 
um terreno para cons
truir sua casa, o resto 
em módicas prestações 

mensais.
“V ILA  POPULAR ’ 

lado da sombra 
Estrada de Parnamirim 

Ônibus a porta 
Mais iptocraações.xom 

Henrique Santarta 
“LOJA DE LIVROS” 

21$ Rua Dr. Bata tá 218 
— -Fone 1 6 2 8 —

D I Á R I O  D E  N A T A L

Departamento dos 
Correios e 

T  elegraf os
A Chefia de Linhas e Ins

talações da Diretoria Regio
nal dos Correios e Telegrafes 
deste Estado, avisa aos snr3. 
proprietários de Aparelhos 
Receptores de Radio-Difusão. 
quer de casa particular, co
mercial, automóveis, cami
nhões e ônibus, que o prazo 
para o registro SEM MULTA 
dos referidos aparelhos ter
minará impreterivelmente no 
di# 31 do corrente mês.

O registro custa 10 cruzei
ros em selos do Correio e o 
expediente para o referido 
registro é de 8 ás 11 horas e 
de }4 ás 17 horas nos dias 
eteis e nos sabados de 9 ás 
12 horas.

Francisco Tacino de Car
valho

Chefe de Linhas e Tnsta-

do Freire, João Santana, Oli
veira Paula, Luiz Soares, Ma
noel Rodrigues de Melo, ̂  João 
Francisco da Mota e Demetrio 
de Viveiros. Os rrogressistas 
contam com 6 v. rtadores: Ola
vo Galvêo, Sandoval Vnnder- 
iei, Antonio Gouveia, Antonio 
Felix, Amaro Magalhães e 
Elizeu Leite. A UDN conta 
com 4: Gentil Ferreira, Sebas
tião Moreira. Severino Galvão 
e Manoel Vi'ar.

A mesa que encerrará seu 
mandato é composta de dois 
progressistas: Olavo Galvão e 
Elizeu Leite; três udenistas: 
Manoel Vilar, Sebastião Mo
reira e Severino Galvão e um 
pessedista, Demetrio de Vi
veiros .

Ao que parece os cafeistas 
rutarão para a reeleição da 
mesa. menos o vereador Deme
trio Viveiros que seria subs- 
tuido >pr um elemento pro- 
gre-sista, permanecendo a 
UDN com o mesmo numero de 
lugares.

Vamo3 assistir, sem duvida,
nui: opiquoJ o;rn«i opnp iun e 
vez qUc os pessedistas tenta
rão por todos os meios possí
veis torpedear os entendimen
tos entre os progressistas e os 
udenistas. entrando no parao 
para a conquista da pretiden- 
cia da Camara lugar chave pa
ra o chefe do executivo muni
cipal. Não será .avançar mui
to prognosticar que poderemos 
ter surpreza na próxima elei
ção da rr.esa da Camara Muni
c ia i de Natal.

Hoje, ás 19,30, prí= 
meira reunião do 
“ Te&tro do Bairro” , 
na sede do Alecrim 
Clube

NATAL — Terça-feira, 9 de Março de 1949

Os veranistas da Redinha querem agua
Pleiteam dois poços tubolares-Apelo ao DNOCS por ioter- 
medio do governador José Augusto Varela

Fomos dos que viram um pri
meiro passo para a redenção 
da praia da Redmha. quando a 
firma Romão & Botelho inici
ou ha cerca de dois anos o ser
viço de “ ferry ”  atravez o rio 
Potengi, ligando a cidade á nos
sa melhor estancia de veraneio. 
E’ que solucionado o seu pro
blema maior — o do transpor
te rápido, facil, seguro e bara
to, com lanchas possantes — as 
demais necessidades para o. 
crescimento das construções na 
maravilhosa praia —  a agua- e 
a luz — seriam atendidas em 
breve, tudo dependendo natú- 
ralmente da boa vontade e coo
peração dos proprios veranistas.

Soubemos agora que um gru
po de veranistas, tendo à fren
te o deputado Tulio Fernandes 
os irmãos Volfzon, Francisco 
Barbalbo Junior ç outros, sc 
movimenta com objetivo de re
solver o’ segundo problema ds 
pria, o da agua isenta de con 
taminaçãó. com a perfuração dc 
dois poços tubulares profundos 
Um desses poços abastecerie 
moradores da orla da praia, c 
outro o restante da populaçãi 
ali. *

Hoje seria entregue ao gover
nador José Varela um memori
al firmado por mais de uma

centena de interessados, solici
tando os bons oficios de s. excia. 
no sentido de pleitear a perfu
ração dos dois poços pelo De
partamento Nacional de Obras 
Contra as Secas. Segundo esta
tísticas oficiais, diz o memorial, 
a praia possui atualmente po
pulação fixa de mais de dois 
mil habitantes, que luta com

dificuldade na obtenção da lin- 
fa, pois a agua que alí existe 
é de pureza duvidosa, em face 
de vários casos de tifo e dif
teria durante os ' últimos anos. 
D.zem ainda os interessados que 
solucionado o problema do pre
cioso liquido é de prever rápi
do desenvolvimento urbano da 
praia.

CINE RIO GRANDE

Visita a Escuta de Pilotagem uma 
turma de aspirantes da F. A . B.

A Escola de Pilotagem do 
Aero Clube recebeu ontem 
a tarde a visita de uma tur
ma de aspirantes a oficiais 
aviadores da FAB, atualmen
te servindo na base Aerea de 
Parnamirim. Cerca das 13 
horas? em companhia do sr.
Ernani Silveira, diretor da 

Escola e do mecanieo Raimun 
do Lustosa, os aspirantes Fer 
pando de Assis Martins Cos
ta, Fernando Hipolito da 
Costa, Amaro Barbeitas Fer 
reira, Jean Noel e Primo Gri- 
li, que concluiram o curso da 
Escola de Aeronáutica des 
Afonsos o ano passado, trans 
portaram-se em lancha do 
Aero Clube do cais Tavares 
de Lira para o Campo Fabri- 
cio Pedrozu. <■

Ai chegando tiveram opor- 
íunidade de percorrer demo-

radamente todas as instala
ções e conhecer em diversos 
detahes o funcionamento dos 
cursos de pilotagem. Os cinco 
aspirantes voaram também 
nos aparelhos da Escola, “ Ma 
riz e Barros” e “ Celv José 
Bezerra” , em rodizio, cerca 
de mais de tres horas, regres
sando a Natal em lanchas ás 
17 horas.

Os visitantes que foram 
cumulados de todas as faeilí- 
àades saíram muito bem im
pressionados da visita que fi
zeram tendo elogiado *a situa
ção do campo, em lugar que 
não oferece perigos, bem 
como a manutenção dos a- 
parelhos e do campo, digna 
dos maiores elogios, pela e- 
ficiencia e cuidado com que 
é feita. Acharam também 
muito pitoresco a travessia 

do Potengi.

Realizar-ss-á, hoje, ás 19,30 
na sade social do Alecrim 
Clube, a primeira reunião 
preparatória do “ Teatro do 

Bairro” núcleo amadorista re 
centemente fundado no Ale
crim.

A ’ reunião de hoje deverãc 
comparecer alem da Direto
ria do Clube, tòdos os ele
mentos inscritos no Teatro.

Os srs, Leonel Leite e Mei
ra Pires, o “ mais jovem au
tor brasileiro” a quem coube 
a responsabilidade de dirigir 
o “Teatro do Bairro” tudo 
vêm envidando no sentido 
de que a ideia frutifique e 
se imponha á admiração dc 
povo potiguar.

~ 1 ■ ............=  Nh
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Pedro Vargas
atu ará em  N atal
A .R á d i o  P q í í  t e m  o r g u lh o  e m  a n u n cia r  q u e  

a ca b a  d e  c o n tr a ta r  p a ra  t r ê s  ú n ic a s  a p r e s e n ta -  
' çSêá em N a ta l, o  fa m o s o  c a n to r  d e  rá d io , P e d r o  

V i r g ó s  ín e g á ^ e f m e n te  u m  d o s  m a io r e s  c a r ta z e s

I internacionais do rá d io  n o r te -a e n tr o  e  s u l  a m e 
rican o^ C r ia d o r  in im itá v e l  d e  u m  n ú m e r o  in te r -  
m in ç e v d  dp ^ ç e s s o s ,  a s  a p r e s e n ta ç õ e s  d e  P e d r o  

^ V a r g a s ; e m  N â ta t  r e p r e s e n ta r ã o  s e m  q u a lq u e r  
{ oílutoa; o  m ~aior:e s fo r ç o  da  e m is s o r a  p o tig u a r  d u s  

' * B í â r i & i " é  R â é ib s  'A ss o c ia d o s ” .
S t  t  P e d r o :  V xw aas s e r á  a p r e s e n ta d o  n u m a  das  

g t a n d e s  ca sa s d e  e s p e tá c u lo s  da  c id a d e  e  fa rá  
. u m a  a p r e s é p ta ç ã o  t a m b é m  n a  “ b o i t e ”  d o  A m é -  
fifitltf,.:O u tros d e ta lh e s  s o b r e  e ssa  se n sa c io n a l a p r e -  
* sen tícçã o  v i t d o  a p ú b lic o  o p o r tu n a m e n te .

APARELHOS PARA SURDEZ
O CENTRO AUDITIVO TELEX S/A, Central Norte 
. . j  Rua da Palma, 295 — salas 509/511

. . . . . — Recife — Pernambuco —

Avisa aos intcrcssarícs que o seu representante, snr. 
Rivaldo Gomes, estará a disposição dos mesmos em:

NATAL, no GRANDE HOTEL, quarto 24 do dia 8 
até 11 de Março,
MOSSORO’, no PAX HOTEL, do dia 12 até 15 
de Março.

onde iará, “ gratuitamente', medições audiometricas e de
monstração. dos mais .. modernos aparelhos para surdez 
TELEX, chegados recentemente dos Estados Unidos, com 
cs últimos aperfeiçoamentos inclusive adaptação invisível.

Os q u e  não puderem visitar o nosso representante quei
ram remeter-nos o coupnn abaixo.

CENTRO AUDITIVO TELEX S/A 
Rua da Palma, 295 — s. 509/511 

— Recife — Pernambuco —

Reuniu-se on
tem o América

Sob a presidência do sr. 
•José Rodrigues e com a pre
sença dos diretores João Ti- 
noco Filho,. Murilo Carvalho, 
Edilson Varela, Umberto Ne- 
si, Carlos Silva, Ulisses Cavai 
canti e João Carneiro de Mo
rais, esteve reunida na noite 
de ontem a diretoria do A- 
rnerica Futebol Clube que tq- 
mou dentre outras as seguin
tes deliberações:

a) — Registrar em ata um 
voto de congratulações com o 
quadro social do clube pelo 
exito e brilhantismo das fes
tividades carnavalescas.

b) — Interditar o campo 
do America até segunda ar
dem. afim de serem feitos re
paros necessários.

c) — Oficiar á Snra. Chi- 
cuta Nolaseo Fernande^ a- 
gradecendo a gentileza da 
crônica publicada na “A Re
publica”  e de sua autoria.

d) — Marcar para o dia 2G 
de março a “FESTA DE PE
DRO VARGAS” reabertura 
sensaciònal da “boite” .

e- — Suspender distribui
ção de convites tendo em vis
ta que o clube já dispõe de 
grande quadro social.

f) — Apelar mais uma 
vez para os snrff. socios no 
sentido de apresentarem a 
carteira social para ingresso 
nas dependençias do ciube.

g) Designar o dia 18 dc 
março para inicio <ia reserva 
de mesa: para a “ Festa Pe
dro Vargas" e fixar om . . . .  
Cr$ 100,00 o preço de cada 
mesa.

MovimenfodoFôro

Queiram remeter-mc
N O M E.............
Endereço .. .. .
Cidade ... .. -

informações sobre cs aparelhos

Estado

Delivrance 
na via pu
blica
Ante^ontem, 
nas p Y o x i m i -  

dades do Bar 
Botijinha

Ante ontem por volta des 
21,45 horas, Maria de tal 
mais conhecida por “ Indiã”, 
após seu costumeiro parsefb 
pelas calçadas da Sorveteria 
Cruzeiro e Baj- Botijinba e, 
pressentindo fortes dores, se
guiu pela rua Princesa Isa
bel, vindo a abortar uma 
criança, do sexo masculino, 
na calçada, esquina da refe
rida rua Frincesa Isabel com 
a General Osorio, onde se 
encontra instalada uma mer
cearia.

O fato, como era de ss pre 
ver, despertou grande curio
sidade, sendo granae o nu
mero dê populares a cerca
rem a “ índia” , tendo o car
ro do Pronto Socorro apare
cido. no local vinte e cinco 
minutos depois da tragédia 
recolhendo a parturiente para 
o Hospital Miguel Couto onde 
amdá sc encontra hospitaliza
da.

A gestação conforme decla
rara Maria de Tal., tem ape
nas seís meses, não tendo a 
reportagem podido colher 
maiores pormenores sobre o 
estado de saude da criança-

JULGOU-SE IMPEDIDO

! G promotor Boanerges Soa- 
| res se.deu por impedido de 
i funcionar no proceso relati

vo aos salvados do iate Ira
cema, sinistrado nos baixios 
de Touros, costa norte-rio- 
grandense. Alega o represei: 

j tante do Ministério Publico 
| haver funcionado como ad- 
j vogado de uma das partes 
j seu cunhado, dr. Gil Soares 

de Araújo.

ARQUIVAMENTO

O promotor Bcanarges 
Soares pedia o arquivamento 
do inquérito em que' é acusa
do Ângelo Manoel de Frei
tas de ter seduzido uma me
nor na vila de Parnamirim. 
Alega o promotor não haver 
no inquérito prova de ato li
bidinoso, conforme o laudo 
medico.

PEDIU A  CONDENAÇÃO

! O promotor Boanerges Soa 
i res pediu a condenação de
• Aldemir Pereira Marques, a-
• cusado nas penas do art. 129, 
I §§ 6o e 7o do Codigo Penal,
I por ter no dia 3 do outubro 
! de 1948, atropelado Otoniel

Menezes, nas imediações da 
padaria Petropolis, causando 
na- vitima vários ferimentos. 
Em longas razões finais jus- 

j tifioa. o representante do Mi-
Esta é CF QUITA CAEBALLO que estará no palco do Cine-Teatro ."nisterio Publico O pedido de 

RIO GRANDE na próxima quinta-feira. condenação.

INTERROGATÓRIO

Perante o juiz Murilo Ara
nha foi interrogado José Fe
lix de Andrade, denunciado 
pelo promotor Amaro Mari
nho nas penas do art. 171, dp 
Codigo Penal, por ter indehi-* 
tamente se apropriado da 
quantia aproximada de 100 
inil cruzeiros, proveniente de 
algodão de propriedade de 
José de Brito. Õ reu indicou 
para defensor o advogado 
Raimundo Nonato.

VISTAS AO PROMOTOR

O juiz Murilo Aranha man 
dou dar vistas ao promotor 
Boanerges Soares do inqué
rito ern que Pedro Hipolito 
da Silva é acusado de sedu
ção de uma menor. Mandou 
também dar vistas ao mesmo 
promotor, d.o inquérito em 
que figura como indiciado Jo 
sé Nunes de Aquino.

AÇÃO DE DESPEJO

O juiz Arnaldo Neto jul
gou procedente a ação de 
despejo, por falta da paga
mento dos alugueres, promo
vida por Ananias Geraldmo

do

Atividades\da Associa
ção Rural de Mossoró

A presidência da Federa
ção Rural acaba de receber 
da Associaço Rural de Mos
soró um historico do ultimo 
exercício financeiro e social, 
que deverá ser enviado ao 
Serviço de Economia Rural 
do Ministério da Agricultura, 
providencia depois da qual 
será paga a subvenção de 30 
mil cruzeiros votada na lei 
orçamentaria, para a Asso
ciação Rural de Mossoró.

Fundada e instalada em 
maio de 1S46, a Asociação 
Rural de Mossoró iniciou 
suas atividades com 42 socios 
contribuintes, sendo o nume
ro atual de £2 socios.

Ultimamente com a noticia 
de que a Sociedade Nacional 
de Agricultura pelo seu pre
sidente estivera em confe
rência com o Presidente da 
Republica no sentido de ser 
encontrado um modo objeti
vo para o financiamento da 
agricultura e sendo as sugeç- 
?ões apresentadas pela S.B.A. 
aceitas pelo Presidente Euri- 
qo Dutra, a Associação movi
mentou-se e empreendeu u- 
rna verdadeira campanha de 
ecrutamento
Os responsáveis pela asso

ciação da classe rural do oes
te estiveram em contacto 
com a Agencia do Banco do 
Brasil em Mossoró, depois de 
receber instruções da Fede
ração Rural e ficaram intei
rados que existiam desde 
1945 instruções sobre o fi
nanciamento aos pequenos 
a-odutores. Existiam as ins- 
ruções, mas, faltava ainda 

agora, a devida regulamen

tação. Informava ainda o 
Banco do Brasil que para 
qualquer empréstimo pleitea
do, a concessão só se daria 
com a expressa e direta au
torização ou responsabilida. 
de da matriz do Rio de Janei
ro.

Essa caminho, aliás segui
do também pela agencia de 
Natal, impossibilitou um 
maior movimento de recru
tamento de socios ao mesmo 
.empo que tornou inócuas as 
boas intenções da presidência 
da Republica ao escolher os 
sugestões da Sociedade Bra
sileira de Agricultura, empe
nhada na concretização de 
medidas praticas o urgentes, 
tendentes a melhorar a pro
dução nacional.

Ressalta ainda o relatorio 
apresentado pela Associação 
Rural dc Mossoró que está co 
laborando nos trabalhos ini
ciais para a criação dentro de 
jroximos meses de uma coe- 
icrativa de credito agrícola 

em Mosioró. Uma parte da 
subvenção votada e qprovad Pereira, por intermédio
;io Orçamento da Rçpubljca t advogado Manuel Augusto, 
.-erá destinada a cooperativa J^ontra sua inquelina Deolin-
e outra na aquisição de vaci 
nas, enxadas, etc., para a ven 
da aoá pequenos agriculto

res.
E’ a seguinte a atuaV dire

toria da Associação R va l de 
.víossoró: Presidente, Fedrc 
Fernandes Ribeiro. Io vice- 
Vingt-um Rosado Maiu; 2o 
Vice, Januncio Bezera da No 
brega. Io Secretario: José Al- 
mino de Souza. 2o Sécretasi.i: 
Jorge Freire de Andrade. Io 
Tesoureiro: Reginaldo Paiva.

A T E N Ç Ã O ! A T E N Ç Ã O ! 
Procurem os afamados baralhos “ 139” 

pelos menores preços, na 
L IV R A R IA  M O D E R N A  

Praça Gentil Ferreira, 1367 
Edifício Leite —- Alecrm —  Fone 20=42

DR. J A C O B  V O L F S O N
(Curco dfe Aperfeiçoamento n» Argentina) 

OLHOS OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇÕES E TRATAMENTOS 

Gaosultorlo: Praça João Maria, n.° 64 — fone: 1171 
Consultai: — Das 15 ás 17 horas

da de Jesus Gomes, locáta- 
ria do prédio a rua Álmino 
ATonso 38. A ré se recusava 
ao pagamento dos .alugueres, 
alegando estar comprando a 
casa a prestação. O juiz man

2o Tesoureiro: Geraldo Go
mes de 'Medeiros 

Conselho Fiscal: Antonio
F'orencio de Almeida. Fran
cisco Xavier de Queiroz e 
Severino Moura. Suplentes- 
Antonio Rodrigues do Monte 
Pedro Segundo Marque: e
Jorge Moreira Maia.

Vai voltar so cargo
Na sessão de ontem, o Tri

bunal de Justiça deu proví- 
mento, por maioria de votos, 
á apelação de José Guedes 
Fernandes, ex-guarda civil 
em serviço no Tribunal Re
gional Eleitoral, para mandar 
reintegra-lo no cargo, com 
direito aos vencimentos atrn- 
zadob, desde dezembro de 
1947. Compuseram a turma 
o desembargador João Dan
tas Sales, relator, e os juizes 
Adalberto Amorim, revisor, e 
Eurioo Monteneero. Foi voto 
vencido o juiz Adalberto A- 
morim.

dou intima-la a desocupar o 
prédio no prazo de 10 dias.

O mesmo juiz julgou pro
cedente a ação de despejo, 
promovida por Stelo Manso, 
pelo advogado Manuel Augus 
to, contra o guarda municipal 
Francisco Tomás, locatario do 
prédio á Rua Cel. José Ber
nardo. O autor alegou neces
sidade do imóvel para uso 
proprio.

DENUNCIAS OFERECIDAS
Pelo promotor Boanerges 

Soares foram oferecidas de
nuncias contra Raimundo Ro
drigues Ferreira, carpinteiro, 
residente na rua do Areail 
399, como incurso nas penas 
do art. 217 do Codigo Penal 
por ter a 23 de dezembro do 
ano p.isado infelicitado uma 
menor, sua namorada.

— Contra José Otávio A l
ves, como incurso nas penas 
do art. 129 do Codigo Penal, 
por ter a 11 de janeiro d i  a- 
no em curso com o cnibus qu,e 
então dirigia, atropelado d 
ferido Alfredo Ribeiro de 
Lima (nas imediaç es da 
praça Carlos Gomes.

Contra Francisco Martins 
Teixeira, motorista, residen
te na rua S. João 1266, como 
incurso no art. 217 do Codigo 
Penal,, acusado de a 11 de ja
neiro deste ano. em lugar er
mo do Alecrim, infelicitado 
sob ameaça de morte a uma 
menor sua namorada.

Contra José Benevides Car
neiro, vulgo “ Mossoró”, como 
incurso nas penas do art. 
147 do Codigo Penal, por ter 
na noite de 30 de dezembro 
do ano passado ameaçado a 
faca e com palavras a Seve
rino Gadelha de Souza, em
pregado de um bar na rua 15 
de Novembro, onde se deu o 
fato.

V C I D A D E
A vinda a Natal contrata

do nela emissora locai de om 
artista do porte de Pedro 
Vargas não deixa de ser um 
acontecimento de relevo me
recedor portanto de um re
gistro especial. Trata-se, no 
caso, de um grande nome 
internacional, com uma ba
gagem de sucessos que se 
extende por todas as Amé
ricas e um artista cujos dis
cos fazem parte das coleções 
de todas as emissoras do 
mundo, tão grande é o exi
to alcançado pelo artista me
xicano que há mais de dez 
anos vem ostentando um 
grande cartaz, sem qualquer 
eantor que nem de perto lhe 
possa fazer sombra.

Pedro Vargas até agora só 
vinha ao Brasil para atuar 
nas grandes emissoras do 
Rio e S. Paulo ou nos “ grill” 
dos Casinos cariocas. Fecha
dos estes, ficou o povo bra
sileiro impossibilitado de a- 
plaudir o grande cantor me
xicano até que uma daS 
grandes emissoras cariocas, 
aventurou-se á possibilidade 
de trazê-lo novamente ao 
Brasil. Esta será a primeira 
vez em que Pedro Vargas a- 
tuará fóra do Rio de Janei
ro e isso cm virtude de vul
toso contrato c«m as Emis
soras Associadas que veio 
possibilitar a sua atuação em 
outras capitais inclusive Na
tal. O publico natalense te
rá assim, pela primeira vez, 
oportunidade de aplaudir um 
grande cartaz internacional, 
cuja fama se extende por 
todos os países do continen
te americano e até mesmo 
peta Europa, em cujas emis
soras também tem atuado. 
Pedro Vargas fará em Na
tal três apresentações. Dois 
de seus espetáculos serão 
realizados numa das grandes 
casas de espetáculos da ci
dade e o outro na “boite” 
do America, que também 
num arrojo digno de enco- 
mios, entrou em contacto 
cnm a direção da Rádio Po- 
tí uara a realização em seus 
salões de um grande Show 
numa festa já especialmente 
designada com o titulo <le 
“ Festas Pedro Vargas”, — V



Ainda a escolha do novo presidente da Camara
Cirilo Junior e Souza Costa, 

os mais cotados,
Dutra nâo fará qualquer interferencia

RIO, 9 (Meridional) — En
tre São Paulo e o Rio Grande 
do Sul oscila a escolha do no
vo presidente da Camara, sen
do os nomes de Cirilo Junior 
e Souza Costa, os mais cota
dos . í,.

Praticameflte Minas está 
afastada do páreo, em vista de 

. já ter a vice-presidencia do 
Senado.

No Senado, ao contrário do 
que se verifica na Camara, a 
tendencia é para a reeleição 
da mesa.

CONFERÊNCIA ENTRE O
•SR. NEREU RAMOS E
O PRES. DUTRA
RIO, 9 (Meridional) — In- 

forma-se que para expôr ao 
gal. Dutra a escolha do presi
dente da Camara, o sr. Nereu 
Ramos subiu a Retrcpolis, man 
tendo com: o presidente da Re
publica, Uma conferência á 
respeito.

Ouviu atentamente o chefe 
do governo a sua exposição, 
concordando com a mesma, em
bora sc abstivcsse de ter qual
quer interferencia quanto aos 
nomes apontados.
OUVIDO O SIt PRADO

KELLY
RIO, 9 (Meridional) — A 

propósito dá noticia de que a 
UDN ia impugnar certos no
mes que seriam apontados pe
lo PSD para presidente da Ca 
mara, a reportagens ouviu o 
£r. Prado Kelly, que declarou 
o seguinte:

“Tudo çue posso dizer é que 
a UDN recebqu do sr. Nereu 
Ramos a comunicação de que 
seria apresentado dentro de 
breve tempo um nome paira 
candidato do PSD para o car
go de presidente da Camara. 
Nestas condições,só cabe á U. 
D .N . uma atitude, a de aguar
dar a apresentação desse no
me. Fora dai, seria uma pre
cipitação não somente incom
preensível, como incoveniente.

GRANDE DIVERGÊNCIA 
ENTKU OS GRANDES 
PAltl IDOS - 
RiU, 9 (Meridional) — Di

vergem tõtalmente os grandes 
partidos em torno da eleição 
da mesa da Camara dos Depu
tados. A reunião celebrada 
pelo diretório executivo do P. 
S.D. serviu para dar novo vi
gor aos boatos que dominam 
amplamente o ambiente politi- 
co ,tanto mais quando o pro
blema da sucessão da Camara 
parece estar diretamente rela
cionado com a próxima suces
são presidencial.-

O comentarista político de 
“ O Jornal” informa que os 
nomes dos srs. Souza Costa e 
Benedito Valadares, indicados 
pelo PSD para a presidência 
da Câmara, foram vetados pe
la UDN, sendo possível que os 
udenistas apoiem o sr. Cirilo 
Junior, estando no entanto 
mais inclinados para reeleger 
o sr. Samuel Duarte. 
PROCURA A UDN REELE

GER O DEP. SAMUEL 
DUARTE
RIO, 9 (Meridional) — A 

reportagem pòlitica de “ O Jor
nal” afirma que a UDN está 
procurando reeleger o sr. Sa
muel Duarte para a presidên
cia da Camara e para isso pre
tende valer-se das divergências 
no PSD.

Revela-se que pretendem os 
partidos modificar toda a me
sa da Camara.

Não obstante marcada para 
hoje a reunião do Conselho 
Nacional do PSD, que caberá 
a solução do assunto, tem-se 
como garantido que a presi
dência da Camara será dispu- 
■íada entre os srs. Cirilo Ju
nior. representante de São Pau 
lo e Souza Costa, do Rio Gran
de do Sul .

Considera-se nos meios pea- 
sedistas pouco provável a ree
leição do sr. Samuel Duarte, 
a qual há uma semana era ti
da como certa.

0 preenchimento! daslvagas c o m u n is ta s

DIARIO DE NATAL
GRGAO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS” 
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Mais uma modificação [no governo soviético _______ «■' ..................... .......- .- ' ...  ......—
Nomeado vice-primeiro mi
nistro o senhor llarianovitch
Chegam a Moscou os membros 

do Soviet Supremo

Falta propaganda de 
nosso pais no Exterior

S. PAULO, 9 (Meridional) 
— O parlamentar paulista, 
sr. Plinio Cavalcanti de Al
buquerque, acaba de regrès- 
sar da Europa, onde esteve 
como membro da Comissão 
Especial de Imigração da Ca 
mara dos Deputados.

Ouvido pela reportagem da 
Meridional, externou a sua 
impressão a respeito do reer- 
guimento dos povos da Euro
pa e do movimento imigrató
rio consequente.

Tratou depois da falta de 
propaganda que faz com que 
o Brasil côntinue a ser co
nhecido apenas como mera e 
vaga expressão geográfica, 
reportando-se a deprimente 
encenação de uma revista em 
Paris na qual o Brasil apare
ce como um pais de macacos 
num quadro intitulado “ Sa- 
mambaia” — “ em compensa
ção, porém, há um homem

ali sem ser embaixador nem 
cônsul vai fazendo na Euro
pa pelo Brasil o que não faz 
a maioria das nossas embai
xadas e consulados — é o sr. 
Paulo Sampaio, dii-etor da 
Fanair do Brasil. A agencia 
da Panair em Paris é o mais 
ativo consulado do Brasil. O 
brasileiro que se encontra 
na Europa, pois, vê numa 
organização como <a do sr. 
Paulo Sampaio, um centro 
de px-opagand.a do Brasil” — 
acentuou.

Refere-se a seguir ao pro
blema do comunismo na Eu
ropa, frisando que somente a 
Italia e a França é que estão 
expostas a esse perigo, e, fi
naliza, declarando que, em 
Portugal, o desejo de imi- 
grar para o Brasil é enorme 
não obstante as dificuldades 
opostas pelo governo desse 
pais.

LONDRES, 9 (UP) — Foi 
realizada mais uma modifica
ção no governo russo. A rádio 
de Moscou anuncia que Alexan
dre llarianoviwè Yeremov ioi 
nomeado vice-primeiro minis
tro e. portarito, liberado das 
responsabilidades como minis
tro da Industria Produtora de 
Máquinas Operatrizes. Para 
essa pasta foi designado Ana- 
toli Ivanovich Kostousov.

Yeremov entrou portanto pa
ra a companhia de Molotov e 
Mikoyan, afastados de seus 
•Ministérios na semana passa
da e que já eram vice-primei- 
ros ministros.
CHEGAM A* CAPITAL SO 

VIETICA OS MEMBROS 
DO SOVIET SUPREMO 
MOSCOU. 9 (UP) — Come

çaram a chegar á noite os 
membros do Soviet Suoremo, 
para a primeira sessão parla
mentar de 1949, que se inicia 
amanhã ao Kremlin.

Vindos, dos tnais remotos re
cantos da Rússia, ent dois con
tinentes, muitos deles tiveram 
de viajar em trenós puxados

MAIS DE UM MILHÃO DE 
DESEMPREGADOS
BERLIM, 9 (UP) — O nu

mero dç desempregados na tu
na de ocupação anglo-america
na da Alemanha chegou a urc 
milhão e dezenove mil, o mais 
elevado total desde o inicio cia 
ocupação. E’ o que informa o 
gal. O  ay. em seu relatório 
■do dia 15 de. fevereiro.

Acrescentou que vários Es
tados alemães já estão tendo 
perigosamente reduzidos seus 
fundos de seguro, contra o de
semprego.

Será operado o 
rei Jorge VI |

LONDRES, 9 (UP) — O rei 
Jorge VI será mesmo operado, 
çara melhorar a deficiência 
da circulação' na perna direi
ta. Segundo, umi boletim ofi
cial, assinado por seis médicos, 
essa operação é bastante rara. 
consistindo em cortar o nem o 
que regula a corrente de san
gue na artéria principal.

Provavelmente a intervenção 
será realizada dentro de uma 
semana.

pelas renas ou‘ ainda em lom
bo de camelo.

A reunião inaugural do So
viet Supremo, na sala de San
to André, do Kremlin, será um 
dos conclaves mais coloridos e 
pitorefeos do inundo, pela di
versidade dos delegados.

Sempre fui umleaf edevotado
servicbr,de meu Estado Natal
Responde o dep .Alarico Pacheco ao senador Vitorino Freire

RIO, 9 (Meridional) — A 
proposito de uma entrevista 
que nos concedeu o sr. Vito
rino Freire, o deputado Ala- 
rico Pacheco, presidente da 
UDN pernambucano, declarou 
á nossa reportagem:

— "Surpreendeu-me a lei
tura, em O JORNAL, de uma 
entrevista em que o senador 
Vitorino Freire, referindo-se 
ás apreciações que fiz, em 
um vespertino sobre a atuali
dade pòlitica brasileira, des
prezou a analise do proble
ma nos termos de generali
zação em que estava formula
do, para descer a inveçtiVas 
pessoais, tão do seu agrado. 
Claro está que se o fogoso 
político encontrou nas mi<- 
nhas palavras traços que, de 
qualquer forma, se lhe po
dem ajustar á irriquieta per
sonalidade, culpa não me ca
be por apresenta-lo, ao cor

rer de uma palestra. mas, 
s. excia. em querer, obstina
damente, fazer-se modelo 
do que foi dito

Não me arremanguei, não 
xinguei. não tive intenções 
de ofender por gestos ou pa
lavras

Entre o que eu disse e a 
desenvoltura com que o sena
dor me atacou, decidam os 
que 'nos ieram a ambos, de 
que lado parte a leviandade, 
a deselegância e a i ■ - ;eria.

Talvez não custe tos que 
nos leram concluir, que nós 
dois estamos errados: eu por
que não disse e s. excia. pelo 
que afirmou contra a verda
de

Não hu mal em querer E 
mais do que ninguém sabe 
s. excia, disso. Ha “ queremis 
tas” da ditadura que naque
le tempo tudo conseguiram 
em proveito proprio e que,

com a mudança do regime, 
permaneceram “queremistas” 
substituindo, apenas o altar 
e a devoção no culto do 
“queremísmo”

Não cheguei ao Maranhão 
sob o impulso de um movi
mento revolucionário para 
impulso do um movimento 
revolucionário para conquis
tar posições. Lá nasci e a ser 
viço do, terra, que é minha, 
sem ambições ocultas, sem
pre me dediquei, com redo
brado esforço, como profissio 
nal e político.

Sou o resultado do concei
to que consegui entre os 
meus amigos e não o refle
xo de um sol que tem o oea- 
so.

Não faço vaticinios. O fu
turo é que vai dizer se a 
fortuna é uma condição per
manente da vido, ou se pode 
ser sucedida pela adversida
de” .

Atos do 
Governo

O ‘‘Diário Oficial” do Esta
do publicou em sua edição 
de hoje os seguintes decretos 
assinados ontem pelo chefe 
do Executivo estadual:

Nomeando Ademar de A- 
zevedo Maia, Tiago Bezerra 
da Costa e Gumercindo Perei 
ra Dantas, para, os cargos de 
Io, 2. e 3o ju i^ s de paz do 
Distrito Judiciafío de Barce
lona;

Mandando servir na Esco
la Isolada da Ertação Expe
rimental do Seridó, da vila 
de Cruzeta, a, pvpfessora Te- 
-resmha de Jesus 'Medeiros; e 
no Grupo Escolar “ Cel. Mau 
ricio Freire”, da cidade de 

São Paulo do Potengi, a pro
fessora Corina Gomes de Li
ma;

E dispensando o segundo 
tenente Lourival Vieira da 
Silva, da função de delegado 
do interior da Delegacia de 
Policia de Apodi; e a pro
fessora Corina Gomes de 
Lima, da prestação de servi
ço no Grupo Escolar :Mo- 
reirá Brandão”, da cidade de 
Goianinha.

O secretario geral do Esta
do assinou na mesma data 
as seguintes portarias:

Admitindo Theresa de Li- 
sieux Moreira Dias, na fun
ção de auxiliar de contabili
dade da Contadoria Geral do 
Estado Maria José de Medei
ros na função de professora, 
primaria do Departamento de 
Educação e- Inês Medeiros, 
para igual função no referi
do Departamento;

Dispensando Rita Pereira 
dos Santos, da função de pro
fessor primairo do Departa
mento de Educação; e con
cedendo seis meses de licen- 
ça-premio a Cacio Veloso da 
Silveira, ccupante do cargo 
de Operário de Artes Gra
ficas do Departamento de 
Imprensa.

TRAÇANDO PLANOS PARA AS ELEIÇÕES NUM YVENK-END
— Ministros c Membros da Camara uus uumuus ua .. .s.^.eria, 
todos do Partido Trabalhista, aproveitam-se de um week-end em 
Shanklip, na Ilha de Wight, para traçar planos estratégicos para 
as próximas eleições. Mr. Noel-Baker, Miss Alice Bacon, >Jr. 
Mark Hewitson, Mr. Herbert Morrisson, Miss Margaret Herrison, 
e Mr, Arthur Woodburn, Secretario de Estado para a Escócia. 

---------------  (Foto Keystona) • • ■■

0  P.T.B . paulista e a mesa 
da |Assembleia 'bandeirante

S. PAULO, 9 (Meridional) j sento no Palácio 9 de Julho
O deputado Silvio Pereira 

falando á reportagem, adian
tou-nos que os trabalhistas se 
sentem desobrigados do com
promisso de respeitar a fôrça 
majoritária do PSD, em função 
da qual lhe ÍQ.i assegurado ç 
direito de apresentar um can
didato á presidência da Assem
bléia, isto por que tendo o PSD 
apresentado dois candidatos 
com igual numero de votos, ca
da um. tornou-se minoritário.

erdendo o direito da escolha 
que ihe fôra assegurada ante
riormente .

Dessa forma os trabalhistas 
com 14 votos, passam, a cons
tituir a bancada majoritária, 
razão porque disputará não só 
a presidência, bem como ou
tros postos da mesa.

Esta história, anunciada por 
um dos mais categorizados 
membros da bancada trabalhis
ta, constitue uma bomba nas 
negociações que’ se processam 
entre várias bancadas com as-

O unico receio que domina os 
iideres tz-abalhistas é que pos
sa haver predominancia de in
teresses de grupos, no seio da 
bancada trabalhista.

Concluído o inqueri= 
to sobre o empaste= 
lamento do jornal

comunista

BELO HORIZONTE, 8 (Me 
ridional) — Já foi concluído 
o inquérito sobre o empaste- 
lamento do jornal comunista 

Jornal do Povo” tendo o mes 
mo sido remetido ao ministro
da Justiça sem que conhe
çam as conclusões. Espera-se 
que em virtude da remessa 
do inquérito que o Ministro 
baixe um ato suspendendo o 
jornal.

Ouvido em São 
Paulo o dep. traba
lhista Er/ilho Carlos

S. PAULO, 9 (Meridional) 
— Encontiã-se aqui o deputa
do federal trabalhista, Emilio 
Carlos, que permanece inte
grando a dissidência do PTB.

Procuramos ouvi-lo sobre o 
preenchimento das vagas co
munistas, na parte referente á 
cassação doz mandatos dos aue 
não abandonaram o partido. 
Adiantou que a lei de preen
chimento das vagas comunistas 
em seu artigo terceiro, precei- 
tua que os suplentes cuja in
subordinação se torna publica, 
resultando no abandono do 
partido, terão seus direitos 
cas ados e desde que denuncia
dos pelas respectivas comis.- 
sítes executivas dos partidos 
interessados, adiantando que 
consta qiv o PTB vai denun
ciar alguns suplentes dissiden
tes, cassando-lhes os manda
tos. São dois vereadores pelo 
Distrito Federal, um deputado 
estadual, e outro federal.

E acreueehtou: “Tenho a im
pressão. que se isto ocorrer, 
signifi/cará o aprofundamento 
do abismo do desentendimento, 
pois iria demonstrar aue os 
responsáveis pela pacificação 
do partido, manteerrj o espiri
to de prevenção contra os ínte- 
g”fantes de nosso grupo. Eu 
rão acredito nessa possibilida
de. porque parece que ha reai- 
mente interesse de pacificar o 
não do desunir.

INAUGURADO O MUSEU
DE ARTE MODERNA

S. PAULO, 9 (Meridoinal) 
— Foi finalmente inaugurado 
o Museu de Arte Moderna, em 
cerimônia que contou com a 
presença de autoridades, artis
tas, intelectuais e expressivas 
figuras da sociedade bandei
rante. O Museu é consequev.- 
cia, sem duvida, do espirito 
pioneiro do industrial Fran
cisco Matarazzo Sobrinho, de 
Cai-los Pinto Alves e outros 
que se t-e n t-rega»*» a w is
que se propuzéram com o ob
jetivo do difundir, estudar e 
debater formas e expressões 
artísticas da época atual.

O Museu vem atender á ve
lha aspiração dos paulistas.

Resultará j  em nossos rumos 
para a -política nacional

Acidente e 
morte na . 
Pista | f

frt.

anta-se que o sr. Celso Macha
do é o candidato mais indica
do.

i

Em* foco <3 conferência de Petropolis
BELO HORIZONTE, 9 (Me

ridional) — Noticias comentes 
aqui adiantam1 que, em que pe
sem as tentativas de torpedea- 
mento que já estariam sendo 
feitas no Rio .contra a Confe
rência de Petropolis, esta po
derá resultar em novos rumos 
para a pòlitica nacional, inclu
sive para a pacificação de Mi
nas.

Informa-se que estaria em 
cogitações a mudança do mi
nistro da Justiça, indo para a 
pasta um mineiro, comí o be
neplácito do governador. Adi-

- As primeiras horas da tar. 
de de hoje um automovei a- 
trepelou e matou na pista 
asfaltada, em frente ao quar
tel do 1G° Regimento de In
fantaria um recruta daquela 
Unidade. Após o atropela
mento, foi o acidentado trans 
portado para o Hospital Mi
litar, falecendo porém mo
mentos após. O automovei 
não prestou socorro á vitima 
na conformidade de infor
mações colhidas no loçal. Em 
nossa edição de amanhã di- 
vulgaremos novos detalhes 
sobre a brutal ocorrência.

A inda o aumento 
£ para os marítimos
, RIO, 9 (Meridional) — O 
presidente da Federação Na
cional dos Marítimos, sr. João 
Batista de Almeida, juntamen-

Paralizadas as negociações entre 
P nacionalistas e comunistas
NANQUTM, 9 (UP) — Es

tão mais uma vez paralizadas 
as negociações de paz entre os 
nacionalistas e comunistas chi
neses, enquanto Li Tsung Jen 
prossegue em seus esforços 
pai-a encontrar novo premier.

Sabe-se que o pz-esidente tem 
estado em- permanente contacto 
telefônico com duas conhecidas 
personalidades, que são Hoysha 
Chin e Ku Meng Y’et, desdr- 
que Sun Fo JF.-nuneiou ontem 
o cargo.

Além disso, Li Tsung Jen

Numere avulso 
C r* 0,80

mandou vários representantes, 
que conferenciaram com aque
les personagens, inclusive seu

conselheiro pessoal, Chiu 
Chang, mas até agora nenhu
ma decisão foi obtida.

te com uma comissão de arma
dores, esteve com, o ministro 
do Trabalho, solicitando-lhe 
sua interferencia junto ao mi
nistro da Viação, no sentido de 
encontrar uma solução para o 
caso do aumento de salários 
da classs.

Os representantes armadores 
estariam dispostos a promover 
uma convenção de trabalho 
com os marítimos. O ministro 
do Trabalho prometeu enten
der-se com seu colega da Vía- 
ção.

Graves'ocorrências políticas; em S. Paulo
Causam grande impressão as denuncias ao pres. Dutra

RIO, 9 (Meridional) — in
forma o “ Diário Carioca” que 
graves ocorrências políticas 
em São Paulo foram denuncia
das ao gal. Dutra, causando- 
lhe a maior impressão. Agora 
vão ser denunciadas á Nação, 
através do Pai-lamento, onde 
deverá ser formada uma comis
são para apurá-las.

O referido matutino esclare

ce que essas denuncias foram 
feitas pelo sr. Benedito Costa 
Neto, que subiu para Petrópo- 
lis para expor ao presidente 
Dutra o que se passa nos novos 
'znunicipios paulistas. Nas 
próximas ses&Jes da Camara, 
provavelmente na quinta-feira, 
o sr. Costa Neto fará sensa
cional exposição da tribuna, 
propondo a criação de uma 
comissão parlamentar de in

quérito, para que apure “ in lo
co” as irregularidades que fo
rem apontadas.

Por sua vez o líder da maio
ria, sr. Acurcio Torres — diz' 
o “ Diário Carioca” — mani
festou ao gal. Dutra o propó
sito de tomar medidas no sen
tido de apressar dita provi
dencia, dado seu caráter e ur
gência .
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Emenda pior do 
que o soneto

' O i-ioblema dos vales úmidos 
deste Estado vem sendo obje 
to de consideração dos nossos 
administradores e homens pú
blicos desde os tempos do lm- 
perio. Tudo que se estudou, 
planejou e sistematizou, tudo 
que. se propôs e se aprovou,' 
dnnmte esse longo espaço d; 
tenipp, nãtr conduziu, porém, 

■ até .agotn. a uma solução sa
tisfatória. Terras fertilis-hmau 
t com imensas possibilidades 
l oriiuuiéce.r, assim, a fornecer 

.rendia,entoa mínimo r, trans 
■formadas em fâutanos. As 
drenagens e lipczas procedidas 
não foram de molde a introdu
zir modit.cni concretas c 
valiosas na situação; a? cçusas 
continuam ; íaticarr.ente r.o 
mesmo pé.

A ái ea dos nossos vales uni
dos tem entretanto, capacida
de para Constituir u:u grande 
çéleipo, uma c.dr.viave! fonte 
abastece dura. Nenhuma obra 
publica, por ãso mesmo, teria, 
entre nós, oportunidade <le pves 
tar benefiicos coletivos muna 
piopoi ão altíssima, em rela
ção ao capital que fosse dis- 
pendido.

S. PAULO, 23 — Emerson
escreveu uma vez: “ São des
necessários para nós, norte- 
americanos, aqueles que so 
contentam apenas de fazer 
apenas o que outros fizeram 
anteriormente. Esses indiví
duos tão inaptos para compre
ender que cada dia que apare
ce traz-nos unia luz nova” .

No n e’o da serie de govci- 
uos nitidamente pessoais <3 
■paiUdar.os que, vinha tendo 
o Brasil, a presidência atual 
;narea um ru ro novo em nos-o 
pais. E’ verdade çoe o gover
no Dutra traduz uma defor
mação do presidencialismo. 
S:gn’fica o seu ministério tri 
partite uma novidade, que não 
st encontra em nenhum regi 
me presidencial, a não ser nos 
períodos de guerra. O proprto 
Roosevelt. que era um homem 
oceânico :> extravazar os d"i 
dros parti irios. não cheg~. 
em seis anos de governo, ao 
que vimos empreender o go- 
nefal-presiderte no Brasil, com 
a experiehcia democrática em 
que estamos engatinhando.

No arcabouço do sistema 
presidencial está o governo de 
partido: A agremiação que 
vence nas urnas é quem gover
na. Faz o presidente o seu mi
nistério e compõe õs quadres 
da admnistração tederal, ex- 
clrsivamente com gente sua. 
da sua 'facção, da sua confian
ça. O partido que perdeu es
tá perdido Não se deve in
quietar .pela retomada do po
der. senão nas próximas ' elei- 
ria -. Essa é uma educação, i 
i i a mentalidade, é um canon 
c.ue nos vêm do pais onde < 
regime presidencial atingu c

Ao grave sentimento de res- 
pon-:abilidade do general Du
tra o que se afigurou desde as 
elekêès de 45 (e disto posso 
dar depoimento) é que uma 
talbuciante democracia como 
esta nossa, não seria permiti
do lançar-se, depois de quator 
ze anos de ditadura ou senü- 
ditadura, á pratica dos meto 
dos rigios do governo pres.. 
dencialista americano. Já na 
campanha, ele foreejou poi" 
elevar-!he o tonus por todan 
as formas. Se há no mundo 
uma medida para uma elei:ão 
de alto timbre cívico, é a em 
que o brigadeiro e o general se, 
empenharam há três anos nes
te pais.

Setí método, o método que 
êle adotou, foi considerar o 
adversário também como ura 
instrumento adequado á re ni- 
plantàção da democracia no

asi}. Considerou-se, pois, 
. jmo um aliado da UDN e do 
PR nos processos de reeduca
ção da nossa gente para c 
aprendzaclo das instituições 
livres. As palestras que a es
se respeito eu entretinha com 
o geneia! Dutra, nosso adver
sário, r.o Rio, etam tão atraen 
tes que, qrando ele ve:o a São

Paulo ler o seu discurso do 
Largo da Si, concebexos nos 
“ Diários Associados” uma for
ma O j í  geoeris de receber o 
ininvgo. Fo.ros aos chefes da 
UDN e do PR e com frases de 
boas vindas redigidas por eles 
compusemos uma pagina do

general Dutra, da campanha 
de 45, foi que num solo cívico 
ainda não estratificado, o go
verno presidencialista de uín 
só partido só faria exacerbar 
as oposicões, sem beneficio con 
secutivo paia a educação Je- 
sidente dĝ  grei vitoriosa nas

•Diário de São Paulo” , saudam 1 com uma paciência de evar.ge-
do ao candidato do PSD. Es- 
sa atitude não representava 
nenhum supra-sumo de coAlia- 
lidade ou de cortesia, mas uva 
tática. Nós precisavamos de
monstrar ao adversário que 
nossas leg? es estavam.- unidas 
Ou fosse que o general e o bri
gadeiro tinham um alto inte
resse comum: ir aos comícios, 
e neles decidir da sorte da: 
suas pretensões reciprocas ao 
Catete. Preihiamos para isto, 
as paixões de um e outro lado, 
mostrando-lhes que o quere- 
mismo 6 o comumsmo é que 
eram os adversários a comba
ter e a derrubar. E uma gio 
v a que tiveram r.ossos jornais 
e radio-' em contribuir para 
que se cria-se o estado d’ulma 
da comunidade dos interesses 
entre os tifa partidos e os do!: 
candidatos á sucessão do te- 
nnor Getoiio Vargas.

A conclusão que extraiu o

RETRATO DO BRASIL

Arrendamento da terra

Cuidar co j roble va sem «. 
devido cuidado resultaria, i o 

-iém numa espéc e de emendt 
: pecn que o . o.ieto. Há um li

mite natural e verdadeiramen
te latransponive! nos serviços 
de flrenagtm. s nv cuja exata 
observância tudo enveredaria 
por rma stuação desastrosa. 
A drenagem precedida a fundo 
cons.itui.ide rua se ecavações, 
em vez de dar saída á: aguas 
mortas, porni tiria. ao contra
rio, a invasão das aguas sal- 

■ gadas, nas maré- mais fortes. 
E as t riras, que deveríam ser 
vir f.s atividades agr’ colas, 
cum prgveito e eficiência* es- 
terd;sr.m-se uo contacto. ou 
melhor sób os efeito; inexorá
veis d.o .eiemehio marinho.

Conhecimento do problema, 
táto. troeinio, exatidão nos 
processos d-.* trabalho eis o 
qfe so exige, portanto, do 
quantos r.e encarreguem cia efe
tivação de obras no; vales 
u.i idos! para sua redenção c 
aproveitamento.

Segundo informa. 3es que 
possuímos, não foram essas, 
contudo, as condiç/fcs que se 
positivaram poi servi cs rea
lizados no canal de Santo A!- 
bei'to, neste I s ado.

Cavou-se demais, e a conse
quência é que ao vale c tá,re
servado um melancól co desti 
no, pelo contágio da agua sal
gada .

A perspectiva de tinia terra 
de Canaâ. transí ou-se na dum 
realidnde de uma próxima zo
na safara e nesqiínha.

Clinica de Senhoras
— D ü  —

I)r. E telvm o Cunha

seu maior ílorescimcnto, ao 
lado do seu maior policiamento. 
Lie 20 a 22 milhões de eleito
res, na America do Norte, s? 
resignam ao ostracismo, e vão 
l atejar no limbo da oposição, 
desde que a maioria do cie to- 
íado decidiu que o candidato 
la outra metade ir.ais um, •<• 
quem deverá ir ao governo. 
O que está no poder, pela maio 
ria dos sufrágios, administra 
sozinho e n nguem ousa consi 
Jerar que existe usurpação ou 
cobiça no fato dele assumir, dt 
torpo inteiro, a responsabili
dade de governar. Povo e eli- 
*e dos Estados Unidos têm for
mado a sua educação cívico 
nesse molde, e, não há no ho 
rizonte nada que indique que 
os americanos desejam modi
ficar esse padrão da sua demo
cracia. Se o eleitorado premiou 
com o seu apoio a corrente 
republicana, que os republica
nos tomem conta do poder, u 
governem, O que resultar cie 
tom oi de mau é culpa deles. 
Acomodem-se na maquina ad
ministrativa e política e vão 
traba har. Dai a quatro anos 
é ao povo, nos comícios, que 
compete julgai desse trabalho.

A o contrario cio que se podería esperar, a exploração 
agro-pecuaria , por parle ile arrendatários é relativamente 
im portante, no con junto das atividades rurais do piais. Es
ta é uma constatação oferecida pelo censo agrícola de 1910. 
Em verdade, dos 1.9114 589 estabelecim entos recenseados, 
221.595 era explorados por arrendatário», 1.376.602 pcior. 
proprietários. 178.376 por adm inistradores, 109.016 poi 
ocupantes, para 19 000 não liavendò declaração. O bserva- 
se, desse m odo, que mais de quatro quintos dos estabele
cim entos são explorados pelo proprielario, ou diretam en- 
le — 72.38', —  ou por m eio de um adm inistrador — 
9.37ÇÍ.

Constituindo 8 l,s5 'c  d-.- total dos estabelecim entos, es
te grupo abrange 87,05'í da área lotai, dá ocupação a 
87,42(7 do pessoal e contribui com  90,OIH para o valor dos 
estabelecim entos e com  80,30ri para o v.tlor da produção 
l*or razões óbvias, a exploração por meio de um adm inis
trador é mais frequente no caso de srandes propriedades; 
a área média do estabelecim ento assim explorado é dc 251 
hectares, enquanto a riu exnlorado diretam ente pelo pro
prielario desce oara 92. Corrclativarocnte, na prim eira 
classe, são m a:s elevadas as medias por estabelecim ento 
do valor do estabelecim ento, do valor da produção e do 
num ero das pessoas ocupadas. 51as os valores m édios por 
hectare, tanto do estabelecim ento com o da produção, são 
mais elevados na exploração direta do proprietário.

A exploração por parle de um arrendatario estende-se 
a mais Uc uni décim o do num ero total dos estabelecim en
tos. A  área m edia e o valor m édio dos estabelecim entos 
arrendados, com o tam bém  o valor m edio da sua produção 
e o  num ero m edio das pessoas ocupadas, são. no entanto, 
in feriores ás médias correspondentes para os estabeleci
mentos dirctam ente explorados pelo proprietário; é. p o 
rem , lcvem entc m aior o valor m édio da produção por h ec
tare e sensivelm ente m aior o por pessoa ocupada.

Os estabelecim entos explorados por ocupante, via re
gra ocupante a titulo precário, representam uma fração não 
desprezível do num ero total, cerca de 5,72%, mas dão ocu 
pação a uma m enor fração do pessoal, rçrca  de 3.56ri, c 
contribuem  com u '" i  fração ainda menor. 2,S9ri. para o 
va lor da í -c -d c  ; . Xesta classe, ie valor m edio da produ
ção nor hectare excede a m édia geral, enquanto o da p ro 
dução por pessoa fica in ferior c média geral. Todas as d e 
duções aqui referidas constam do trabalho “ A Estrutura 
íla Econom ia A gro-pecuaria  do B rasil” , do prof. G iorgio 
M oriara.

lista, por elaborar o governo 
tri partite. Lançando, um pou
co ás urtigas o PSD, logrou 
superar o partido para atingir 
a naçãc . Não quis ser o pre- 
isdente da grei vitoriosa r.a 
urnas mais livres que ainda 
viram os brasileiros. Cora.;o 
sair.ente, denodndamente, ul
trapassando o quadro partidá
rio, chegou até a superfície 
nacional. E, num largo an.pk- 
xo, abarcou a três partido 
democráticos, dentro do seu 
feixe ministerial. Em vez do 
ensinar regras de disciplina 
democrática de longe, aos par
tidos, transformou o mi;vste- 
rio num curso, c nele matricu
lou pessedistas, udenistas e 
republicanos, fcstá pois em 
íuncionarrento há dois anos o 
Externato Dutra, com resulta
dos invejáveis para o aprovei
tamento da íamila republica
na .

Que mestre seguro do seu 
oficio heroico não nos tem sai 
do o professor cuiabuno! Quem 
quer mais trocar esse tipo dc 
cordura, tle benignidade pre d 
dencialista, por utn exemplar 
feroz da nossa selva partida- 
r'a? Quando um pessedistn 
nos chega e aponta o senhor 
Nereu Ramos coa;o o ir odeio 
do companheirismo partidário 
mal sabe esse homem que ha 
sua apologia do chefe do PSD 
está o enterro do candidato á 
presidência. Qual o brasileiro 
que deseja ver um pres:dente 
faccioso ocupado com os inte
resses do seu partido, se a ex 
periencia ptesidepcial atual éj 
que está sendo a ideal para a | 
paz política c a educação Joj 
nosso povo. a fim de praticar] 
o governo livre, nos tipos su - ] 
ço ou yankee?

Do Externato Llutra ê don
de deverá sair o figurino, que 
as costureiras do baile da se
cessão precisam cop'ar e lan-

O cortejo aniversita- 
rio de São Francisco 

da Califórnia
LUIS Í)A CAMARA CASCUDO

(ESfEClAL PARA O “DIAHIO DE NATAL”)

Etn princípios dc Novem bru a Cidade de São iTanclsc? 
festejou  o aniversário do descobrim ento da  Baía do mesmo 
noine lia cento e setenta e nove anos.

Muita gente está convencida de que o am ericano do 
norte é um m atador das suas tradições, in im igo da sua his
toria, vândalo esfom eado, espatifando quanto possa lembrar 
velh ice e tem po passado.

Quem  viveu  algum tem po por aquele m undo di* justa- 
mente o contrario. Só se muda, só se transform a, só se mo
difica no Estados Unidos o que deve ser m udado, transfor
mado, m odificado. Tudo quanto estiver relacionado com  um 
episodio liistorico está sagrado p.ara sempre. X inguem  mexe. 
X ão ha atrevim ento capaz de pôr o dedo em cim a. Vexes 
constróem  um edifício  im enso para cobrir uma casinha em 
que nasceu um poeta grande ou viveu  um dos presidentes 
m aiores da federação. Ha nos Estados Unidos ruas com no
mes de duzentos e mais anos.

Em São Francisco da Califórnia, cada Novembro, ha 
uma festa ofieial e popular, com em orando o descobrim en
to da baía deante da cidade imensa. Não se trata de uma 
com em oração burocrática e sonolenta com o a fundação do 
R io de Janeiro dentro da Frcfeitnra do Distrito Federal. 
Em São Francisco é um dia cheio de evocações históricas, 
com  representações que trazem ao espirito do norte am eri
cano de h o je  o trabalho do norte am ericano de ontem e d« 
ante-ontem .

Um desfile que .custa m uito dinheiro é mantido orgulho- 
samente pela Prefeitura e pelo povo com o uma exibição 
visível da grandesa urbana e do esforço do homem de Sáo 
Francisco atravéz dos séculos.

O desfile de N ovem bro de 1948 constou em 218 unida
des em marcha, num total de sessenta e cinco mil pessoas, 
7om oitenta e n ove bandas de musica e trinla e nove ban
das de clarins. Naturalm cnte as “ g ir ls”  não faltaram com  h 
plastica ostensivamente verificável em sua beleza. Oitenta 
c duas "g i lr s "  vestidas de tam bor-m ór evoluíam, fazendo 
piruetas com  cs bastões-de-ritm o, ornamentados. Centenas 
de cavaleiros, veslidos r«gorosam cnte com o na época dõ des
cobrim ento, isto é, em 1769, desfilaram . Uma caravela por
tuguesa passou tam bém, em elma de um carro alegorioo. 
Podia-se dizer que era a proprie. Historia revivida aos olhos 
de 1948.

Este é um Fistudof. l uidos pouco citado mas m uito d ig 
no de exem plo na m em ória dc quem adm ira apenas a b o r 
racha de mastigar e Hoilytvood.

Crime na Catedral
DOROTHY THO.V1FSON 
(Copyrigth tios “i>. A.” )

O drama do Cardeal Min- 
dszcnty já foi descrito por 
uma grande poeta, T. S. Eliot 
Prêmio Nobel de Literatura 
de 1948, que concentrou a 
sua poderosa imaginação 
num í 3,to bem remoto, o as
sassínio do Thomas B-erljr-t. 
Arcebispo de Cautuaria, de
pois de um julgamento “po
pular” pelo: leais cavalheiros 
do Rei Henrique II.

4' ri ri
b e m  querer paraie-

rrigas, ó.scinantes da políti
ca c o podei' temporal.

E embora ele fosse atirado 
pelo povo de Cantuária, cujo 
■coração estava com ele, a süa 
volta não foi absolutamente 
festejada, porque, como re
vela nos seus cânticos o cô- 
. j  dt mulheres de Caiuuá- 
ria, o povo receava que a sua 
presença provocasse novas 
opressões do Estado. Os ho
mens dc Cantuária não eram 
heróis. Queriam era viver 

d: ri rilos forçados, a questão era
semelhante á atual, O Rei (o em paz. Nem Pocket se v iu  

çar. U.ra luz nova, uir.a ^  j Eslado), que tinha proporcio | livre de tentações, como se 
... x.-. nado ao granqe Arcebispo vê pelos quatro Tentadores

muitos favores, sobre os as- que aparecem nas m-ais for- 
suntoc esoirituais, nos quais tes cenas do drama de Eliot.

emersoniana surgiu há três  ̂
anos nos baixios da vida de
mocrática nacional. De eon- 
suvá la depende a felicidade 
da nossa terra,e nossa gente.

ALCANCF, A FELICIDA
DE QUE ASPIRA!

Procura dc conhecer o 
meio de vcnccr as influen 
cias opostas á sua felicida
de ,e vença os obstáculos 
da sorte usando um TA- 
LISMAN eficiente no as- 
sunlo. Peça sem compro
misso o interessante fo
lheto explicativo, a P. 
EMTE, Caixa Postal 11» 
— Porto Alegre — R. 
Grande do Sul.

devia lealdade á Santa Sé.
Becket fez. uma viagem ao 
estrangeiro e o Estado teria 
fica ’o muito satisfeito se ele 
permanecesse no estrangeiro 
e não voltasse, para forçar 
com 3. sua presença, o desfe
cho da questão. Mas Becket. 
como o Cardeal Mindszenty, 
voltou.

ri ri ri
Becket que era um auste

ro asceta, fôra antes um ho 
undo. que amava 

equintes,tào luxo, ass.in-

| ro asceta, f< 
í | mem do mu 
' j os requintes

< ESP ECJ ALISTA) 1 
Corso de aperfeiçoamento 

no Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Onda» ultra-curtas, bisturt 

eletrico, cletrocoagn- 
lação etc.

Cap*cr — Tumores
CONSULTAS:

Das IS hora» em diante 
exceto aos gabados 
CONSULTORIO :

1 Rua Cel. Bonifácio, 222 
Foue: — 108» 

RESIDÊNCIA :
| Rz>* Joaquim Manoel, 691 

Pctrunoli*

NOVA YORK. via t acuo —  | 
V i-m e, durante o  mès de d e 
zem bro. pela prim eira vez em  
15 unos, im possibilitado de a- 
com pauhar as flutuações dia- 

as uu cena. to m undial. As tre- 
: enuas realitiaúes que o  nosso 
novo governo tem  cie enfrentar 
ca. ecem -m e. entretanto, mais 
acentuadas ainda.

Não há môicaç&o dc qualquer 
ite.iuaÇSo na intensidade da 
acr ,a disputa com  a União S o- 
v cuca . Os esforços de Cachin. 
Toghatti e outros leaders com u- 
■ ..sta.- r,a Europa Ocidental p a 
ul abrandarem  as dem ocracias 
iara uma nova ofensiva de paz 
•ussa não convencem . N ão há o 
r.ais leve sinal de que o  K rem - 
n p.etenda m odificar a sua 

i >1 xa  de expansão agressiva 
v. ,ie abanfiouar os seus propo- 

tos ne fom entar a resolução 
niuicíial. O ritm o cia campairlra 
comunista na Europa, indubita- 
velmeute arrefeceu. Em grande 
7a,te isto se cieve ao transpor- 
e aéreo aliado paia Berlim  e 
t.i relativo sucesso cio Progra- 
r.a de Reconstrução Européia. 
Vias no Ex trem o Oriente e no 
Oriente P roxim o as atividades. 
ío . comunistas foi'am  grande- 
r.ente aceleradas. A  China par 
•ecé hoje  m ais próxim a do ^o- 
T.inio estra n g e iro 'd o  que ■em 
qualquer outro m om ento da sua 
h storia moderna. Se o  regim e 
controlado pelos soviéticos íó r  
imposto ao povo chinês, o  sur
to do nacionalism o n o resto da 
Ascá será do padrão russo. Com  
o correr  d o  tem po, o  Ocidente 
não podería contar com  mais

O s  problem as de-Trum an
SU.MNEK YVEULÉS

(E x-sub-secretá iio  cie Estado cios Estado Unidos)
• C opyright dos "D iá rios  A ssociados” )

giave am eaça do que a arregi- | m e.os de recuperação nem se 
merxtação na Asia de centenas . subm eterão aos padrões de v i
de m ilhões de homens e m u- I da mais baixos que lhes procu-
lheieá  e a utilização dos seus 
im ensos recursos naturai» para 
íacdita i o  avanço dos o b je t i
vos do K rem lin. D urante as u l
timas quatro semanas, a posi
ção das dem ocracias tom ou-se  
mais solida. H ouve progresso 
nos preparativos para a con 
clusão <ia aliança de seguran
ça d ó  Atlântico Norte. O en
tendim ento alcançado pela In 
glaterra e França dim inui a 
probabilidade uc que se con ti
nue a fazer sentir a influencia 
do ponto de vista favoravel á 
Alem anha que vinha norteando 
a' politiea norte-am ericana. Ha 
Xirna com preensão mais clara 
em  W ashington de que não p o
derem os esperar uma verdadei
ra reconstrução européia en 
quanto os receios franceses de 
uma Alem anha industrializada 
e  aemácia não se tiverem  dissi
pado. O acordo ’ com ercia l de 
cin co anos assinado há 10 dias 
pela Inglaterra e  a Polonia a- 
centua o  fracasso do governo 
soviético no seu proposito de 
isolar os seus satélites da E uro
pa ocidental. M ostra que o s  paí 
ses da‘ Europa oriental não se 
primarão uifteímidamente dor

gravem ente a autoridade das 
Nações Unidas e  prejudicou  
inegavelm ente o  bom  entendí

mente im provável que o  gene
ral Clav e o  seu parceiro no 
Pentágono, o general Prapèr, 
continuem  a orientar a nossa 
política na Alem anha. E' amda 
mais im p iova ve l que a frágil 
tessitura do entendim ento in - 
ternacibnal continue periodica
mente a se, cjueb. ado pelos m - 
ros d t Berlim  do coronel H ow 
ley.

Não ha-razão para um pess
a im por o  program a econom i- 

co  d o  K rem lin. Contudo, os b e 
nefícios que d etorrerão  para o 
ocidente de tais vantagens a- 
cham -se ameaçados por dois 
per gos iminentes.

0 prim eiro é a possibilidade 
o e  que o  Congresso Am em cauo 
não aceite o  program a de rear
m am ento que é im pe-íos^inente 
necessário nas condições atuais 
au mundo, cie.xando assim do

con vencer as dem ocracias eu
ropéias de que os Estados Uni
dos estão iireyega  velm ente
com prom etido a prestar auxilio 
no caso « e  uma agressão suvié- 
tica.

O outro igo é que a p o
lítica da I. g-aterra na Palesti
na continue a ser a política do 
sr. Bcvin. A  política do sr. B c- 
vin ío i jusiam eute analisada 
por um dos seus criticos britâ
n icos com o a causa do od io in
tenso dos judeus aos ingleses; 
da suspeiia oos árabes; da per
na da cooperação norte-am eri
cana; e das Vitorias taticas da 
Rússia. Mas tie um  m odo mais 
am pM  tem  sido essa politiea 
desastrosa, pois enfraqueceu

mento anglo-norle—am ericano ámism o im placável, nem  caus;
num m om ento em que era ir - j para otiim sm o. A guerra paie- 
dispensável a mais franca co la 
boração. E a m enos que >eja 
posta de lado, abrirá aos com u 
nistas as portas do Oriente M é
dio que pretende fechar. As 
m odificações no Departam ento 
ie  Estado dão a certeza de que 
haverá uma com preensão mais 
intima nos trabalhos da Casa 
Branca c  do Departam ento de 
Estado na direção da politiea 
exterior, e que os porta-vozes 
io  serviços armados no C onse
lho N acional de Segurança não 
mais decidirão qual deve ser 
essa politiea. A lem  dos seus c o 
nhecimentos. da sua exp eiien - 
cia pessoal, o sr. Aeheson é  um 
estadista dotado -de notáveis 
qualidades. Possui visão, é um 
hom em  que- não receia as sua; 
rtiiivicções. e tem envergadura 
paia  iniciativas construtivas. E 
o  que é de todo importante, sa
be que r.-sos iniciativas nenhum 
valor terão a menos que sejam  
fortalecidas. E’ pouco provável 
que perm ita por mais tem po 
que outras repartições m enos
prezem a autoridade do Depar-' 
tamento de Eítado. £ ' igual-

O primeiro apelou para o 
seu antigo amor ao lUxo e 
acs privilégios que seria 
comprado pelo simples silen
cio. “Se despreocupado, ho
mem! O homem despreocu
pado vive para comer cs me
lhores jantaras”,

O segundo apelou para o 
seu antigo amor do poder. 
Renuncia recomendava o 
Tentador ,a essa “pretensão 
sacerdotal” . Adere ás forças 
do Estado. Renega a autori
dade da Santa Sé. “O verda
deiro poder é ccmprado pelo 
preço de uma certa su b m is
são. O teu poder espiritual é 
perdição terrestre. O poder 
está presente naquele que o 
possui".

O terceiro apelou para a 
revolução. “Reune-te ao po
vo com a ajuda das potên
cias estrangeiras e derruba 
o Estado” .

O quarto Tentador ofere
ceu a mais docé de todas as 
tentações — perseguir deli- 
beradamente o martírio para 
poder usar uma coroa de glo
ria muito superior a toda 
grandeza terrena — a mais 
sutil de todas as tentações 
para o orgulho de um cren
te. Mas ele viu que ' nessa 
tentação havia o pecado de 
.ser voluntariamente cúmpli
ce da sua morte.
W

Thomas Becket, Arcebispo 
de Cantuaria, “ renegado pá
ra o Rei ’ , rejeitou todas as 
tentações. Parece que o car
deal húngaro foi também as
saltado por todas essas tenta- 

jninação. sacrifícios contmuos e ■ c rejeitoU_atí. Mas a re. 
íorça superior até que a uita- > j .
dura soviética compreenda qut* compensa de Bec*cet foi O 
o mundo ocidental não sofrerá niartirio que ele procurou é- 
um colapso e que os povos das vitar seguido por tuna it*- 
democracias ocidentais não se . _deixarão enganar. intimidar ; «onda conclusão popular, a
nem derrotar.

ce m enos provável cio que hi 
um  ano. Mas não ha, sem du 
vida, nenhum a razão paia 
julgar que exista no preseat 
qualquer sinal de que possante 
evitar uma prolongada com pe 
tição de forças com a Umã 
Soviética. Com o • o» aoveri. 
David LJierithal, não consegu 
tem os confiança confiando t 
bom ba atômica, a uii,ca esp, 
rança tie segurança esta na uís 
posição do povo americano e 
apo.ur uma política a n u -e x p ’ ’ 
e.onista para com a Ri!.-.s:a ' u‘ 
com o uma politiea u a.s pos,t 
va de reconstrução ciemocra; 
ca tal com o fo i recomendar 
pelo presidente Truman na si 
mensagem inaugural.

Isto
ciência

igm íicá prolongada PU 
níquebrautavel òeter-

] fCentinâe ua _ Ia pagrlua)
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PORTO -  AEROPORTO
O JPOBTO

LOIDE BRASILEIRO — 
O paquete 'Rodrigues Alves 
6 esperado aqui dia 22. vindo 
do norte. Fro.seguirá para o 
sul, até Santos e escala.

— Do Rio é esperado aqui 
dia 2 ;de abril, o paquete Pará. 
Pros eguirá para Pelem e es
cala .

— O paquete Campos Sales 
saiu do Rio dia 4, sendo aqui 
esperado dia 12. Do nosso por 
<o, prosseguirá para o norte, 
até Manaus e escala.

— O paquete Duque de Ca 
xias está sendo esperado aqui 
dia 14, vindo do norte. Prosse
guirá para o sul, até Santos e 
escala.

— Saiu de Porto Alegre dia 
l c em. demanda dos portos do 
norte, até Natal, o cargueiro 
Rio Tocantins, sendo aqui es
perado dia 10. Retornará da
qui ao porto de origem e esca
la, recebendo carga.

— O cargueiro Rio Gurupi 
e esperado aqui. na I1* quinze 
na deste, vindo <le Bclem e es
cala. Prosseguirá daqui para 
o sul, até Porto Alegre e esca
la, recebendo carga.

— De Porto Alegre, saiu. em 
demanda dos portos do nyrie, 
até Natal, o cargueiro Bandei
rante, sendo aqui esperado dia 
18. Retornará daqui ao porto 
de origem e escala, recebendo 
carga.

— Sáirá breve de Porto Ale- i 
gre, em de r anda rios portos i 
rio norte, até Natal, o carguei
ro Jangadeiro. sendo aqui es
perado na Ia quinzena cie 
abr.I. Retornará daqui ao por
to de origem e csca'a. receben
do carga.

— O cargueiro Rio Parnai- 
t>a é aguardado aqui d a ' 
10, vindo de Porto Alegre e es
cala. Do nosso porto retorna
rá ao de origem e escala, re
cebendo carga.

COMPANHIA COSTEIRA — 
De Belem está sendo esperado 
aqui amanhã, p>ela manhã, o 
paquete Araranguá. Prosse
guirá para o sul, até Porto 
Alegre e escala.

— O paquete Itahité está 
Pendo esperado aqui hoje, vin
do de Porto Alegre e escala. 
Prosseguirá para o norte, es
calando em Fortaleza, São Luiz 
e Beiem.

—- O cargueiro Arassu’ es
tá sendo esperado aqui dia 16, 
vindo de Santos e escala. Re
tornará daqui ao sul, escalan
do em Cabedelo, Recife, Rio e 
Santos.

— O Rio Juruá é aguardado 
aqui amanhã, procedente do 
sul. Retornará ao sul, até San
tos e escala, recebendo carga.

— Ò cargueiro Campinas e 
aguardado aqui dia 11, vindo 
rio sul. Retornará do nosso 
porto ao sul, até Santos e es
cala, recebendo carga-

C1A. COM. E NAV. — 
Do ?ul está sendo esperado 
aqui dia 25. o cargueiro Cahi. 
Daqui irá a Areia Branca.

AIOORE MAC CORMACK -  
O Mormacdove é esperado aqui 
amanhã, procedente de Nova

York. Do nosso j.orto retorna
rá ao de origem e eseala. rece
bendo carga.

— O Mormacdale é aguar
dado aqui dia 23," porcedente 
de Nova York e escala. Do 
nosío porto retornará ao de 
origem, recebendo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS DF,

BALTIMORE. FILA
DÉLFIA E NOVA
YORK
— O Morr.ackite sairá di* 

11 de março.
•— O Mormacreed sairá dia 

25 de março, todos para por
tos brasile ros.

THE BOOTH LINE -
— Está sendo esperado de 

Antuérpia e Londres, na 2a 
quinze ia de n arço, o vapor Bo- 
nifaee, que receberá earga em 
nosso porto para Lisboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do cont nente europeu.

— Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vapor Dunstan 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia Informadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta ci 
dadç, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei 
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma 
nhã, e para Campina Grando 
ás terças p sextas-feiras. Pa- 
Recife ás terças-feiras e sa- 
bados.
AVIAÇÃO

AEhOYIAS BRASIL — De 
Belem para o Rio, passou dia 
3, o PP-AVW, tendo desem- 
oarcado aqui:

De Fortaleza: Newton Pe
reira Rodrigues, Valdeito Lins 
e Nilton Luciano Gomes. Con
duzia ém transito 11 passagei
ros.

Embarcaram, pára Recife: 
Lucio de Almeida Amazonas, 
llidio Morais de Albuquerque, 
João Felix da Silva, José Al- 
randir. Clovis Mota, lolanda 
Barbalho iCoriolano e Mario 
Roberto Barbalho.

Para Salvador: Aster.o Pin
to de Monte e Antonio Firmo 
do Monte.

Para o Rio: Ângelo de Quei
roz Varela.

LAP — Dia 6 c-hegou do Rio 
o PP-LPE, desembarcando 
aqui:

Do Rio: José Felix do Prado 
De Maceió: Neusa Mendon

ça e Raimundo Chaves.
De Campina Grande: Julio 

Coelho Lima, Manoel Pinto de 
Azevedo, Antendi- de Araújo 
Silva e Zacarias Lipa Pessoa.
A aeronave retornou ao Rio, 
no dia seguinte, levando:

Para Recife: Maria Neide 
de Carvalho, Argeu M. Sales, 
Durval Tavares de Lucena, 
Millke Freeman, Américo Luiz 
da Rocha. Aluizio Lobo das 
Mercês, Julia de Arruda Cam
pos, Armando Lins, Manoel 
Marques da Silva, Frederico 
Simões Barbosa e Velucia Pai-

Hisforias verdadeiras, historias vividas-i ' *v

A s desventuras de um D. Juan
0 caixeiro descobriu a “ M)!e. Monstache” -Um a con

quista á valentona e duas costelas partidas

|  MOORE-McCORMACK
?/

MOKMACDOVE” Esperado de Nova York e escalas a 29 
do correme, receberá cargas para Nova 
York e Philadelpliia.

PRÓXIMAS SAÍDAS DL BALTIMORE. NOVA YORK 
E PHILADELPHIA

•MORMACDALE” Sairá de Nova York a 25 de fevereiro 
MORMACKITE” Sairá de Nova York a 11 de Março 
MORMACREED“ Sairá de Nova York a 25 de Março

Mais informações com

MOORE-McCORMACK (UVEGICIOl S.
RECIFE-SAO LUIZ - B A H IA -R IO - 
SANTOS - BELÉM - SÀO PAUI O 
NATAL i Rua Frei Mlguellntio, j«

PAUIS — .1 usio llalbus. céle
bre no bairro da Muetie pelo 
ehiste e graça das suas respos
tas c “ saidas": as donas de ca
sa preferiam fazer fila á porta 
da confeitaria em que ele tra
balha só para ouvir o seu re
pertório de gracejos e lorotas. 
Esse varapáu, desengonçado até 
mais não noücr, respirava bom 
humor c alegria dc viver. No 
meio, tão afetado e pedante, de 
Autenil, o nosso herói não co
nhecia ninguém que lhe fizes
se frente, graças á sua lábia c 
ás suas raçoadas.

Dizemos hem: "não ccnhe
cia" . . .  isso porque agora tal 
lacuna já foi hem preenchida.

Em matéria de maldade. Ana 
Maria Muraille — valha-lhe o 
sobre-nome , uma valente
mocetona de 29 anos de idade, 
lá da Auvergne, deu mostras 
cabais de tanta força que a le
varam ao bauro dos réus. Alas. 
«assemos aos fatos.

O erig.açuão caixeiro de mer
cearia morava num sexto an
dar, a alguns passos cio nego
cio em que trabalhava. Alta 
no,te, ao voltar para o seu 
quarto, deu ce cara no estrei
to corredor dos quartos das 
criadas com um “ indivíduo rio 
sexo feminino" (são os termos 
textuais cie que usoui de es
plendida compleição física, ro
bustíssimo, e servido de um par 
de gigodes negros e violácecis, 

perfeito tipo da “ bacante" 
de zuavo..

Nesse encontro (ou “ recon
tro” .. .)  com a nova criada dos 
moradores do 4.° andar. Justo 
Balbus, viu ou quis ver, um de- 
signio da Divina ■ Providencia.

De fato, como o seu repertó
rio de graçolas já andava meio 
gasto e surrado, a sua "estre
la” empalidecia. Sempre os 
mesmos difos, as mesmissimas 
anedotas e trocadilhos, já sem 
graça alguma.

Mas Ai.a-Maria ali estava pa
ra salvá-lo. Em poucos dias, a 
pobre raçariga era conhecida 
em todo o baiiro, ial como o 
Lobo Branco, sob o apelido de 
Mademoiselle Moustache” (se- 
nhoriía Bigode).

Toda vez que ela saia o.e ca
sa. fosse a compras passeio, ou 
para levar as crianças á esco
la, o nosso caixeiro-heroi a cri
vava de uma rasaivada de di- 
chotes aeerados para maior 
gáudio das freguesas.

Pierre-André Verber
Uma das caçoadâs que mais 

faziam rir era esta: Justo, fin
gindo um ar apaixonado, ou li- 
cencioso, berrava lá do balcão:

— “ Ah! Ah'.., Mademoisel
le Moustache!... Por que não 
namoras comigo? ” florzinha, 
heím?

A pobre da rapariga, corri
da de vergonha, deixava a fi
la, cozia-se as paredes, sob as 
gargalhadas da gentalha. Dez, 
quinze, vinte vezes ao dia, essa 
humilhação sem nome.

Mas o dia dele tinha que che
gar, e o di ama chegou mesmo. 
Uma bela noite. Justo Balbus 
ao salir do - quarto assobiando e 
tiauiea: ido uma modinha em 
voga, viu abrii-se bruscamente 
uma poria: Um braço forte a- 
eaãanhou-o com força irresis
tível. puxando-o para dentro 
de um dos aposentos.

Antes que . tivesse tempo de 
. dar-se contad-z;N 
| dar-se conta de que o autor 

de.-,se “ iapto” não era senão 
“ Mademoiselle Moustache” em 
pessoa, ouviu ele um ruído de 
chaves, bem significativo.

Justo Balbus estava prisio
neiro de Ana-Mana, que de o- 
Ihos esgaseados, fula de raiva, 
e ofegante foi logo lhe. dizen
do:

— "Não querias namorar co
migo? Sou toda tua...
v v i s o

A Cruzeiro do Sul Capitali
zação S|A vem comunicar aos 
seus portadores, de Títulos, 
que, nesta data, mudaram seu 
escritório da Rua Dr. Bara
ta 241, para o Edifício Aure- 
liano, 1° gndar, sala n° 115 — 
Praça Augusto Severo.

I DR. AL VARO VIEIRA 
I Chefe de Clinica Cirúrgica 

do Hospital Miguel 
J Couto
I CIRURGIA GERAL 
! DOENÇAS DE SENHORAS 
I ELETRICIDADE MEDICA 
! Consultorio; Av. Duque 
I de Caxias, 198 (Terreo)
I Da* 10 ás 12 e 14 ás 18 
I hor.js — Fone: 1284 
; Residência: Av. Getulio |
Í Vargas, 704 — Fone: 1423

Atordoado, Justo perdera to
do o seu orgulho. Temeroso do 
que lhe ia acontecer, já pensa
va em gritar por socorro.

Somente quem, alguma vez, 
já se viu a sós, trancafiado num 
quarto com uma Erinia, com 
uma Furia, poderá taxar o nos- 
■ o herói de covarde. Não era 
nada “ canja” , oli “ sopa” , a se- 
r.hoiita “ Bigode” , e dotada dc 
um meticuloso espirito de orga
nização, de método, de sistema 
como jamais se viu igual, alem 
cie uma força decuplieada pela 
raiva.

— Podes gritar ~ú vontade: as 
criadas foram ao baille, os mo- 
i adores do 5.° estão no Cinema, 
o meus patiões foram á cida
de. e a do 3.° é surda como um 
porta. Lá embaixo, ninguém 
ouve. Al iás, antes que alguém 
chegue, já terei dado cabo o.e 
U com o meu pote riagun. To
mas. ou não. a minha "florzi
nha” ?

O medo de Justo dera lugar 
ao tenor. Verdadeira corrida 
ieve por teatro o pequeno quar- 
to-de-empregada. Ao cabo de 
tudo, depois de ter levado pan
cada grossa, socos e bofetões 
em penca, lá estava o nosso 
pândego caído entre um nrma- 
rio e a cama, em trajei; de A- 
rião...

Inform ações ú teis

— “ Senhor Presidente” , de
clarou ele no tribunal, “ ela o- 
brigou-me a amá-la. Depois, 
bateu-me como se eu fosse de 
gesso, com o seu pote dagua. 
Meus gritos e berros chegaram 
a acordar o porteiro que veio 
acudir-me. Depo,s, levaram-me 
para o hospital com duas cos
telas partidas. Três semanas 
cem o dedo, e, diante das gar
galhadas com que me acolhem 
em toda parte, sou obrigado a

exilar-me” , isto é, a mudar 
de bairro...

Antes dc condenar Ana Ma
na a três meses de prisão e á 
pesada multa, o presidente quis 
apresentar-lhe os seus “ pesa- 
mes '. Ao que ela, retrucou com 
toda a sinceridade deste mun
do:

— "Senhor Presidente, se o 
sr. Justo quiser... estou ás or
dens... Tenho umas economia- 
zinhas... Tudo se pode arran
jar... se ele quiser casar co
migo

(Copyiight da Agencia Scoop 
e dos “ Diários Associados” )

F A R M A C 1 A 5  D E  P L A N T A O
Farmacia Monteiro, á rua 

Dr. Barata — Ribeira.
Farmacia Santo Antonio, á 

rua Amaro Barreto — Alecrim. 
F IL M E S  D O  D IA :

RIO GRANDE — A ’s 15,30. 
e 2 horas — “ Piratas de 
Monterey” , uma produção em 
tecnicolor, com Rod Cameron 
e Maria Montez.

Preço: Cr$ 7,20.
REX — A’s 15,30 e 19,45 — 

“Mal Presagio” , uma diverti
da comedia, e o seriado “A 
Sombra do Terror” .

Preço: CrS 3,00.
S. LUIS—A’s 15,30 e J9.45— 

“ Garota Providenrial” e “ Dois 
Rivais” .

Preço: Cr? 4.80.
S. PEDRO — 15.30 e 19.30 — 

“ Seu Unico Pecado” , com 
Akim Tamiroff, e o seriado “ A 
So.rbra do Terror” .

ALECRIM — 15.30 e 19,45 — 
“Os Cincos Pimentinlias no 
Oeste” e o seriado “ O Mor
cego” .

POPULAR — 15,30 e 19,30 —
“ Sobra\ um Cadaver” , e a Ia 
serie do “Flecha Negra” . 
PAGAMENTO NO TESOURO

FEDERAL
O Tesouro Federal pagará 

até o dia 15:
A todos que não receberam 

nos dias indicados.
ESTADUAL
O Tesouro Estadual pagará 

até o dia 9:
A todos que deixaram de re

ceber nor. dias indicados.
TELEGRAMAS RETIDOS:

Encontram-se na Dnretoria 
Regional dos Correios e Telé
grafos os seguintes telegra
mas retidos:

ánita Pires, rua Dr. Jero- 
nimo; Ardore; Dr. Borges; 
Cicera Maria dos Santos, rua 
Santo Antonio 76; Carrnen 
Costa; Calmes; Cesar Augus
to, Base Aerea; Cida. Vigário 
Bartolomeu 630; Clotilde Cou
to. Riq Branco 305; Isaias Jo
sé de Sousa, Frei Miguelinho 
33: Josefa Nascimento, Trav. 
Pario Mar 47; Neyva Fagun
des, Joaquim Manoel 695; Na- 
tamar para Zinar Lima; Pi
nheiro; Roque E âge; Socob 
nara Antonio Cabral; Severina 
Linhares, Ulisses' Caldas 275; 
Suassuna; Teroza Filgueira, 
Senador José Bonifácio 227; 
Alzira. Pensão America; Idel 
fonso Maria, P. Morais 742; 
Izaltina Guimarães; José Sea- 
bra. Voluntários da Patria 355; 
João Batista Policarpo; Luiza 
Lopes, 15 de Novembro 158; 
Pilots; Vigilante para Ernesto

anos de idade, natural de Gua- 
rabira, do Estado da Paraiba, 
filho de Manoel Francisco da 
Silva e de dona Maria Gonçal
ves da Silva, com Angelina 
Franco da Silva de serviços 
domésticos, com 31 anos de ida
de, natural deste Estado, filha 
de Ângelo Franco da Silva e 
de dona Julia Maria da Con
ceição, ambos solteiros, resi
dentes e domiciliados nesta ca
pital.

— Almir Ferreira Leal, ma
rinheiro de lA classe, com 27 
anos de idade, natural de Sal
vador, capital do Estado da 
Bahia, filho de Evaristo Fer
reira Leal e de dona Monorina 
Fonseca Leal, com Jurací de 
Morais, natural do Distrito Fe
deral, de prendas domesticas, 
com 32 anos de idade, filha de 
Pedro Celestino de Morais e de 
dona Ermelinda de Morais, am
bos solteiros, residentes e do
miciliados nesta capital.

— João Martins de Lira, aju
dante de mecânico, com 32 a- 
nos de idade, natural de Gua- 
rabira, do Estado da Paraiba, 
filho de Martins de Lira e cte 
dona Francisca de Lira, com 
Albertina de Oliveira, natural 
de Cajazeiras, do Estado da Pa
raiba, com 23 anos de idade, 
filha de Julio Emilio de Oli
veira e de Emilia Rodrigues de 
Souza, ambos solteiros, residen
tes e domiciliados nesta capi
tal.

Emílio.
Registro Civil

Foram feitos no dia 3 do cor
rente no 4.® Cartorio Ji^diriario 
desta cidade, os seguintes re
gistros:

Avenida Deodoro, 635 — Fone: 1531 
------  HOJE ------

Matinéc ás 15,30 — Soirée ás 20 hs.

Piratas de "MLonterey
------ A M A N H A --------
Matinée ás 15,30 horas 

L A F I T É, O C O R S Á R I O  
N A  T E L A :

Soirée ás 20 horas 
L A F I T E ,  O C O R S Á R I O  

N O  P A L C O :
C U O U I T A  C A R B A L L O  

A maior rumbeira de Cuba 
Ingressos ao preço de Cr.S 15,00

R U Y  M O R E IR A  P A IV A
rc>N£3 1I4J • l*u  — CAIXA roíTAL M

i o  compadre 
ojue seu facão é o melĥ T,.,

.. .Totem e a Aveia Q u iser  
que lh e  da 

esse  v i p r f

Quanto V. se sente saudável, 
quando V. tem energia, tudo pa
rece mais fácil. Garanta-se com  
um alimento de alto valor nutri
tivo. Tome Aveia QUAKER dia
riamente. f io  cereal mais rico em 
proteína e vitamina BI. Além 
disso, a Avela QUAKER é deli
ciosa. Slrva-a a toda a família.

EM  SEU  R A OI O - Novela Quaker—
Kio: Rádio Tupf (17 h». 2a., «a., 6a.) S. Pau- 
to- Rádio S. Pauli (11,l í  ha. 2a., 4a . 6a.)

CASAMENTOS

João Patrício do Nascimento, 
servente, com 42 anos de ida- 

| de, natural de Rio Tinto do Es- 
i tado da Paraiba, filho de José 
Patrício do Nascimento e de 
dona Maria José da Conceição, 
com Joseía Ribamar de Lima, 
domestica, com 36 anos de ida
de, natural deste -Estado, filha 
de Francisco Bevenuto de San
tana e c,e dona Amara Maria- 
oo de Santana, ambos solteiros, 
residentes e domiciliados nesta 
capital.

— Antonio Anselmo de Souza, 
comerciante, com 35 aaoe de 
selmo de Souza o de oona Ar- 
sclmo de Souza e de dona An- 
canja Pinheiro de Lima. com 
Aldenora Franco Duarte, dc 
rervicos domésticos, com 22 a- 
nos cie idade, filha de José Au
gusto Duarte e de dona Eíel- 
vina Franco Duarte, ambos sol
te.ros. naturais deste Estado, 
residentes em Parnamirim, des
te município.

— Antonio Francisco do Nas
cimento, pescador, com 46 anos 
dc idade, filho de Manoel Fran-

I cisco do Nascimento e de dona 
Maria Francisca do Nascimen
to, com Maria Egidia rio Nas
cimento, do serviços domesti
co:;, com 36 anos de idade, fi
lha ce Pedro Paulino da Silva 
e de dona Maria Antonia da 
Silva, ambos solteiros, naturais 
deste Estado, residentes e do
miciliados nesta capital.

— Paulo Medeiros da Silva, 
sapateiro, com 33 anos de ida
de, filho de Joaquim Medeiros 
;a Silva e dc dona Maria Iza- 
bel cia Silva, com Josefa Bar- 
. os oo Medeiros, de serviços 
domésticos, com 33 anos. de ida
de, filha de João Francisco de 
Barro.; e de dona Maria Dulci- 
tiéa Barros, natural deste Es
tado, residentes e domiciliados 
nesta capital, ambos solteiros.

— José Francisco da Silva, 
auxiliar do comercio, com 31

— José Marcelino da Silva, 
servente, com 71 anos de ida
de, filho de Antonio Lucas da 
Silva e de dona Maria José da 
Silva, com Ana Batista dos 
Santos, de prendas domesticas, 
com 33 anos de idade, filha de 
José Batista dos Santos e de 
ciona Antonia Batista dos San
tos, naturais deste Estado, re
sidentes e domiciliados nesta 
capital.

— José Franco de Oliveira, 
agricultor, com 41 anos de ida
de, natural de Araruna, do Es
tado da Paraiba, filho de Joa
quim Franco de Oliveira e de 
dona Ana Franco de Oliveira, 
com Ana Felix da Costa de 
prendas domesticas, com 27 a- 
nos de idade, natural de Nova 
Cruz, deste Estado, filha de Ci- 
cero Felix da Costa e de dona 
Maria Felix . da Costa, ambos 
solteiros, residentes e domici
liados nesta capital.

— José Cassiano do Nasci
mento, operário, com 33 anos 
de idade, filho de João Cassia
no Cj Nascimento e de dona 
Maria Conceição do Nascimen
to, com Ana Cassiano do Nas
cimento, domesticas, com 30 a- 
nos de idade, filha de Joaquim 
Vicente do Nascimento e de do
na Joseía Maria dos Prazeres, 
ambos solteiros, naturais de

i Goiauinha, deste Estado, resi- 
1 dentes e domiciliados nesta ca- 
j pitai.

— Moacir Lopes da Silva, 
militar, com 25 anos de idade, 
natural ço Sar.tana do Matos 
deste Estado, filho de José Rai
mundo da Silva e de dona Joa- 
Qtiina Lopes da Silva com 
Francisca Ferreira de Souza, 
natural dc Fortaleza, capital 
Estado do Ceará, de profissão 
domestica, com 24 anos de ida
de, filha de Luiz Ferreira de 
Souza e dona Tereza Ferreira 
de Souza, ambos solteiros, re
sidentes e domiciliados nesta 
capital.

— José Arnaldo Camara, ma- 
rinheiró de 1.® classe, com 26 
anos de idade, filho de João 
Adalbei to Camara e de dor.a 
Joana Xavier da Camara, com 
R.ta Augusta da Silva, de pren
das domesticas, com 25 anos de 
idade, filha de João Francisco 
da Silva c dc dona Emilia Au
gusta da Silva, ambos solteiros, 
natura.s deste Estado, residen
tes e domiciliados nesta capital.
OBITOS

José Lopes de Macedo, com 
1 ano e 1 mez de idade, filho 
de Antonio Lopes de Macedo e 
de dona Maria de Lourdes de
Macedo.

— Um Nali-Morto, filho de 
Manoel Francisco Soares e de 
dona Amélia Soares.

— Antonio Lopijs de Souza, 
com 26 anos de idade, ajudan
te dc motorista, natural deste 
Estado, filho de pais ignorados.

— Francisca Maria do Car
mo, com 64 anos de* idade, casa
da, lavadeira, natural deste Es
tado, filha de Joqo Baía do 
Carmo e de dona Francisca Ma
ria cio CaVmo. ‘

1 Fraquezas em geral? [ 
I VINHO CREOSOTADO j 
i (Silveira) I

CONVITE DE MARMITEIR O
GETULIO: — Venha, briga i eiro! Venha entrar ness .̂ marmita!
(Charge de Augusto Rodrigues — Distribuída pela a AGENCIA NACIONAL)

DR. M IR A B E A U  P E R E IR A  
Avisa que, após um “ Curso de Es* 

pecinlização no Departamento Nacio= 
na! da Criança” , reinicou a sua “ clinica 
de crianças” , á rua João Pessoa, 194 1! 
atendendo diariamente das 15 horas em 
diante.
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MEDICINA PARA 
TODOS

Confusão Mental
C R I M E  E  C A S T I G O

VI varo Vieira

Ha em medicina dive ans es
tados tíe confusão mental. En
tretanto, aqui abordaremos es
sa perturbação de origem tó
xica, também chamada psicose 
por esgotamento. Enter de-re 
por confusão mental um esta
do especifíl em que as vitimas 
confundem: sua própria pessòa 
com outras e estão completa- 
mente desnorteadas cm relação 
ao tempo e ao espaçó. Muití» 
mais frequente do que se nos
sa imaginar, a psicose de esgo
tamento, entre nós 6 alarman
te, prihcipalmente conheccndo- 
se a defic encia alimentar ou n 
falta do conhecimentos vulga
res das necessidades organicas.

Os autores ainda estão um 
tanto “ confusos” sobre essa 
matéria. Alguns acham que a 
psicose é desencadeada á custa 
de urna tox.ua elaboraria "em 
qualquer parto” do organismo, 
subordinaaa, naturalmentc, a 
um excitante, que tanto faz ser 
psicose como físico! Asism. as 
enfermidades infecciosas agu
das podem produzir essa psico
se, destacando-se particular
mente a gripe, a seplieemia. a 
pneumonia, os enterites, as gra
ves perturbações gastricas e re
nais ou, ainda, qualquer molés
tia crônica que debilite o orga
nismo. São, como vemos, diver
sas doenças, por isso diversos 
germes, mas que produzem um 
upo mais ou menos idêntico, 
sempre de psicose. Por outro 
lado, os esgotamentos físicos se
jam de que especie for, podem 
levar a confusão mental. Ci
tam-se os abusos venereos. os 
traumatismos cirúrgicos, celtas 
intoxicações graviaicas. a lac- 
tação, o trabalho de parto, as 
privações demoradas e, particu
larmente, os traumatismos da 
esfera afetiva, emocional e mo
ral, Como se depreende uo ex
posto, causas tão variadas po
dem levar a um mesmo estado 
mórbido, qual seja a confusão 
mental. Daí os autores acena
rem um principio tóxico origi
nário sempre aa mesma fonte, 
responsável pela psicose de es
gotamento. Em geral estes es
tados respondem favoravelmen
te é terapêutica etiológica: se 
se trata de uma doença infec
ciosa, dominada esta, desapare
ce a psicose: se cirúrgica, pas
sado o choque, tudo se norma
lizará. De qualquer maneira é 
sempre util consultar um espe
cialista.

Atenção! Atenção!
“JOIA DE ESTIMAÇÃO

PERDIDA”
Desapareceu no ultimo dia 

de carnaval, durante o corso, 
“ Um raro e lin.lissimo reío- 
gio Classic.15 rubis, todo dn 
ouro”, proprio para senhora. 
“ A Policia cm . busca” , roça 
a pessoa que achou, telefo
nar para o numero 1416 ou 
se entender pes.-oalmei te 
com a proprietária da re.e- 
rida “Joia“ , dona Caroliaa 
Maítielle a rua Mossoró, <23 
que, será sumamente bem 
gratificada.

Já riroensaiíos...
surgiram duvidas novas. As
sim, talvez possamos chegar 
á seguinte conclusão:

ARQUEIROS — Barbosa e 
Castilho.

ZAGAS — Augusto e Wil 
•son — ? e Mauro.

MÉDIOS DIREITOS — Ely 
c Bauer.

MÉDIOS ESQUERDOS — 
Noronha c Bigode.

CENTROS MÉDIOS — Da
nilo e Rui.

PONTAS DIREITAS — 
Claudia c Paraguaio (oii Te- 
sourinlia-.

MEIAS DIREITAS —' Ziz.i- 
nho e Ademir.

COMANDANTES —*, Otá
vio e- (Lconidas ou PiriKn)

MESAS ESQUERDAS! — 
Jair t  Orlando (ou Carhoti- 
nhoj.Jt

PONTAS ESQUERDAS — 
Chico e Canhotinho (ou Bra- 
guinha).

Como se vê, não são mui
tas au duvidas a esclarecer, o 
que/se espera seja poissivel 
no ensaio de quarta -feira, 
quando ao que podemos in
formar. Santos será experi- 

( mentado como zagueirr*. ao 
lado de Mauro e entre as ou
tras posições ainda indrfini- 
das será feito o cotejo rfinal.

— Os tres ensaios realiza
dos nesta cidade foram to
dos arbitrados por Herrnoge- 
nes Fonseca, esse valioso au
xiliar, que acumula funções 
de roupeiro .ajudante do de-
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ALUGA-SE a casa na praia \ o l t u , ‘ A <rata? Ka rua 
de Are a Preta, de proprieda
de do des. Ploriano Cavalcan
ti. onde funcionou o Bar I,e 
blon.

Tratar com Madruga na Ca 
mara Municipal.
CASAS NO CF.NTRO DA

CIDADE
Por CrÇ 150.000,00 vendem- 

se quatro catas no centro o 1 
cidade, sendo t’ .ês construidas 
o ano passado, saneadas, et?., 
estando as casas dando uma 
renda mensal de Cr$ 1.800,00.

Vendem-se ledas ou cada 
uma de çer si.

A tratar no Edifício Bila. 1° 
andar. Sala 105, todos os dias, 
pela manhã._________________

ALUGA-SE uma casa sa
neada. com garage situada na

i OI tRTOS PARA CASAIS 
! F SOLTEIROS

A fiuu Professor Zt’ :a n° 
; -51 r.li jrr r.i-s3 quartos para 
; casais de de Cr§ 100,00 n.en-
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Ainda o caso de Ju= 
dith Coplon
WASHINGTON, 8 (UP) 

— Foram feitas novas reve-, 
lações sobre o caso de Judith 
Coplon, funcionaria do De
partamento da Justiça, acu
sada de entregar informações 
secretas aos soviéticos.

Uma fonte autorizada dis- 
re que Judith tinha acesso ás 
informações sobre agentes 
secretos dos Estados Uni
dos, graças a se.u cargo de 
“ analizadora política” da sec- 
ção de registro de agente: 
estrangeiros do Ministério 

da Justiça.

Proclamadas es sen= 
tensas dos 15 pasto= 
res protestantes

SOFIA, 8 (UP) — Devem 
ser proclamadas as 9 horas, 
hora do Rio, as sentenças dos 
15 pastores protestantes, a- 
cusados de traição, espiona
gem e cambio negro. Todos 
eles estão sujeitos á pena de- 
morte, mas se acredita que 
muitos escaparão com penes 
de dez anos de prisão para 
cima.

rj s e 
CO.Off,

para solteiros desde Crí»
com agua e luz. Entra- 

íir iruc tendente. Ambiente
~urr.:nc,u o familiar.

Pont > Comercial
VENDEM-SE os rredios n#. 

162 s 166 n Rua Dr. Barata, 
e o prerlío 643. com as res:'ca
tivas instalações, loealisado > 
liua Princesa Isabel, esquina 
com a João Pessoa, (onde fun
ciona a Sorveteria Cruzeiro).

A tratar á Rua Dr. Barat», 
153 (Farmacia Santa Cruz) .

T E II R E N O S
VENDE-SE uai terreno me

dindo 20 metros de frente por 
*25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’, nesta cida
de. Informações com lsmae. 
Ramos das Neves, neste ves
pertino.

D I V E R S O S

f! Crime na Catedral
(Conclusão *la 2a. pag.)

sua canonização posterior e a 
homenagem dos fiéis que áin 
da hoje vão e mperegrinação 
ao seu tumulo.

*  *
O governo húngaro se en

volveu numa questo que ul
trapassa a transitoriedade da 
politica terrena. que está

Homens Rejuvenescidos 
porTratamenfo Glandular

muito a!cm dos julgamentos 
do mundo contemporâneo. A 
‘ culpa” cfò Cardeal Minds- 
zenty ó culpa dentro dos 
quadros de princípios do es
tado comunista. - 

Ele nega a aponipotenci-a 
total desse estado. Todas as 
outras acusações são apenas 
racionalizações. E' realmen
te pelo que nega que ele ds- 
tá senjjo julgado por um “tri
bunal popular” e é por isso 
que ele será condenado pois 
ele mesmo forçou a questão.

PrwjarntPü íevnntnda* ou mieções no- o  Estado teria sem duvida
preferido infinitamente evi- 

un msus. na* perna.-, tar a questão e colocar a igretkláde, j»crda dr — rvn<lom rcr cau-  ̂ °

vida nem de morte, subsistin

Iiorvorismo, drhi- 
podetn cau-

-/tos pór um» enfermidade ua'pn stato jQ numa posição (ÍC impoten-
F»u« ílfcodulii (• um dos mais importante» _ ,i rVfos masculinos. Para controlar estes C. J nUITe eXlstencia nem de 
irapetórcos c restaurar rapidamente saúde e o vigor, siga o novo tratamen i-ieatíiico chamado Rogena. Mesmo u-ie em pcrpetu0 sofrimento E seu rofrimeuto seja antigo, garantimos ,
u n e  R o g e n a  o aliviará, rengoniando sua -jode Ser também que ISSO a- 
aihtiduia proitátiea e íateodo <xtni gue 
\ »c sinta muito» anoe mais jovem f e- i COntOÇa.
ftofiana em gualuucr fannácia. Nossa «m- m  Cardeal é mais ÍOf-
rantia * a nua nuihor proteção.«  - indicado o., tr«- çjp c ue os seus acusadores.

lamento dr prc.it»-
ibef, uretr*U» « ci>

partamento medico, "bábá'' 
dos cracks e ainda juiz im
provisado.

Para os dois treinos finais 
nesta cidade, todavia, mar
cados para quarta-feira e pa
ra domingo está tendo pro
videnciada a vinda de um 
juiz de Verdade, a pedido ae 
Flavio Costa.

De maneira, com que talvez 
eles possam deixar de glori
fica-lo ele tem medo. O sou 
sangue seria apenas paga
mento pelo sangue sacrifica
do pelo seu Redentor. A sua 
vida não é a dos que o acu
sam, nem o seu tempo é o 
deler.

Atrás e adiante dele, está 
a Eternidade, cujos julgamen 
tos nunca são os dos homens 
contem ooraneos.

VENDE-SE um cofre, mar
ea “ Lusitano”, semi-novo. A 
tratar na “ Sapatar a Silva", cu 
nelo tr-lefone 2991

COZINHEIRA
Precisa-se de uma, que r-o 

nneçn a profissão, para empre
gar-se em cara de família con~ - 
tituida de um casal, e.r. Reci
fe. pag-ando-sz a passagem de 
ida e volta. Exigem-se refe
rencias da conduta e capacida
de profissional. Trata-se dia
riamente, á Rua Amaro Bar
reto n° 1230.

VENDE-SE um torcedor de 
cana quasi novo com instalação 
eletrica e um balcão dt> vidro 
iredindo dois metros. A trrtai 
á rua Chile 79.

A historia acidentada Jde 
“ Carne Seca” , o crimi

noso quasi menino
A mae do ]acirora è composito
ra registrada na “União Brasú 

leira de Compositores”
nor, assas.íinjo que teria come
tido em Vigário Geral. Eíe, 
porém, nega o tenha pratica
do, acusando u.r. reu eompa- 
nheiio, <le nome Orlando.

A reportagem procurou ou- 
v:r a família de “ Carne Se?a” 
— e se dirigiu para a casa de 
sua mãe, que mora com um ou
tro fiiho e mais uma filha, sob 
uma cobertura de ônibus, pro- 
xirr.o da estação de Braz Jo 
Pina.

Na realidade, caro declarou 
“ Carne Seca” , dona .Tosefioa 
Costa é compositora, registada 
na União Brasileira de Compo-^ 
sitores.^Toca violino, bandolim, 
banjo, etc. Entre lagrimas, 
contou ela a vida de seu filho, 
ora nas garras da policia: in 
fancia acidentada; expulso de 
casa aos doze anos pelo pai. 
u.n barharo que viv'a a espan
cá-lo .

t

B A N C O  DO R IO  G R A N D E  
DO N O R T E  S A

Assembieia Geral Ordinária
— Ia c o n v o c a ç ã o  —

A Diretoria do BANCO DO RIO GRANDE 
NORTE S A. convida of Srs. Acionistas, para 
SEMBLEIA GERAL ORDINARIA, que

109, conforme estabelecem 
2.627, de 26 de

DO 
a AS- 

sera realizada 
no dia 18 do corrente, ás 16 horas, em sua séde. a Ave
nida Tavares de Lira n° 
o art. £8. do Decvro-Lei Federal n'
Setembro de 1940. <• seus Estatutps.

Essa Assembléia terá por fim especial o seguinte'
a) Tomar conhecimento da leitura do Relató

rio da Diretoria sobre as atividades do 
Banco, durante o exercício financeiro de 
1948. Parecer do Conselho Fiscal, Balan
ces. e demonstração da c-onta db Lucros 
& Percas •

b) Eleger es membros da 
biênio 1946/1951 *

c) Eleger «ir Membros do 
respec-tivos suplentes.

Natal. 8 de Março de 1949 
Manoel Gurgel do Amaral — Presidente 
Solon Rufino Aranha — Gerente.

Diretoria para o 

Conselho Fiscal e

RIO (Meridional) — E’ cu
riosa, como tantas outras qu? 
por ai se vê.r. a história ' o 
quasi infantil facínora “ Car
ne Seca” , cujo nome verdadei 
ro é João da Costa Rezende.

Como toda a gente sabe. é - 
se profissional do crime, que 
tonta ápenas 20 anos de idade 
e tem ainda compleição de cii- 
ança, foi pi-eso há dias por um 
choque do Socorro Urgente do 
Enc-antado, prisão que ee re
vestiu de riramat citiade. por- 
que o criminoso, ao lado de 
dois companheiros, resistiu 
valente mente á prisão, travan
do longo tiroteio com os poli
ciais. Detido, afina!, foi au
tuado na delegacia do 23° Dis
trito Policial. Dos companhei
ro; de terror do criminoso, 
apenas um foi até agora pre
so, o de nome Jair de Oliveira, 
vulgarmente conhecido por

G A L D IN O  D O S S A N T O S  L IM A
50" A n o  d o  s e u  f a l e c i m e n t o

Os filhos, noras, netc? e bisnetos do tte. eel. Galdino 
dos Santos Lima, falecido em Areia Branca, deste Estado, 
a 12 de março de 1899, <-.inda c sempre devotados ao cult: 
da sua memória, farão sufragar sua alma, na Catedral, nc 
dia 12 do corrente, ás 6 c 30 horas e para as missas convi
dam os seus parentes e amigos, desde já, confessando-se a- 
gradecidos, de coração.

uair Eopapo , enquanto o oj “ Meu filho sofreu sempre 
tro, "Ciganinho” está sen lo > muito" — disse eia ao jorna- 
procurado pela Policia. j lia-a — . “ Na sua infancin
V CRÔNICA DO BANDIDO -'uciia tabular, mas o rnalvn-

E SUA CURIOSA
FAMÍLIA
“ Carne Seca . qte é louro- 

de olhos azuis, disse, falando 
a reportagem, que sua nião 
era musicista e o pai negocian
te de largos recursos, est.ube- 
lec:do ehi Duque de Caxias. 
Ele proprio tem profissão. S ’ 
vidraceiro; preferiu, porém í 
vida acidentada do crime. Te.n 
ele o corpo coberto de tatua
gens, com figuras de mulherei 
e seus nomes. Leda no braço 
no tórax Clara e na perna Fs 
meralda. Leda. cue é unia me
nina de 15 anos de idade fugia 
de casa para a sua companhia 
e teve dele u:n filho, que mo? 
rcu pouco depo s. Mais tarde 
“ Carne Seca” rompeu coar ela 
passando a viver no morro da 
Parada de Lacas, cm compa
nhia de vários criminosos. E’ 
acusado da morte de um me

do do i ai, que constantemeu- 
te o espancava não o atendeu. 
O re ultado ai está. ü João. 
ames de se dedicar ao crime,1 
lí va va u m  vida comuna co
nosco. Fra c-almo e nunca po
dería eu pensar que cie ▼'es
se a participar de crimes e 
assassínios. O que o perdea-am 
foi as más companhias do mor 
vo da Parada de Lucas” .

D. Josefina exibiu-nos le
tras e musicas de varias val
sas. sambas e marchas de sua 
autoria. Para o Carnaval pas
sado compusera ela a marchl- 
nha “ Navega” e pretendia 
vr.ir no bloco dos “ Vira-latas” 
Quando soube, por; .i>, da pri 
iZo do filho desistiu de tudo. 
porque para ela não houve 
mais Carnaval.

“ Carne Seca” tem uma irmã 
bonita, que atuou em teatros 
da revista, com o conjunto “ Os

Aparelhos para surdez
O CE.CTRO AUDITIVO TELEX S/A. Central Norte

Rua da Palma, 295 — salas 599/511
— Recifv. — Pernambuco

Avisa aos interessa;',C‘ que o seu representante, snr.- 
Rivaldo Ge nes, estará .-. disposição dos mesmos em:

NATAL, no GRANDE HOTEL, quarto 24 «o dia 8 
até 11 de Março.
MOSSORO'. no 1 AN HOTF.L. do dia 12 até 15 
de Março.

onde fará. grâtuitamenR”. medições au-Mpnuiridàs ’e de
monstração dos mais •-iodemos aparelhes para surdez 
TELEX, chegados recentnmeqte dos Estados Unidos, com 
ç! últimos aperfeiçoame ntos inclusive /adaptação invisível.

Os que não puderem visitar o nosso representante quei
ram rerr.eír r-nos- o coupon abaixo.

CENTRO AUDITIVO TELEX S/A 
Rua da Pa'.mu, 295 — s. 509 51L 

— Recife Fej-rumbuco —

Queiram remeter-me
N O M E .................
Endereço...........
Cidade , ...........

informações sobro cs aparelhos

Estado

Coringas" — e era conhecida 
como “ Rainha do PandeTo” . 
O pai do criminoso, como já 
dissemos, é abastado comer
ciante em Duque de Caxias e 
está separado da companheira.

PREÇO DO DIA
cm o,8o
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Crônica social lUma brilhante vitoria do'Madureira
IUATHO DE AM ADORES . .

Ha algum tempo estavam 
silenciosos ou mesmo paradov 
os nossos amadores do teatro. 
Spbre uma epoca de entusias
mo vivo caira um entorpeci
mento que nos fazia esquecev 
os grupos que se dedicavam ao 
palco. Isso acontecia ju-la
mente quando o t arlos Gomes 
entrava numa fase de melho
res possibilidades de concessão 
em lávor do movimento ania- 
dorista .-ob a égide da 1’refei- 
tura e de um prefeito que não 
lhe desconhece as vantagens 
numa sociedade sem melhores 
meios (_j cultura como a nos
sa. fco o Conjunto Teatral pò- 
Je manter uma situação está
vel, depois de sua séde própria, 
pelo menos para entreter as
suntos da sua finalidade e uma 
harmonia que reuniões fre
quentes asseguram.

*-í*
Noticia-se agora que no dia 

18 proximo o Conjunto Teatral 
encenará unia comedia de 
Saint-Clair Sena. possivelmen
te iü> Carlos Gomes. E’ o seu 
primeiro espetáculo deste ano 
e não será mal sucedido, por
quanto no genero "O Noivo de 
Luiza” < »rresponde muito beni 
á apreciação de bóa parte da 
nossa platéia. Os interpretes 
dessa comedia são os amadores 
Clarice Palma, Ivone Nunes, 
Paulo Teixeira, Marcelo Fer
nandes, Procilia Fontoura e 
Mussolini Fernandes. Ao mes-

j cola Federal, e de sua. esposa 
5 d . Lucia Moreira Dias Gomes

HOJE
Senhores

Romancista - José Bezerra 
Comes, advogado em Currais 
Novos e vereador pelo PSD, da 
Oamara daquela cidade.

— José Fabricio de Oliveira, 
proiessor do Grupo Escolar 
‘ Frei Miguelinho’’, desta eidu- 
de.

— José Elesbão de Macedo, 
inspetor de alunos do Colégio 
Estadual e da Faculdade de 
Farmacia e Odontologia do 
Rio Grande do Norte.
Senhoras

tConvda Gentilc espo.m do 
sr. An.erlco Gcnt proprie
tário nesta capitai.

;— Alba Tavares de Olivei
ra, esposa do sr. Ascltaades 
Antonio de Oliveira.

— Josefa Pedro de Lima, 
viuva do sr. Joaquim Pereira 
dc Lima.

ANTE-jQNTEM
Senhoras

Iliria Galvão, esposa do sr. 
Helio Galvão, escrituarrio do 
Tribunal Regional Eleitoral e 
nosso colaborador.
Senhoritas

Gilka Rimente 1, filha do sr. 
Celestino Pimentel, diretor do 
Colégio Estadual do Rio Gran- 
ue do Norte.

— Rute Negreiros, filha do 
sr. Manoel Negreiros, comer

ciante ein Mossoró.
— Maria Zelia Bandeira 

Barros, aluna do Ginásio “ 7

6 x2 sobre os Milionarios-Continúa invicto na Co- 
lombia-Renda record-0 proximo jogo

Depois da bonita campanha 
da Vasco da Gama, em ter
ras mexicanas, as exibições 1 
da equipe? do Madureira, em 
campos ca Colombia, sur
gem ccmo novas folhas de 
propaganda para o futebol 
brasileiro, r.o momento tão 
bem representado no exterior 
não só pelo quadro do trico
lor suburbano, como também 
pelo selecionado de Juvenis 
que está disputando o “ Cam 
peonato Sul-americano de A- 
madorss” , em Santiago do 
Chile.

Depois dos dois jogos em 
Barranquilla, ambos contra 
o Atlético Junior, quando con 
seguiu um empate e uma vi
toria o “onze” do Madureira 
foi para Bogotá, onde estre
ou contra o quadro da Uni- 
versidad, de Lima, com quem 
dividiu os louros, derrotando 
a seguir a equipe do Santa 
Fé, campeão do pais.

OUTRO TRIUNFO

Domingo perante vinte c 
cinco mil torcedores, que 
proporcionai am uma renda 

recorde (aproximadamente 
CrS 400.000,00, em r.osa moe
da) a turma brasileira vol
tou ao gramado ,a fim de 
enfrentar o forte conjunto 
dos Mijior.arios.

No primeiro tempo a pele
ja transcorreu com certo e- 
quilibrio. cheia de bons lan
ces de lado a lado, mas, as
sim mesmo cs visitantes mar 
caram três tentos a dois.

Nu etapa complementar, 
alardeando mais classe c su
perior rendimento técnico, os 
rapazes do Brasil fizeram u 
ma exibição de bom futebol, 
dominando completamente 
seus adversários e consignan
do mais tres, tentos. 
MARCADORES E JUIZ

Os seis tentos do Madurai

ra foram de autoria de Iie- 
lio, Vaguinho e Betinho, dois 
cada, enquanto que Cavilau 
marcava para os locais.

O sr. Ferrol Santo, da Fe
deração Colocmbiana, dirigiu ; 
a partida.

OS QUADROS
MILIONÁRIOS — Rocha, 

Ares e Fulimaque; Ca jura, O- 
rocha e Sorna; Yalek, Fun- 
dinho, Castilho, Vilavau e A- 
guilera.

MADUREIRA — Milton, 
Danilo e Mineiro; Herminio, 
Eunapio e Betinho (Valter); 
Mundica, Didi, Vaguinho, 
Jorge (Pedrinho) e Helio.

O PROXIMO JOGO
Os dirigentes do futebol 

colombiano, estão trabalhan
do para que a próxima par
tida seja a revanche com ó 
Santa Fé abatido por 4x2, 
pelos brasileiros.

mo tem^o se anuncia para I dc Setembro” e filha do sr. 
abril proximo uma comedia da j i,uiz Gonzaga Barros, chefe 
poetisa Didi Cantara Cardoso j e seeção da firma M., Mar- 

“Os Filhos do-Mar” — já tins & Cia., e de sua esposa
Ata ensaios no Carlos Gomes.tf *4

Enquanto recebemos esses 
avisos a imprensa tece noticias 
« comentários em torno de un. 
uOvo movimento, surgido no 
bairro dq Alecrim, por iniciati
va do teatrologo conterrâneo 
Meira Pires Pretende ele dar 
raizes seguras a essa semonte 
j i  vingada no grande bairro 
da cidade, onde uma popula
ção intensa e crescente terá 
tuna escola de teatro para a 
formação de futuros valore- 
do palco. O Teatro do Bairro 
corresponde ao que se verifica 
hoje nas grandes cidades dc 
bairros de vida independente. 
*üm encontro de interesses 
sintuos significativos de um o 
de outro. Instala-se. portanto, 
em Natal um aspecto do tea
tro de amadores que ha de ter 
os seus bons resultados.

DANILO

O PRECEITO DO DIA
>l\'AL DE ALARME

O organismo aproveita o: 
alt.Tentos ingeridos de acordo 
com suas necessidades. Mas 
se o individuo começa a engor 
dar ou emagrecer exagerada- 
mente, isso significa que tai 
aproveitamento não tslá sen
do feito em condiçths.

Mantenha seu péso dentro 
das cifras normais, para evi 
tar as doenças provocadas 
pela gordura em demasia ou 
pelo emagrecimento exce 
eivo. — SNES.

An iv e r s á r io s
o n t e m

Crianças
Fernando Roberto; íilfco do 

sr. Fernando Umbelino Gomes,
funcionário do Fomento Agri- —  ■ ■■ ............... ■

d. Edite Bandeira Barros
— El Silva, filha do sr. Rai

mundo Nonato Fernandes, pro
fessor nesta capital.
Crianças

la v res , filho uo sr. Clide- 
r.or de Souza, do comercio des
ta çjdade. e de sua esposa d. 
Cleoniee de Souza.

— José Luiz. fiihu do sr. 
Servu’o Pacheco c de sua es
posa d. Terezinha Pacheco. 
NASCIMENTOS

Foi enriquecido uo dia 4 do 
corrente, o lar do sr. Edmilson 
Lima Moura, contador da Ca
sa Bancária S , Gurgel. em 
Mossoró-, e de sua esposa d. 
Zulena Cesar Moura, com o 
nascimento de uma interessan 
te garrn-a, que na pia batismal 
receberá o nome de Edlena. 
MTSSAS

Foi £oje rezada missa na 
.Catedral, ás 6,lã. por alma do" 
saudoso Deolindo dos Santos 
Lima. A missa foi mandada 
celebrar pelo seu irmão, dr. 
Nestor dos Santos Lima e teve 
regular comparecimento de 
amigos e de elementos da fa
mília do extinto. *

Já dispensados 8  ele
mentos do selecionado
Flavio Costa escolherá hoje os jogadores pa
ra a formação do quadro brasileiro

DR. JO Ã O  T lN O =  
CO F IL H O

MEDICO PARTEIRO

Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias úe Senhoras, Diatermo 

Coagalação. Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hora previa mente marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Rian — 
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

POÇO DE CALDAS, 8 
(De Fcrr. rido Bruce) Come
çaram a regressar os primei
ros jogadores dispensados da 
seleção brasileira, de acordo 
com as observações do técni
co Flavio Costa, no treino dc 
o;.tem, nesta cidade. Reali
zando um torneio entre os 
três quadros, o treinador pcu 
de tirar algumas conclusões, 
sobre os elementos aprovei
táveis para a formação de 
nossa seleção. Ainda não es
tão definitivamente formados 
os dois quadros, mas muitos 
jogadores já foram dispen
sados e tomaram providencias 
para regressarem irnediata- 
mente ás suas respectivas 
cidades.

O zagueiro Juca, do Vila 
. Nova. de Belo Horizonte, foi 

ontem para a sua~ capital, 
sendo o primeiro a ser dis
pensado do selecionado. Hou
ve um almoço em homena
gem ao jogador tendo Fla
vio Costa agradecido a cola
boração no preparo da sele
ção. Juca mostrou-se satisfei 
to por ter pelo menos, trei
nado no selecionado.

Hcje seguirão mais quatro 
jogaeores dispensados, tendo 
Flavio Costa colocado a lista 
no boletim oficial da concen
tração. Os elementos são os 
seguintes:

Pinga, Rubens e Valdemar 
Fiumc, de São Paulo; e Ci

to, cíc Curitiba. Estes qua
tro jogadores seguirão de au
tomóvel para São Paulo.

Na quarta-feira, regressará 
Gerson.ao Rio de Janeiro, 
também dispensado da sele
ção e sexta-feira, Nivio e 
Murilo retornarão á Belo Ho
rizonte, completando assim 
um numero de cito jogadores

até agora, dispensados da 
seleção brasileira.

A DESIGNAÇÃO L»U 
PL.VNTEL
POÇO DE CALDAS, í! 

(De Fernando Bruce) — Pe
lo que se pode observar, du
rante a jornada de ante-on- 
tem, muitas posições se de
finiram. mas, por outro lado,

(Continna na 4a pag.)

C a m p e o n a to ! de 
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Uruguai e Chile iniciam hoje o retorno 
0 Brasil, vencedor invicto do 1o. turno

RIO, 9 (Meridional) — Ho
je á noite em Santiago te
rá inicio o segundo turno 
do campeonato sul america
no juvenil de futebol ama
dor no qual tomam parte cs 
seleções do Brasil, Uruguai 
e Chile.

Abrindo o returno joga
rão, hoje, as representações 
do Chile e do Uruguai.

A colocação na tabela é a 
seguinte:

Basquetebol
Santa Cruz versus America
6a. feira, ã 2a. da melhor de três decidindo o titulo de Aspirantes

A Federação Norte-Rio- 
grandense de Eã-.: ectqbol de
signou para a noite de sexta- 
féira, na quadra da AABB, a 
réalizaçào da segunda parti
da da serie melhor de tres, 
'entre cs conjuntos do Santa 
Cruz e do America, para de
cisão do titulo de campeão 
de bola ao cesto de 1948. na 
categoria de Aspirantes.

Reina justificado interesse

em torno da partida, que pro 
mete»um transcurso movi
mentado e cheio de sensa
ção.

Us tricolores vencedores 
no primeiro jogo repetiram 
a façanha estão na posse do 
titulo, ao passo que, vencen
do o America, haverá a ter
ceira partida, isto é a chama
da “ negra” .

Os dois quadros estão bem

preparados e dispostos á luta 
esperando-se dai uma magni- 
fica noitada, na quadra dos 
banearios, depois de amanhã, 
na qual santacruzenses e ru
bros contarão, sem duvida, 
com o incentivo de uma nu
merosa torcida.

Os ingressos sero cobra
dos ao preço de costume, ou 
seja dois cruzeiros.

OS QUADROS

Para a grande peleja do 
sexta-feira, os fives deve
rão apresentar inicialmente 

a seguinte constituição: 
SANTA CRUZ — Oscar, 

Zeca — Joãosinho — Carli- 
nhos — Daniel 

AMERICA — Orris — Nas 
cimento — Jonas — Alberto 
.— Magalhães.

u  mContínua a duvida sobre a vinda do, 
Uruguai e Argentina ao Sul-americano
Afirma-se em Buencs Aires que somznte um milagre tom  a~ 
rã isso possível—Os jogadores portenhos não farão dificuldades

RIO, 1 (Meridional) — Se
gundo deápachos de Buenos 
Aires, somente um milagre de 
ultima l.orá tomará possível 
que uruguaios e argentinos es
tejam presentes ao XX Cam
peonato Sul-Americano dei 
Futebol, marcado para ter 
inicio a 2” do corrente, nesta 
capital.

Dos dezenove campeonatos 
já realizados, a Argentina ga
nhou 9. o Uruguai, 7, ao pas
se qn~ o Brasil venceu, apenas,

2 e o Peru’, um.
A Argentina e o Uruguai 

continuam oficialmente inscri
tos -mas as suas comissões de 
seleção já abandonaram vir
tualmente a tarefa que lhes 
foi entregue, diante do confli
to que perdura entre jogadores 
e dirigentes

Não é portanto exagerado 
afirmar-se — concluem as no
ticias da capitai argentina — 
que só mesmo um milagre tra
rá ao Rio, esto nr,a as srlo-

ç ss portenha e uruguaia pa
ra o certame Sul-americano. 
NÀO HA VER A* IMPECILHO 

DA PARTE DOS JOGA
DORES ARGENTINOS 
RIO, 7 (Meridional) — Os 

Futebolista? Argentinos Agre- 
jmiados — nome da organiza
ção sindical dos jogadores pro
fissionais de futebol da Ar
gentina, reuniram-se em as
sembléia geral para debater a 
questão da participação do Se
lecionado argentino uo proximo

sul-americano, no caso de vi
rem a ser designados jogado
res que se encontram em gre
ve.

a  assembléia aprovou uma 
moção apresentada pelo conhe- 
rido dianteiro Adolfo Peder- 
nera no sentido de ser dado â 
pubiieidade um comunicado em 
que os jogadores profissionais 
declaram que, por sua parte, o 
conflito existente não é um 
Inq ecilho á sua partiicipação 
no referido certame.

Io lugar — Brasil, tun pon 
to perdido. .

2o lugar — Chile, dois pon 
iOs pardidos

33 lugar — Uruguai, tres 
aertos perdidos.

RESULTADOS
VERIFICADOS

Chile, 4 — Uruguai. 2
Brasil, 3 — Chile, 1
Brasil, 1 — Uruguai, 1
O quadro brasileiro, co

tio se vê, está invicto, man
tendo a liderança do campe- 
nato.

“RECORD” DE RENDA

Nos tres primeiros matchs 
ics Campeonatos Sul-Ame
ricanos de Futebol Amador, 
foram arrecadados 866.000 pe
sos. sendo a assistência total 
dc 50.000 pessoas.

O “ record” pertence ao en 
centro entre o Brasil e o Clu 
le. que foi assistido por 
27.000 pefsoas, dando uma 
renda dc 480.000 pesos.

mtmmwtm , utKwjtftprv
7 FAISES DISPUTARÃO

O SUL-AMERICANO

ItlO, 9 (Meridional) — As 
noticias de Montevidéu insis
tem em afirmar que o Uru- 
•uai não participará do Cam 
peonato Sul-Americano de 
Futebol da Ass 
Futebol, apesar da Associa
ção Uruguaia ter acedido, e:r 
íaneiro passado, ao convite 
da Confederação Brasileira 
de Desportos.

No caso, assim, de argen
tinos e uruguaios primarem 
pela ausência, sete paises 
disputarão o sul-americano 
de futebol.

O selecionado colombiano 
já fixou o seu embarque pa
ra o Brasil por via aerea, a 

1 21 do corrente.

r> ̂  y• t L A

PREPARA-SE SÃO J ANU A RIO PARA O 
SlIL AMERICANO Dr FUTEBOL 

i Foto-reportagem dc Qsvaido Medjna)

A FIM DE que São Januário fique adaptado para jogos interna
cionais, a diretoria do Vasco, cie acordo com a ÇBi>, iniciou a 
construção de importantes obras cm seu estádio. Como novida
de, teremos o primeiro alambrado no estilo exigido pelos regu
lamentos da FIFA c que circulará lodo o gramado, impedindo 

qualquer invasão

AL£JI de alambrado, itleniko ao *le Pacaembú e bem mais#bãi- 
xos que os existentes em turnos Aires, o V • v . mandou cons- 
tuir, atrás do g:al do nutsirc, uma arqui-m da suplementar, 
para a colocação de cinco mi! iucarts. Embora de raanci-ra, essa 
arquibancada se assenta sobre bas.? de feiro e é de segurança

E TA MB EH um grande túnel ligará os vestiários na parte da 
curva ao gramado, passando por baixo dc alambrado, Esse tú
nel, que levará mais tempo a ser coitçlufdojr contem uma parede 
no meio dando passagem para s dois teams, sendo que os joga
dores somente entrarão cm contacto quando estiverem já dentro

do gramado.

Na arquibancada pdpuiar está s ■ ; -o cr 
bine de radio, com lugares conlortavcái 
cais. A titulo de cmergencia serão consíi 
ra as emissoras estrangeiras. E haverá 
e uni considerável acréscimo de lugares 

grêmio vasca!no

na ampla ca- 
emissoras lo- 

iugares pa
iras na pista 
dro social do
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F e d i d o  o  a d i a m e n t o  d o j u l g a -  
m e n t i d o  r e c u r s o  ;d o  P „  S .  O .  
OBos. Canindé Carvalha peáe vistas í.o prjocesso

As denendencias do Tribunal 
Ele torat ha muito tempo não 
recebiam a assistência que 
compareceu ontem aquela cor
ta de juítiça para ussbtir ao , 
julgamento do recurso do Par
tido Social Democrático contia 
o ato da dip omaçáo do sr. 
kerginaldo Cavalcanti.

A'.-:'15 heras todos os juizes 
estavam presentes sendo ini
ciada a sessão pelo desembar
gador Regulo Tinoco. Delega

iramento,-f* o pre sidente Regulo

Maria Furtado pala apresen
tar acordâo sobre a numeraçao 
das nova.- comarcas eleitorais 
ci adas. O juiz João Maria leu 
também o ãcordão aprovado 
ror unanimidade da resolução 
da Tribunal Eleitoral, atenden
do a proposta daquele juiz no 
sentido da suspensão dos seus 
trabalhos . durante. 30 oiaJ, 
ípós os exaustivos trabalhos

dos dos dois partidos também de duas eleições e o julgamen-
1 to dc niais de 300 recursòs e 
entrar de ferias coletivas dvn i 
rante o tnãs de abril proximo, , 

eptretanto, ser eon- !

__ivam presentes entre eles
os drs. Oi-auií onor de Andrade 

! e Manuel Varela, do PSD e i Gastão Correia, do Partido So- j podendo
i c'.ál Prbgre sista. vacado extraord nana reme j
! Foi lida a ata e aprovada ; caso surja matmia que exija 

sem eretidas passou-se a leitu- j solução urgente, 
ra de acorriãos. Antes do jel- , Foi dada alavra ao jul

I.ins Bahia relator do recurso 
do PSD contra a -diplomarão 
Uo’ sr. Iverg naldo ( avalcunu 
que estava em pauta para jul
gamento. Antes de ser feito o 
relatorio o des- • õanindé ue 
Carvalho pediu adiamento do 1 
julgamento, -sol citando vistas 
do processo.

Dai em diante perdeu a scs- 
são o seu interesse publico, 
pas ando a deliberàr sobre 
cancelamento de títulos e trans 
ferer.c as de < eitores.

A sessão foi encerrada ás 
10‘ horas. Posí 
nhã ou sabado 
, mgamtn o a o 
lista, o'que ts 
r devolh &o d> 
ies. Canuidé i 
tsta coaí os aul

a u d iê n c ia  de  "~
INSTRUÇÃO
'Presidiu o juiz Murilo A- 

ranha audiência dd instrução 
do processo em que ítalo de 
Carvalho, João Cadmo Cavai 
canti e os sargentos' Arilton 
Luz e Joaquim Leite são acu 
sados nas uenas do art. 137 
do Codigo Penai. Foram, ou
vidas as testemunhas de acu
sação, ’ Gustavo Caldas, Ag 
aor Galiza e Antonío Ema- 
renciano. Na mesma audiên
cia 'o  promotor Boanerges 
Soares requereu a dispensa 
do depoimento pessoal c*a tes 
tem unha Antenor Viiar, que 
se encontra enfermo. Com
pareceram os advogados Nes- 
tor Lima, Francisco Ivo e 
José Emerenciano.
DEPOIMENTOS r e q u e r i
d o s  ELO PROMOTOR

Esta c Cuquita CarbaFo. Ia Mujer de Fuego que estará a-
manhã ás 20 horas no Palco to Rio Grande, para atender 
insistentes pedidos dos < us ia’ s nntalenscs.
Cuquita, a mulher que \ -sue »do o magnetismo irresistí
vel dos ritmos extranho-, d,: dansa afra-eubana.

Está sendo o sa-
lario famiiia dos servi

dores municipais
"Não farei qualquer Interíerencia 
na constituição da mssa da Corna
ra Municipar-Fala ao "Diário de 

Natal” o sr. Siivío Pedroza

Prepara-se o America para a Fesía P e d ro  largas
Enorme interesse pe!a estreia em Nata! do famoso, canto* 

Patrocinio exclusivo da T crrèfíição e Moagem 
------— São L u i s -----

mexicano

No processo a que Eugenia 
Nobre Viana responde por 
tentativa de homicídio, o pro 
motor Amaro Marinho indi- 

velmentc ama- \ cou, em substituição de An..
. crá iniciado ) J toniq Farbosa da Silva, que 

' ,ão reside mais em Natal, a 
testemunha numerária José 
,-e, indicando mais, como
testemunha numeràroa José 
de Sampaio • Barros, ambos 
uncior.„u'ic: do IAPETC. Re

quereu também o represen
tante do Ministério Publico 
;eja ouvido em juizo, a fim 
de esclarecer certcs fatosí
escritos na denuncia, o ins

petor daquele Instituto. Os- 
>aldo Reis Arouca, que ajn- 
la se acha nesta, capital.

recurso- \ esse 
tá co.id cionado 
i pioees o  'pelo 
e Carvalho qu; 
os para estudo.

A noticia da vinda de Pe
dro Vargas, um dos. maiores 
cartazes internacionais do 
radio, está despertando nes
ta Capital interesse fóra cio 
comum, a-julga: peles tele
fonemas já dirigidos á emis
sora nacaiense dos D brios e 
Rádios AsscciaddS sobre a 
data de apresentação do ía- 
n oso cantor.

Divulgamos hoje para co
nhecimento de nossos leito
res alguns; detalhes sobre es 
sa formidável temporada 
que representa inegavelmen
te um grande esforço da Ra
dio Poti com o objetivo de 
trazer a Natal os maiores 
valores do radio tanto nacio
nais como internacionais. 
DUAS ÚNICAS APRESEN
TAÇÕES PUBLICAS

Pedro Vargas realizará em 
Natal unicamente três apre
sentações sendo que duas nu
ma das grandes casas de es- 

jpetaculcs da cidade com ca
ieiras numeradas vendidas 
:reviamerite, e uma exibição

nao vem
ias sufici-

que mais 
u da im 

foi o não

Os melhoramento: 
eados. em nossa eida 
to embora não tt-nh 
em numero elevado. • 
do constantes, prin: 
te os reparos de rfiai 
cia, já que para gr: 
bras a Prefeitura nã 
contando com verba 
entes.

Um dos assuntos 
comentários rec.ebt 
prensa natalens 
pagamento do Salário ram - 
lia aos servidores municipais. 
Acêrca deste assunto proí 
raçtos o Prefeito Silvio Pe
droza, na noite de ontem, qúe 
noa afirmou já está tendo pa- j 
go o Salario Familh* 
pondente aos meses do J j- 
neiro c fevereiro, tend > a- 
çrescentado o Prefeito qut 
“a dificuldade ' havida fo 
exclusivamente proporciona 
da pelos propri s servide 
municipais, que não qpr; - 
taram em tempo -as certidõe 
de nascimento-de seus Dlhe.r 
o que ainda hoje vèm di'i 
cultando o bpm andar-vn1
do serviço."

Sobre os oito nipses do 
no passado/  para os qi --- • 
foi -aberto credito espetial. 
disse-nos ^ Chefe do Executi
vo que na receita p evi-. a

;ao c; 
licioal

abril

ter 
te
ramentes p 
— Cemiteriç

de

naue
dos

’rèic

ndo u 
o

c Melo que ( 
nu ao . 

j ração,'' ainda 
seguintes m?! 
ara o muni- : 
i <Je Ponta Ne:

partir do dia 1. Será um acon 
tecimento de grande desta
que social podendo-se afir
mar sem exagero que o dta 
26, marcará um novo perto 
culminante na vida de êxi
tos e sucessos: do Amcn 
Futebol Clube.

PARA UM GRANDE CAN
TOR UM GRAND5 

PATROCINADOR
Outro ponto detidamer.> 

estudado pela direção da R-c- 
dio Poti cara' as apresentr- 
ç.es dc Pedro Vargas foi á 
t-acolha do patroema-or f -  - 
cltisivo. Assim é que a dire
ção comercial da emissora 
qlitrou em contacto corç a íir 
ma Luiz V '-ctErt*
da Tcrrefação e Moagem Sso 
Luis para apresentação ex
clusiva em Nat-al do famo*>- 
cantar mexicano tendo em 

ista que a aludida organiza
ção está realisancio.no iu-j- 
;cento' um hábil plano do ’-áí- 
1 cidade em Çoríso do lança- 
í.vftto ác um nhvo produto

da será. iniciada a pàrtir uq
dia -1 òe nr.crço tendo em vis 
ía que a estreia do 

á marcâda 
de março, 
srnsacíorvais cet

cantor 
- ,r,íbo

famoso 
para o

i,ü\ o 
lhes so

neste

Ia VARA MUNICIPAL

O juiz inunicipa! Arnaldo 
Neto, acumulando os feitas 
ie duas varas de Direito da 
capital, preferiu os seguintes 

mala serão 1 despachos e sentenças:
:: unamente ' — Homologou por sentença

j , acordo feito entre Marcilia

foi encontrada no Grande 
pento perdida, a menina-
ttect bidn ccm impropério «'sr. Boaner- 
gesí Soares p e  conduziu a criança 

á residíficií üle seus pais

Xavier da Silva e seu mando 
Gonçalo Ribeiro da Silva, 
marinheiro da Arrr.-ada, pelo 
qual passará este a descon - 
ar mensalmcnte em benefi

cio daquela, a titulo de pen
são alimentícia, a importân
cia de 300 cruzeiros.

— Concedeu a Tertuliana 
Garcia dos Santos o benefi
cio da justiça gratuita, para 
propor ação de despejo con
tra Jcsias Carneiro, nome

ando patrono o advogado Tar 
cisio Medeiros.

—A requerimento do cu- 
. ador de Acidentes, mandeu 
arquivar o processo em que 

j í acidentado Severino Ra- 
■ malho da Silva e seguradora 
o IAPETC.

— Na ação de acidente em 
que é requerente Antonia 
Gonçalves de Oliveira, pelo 
advogado Manuel Augusto, 
nandou expedir precatória á 
União Federal, a fim de pa
gar 13,500 cruzeiros, mais 
'ustas, em vista de reconhe
cer incabivel o recurso ex- 
oficio interposto fora do 
oraso á apelação do procura- 
lor da Republica.

— Presidiu audiência de 
instrução no processo de aci
dente do trabalho em que é 
;utora Maria Amélia de Fi
gueiredo, mulher de Cicero 
Argemiro de Figueiredo, ,ope- 
•ario da Base Naval, morto 
por uma locomotiva eja Es
trada de Ferro, quando se 
lirigia para o serviço. Foram 
ouvidas tres testemunhas da 
autora, comparecendo o ed- 
zegado Manuel Augusto e o 
mocuradcr da Republica Lins 
Eahia.

— Na ação de alimento 
proposta por Lidia da Costa, 
-'ontra seu marido, João Ma
chado da Costa, funcionário 
Ia Malaria em Recife, con

cedeu á autora a .pensão de 
300 cruzeiros, mandando ofi- 
•iar ao diretor da regUrtição 
ia capital pernambucana, 
para o devido desconto <em 
folha.

— Devidamente cumpri- 
ia. mandou devolver ao juiz 
de Direito da 9a vara da ca
ntai de S. Paulo a precató
ria que pedia a citação de 
\madeu Celestino, para ser 
interrogado pelo crime capi
tulado no art. 129 do Codigo 
Penal.

■ i  "boite" do America. Ten- . ,-a Torrefação: o Café 31. Na
vi^ta o elevado preço 

do .) -lista a a fama de que 
precedido, pode-se desde 

á, ter uma ideia do interps- 
:■ coe está despertando a 

6uu vinda a Natal.
• Vi a  tDRO VARGAS 
NO AMERICA 
A “boite" do America co:í 

sc-ante rosolução de sua dire' 
toria resolveu logo após c 
■ssinatura do contrato para a- 

nt„ icfde Pedro varga 
program

>!a Publica do Povoado 
Pium: Êicola Publica de 

Pirangi do Norte e Cejniterio 
na ultima vilaz

Aprovèitando a oportunida
de, interrogamos o s S i j v i  
Pedroza sôbre sfia opinijo ra 
formação da mesa cc Cama- 
i-a Municipa1. assunto este 
que vem interessando viva- 
mente os nossos circules po- 
litlcos.

A resposta do sr. Prefeito, 
a nossa pergunta, não fez 
tardar: “ Não tchbo qualque 
preferencia ou farei qualque-

1 Apartem a nova criação da 
1 TorrefaçãoeMoagemSãoLuiz

C A F E ’

' onx'i-midade do que tem ju
do ãmplarn. nt" d ivolf--" 
Torrefaçâo e Moagem do Ca
fé, São Luis, que sempre so»- j 
ce honrar .os sagu-os com
promissos para com os se 
çoRsumidcres fpjnecenct 
sempre um-‘ produto 100r- 
ro, não qui: lançar a sua -  ■>- 
va marca sem preceder » -i- 
contecimento de uma seguia, 
e honesta oi icr çãe aos seus 
consumido cs. Como comcie- 

:na : ••■U" '!<>n-íd . : . - i‘ . :
inicio de suas - - canha ,ie orientação nãc po- 

<i. ria a Torrefaváo e, Aôoa- 
fícm do Café São Luis dei
xar. passar •?. oportunidade 
de oferecer também um ra
bio presente aos 'atuais con
sumidores do Café Sao Lurs 
i* aòs futuros consumioores 
êo caíé 31 e assim é que pa-' 
trocínará edm exclusividade 
as duqs sensacionais audições 

]de Pedro Vargas diretamente 
1 transmitidas de uma das prin 
cipáis casas de espetáculo da 
cuja cie.

tara porem o caminho o _ «?e 
achava : crdida, coar receio dc 
•ièbrésànàs\|jn casa, res^re?- 
« ;se sem eo.ic u f a iacrm - 
i éncia*

Assim (■ q:;" mis- 
u todoé os jantares dan 

* antes que ainda poderihn 
ser realisados este mê>, para 
marcar para o dia 26 do cor
rente. a sencocional reaber
tura da “ boite" com a Festa 
Pedro Vargas cujas mesas ;ã 
podarão ser reservadas, t

qu'
", f o  r n

Ka .v.anna ce ontem, o juiz 
unia Aranha e o promotor 

Boanerges Soares, a caminho 
■ i- òro. encontraram perdida,
; h ! ranto.s nas imediações do 
Grande Ponto, uma mepina de
seis anos presumíveis. I Sol e tnia a cooperação oo

■ cr-aíici' i>«orftiou chamar- 1 (idegr-v «.erson Lisboa, tir. 
Maria Saiote, ser'€ilha da . Orcem SoGai. a autondace ce- 

.'Taiiuel Teixeira "oa Santos, deu o seu automoveç onde n 
,’a E.-brada d» j criança, acompanhada pem 

Ferro, e Maria das Neves dos ; . zomotor «-oanerges ^oa:e=, 
Santos, residentor. na rua dc ! joi levada á casa dos O
Àie nl 2'.;:F Adiantou que seu j pai recebeu co.r impropérios o 
j;ai é eXcessivamente r gorosc, : eprcser.iante do Ministei o 

logo cççio a encarregara d* Publico, rorque este cqn.s de 
■ manca o i:o 1 rol, proxi- ! iara grande demais a taíefa 

minados do Aero Clube- Er j incumbida a nenina.,

não houve o superávit espe-
rsdo. razão porque som nt
em abril gerá pago o atr - 4 * jm
do, com a apipvação de novo
credito especibl pela C?.n: - ,  . 3 ^  T T*
ra.

T I P ©  í P © P L J L A i ?
GÔSTO AGRADAVEL

FABRFCACÃO ESCRUPULOSA 
PRECO RAZOAVEL fí

a *

CADEIRAS NUMERADAS 
As apresentações dc Pedro 

Vargas 6erão feitas com ca-

Concurso para 
juizes
Foram encerradas a 

raies para o ccncurso para 
provimento do cargo de jui
zes* de Direito das comarcas 
de S. Miguel, Alexandria, Fio 
bania e Çaraubas. ,

Apresentaram-se nove can
didatos, bacharéis João Mo- 
rue! d  ̂ Maria. José Humber
to Baròalho, Francisco Pe
reira da .Nobre^f Sobriz ío, 
Zulmar de Sousa Veras. Pe
dro Viana Neto, Lourivni Me
deiros, José Borges de Olivei
ra João Augusto fie Araujc 
c Paulo Luz. ,

CLIPPER, o rádio de grande valor que pide 
ser adquirido com pagamentos mensais des
de 170 cruzeiros. 8 modeles em exposição.

Faea tuna experiência sem compromisso
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Á sua escolha, nos 
escritórios de:

PEDROZA, IRMÃO & CIA. LTOA.
RUA CORONEL BONIFÁCIO, 194

D R . J A C O B  V O L F S O N
(Curta dt Aperfeiçoamento n» Argentina)

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ^ ® J ;4 Í * ^ NTA OPERAÇ0K3 E TRATAMENTOS
Consnltorio: Praça João Maria, n.® 61 — fone; 1871 

Consulta*: — Das 15 as 17 horas

LEIAM O | 
“ Diário de Natal” '

V C I D A D E

Natal c uma cidade onde 
a iniciativa particular, príi.- 
ciualmente no que toca á 
construção de imóveis mere
ce louvores. Contudo, há ex
ceções e grandes exceções 
para essa regra. Referiino- 
nos por exemplo á existên
cia em pleno centro da cida
de, em magníficas esquinas,
«ie velhos prédios que há 
muito já deviam ter recebi
do o batismo do martelo e 
da picareta para cederem 
lugar a edifícios que rea.!- 
i.teiue possam honrar o pro
gresso da capital potiguar.
A li bem perto, no Grande 
Ponto, por exemplo, duas 
magníficas esquinas otima
mente localisadas bem po
diam ter cedido iugar a duas 
novas construções com óti
mas rendas para os seus pro- 
artetários. Não há, apenas, 
casos como esses. Proprietá
rios existem como por exem
plo um da rua Felipe Ca
marão. esquina da Trav. 
Acre, que se contenta em 
depositar material dc cons- 
trtgão eiq plena via publica 
r- isso há mais de um ano. 
Parece que dali deverá, sair 
uni prédio, mas enquanto is
so. os materiais acumulados 
prestam o “ magnífica” ser
viço de quasi interromper o 
transito além de constituir o 
fato. uma irregularidade 
flagrante.

Claro que em alguns t .-  
sos. tratando-se principal- 
mente de proprietários im
possibilitados «ie novas coris- 
(rucíes, seria ótimo para a 
cidade que tais terrenos ou 
prédios em ruinas passassem 
a outras mãos mais progres
sistas.

A li iresnto na rua João 
Pes-q*a. havia até bem pouco 
tempo, três horriVeis casi
nhas que cederam iugar a 
um magnífico edifício cujo 
contraste com o visinho, e 
sim pies mente desanimador 
— • V.

À Torrefação e Moagem São Lüís _
oferecerá- com excíusiviãsewstt audições

âe PEDRO VARGAS, o grande cartaz internacional
Um presente régio aos consumidores do Caíé São Luís 
(100 %  puro) e aos tu liirosM lH H H ^M lM M lHo  C a f é  3 1
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Interesse na eleição do presidente da Camara
“  S,‘M*r*iAvanían.| l»bre Akabâ osljsraelrtastada ontem á j noite

KIO, 10 (Meridional) — Ontem á noite nos meios políticos 
havia quem admitisse mais um motivo para surpreendente inte
resse despertado pela eleição do presidente da Camara: a hipó
tese de qug o eleito pudesse vir a substituir o prsidente da Re
publica quando de sua próxima viagem ao Estados Unidos, isto 
no caso do sr. Nereu Ramos não vir ocupar o lugar.

Fala no Recife o sr. Mota Neto
Em transito para o Rio do 

Janeiro, esteve em Recife o 
6r. Mota Neto, deputado fe
deral eleito pela legenda do 
PSD. Abordado por um ma
tutino local, afirmou terem si
do impossíveis os entendimen
tos finais, para levar a efeito 
a coalisão no .Rio Grande do 
Norte, isto porque a UDN im
pôs como condirão elementar 
o afastamento da candidatura 
Georgino Avelino, o que para 
os pessedistas não mais poda
ria acontecer, uma vez que a 
convenção estadual do partido 
já havia ratificado essa reso
lução.

— Destarte, — prossegue 
ò sr. Mota Neto — a UD2\te
rá seu candidato que possivel
mente será o sr. José Augus
to.

A esta altura, o repórter 
faz alusão ao prestigio do de
putado José Augusto, ao que 
o deputado Mota Neto escla
rece:

— Já êe foi o tempo em que 
o sr. José Augusto era o caci
que de todo o sertão. Hoje, o 
seu prestigio caiu muito, por
que o velho deputado cedeu tal 
pCsição, em vários trechos do 
Estado a sub-lideres, cómo e 
agora o caso do Seridó.

Continuou o sr. Mota Ne
to, informando que a UDN e 
o partido do sr. Café Filho não 
continuarão mais em coligação, 
fazendo, ainda, essa aprecia
ção : !

— Se no jpleito passado, o 
fcSD venceu os dois partidos 
u-eunidos, quanto mais agora 
que entrarão separados na 
campanha eleitoral.

Explicou, depois, que real
mente o deputado Café Filho, 
ço cahdidatar-se á governança 
do Estado, conta com a derre- 
la certa, com *  partido dêsse 
ilustre parlamentar o elegerá 
/leputado á Camara Federal. 
Entretanto serão de certo elei
tos 6 deputados estaduais da 
política orientada pelo sr. Ca
fé Filho, cuja situação, assim, 
melhorará muito. Acha o sr. 
Mota Neto ter o sr. Café Fi
lho razões de não querer mais 
continuar na retaguarda, quan 
do conta com uma força poli- 
tica ponderável.

Falou, em seguida, no propó
sito da UDN em eleger sena

dor o sr. José Augusto, tendo 
êsse partido demonstrado gran 
de interesse emi que êle conti
nue no Senado.

Referindo-se, por fim, ao 
que ficou acertado nos arrais 
pessedistas, sobre a candidatu
ra a senador do sr. José Va
rela, atual governador poti
guar.

Um  pEsso sem pre= 
cedentes r»a historia 

do Japão n

TOKIO. 10 (UP1 — O im
perador Hirohito deu mais 
um passo sem precedentes 
na historia do Japão, ao al
moçar com vários professo
res de diversas escolas locai«.

Esse gesto é considerado 
como mais uma tentativa pa
ra exaltar a atitude democra 
tica do Mikado.

DIÁRIO DE NATAL
QBGAO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS" 

Fundado em 18 de Setembro de 1939
ANO X — N AT AÍ» — Quinta-feira, 10 de Março de 1949 — 1.811

Atacado pelos1 russos no Conse
lho Economíco da ONU o Brasil
Segundo a acusação ̂ so
viética teriam sido infrí
gidos os direitos sindi

cais em nosso pais] 1
LAKE SUCESS, 10 (U.P.) — 

O Brasil íoi mais uma vez ata
cado pelos russos, no Conselho 
Economico e Social das Nações 
Unidas.

Ontem foi estudada uma pro
posta da secretaria geral, r.o 
sentido de ser nomeado um co
mitê do Conselho, para coope
rar com a Organização Interna

cional do Trabalho no sentido
conseguir o ipmprinienío obri
gai orio dos divitos sindicais em 
todo o munã<£

Nessa ocasi^b. o delegado so
viético Solov i*v insistiu em a- 
íirmar que e.'Çes direitos fo
ram infrígioos no Brasil, Nica
rágua, Çolotnbía, Paraguai e 
outros países ?

Intensa repercussão da 
mensagem do sr.Vargas

S. PAULO, 11 (Meridional) 
— Teve intensa repercussão 
nos meios politicos locais, a

mensagem que o sr. Getulio 
Vargas dirigiu aos trabalha
dores do Estado» conclaman
do-os a prestigiar a Comis
são de reestruturação do 
Partido Trabalhista Brasilei
ro. integrada pelos srs. New- 
ton Santos, Frota Moreira t 
Porfirio da Paz.

A  impressão dominante

cia da Republica, será o sr. 
Salgado Filho. Seu proposito 
de ser candidato, no entanto 
é marcado pela orientação 
getulista ferrenha que vem 
sendo dada ao PTB daqui.

PROBLEMA QUE DURA HA’ SÉCULOS — O problema austría
co, que tem sido o pesadelo dos pacifistas, foi, ultimamente, pos
to em foco, em mais uma tentativa de solução, por delegados de 
vários países. Ei-los no flagrante acima: ‘Majoribanke, da Ingla
terra, I. Zaburin, da Rússia Soviética, M. Berthelot, da França 
e Sam Reger, dos Estados Unidos, após uma reunião realizada na 

--------------------  capital britanica. ---- ------------- —________

Traficavam com a "erva
Quanto á candidatura do 

sr. Prestes .Maia, acreditam 
petebistas que a própria

Q uerem  a'anula
a»5 f\ H a  a t A  H a  2 A  impressão dominante é|os petebistas que a própria 
V .uU  UU O IU  U Q  T que se não for o sr. Getulio j UDN é quem está se encar-

-Vargau oandidato á Eresiden. 1 .regando d'- /meimá-ia „  —

C  E. P,
Cura radical dá tubercu
lose em algumas semanas
Sensacional descoberta anun
ciada por um medico tcheco

RIO, 9 (Meridional) — Em
penhados em conseguir a anu
lação do ato da Comissão Lo* 
cal de Preços que tabelou os 
serviços de tinturaria e lavan
derias, por coasiderá-lo. injus
to, estiveram no gabinete oo 
ministro do Trabalho os donos 
desses estabelecimentos, repre
sentados por numerosa comis
são, fazendo a entrega ao mi
nistro, de longo memorial coro 
suas reclamações.

Acentua-se a jtendencia de 
acordos na!política mineira

BELO HORIZONTE, 9 (Me
ridional) — Em torno da su
cessão do sr. Milton Campos, 
acentuam-se tendências de 
acordos na politica mineira, 
participando na orientação 
desse congraçamento, a UDN 
e duas alas do PSD e do PR. 
Quanto ao PTB, que como se 
sabe. não tem nenhum signifi

cado nesta unidade federativa, 
está praticamente á margem 
dos entendimentos. As agre- 
miaçUes políticas deste Estado 
procuram um candidato que

podendo ser considerado acima 
dos partidos, apresente carac- 
tristicas para um governo dc 
coligação

»

do sono „ e da [morte
As suas constantes viagens a Santos chamaram ^  um to que sera ua, 
a - atenção das autoridades, cujas diligencias 1o- ^  pi.ibm.Oj_ dentro de al-

ram, afinal, coroadas de exito. -  ^  d -  anuncia-se au*

1 ' —— «*!* 
Qualificado
de novo Pearl 
Harbourjes- 
se ataque

RHODES, 10 (UP) — Fun
cionários do governo da 
Transjordania declaram que 
duas colunas israelitas ini
ciaram um avanço sobre o 
porto de Akaba, defendido 
por tropas britanica.

Os meios árabes qualifi
cam esse ataque como uni no
vo Pearl Harbor. 
NECESSÁRIAS AS NEGO

CIAÇÕES __
DAMASCO, 10 (UP) — A 

Siria cçmunicou ás Nações
Unidas oue não são necessá
ria.? negociaçCfes de armistício 
entre a Siria e o Estado de ls- 
rsel. tendo em vista a trégua 
existente na Terra Santa.

Esse ponto de vista foi co
municado ao mediador Ralph 
Buncho *
DESMENTIDAS AS 

NOTICIAS
TEL-A.WV, 10 (UP) — O 

chanceler israelita, Moshe 
Shertok desmentiu as noticias 
divulgadas * da Transjordania. 
sobre choques entre o exército 
de Israel e a Legião Arabe, em 
solo da Transjordania.

Afirmou Shertok que essas 
noticias provavelmente efam 
lançadas pelos ingleses, para 
torpedear as conversações de 
armistício entre os dois países.

Controle integral dé 
Peron sobre a Im  

prensa Argentina
ATE’ A DISTRIBUIÇÃO DO 
PAPEL SERA’ PROCEDIDA 

PELO GOVERNO
BUENOS AIRES, 5 (R.) — 

O governo da Argentina con
trolará todos os fornecimen
tos de papel para imprensa, 
sob um decreto que será da-

BADEN, 9 (U.P.) — Um me
dico tchecoslovaco, refugiado 
na Alemanha, o dr. Rudolf von 
Bach, assegura ter descober
to um soro que permite o tra
tamento radical da tuberculose 
pulmonar em algumas semanas. 
Von Bach, que íoi, de 1939 a 
1947 especialista em afecções 
pulmonares no Hospital Tho- 
mas Masaryk, em Praga, de
clarou á imprensa que suas pes
quisas, empreendidas sem inter
rupção durante dez anos per
mitiram-lhe elaborar uma for
mula de um soro que, utilizan
do as propriedades de plantas 
medicinais, e que denominou 
“ T 35” . tem eficacia cem por 
cento em qualquer caso de tu
berculose pulmonar.

O tratamento é feito á base

Inquérito da O . N . U .  em 
varias areas] do* mundo
Primeira medida positiva para executar o “no

vo e arrojado programa” de Truman
LAKE SUCCESS. 10 (UP- 

— As Nações Unidas orde
naram um inquérito imedia
to sobre as fontes disponíveis 
para o financiamento do de
senvolvimento economico 'las 
areas atrazadas do mundo. 
Esta foi a primeira medida 
positiva adotada aqui sobre 
os problemas levantados pe
rante a ONU pelo “novo e 
arrojado programa” do pre
sidente Truman. A medida 
foi adotada a respeito «a 
proposta chilena no Conse
lho Economico e Sociai, re
formando a proposta norte a- 
mericana sobre o ^uxilio tec 
nico aos paises atrazados.

A resolução chilena foi a- 
próvada por 15 votos contra 
0, cm a abstenção da União 
Soviética. Polonia e Russra 
Branca. Os paises do bloor» 
soviético atacaram o Progra
ma Truman como um plano 
para fomentar o dominio ne
la Wall Street sobre as areas 
atrazadas.

Alem de solicitar aos peri
tos da ONU que elaborem um

relatorio sobre os recursos 
para financiar o desenvolvi
mento economico, a proposta 
chilena também estabelece 
que 1) - serão apresentadas á 
Assembléia Geral em Setem
bro, . recomendações sobre os 
mais urgentes problemas do 
desenvolvimento economico:
2) Serão enviadas ás comis
sões econômicas regionais do 
Conselho para a Europa. A- 
sia, Extremo Oriente e Ame
rica Latina, recomendações 
no sentido de que continuem 
a dar alta prioridad, x ques
tão do desenvolvimt ..o eco
nomico nas suas regiões.

O programa do Conselho 
foi definido em duas resolu
ções, uma patrocinada pelo 
Chile e a outra pelos Estados 
Unidos. A proposta chilena 
ordena qua os peritos da 
ONU estudem os recursos 
disponíveis pâra o financia-' 
mento do desenvolvimento e- 
conomico das areas atraza
das.. A resolução norte ame
ricana pede a elaboração de 
um plano concreto para a 
assistência técnica em gtaa»

de escala ás regiões airar.a- 
das. Ambas as resoluções fo
ram aprovadas por 15 votos 
contra zero, com as absten
ções da União Soviética, Po
lonia e Ucrania. As recomen
dações da secretaria estarão 
prontas para a sessão do Con
selho. em Genebra. Os dele
gados esperam ter um pro
grama definitivô para ser a- 
presentado á Assembléia Ge
ral, em setembro deste ■ano.

Ambas as resoluções, na 
sua redação final, também 
determinam que seja presta
da a devida -atenção ás ques
tões de natureza social liga
das ao desenvolvimento eco
nomico. Uma emenda chilena 
á proposta norte americana 
dá instruções á secretaria do 
Conselho para estudar ar su
gestões a serem feitas pelos 
governos membros. O sr. Car
los Stoik, delegado da Vene
zuela, tomou -a iniciativa 4e 
pedir que o progresso econo
mico e social seja paralelo, 
embora a emenda finalmente 
anrovada tenha sido francesa

de injeções intravenosas. O me
dico tchecoslovaco concluiu sua 
exposição declarando que pre
tendia poder fabricar quantida
des importantes do novo remé
dio e que esse poderá ser pos
to á disposição dos hospitais e 
de particulares em fins do ano 
corrente.

S. PAULO, (M.) — As aten
ções das autoridades policiais 
estavam voltadas, de há muito 
tempo já, para o fato. de cer
to indivíduo estar constante-, 
mente viajando para Santos, 

•tadamente fiorque já tinham 
siqo encontrados, em poder do 
mesmo, cigarros de maconha, a 
terrível “ erva do sonho e da 
morte” .

Depois de uma série de in
vestigações em torno de tais 
viagens, resolveram as autori
dades, para mais perfeitas ave
riguações, deter a amante do 
indivíduo suspeito. E assim o 
fizeram, entrando no quarto 
em que residiam ambos.

A mulher, de nome Jacira

Mais um crime! mis
terioso abala a! capi

tal paulista
S. PAULO, 7 (M.) — Mais 

um crime de morte, praticado 
em circunstancias misteriosas, 
ocorreu agora em São Paulo, 
desta vez levado a efeito com 
todos os requintes de perversi
dade. O barbaro assasinio foi 
cometido nas proximidades da 
estiada que liga São Bernardo 
do Campo a Vila Nova, e íoi 
desde logo descoberto o cada- 
ver da vitima por ter um se
nhor que reside naquelas pro
ximidades, ouvido os estampi
dos e, desconfiando tratar-se de 
qualquer fato fora do comum, 
ter saído a dar uma volta a ver 
o que houvera, encontrando, ao 
chegar nuxn pequeno desvio da 
estrada, qualquer coisa que lhe 
parecia um vulto de mulher. 
Correu então ele a avisar as 
autor.dades policiais, que com
pareceu imediatamente ao local, 
na pessoa do sr. Orlando Fa- 
brini, inspetor do quarteirão.

Ali chegando, deparou o po
licial o cadaver de uma mu
lher. Ato contínuo, dirigiram-se 
o sr. Fabrini e a personagem 
que levava o fato ao conheci
mento do mesmo para a Dele
gacia de Policia de São Ber
nardo do . Campo, tendo o de
legado RScál se locomovido pa
ra o local, onde, positivando «> 
fato e vendo que se tratava de 
um crime misterioso, decidiu 
solicitar o comparecimento do 
titular da Delegacia de Segu
rança Pessoal. Este encaminhou- 
se para o local do crime com 
policiais da Secção Técnica, que 
trataram de ploceder ao levan
tamento do cadaver.

Trata-se de uma jovem de 
mais ou menos 23 anos de ida- 
de, morena, trajando blusa 
branca e saia de easimira az'ri

marinho, sapato preto, sem 
meias cabelos longos e presos 
por uma redinha.

Do lado direito do pescoço ús 
morta havia um extenso e lon
go ferimento que lhe secciona- 
ra veias, indicando que a mes
ma havia sido degolada. Ao lhe 
examinarem o corpo verifica
ram os policiais que a morta 
apresentava vários < ferimentos 
provocados por bala, sendo 
quatro nas costas, um no bra
ço esquerdo, um no nariz e ou
tro no ventre da lado direito, 
á altura do figado. Cerca de 15 
metros alem do cadaver foi en
contrado um podão tinto de 
sangue, que naturalmente foi 
usado pelo criminoso para con
sumar o hediondo assassínio. 
Proeederdo à arrecadação dos 
objeto.- que e encontravam no 
corpo da jovem, o delegado re
colheu, entre outros, uma ali
ança com a seguinte inscrição: 
Arací — 4-8-44 — PLT.

Foram encontradas no chão 
varias capsulos de balas oefla- 
gradas. indicadoras de que a 
arma usada pelo assassino foi 
uma pistola Mauser.
O MISTERIOSO CARRO

VERDE
Entrando em rapidas investi

gações o delegado soube que 
um carro verde transitara pela 
estrada que liga S. Bernardo 
do Carripo a Vila Nova da Con
ceição, o qual conduzia um ho
mem e uma mulher, esta de 
blusa branca e que ambos via
javam abraçados. O mesmo car
ro 'segundo outras informações, 
fora visto sair daquele beco da 
estrada, onde o cadaver da mu
lher fora encontrado.

As autoridades estão propen
sas a crer que Arací. provavel-

Pereira, devidamente interroga
da, disse que vivia em compa
nhia do suspeito, que se chama 
Lazaro Larrou, o qual era sol
teiro e não tinha profissão de
finida. Todavia, procurava por 
todos os meios inocentar o a- 
mante, caindo, entretanto, em 
contradições, de quando em 
quando. E talvez por esse mo
tivo mesmo, vendo-se pilhada, 
naturalmente para isentar-se 
de quaisquer responsabilidades, 
denunciou Lazaro como trafi
cante tia terrível erva.

Procedòu-se, então, rapida 
busca no quarto do casal, co
roada de exito, aliás por isso 
que se encontraram, nos bolsos 
de uma capa de Lazaro, quasi 
quatro quilos de maconha, que 
foi apreendida.

Jacba, foi desde logo levada, 
acontecendo o mesmo a Lazaro 
hc>; as depois, no momento em 
que entra «o  quarto. Ali esta
vam os investigadores que o 
detiveram, levando-o para a 
Delegacia de Costumes, onde se 
encontrava a amante.

Em companhia de Lazaro 
Larrou íoi detido o indivíduo 
Enéas de Castro, que era seu 
Socio n o  “ negocio” .

Numero avulsa 
Cri 0,80

guns dias 
torizadamente nesta capitai.

O decreto determinará, i- 
gualmente, a expropriação de 
todos os estoques de papel 
para imprensa, existente no 
pais e a distribuição dos mes
mos entre os jornais, será, 
doravante, controlada pelo 
governo.

Em penhados os 
comunistas na 
vito ria |d e  seu 
candidato

BELO HORIZONTE, 9 (Me
ridional) — No novo município 
de Raposos, onde os comunis
tas estavam enipenhadissimos 
na vitória de seu candidato, re
gistrado na legenda do Partido 
Socialista Brasileiro e onde fi
zeram ostensiva propaganda, 
o candidato republicano, Lin- 
dolfo Batista, apoiado pelos 
udenistas e pessedistas, ven
ceu.

A votação foi de 778 votos 
contra 415 dados ao comunis
ta João Dias. A despeito dos 
graves acontecimentos durante 
o pleito, nada ocorreu dc anor
mal .

AINDA AS ELEIÇÕES SINDICAIS
S. PAULO, 10 (Meridional) 

— Há cerca de três meses o 
presidente da Federação dos 
Trabalhadores e Empregado» 
no Comercio daqui dirigia 
um memorial ao ministro do 
Trabalho, pedindo a realiza
ção de eldições sindicais.

O sr. Ângelo Pamigianl. 
posteriormente, como presi
dente da entidade, falou á

mente uma decaída, tenha sido 
barbaramente assassinada pelo 
amante — e neste sentido es
tão sendo feitas as devidas in
vestigações.

imprensa, considerando de 
grande importância a norma
lização da vida sindical. A- 
puramos nos círculos sindi
calistas daqui que o Ministé
rio do Trabalho cogita pro
mover eleições até fins de a- 
bril proximo. Entretanto cor
rem rumores nos meios sin
dicais de que existem gru
pos dirigentes interessados 
em protelar as eleições por 
mais tempo.

Soubemos também que re
presentantes desses dois gru
pos foram ao Rio afim de le
vai- avante seus intentos.

Esteve em visita ao pres. Dutra
RIO, 10 (Meridional) — O 

secretário da Fazenda de S. 
Paulo, sr. Manhãés Barreto es
teve em visita ao presidente 
Dutra, durante a qual expôs 
a politica econômica e finan
ceira do governo paulista e os 
resultados que espera alcançar 
com a orientação que vam sen
do imprimida naquele setor aa 
admfristsação.

O secretário da Fazenda saiu

bastante satisfeito do encon
tro que teve com o gal. Dutra, 
o qual teria se mostrado bjm 
impressionado com a t-xposl-
ção íeita. i

Antes de regressar „ Sao 
Paulo, o sr. Manhães Barreto 
esteve no Senado, palestrando 
longa e amistosamente com os 
srs. Euclides Vieira, Rodolfo 
Miranda e Ivo de A quine.

I
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Presença soberana e fatal
AUSTREGES1LO DE ATHAYDE

(Especial para os “D, A.” >

RECIFE, 3 — Existe evi
dentemente uma contradição 
manifesta nas palavras que, 
em sua primeira audiência 
coletiva à impíensa, formu
lou o senhor Dean Acheaon

tema permitia ás nações do 
hemisfério utilizar as divisas 
obtidas na Europa para efe
tuarem compras nos Estados 
Unidos, enquanto que as divi
sas obtidas em Nova York, 

acerca dos planos americanos Nova Qrleans, Chicago, De-

A política dcicuvo.vidu pelo 
governo da União, no campo 
da Educação e da -'aude b í 
blica, se revést-. de uma par
ticularidade cuja rssínulaçao 
se torna indispensável neste 
momento em que se deseja ata
car k solução de iruawros p,ro- 
biemas do pais. Reíerimo-nos 
ao sentido nacional impresso 
ás atividades comandadas puto 
Ministério da tlducu âo e Sr.u 
de Publica. Esse sentido pódc 
ser .medido através do quxdio 
técnico e financeiro aos Esta
dos e Munic-ipios. r.a execução 
der obras c serviços dc real sig
nificação, cujos planos são m’ • 
perintehdidos pelo governo fe
deral, mas que se i - truturavn 
tendo em vista h.> ondiçãe' 
regionais.

Esta prática, çu-i se irulus 
em estreita cooperação iní'.- 
administrativa o vm unidade 
técnica, tem aprov. Io plena
mente. Por meio déla, muitos 
teneíicios podem ser assinala
dos, coro  provam os resulta
dos auspiciosos que a campa
nha de alfabetização de ado
lescentes e adultos vem alcan
çando. Também a campanha 
contra a malaria pode ser cita
da de relance. Nessa ca r oa 
nha. coube ao govAno federal 
contribuir com a metade dos 
^gastos progranu-des, c essí 
contritu Ção, obrigando a mo 
biliza ão de recursos íinaoc d 
vos des Estado.-, em volume 
equivalente, perorMu o desdo
bramento da luta cm todos o : 
setores, a redu ão dos inui- 
ces de mor),idade o de morta
lidade por ralaria ofereedos 
por todas as regiões atacadas 
pelo mal.

Constitui esse sistema de 
acordos, de que já nos ternos j 
Lenefic:ado no Rio Grande do 
Norte, uma experiencia admi
nistrativa da» ir ais relevante:, 
espcc:alm;ntt- . e considerar
mos a necessidade de atacar a 
solução de outros problemas de 
carater’ nacional, que giram 
na órbita da produção e dos 
transportes. Em referencia á 
educação publica, tenha-se eu 
conta que. por meio des es 
acordos, o territi.rio nacional 
está sendo coberto de uma vas
ta rede de escolas rurais e de 
escolas normais ruaris. unidos 
cia sua formação os esforços 
dos governos federal, estadual 
e .punicipal.

Ainda no campo da saude,
vamos assisfr vo surgimento
tle postos de jmericultura em
cuuse todas f.s zonas de razoa «
Vel densidade demográfica, 
mobilizados ai os esforços <!o j 
governo 2 dos particulares, es
forços que se alargam na cria 
' ão de hospitais regionais e 
maternidades.

Todas as obias e serviços 
aqui assinalados servem para 
documentar o acerto da politi 
ca atlotada, a qual, 'transpor
tada a outros setores da adm: 
nistração, jrá oferecer, como 
110 campo da educação e da 
saude, os melhores resultados.

em relação à America Lati- 
na. De saida declarou o‘ se
cretario de Estado que em 
face desta parte do __ conti
nente, a sua politica está 
pautada nas mesmas linhas 
que orientaram a conduta 
do general Marshall.

Qual o roteiro do grande 
cabo de guerra, que durante 
mais de um trienio ocupou o 
cargo de secretario de Esta
do? A Europa primeiro. ‘ A 
Europa first!” A vez da A- 
merica Latina não era ainda 
soada. Não chegou durante a 
guerra (na qual os america
nos o que promoveram e. 
n.aior estilo foram obras mi
litares) e tampouco apareceu 

epois da paz. Ao contrario, 
no periodo que se seguiu ao 
armistício "até aqui o que se 
viu foi a tremenda inexpe- 
rieneiac/A dos paises hispa- 
nos-americanos, devolvendo} 
aos Estados Unidos os bili
ões de dólares que haviam 
ganho, exportando matérias 

primas ou viveres para o ar
senal das democracias. Argen 
tina. Brasil, Chile, e Peru’, 
desbarataram os seus dólares 
os dólares recebidos pela 
vehda de produtos de alimen
tação e de matérias primas 
estratégicas, em grande par
te numa serie de aquisições 
frivolás, como automóveis de 
passeio, rádios, geladeiras, 
joias e pechisbeque para mu
lher e outros artigos volun
tários.

Ao terminar o segundo eon 
flito mundial, não havia pais 
deste hemisfério que não ti
vesse saldos credores em No
va York e Londres. Hoje, res 
tam solidos Cuba. Venezueld 
.'•anamá. o Uruguai .e mais 
alguns.

Segundo o boletim do mês 
de setembro ultimo do Na
tional City Bank terminou 
o sistema de comercio trila-

teral, de pre-guerra, entre 
a Europa, os Estados Unidos 
e a America Latina. Esse sis-

troit, etc., passavam das Re
publicas americanas á Eu
ropa. Hoje as tendências do 
comercio internacional, são 
bilaterais. Os paises do velho 
continente, pobres de divisas 
fortes, .negociam tratados di
retos com os da America La
tina, e por esses pactos se 
restabelecem relações mer
cantis até na base primitiva 
de trocas

Nos nove paises sul e cen
tro americanos, que sofrem 
escassez de dólares, o comer

cio dos Estados Unidos sen
tiu em 43 uma queda de 550 
milhões de dólares, se tomar 
-mps o segundo semestre, na 
mesma base do que vai de 
janeiro a junho. Garantidos 
de . verdade, em dólares, no 
continente, só existem Cuba 
com uma reserva em ouro e 
divisas, de 12 milhões de dó
lares: Venezuela, com 356 mi
lhões; Panamá, com 78 mi
lhões, e Uruguai com 267 mi
lhões. Guatetnala não deixa 
ce ser impressionante com 
os seus 47 milhões de dispo
nibilidades e também a Re
publica Dominicana com 38 
milhões e o Salvador ccm--34.

Tendo o pricipado da ir.sen 
ratez no majeno das suas 
divisas, marcha á testa do

RETRATO DO BRASIL

R endim ento  do trabalho
O rendimento médio do trabalho, .nas atividades açro- 

peeuárias do Brasil, é reduzido em. consequência da yoni- 
posição do pessoal permanentemente ocupado nessas ati
vidades. No censo agrícola de 1S40 foi apurada a presen
ça efetiva, nos estabele imentes rurais investigados, de. 
10.532.817 trabalhadores. Esses trabalhadores assim se dis
tribuíam, segundo o sexo e grandes grupos de idade: ho
mens até l i  anos, 1.509.461; homens dc 15 anos e mais,. . . 
5.366.252; mulheres até 14 anos, 1.104.797; mulheres de 15 
anos e mais, 2.461.337. I ma melhor visão de conjunto será 
obtida com a verificação das percentagens relativas a es
ses itens.

Sobre o conjunto dc pessoal permanentemente ocupa
do nas lides agro-pecuarias, a participação des homens até
14 anos alcança 15,18f>, c a das mulheres até 11 anos, cer
ca dç . Enquanto isso, os homens de 13 anos e mair
correspondem a 30,95', do total, e as mulheres Ue 15 ano. 
e mais, a 23,38',. Conrtata-se com a simples leitura des
sas percentagens que pouco mais da metade do pessoal é 
constituída por homens de 1> anos e mais, entre os quais 
aliás, há adolescentes c velhos de fraco rendimento. Ar 
mulheres de 15 anos e mais equivalem quase a um quarte 
do total, cumprindo, em referencia a elas, traçar ident>cac 
considerações sobre a presençj^ de adolescentes e velhas. C 
quarto residuo é representado por crianças.

Que nos indicam esses números? Indicam, eui primei
ro plano, qile esta composição do pessoal, acima descrita 
tende a reduzir o rendimento médio do trabalho. E isto 
por motivos perfeitameule plausíveis. Se. tomando-se co
mo base e rendimento médio do homem de 15 anos e mais, 
for suposto igual a dois terços c d.i mulher das mesma: 
idades, ç a unj terço o das crianças em !dades até 11 anos, 
o rendimento de 100 pessoas ocupadas 1 1a agricultura e pe
cuária no Brasil ficará equivalente ao de 75 homens de
15 anos e inqfs. Cumpre reconhecer, entretanto, que e:n 
todos os países agricolas as mulheres e as crianças parti
cipam, em proporção mais ou menos larga, nos trabalhos 
rurais, o que contribui para reduzir o rendimento médio 
individual. Todas as considerações aqui referidas baseiam- 
se em recçute estudo realizado pelo professor Giorgio Mor-

1 tara sobre a estrutura da economia agro-pccuaçia do Bra
sil.

continente, o governo atual 
da Argentina. Precisaria de 
755 milhões de dólares para 
as suas necessidades anuais 
è não dispõe de um terço 
desta soma. Preparou-se es
tes três anos para duas guer
ras; uma externa, não se sa
be bem contra quem por que 
a totelidade dos paises do 
continente são seus amigtjs, e 
0 governo Peron é de fato 
amistoso e cordial com todos, 
outra interna, contra a eco
nomia nacional que está e- 
xausta, depois de tantos gol
pes espetaculares c\i incom
petência do uma fila de ad- 
ministralores tresloucados, 
que sob o pretexto de nacio
nalizar fontes de riqueza nas 
mãos de estrangeiros (esses 
se contentavam com juros in 
fimos), lançaram para fera 
das fronteiras capitais valio
sos que não podem ser mo
bilizados no mercado interno.

Foi o general Marshall o 
espectador do descalabro fi
nanceiro üa America Latina 
Quando o visitei há dois a- 
nos nos Estados Unidos ele 

| não me disse de forma pe
remptória que os Estados U- 
nides não iam preocupar-s? 
com a sorte da America Ibé
rica. Mas reveltm tanto inte
resse pi:la reabilitação da Eu 
ropa, que a comissão norte-a
mericana de um maior auxi
lio financeiro a esta parte 

do mundo, saltava do interes 
se palpitante que o atraia pa
ra o cutro lado do Atlântico.

Gastou a America Latina 
os poucos dólares que acumu 
Iara de 41 a 45, e não teve 
outros para se erguer. Con
tinua em estado de orfanda.- 
de, sem ter quem a adote. A 
Europa está impossibilitada 
de fazer algo de substanci
al, porque não tem com que.<

1E a America do Norte se sub
trai de converter bohs pro- 

| jiosilot- em atos, porque está 
i pemandtl mais nos velhos 

pais que nos irmãos mais 
moços e menos ajuizados.

Tendo p general Marshall 
se abstido de olhar quase a 
America, prque fixava a Eu- 
rop - — como é que o sr. A- 
cheson admite a ideia de co- 

(Continua na 4a pagina)

Não sei se na mesa reclonda sohrç a presprvação do so
lo. a rcalizar-se, domingo cm São Paulo, sob a presidência 
do general Dutra, haverá quem examine o problema da 
formiga saúva e dos enormes males que causa á agricul
tura do país.

O lavrador brasileiro não tem maior inimigo, nem 
existe nos campos do Brasil praga comparável.

No entanto, como um indivíduo acostumada aos sen* 
males e que nem cuida mais dc dar-lhes remedio, a maiq- 
ria se resigna á soberana presença da formiga e aceita as 
suas devastações como um tributo fatal.

Tenho clamado junto aos poderes públicos pelo esta
belecimento de uma campanha eficaz pará a eliminação 
dos formigueiros

Dc vez cm quando, o assunto desperta a atenção, mas 
recai logo no esquecimento.

Tcm-nos faltado espirito de continuidade no combate 
á saúva. Parece que a vastidão do problema, maior cada 
dia que se passa, supera a força de vontade dos governos.

Sc pudéssemos fazer um calculo dos prejuízos, que a 
formiga ocasiona aos lavradores brasileiros, veriamos que 
as somas que se devotassem a atacá-la, por mais altas que 
fossem, seriam prontamente recuperadas. Mais ainda. de 
que os danos materiais, é na ordem moral que a cortadei» 
ra produz os seus dcscalabros.

Um homem do interior não acredita na agricultura e 
um dos motivos da sua descrença é a idéia de que a for,- 
miga c invencível e que a alternativa dolorosa da profecia 
do famoso naturalista acabará se realizando...

r. tttra ?
OOROTHY THOMPSON 
(Copyrigth dos “D. A .” )

NOVA YORK, via rádio — íritivas, t.specialmente o pará- 
O Ano Novo começa com 11 ni grafo 26. o comitê — compos- 
acontecimênto que poderá dar to de concorrentes industriai? 
resultados finais incalculáveis da Alemanha — tenderá para

a exploração de recursos ale.- 
mães em proveito de seus pró
prios nacionais, sendo o
procedimento de homens a

saomas cujas repercussões 
previsíveis.

O governo francês ganhou, 
com relação ao Ruhr. Essa 
grande bacia industrial alemã) quem sc dá acesso a um espó- 
será toxada dos alemães e co v lio.
iocada “ permanentemente” sob 
contible de um comitê interna
cional, constituído de repre
sentantes dos governos da

Haver a pouca unidade de.in- 
teré.ise, e cada qual procurará 
vencer .os outro.; nas votações, 
c : proveito próprio. O produ-

França, da Bélgica, dos Paises | to de um grande complexo in
Baixos, do Luxemburgo. da 
Cirã-Bcréanha e dos Estados 
Unidos. As potências ocupan
tes representarão a Alemanha, 
que tem três votos do total de 
15- sendo o to votos o suficien
te para constituir 1 ma deci
são. Essa autoridade exercerá 
o controle da distribuição de 
carvão e aço do Iíuhr, e a jus
tificação dessa diretiva é im
pedir, que a produção do Ruhr 
seja mais uma vez ut lizada 
coxo meio de rearmamento da 
Alemanha.

* 4 *
A despeito das cláusulas res -

Partirá amanhã o 
ministro do exterior 

da Dinamarca
COMPENHAGUE. 8 (UP) 

— informa-se autorízadamen 
te que está marcada para a- 
manhã, a partida do ministro 
do Exterior, Tasmussen, le
vando consigo a lista dor ar
mamentos que a Dinamarca 
precisa.

O ministro declarou á im. 
prensa que a. adesão tia Di
namarca ao Pacto do Atlân
tico, depende das condiç e* 
que .0 mesmo impor ha

O geato üo Primeiro Miuidtfo 
Siahu ue niostvav-se disposto a 
.0 ■ um encontro com o presr- 
aeuie Ti uman para a discussão 
•vas divergências que os sepa
ra:' já entrou numa fase de in- 
teipretação dos motivos. Na 
guerra fria. mais gestos devem 
ser esperados dessa especie ou 
de outra. A interpretação dos 
motivos de Moscou é um servi
ço prestado á opinião publica.

As conjecturas a es.ms respei
to devem levar ern conta uois 
fatos 1 eceiiíes. Um déles é a or
ganização da Aliança do Atlân
tico Noite para defesa contra . 
Ru.-sia, aliança essa que abran
ge o» Estados Unidos, o Cart - ■ 
ná e a Europa Ocidental, Neste 
pu iicular. podemos supor qtt: 
o gesto de Stalái resultou ir 
mécio ou, ao ntenos, üe apree.i- 
sõe> na esperança ue impedir 
uma providencia ao Ocidente 
que representaria um sério obs
táculo à agressão russa ou co
munista’

Outro falo simiiUâneo com o 
g:sto oe Slal.n. ao contrario, 
devia le. . .sip.ado ao Pionei* 
10 Ministro íusso não mêdo ou 
apieettsão. mas alegria e cp:i- 
f auça. Queremos referir-hos á 
vitoria dos comumsjas na sua 
ofensiva pelo domínio da Chi- 
ira. Unia interpretação cios rao-

O s  p r o p o s ito s  de S ta fin
t.voB de Staliu baseada ne.sas 
uois fatos não poue a passar de 
especulação Sem grande base.
Um julgamento mais : ec -o po- 
detá ser fe'to c b .. e -ãa nos 
acoiftecime.ncs lecentes, mas 
nos fatos \ciif-cados ao passa
do.

Há mais cie quatro anos se 
vem mantendo u;n ‘Hrquivu fiel 
do todas as sugestões de acor
dos feitas pela Rússia,, cie icu- 
iiiões leahzada.' com objetivos 
cie acoido. dê ;.i : - concluí
dos e oe comprom.sso.-, assumi
dos. Ne-..«  aequivo figuram as 
íeurnões das quatro g,andes po
tências. as reuniões das Nações 
Unidas e. ui‘|uo oa organiza
ção mundial, os acordos cele
brados entre ps Estados Unidos 
e a Rus.na.

E:se arquivb é bem conheci
do do publico. As autoridades 
a'ne.ice;.a e os representantes 
oe om a- nações que tem pu - 
t.c paijo »ias reuniões conhe- 
ceni-no com minúcia e exeti-içõe- 
dão. As conclusões a que as au- Jcnssc 
toriúades arneficanas forem "I

MA RR SULLIVAN 
(Copyright dos “D. A.” )

forçadas são pezíeitanicnte re
velada., pela seguinte declara
ção feita pelo ex-secretario cie 
Estacio Ma.shall se volta- de 
ur-.a reun ão em que se discu- 
t.u o caso da Alemanha.:

■'Chcguei á conclusão de que 
o governo soviético não aeseja- 
va o pacto 011 seguiu uma ori
entação destinada a impedir 
qúalcfuor pors.bilidacie mieá-a- 
la de aprovação” .

E.-.o» conclusão do General 
Marshall a respeito da aiitude 
e o;*, estratégia comunista nas 
-eun.ões realizadas com o obje- 
t vo oe acordo se repetir nou- 
l: a declaração fedas uepois de 
te. o mesmo realizado conver
sações com os aingentes comu
nistas chmesas. A missão cie 
Ma shall era provocar um a- 
cordo entre os dirigentes comu
nistas e os chefes do governo 
nacionalista chinês, para assim 
afastar a guerra civil. -Depois 
ue quaoC um ano de negocia

rieis, o General Marshall 
um relaiorice
aspecto muito prejucli-

c al e míioilamente proiocador 
ue atitude ao Partido Comunis
ta chinês se revelou no ca-á- 
ter da sua propragamia. Quero 
d-zer ao povo americano c;ue. 
na sua deliberada distorsão cios 
cios, da politica é  dos objetivos 
do nosso governo, essa propa
ganda nunca mostrouo menor 
rcspe.to pela verdade ou pelos 
fatos e deu sobejas provas ne 
um propósito deliberado de de
sorienta. o povo ch.nês e o 
munao, despertando um tre
mendo ódio aos, americanos” .

Outras autoridai.es ame r na
nas além do General Marshall 
têm tido a meV.na experiencia 
com a estratégia rus.-,a e comu
nista, bem como com a atitu
de invariavelmente adotada nas 
reuniões realizadas com o ob- 
jct.vo de acordo. Em alguns ca
sos, a experiencia chegou a ser 
arna.ga. pois até compromissos 
foram assanuciqs. Um exemplo 
disso foi o compromisso oficial 
russo, fe.td em 1933 quando o 
nosso governo reconheceu o so
viético, de r.ão intervir de cjual-

1 que: mauerra nos negocios in
ternes dos Estados Unidos.

Esse compromisso foi queb.a- 
uii com as conspirações e a es- 
pronagem mantidas nos Estados 
Unidos. A única dedução poa- 
s.vel é que o compromisso foi 
assumido com a intenção de 
v.olá-lo ou que só fo i' assumi
do com o objetivo de conseguir 
oportunidade para fazer as coi- 

qr e se prometia não fazer.
Um libelo contra a estratégia 

russa e comunista podería a- 
branger todos os pontos seguin- 

u.m exemplos específicos 
pa á prová-los: A Rússia toma 
-r.iciaí vas ue acordo, com a ré- 
conte declaiação de Staliu, com 
ijitu.los exclusivos de propa
ganda: a Rússia participa de 
conlérencia não para chegar a 
açor o o. mas para impedir que 
isso aconteça: a Rússia entra 
em aco-Gos. não paia cumpri- 
los, mas para :;ervu-se deles; 
fazer acordos é para a Rússia 
uma arma de pol.i ca externa, 
po.s em alguns casos a conclu- 
i.,'o cio acordo é uma sabota
gem estratégica e, em outros,- a 
melhor e.-ti atégin é a v-olação 
do aco-ao; para os ,’ussos, u- a- 
eorcios e a violação dos mesmos 
sao um equivalente de força, 
um meio oe conseguir o er.- 
granaecimento sem guerra.
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dustrial se tornará foco de con- 
chavos imra vantagens políti
cas. NCáse jôgo de cobiças p 
hnbiiidatlt-os listados. Unidos, 
mju intoiêsse em restaura? 
nr.:;: economia alemã viável e(p 
lugar de eitos que ora^custn ao 
povo americano bühyes de.diS- 

! lares 1 or uno, serão apanha
dos numa situa.ão cm .que ca- 
da votação lhes custará 0 sa
crifício tle algum amigo...

A repercussão na Alemanha- 
já é de desanimar. Ameaça ;i 
] robabilidade de estabeleccr- 
ss qualquer governo alemão 
ocidental, porque é duvidoso 
qtu uni governo getmamço cu
ia autoridade depende de su- 
trág-o popular jjosru cooperar 
tom es a medido e consiga so- 
ineviv.-r. E assim teremos in- 
íei;s Jicação da anarquia.

Já todos 03 partidos políti
cos da Ale 1 unha, dos comunis
tas aos deniocratas-cristãos, se 
unem contra a medida. Mas os 
comunistas que agora, como 

1 em 1918, são os primeiros a 
erguer a bandeira do naçiona; 
Jisnio alemão, estão á vanguar
da desse sentimento, com & 
acusação de que a Alemanha 
paisará a ser colonia do impe
rialismo ocidental e com o bra
do de traição aplicado aos ale
mães que .êin coT.borado com 
o Ocidente.

• <«í» - *
A medida dará liderança, 

11a primeira linha, ás massas 
trabalhadoras. E’ provável 
que venha a produzir exata
mente o mesmo efeito que pro
duziu a ocupação francesa, < y 
Ruhr, em 1923, e que venha 
íinahnenle a ser respondida 
com a mesma arnia. Em 1923, 
os trabalhadores alemães do 
Ruhr exibiram uma greve, gq; 
vai, ,que teve o efeito de romr 
per a ocuphção, mas lambetn 
o de ocasionar a desastrosa 
inflação que, mais do que. qual- 
quer outra coisa, preparou o 
caminho para Hitler.

Os trijoalhadores alemães 
podem sabotar essa medida. 
Nem uma só tonqlada de car
vão pode ser extraída das. mi
nas sem eles. E, numa greve, 
a liderança será assumida pe
los comunistas, unindo-se con
tra as potências ocidentais 
operários do este e do oeste.

Walter Lippmann, reseate- 
rnente chegado da Alemanha, 
advertiu contra, a possibilida.

(Continua na l7 pag )
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*  8 — DIA 26 DE M A R Ç O : —

Estréa em Natal de P E D R O  V A R G A S  
0  maior cantor mexicano

P R E S E N T E  R E G IO  DA T O R R E F A Ç Ã O  E 
A lO A G E M  S. L U IZ4

A O S A T U A IS  C O N S U M ID O R E S  DO C A F E ’
S. L U IZ  —  100% P U R O

. . . . . .  , v --------------------  - , -  •

E A O S F U T U R O S  C O N S U M ID O R E S  DO C A F E ’ “ 31 ’

Historias verdadeiras, histerias Vividas-ü

A  sv© mais jovem do mundo
Boquiaberto o novo xerife^Tinha vinte anos 
quando nasceu o primáro neto^Com apenas 

oito primaveras corre atrás das

Lsta é CIQLIT.V CAIÍBALLO, La Murçe: Del Faego", qtie 
estará hoje ás 20 lioras no palco do Ciile-Teatro 1210 GRANDE, 

para atender a insistentes pedidos de sues fans natalense-.

PORTO -  AEROPORTO
O FORTO

LOIDE BRASILEIRO —
O paquete Rodrigues Alves 
é esperado aqui dia 22, vindo 
do norte. Fro:seguivá para o 
sul, até Santos e escala.,

— Do Rio é esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Para. 
Prosteguirá para Belem e es-

’ cala.. . r . r
— O paquete Campos Sales 

saiu do Rio dia 4, sendo aqui
> esperado dia 12. Do nosso por 

to., prosseguirá para o norte, 
a tá Manaus e 1 escala.

— O-paquete Duque de Ca 
r.ias está sendo esperado aqu 
dia 14, vindo do norte. Prosse
guirá para o sul, até Santos e 
escala !

— Saiu de Porto Alegre dia 
1° "em demanda dos portos do 
norte, até Natal, o cargueiro 
Rio Tocantins, sendo aqui es
perado hoje. Retornará .da
qui ao porto de origem e esca
la. recebendo carga.

— O cargueiro Rio Gurupi 
o esperado aqui, na Ia quinze
na deste, vindo de Belem e es-
aia. Prosseguirá daqui para 

o sul, até Porto Alegre e esca
la, recebendo carga.

— De Porto Alegre, saiu em
demanda dos poítos do norte, 
nté Natal, o cargueiro Bandei- 
lante, sendo aqui esperado dia 
18. Retornará daqui ao porto 
de origem e escala, recebendo 
carga. '

— Sairá breve de Porto Ale
gre, em demanda dos portos 
do norte, até Natal, o carguei
ro Jangadeiro. sendo aqui e*- 
perado na Ia quinzena de 
abril. Retornará daqui ao por
to de origem e escala, receben
do carga.

—- O cargueiro Rio Parnai- 
ba é aguardado aqui hoje, 
vindo de Porto Alegre c es
cala. Do nosso porto retorna
rá ao de origem e escala, re
cebendo carga

COMPANHIA COSTEIRA — 
Entrar: a hoje em nosso anco 
radouro, vindo de Belem e es
cala, o paquete Araranguá. 
ProSscguiria hoje iresrao para 
o sul, até Porto Alegre e es
cala.

— O paquete ltahité está
rendo esperado aqui hoje, vin
do de Porto Alegre e escala. 
Prosseguirá para o norte, es
calando em Fortaleza, São Luiz 
e Selam • ‘

__Deu entrada ontem em
nosso porto, procedente de 
Porto Alegre 'e escala, o pa
quete ltahité.- .Prosseguiu on
tem mesmo pafa o norte, até 
Belert) e escala.

— O Rio Juruá é aguardado 
aqui hoje, procedente do 
suly Retornará ao sul, até San
tos e escala, recebendo carga.

— u cargueiro Campinas é 
aguardado aqui dia 11, vindo 
do sul. Retornará do nosso

porto ao sul, até Santos e es
cala, recebendo cargo

CIA. COM. E NAV. — 
Do sul £stá sendo esperado 
aqui dia 25, o.carguei; o. Cahi. 
Daqui irá a Aveia fefWnca.

MOORE MAC COKMACK —
O Mormacdove é esperado aqu» 
dia 12. procedente de Nova 
York. Do nosso vorto retorna
rá ao de origem e escala, rece
bendo carga.

— O Monhactlaíe: é aguar
dado aqui dia 23, •poreedente 
de Nova YorTs. ê  escala. Do 
nos-o poito retomará ao . do 
origem, recebendo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

BALTIMORE, FILA
DÉLFIA E NOVA 
YORK
— O Mormackíte sairá dia 

l id e  jnarço.
— O Mormaereed sairá dia 

25 de março, todos para por
tos brasileros.

THE BOOTH LI NE —•
— Está sendo esperado de 

Antuérpia e Londres, na 2a 
quinze la de irarço, o vapor Bo- 
niface, que receberá carga eni 
nosso porto para Lisboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do cont nente êurooeu.

—• Para a Ia quinzena de. 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vaper Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia Informadora Poti

guar, com cscritcrios á Rua 
Ferreira Chaves,-n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 132, nesta ci
dade, mantem Sopas, CanT- 
r.hões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma
nhã, c para Campina Grande 
ás terças e sexHas-feiras. Pa- 
Recife ás terças-feiras e sá
bados .
AVIAÇÃO

AEROVIAS BRASIL — Do 
Rio rara Belém, passou dia 5 
o PP-AVQ, tendo desembarca
do aqui;

I>p Salvador: Antoaio F. d» 
Monte. Conduzia em transito 
13 passageiros.

Embarcou, para Fortaleza: 
Maria Anarecida Pereira.

— De Belem rara o Rio trau 
sítou dia 7 o PP-AVQ, derem- 
barcando aqui:
Cardoso.

De São Luiz: HermeTita R.
P*e Forta’eza: Eugênio Bo- 

nadio e Luiz Rios. Em transi
to 3 passage:ros.

Embarcaram pura Recife: 
Manoel Fímentel Neto, Antô
nio Batista Pinheiro Irme 
Fried, Militão Chaves e Jessé 
Pirto Freire.'

Para o R»o: Dagmar Peixoto 
í »  Paiva Ceiam Varela, Elai
ne de Paiva Varela. Neide

PARKERSTONE, Termessee — 
Decididamente, este país», terrí
vel fa-lo-á ver toda cspecie cie 
corsas estapa jurei ias. Jack D. O 
Lanyer, acaba cie ser nomeado 
xerife cia alq îa de Parke..sto
ne, na encosta dos Montes AJ- 
eghanyst E’ a primeira noite 
que passa em sua nova mora
dia. Ao pé'do fogo, presta ou
vidos á tagarelice da criada que 
lira a mesa. **

— “ Vi.itC anos!...” — sus
pirou Mabel Storkwell.

É tomando um ar pensativo, 
rescentou la para os seus bo

tões:
“ Aós vinte anos já era 

avó. . . "
Jack O Lanyer teve um so

bressalto e quase engul.a o ca- 
cachimbo

Sem sorte, o pobre Jack. 
Uma mancada, no cargo ante
rior, valeu-lhe cair das boas 
gtaças no Cheíe de Policia cie 
K..';xv.lle: era prec.so efetua: 
uma investigação num povoado 
perdido nas montanhas e para 
lá o despacharam sem mais "a- 
pelo".

Entrou no exercito das suas 
funções á taiduiha e o seu pre 
decessor. todo satisfeito por se 
ver l Vit uaquele “ buraco”, 
mal teve tempo de passar-lhe 
o cargo, se: í pô-lo ao carrenie 
rios .usos e costumes da ler.n.-

Desg.aeada Viegligenciã que 
vai por <ie pe rnas para o a •’ 
muitos lares, a 2.000 metro., cie 
altura, em torno cie Black Do
me.

O primeiro ielatoiio do no
vo xerixe u ciar,entrada nq De
partamento cio Interior e Jus
tiça semeou por lá a peVtuba- 
ção e teme-o» ain-ra ante o pen
samento cio que pocielia ter 
passado >e a sua publicação 
veose tido Iag.n. "antes” das 
eleições, isto porque as “ L ga- 
Pró-Moralidade” .-e temam agi
tado. ..

Os AUechar.gs, ou Apalaohcs. 
formigam de cantas e recantos 
inexplorados, de uma selvati- 
quesa anacrônica. Encontram- 
se ás vczcí habitantes, verd a
deiros caipiras ou tabaiéus. que 
jama.s vnrqni uma cidade cie 
maio ca 2.000 almas e nunca 
ciesceram abaixo de 1.000 me
tros de akura...

Seja ou não resuliado Re uma 
vida primitiva, o X3I0 é que os 
ca umentOo. o ma.s das vezes 
çonsanguineos. mio feitos lá en 
tre meninos e me.nnas ainda 
mal forthados; e há uniões en
tre meninas e homens já íe>-

Pierrc André Vcrber
más. muito mais novas ainda.

No dia seguinte ao de sua 
chegada a Paikerstone, J. D.
O Lanyer foi fazer uma Visita 
ao pastor, de acoruo eom a tra
dição. O reverando recebeu-o 
cordialmente:

—, “ Com certeza, você vai 
ver o nosso prefèito", disse- 

lhe ele. "Um bravo, na ver
dade, e que sabe sofrer com 
dignidade a sua desgraça f.si- 
ca... ”

— "Como assim?”
•— “ Perfeitamente. Quando 

ele trabalhava lá em baixo, na 
cidade, jiuma companhia de e- 
letricidade. .for "pegado” pelos 
fios de.;alta tensão, que lhe ar
rancaram pernas e braços!. . . ” 

"Que horror! E que faz 
ele agora? Como pode viver as
sim?”

• “ Muito berp. Aqui, tais 
comas não tem a minha impor- 
taucla. Nomearam-no “ mnyor” . 
ou prefeito. Alem disso, dá boas 
l.ções de solfejo...”

J. D. 0 ‘Lanyer cicspecuu-se 
do reverendo c sentia-se um 
íauto mal pelo que ouvira.

Dirigiu-se, dali para a casa 
do mestre-escola afim tíe tomar 
informações sybre a sua criada.

— "Oh! sim!” explicou o 
professor. Posso dar-lhe todas 
ay ^Kormaçces. pois a vi nas
cer. Casou-se'com um lapagão. 
c» Siocxell. ela com 9 anos ile 
idade c ele còr.i^l. ..

Teve uma l.nda criança antes 
cie. completar 10 anos, a peque- 

a Suüette. lourinhà c bochi-

garotas

Informações úteis
FARMACIAS DE FLANTÀO

Farmacia Natal, á rua Ulis- 
ces Caldas — Cidade Alta.

Farmacia Coêlho, á rua Ama
ro Barreto, — Alecrim, 
tlLMES DO DIA:

RIO GRANDE — A’s 15,3ü. 
c 20 horas — "Lafite, o Cor
sário” , com Fredrick March. 
No palco, em soirée, grande 
show com [Cuquita Caballo, a 
mulher de fogo.

Preço: Cr-S 15,00.
REX — A’s 15,30 e 19,45 — 

"Yarietés ou 03 3 Diabos” , ir.ru 
película de emojees. produção 
francesa, cox Jeati Gabin, 
Anabela e Fcrnand Gravet.

Preço: Cr» 6,t0.
S . DUIS— A 's  15,30 e  19 4D—0 (e 1U‘

"tiuvaihei-

chuda, que veiò a se casai mais 
jovem ainda que a mamãe. A 
sua criada, meu velho, e v naus 
jovem tíasfavcsNtos Estudos U- 
1 :idos cia America cio Norte, a 
caçula das avós!.. .

— “ Mas. . . E' um esconda- 
lo! Onde já se viu ri-ssy?" ga
guejou o novo xerife.

■L "E' o que você riiz.. . Só 
por causa cia d íe e .ça de ida
de?", respondeu ingenuamente 
o mestre-escola. “ Ora bolas! 
Que c que você que ? Eles se 
mavam!... Quardo á pequena 

Suzetíe, ela não tinha tíéz anos 
ainda quando deu á luz a esse 
velhaco de Frcddy. nee »:i es
tá sentado á mesa. E5e tem a- 
gora 8 anos cc idade” .

J. D. 0'Lanyer sorriu meio 
contrafcito c perguntou com 
polida indiferença:

— "E o pequeno l iertdy. pe
lo menos, c ele bcr.i comporta
do'.’ ” %

— “ Ora. ora... E!c faz por 
onde e o melhor que !lie é pos- 
sível. Mar. (aqui entre nós e 
que uinçucm nos ouça) durante 
o recreio o maganão não faz 
outra senão atrás das “ gu- 
ryas” . .. Não sei de quem lhe 
veio isso. mas c fato é que o 
Frcddy é bem “ "piratào.. . ”

fCopyright ' a Agc-.c-a Scop 
e 'c ‘c dos *Dia: ics Associados” )

L E IA M  O í  
“ Diário de Natal”

“ Os Dois Rivais” , 
ros do Amanhecer” .

Pieço- Cr? 1.80.
S. PEDRO — 15.30 e 19.30 — 

“ Seu Un'co Pecado” , com 
Akim Tamiroff, e o seriado “ A 
Son lira do Terror” .

ALECRIM — 15.30 e 19,45 — 
“Tumulo Vario” , e a Ia ser e 
cie “ Guerreiro Relampago” .

PO P U LA R  —  15.3U e f».3U — 
“ Sobra um Cadavcr” , t a Ia 
*erie do “Flecha Negra” . 
PAGAMENTO NO TESOURO 

FEDERAL
' O Tesouro Federal pagará 

até o dia 15»
A todos que não receberam 

nos dias indicados. 
TELEGRAMAS RETIDOS: 

Encontram-se na Diretoria 
. Heg:onal dos Correios e Telé
grafos os seguintes telegra
mas retidos:

Antonio Justinò Medeiros: 
Anton o Pau ino; Anintas, rua 
Deodoro 025; A. C. Oliveira 
Hotel S. Luzia; Artur Grant 
de Oliveira. Hotel Santa Cruz; 
Urgente Boddo; DR para Car
doso; Evangelita Cavalcant. 
Campos Sales 107; FeVisnúna 
dos Santos; Gerais para Dan- 
te; Hélio Galvão, rua das La- 
)angeiras 40; Gruana; Dsa 
Fe oquetera iz Cia.; Jovilan- 
do; Dr. João Preter, Farmacia 
S. Jorge; Joaquim Aleixo dc 
Medeiros, Praça Augusto Se
vero 255; Leoncio de OiiveVu. 
Mercado Publico Cidade Alta- 
Maurício Lima, Pensão Ame
rica 597; Mesquita para José; 
Mac ano Dantas', rua do Areial: 
Romeu Biniz, Av. Afonso Pe
na 529,; Sociana; Tangara; Vi
toria; Zeâecio; Joventina Go 
n es dos Santos, rua da Concei
ção 77.

Registro Civis
Foram feitos ,no 4o cartó

rio judiciário, desta cidade, 
durante os dias 4, 5 e 6 do 
corrente, os seguiptes regis- 
.ros:

no dia 11 de jar.eiro de 1947, 
filhos de José Franco dc Oli
veira e de dona Ana Felix dc
Oliveira; -

— José VâUercio de Araú
jo , nascido no dia 27 de Mar
ço de 1931, filho de Tobias 
Gonçalves de Araújo a de 
dona Maria Fereira de Ai .111- 
io;

— João Alves Correia, nas 
cido a 18 de Outubro de 1932 . 
filho de Amaro Correia Al
ves e de dona- Maria Ferreira 
éa Cosi';

- -  Maria Santana dos San
tos', nascida no dia 6 de agos
to de 1938, Jcsé Gomes dos 
Santos, nascido a 5 de setem
bro de 1939, filhos de Jovina 
Gomes dos Santos;

— Maria das Dores dos San 
tcs. nascida a 30 de julho de 
1942. filha de Jovina Gemes 
dos Santos;

CASAMENTOS:
— Não houve.

OBITOS:

M0 0 RE- \! cCO R MACK

As mães ce famil.a, de 11 e 
12 anos oe idade, não formam 
exceção, havendo n!esn;o algu-

MORMAC DOVE” Esperado de Nova York e escalas a 23 
do corrente, receberá cargas para Nova 
York c Philadclphia.

PRÓXIMAS SAÍDAS BI BALTIMORE, NOVA YORK, 1 
E PHILADELPHIA

"MOKMACDAI-E” Sairá de Nova York a 25 dc fevereiro 
"MORMACKÍTE”  Sairá dc Nova York a 11 de Março 
‘ MOKMACRÈED” Sairá de Nova York a 25 de .Março

. Mais informações com
MüORE-McCORMfiCK (sisy[g;çí3) S. A
REC.FE-SAO l u i z - b / . h i a - r i o - 
SANU0 3  - BELEM - SAO PAULO 
NATAL: Rua Frei Mlgueliabo, 14

R U Y  M O R E IR A  I^AIVa
rONXS l í «  s 1C24 — CAIXA POITAL M

« erreiyi 
va.

.Varela c Vedate. Sil-

C A P A S  DE  

Revendedor

A U T O M Ó V E IS

Representante
Firma Estabelecida em São Paulo, Capital, desfe 

ja manter nesta praça representante revendedor pa
la capas de autoiru.'ve*s de tecidos plásticos.

E' NECESSÁRIO OLE SEJA FIRMA ESTABE
LECIDA NO RAMO DE AUTOMÓVEIS

Escrever a Estofado Plástico São Jorge Lti a.
Rua Lavapés, 293 — São P au lo------Capital

O SAMBA FANTASMA
_ \  »>oITcia não quer deixar sair a musica carnavalesca
— poliría errada. Temo que a musica saia. Eu temo que Getulio entre.

Rotir.ggues — Distribuída pela a Age :cm

iliz, que CG vai voltar.

(Ch; A U g U 5,0 ivCU:- •Mc .al" 1

NASCIMENTOS:
Dia 4

%
Kilza do Socon-o Bezerra 

Açuzena, nascida a 26 de fe
vereiro de 1949, filha de Clo- 
vis Mesquita de Melo Açuce- 
na e de dona Auta Neuza Be
zerra Açucena;

__ E' l.-anete Sales, nasci
da a 8 de janeiro de 1949, fi- 
iha de Djalma Sales e dc do
na Raimunda Sales;

Dilma de Lima Miranda, 
nascida a 29 dc setembro de 
1947, filha de Aracan Miran
da e de dona Teresita de Li
ma Miranda;

— Paulo Kcberto de Avilta,
’ iascido a Io de Março 
1949. filho de Paulo de Ávila 
3 Silva e de dona Neomisia 
de Avila e Silva;

— Paulo * Silva Cos o, nas 
cido a 19 -’ e Novembro de 
1924. filbo de Antonio Pe
reira Costa, e de dona- Maria 
.Anunciada Costa;

— João Paulino do Naszi- 
rrento, nascido a 24 de m-arço 
de 1923, filhos de José Paiu-
ino do Nascimento e <?e Co- 

' r.a Ana Izabel do Nascimen
to;

— Jamil Pereira da Costa, 
nascido a 2 de Março de 1949 
rilho de Jaime Pereira da Cos 
la e de dona Ozilila Alves c’ o 
Na - rimsnto

— Jcaquina Tertuliana Be- 
zerra, r,' scida a 2 de Agosto 
de 1930, filha ' de Joaquim 
Terlvlianp Bezerra c da dona 
Maria Tertuliana Bezerra;

— Luiz Gcnzaga do Nas
cimento, nascido a 18 de De- 
,ombro de 1935 e Maria do 
Rosário do Ncseimento, nas
cida a 12 de março de 1939, 
filhas de João Patrício do 
Nascimento e de dona Josefa 
F.icarrur do Nascimento;
- — Araci de Morais Leal, 

nascida no dia 4 de ira:o de 
1941. filha de Almir Ferrei
ra Leal e de dona Jurctei A  
Mcrais Lc l;

— Luiz Francisco da Silva, 
nascido no dia 9 de junho de 
1939. filho de José Francisco 
da Silva e de dor.a Angelina 
Franco da Silva;

— Jeová Francisco da Sil
va, nascido a 13 de abril de 
1945. José Francisco da 11~. 
va Filho, nascifo a 20 de 
março de 1947, filhos de Fran 
cisco da Silva c de dona An- 
gelir.a Franco da Silva;

— Maria da Cruz de Oli
veira. nascida no dia 15 de 
Outubro de 1945, Antonio 
Franco de Olive-ra. nascido

Francisco de Assis, com 1 
dia ce idade, filho de Manoel 
Inácio ca Silva e dena Maria 
da Coiceição.

NASCIMENTOS:
Di? 5

Marlene Bezerra de Moura, 
nascida a 27 de Fevereiro de 
1949, filha de. José Joaquim 
de Moura e Lindalva Bezer- , 
ra de Moura;

-— Francisoa das Chagas 
Lopes, nascida a 20 de fe
vereiro de 1949, filha de Fran 
cisco Guilherme Lopes e Ma
ria Eunice Lopes;

— Odisséa Gomes de Al
meida, nascida a 5 de março 
de 1949, íilha ce Manoel Go- 
rr.e da Silva e de dona He
lena de Almeida Gomes;

— Ana Maria‘ da Camara 
Colombiçre, nascida a 23 de 
fevereiro de 1949, filha do 
CiauJio Colornbiere e Silva 
é de dona Pauiina da Cama
ra e Silva

—- Maria da Conceição Go- 
rrc.s da Silva, nascida -a 23 de 
fevereiro dc 1949v filha de 
Francisco Gomes da Silva e 
do cone Joana Felix da Srl-
V c» >

—- Elenir Gomes Pinheiro, 
nascida a 13 de fevereiro de 
1949. íiiha de Hamilton Pi
nheiro e dona Maria do Mon
te Pinheiro;

— Araci Nunes Cavalcanti, 
nascida a 28 de fevereiro de 
1949, filha de Luiz Nunes Ca
valcanti e ce dona Franeisca 
Nune:-' dos Santos.;

— Tereza Fereira da Coj- 
ta, nascida a 2 de março de 
1949, filha de Antonio Ferrei
ra da Costa e de‘ dona Maria 
ca Silva Costa;

— Maria Dilma de Olivei
ra, nascida a 21 de janeiro 
de 1949, filha de José Januá
rio de Oliveira e de dona
Luiza Barbosa de Oliveira.

— Manoel' Francisco de 
Abreu, Bascido a 11 ce feve
reiro de 1932, filho de João 
Francisco de Abreu e de do
na Ana Esler ce Abreu.

CASAMENTOS

Aguir.aldo Ramos Barbosa, 
mecânico, com 31 anos de ida 
de, íilho de Elias Ramos Bar 
bosa e de don-a Adelaide Ra
mos do Nascimento, com Ma
ria do Carmo Martins da Sil
va, de prendas domesticas, 
com 26 anos de idade, fiihq 
de Agostinho Martins da Sil- 
vr e de dona Antonio Maria 
da Conceição, ambos soltei- 
hos. naturais deste Estado, 
residentes e dcmiciíiados nes 
ta capital;

OBITOS:

Manoel Garcia de Lima. 
com 1 dia de idade, filho da 
João Henrique d.e Lima e 
Franeisca Henrique de Jrima;

— Ozana Eudocia Duarte, 
com 17 anos de idade, snltei- 
ra, domestica; natural deste 
Estado, filha de Regino To- 
m :z  Duarte e dona Maria To- 
maz Duarte;

— José Felix tíe Morais, 
com 19 anos de iJare, filho 
cie Antonio Felix de Morais
e de dcr.a Luiza
Morais.

Felix de

NASCIMENTOS:
Dia 6 — Não houve

CASAMENTOS

Garibáldi Lima Pinheiro, 
com 26 anos de idade, funcio
nário publico, filho de Jan- 
quim Pinheiro Neto c de do
na Joaquina Jardelina de 

Lima Pinheiro, com Franeis
ca Nenzínha ' deFreitas. pro
le: sara publica, com 28 anos 
de idade, filha tíe Luiz Lopes 
<’e FrePa.s e de dona Maria 
Rosa tio Freitas, amjDcs sol
teiros; naturais deste Esta
do, residentes c domiciliados 
nesta capitál.

r~CMTm 7,YYí-5~\
Radio Potí |



0

QUARTA PAGINA DIÁRIO l)B NATAIT Io DE MARÇO DE !Íi9

O u t r a  Y a l t a
(Conclusão da 2a p«g.)

de da guerra civil. A possibi
lidade exlst? de. de 19-15, a se
gurança a'sua vida, o seu ia;- 
ou a sua propriedade .^Mesmo 
uni governo despótico. quc o 
da Holanda cena rente não é, 
se torne p-iviorivel, do ponto 
de vista dòj interesse humano 
ao crime e á j.iifágem. A ten
tativa dos holandeses de res
tabelecer a orciem está encon
trando pouca ou nenhuma re 
sistencia popular, sendo antes 
recebida com, uma sensação da 
alivio por todos, salvo‘os ambi
ciosos politicos locais e as mas
sa,s por éles- inflamadas.

De qualquer modo, é estra
nho que nós nunca tivéssemos 
invocado as Nad-es Unidas 
para auxiliar os movimentos 
de “resistência" na Europa 
Oriental quando estavam sen
do eliminados por terroristas 
treinados em noíue de uma po
tência estrangeira e egora 
condenemos os holandeses, que 
estão eliminando o terrorismo 
para estabelecer unia condi
ção de paz publica na qual o 
auto-governo possa realmente 
fazer progressos.

Há necessidade de pensarmos 
pacientemente em f Irmos de 
evolução ordenada. O que es
tamos querendo é a mudança 
cataclísmica, que, traga o que 
trouxer, certamente não pro
porcionará nem a paz nem o 
auto-governo.
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C A S A S
com a João Pessoa, (onde fun
ciona a Sorveteria Cruzeiro).

A tratar á Rua Dr. Barata, 
158 (Farmaeia Santa. Cruz).

T  E K II E N O S

ALUGA-SE a casa na praia 
de Are a Preta, de proprieda- j 
de do des. Floriano Cavale n- 
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon. i VENDE-SE um terreno mc-

Tratar com Madruga na Ca dindo 20 metros de frente por 
mara Municipal. itmdo, cm .excelente lo-

z& r. u x & j g s w
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A Panair do Brasil 
introduzirá ConsteL 
lations na linha pa= 
ra o sul
Na próxima sexta-feiha, 

dia 11, será inaugurado um 
novo equipamento no servi
ço aereo entre o Rio e Porto 
Alegre, cuja distancia ficará 
coberta em três horas por 
possantes aviões Constella- 
tion da frota Bandeirante da 
Par.air do Brasil. E‘ a pri
meira vez que se introduzem 
quadrimotoi cs dèsse tipo nas 
rotas para o sul do pais, pois, 
até agora, , os Cònstellations 
só eram empregados, nas ro
tas internas, em uma viagem 
semanal para Belem do Pará, 
no extremo-norte.

Iniciálmente, os vôs serão 
efetuados uma vez por sema
na, ás sextas-feiras., em am, 
bos os sentidos, com partida 
do Rio ás 9 horas, chegadas 
a Forto Alegre ás 12 saida 
de Porto Alegre ás 13 » che 
gada áo Rio ás 16 horas.

■'■Ooe oO o
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ALUGA-SE uma casa sa í 
neada, com garage situada nn 
rua Ohnto Meira 1029, próxi
ma dos pontos dc bondes e 
ônibus. A tratar nu rua Mein. 
e Sá 120 ou 138.

VENDE-SE uma otima ca
sa, ssta á rua dos Pageús, 1694 
(antiga Av. Oito), toda de ti
jolo, recem-construlda, possuin 
do a mesma uma terrasse, trgs 
quartos, sala de jantar, sala de 
copa, cosinha, dispensa, ba
nheiro, W .C., etc. Próxima a 
vila militar da Base Naval.

Tratar comí Domingos Tar- 
gino. á avenida Deodoro, 875. 
Cidade Alta.

Ponto Comercial
VENDEM-SE os prédios ns. 

162 e 166, á Rua Dr. Barata, 
e o prédio 648, com as respec
tivas instalações, loealisado á 
Rua Princesa Isabel, esquina

cal da rua Mipibu’, nesta cida
de. informações com Isrnae. 
Ramos das Noves, neste’ ves- 

i tino ._________

D I V E R S O S

VENDE-SE um cofre mar 
ca "Lusitano” , semi-novo. A 
tratar na “Supataria Silva” , cu 
r>elo telefone 2081-

VENDE-SK um torcedor de 
cana qv.a d novo com instalação 
eletrica e um balcão de vidro 
medindo dois metros. A tratar 
á rua Chile- 79.
COZINHEIRA

Precisa-se de uma, que co
nheça a profissão, para empre
gar-se em casa de família cons
tituída de um casal, cm Reci
fe, pagando-se a passagem de 
ida e volta. Exigem-se refe
rencias da conduta c capacida
de profissional. Trata-se dia
riamente. á Rua Amaro Bar
reto n° 1230.

Ocasoindszenlf eaONU

Jurísprcdencsa a corrigir
(Conclusão d» 2a. p«g.)

laborar na recuperação eon- 
inental, com exemplos qur 
são por assim dizer, inexis- 
entes do seu antecessor?

Sustentou o sr..Dean Ache- 
son que não se tendo no De
partamento de Estado, em 
vista ainda nenhum pais es- 
pecifioamente, é fora de du- l

planeja o presidente, esta a i 
nha de reciprocidade. A es 
trutura do programa é, diz o 
secretario de Estado, “ume 
rota em duas direções” . Ou 
seja, quem recebe ajuda de- 
ve criar as condições indis
pensáveis para que ela pro
duza resultados.

Vamos exemplificar a tese

Ihões de minério de ferro no 
momento por ano. Três mi
lhões de minério, significam 
hoje perto de trinta, milhões 
de dólares. Pense-se o que 
não se faria, iá não digo com 
trinta mais com vinte mi
lhões bem aplicados, anuai- 
mente no Vale do Rio Doce! 
Pense-se no impulso que da-

vida que o auxilio amplo de j com dois casos que são nos í riamos em 10 anos àquela re-

-

toda a America Latina cons
titui i bjeto da maior aten
ção por parte do governe 
Truirun. Eis, entretanto, lo
go a restrição, ou melhor, a 
compensação estabelecida pe
lo Departamento de Estado. 
No ccnteudo das idéias que

t
G A L D IN O  DOS SANTOS L IM A

50“ Ano do seu falecimento
Os filhos, ncras, neles e bisnetos do tte. cel. Galdino 

dos Santos Lima, falecido ern Areia Branca, deste Estado 
a 12 de março de 1899, ..inda e sempre devotados ao culto 
da sua memória, farão sufragar sua airr.a, na Catedral, no 
dia 12 do corrente, ás 6 e 30 horas e para as missas convi
dam os seus parentes e amigos, desde já, confessando-se' a- 
gradecidos, de coração.

sos: Temos o exemplo dr 
Companhia Vale do Rio Do. 
ce. Por uma reportagem dos 
“Diários Associados” verifi
cou o povo brasileiro e cons 
talaram as autoridades norte- 
americanas, que foi deplorá
vel do modo como se aplico.- 
grande parte da ajuda pres
tada ao único canal por onde 
poderiam, entrar imediata- 
inente mais dólares para o 
Brasil. A Vale do Rio Doce, 
que teve recursos de dólares 
para trabalhar, extraiu o a- 
no findo menos minério do 
sub-solo de Minas do que 
duas empresas privadas: a
União e Comercio e os ir
mãos Jaffet.

A Vitoria-iMinas <?m ordem 
ó o Brasil vendendo três mi-

Avenida Deodoro, 6155 — Fone: 1531 
------  HOJE ------

Matinée ás 15,30 horas

I A F í T E, O C O R S Á R I O  
Soirée ás 20 horas

N A  T E L A :

Lafité, o Corsário
N O - P A L C O :

Cuquita Carba 11o
A maior rumbeira de Cuba 

Ingressos ao preço de Cr.S 15,00
•r*- ■ < •     otmmümmmi ——■w—■——m 11

gião. Não se desconhece, en
tretanto, que ignoramos co
mo, através da administra
ção publica, tirar partido do 
dinheiro que chegJ as nossas 
mãos. A conhecida inépcia 
administrativa brasileira dis
solve o dinheiro, em despesas 
supérfluas, como águu chu
pada pela areia. De sorte que

a Vale do Rio Doce, servindo 
como “ test” da aptidão do po
der publico, para tomar dó
lares e emprega-los, iá pro
vou que esta modalidade de 
aplicação não satisfaz o pres- 
tamista. Quando o Estado No
vo acabou o sr. Getulio Var
gas deixara titulos vencidos 
com responsabilidade d o ' Te
souro da União no Import 
and Export Bank da Compa
nhia Vale do Rio Doce, sem 
dar maior satisfação aos cre 
dores. E’ acabrunrador o que 
se passcu.e ainda sc pass: 
na Vale do Rio D o».

Agora o reverso. A direção 
cm Toronto da Brazilian 
Traction procurou em 46 o 
Fundo Monetário Internacio
nal (que é um Banco na es
sência americana) e pediu- 
lhe 75 milhões Essa soma ul
trapassa tudo o que se pediu 
e que se obteve para 4 ‘•Va
le do Dio Doce”. A personali
dade da empresa que procu
rou o empréstimo não sofreu 
discussão. Ele foi concedido, 
uma vez demonstrados o fim 
ao qual se destinava e a ido
neidade moral do grupo que 
se propurih i aplcar o (liphei- 
ro obtido. Ele era, com efei
to: á) para o pagamento de 
turbinas geradores, linhas 
de transmissão, de um vasto 
ccnsorcio de serviços de utili
dade publica; b) ia cair ms
1,..1, du uu(11 u ' . f u  r I jlH-IlI úd.1

:uraníe meio século na pres- 
ação desses serviços, e em 
•ondições cada vez mais sa- 
isfatorias, ciadas a capaci- 
ade profissional, lisura e ho 

nestidade já demonstradas 
para o levantamento de ri
ma larga zom do Brasil.

Está visto pois, que a ju- 
■isprudencia americana í 
)sta, e não é outra: operar
tom a iniciativa privada, dei
tando de lado o mais possí
vel aplicações de governo pa
ra governo. Não tem os pres- 
iamislas americanos, confi
ança nos tesouros públicos 
ios outros países do hemis
fério. Preferem lidar com 
os responsáveis pela "frec 
entreprise”,. Mas o que acon 
tece geralmente é que exis
tindo o Fundo Monetário e o 
import and Export Bank, 
para operações privadas de 
vulto porem com endossos de 
Bancos do Estado ou de erá
rios public-cs e nem sempre 
concordando esses em ser ga
rantes de operações particu
lares, acaba-se caindo no im-1 
casse de haver dólares e 
os dólares n ã o  se 
tornarem accessiveis aos 
tomadores dó hemisfério, pe
la falta cie confiança dos a- 
nerícanos e do governo de
les na nossa aptidão de inver- 
sores.

Sc a jurisprudência ameri
cana neste terreno é justa 
erge todavia corrigi-lo por- 
ouo com endossos estatais 
não há esperança de ver-se o 
capito 1 privado erguendo o 
economia do hemisfério.'

Os observadores internacio
nais americanos e europeus 
levantaram a idéia de levar ao 
conhecimento das Nações Uni
das a farsa judiciaria de Bu~ 
dapest; em virtude da qual os 
comunistas sè libertaram dc 
x m, adversário incomodo na 
pessoa do primaz da Hungria, 
cardeal Mindszenty.

A justificativa para a inter
ferência da ONU nesse assun 
to é becr clara. Não ha a nn 
nima duvida cie que um dos in 
tuitos do aleÍYoso processo foi 
agredir a Igreja Católica, o 
que equivale a hostilizar cs 
seus tresentos milhCes de fieis 
espalhados nos paises mais cul
tos e prestigiosos do mundo. 
Esse ataque cria uma atmos
fera de intranquilidade de que 
pode resultar- eventualmente 
um conflito e é precisamente 
a missão da ONU tomar todas 
as precauções para evitá-lo.

Além disso, os vermelhos 
húngaros atentaram, com a 
condenação do cardeal, contra 
um dos princípios sagrados da 
Carta de S . Francisco que e 
o da liberdade dc consciência, 
o que implicitajnente os coloca 
como réus em face da soeieda 
de de Lake Success.

Não faltam, pois, bons moti
vos, fortemente apoiados nas 
próprias finalidades da ONU, 
para que a' questão provocada 
pelas perseguições religiósas 
em todos'os paises situados do 
outro lado da cortina de ferro, 
sejam objeto de Um exame da 
comunidade dos povos livres.

Pergunta-se agora se é pos
sível esperar alguma coisa de 
pratico de uma deliberação da 
ONU. caso o Conselho de Se- 
gurança admita que o caso es
tá na alçada das suas funçãfes.

Duvidamos que a resposta 
possa ser afirmativa.

A Rússia dispõe do direito 
de véto e não deixaria, eviden
temente, fde empregá-lo a fim 
de salvar o,s parceiros de Bu- 
dapest de um veredicto das 
Nacc^s Unidas. Bastaria que 
o seu representante no Conse
lho se opuzesse ao debate pa
ia que esse, diante da letra da 
Carta su paralizásSe. Mais 
uma vez comprova-se que é im
possível o funcionamento nor
mal da ONU, enquanto não for 
emendada a Carta, no sentido 
senão de se eliminar, pelo me
nos de se restringir ao míni
mo o privilegio anti-democra- 
t eo do véto. Essa era a opi- 
n ao dominante na ultima as
sembléia geral da ONU reuni
da em Paris.

A grande maioria das dele
gares. inclusive mesmo a de 
grandes paises como a dos Es
tados Unidos e a da França, 
se inclinava a favorecer a re
forma da Carta, com o fim ex
presso de criar uma completa 
igualdade entre as soberanias, 
pela supressão de uma prerro
gativa que jlá a cinco delas 
uma posição de inteiro dominio 
sobre as demais A

lia numerosos antecedentes 
que não só aconselham essa

reforma como demonstram quo 
continuando as coisas como sa 
acham, as Nações Unidas ja- 
mais poderão realizar os seus 
mais altos v mais uteis objeti
vos. Será sempre um organis
mo á. mercê dos interesses da 
Rússia e seus satelites e co
mo é dai que veem as ameaças 
á paz, pode-se deduzir que ver
dadeiras ente a sociedade es
tá, pela própria estrutura do 
seu mecanismo bem longe do 
poder atingir os seus escopos.

PSÍGQTESTE
Você é estável?

Dick é uni rapaz inteligente, 
mas ninguém pode eonLar ne - 
le. Consegue bons empregos, 
porque é simpático e tem óti
mas idéias. Mas perde-os com 
a mesma facilidade, porque lhe 
falta estabilidade, firmeza pa
ra pôr em pratica suas idéias. 
Não é feliz, igualmente, em 
sua vida sentimental, porque 
não tem -constância c vai pa
ra onde o vento o leva.

E vooâ? -Já notou que não 
adianta inteligência sem esta
bilidade, facilidade de agradar 
e encanto pessoal sem constân
cia e consideração? 

j 1 — Costuma não terminar 
as coisas que começou, cheio 

\ de entusiasmo, ou deixa de 
1 cumprir as promessas que 
1 féz ?*

2 — E’ vitima, periódica 
mente, de acessos de depres
são. que o fazem perder a co- 
ra&em e a confiança em si?

3 — Be-be ou joga demais?
4 — E’ incapaz de manter 

muito tempo uma amizade ou 
úm namoro ?

5 — Nos momentos de peri
go costuma esquecer-se dos

j outros, para peniar somente 
em si? t

G -— Apesar de já ter tenta
do vários generos de trabalho, 
não descobriu ainda o que lhe 
convém1?

7 — Você é faroleiro e men
tiroso V

8 — Deixa que a opinião dos 
amigos influa jmi seu modo^de 
pensar e de agir?

9 — Mostra-se, geralmente, 
inflexível, qacpdo alguem lhe 
mostra que nao está cpjn ra
zão ?

10 — Detesta disciplina ou 
rotina, seja de que especie for?

Se tiver uma contagem de 
.22 pontos ou mais, você 'mos
tra falta de estabilidade tão 
grande e completa, que seria 
aconielhavol pedir ...a opinião 
deTiin psiquiatra. Com um to
tal de 4 a 21 pontos, sua falta 
de estabilidade e constância 
pode ser levada á conta de 
egoísmo e irreflexão. Menos 
de 4 pontos: em geral, você é 
um indivíduo bem equilibrado, 
controlado, em quem se pode 
confiar.

L-* « r  *- V - ,
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A MARCHA D A S .A omerciante nesta pra

ia de Lima Fagun-i r t i í S - í ’ »  % :  fã h T < lo > . * * * * * *
Escola Normal de Natal e mu
dou residência para Recite, sen 
filho ítalo era criança e nao 
sei se estudava musica. 11 on
tem vinte anos e já consagrou 
o seu nome en> vários concer
tos, inclusive no Rio de Janei
ro. Faz l>artc da Orquestra 
Sinfônica de Pernambuco on
de é violoncelista “ spalla .
Atúa igualmente na orquestra Pinheiro, 
do Radio Clube de Pernambu
co c i  situação privilegiada 
Sua carrurú artística em bre
ve tocará rumo definitivo 
quando se utilisar da bolsa dc 
estudos com que o governo 
Barbosa Lima o premiou para 
aperfeicoar-se na Europa

Fagundes, escrivão aposenta 
do nesta capital.

-  Eulina Garcia, filho do 
sr. Paulo Garcia, funcionário
1-j Banco do Rio Grande dc. 

Norte.
— Vilma Pinheiro, filha 

do sr. Francisco Pinheirc 
comerciante nesta cidade c 
<1„ suo esposa d. Leonidas

Dispensados do 
Sclcçionado
POÇOS DE CALDAS, iü (M.) 

— Mais quatro jogadores foram 
oficialmente dispensados da 
concentração. São eles, Murilo 
e Nívio. de Minas Gerais e Ger
son e Juvenal, cio R,o cie Ja
neiro.

Em 1916 o maestro Vicente 
Fittipaldi, regente da Orques
tra Sinfônica de Pernambuco.
~ convite do maestro Jose bi
queira, levou-o ao Rio, onde 
teve oportunidade de ser ouvi
do como solista na Orquestra 
Sinfônica Brasileira, entregue 
á batuta do maestro Fittipal
di.’ Dentro do que mais distin- 
guiu a cri; ca carioca foi o ce
lebre “Coi.ccrto” de Edouard 
Lalo por ele executado irrepre- 
enaivelmente. De regresso a 
Recife, as próprias palavras 
do maestro Fittipaldi defini
ram o valor do jovem artista: 
“temperamento másculo e vi
brante” . Sabe-se como ítalo 
Bsbini interpreta também o 
famoso “ Concerto” de Hajdn, 
que exige, impõe e consagra 
qualidades. Nessas enormes 
résponsabilidades de execução 
ítalo já se tornou familiar.

***.
Dentro de poucos dias. tal

vez a 24 io corrente, ítalo Ba- 
bini se apresentará nesta cida
de, onde nasceu. Dará um con
cerno, contratado pela Socieda
de de Cultura Musical. Daqui 
Irá até Fortaleza cumprir ou
tro contrato- É’ uma especie 
de excursão de despedida, dei
xando entre os s e u s  conterrâ
neos uma prova de seu talen
to e de suas virtudes musicais. 
Vamos dever esse encontro 
com o jovem violoncelista ás 
atividades da S.C.M . no ca
minho de um movimento nobre 
pela cultura da nossa gente 
Ítalo marcará no Carlos Go
mes uma noite sensacional. Se
rá-a nota brilhante das festas 
de aniversário do nosso teatro 
Carlos Gomes.

DANILO

Crianças
Alberto, fiiho (1 sr, Jainre 

Kreiner. sub-gerent das Lo
jas Brasil-iras. nesta c apita;, 
e de sua eçposa d. Adais 
Kreiner.

— Itarr.ar, filho do sr. Arn- 
brosio de Souza, e dc sua es
posa d. Marieta de Souza. 
NÚPCIAS

Consorciaram-se, onten- 
nesta capital o sr. Afranio 
Fazãr.aro, do comercio de 
Salvador, capital do Estado 

‘ da Bahia e a srta. Edite Pi 
res de Azevedo, filha do fa 
lecido sr. Alcebiadcs Mira- 
beau de Azevedo e de sua so 
bi-evivente esposa d. Maria 
Pires de Azevedo, residente: 
na cidade de Jardim do Seri 
dó, deste Estado, de cuja so
ciedade é a nubente elemento 
dc destaque.

Basquetebol
Decidindo > o  certam e de 19 4 8
Os aspirantes do America e Santa Cruz farão, amanhã, o 2®. 
jogo da serie melhor de três--America e Esparta, na preliminar
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Para a cúiis.

Para o banho.
Para as crianças.

O Sabonete de Reuter — é prepa
rado com substâncias balsàmicas 
e benéficas, descobertas à custa 
de minuciosas pesquisas e com
provado pela experiência de cinco 
gerações.

O ato civií realizou-se pe
las 16 horas, na residência dc 
sr. Antonio Antidio de Aze
vedo, tio da conlraente, á rua 
Mipibu’ n° 520, sendo presi
dido pelo dr. Arnaldo Gomes 
Neto, Io juiz Municipal.

A cerimônia religiosa foi 
celebrada na Catedral, ás 17 
horas, pelo monsenhor José 
Alves Landim, vigário gerai 
da paróquia, ambos na inti
midade das Tamilias dos noi
vos.

As cerimônias tanto civil 
como religiosa, foram pará- 
ninfadas pelo sr. João Cunha 
de Azevedo e sua esposa d 
Leonisia Queiroz de Azeve
do, por porte do contraente, 
e pelo sr. Antonio Antidio de 
Azevedo e sua esposa d. A- 
lice - Cunha de Azevedo, poi 
parte da nubente.

Os recem-casados viajarão 
amanhã, ein avião da Aero 
Geral, p ara a cidade do Sal
vador, onde lixarão residên
cia.

* VENDA NAS MElHORtS fARMACIAS
1 nter-Conlinental

Conseguida uma solu
ção para a crise no 
futebol baiano

CIDADE DO SALVADOR. 10 
(M.) — O representante do go
vernador parece ter consegui
do uma solução para a crise do 
futebol baiano, pelo menos-, os 
quatro clubes dissidentes já a- 
ceitaram a fórmula proposta 
pelo mesmo.

Para a disputa do segur 
do jogo da serie melhor de 
tres, voltarão, amanhã, á 
quadra da AABB, os conjun
tos ce basquetebol do Santa 
Cruz e do America, que estão 
decidindo o titulo máximo de 
48, na . categoria de _Aspiram 
tes. ■

A noitada auspicia-se das 
mais atraentes, principalmen
te pelo empenho dos dois 
quadros na vitoria, que para 
os rubros significará uma 
esperança. de levantar o ti
tulo, posto .que ficarão em
patados Santa Cruz e Ameri
ca, sendo então disputada a 
“negra” . Para isto, os ameri
canos empregarão amanhã 
todos os esforços. Os tricolo
res, que venceram a pnmei- 
ra partida, tudo farão para 

■ confirmar o feito anterior oI
que lhes garantirá a conquis 
ta do campeonato.

Como se vê será este um 
encontro de grandes propor
ções; em que dois quintetos 
bem treinados e reunindo os 
seus melhores elementos, a- 
presentar-se-ão em condições 
de brindarem os aficionados 
com um interessante espetá
culo de bola ao cesto.

amanhã, teremos, na prelimi
nar, os quadros principais do 
America, 3o colocado no cer
tame de 48, e do Esparta, vi- 
ce-campeão, os quais prome
tem uma luta penhida e bem 
disputada.

Por tudo isto é de prever

O PRECEITO DO DIA
O “ AC1DO URICO” DOS ,JtS

Os pés devem stv lavado» 
todos os dias com água c :a- 
bao e preferentemente ante; 
de deitar. E’ preciso enxugá- 
los tem, principalmente entre 
os dedos, porque a umidade fa 
vorece o desenvolvimento ■!- 
“ frieiras” e tolhas, errada 
mente atribuidas ao ácido uni 
co, mas. ua verdade, devida 
a um parasitai

Lave os pés todo» Os ilia: 
e procure enxugá-los couve 
nientemente. — SNES.

ANIVERSÁRIOS
-HOJE

Senhores
Militão Chaves, com areia n- 

te e proprietário nesta capi
tal.

— José Antonio de Aguiar, 
funcionário publico federal.

— Ek)i Caldas de Brito 
motorista nesta capital.

-— -Manoel José Barbosa, 
comerciante no interior do 
Estado.-

—- Vicente Rodrigues de 
Paula, funcionário do Fomen
to Agrícola Federal neste 
Estado.

Senhoras
Amalia Martins Gomes, es

pora- do sr. Raimundo Ferrei
ra/ Gomes, funcionário publi
co estadual.

-— Maria Dulce Vilar Ca
valcanti esposa do sr. Pedro 
Alcantara Cavalcanti oficia 
administrativo da Estrada de 
Ferro Central do Rio Grande 
do Norte.

Jovens
Orlando Garcia Rocha, fur 

ciouario do Departamento Re
gional ioJ Correios e Tele 
grafes.
Senhor: t as

'Vanildo Dantas, filha_ do 
desembargador Virgílio Dan
tas, membro do Tribunal dc 
Jpstiça do Estado e de sua 
esposa d. Terceira Darúas.

—r Leonita Lenita dc Oli
veira Serrano, filha do sr. 
Carios- Serrano, guarda-li
vros da firma Wharton Pe- 
droza, desta praça.

— Alcina Matias de Araú
jo, filha do sr. João Matla* 
de Arau.io comerciante nes
ta caoital.

Dulce de Almeida Vilar, 
filha Co sr. Artur Vilar Ra
poso dc MelA funcionário da 
Legião Brasileira de Assisten 
ria.

-— Nèrina Dias de Oliveira, 
.filha d" sr. Joaç» Dias dc OR-

Dr. Genaro Florio
Clinica Médica do e da criança 

Doenças de senhoras 
Partos — Perturbações da Gra
videz — tratamento das varlzes 

— Ondas Curtas — 
Eletrocoagalação 

Consultor)o e residência: 
Avenida Rio Branco, 767 

Fone: 2417 
Horário: 13,31» horas, em diante

que ao rink” do clube dos 
bancarios, comparecerá. na 
noite de amanhã, uma boa 
assistência.

A ORDEM DOS JOGOS
De comum accrdo entre os 

disputantes, ficou deliberado
----------- Ml—  § l , .. . . ----------------------

que os jogos de amanhã, na 
AABB. obedecerão á seguinte 
ordem :

Io jogo — Santa Cruz x 
America (2a partié da se
rie de melhor de trss).

2o jogo — America x Es
parta (quadros principais).

Em  grande atividade a F. N . D.
0  que tem sido o trabalho do sr. Ccrlos Silva á 
frente da mentora de bola ao cesto-Porque não 
fomos ao campeonato brasileiro-A próxima tem

porada do Esporte Clube de Recife

A PRELIMINAR

Completando a brilhante 
noitada basquetebolistica de

O basquetebol natalense 
está atravesando uma fase 
deveras auspiciosa e não se 
pode negar que tal "situação 
decorra, precisamente, do 
magnífico trabalho que estão 
realizando os dirigentes da 
Federação Ncrte-Riogranden- 
se de Basquetebol, á frente

o seu dinâmico presidente es
portista Carlos Silva, que, 
para tanto, tem contado com 
o apeio irrestrito de todos 
os clubes filiados. A compre
ensão c‘ boa vontade existen
tes por parte de jogadores 
e dirigentes, podem ser apon 
tadas. ainda, como fatores

-% Realizou-se no cjia C ul 
timo nesta capital o enlace 
matrimonial do sr. Geraldo 
Frederico de Medeiros, auxi 
liar da firma Cunha e Ma ia, 
eom a senhorita Francisca 
Barbosa do Nascimento, fi
lha do sr. José Barbosa, ofi
cial reformado da Policia Mi
litar do Estado, e de sua es
posa d. Josefa Cabral do Nas 
cimento. O ato religioso teve 
lugar na matriz de São Pe
dro do Alecrim, servindo de 
testemunhas, por parte ^do 
noivo, o sr. Manoel Feüx o 
d. Sindá Felix, e por parte 
da noivo, o sr. José Mendes 
Sobrinho e d. Maria de Lour- 
des Sobrinho.

Vitoria do Chile sobre 
o Uruguai

' SANTIAGO DO CHILE 10 — 
)U.P./ — Numa parliaa que se 
caracterizou pelo jogo brusco 
dos uruguaios, estes íoram ven
cidos por 3x2, pelo selecionado 
chileno, na segunda rociada do 
Campeonato Sul-americano de 
Amadores.

No sábado, os brasileiros en
frentarão o “ team” uruguaio.

Virá ao Brasil, o 
Rapid, de Viena

Disputará 10 jogos o cantpeão vlenen- 
S8—Embarque a 30 ria maio

A cerimônia civil que foi 
oficiada na residência dos pa
drinhos, foi presidida pelo 
Juiz Eurico Montenegro, pa- 
raninfadas pelos mesmos do 
c itolico.

Os recem-casados vêm re
cebendo muitos cumprimen
tos dos seus amigos e cole
gas. tendo fixado residência, 
á rua 2 de novembro n° 730, 
em Fctropolis.

, 1------------ -----------------------------1
| Sifilis? Reumatismo? 

ELIXIR DF, NOGUEIRA

Clinica de Senhoras
— DO  —

Dr. Etelvino Cunha

RIO, 10 (Meridional) — JJunho devendo embarcar 
Depois de muita delcnga, es- |díp. 30 de meio. 
tá tudo resolvido com a re
lação á vinda do “Rapid F.C, 
campeãode Viena. ‘ nada me
nor de dezoito vezes e. no rno 
mento, o liíer da temporada 
de 48-49.

no

O clube vienense disputa
rá dez jogos no Brasil, em

Depois da temperada 
Rio e São Paulo, o “Rapid 
irá á Argentina, Uruguai e, 
posivelrr.ente, ao Chile.

Os jogos do famoso clube 
de Viena serão noturnos; 
porque nesta epoca estará 
sendo realizado o campeona
to carioca.

----------------------------------------------

da brilhante jornada realiza
da pçio cetebol natalense no 
periodo do quasi um ano.

Carlos Silva é um elemen
to que trabaha e que, em con 
tacto permanente com a crô
nica esportiva, dá conta de 
suas atividades, expee seus 
planos, e pode um apoio que 
jamais poderiamos' nega-lo.

Num dos últimos encontros 
com o presidente da FNB, 
perguntamos-lhe porque os 
natalenses não disputavam o 
certame brasileiro de bas
quetebol, se a nossa Fede
ração era filiada á Confede
ração Brasileira. A resposta 
de Carlos Silva n ;o demo
rou:

— “ Este, meu caro amigo, 
era também meu desejo, e ia i 
mento que não possa reali
zar o que consi iero uma jus
tíssima aspiração dos nossos 
costebolictas: mostrarem lá 
fora o valer e o pretigio do 
bola ao cesto natalense, que 
conta, sem faver, com ele
mentos de primeira, integran 
'do os quadros de vários dos 
nossos clubes.

A Federação tem um de
bito de cito mil cruzeiros pa
ra com a Confederação. Em 
longo memorial, pleiteei da 
entidade maxirna que per
doasse a divida, mas esta ne
gou, sob a alegação de que, 
com ísío, cr; iria um grave 
precedente. Não desanimei,

entretanto, e voltei a solici
tar que a CBD pelo menos 
concordasse em fazer uma 
redução na divida para que 
podessemos resgata-la. Estcu 
nguardando resposta e desde 
que seja favoravel, tentarei 
obter dos poderes públicos _ 
uma pequena ajuda afim de 
regularizar a situação da 
nossa entidade de bola ao 
cesto.

E por causa desta divida,
— concluiu — que aumentou 
com o passar do tempo mesmo 
daquele em que o basquete
bol esteve completamente 
p rralisado r.ada podemos fa
zer para levar a Bahia a for
ça maxirna do nosso cestebol, 
numa oportunidade, como es
tá, em que poderiamos bri- 
lhar, diante das representa
ções do Pará, Ceará, Paraiba, 
Pernambuco, Alagoas Sergi
pe e Bahia, para citar as do 
norte.

UMA TEMPORADA COM O 
ESPORTE CLUBE DO 

RECIFE

■  O senhor fica 
sonolento depois das re
feições? Isso c sintoma 
de uma digestão pouco 
normal. Convem nesse ca 
■o tomar uma do3? de 
SAL DE UVAS P1C0T 
*m meio copo de as«a 
Altamente d gestivo, tira 
o peso do estômago o 
alivia a cabeça.

s a l  e e  u v a s

P I C O T
4 KlHfSCANIZ' l COSTOSO

ert VIDROS de 
3 t a m a n h o s

PIGESTIVÔ 
LA XANTE 

ANTlACiDO

PfFtfWAKTf • FSTW ACAl-SAdOROSf

(ESPECIALISTA) 
Como de aperfeiçoamento 

no Rio de Janelre e 
São Panlo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Ondas oltra-curtas, bistnr) 

eletrico, eletrocoaga
lação etc.

Caneer — Tnmoree
CONSULTAS.

Das 18 horas em diante 
exceto aos sabadoa

• CONSULTORIO :
Rn» Cel. Bonifácio, ZZi 

Fone: — 1082
KESIDENCLA .

Ht>» Joaquim Manoel, SM 
Retro polis

: R ABALHAM PARA A PAR
TICIPAÇÃO DA TTALIA 
NO PACTO DO 
ATLANTICO NORTE

WASHINGTON, 9 (UP) — 
Oito nações estão trabalhando 
numa fórmula que permita a 
Itália participar do Pacto de 
Segurança do AtlanUco Norte 

Ao que se espera, serít r>e.- 
mitidó á Itáiia aderir àquela 
aliãfiça, sem tomar parte nas 
negociaa.res para a elaboração 
<io tratado.

Paraguaio, Auemir, Otav.o, Canhotinho c Chico, o yue esteve no primeiro *em->o rio
gundo treino de conjunto do scratch, com um bom desempenho. -  (Foto , Irrnlioi.M )

Já agora entretanto, noti- 
cia-se mais uma grande ini
ciativa da nossa Federação 
c'e Basquetebol.

Estando nesta capitai o es
portista Alberto Moura, di
retor de despertos terrestres t 
do fcsporle Clube do Recife, 
paça tratar de uma exibição 
de futebol do campeão per-' 
nambucano'de terra e mar, o 
que já ficou asentado com a 
direção do America, opresi- 
dente da Federação Norte— 
Ricgrander.se de Basquete
bol procurou o representan
te do rubro-negro recifense, 
com o qual acertou, também 
uma temperada de bola ao 
cc sto.

Em abril portanto, quando
aqui cs.ará a delegação do 
Esporte Clube do Recife, te
remos alem da representação 
de futebol, o five do clube da 
111 i do Retiro, para duas 
grar.des apresentações, uma 

1 contra o Santa Cruz, campe- 
í ão da cidade, e outra frente 
j ao selecionado norte-riogran- 
. dense.

O America, ira parte que 
se relaciona com o pebojismo 
do desporto que patrocina c 
desenvolve, vão movimentar,

1 rssim, o:- meios esportivos 
natalenses, com esta magni- 

! ík ■ temporada do Esperte 
; Clube do Recife, com a qual 
i r. atare r.o as saudades do fu*

DR. JO Ã O  T IN O *  
C O  F IL H O

MEDICO PARTEIRO 
Chefe da Clinica de Parto» 
do Hospital Miguel Couto

Especialista em Partos, Mo
léstias álc Henhoras, Diatermo 

Coagalação, Ondas Curtas 
Tratamentos gcnecologieos com 

hora previamente maruula 
para senhoras 

li ui ar to: .Das 15,30 horas, 
diariamente

Con&ullorio: Edifício Rian — 
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

L E IA M  O  
j “ Diário de N atal”

La n d i foi v e n c e d o r  do 
I C ir c u ito id o ^ P a c a e m b y

Foi realizada ■ domingo em 
São Paulo, a segunda prova 
da temporada automobilh lica 
de 49. O í Circuito c‘o Faca- 
ombu alcançou aliás granae 
exito, sendo presenciado por 
numeroso publico e isento dc 
acidentes. Landi, reapareceu 
vitoriosamente, vencendo a 
prova principal, depois de re 
nhido duelo com Francisco 
Marques.

Os resultados - oficiais, en
viados á Comissão Esportiva 
do Antomoypl-Clube do, Bra-

3J---------£
sil, foram os seguintes: 1°
prova — Carros dc turismo 
até 2.003 c.c. — Io Mario Fi- 
vatoli cm 27m 12; 2o Joa
quim Araújo Viana, ern 
27m, 52; e 3a, Darci Rocha 
Campos em 29ni,05.

2a prova — Carros esporte, 
força livre — Io, Pedro Rc>- 
mero Filho, em 23m.56; 2g 
, Mario Tavares, em 23m. 
56s,6; e 3°, «Luciano Bonini 

3a prova — Mecanica na
cional — Carros adaptados — 
lx. Arlindo Aguiar, em 33m.

2í!s4; 2o, Amaral Junior, cm 
34m,20 3C’, João Santo; Mau
ro, cm 34m,59; e 4o, Luiz Va 
lente, em 35m.G8.

4a prova — Cairos dc cor
rida, força livre — Io Fi ancis 
co Landi, em 41m,12s,4 e me 
dia horaria de 9ükm,291: 2'' 
Francisco Marques, em 
41m,13s,2; 3o, Jaime Nevas; 
4o, Moaeir Leite.; e 5o Anta- 
nio Parra.

A volta mais rapida feita 
por Landi foi de 2m,04, com
media de 9.3 quiloirietros.

íacol e 
"om as 
listicas.

voltaremos a vibrar 
ncitadas basquetebol

OFERECÍDAK 20 MATRICU
LAS GRATUITAS A’ 
ESCOLA TÉCNICA 
DF. AVIAÇÃO

RIO. 9 (Meridional) — A 
Escola TecLicué de Aviação Ci
vil ofereceu ao Aero Clube do 
Brasil, vínfir matriculas gra
tuitas para o curso de mecâni
co de avião, mantider ah. As 
matriculas deverão ser preen
chidas até os últimos dias do 
mbs em curso.



%

Será no dia 24 o concer 
to de It&lo Babini

Está marcado para o dia 24 
do corrente o recital do violon
celista Ítalo Babini o promovi
do pela Sociedade de Cultura 
Musical.

Naquela data comemora-se o 
aniVcrsario do Teatro “Carlos 
(Jorres '* e muito a proposito a 
S .U .M ., úe acordo com o di
retor do Teatro., proí. Alcides 
Ciceo, escolheu o dia 24 de 
março para a realização do 6o 
concerto oficial para os bcus* 
as ociados.

O jovem e talentoso artista 
conterrâneo, deverá chegar na 
próxima semana cie Recife, e a 
sua apresentação ao'. publico 
-rareará por certo mais um 
iriunfo eia sua br lhante car
reira.

A critica do Ilio e dc Recife, 
í  _ unanime em proclamar as 
virtudes técnicas e interpreta- 
livas do violoncelista Ítalo Ba- 
•b-ni, sendo apontado entre os 
primeiros no seu genero.

Atualmente Ítalo Babini é 
violoncelista “ spalla” da Sin
fônica de Pernambuco e que 
deixará em breve para dar 
margem aos imperativos dc 
sua vocação, fazendo um cur
so de aperfeiçoamento em Pa
ris, tendo para isso conquista
do uma bolsa de Estudos do 
governo de Pernambuco.

A Cultura Musical, vai por
tanto proporcionar aos seus 
associados e ao publico aman
te de boa musica, um noiaye! 
inteprete, credenciado por no- 
tabilissimas atua;ces e sobte-

O c o m u n ís m o  
e a lib e rd a d e

(De tun observador social)

E.r.1 seu d'scurso de posse 
perante o Congresso, o presi
dente Trurnan, vitorioso numa 
das mais belas e pujantes 
afirmações da verdade demo
crática, lançou unv apelo para 
que, combatidas as falsas dou
trinas polivcas, se realize a 
aspiração mundial de i.az, far 
tura e liberdade.

A sua autoridade para falar 
nesse sentido é incontestável. 
Us Estados Unidos constituem 
tuna nação democrática e quo 
realiza, de ura forma incom
parável, as virtudes do regime. 
O seu povo. rico e prospero, t 
um povo rico, que conhece 2 
fartura e que conhece a liber
dade, o operário americano, 
que participa, com.sua consci
ência livre, da vida publica do 
pais, não se separa do povo, 
pelas intrigas da teoria da lu
ta de classe c mantem o seu 
lar num esplendido nivel cie 
vida. Ser operário ou ser cicia 
dão nos Estados Unidos é tu
do a mesma coisa, porque ioi 
o trabalho, dentro cias garan
tias democráticas, que fez a fn 
bulosa riqueza do pais. “ Cre
mos, diz o presidente Trurnan, 
que todos os homens têm o di
reito a uma ig<-al justiça, se
gundo a leí, e uma igual opor í 
Umidade de participar do bem 1 
comunj. Cremos que todos os 
homens têm o.direito á liber
dade de pensamento e de ex
pressão. Cremos que todos os 
homens são criados iguais, por
que são criados á imagem de 
Deus-’ .

E, depois dc mostrar que e 
essa a fé inábalavel do povo 
americano, mostra os tristes e 
tenebrosos processos do comu
nismo. Este se baseia na cren
ça de que o homem é tão fra
co c imperfeito que não pode 
dirigir-se  ̂ si mesmo c neces
sita, por isso, direção de se
nhores poderosos. A democra
cia se baseia na convicção de 
que o homem tem capacidade 
moral e intelectual, bem com.o 
o inalienável direito de gover
nar-se com sensatez e com 
justiça. 0  comunismo ^sujeita 
o indivíduo á prisãp sem causa 
legal, á punição sem julgamen
to e ao trabalho forçado, corno 
propriedade uo Estado. A de- 
roocracia sustenta que o 'go
verno é criado para beneficiar 
o indivíduo e fica co.n a res
ponsabilidade de proteger seus 
direitos e sua liberdade, no 
exercício de sua prof ssão. O 
comunismo aíirma que os er
ros sociais só podem ser corri
gidos pela, violência, enquanto 
a democracia provou justairen- 
te que a justiça social podo ser 
conquistada por meios pacífi
cos.

tudo, de qualidades extraordi
nárias tanto no que se refere 
ao seu valor pessoal como aos 
conhecimentos que possue do 
dilicil instrumento de PabJo 
Casais.

Os socios da Cultura terão 
direito como de praxe a 2 in
gressos, mediante a apresen
tação da carte/ra social acom
panhada do recibo n° 3

Serão também vendidos in
gressos para as pessoas não 
pcx-tcnccntes ao quadro social 
da S.C.M.

Ssrá empossada, 
a diretoria da 
Associação de 
imprensa

Conforme já tivemos opor
tunidade de anunciar, reahzar- 
:e-a, hoje, ás 13 horas, a pos
so da diretoria cia Associação 
Norte-Riograndense dc ímjpreri 
sa, entidaae que congrega a 
classe dos jornalistas conter
râneos. recentemente eleita -

A reunião que se revestirá 
de si i.plicidadc, será realizada 
em ura dos sai* es de nossa it- 
tlação.

Os novos poderes dirigentes 
da Associação Norte-Riograa- 
dense de imprensa, "estão as
sim constituídos:

Presidente: Edilson Varela, 
Vices-presidentes:, Américo do 
Oliveira Costa, Abelardo Ca- 
lafange e Conego José Ade’ i- 
no: becretario Geral: Ujçlma 
Maranhão; r° Secretario: .Jo
sé Gonçalves cie Medeiros: 2o 
&e ereta ri o: Leonardo Bezerra; 
Tesoureiro: Meira Lima: Vice- 
tesoureiro: João Cirmeu oe
Vasconcelos; Procurador: Rai
mundo Nonato Fernandes; 1° 
Bibliotecário: Luis Maranhão 
Filho; 2o Bibliotecário: Jaime 
cios Guimarães Wanderley.

Pretende a nova diretoria da 
Associação desenvolver um lar
go progra ra, visando uma am 
pia reorganização da eniidade. 
possibilitando-a, assia:, a cum
prir verdaueiramente as fina
lidades a que se destina.

Festa Pedro 
Vargas no 
America

A Diretoria do America, teu 
do em vista a iuuensa procura 
de mesas para a Festa Pedro 
Vargas, resolveu determinar « 
inicio da reserva, a partir da 
p.manhã, ao pre o de C r S ...  
100,00.

DIARICLDE NATAL
fsÃTÀL — Quinta-feira, 10 de Março de 1949

Em plena atividade a Faculda
de de Odontologia e Farmácia
Ouvido pela nossa reportagem o dr. Adolpho Ramires

A Faculdade de Farmacia 
e Odontologia de Natal, ve 
lha .aspiraçãct dos estudantes 
natalenses, marcha enfim, a 
despeito da pobresa de meios 
e ausência, de instalações a 
propriadas, para a realização 
de seus objetivos. Instalada 
em dois salões do velho Ate
neu, sem nenhuma espe
rança imediata de m*elhores 
acomodaçõer, inicia a Facul 
dade de Natal ambos os seus 
cursos, apenas com a certe
za de •vitorio no futuro.

Foi procurando informar 
acs í.osos leitores das altas 
finalidades educativas e so
ciais daquele estabelecimen
to de ensino superior que
procuramos ouvir o seu di
retor, dr. Adolfo Pomires. o 
qual não escondendo as difi-, 
culdqdes de ordem material 
por que passa a Feculdade, 
mostrou-se otimista acerca 
de suas atividades futuras e 
falando sobre a sua importan 
cia no aprimoramento do 
meio cultural natalense, dis
se:

— Uma escola de ensino 
superior, é claro, não \;isa 
f implesmente diplomar pro- 
fisionais ou técnicos capa
zes. Esse objetivo imediato 
não é sua objetividade final. 
A instrução que ministra ém 
seus cursos, o aprendizado 
das \ arias disciplinas espla
nadas pelos seu metres, o 
ambiente escolar sadio, etc., 
são precipuamente os meios 
que a Administração‘PUblícà, 
oferece acs cidadãos cie uma 
comunidade para que possam 
aprimorando o espirito,- ele
var em consequência o meio. 
cultural em que vivem. Tem 
assim, mais qo que tudo, u- 
ma finalidade educacional c 
social.

E afirmou: £ ’ isto o que a 
nossa Faculdade está objeti
vando c estem certo ser êste, 
sem discrepância, o pensa- 

1 mento de seus orgãos de dire- 
[ção.

i lemos um fato concreto a 
s^alar: a realização do pri-

OS ORGÃOS DIRETORES

CHUVAS NO INTERIOR
DO ESTADO
O serviço de tráfego teie- 

gráfico do Departamento dos 
Correios e Telégrafos, recebeu 
as seguintes noticias de chu
vas caídas no interior do Esta
do: Em Santana do Matos, 47 
milímetros:, Jardim1 do Seridó. 
boa ch u va L u iza , 22* mm.; 
Panatis, 11 rum.; Luis Gomes, 
10 mm.; e São Miguel, 8 mm.

A uma pergunta do repór
ter. respondeu o dr. Adolfo 

! Ramires qne cs orgãos ce di
reção da Faculdade, são a 
Diretoria. o Conselho Técni
co Administrativo e a Co.i- 
gregação de Professores e pas 
sendo a demonstrar qual seu 
âmbito de ação, disse:

— A Diretoria é não somtn 
te um orgáo de direção, co
mo igualmente de execução 
técnica e administrativa. O 
Conselho l\cnico-Adimins- 
trativo é o seu orgão delibe
rativo por excelencia, resol
vendo por maioria de seus 
componentes em suas reuni
ões, todos os assuntos rela
cionados com a atividade nor
mal c j. Faculdade. Seu presi
dente. que é o proprio dire

tor do estabelecimento, tem 
tão somente o voto dc desem
pate. Já na Congregação de 
Professores, orgão de direção 
didatica, o seu presidente, 
que é igualmente o diretor 
do estabelecimento, tem além 
de seu voto de profesor, tam
bém o de qualidade.

ATIVIDADES INICIAIS

Nessa oportunidade, falou 
o tir. Ramires da organização 
verdadeiramente democráti
ca daqueles orgãos, empenha
dos em apenas servir aos in
teresses da coletividade, ten
do acrescentado: -

— Como demonstração des
se superior .espirito publico, 
já 
as
meiro exame vestibular para 
ir .stricula nos seus- cursos no 
ano corrente, E estou certo 
de haver calado favoravel

mente no animo geral, a 
competenciã e a lisura das 
comissões examinadoras e 
da administração da Facul
dade.

Ago~a mesmo esÇi a Facul
dade realizando seu segundo 
concurso vestibular e estou 
certíssimo de que essa nova 
prova não desmerecerá da 
primeira e que tudo se pro
cessará pelo mesmo modo 
correto, apurando-se com im 
parcial e justo critério, a ca- 
nacidade de çada candidato, 
par-a arcar com as - árduas 
fêsponsabilidades do apren 
dizado dos cursos de nossa 
escola.
'"Concluindo, disse-o diretor 
da Faculdade: As fadigas que 
advêm a quantos mourejam

T

Emitido parecer sobre o 
regulamento do Senado

RIO, 10 (Meridional) — Na 
Comissão de Justiça do Sena
do o sr. Artur Santos emitiu 
parecer a respeito das emen
das apresentadas ao projeto 
do novo regulamento da casa. 
A apreciação da matéria foi 
adiada pelo praso de oito dias, 
em lace da aprovação de uma 
sugestão feita pelo senador 
Ferreira de Souza 

Em seguida o parlamentar

proí. Humbertolificação ao 
Nonato.

Finahnente, continuando coar 
a palavra, o sr. Ferreira de 
Souza relatou um telegrama 
dirigido pelo sr. Nereu Ra
mos. por intermedie do qual o 
-vice-presidente da Republica 
form da um» consulta á Comis
são, sobre a verba destinada 
ás despesas da representação 
do egrgo que ocupa. O relator

"Superávit” na 
exeenção orça
mentaria de 48
Contornadas todas 
as dificuldades do 
Tesouro Nacional

RIO, 11 (Meridional) — O 
contador geral cia Republica 
acaba cie comunicar ao mi
nistro da Fazenda que as con 
tat- do exereicio de 1948 se 
encerraram com o “superá
vit'’ de CrS 3.38 0.65 L99.

, Esse resultado, 
para as finanças 
ante as dificuldades de toda 
ordem que o Governo teve 
de enfrentar, provem do con 
fronto entre o total geral da 
orecadação de CrS .. ... 
15.698.f71.246.30 e. as despesas 
pagas, inclusive “Restos a 
pagar” , na importância de 
cruzeiros 15.695.59o.594,40.

-A execução orçamentaria 
do passado exercício compro
va, pela verificação do “su
perávit” , o continuado esfor
ço do Governo, no sentido do 
soerguimento das finanças pu 
blieas e do fortalecimento da 
economia nacional

nesses trabalhos, são transi
tórias e largamente compen
sadas pela intima conciencia 
do dever cumprido, sem des- 
falecimentos e com a devida 
integridade funcional. O pu
blico que sabe fazer justiça, 
com o seu integral apoio aos 
nosos objetivos educacionais, 
certamente ns dará forças su
ficientes para que seja cum
prida a nossa missão.

Reune-sc a Academia 
Norte-Riograndense 
dc Letras
Estão sendo convocados os 

membros ria Academia Nortc- 
R-Ograndense de Letras para 
uma reunião hoje, ás 19,30, no 
Instituto Historio.

O presidente encarece o com- 
parecimehto do maior numero 
afim ce serem tratados vários
assim tos.

Em  foco o aumento 
salario mínimo

RIO, 10 (Meridional) — A 
Diretoria ija Confederação dos 
Trabalhadores no Comércio 
reunir-se-á hoje para emitir 
opinião acerca do questionário 
oue dev,erá ser respondido pe
los trabalhadores, para cálcu
lo da elevação do salário míni
mo. ~

A referida Confederação de
verá ainda solicitar a manifes
tação das deir.ais entidades de 
empregados do comércio. Pa

ra êsse fim chegará de São 
Paülo um representante da Fe
deração dos Empregados no 
Comércio daquele Estado.

MovimentodoFôro

Vai tirar o curso 
paraquedista

RIO, 10 (Meridional) — O 
padre capelão Alberto Treví- 
san, designado para o ' servi
ço do núcleo de treinamento 
para formação -de paraçue- 
distas do Exercito, resolveu 
tirar o curso de paraquedis- 
ir.o, o que representa um fa
to inédito na historia de nos 
sas armas.

RECEBIMENTO DE 
DENUNCIA

O juiz Murilo Aranha,re
cebeu a denuncia oferecida 
pelo promotor Boanerges 
Soares, contia Margarida de 
Morais, acusada nas penas 
do art. 129 do Codigo Penal, 
por ter ferido sua compa
nheira, Sebastiana Gomes. 
Foi marcado interrogatório 
para o dia 12 do corrente §s 
9 horas. t

VPREEND1DOS OS 
MENIXOS
Em cumprimento de manda

do expedido pelo juiz Arnaldo 
Neto, os oficiais de justiça Deo- 
’ indo de Oliveira e Gilberto de 
Carvalho realizaram a apreen
são de quatro menores, que se 
achavam em poder da genito- 
"a, Emilia Rodrigues de Frei
tas, num quarto existente ém

| MEDICINA PARA 
TODOS

PE’ CHATO

C H E F IA  DE  
P O L IC IA

— Nota —
Recebemos da, Chefia de 

Polida, com pedido de publi
cação a seguinte nota:

A  Chefia tle Policia bai
xou, ontem, a seguinte Por
taria que tomou o n° 58:

O CHEFE DE POLICIA re
solveu designar o delegado 
da 3a Delegacia desta Capi
tal. Capitão José Ferreira 
Marinho, para, durante as e- 
xibições de Cuquita Carbal- 
lo, no cine “RIO GRANDE”, 
exeioer sjvera fiscalização 
no tocante á moralidade dos 
seus espetáculos, tomando se-

) veras providências dentro da 
lei, caso venha a vcrificar-se 
qualquer procedimento seu, 
atentatório á moral pu’blica. 

Cumpra-se e comunique-se 
(a) Aluisio de Andrade 
Moura — Cel. Cneíe ce 
Policia.

Álvaro Vieira

Compreende-se que tudo que 
•prejudique o uso natural dos 
nossos orgãos causa, de certo 
modo, uma doerfca ou uma per-

easa üa rua Pedro Américo. Os 
menores foram entregues ao 
pai, José Pedro de Freitas, que 
em cumprimento de sentença 
deverá levá-los ao Recife, on
de ficarão á disposição do res
pectivo juiz da vara de meno
res.

FÉRIRA O MENOR
Perante o juiz Arnaldo Ne

to foi interrogado Geraldo La- 
lau de Souza, recolhido á Casa 
de Detenção, denunciado, pelo 
promotor Boanerges Soares, co
mo incurso nas penas do art. 
129 do C. Penal, por ter a 9 de 
janeiro deste ano, na ave. Ale
xandrino de Alencar, produzi
do com a ponta de um lápis 
um ferimento no menor João 
da Silva Barros. O denunciado 
indicou para defensor o advo
gado Vicente de Souza, Serviu 
na audiência o escrivão Fernan
do de Carvalho, do 3.° cartorio. 
DILIGENCIAS REALIZADAS

Com a presença do promotor 
Boanerges Soares e do advoga
do Wilson Dantas, sob a pre
sidência do delegado Sebastião 
Malaquias, do l.° Distrito, foi 
ontem á tarde realizada a di
ligencia requerida pelo Minis
tério Publico no local onde se 
verificou a morte do padeiro 
Abdias, no interior da Padaria 
Central. O exame consistiu na 
.verificação da distancia entre 
■o bureau, .de cuja gaveta teria

turbação desagraaavel. Assim, síjJq retirada por Leonel Alves

NAreas reccnquist£= 
das á agricultura no 
vale do St° Alberto
Prossegue a drena
gem pelo DXOS

potiguar relatou favoraveimen I propos, tendo sido _ aprovado, 
te,-os :<guintes projetos: que 
concede direitos de' importação 
ao material adquirido para a 
Sorocabaná; 'ftue concede isen
ção de direitos de importação 
para inn navio comprado pelo 
sr. Paulo Carneiro; que inclui 
na reserva do Exército, no pos
to de segundo tenente, os en 
fernrieiros que serviram junto 
á FEB;_ e que autoriza a aber- 
iura nq Ministério da Educa- 
<ão, um crédito especial para 
atender ao pagamento da gra-

A T E N C Ã O ! A T E N Ç Ã O ! 
Procurem os afamados baralhos “ 139” 

pelos menores preços, na 
L I V R A R I A  M O D E R N A  

Praça Gentil Ferreira, 1367 
Edifício Leite —  Alecrm —  Fone 20-42.

D R .  J A C O B  V O L F S O N
(ftí-i' dt Aperfeiçoamento cs Argentina) 

O L L "ü  OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
./PEÍÍAÇOE3 E TRATAMENTOS 

Ucnrnltorlo: Praça João Maria, n.« 64 — fone: 1*51 
Consulta*: — Das 15 ás 17 horas

qué a ComisJão D retôra do 
Senado se manifeste sobre 
as.-; un i).

0  proximo espe
táculo do Con
junto T. Potiguar

Ü Conjunto Teatral Potiguar 
está anunciando para o proxi
mo dia 18, “T> Noivo de Luiza” . 
comédia em 3 atos, de Saint 
Clair Senna, ainda inédita pa
ra o nosso publico, com que 
aquele aplaudido grêmio de 
amadores inicia a sua tempo
rada do corrente ano.

“ O Noivo de Luiza” foi re
presentada no Rio com grande 
suce-so, pela Conipanhia de 
Aimée. merecendo francos lou
vores da critica c da platéia ca
rioca .

Na representação tomarão 
parte os. amadores Marcelo 
Fernandes, Paulo Teixeira, 
Mussolini Fernandes, Clarice

-steve em Natal durante 
alguns diai o sr. José Batis
ta do Rego Pereira, enge- 
nheirò chefe de Distrito, cjCun 
sede no Recife, do Departa
mento Nacional de Obras o 
Saneamento. O objetivo da 
,viagem de s. s. que se fez a- 
companhar de uma equipe de 
tecnicod, foi o de inspecionar 
os serviços de drenagem, a 
cargo do DNOCS, que se 
rcolizam no vale do rio San
to Alberto, no município de 
Papari.

Nessa oportunidade, ao 
que soubemos, o engenheiro 
Rego Pereira teve oportuni
dade de verificar a improce- 
dencia de certas apreensões 
de proprietários ali, de que 
a« obras de drenagem esta
riam facilitando a penetração 
de agua do mar. tornando as 
aguas do rio Santo Alberto 
algo salobras, em prejuízo da 
lavoura. Ao contrario, exten
sas areas de antigs paiiM?. 
de solo movediço, foram já 
reconquistadas para a agri
cultura. *

Os- serviços, de grande en
vergadura. a cargo do gover
no federal, prosseguem noç- 
malmente e em poucos anos 
podemos esperar o -aproveitaPolpa. Iv-One Nanes e Procilia 

Fonseca, novo elemento femi- j mento da grande zona conhe- 
nino com que conta agora o I cida sob a denominação de 
elenco dy Ç.T P. _____ ____I vale dÇ Ceai-y Mirim,

Atos do 
Governo

O “ Diário Oficial” do Esta
do publicou hoje os seguintes 
decretos assinados ontem pe
lo chefe do Executivo esta
dual: _

Nomeando Maura Medeiros 
Bezerra para o cargo de pro
fessor primário das Escolas 
Reunidas de Porto de Roçado, 
no município de Macau; Ma
nuel Ildefonso de Azevedo, pa
ra o cargo de escrivão do Se
gundo Cáx-tório Judiciário de 
Currais Novos; e o dr. Aristó- 
fanes Jordão, para o cargo de 
médico sanitarista do Depar
tamento de Saude Publica;
. Pondo á disposição do De
partamento .'de Educação, Ge- 
sia Ribeiro von Shosten e Ira- 
.ema Pegado;

Mandando servir nas Escolas 
Reunidas "Prof. Qscar .Van- 
derlei”, desta capital, a pro
fessora Djanira Freire da Mo
ta;

Prorrogando por 30 dias o 
parío para Risete do Rego 
Azevedo tomar posse do car
go dc professor primário, para 
o qual foi nomeada ex> feve
reiro ultime;

Removendo Manoucl César 
de Araújo, do cargo de escri- 
turário da Diretoria Geral do 
Departamento da Fazenda, pa
ra a Coletoria Estadual de Pa
relhas;

E exonerando o cabo José 
Belmiro da Silva, daá funções 
de sub-delegado do Distrito 
Policial de Cuité, do muineipio 
de Pedro Velho.

O Secretário Geral do Esta
do assinou portarias, conce
dendo 90 dias de licença a pro
fessora primária Maria Angé
lica de Souza Vasconcelos:, 30 
dias ao porteiro do Departa
mento de .Agricultura, Antonio 
Gomes da Costa: e doze meses 
de licençâ-prêmio á professora 
Alzira de Sá Pereira, lotada 
no Grupo Escolar "Barão de 
Ceará-Mirin/ , da mesma cj 
d?,de <

quando não temos dentes para 
mastigar, não poderemos ler 
boa digestão e padeceremos õe 
perturbações gástricas. Os pés 
chatos, aparentemente apenas 
enfeiando a plastica dos seus 
portadores, são origem de d 
versas perturbações e até mes
mo doenças dos rins. da espi 
riha, falsos reumatismos, etc. Se 
ao andarmos o pé sai da posi
ção correta e fisiológica, resul
ta que teremos de produzir 
maior esforço. Este esforço 
imeãiatalner.te se exlerioriza 
em dores. São dores lombares, 
nas costas, nas pernas, nas pró
prios pés, c sinal de c#austa- 
ção. O pé chato é produzido 
nor deslocamento dos ossos que 
recebem o peso do corpo, na 
altura ca articulação do torno
zelo. Há varias causas que pro
duzem o pé chato, cestacando- 
;e. particularmente, o peso cor
poral. Quase tooas au pessoas 
gordas são portadoras de pés 
chatos. Ge a gordura exagerada 
é a primeira causa, deve-se to
mar muito cuiuaao com as cri
anças obesas. Na idade infan
til ou juvenil os ligamentos ar
ticulares são mais distensiveis. 
e daí a marcha incorreta ou o 
excesso de peso proporcional a 
iacldão dos ligamentos e levar 
i criança ou jovem á essa cle- 
sagradavel perturbação, que os 
vai impossibilitar fuíuramente 
de prestar serviço militar e a- 
•'arreiv>r aborrecimentos por to
da vida.

Afirmam os entendidos que o 
hábito de andar com as pontas 
dos pés viradas para fora pro
porciona, mais tarde, essa afec- 
ção. Naíuralmeute, antes de se 
tentar corrigir esse defeito se
rá melhor preveni-lo. E para 
isto basta que os pais não dei
xem seus filhos engordar de
mais. alern da tabela fisiológi
ca. Há um falso conceito di
que gordura é saude. Entretan
to, gordura é mais vezes doen
ça oue saude. Uma vez que a 
profilaxia não pode ser feita, 
então passe-se aos meios corre- 
livos: sapatos ortopédicos, an
dar tanto quanto possível sobre 
> bordo externo dos pés, pisan
do' em linha reta,, fazer exercí
cio de dançarino, balé, mas 
sempre forçando a face exter
na do pé e do calcanhar. Se 
não der resultado, consultar um 
artopedista.

Ainda não identi
ficado o caminhão 
matador ifo 
pracinha

Continua não identificado o 
caminhão sinistro, que atrope
lou e matou ao anoitecer de 
ante-ontem, o pracinha José 
Felipe Miranda, nas imedia
ções do portão do 16° R. J.

Soubemos que o motorista 
criminoso.- além de não prestai 
socorro a vitian, apagou as 
luzes, acelerou ainda mais a 
marcha, do veiculo e quebrou 
caminho, tomando a direção da 
Lagoa Seca, desaparecendo.

O inditoso recruta faleceu 
no Hospital Militar, tendo so
frido fraturas- ík> craneo.

da Silva a arma homiciclh e o 
local onde a vitima foi alveja
da; bem assim peso, dimensões 
c fotografia ao cavalete que íe- 
ria sido usado pela vitima. Os 
peritos tiveram o prazo de cin
co dias para apresentar o lau
do.

APELAÇÃO CRIMINAL
O promotor Boanerges Soa

res, não se conformando com a 
sentença que absolveu Renato 
Santiago Magalhães, apelou pa
ra o Tribunal de Justiça, fun
damentando o pedido no inciso 
I. cio art. 593, do C.P.P. Rena
to Santiago Magalhães fora de
nunciado por ter em dias do 
ano passado, quando disputava 
pelo tiíne do America F. C. 
uma partida cie futebol, agre- 
aído o ju.z, Vicente Faustino, 
m quem produziu eemoses na 
egião Oib.taria esquerda, 

dolaver abEqp.a

A C I D A D E
Iniciou o Prefeito da Ci

dade há pouco mais de um 
ano, um magnifico serviço 
de abertura da Av. Tavares 
de Lira para a obtenção de 
novas vias de penetração 
para o bairro de Petropohs 
e tambem com o objetivo de 
possibilitar a ampliação ca 
zona comercial da Kibeirn 
com a construção de novos 
edifícios. O serviço mereceu 
justos elogios por parte da 
imprensa e o ritmo inicial 
dava a impressÜQ^nitida de 
que a Prefeitura levaria por 
diante o plano, sem qualquer 
paralisação. Acontece, po
rém que até hoje nada mais 
foi feito senão a colocação 
de meios fios nas novas ar
térias. Com as chuvas, trans 
formarain-se as novas ruas 
e avenidas em depositos àe 
aguas estagnadas e agora 
mesmo, o prolongamento fln 
Avenida Taiares de Lira es
tá sendo depósito d» lixo e 
de materiais imprestáveis.

O Governo do Estado ce
deu, a titulo precário uma 
das maquinas rcccMemenic 
adquiridas á Jfrcfcitura e 
agora seria o caso de pensar 
novamente o .chefe do Exe
cutivo Municipal senão nu 
pavimentação pela escassêz 
dc verbas, pelo menos na me
lhoria do acesso ás novaa 
vias projetad-a.

O comercio natalense mais 
uma vêz colaborou na inicia
tiva da Prefeitura, adquirin- 

os terrenos marginais e 
iniciando imediatamente « 
Construção de vários edifí
cios comerciais. Ali encon
tram-se atualmente grande» 
armazéns, instj/ação de in
dustrias e várias oficina» 
mecânicas todas em fase fi
nal de construção. 'Sabemos 
e porisso mais de uma vês 
temos focalisado. nesta co
luna, do interesse do atuai 
chefe do Executivo Munici- 
l»al nos melhoramentos da 
capital potiguar e não tere
mos duvidas em afirmar que 
o Prefeito voltará a olhar 
para o serviço coni o desejo 
sincero de concluir uma obra 
iulgada |<ela unanimidade dn 
população! natalense coaio 
das niais uteis até hoje ini
ciadas — V,



i

Chegam a bom termo as negociações dos partidos
Indicado o sr. Cirito lunior para p „ „ t  
*  (presidência da Camara ] *  1  i t c U l c l U U

Contará „o representante paoiista 
com o apoio jh J U D N , PST e PTB
RIO, 11 (Meridional) — 

Afirma “ O Jornal” que che
garam a bom termo as nego
ciações de diversos partidos 
para a escolha do futuro pre
sidente da Camara. Após a 
reunião de ontem do Conse
lho Nacional do PSD, o sr. 
Nereu Ramos disse á ihipren- 
sa que seu partido, com a so
lidariedade da UDN, PR 
PST e PTB, sufragará o no
me do sr. Cirilo Junior, per
manecendo na primeira vi 
ce-presidencia o sr. José Au
gusto, indicado pela UDN 
na segunda vice Jpresidência 
o sr. Graccho Cardoso, do 
PST.

A  primeira secretaria fica
rá ocupada por um candida
to do PR, sr. Munhoz da Ro
cha; a segunda por um do 
PSD; a terceira, o sr. Rui 
Santos, da UDN; e a quarta 
um do PTB ainda não deífe- 
nado.

A  designação do segundo- 
secretario pessedista será e- 
fetuáda pelo diretofio execu
tivo e afirma-se ser o sr. 
Ponce Arruda.

O sr. Nereu Ramos disse 
/que a composição da mesa do 
Senado será a mesma atual. 
Foi aprovado na reunião um 
voto de louvor e agradeci
mento pelos altos serviços 
prestados pelo si\ Samuel 
Duarte á frente da Gamara,

tendo sido igualmente apro
vada uma proposta do sr. Hu
go Carneiro incorporando o 
sr. Samuel Duarte ao Conse
lho Nacional do PSD.

RENUNCIOU A HDERAN. 
ÇA O SR. rVO DE iVSUINO

RIO, -11 (Meridinal) —. A- 
pós a reunião do Conselho 
Nacional do PSD o senador 
Ivo de Aquino, lider da maio
ria, comunicou que •renuncia
rá a liderança, afim de dei
xar liberdade de escolha do 
futuro ocupante do cargo. O 
lider da Camara, sr. Acurciu 
Torres, não renunciou, não 

tendo tomado parte na sessão 
do conselho.

SATISFEITO DUTRA COM 
A MARCHA DOS ACONTE

CIMENTOS POLÍTICOS

emlBerlim
6 tyirS!

D I Á R I O  D E  N A T A L
ORGÃO DOS "DIÁRIOS ASSOCIADOS" 
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Torn ou -s@ |im p ossivel um  a c o rd o  
na p o litica  do Rio G ra n d e  do N o r te
Declarações do sen. Georgino Avelino ao orgão lider dos Diários Associados

RIO, 11 (Meridinal) — se
gundo apurou nossa reporit- 
gem, o gal. Dutra most»*-se 
satisfeito com a atual mar
cha dos acontecimentos po
líticos. reiterando porém, 
constanterrente, as recomen
dações quanto a questão fla 
sucessão, a qual, para a boa 
deve ser abordada na época.

Consta que é pensamento 
do chele do governo alterar 
também seu Anmsterio, dan
do-lhe novas feições.

RIO,. 10 (Meridional) 
Depois de varibs dias de per
manência no Rio Grande do 
Norte, onde fora com o dese
jo de.concluir as negociações 
de acordo politfco que já se 
vinha preessando entre o 
PSD e a UDN naquele Esta
do, regressou ao Rio o sena
dor Georgino Avelino.

Foi num dos intervalos da 
sessão que o fomos encon
trar em seu gabinete, onde 
atendia ao expediente que 
seu cargo lhe impõe e re
cebia também os cumprimen
tos de vários dos seus pares.

Jornalista que é também o 
senador Georgino Avelino 
não tem porta em seu gabi

nete pata receber os confra 
des, corpo não lhe falta tem
po sempre que é procurado 
para atender á curiosidade 
dos jornalistas. Foi por isso 
que, nãó obstante a tarefa a 
que se jbneontrava preso, o 
representante potiguar se 
pôs intelramente á nossa dis 
posição Iquando lhe solicita
mos uraj palavra sobre a po
litica ddFseu Estado.
DESEJO DE 

CONCILIAÇÃO 
Em face das noticias de 

fracasso -do acordo político potiguorv fizemos ver ao se
nador Georgino Avelino que 
a UDN. gela palavra dos seus 
dirigentes, declarara que o*

entendimentos iniciais gira
ram em torno do nome do 
senador João Camara. Desa
parecido este e quando não 
haviam ainda recebidos res 
posta á contra-proposta que 
fizeram em torno de princi- 
pios e não de nomes, o PSD 
sem qualquer comunicação 
previa, lançara nova candi
datura, já agora a do proprio 
senador Georgino Avelino.

Ciente das declarações fei
tas pelos adversários, disse- 
nos o senador Georgino Ave
lino;
' — “Das declarações do 

nosso adversário, traduzidas 
sinteticamente pelo querido 

confrade, infere-se que a U.

Ainda afentrevista 
do senador Vargas

RIO, 11 (Meridional) — Fa
lando sobre a entrevista con
cedida pelo sr. Getulio Vargas 
aos "Associados” , o sr. Salga
do Filho afirmou que a sereni
dade do entrevistado e a ele 
vação que se colocou ao apre- 
cUr.as questões que lhe foram 
apresentadas. demonstraram 
altas qualidades de estad;sía.

>Tão se pode negar a maes
tria e patriòtisn o como enca
rou os problemas Racionais, 
afirmando: “ Nós que seguimos

surgidas muitas vezes da fal
ta de entendimento comum 
RECUSAVAM-SE A FAZER 

DECLARAÇÕES 
1 RIO. 11 (Meridional) — 
Procedentes de São Borja che- 
garam ontem, a esta capital os 
srs. Recta Noves, Romeo Fia- 
ri .Epitado Pessoa ..Cavalcanti 
e outros elementos do PTB, 
que foram hóspedes do sr. Ge- 
tuüo Vargas. Recusaram-se 
fazer declarações, afirmando- 
se que está assentada a rees-

tua doutrinação e admiramos ] truturação geral do PTB e que 
suas grandes qualidades de em todos os diretórios esta- 
horneiu publico, sentimo-nos ! úuais serão colocado.; nos pos- 
fejizesrem vermos correspondí- tos de destaque, elementos
da-a' confiança que nêle depo
sitamos- Saibam, todos os po
líticos brasileiros colocay-se 
na mesma posição e teremos 
resolvido tixlas as quesfl.es

Assistência ao traba
lhador intelectual

RIO, 12 (M.) — O mmistrò 
do Trabalho, determinando o 
prosseguimento dos trabalhos {Se 
assistência aos homens de le
tras, nomeou nesse sentido uma 
Comissão composta dos escrito
res Menotti dei Piccbia. repre
sentante da Academia Biasilei- 
ra de Letras; Cláudio de Sou
za, presidente do Pen Clube, e 
Herbert Mo^es, presidente da 
Associação Brasileira- de Im
prensa. Atendendo a um pedi
do feito pela Federação das A- 
cademias de Letras do Brasil, o 
ministro determinou a inclusão 
de um representante da entida
de na referida Comissão, sen
do designado o desembargador 
Carlos Xavier Pais Barreto, a- 
tual diretor da revista da ins
tituição.

cueremistas da velha guarda 
e homens que nunca abandona
ram o sr. Getulio Vargas.

O ex-ditador teria grande 
interesse na sucessão governa
mental de São Paulo e no no
me do sr. Prestes Maia.

i L E I A M  O  (
” íí “ Diário de Natal

Rejeitado o pedido 
soviético
WASHINGTON. 10 (UP) 

— O secretario Acheson te
ve uma conferência com o 
embaixador russo Panyushi- 
kin, que em nome de seu go
verno pediu a liberdade ime
diata do cidadão soviético 
detido sob acusação de es
pionagem.

Uma nota do Departamen
to de Estado diz que o pedi
do foi rejeitado, tendo Ache
son feito ver ao embaixador 
russo, que Gubtchev não go- 
sa de imunidade diplomática, 
tal como alegam os funcioná
rios oficiais soviéticos.

XO RIO  U M A D A S  M A IO R E S FIG U R A S D A  IM P R E N SA  N O R TE -A M E R IC A N A  —  A  presença 
uesta capital d o  coron el R obert R. M cC orm ick , d iretor-presidente do C hicago Tribune —  orgão 
líder da p od rlosa  cadeia jornalística  dos Estados Unidos —  proporcionara aos jornalistas brasiloi.jornalística aos r.statios Unidos —  proporcionara  aos jornalistas brasilei- 
• os o ensejo de hom enagear um dos pioneiros da m oderna im prensa norte-am ericana e eneenti* 
vador de um  jorn a l Inscrito entre os de m aior circu lação  e mais solido prestigio na opin ião pu
blica de seu país. No flagrante acim a, aparecem  o  d iretor-presidente do C hicago Tribune e sra. 
M aryland C c C orm ick , quando desem barcavam  n o  G aleão do aparelho que os trou xe  de São P au

lo . (S erv iço  da “ A gencia  M erid ion a l’’ o n a !”  para o D IÁ R IO  DE N A T A L )

Desvio de materiais do Parque 
Aeronáutico de São Paulo

S. PAULO, 11 (Meridional) 
- O comando da 41 Zona Aé-

“ Muitos insultos recebe
mos; agora precisamos agir”
Vansittart combateapropaganda ccmonistana Inglaterra

LONEIRES. 11 (UP) — 
Lord Vansittart, ex-sub-se- 
eretario do Foreing Office, 
declarou na Camara dos 
Lords que a Grã-Bretanha 
deve fechar qualquer embai
xada encontrada disseminan
do propaganda comunista. 
Lord Vansittart mencionou 
especificamente a embaixacia 
da Tchecoslovaquia e -as l i 
gações da Hungria e da Ru- 
mnnia. solicitando que seja 
mantida uma rigorosa viei- 
lancia sobre as mesmas. “J5 
•recebemos muitos insulto». 
'Precisamos agora é de ações» 
que possam ser compreendi
das claramente” .

Lord Henderson, respon
dendo em nome do governo, 
declarou que os diplomatas 
comunistas no exterior dei
xam de fornecer á Rússia ln-

formações fidedigna^, e em 
consequência a Rússia “ esla 
perdendo a guerra fria' . A. 
crescentou que esses diplo
matas hesitam em transmitir 
qualquer informação que não 
esteja de acordo com a linha 
do partido.

Afirmou Lord 1 .nderson 
que os métodos sovit’. ;us Cia
ram má reputação á ünião 
Soviética e a seus satelites 
menos de quatro anos depois 
da guerra. A diplomacia so
viética exasperou o mundo 
ocidental, levando-o ao Pro
grama de Recuperação Eu
ropéia e ao Pacto do Atlân
tico. Despertou o,mundo oci
dental para sua missão e de
terminou a sua união”.

DESMENTIDO

LONDRES. II (UP) — Um

funcionário da Embaixada do 
Tchecoslovaquia qualificou 
de “deslavada mentira” a» 
alegações feitas na Camara 
do Lord por Lord Vansittart, 
de que as malas diplomáticas 
da Embaixada tcheca esta
vam sendo usadas para coit. 
trabandear joias de fantasia 
para financiar a' propaganda 
comunista.

Uni conselheiro da embai
xada, E. Goldstucker decla
rou á Reuters: “ Não há uma 
parcela de verdade nas alega 
ções, que não passam de des
lavada mentira. E- tudo quafí- 
to teqho a dizer

rea distribuiu á imprensa a se
guinte nota: “ Tendo sido noti
ciada a existência de vultoso 
furto na 4ç Zona Aérea, este 
comande» 'esclarece ter sido 
constatado um desvio de ma
terial do Parque de Aeronáuti
ca de São Paulo, de valor ain
da indeterminado. Sobre o fa
to foi instaurado pelo diretor 
do Parque o competente inqué
rito policial-militar, para apu
ração das responsabilidades e 
demais providencias necessá
rias” . m

S. PAULO, 11 (Meridional)
•— Está assumindo maiores 
proporçl.ès,- á medida que se 
desenvolve o inquérito policial- 
militar, o vultoso desvio de 
materiais, descoberto no Par
que Aeronáutico de São Pau- 
íoj calculado cerca de viu- 
ie milhões dê cruzeiros.

Por não existir xadrez no 
Parque, segunda fomos infor
mados todos os implltados es- 
plicados estão sendo recolhi- 
tão sendo recolhidos nos han
gares da Base, aii ficando sob 
r. guarda de sentinelas armacx cuoci . . i. ftu o iu o  mu u iu iu

Glyns Evans secretario da das, á disposição da Comissão
Associação de Amizade Rr- 
meno-Britanica, qualificou de 
“ tolice” a afirmação de Lord 
Vansittart de que à associa
ção é controlada pela lega- 
cão rurnena etn Londres.

de inquérito.
O numero de detidos já se 

eleva a mais de 15. Entre os 
inúmeros civis que se encon
tram detidos no Parque, encon
tra-se o sr Sérgio Toledo.

que se dizia corretor de praça 
e segundo conseguimos apu
rar, é um dos mais destacados 
elementos do bando, que há 
tçmpos vinha desviando mate
rial do Parque Aeronáutico.

Atacada a senhora por 
uma puma
ROSÁRIO, Argentina 11 (UP) 

- Unia ferocítsima puma, es
pécie de onça argentina, atacou 
uma sc..hora e um homem em 
plena avefiida 9 de Julho, des
ta cidade. Ambas as vitimas so
freram ferimentos. A puma foi 
morta a tiros de revolver, por 
populares.

D.N. do Rio Grande do Nor
te só tinha em vista praticar 
o acordo local em torno de 
idéias e não de pessoas. Re
cuso a veracidade dessas afir
mações, porquanto o acordo 
teve inicio depois do lança
mento da candidatura do nos
so inesquecível chefe Joao 
Severiano da Camara, quan
do as forças udenistas locais' 
precipitaram-se em manifes
tações de apoio e solidarieda
de ao nome do saudoso polí
tico potiguar.

O senador Severiano da 
Camara cogitou então da íor 
mula concilatoria que o levas 
se ao Governo sem diver
gências maiores no seio dos 
elementos políticos locais. E 
essa formula visou quase que 
exclusivamente em torno de 
pessoas, porquanto concreti- 
sava-se na concessão de uma 
candidatura de senador para 
o eminente deputado José 
Augusto e na apresentação 
de chafas federais e estaduais 
conjuntas, mantida a atual 
proporcionalidade existente 
de quatro representantes pos
se distas para tres udenistas 
na Camara Federal e 18 de
putados estaduais no nosso 
partido para 14 da UDN.

Apresentada pelo PSD es
sas bases, que foram motivo

■ ' sar; - •
entre o senador João Severia
no da Camara. ou como dele 
gado do Governador e da Co
missão Executiva do Partido 
e o sr. Dinarte Mariz e o de
putado Aloisio Alves, corno 
representantes da UDN, os 
nossos adversários apresenta
ram uma contra-proposta em 
que reivindicavam o cargo 
de vice-governador e uma 
serie de medidas administra
tivas que levariam o eminen
te Governador José Varela á 
revisão de numerosos atos cie 
administração considerados 
pelos udenistas como de per
seguição politica a amigos 
seus” . *
FAZIAM QUESTÃO DA

VICE-GOVERNANÇA
— “De antemão o senador 

Severiano da Camara repeliu 
ambas as clausulas postenor- 
mente inseridas na contra
proposta, aconselhando-me a 
guardar em cofre o docu
mento em meu poder por
quanto não abríria mão dc 
cargo c!e vice-governador, 
nem tampouco permitiría que 
viesse ao tapete das discus
sões o exame de qualquer a- 
to do governanor José Vare
la, que estava sendo á fren
te dos negocios do Estado um 
homem da mais perfeita isen
ção e do mais correto proce
der político e administrativo.

Nesse interim, infelizmen
te, desapareceu o senador 
João Camara e o deputado 
José Augusto, reclamando va
rias vezes pelo jornalista a se 
manifestar sobre o acordo, 
declarava apenas não se po
der pronunciar por não ter 
recebido ainda resposta con-. 
ereta aos termos da sua con
tra-proposta.

O que se deduz dai á que, 
mesmo depois da morte do 
senador João Camara, a ex
pectativa da UDN limitava- 
se aos objetivos do vice-go
vernador, porque, mesmo em 
relação aos atos administra
tivos cuja revisão pleitea-

Contra o uso de 
projeteis nas 
manobras 
russas

BERLIM, 11 (U.P.) — Os 3 
comandantes aliados ocidentais 
desta capital, generais Lucius 
Clay, Koenig e sr. Brian Ro- 
bertson, apresentaram um pro
testo oficial ao marechal Soko- 
lovsky, comandante russo.

O protesto se refere ao uso 
pelos soviéticos, de projéteis, 
nas manobras realizadas pelos 
russos nas vizinhanças dos cor
redores aéreos ocidentais.

Confirmada a noticia 
pelo Estado Maior 
da Costa Rica
S. JOSE’,-10 (UP) — O 

Estado-Maior da Costa Rica 
confirmou oficialmente que 

nove soldados deste pais, em 
serviço de p'atrulha perto^/M 
fronteira com a Nicaragua, 
sustentaram um combate de 
meia hora com um grupo de 
trinta homens. .

Afirmam as autoridades 
que esses homens pertencem 
ás forças que recentemente- 
mente teriam invadido a 
Costa Rica, vindas da Nica
ragua.

P r o v á v e l  c a n d i 
d a t o  o  s r ,  O s 
v a l d o  U r a n h a

RIO, 11 (Meridional) — O 
nome do sr. Osvaldo Aranha 
continua sendo focalizado co
mo provável candidato á Pre 
sidencia (-? Republica.

Inquerido sobre o assunto, 
o sr. Osvaldo Aranha indi
cou o nome do brigadeiro 
Eduardo Gomes, como o ide
al para presidir o pais, ma
nifestando-se a favor de urna 
campanha democrática pare 
hffià ttiaiíiãa ai&ftta,

vam os udenistas, já deles 
tinham aberto mão num mo
vimento de penitencia publi
camente feito em relação ao 
governador José Vareio, ao 
qual passaram a considerai o 
maior governo nestes últimos, 
cinquenta anos, no Rio Grar.- 
de do Norte.

Foi animado desta expecta
tiva e com a presença do de
putado José Augusto em Na
tal, que se reuniram em tor
no do governador José Vare
la e do chefe da Comissão 
Executiva do PSD, deputado' 
.Teodorico Bezerra, todos os 
proceres do partido majoritá
rio, já inclinados pela dispo
sição sincera da pacificação, 
a conceder á UDN a indica
ção do vice-governador. Nes
se sentido foram incumbido» 
os srs. Dinarte Mariz e A- 
loisio Alves de transmitirem 
aos seus amigos essa disposi 
ção do nosso partido, a fim da 
que pudéssemos reproduzi-la 
em documento oficial, respon
dendo ás clausulas da con
tra-proposta udenista.

O dgputado José Augusto, 
que deveria, em companhia 
dos seus dois correligionário;: 
trazer-nos a resposta combi
nada, compareceu de fato á 
nossa reunião, mas, em vez 
de concretizar a aceitação da 
proposta, nem sequer a ela 
se reportou, entrando inabil
mente pelo caminho do com
bate á minha candidatura, 
sugerindo até nomes de cor-, 
religionarios nossos para su
bstitui-la.
PROPOSITOS

PERSONALISTAS 
Esdarecemoâ ao sr. Geor

gino Avelino que o lider ude. 
nista, senador Ferreira de 
Souza, em declarações á im
prensa, não obstante a notn 
do PSD, não considerava a 
porta fechada para o acordo, 
tanto mais que haviam 03  
udenistas verificado que des- 

( Continua na 4a. pagina)

Foi descoberto! um com plof em Atenas
Seria vitima o chefe da missão militar dos E E . Ull.

ATENAS, 11 (UP) — O mi 
nistro da Ordem Publica, 
Constantin Rentis, anunciou 
hoje o descobrimento de um 
“complot” destinado a assas
sinar o gal. James van Fleet 
chefe da missão militar dos 
Estados Unidos na Grécia.

REALIZADAS
PRISÕES
ATENAS, 1!

DIVERSAS

(UP) — o Mi

nisterio da Ordem Pubiica 
etrbuiu aos comunistas ■ o 
“ complot” para assassinar o 
general Van Fleet. chefe da 
missão militar norte-ameri
cana na Grécia. Anuncia-se 
que estão sendo .realizadas 
diversas prisões.

ESTAVA MARCADA PARA
O DIA 2G
ATENAS. 11 (UP) — In

forma o Ministério da Or
dem Publica que o assassi
nato do general Van Fleet 
estava marcado paia o dia 
26 de março, data que, sob 
o patrocinio da esposa do 
embaixador norte-americano, 
deverá ser finalizada a “ Se
mana do Trabalho e da Vito
ria” .

Acrescenta que todos os 
conspiradores estão presos
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As pretensões territoriais da 
lugoslasia contra a Áustria, não 
epresentam uma novidade. A- 
rmaram-se em 1919, nas ne

gociações de Paris, depois da 
primeira guerra mundial. Os 
epresentantes do novo Estado 

balcanico. que então se chama
va Seivio — Croelo — Slove- 

o, pediram que a Karmcia, le
gião conflitante com os seu pais, 
fosse separada oa Áustria e a-
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Contra a Áustria IACTA DIURMA
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Uçpyrigth dos “D. A.’*

Norte. Inglaterra e França e J  fda ítuss.a1 permaneceu na linha
discussão ficou num ponto mor
to, tanto que em 21 cie maio' 
do ano passado, a Conferência 
reenviou, siiie die os seus tra
balhos. Sucessivamente porém o 
governo austríaco procurou en- 
tiar em entendimento com a 
Rússia, talvez pensando que o

...... i ... E* , -ábuflito enLe o marechal Titoaexada ao novo Estado: Hasea- <», o governo lusso, determinas
se uma nova linha de açãõ sp- 
viét.ca. Foram encetadas nego
ciações e o resultado foi a atu*- 
al Conferência. Mas contrai ía- 
ipente ás esperanças o delegado

, Cada' dia que | assa, o pro 
•Ibêinu da agua.se torna mais 
premente em. Mossoró. De ra 
maneira que se ) óde bem dl 
zer.q^o ó; progresso c o desen 
volvimento da cidade estão en 

' tvávados. impedidos de maior 
expansão, pela falta de um 
serviço de abastecimento do 
precioso liquido. Município 

écom ufra 'jopulação de cerca 
Io' 15.CÜ0 alma*. das quais a 

"'ãaiõria localizada nq aveu ur-
• ha tu*.,, já não se compreende
• mesmo, aliás. .que a solução 

desse problema possa ser poi 
mais témpo retardada.

JT.m 1945, convtfcado o escri- 
. torio Satlunino Brito para os>
• tucar e emitir i arocer e cal

culo# sobre as desi ezas para o 
instalação, ali, de um. serviço 
daquela natureza, orçou-as em 
20 ttiiíhCes dé cruzeiros. Cor> 
Vcqlíaa os c.ue é uma soma ros
] éUavel, impors ve! de inqua- 
drav dentro das í o.s. íbiüdad.s 
* inunceiras do município. E 
naturalmente. hoje. com o ru
mo de alta de preços que to 
muram todas as cotisas, — das 
utilidades matéria s ou mão- 
de obra. —■. tudo deve ter en
carecido sensivelmente.

Que fazer, que caminho to 
,i ar, diante de tal emergencia 

ÜCJ*. úl o rübto a seguir, cm tal 
'  .óntingêiicia j recai ia' pela 

cidade que é um grande cen 
tio "ndcstriál e saliueiro do

vam esse pedido em motivos 
aciais, sustentando que a mato- 

ua da população, era de raça 
lava. Contra essa exigência, 
ão conipletameate justificada 

mesmo do ponto de vista das 
. acas, po, que as estatísticas e- 
vain duvidosas e alguns ci.stri- 
,üs eram positivamente ale
mães, c pretendiam fixar- um 
piincipio que noutros casos 
iguais da Rumunia e Ilaliu 
(Transilvariiu e Alto Aciíge» já 
fô a rejcltacio. tomaram posi
ção algumas das grandes po- 

• leucias. Mas resoluta foi a opo- 
çáo dè Sontuuo, ministro dos 

Estrangeiros da Italia, porque 
> problema interessava dileta
mente as comunicações ferro
viárias e as relações comerci
ais italo-í">.i lacas. De falo. a- 
liíivéá tu» 'i '.iCiH pas^av a °  
passam, u i nhas t'e estrada i 
fe 'ro K.gv: íurt, Udine. Vene
za. Viena e Ti *este.

Aquelas estradas põem ei i 
direta comunicação a Italia e a 
Áustria e se a Kariacia fosse 
anexada ã Servia, veníicar-se- 
*a uma fratura e surgiría uma 
barreira alfandrgarla — poht - 
ca com todas as cuLcúldacics 
,inerentes e não improváveis 
desentendimentos.

Em 1919 a Áustria, com o au
xilio da Italia e <lu Iuglatçrra.
unhou a partida. A França a- 

poiava então o representante 
ie Belgrado, porque naquele 
período a diplomacia francesa 
procurava criar no Danúbio 
uma Confederação cie Estados 
n ll-g c  manicos. ilusão que to
mou fo. ma ma s tarde com a 
Pequena Eníenve, obra prima 
de Tarciisu e Benes. que teve 
fugaz exislencia.

O governo iugoslavo nunca 
renunciou á.. suas r.sp rações e 
agora lenta realizá-las com o 
apoio ua Rússia. A ofensiva 
oi-utra a Aust.ia, toinou cora- 
te r ev.ciente quando Belgradr 
pediu cie novo Karlneia por 
motivos geográficos e raciais 
de cento e emeoenta imlhõe. 
de dólares, quantia enorme pe
lo pequeno e airuinàdo Estado

intransigente do ano passado, 
insisUiidt) érrr pçfifhder que o 
plano iugoslavo, seja coruplela- 
mefute aprovado.

Efassim nada ficou'‘resolvido.
Em favor cia Austria e do 

ponto de vista anglo-frànco- 
ame.ncano. está uma preliminar 
cie ca:ate. jurídico e político. A 
locução “ tratado cie paz", cm 
relação- a, Au^:. ia, é juridica
mente inexata. Ficou cie fato 
admiiâcío. çntre tocias as potên
cias, Rússia -compreendida., que 
a Aust-na deve ser cons,dera-

RETRAJ~Q* DO BRASIL

Volta Redonda em 1948

austríaco. Na pnnieu'a ieuiu«to. 
§ cioc òub-clelegaaos cm.s quatro 

Eetado, além de escoadouro na-''potências, o representante cia 
tural, pela sua 1 osição geogra | Rússia apadrinhou as preten

iifica, de toda u v.a vasta 
ca região noi te riogra adense 7

Não tendo meios o Estado 
para auxiliar os mossoroen-e# 
a sabem dessa sitia ão. sob 
Iodos Os pontos de vista, des
favorável, • um unico roteiro 
re.tava: bater ás portas da 
Un ão.

E’ o qlie ácaba cie lazer .0 
prefeito da cidade de Mosso- 
V- em nte t orial réccntc-men- 
tc» endereçado ao presidente 
Eurico Duti.a por intermédio 
aliás, do cardeal do Rio de .Ia 
ueiro, Dom Jaim-j Ca vara, an 
tig-o bispo daq.“ela d'ocesé, que 
.'oücitáiti do titular mo soroen- 
ág a , ot or.unidade de assim 
agir, reforçando com esse até 
tlc i.ieècíiça e a intercessão 
dé’a decorreste, o pedido ao 
chefe da nação. E igualmen
te foram endereçadas :rensa- 
gena. apelando ]>ara a colabo
ração aqV rçpfc'.- çntantes poti 
jiPaye na .Cansara e no Sena 
c'o Êctieiais.

Empolga-se Mossoió. ao que 
estanios infqi raclos, pilas for- 
ça«■ mais vivas de sua econo
mia, de rua indastr'a. de seu 
eóIKercio, de sua inteligência, 
de sua soeiccltide. nessa cam 
I^nha -cie ^Mitcnção dc* ym ser- 
y-l.yó fd.-tgnir 1 árô n cidade.

Estamos daqui a- levar-lhe a 
n*»s»a intdra Solidai iedutle, r.a 
asperança de que j.o sa o pro
ficiente IJuti|r d««r apsunto 
|ma solução sat:sfsRoria aos 
'Irtcresses e as nee-s-idade*-' 
4  laboriosa coletividade mor 
sproensc*.
-----------— --------------------------------- --------------------

ões iugoslavas peenneto fossem 
acolhidas.

Opu^eram-se poiem. os re
presentantes da América cio

O desenvolvim ento d a . produção siderúrgica, no B ra
sil., jã  h o je  pode ser m edido através dos quantitativos o fe 
recidos ao cjicrcado pela urina de Volta- R edonda. T endo 
in ic ia d o 'su a s  atividades em m eados de 1946, os altos fo r 
nos do vale do Paraíba conseguiram , em cu rto  prazo, c o 
mandar a produção nacional d c  gusa, de aço c  de lam ina
das. De junho a dezem bro d c  1916, com o c sabido! Volta 
Ucdpada produziu  mais de 85 mil toneladas de aço  c  qua- 
-e 96, mil Éonètactas de cura. no .valer, rcsp cctiv am cn lo  

, d f  19S,# c m ilhões d e  cn ize iror. Dc outubro a d ezem 
b ro  dc* nfeslnd aho, p õd c entregar ao consum o quase 1" 
mil toneladas dc laminados, n o 'v a lo r  dc 25 3 m ilhões dc 
cruzeiros.

N o curs$ de 1917., a produção de gusa, de Volta R e
donda, atingiu a ouasé 176 tnil toneladas, com  uin valor
de 172,7 m ilhões dc cruzeiros enquanto a produção d c  zço  
foi dè; quasi^ H5 m il toucladas no valor de 333,2 tnilhóes
dc cruzeiros. Os totais do BrasM, apurados pelo SEP, do
.Ministério da A gricu ltura , tiveram  o segundo com p orta 
m ento: (u sa . 181 m il toneladas; aço, 387 m il toneladas. O 

.con fron to  desses (otn*« do Brasil com  o volum e da produ 
ção d c^V olla  llelonda, m ostra que a grande usina do va
le do Paraiba con tribu iu , naquele ano, com  36.5', da pro
dução nacional de gu: a, e com  37,4r'( da produção nacio
nal de aço.

A inda em 1917. V olta R edonda uroduziu quase 90 nil 
toneladas d c  lam inados, no va lor de 2 0^ 6-m ilhões de cru 
zeiros. Ora. no ano em foco , a produção brasileira Je la
m inados alcançou  cerca dc 297 mil toneladas, de omie ;;e 
verifica  que a partie: p*çá de Volta R edonda no con ju n 
to fui da ordem  dc 5il,2‘’í . A o contrario do qoe  se obser
va em outras usinas, a produção de Volta Redonda tem 
aum entado, de m aneira auspiciosa, de ano para ano, ou 
m elhor, dc sem estre oara sem estre. T em os em mão. ago
ra, forn ecid os  pelo SKP, dados relativos a essa produção, 
em todo o ano de 19la.

Xo ano lindo. Volta Redunde produziu mais de 224 
tnil toneladas de gusa, ou seja. 27.5r, a mais do que em 
1947. Quanto ao uça, a produção da grande usina alcançou  
quase 314 mil toneladas, o ou e representa piais de 63 2 ', 

.do que a quantidade nU iotfuc a consum o tm  1917. Em re
ferencia  a lam inados, verdadeiro . "record " de produção 
fo i balido. Em 1948, a produção de lam inados de Volla Ile- 

- 'd o n d a  quase atingiu a 198 mil toneladas..por onde se con s
tata unia e levação da ordem  dc 120,3r, relativam ente aos 
resultados de J947. O va lor da produção dc gusa, de aço 
e de laminados, de Volta Redonda, obteve, em 1918. o se
guinte com portam ento: 295,5, 560,6 e 730,1 m ilhões de cru 
zeiros, r espertivam ente. •

u como o primeiro pais niva- 
uio e conquistado violenla- 

rnente pela Alemanha.'Na ba
se daquele principio ao invés 
de ser tratada como um país 
beligerante, conãxa os aliados, 
deve* ia ser considerado vitima 
da agressão germauica e de 
consequência não castigado, 
obrigado a pagar indenizações 
de guerra. Esse princ*pio, ado
tado em favor da Checoslová- 
qu*a, deve. na opinião austria 
ea. libertar a AusL*a de qual
quer responsabilidade bélica 
até dar-lhe .direito á compen
sações. Por isso. o problema da 
Austria não é cie um Tratado 
de Paz. mas somente de um 
“ Tratado de Estado". E a dis
tinção não é sornente formal 
visto que aceitando a segunda 
intcvprctação. resultará impos- 
s.vel impòr ao governo austría
co indenizações de guerra 
inuhlaçòos territoriais. Esta é a 
tese dos aliados. A Rússia, po- 
Vem, não aceita distinções, 
pretende impor a própria von
tade.

Quais são os motivqs e os es 
copos do gooerno de Moscou 
maniendo-se tão resoluto em 
favor da Iugoslávia, que Stalin 
considera governada por um 
traidor? '

Evidentemente dois. O primei
ro dar uma lição á Austria, que 
não bolei cu a infiltração comu
nista e se apoiou nos governos 
ocidentáis, c atemorizar o go
verno de Viena. E’ o mesmo 
c: itci io adotado contra a Italia. 
Quem não está com nós, é con- 
i.-a nós; c deve ser perseguido. 
Sc a Italia tivesse suportado a 
proteção comunista, os repre
sentantes da Rússia em Parir, 
teriam sido menos severos. Mas 
demonstrando o govc.no italia
no simpatias pela democracia 
efetiva e não pela deformação 
tirania moscovita. encontrou 
nos delegados russos adversá
rios implacáveis. E foi tratada 
daquela mapeira que todos sa
bem. também porque as * és 
grandes potências abadas qup 
iaqueie tempo se iludiam dc 

seduzir Stalin, adaptando-se a 
tocias as suas vontades, abando
naram a pobre Italia á cupidez 
iuguslavo-soviética. Atualmente 
que o Amiatico é quase um la- 
Ç(, eslavo, e a Rússia o.* gan.za 
ai bases navais, os aliados es
tão arrependidos. Mas é taide 
* ornais.

Segundo o objetivo russo ern 
. r. ..ecir. a., p etensõe. ragos-
uivas eo ‘ a a Austria, é recons- 

á unidade eco.ior.nca <ia- 
.ubiana, que existia no tempo 
:o Impetro austro-hungaro. 

rxclui.ia a pequena Austria. A 
Ka . c a e m 'centros íerro via- 
; o s  daquela região, serviríam 
pa.a completai o bloco checos- 
lovaeo-yugo.slavo-hungaro, fe- 

(C on tiu u a  na 4a p a g in a )

29 de Novembro 
de 1948

LUIS DA CAM AEA CASCÜDO
(ESPECIAL PARA O “DLVRIO I)E NATAL”)

X’ o m eu Calendário esse dia, 29 dc n ovem b ro  de 1948, 
estã m arcado com o essencial na historia hum ana.

Na Assem bléia Constituinte da índia, em  Nçtv Delhy, 
votou -se  a abolição da Intocabilidade entre os  membrps de 
todas as fam ílias indús.

O dogm a da Intocabilidade cra uma im posição  milenar 
da Casta superior e seu desaparecim ento constltue um dos 
atos de liberdade c  igualdade política, social e religiosa ce
rno h ou ve  no m undo. '.

Na índia brám ane a casta se d iv ide em quatro imensas 
fam ílias sociais. Cada uma nasceu do proprlo  co rp o  d o  deus. 
Os brãm ancs nasceram -lhe da boca, os Kagaiias dos braços, 
os Vaisias das coxas c  os Sudras dos pés.

Das três prim eiras castas sáem os governantas, minis
tros, príncipes, sacerdotes, m ilitares, com erciantes. Os Su
dras são os exilados, os expulsos, os nrredados do . convívio 
hum ano, Pari3s, do lam ul Pareicrs, “ para, fóra.

D ividem -se cm  três grupos, A biçaslas, mauditos, os Vra- 
lías. excom ungados, os Apasadas, repelidos. Os membros dos 
grupos Abiçaslas e Yratias podem , eoin penitencias sobre
hum anas, atos lieroicos c  vidas adm iráveis, voltar » . per
tencer ao  gen cro  hum ano, orando, v iven do em comum com 
os dem ais nascidos de Bram a. Os sudras nunca poderão ser 
siuão o m onturo hum ano, o rebotalho das gentes, o lixo vi
vo, enodoando pelo contacto. D

Se um S u dia  tocar, inadvertidam ente, a roupa de qual
quer indú este deverá  im ediatam ente pu rificar-se , mandan
do lavar tudo quanto fo i profanado, banhando-se profusa- 
ínente e o ferecen d o  sacrifícios aos deuses reparadores. Se 
um Sudra olhar para o prato de com ida essa ficará sim
bolicam ente pódre. E" preciso atirá-la ao fog o  sem perda 
de tem po. Nada, absolu iam ente que o Sudra tocar ou olhar 
pode fica r  nas m ãos dos hom ens de outras castas. E’ co
m o sc estivesse com  todos os bacilos coim inicantes das mo
léstias incuráveis. . . -4 ,

Esses Sudras nãg podem  ter casa perto dos outros in- 
dús nem com prar cons.i algum a em lo ja  frequentadas pe
los puros. São anim ais ferozes, afastados pela maldição, con
denados clernainente ao abandono c  desam paro.

Desde 29 de n ovem bro  dcsle  1548 c b s c  dogm a 4* tr®15 
m il anos desapareceu. T odos são o fic ia l e religiosamente 
iguais.

Quando a A ssem bléia  acabou d c  votar ficou  de pé, s i 
lenciosa, hom enageando um m orto :iue com batera  com as 
arm as da inteligência, da vontade c  da sabedoria o horror 
da proibição. D epois de uiorto, vencera.

Cham ava-se o Mahatma G a n rií...

0  passado e o presente
COSTA UF.Gu
(Para os “ D. A.")

O mc: irusm-.i das emissoas 
que parece agora, surpreen
der muita gente, é bem ve
lho: corr.eçou a funcionar du
rante a guerra, er. conse
quência da guerra 
:1a guerra.

E’ que, nesse perioão, ex
portavamos mais do que i*u- 
portavamos. Os saldos assim 
obtidos na balança comercial, 
acrescidos ao capital estran 
geiro aqui íorugido contri
buiríam para elevar o cam
bio. Contribuiram, mas não

DR. JO Ã O  T IN O -  
C O  F I L H O

MEDICO PARTEIRO 
Chefe dá Clinica dç Partos 
do Hospital Miguel Couto 

l‘íh|>ccialÍNta em Partos, Mu- 
l»>itías 6c Senhoras, Dia termo 

Coagulação. Ondas Curtas 
Ifalainentti* genecologieos com 

hora previuménte marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Kdificio liian — 
? Rua Jda** JV-soa 1*3
í Kcfidcncii; >"(»dia! 377 
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NOVA YORK. — via radio 
— com seu pedido energica
mente formulado — no senti
do de que os lideres dos par
tidos políticos gregos harmo
nizem s~uaSf divergências e 
formem um governo de coa- 
lisão dentro de vinte e qua
tro horas — é muito prová
vel que o rei Paulo da Gré
cia tenha em mente j possí
vel necessidade de uma dita
dura militar. O rei disse aos 
dez chefes de partido que, 
se não pudessem atender ao 
seu pedido, ele seria “ força- 
o’o a achjr sua própria solu
ção”, para a qual esperava 
“contar com apoio integrei 
do Parlamento".

O historico dessa interven
ção real é muito interessante.

Na semana passada se pro 
pôs que o general Alexan- 
d.e Papagos, qtie vem servin 
do como conselheiro militar 
pessoal do Rei, fosse feito che 
íe supremo do exercito gre
go. para continuar a luta con
tra os guei rillieiros. O gene
ral Fapagos exigiu como con
dição paru aceitai' essa res- 
ocnsabilidade. a abolição do 
Conselho te Defesa, em que 
se acham representadas as

O  p r o b l e m a  d a  p o l í t i c a
h e l é n i c a

missões militares americanas 
e britânicas. Por outrâs pala
vras, Fjpagos exigiu inteira 
libehlade de 'açãò. O pedido 
íoí 1'L'Usado ceio governo 
Sophoulis Pnpago: declinou 
a chefia do c^raa-.'-.

Scphoui - uiLu, renunciou 
havendo, cm seguida, gran
des alterações nos ’ quadros 
políticos.

Ouviu-se a ^icusação de 
que o rei exo bitara de seus 
poderes constií çionais e, cm- 
bcr-i quase *cé lideres
politicos permánefcf-ssem * a- 
cordes em que Papagos devia 
ser o comandante-chefe, hou
ve apreciável ^diminuição (1 e 
entusiasmo por essa ideia.

Contudo; a confusão e. a 
fraqueza política da Greçia 
produziram no espirito do po- 
.•o grego uma- perda quase 
tótal de çonfiauiça nos atuais 
personagens políticos diligen
tes. Um governo que repre-

M AKK SL LI.IVAN 
(Copyright dos “D. A.” )

sentava apenas mais . uma 
transação de negeeios entre 
os senheres Sophoulis, Tsal- 
caris. Pap-andreou, Sófocle^ 
Venizellos e Kaneliopoulos 
não podia conquistar nem um 
ser.ílmefita mais de confian
ça publica, que o seu prede-* 
cessor. O homem da rua — e 
o do interior do pais, asso
lado pelas guerrilhas — diz 

‘abertamente, a.cada vez mais 
alto, que as coisas iam muito 
melhores, para os pequenos,

sob a ferrea ditadura do ge- 
r.erpl Metaxes. Os aflitos'gri
tam por um braço forte.

O fei é pessoalmente popu
lar e a rainha ainda mais. Se 
o rei resolveu que na falta 
de uma solução política satis
fatória procurará dar pode
res excepcionais ao general 
Papagos, não somente como 
comandante-chefe mas talvez 
como virtual chefe da Nação,

sob lei .marcial haverá mui
tos greges — talvez a maio
ria dos grego# — que experi
mentarão um sentimento de 
alivio. O General Papagos 
tem considerável prestigie 
como vencedor da guerra 
contra Mussolini, quando cra 
chefe do estado do Exercito 
Sua experiência política é li
mitada, mas acredita-sc que 
c homem honesto e energico.

Outro nome que se torna a 
ouvir é o do general Venti- 
rir. que foi transferido de 
chefe do estado-maicr para 
o comando do Io Exercito cm 
principio de 1948, c depois 
transferido para o quadro 
dos reformados, pelo simples 
expediente de abolir-se o co
mando do Io Exercito. Isso 
foi feito pelo senhor Sophou
lis, que alegava ver em Ven-

mas gcza, talvez, de igual 
popularidade, e o proprio fa
to de estar distanciado do 
“entourage” real pode ser 
um ponto a seu favor, sc o 
rei desejar evitar a acusação 
de estar ele mesmo procu
rando poder pessoal.

contribuiram, em razão de 
haver o governo deliberado 
fixar o preço da moeda, cer» 
três objetivos: proteger a
industria do pais, amparar o 

sombra i exportador e evitar as oscila
ções do mercado cambial.

A operação consistia em 
comprar o excesso das cam
biais e sobre esse recurso e- 
initir...

Tivemos, desde então, as 
primeifas emissões ilusória- 
mente lastreadas. porque o 
eram pelas moedas estran
geiras congeladas, em ulti
ma analise pelas necessidade 
de importação não satisfeitas 
EM 1944, ocorreu-me assina
lar varias vezes o erro des
se processo, daneso á nossa 
economia e o erro patenle- 
ou-se depois de terminada a 
guerra, quando o governo, a- 
)em do ouro adquirido ho

0 ponto que. se'deve ter 
em mente é que algo de ra
dical deve fazer-se agora, pa 
ra que não se verifique um 
complexo colapso político na 
Grécia. Taivez alguma for
ma dc ditadura, ou pelo me
nos, a lei marcial temporária 
seja a única solução pcssivel. 
Se a personalidade do rei 
representa o unico ponto fo
cal da confiança publica, en
tão o rei tem grave respon
sabilidade etn face do cres
cente cáos políticos. Sua re
solução deve ficar entre u- 
ma nova mente de retalho 
íeita com pedaços de antig: 
ou gastou uma ten' ativa de 
sesperoda para cstabelece- 
a ordem, por meios que sãt 
tradicionais' na atribuição hir 
torica da Grécia, por rr.ji

tiris um possível ditador mi- i inaceitáveis que pareçam err 
litar. Ventiris não é tão in- ! comparação com as idéias a 
timo do rei como Papagos. | monCanas.
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^pais e de saldos em moeda 
bloqueados, dispunha no es
trangeiro dc cerca de COO nii- 
Ihões de dólares, para cttja 
etenção emitira em grande 

parte o respectivo equivalen 
te. na importância mais au 
menos de 12 bilihões de cru
zeiros.

Reduzido as exportações 
< reiniciadas em alta escala 
as importações surgiram os 
déficit s nu balança comercial 
agravados pela cvgção parci
al embora, do capital estran
geiro refugindo. O governo 
recorreu, por conseguinte, á 
venda em beneficio do impor 
tador brasileiro de grandes 
parcelas dos saldos em dóla
res que possuia, recebendo o 
pagamento no papel-moodq 
emitido. A lógica do proces
so, na hipótese de sed real- 
mente a deflação o programa 
do poder publico, levaria á 
retirada forçosa e á incinera
rão desse papel-inoeda, á me 
ilida que fosse entregue em 
troca dos dólares. Se qs dóla
res efetivamente o lastrea- 
mento, não podia ele circular 
senão enquanto houvesse dó
lares. Desaparecendo estes, 
era como se desaparecesse 
também o papel-moedá que 
escudavarn. E isto não se fez!

O governo, mediante arran
jos com o Banco do Brasil, 
utilizou-se em seus gastos or
dinários, dó referido papel- 
moeda. do papel-moeda que 
ja não representava mais r.a- 
Ja e também serviu para 
financiamentos, inclusive pa- 
•a reforçar a caixa de certos 
mancos. O papel-moeda, por 

<í cuUtma na 4a pag„) ’ ,
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Avenida Deodoro, 635 
-------  JIO JK

Fone: 1531

Matinée ás 15,30 horas

L A F I T E, O C O R S Á R I O
-------  Soirée ás 19,30 -------

1 7  ' N A  T E L A :

Lafite, o Corsário
N O  P A L C O :

Cuquita Carballo
A maior rumbeira dc Cuba 

Ingressos ao preço de Cr.$ 15,00

Inform ações úteis

esta é CUQUITA CARBALLO, “ La Murger Del Fuego", que 
estará hoje js  20 horas no palco do Cine-Teatro RIO C-RANDF., 

para atender a insistentes pedidos de sues fans natalenses.

PORTO -  AEROPORTO
O PORTO

, LOIDE BRASILEIRO — 
O paquete Rodrigues Alves 
é esperado aqui dia 22, .vindo 
do,'norte. Prosseguirá para o 
sul, até Santos e escala.
, —  Ejo Rio é esperado aqui- 
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Prosseguirá para Belem e es
cala.

—  O paquete Campos Sales 
saiu’ do Rio dia 4, sendo aqui 
eSperado dia 12. Do nosso por
to, prosseguirá para o norte, 
até Manaus e escala.

— O paquete Duque de Ca 
xjas está sendo esperado aqui 
dia 15, vindo do norte. Prosse
guirá para o sul, até Santos e 
çpéàUt.

— O cargueiro Rio Tocan
tins atracou ontem em nosso 
porto-vindo de Porto Alegre e 
escala. Retornará ao de ori
gem e escala.

—  O cargueiro Rio Gurupi 
f  esperado aqui. na Ia quinze- 
r.a deste, vindo de Pelem e es
cala. Prosseguirá daqui para 
o sUl, até Porto Alegre e esca
la.'recebendo carga.

•— De Porto Alegre, saiu em 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei
rante, sendo aqui esperado dia 
18. Retornará daqui ao porto 
de origem e escala, recebendo 
carga.

' — Sairá breve de Porto Ale
gre, em demanda dos portos 
dó norte, até Natal, o carguei
ro Jangadeiro, sendo aqui es
perado na Ia quinzena de 
abril. Retornará daqui ao pop- 
to de origem e escala, receben
do carga.

—- O Rio Parnaiba chegou 
ontem em nosso porto, proce
dente do m l. Retornará ao 
sul, até Porto Alegre e escala.

COMPANHIA COSTEIRA —
—t De Beleir. e escala, che

gou ontem em nosso porto, o 
paquete Aranranguá, coman
dado pelo capitão Lucínio Soa
res.

Deixou os seguintes passa
geiros:

Be Belem: Lindai va da Cos
ta Lima, Joana Lima, Raimun- 
da Çlea da Costa Lima, Maria 
Cl eh da Costa Lima e Roberto 
Clea da Costa Lima.

De Fortaleza: Antonio Ma
rio Vasconcelos e Esmerino 
Goxes Parente1. Conduzia em 
transito 108. Prosseguiu on- 
tam vmesmo para o sul. até 
Portb Alegre e escala, levando:

Para o Rio: Sidérea Andra
de de Araújo. João Japiassu’ 
Itajubá. Maria José Gurgel de 
Medeiros, Aecio Pereira de 
Fouza, Domitila Noronha de 
Fousçft e uma menor, Isabel 
Cardoso da Silva, Emilia Soa
res Teixeira, Maria Silva de Al 
varenga Peixoto, Ayrton Via 
na Guimarães c Hipicilon Pin
to do Desterro.

— Deu entrada ante-onlem 
e.m nosso ancoradouro, proce
dente de Porto Alegre e esca
le-, o paquete Itahité, coman
dado pelo capitão Osvaldo Pe- 
rez. Trouxe para nossa praça 
225 sacos de açúcar, rotulos, 
copos de vidro, tecidos de al
godão, 510 fardos de xarque, 
cebolas, 345 sacos de feijão. 
A15 sacos de arroz, artigos de 
borracha, 2 engendrados com 
-ogães, ba'anças, calçados, mo 
veis. artigos de perfumaria, 
drogas, 3 caixa.» com.balas, ar
tigos de aluminium, 17 amar
rados com. vassouras, bebidas,

300 sacos de grampos, pneus, 
camaras de ar, 22 caixas com 
chiclets, salames e carnes en
latadas, e os seguintes passa
geiros :

De Santos: Ene'r Aranha
Lins. De 3a 11.

Do Rio: Manoel Ferreira 
Barros, Maria Gois Barros, Pe 
dro Ferreira Barros, Sérgio 
Ferreira Barros, Alzira Fer
reira Barros, Arli Ferreira 
Barros, Carlos Alberto Ferro- 
ne, Mirtes Ferrone, Virginia 
Paulo Rodrigues e Cristalino 
Fernandes Filho e José Gomes. 
De 3a'classe 7.

Da Bahia: José Ferreira da 
Costa.

De Recife: Iracema Neugro- 
chel, Luiz Albano, Silverio Ca
bral Filho, Paulo Gambeta de 
Oliveira Lima, Viriato Ferrei
ra Leal e' Marcos Irineu Fof- 
fily. Em transito 186. Pros
seguiu no mesmo dia para o 
norte, até Belem. e escala, le
vando de carga: 820 sacos de 
milho, 340 sacos de feijão, 2 
eaT-doc com.' rasras de couros, 
2 fardos com rêdes é 2 engen- 
uraüos com pertences agríco
las, e os passageiros seguintes:

Para Fortaleza: Maria de 
Lourdes Guedes Ferreira e 1 
menor, Margarida Barbosa L. 
Brasil e Gloria Ceei C. da 
Silva.

Para Belem: Aurora Costa 
Borrajo, Ronaldo Costa Borra- 
jo, João Batista de Miranda, 
Osvaldo Bastos dos Santos, 
Maria Bastos Dani Santos, Ma
ria Lucia de Barros e Eunic? 
Ferreira Amoras. Em 3a clas
se C.

— O Rio Juruá é aguardado 
aqui hoje, procedente <!o 
sul. Retornará ao sul, até San
tos e escala, recebendo carga.

— O cargueiro Araçu’ é 
aguardado aqui dia 16, vindo 
de Santos e escala. Retornara 
daqui ao sul, escalando em 
Cabedelo, Recife, R io 'e San
tos, recebendo carga.

— O cargueiro Campinas * 
aguardado aqui hoje ou ama
nhã, vindo do sul. Retornará 
do nosso porto ao sul, até San
tos e escala, recebendo carga.

CIA. COM. E NAV. — 
Do fui está sendo esperado 
aqui dia 25. o cargueiro Cahi. 
Daqui irá a Areia Branca.

MOORE MAC CORMACK — 
O Mormacdove é esperado aqu> 
dia 12,‘ procedente de Nova 
York. Do nosso porto retorna
rá ao de origem e escala, rece
bendo carga.

— Q Mormacdale é aguar
dado aqui d:a 23, porcedente 
dc Nova York e escala. Do 
nos.-o porto retornará ao de 
origem, recebendo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

BALTIMORE, FILA
DÉLFIA E NOVA
YORK
— O Moiw.ackite sairá di» 

11 de março.
— O Mormacreed sairá dia 

25 de março, todos para por
tos brasileiros.

THE BOOTH LINE —
— Está sendo esperado de 

Antuérpia e Londres, na 2* 
quinze ia de marçrf, o vapor Bo- 
niface, que receberá carga em 
nosso porto para I.isboa, Li- 
verpool, Londres e outros por- 
•tos do eontnente europeu.

— Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado ém nosso 
porio o vaprr Dunstan.,

Historias verdadeiras, historias vividas-iíl

A  aventura de Maharaojah
Nunca tocou em dinheiro o homem mais rico do 

mundo-Num bonde em Londres--0 operário 
era o rei dos belgas

PIERRE-ANDRE’ VFBEIi
LONDRES — Estamos nu

ma rua da Capita’ inglesa, 
que o Maharadja!, de Mapo- 
re conhece na palma das 
mãos, pois dest'e a primeira 
mocidade a visitou com mui
ta frequência. Diferente dos 
cutros mortais, teve, porem, 

p  fortur.o de sempre andar 
de carro particular. Jamais 
se dignou a tomar um ônibus 
ou o “metro’'.

Se acontece ter que fazer 
pessoalrr.ente as suas com
pras nas lojas de luxo de 
Bond Street, o mordomo — 
depositário do dinheiro que 
se faz preciso ( isso perque c 
Maradjah jamais toca corr 
ruas finas mãos o vil ir.etal) 
— o mordomo, dizíamos, tele
fona pera os ricos “ maga 
zins” a fim de preveni-los, de 
antemão, da chegada do ilus 
tre frçgues.

A' hora marcada, chega 
suntuoso Caüilac, e ivnperti- 
gado á porta, lá está o dono 
do “nr.agazin” em carns e os
so, com a rua melhor vende
dora. A M. entra, escolhe as 
pressas, assina um chegue e 
sai appessadarr.e.ite como en
trou.

O pobre maharadjah des
conhece as alegrias da fla- 
mação. O seu augusto nariz 
jamais se encostou no vidro 
de uma vitrina. Os seus olhos 
nunca brilharam de inveja á

Pierre André Verber

vista de um objeto de luxo. 
Ignora ele as mil e uma sen
sações que agitam essa multi
dão formigante que se espa
lha pelas ruas de Londres, ás 
cinco da tarde. Ou, no mini- 
mo, ignorava-se até a ultima 
semana.

Sexta-feira passada, o Ma 
haradjah deu-lhe na venetx 
de andar sozinho. “Semean
do” os policiais que vigiam 
dU e noite piela sua seguran
ça pessoa!, o Príncipe das 
Mil e Uma Noite converteu- 
se num modesto e simples 
mortal, deixando-se perder 
?elo Hyde Fark, ouvindo us 
prece, c cantigas do Exercito 
e Salvação ou os discurses 

.mprovisados de barbados pro 
ietas.

Era preciso, porem, pohsr.r 
ia volta para caca. A.' é que 

estava o “bur-üiS” . . .  O Ma- 
haracjah queria voltex para 
o Eochester Hotel de qual 
quer maneira.

— “ Tome o ônibus, que o 
leixará n porta — nconaalha- 
ram-lhe.

— “ Boa ideia!” — excla
mou ele.

E o nesso Maharadjah ria- 
se a bom rir, ao se Ver conip 
‘pinge nte” na entrada do o- 
aibus que havia de transpor
ta-lo para o hotel, condutor 
exigja o preço da passagem, o 
a V  aharadjah de Mysore, 
am dos mais ricos homens

AGENCIAS DE TRANS
PORTES
A Agencia Informadora Poti

guar, com escritórios á Rna 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta c i
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma
nhã, e para Garrpinà Grando 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Rccife ás terças-feiras e ?a- 
bados.
A VIAÇ.tO

I.AP — Dia 8 chegou do Rio 
o PP-LPE, tendo desembarca
do aqui:

Do Rio: José Carlos Haag e 
Joíé Silva.

De Maceió: Pedro Viana Ne
to.

De Reci/e: ^^ripino Araú
jo. Maria Míriam dp Araújo, 
Maria de Lourdes Araújo, Ma
ria Fontes Cavalcanti, Améri
co Bezerra Cavalcanti e Edu
ardo Vieira.

De Campina Grande: Anto
nio da Rocha Fagundes, Hcno- 
rio Machado Lobo, Raimundo 
de Melo Luz, Saly da Costa 
Mamede e Ismar Mesquita 
Açacena. A aeronave retor
nou ao Rio no dia seguinte, le
vando:

Para Recife: Luiz Rios, Jo
sé Dutra Almeida Lira, Fran
cisco Assi». Holanda. Eugênio 
Bor.ad'o e Alberto Galvâo Mou
ra. .

Parao Rio: Nevvton Pinto,
Alonso Bezerra de Albuquer
que, Zrúeika õe 'Brito Lobo. 
Mariza de Brito Lobo, Moacir 
Torres Duarte, Hebe Marinho 
Manoel David Costa, Honorio 
I.oho e Ze'la de Morai».

do mundo, sem o seu mordo
mo e sem um niquel nos bal 
sos... Diante disso, o troca- 
dor não teve outro remedio 
senão convida-lo a descer na 
próxima parada.

O Maharadjah íecusa-se, e 
em meio á discussão oferece 
em pagamento um c’ os seus 

nis avaliados em milhões. 
O trccador, dando uma gar 

galhada de desprezo, ridicu
larizou o Maharadjah, recla
mando contra esses tais que 
“bancam o faquir” , carrega
dos de aneis falsos e abusam 
de humildes chefes de famí
lia” .

Esse copio6lo com as duras 
realidades da vida popular 
chocou profundamente o Ma. 
haradjah e  ̂ iníice já amea
çava tomar proporções esce- 
i cuiarea c escandalosas 
cuando um operário de vol
ta do trabalho dc trouxinha 
costas, boné enterrado até os 
olhos, tirou uma ir.oeda e 
pagou a passagem i.o- Maha- 
radjnh de Myrore, que estava 
fulo de raiva e cheio de hu
milhação.

—- “Senhor”, exclamou e- 
le, “não sei como agradecer- 
lhe. Mas quero saldar a mi
nha divida.

Quero o seu endereço. Sou 
o Maharadjah de Mysore...

— Pois, não! Pois não! 
respondeu o operário.

Eu sou o Rei dos Belgas...

VRMACIAS DE PLANTAO
Faitnacia Modêlo, á rua Dr. 

larata — Ribeira.
Farmacia Navarro, á rua Ama. 

o Barreto — Alecrim.
•ILIBES DO DIA:

RIO GRANDE — A’s 15,30, 
e 20 horas — “ Lafite, o Cor
sário” , com Fredrick March. 
>Jo palco, em soirée, grande 
show com Cuquita Caballo, a 
mulher de fogo..

Preço: CrS 15,00.
REX — A's 15,30 e 19,45 — 

‘Varietés ou os 3 Diabos” , uma 
telicula de emoções, produção 
francesa, com' Jean Gabin, 
Anabela e Fernand Gravet. 

Preço: CrS 6,C0.
S. LUIS—A’s 15,30 e 19,43— 

“Cavalheiros do Amanhecer” , 
e o seriado “ O Misterioso Dr. 
Satan” .

Preço: CrS 3.60.
S. PEDiRO —15,30 e 19,30 — 

“ Emoção Secreta”, uma peli- 
cula dç alta’ dramaticidade, 
còm Claudette Colbert, June 
Alyson 'e TTaltér Pidgeon.

ALECRIM — 15.30 e 19,45 — 
“Conspiradores” , um filme de 
mistério e amor, com Heddy 
Lamar e Peter Lorward. 

POPULAR — 15.30 e 19,30 — 
Sobra um Cadaver” , e a Ia 

serie do “ Flecha Negra” . 
PAGAMENTO NO TESOURO 

FEDERAL 
O Tesouro Federal pagará 

até o dia 15:
A todos que não receberam 

nos dias indicados. 
TELEGRAMAS RETIDOS: 

Ençontram-se na Diretoria 
Regional dos Correios e Telé
grafos os seguintes telegra
mas retidos:

Antonio Justino Medeiros; 
Antonio Pau jno; Anintas, rua 
Deodoro 625; A. C. Oliveira, 
Hotel S. Luzia;. Artur Grant 
de Oliveira, Hotel Santa Cruz; 
Urgente Boddo; DR para Car
doso; Evangelitg Cavalcant'. 
Campos Sales 707; Felismina 
ios Santos; Gerais para Dan- 
-e; Helio Galvâo, rua das La- 
vangeiras 40; Gruana; I»sa 
Fe’oquetera & 
lo; Dr. João Preter, Farmacia 
8. Jorge; Joaquim Aleixo de 
Medeiros, Praça Augusto Se
vero 255; Leoncio de Olive ra, 
Mercado Publico Cidade Alta; 
Maurício Lima, Pensão Ame
rica 597; Mesquita para José; 
Maciano Dantas, ma do Arc ai; 
Romeu Diniz, Av. Afonso Pe
na 529; Sociana; Tangara; Vi
toria; Zedecio; Joventina Go

ves, 3 mezes, filho de Augus
to Pereira Neves e Francisca
Costa;

— José Lira, de 6 mezes, 
íilho de Francisco Florencio 
de Lira e Gcracina Daniel 
Lira;

—Ivalta Soares da Costa, 
de 3 mezes, filho de Arlindo 
oSares da Costa e Raimunda 
Soares da Costa;

— Uma creança do sexo 
feminino nascida morta, fi
lha de Joaquim Carlos de O- 
liveira e Helena Alves de 
Oliveira;
DIA 3:
NASCIMENTOS:

Maria de Lourdes Silva, 
nascida no dia 22 de Feverei 
ro de 1949, filha legitima de 
Luiz Rodrigues da Silva e 
Eulalia Rodrigues da Silva;

— Josefa Neide Pegado, 
nascida no dia 7 de Junho de 
1928, filha de Antonio Cami
lo Pegado e Izabel Angelina 
Fegado;

— Jcselina Maria, nascida 
no dia 18 de Março de 1947, 
filha legitima de Julio Dan
tas de Qukeiroz e Adelia Ri- 

,beiro Dantas;
— Reinaldo e Rinaldo, fx» 

Ihos de Luiz Gomes da Sil.va 
e Carmelita Gomes de Paula. 
OBITOS:

Manoel de Melo Soares, de 
2 mezes de idade, filho do 
Sebastião de Melo oSares e 
Josefa Maria Soares;

— Maria Alves de Souza, 
de 79 anos de idade, filha de 
Antonio Gabriel do Nasci
mento e Francisca Gabriel 
do Nascimento.

MOORE-McCORMACK

DIA 4:
NASCIMENTOS:

Francisco, Irene, Francis
ca c Maria, filhos de Severo 
Cardozo da Silva e Maria 
Madalena da Silva;

— Roberto Vingerter Par
va de Araújo, nescido a 27 
de Fevereiro de 1949, filho 
de José Paiva de Araújo e

CiaT;*' jòvilçn-*, d- Judith Vingerter Paiva;
j — Mana das Graças do 
: Nascimento, nascida no dia 
25 de Fevereiro de 1949, fi
lha legitima de Antonio Car
dozo do Nascimento e Ester 
Dias do' Nascimento;

— Alvina do Silva, nascida 
no dia 10 de Outubro de 1923, 
filha de José Ângelo da Sil
va e Maria José ca Silva; 
OBITOS:

res dos Santos, rua da Coneei- j Antonio Soares da Silva, 
gQ n* de 6 anos, filho de Joaquim

'  ‘ ! Soares da Silva e Rita Soarej

Registro Civil ( — Divimilson Luiz de Me-
Registro civil de nasci- !o, te 3 mezes; filho de Aris 

meu tos e Óbitos ^feitos no tides Luiz de Melo e Maria 
quinto eartorio — Alecrim, j F.ierna de Souza Melo;

MORMACDOVE" I>perado de Nova York e escalas a 29 
do wrrente, receberá cargas para Nova 
York e Phikidelphia.

PRÓXIMAS SAÍDAS DI BALTIMORF, NOVA YORK 
F PHTLADELPHIA

‘•MORMACDALE” Sairá de Nova York a 23 de fevereiro 
“MORMACKITE” Snirí de Nova York a 11 de Março 
“MORMACREED” Sairá .'e Nova York a 25 de Março

No mêz de Janeiro:
NASCIMENTOS . ’ C7
OBITOS 125

No mêz de Fevereiro.
NASCIMENTOS 188
OBITOS 114

MES DE MARÇO:
Dia 2:
NASCIMENTOS: De:

Leocadia Carlos Cardozo, 
nascida em 24 de Fevereiro 
le 1C49, filha legitima de Jo
sé Cardoso Filho e dona Ma
ria Cardozo de Paiva:

— Luciana Gomes da Sil
va, nascida a 2 de Fevereiro 
ie  1930, filha de’ Maria José 
Gomes da Silva.
OBITOS

Maria Lucia de Paiva, de 
3 ancr, filha de João Batista 
de Paiva e Ana Alice de Je
sus;

— Manoel Borges da Silva, 
de 3 mezes, filho de . João 
Borges da Silva e Maria Ni
na Soares;

— Maria Lourdes da Silva, 
10 meses, filha de Saturnino 
Macedo da Silva e Anita Ti- 
burçío da Silva;

— Uma Creança do sexo 
masculino, nascida morta, f i 
lho de Pedro Teixeira Silve 
? Izaura Teixeira Silva.

— Gasoar Pereira des Ne-

— Arivani Anunciada de 
Oiiveii . de 5 mezes, filha de 
Raimundo Nonato de Olivei
ra e Silvina Anunciada de O-
livelra;

— Raimundo Gertrudes de 
Farias, de 1 mez, filho de Jo
sé Rosenío e Luzia Gertrudes 
da Farias:

— Vicente Celeste, de 6 
mezes, filho de Pedro Celeste 
e Luiza Ribeiro;

— Joiá mavier de Lima, 
de 3 mezes, filho de Gabriel 
Xavier de Lima e Arlinda 
Xavier de Lima;

— Arnaldo Henrique Fa- 
bricio. de 1 mez filho ae Se
bastião Henrique Fabricio e 
Joana Aluisio Bezerra; __

— José Vonceslau de San
tana, de 4 mezes, filho de 
Manoel Vonceslau de Santa
na e Josefa Costa;
DIA 5
NASCIMENTOS:

Milton Ventura da Siiva, 
nascido no dia 4 de Março de 
1949, filho de Sebastião Ven 
tura da Silva e Maria Aro- 
tilr*es da Silva.
OBITOS:

Uma Creança, do sexo fe
minino, nascida morta, filha 
de Antonio Marcelino e Eu- 
nice Varela Marcelino.

Edição dehoje:80 centavos
£  Mais lnformaçõe e com

MOORE-McCORMACK (MUGÍCIO) S.
aECIFE -SAO  LUIZ -B A H IA  - f i lO -  
SANTOS -  BELÉM - SAO .PAULO 
N ATAL: Hua Frei MlgurlAiho, H

R U Y  A P A I V A
CQNKII 1141 I I f t l  —  C A IX A  POSTAL M

t
G À L D IN O

50" Ano
ncras, iOs filhos.

D O S S A N T O S  L í M A
do sen falecimento

net; r e bisnetos c'o tte. cel. Galdino 
ĉ os Santos Lima, fa^zcido em Areia Branca, deste Estado 

12 de maxço de 18 89, «-.inda e sempre dçvotados ao culte 
du rua memória, farã ô sufragar sua alma, na Catedral, no 
:ba 12. do corrente, ás; 6 e 30 horas e para as missas convi
dam os seus porentesfC amigos, desde já, confessando-se a- 
gradecidos, de coração,

B A N C O  DO R IO  G R A N D H  
DO N O R T E  S /A

Assembléia Gefal Ordinaria
— Ia CONVOCAÇÃO —

A Diretoria do BANCO DO RIO GRANDE DO 
NORTE S A, convida os Srs. Acionistas, para a AS- 
SEMELEIA GERAL ORDINARIA, que será realizada 
no'dia 18 do corrente, ás 16 horas, em sua séde, a Ave
nida Tavares de Lira n° 109, conforme estabelecem 
o art. £8, do Decreto-Lei Federal n° 2.627, de 26 de 
Setembro de 1940, e seus Estatutos.

Es:a Assembléia terá por fim especial o seguinte: 
a) Tomar conhecimento da leitura do Relató

rio dà Diretoria sobre as atividades do 
Banco, durante o exefcicio financeiro de 
1948, Parecer do Conselho Fiscal, Balan
ces, è demonstração da conta de Lucros 
& Peraas.
Eleger os membros da 

bienío 1946/1951;
Eleger op Membros do 
respectivos suplentes.

Natal, 8 de Março de 1949 
Manoel Gurgel do Amaral — Presidente 
Solon Itufino Aranha — Gerente.

b)

c)

Diretoria para 

Conselho Fiscal
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"MEDICINA PARA 
■P TODOS

P s ic o s e  cn d ó cr in íi
Vieira.

Cbtno falámos ..anteriormenie 
Br, perturbações çrjaoc*4naj! po
dem levar a u>ft tUsturbia mon
tai, ás vezes serin. Uma glan- 
dula dé -secreção interna neçes- 
cita trabalhar em equilíbrio 
com ^  harmonia tio todo corpo
ral. Se* a íivüçao se exagera, a: 
coisas' vSo mal; se an co!;1rario 
a. ,fúr»çáo àiminue, graves ms- 
míestaçõer, aparecem. A medi
cina convencionou chamar cn- 
sendocrinia, aí pcríürbaçõet 
das gltjndulas crwiócrinas, paia 
mais. ou para menos: e nonno- 
crffua-a íujjção equilibrada. V,- 
r»ds. rfUç o excesso ou a dc£i- 
cientia de funçãò da tiroide 
pode' leVar a graves perturba 
qôes mentais e nervosas. Hoje 
falaremos de ontias. Temos 
nrr.a- ; pequena glandiria locaU- 
sSüa-ate base da cabeça, que è 
nrn vernadeiio assombro de 
proquçBo. K-r.a glandufei chama- 
se hipótese. Aproximadamente 
30 bormonio.; sâo daí origina 
ríòs.- À’ hipóte.-se é tírnn c -ppçle 
de comando em chefe. Tem 
saída para tudo. Se uma das 
unidades exagera na sua fun
ção, éla -emite um anti-hormo- 
río para acalmá-la. Este fato. 
para" -03“  médicos observadores, 
é de- grande alcance. Por isso 
ó bom não tomarmos prepara- 
tíoâ hólutiorjpis sem conselho de 
especialistas. Pois, ás vczós, os 
qíeitos são contra-p, ouuccnter. 
Então, na esfera; sexual isto é 
muito frequtíite. De acordo 
tom .o.exposto, sc Tiã muito hor- 
ntinio sexual, a hipótese lança 
um anti-hormonio para estabe
lecer o equilíbrio. Em condi
ções nõtrnài* riácia ' acontecerá 
é  equilibrará mesmo. Mas. ve
jamos no caso em que haja rie- 
fiçíeqcia da função: o mcctico 
mal avisado ou o cliente afo,- 
(O resolve curar-se num só d;a 
temaqdo o remedio hormonal 
em-dose exagerada. Que ira u- 
contçcer? Muito simples: a hi- 
põtese • diante de tanto Içormo- 
riio lánça antagônico;; para- e- 
qüiltbrar. Resultado: já havia 
unia’ deficiência e a terapêuti
ca fnal orientada agravou a si
tuação pedindo hormonios cal
mantes... E é por isso que ou
vimos frequentemente: tome. o 
remedio e não adiantou nada!

Hà uma graftde verdade a- 
trás de tudo isso. pensar sem- 
pfo siíiliticamente ante pertur
bações dessa ordem. A sifilis c 
áp maior desgraça que atinge a 
humanidade, pcrmanenvemenle. 
fijfeliz é o país que não tem 
íèrf-iço organizado de combate 
ttp  granâe elemento de inferio- 
rflheão humana.

i ■ —--------------—

SE VOCfi é garçon, aprenda 
c sôrrir. Sorria sempre, 

a todo o instante. Mostrc-se 
alegre c hem hamorado. \ erú 
que. diferença is«o faz - -  no 
fim do dia! I m sorriso tie 
corte zi a nos lábios d o  garçon 
é sempre uma promessa para 
o  fiegues — uma garantia di
que êle será bem servido — 
e isso alé abre o apetite e 
facilita a digestão! Se você 
é garçon, pois, aprenda a 
sorrir —  a sorrir cons since
ridade — que o sorriso para 
você é altamente vantajoso...

C A S A S

ALUGA-SE a casa na praia 
de Are a Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga na Ca- . 
mara Municipal. ___________  i
QUARTOS 1*ARA CASAIS

E SOLTEIROS
A Rua Professor Zuza n° 

254. alugam-se quartos para 
casais desde Cr$ 100,00 men 
sais e para solteiros desde Críj 
60.00, com agua e luz. Entra
da independente. Ambiente 
•puramente familiar.

CASAS NO CENTRO DA
CIDADE
P or ‘Çríj 150.000,00 vendem- 

se quatro casas no centro da 
cidade, sendo tuès construidas 
o ano passado, saneadas, etc., 
estando as vasas dando uma 
renda mensal de Cr§ 1.800,00.

Vendem-se todas ou cada 
uma de per si.

A tratar no Edifício Bila, Io 
andar. Sala 105, todos os dias, 
pela manhã.

nheiro, W .C ., etc. Próxima a 
vila militar da Base Naval.

Tratar com Domingos Tar- 
gino. á avenida Deodoro, 875. 
Cidade Alta.

VENDE-SE uma ca?a de 
taipa, com 6 fcómpartirtrentos, 
instalada com agua e luz e.n. 

I um terreno com 11 metros de 
| frente e me o de fun-

no, sem cnrbavu.ço nenhum na 
I Avenida Alexandrino de Alen

car, 575. por preço de ocasião. 
ratar á Rua Jundiai. 374.

T E R R E N O S
VENDE-SE um terreno me

dindo' 20 metros de frente por 
25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’ , nesta cida
de. InTormações com TsmaÇ. 
liamos das Neves, neste ves
pertino.____________________

D I V E R S O S
VENDE-SE um cofre mar

ea “ Lusítaho’*, semi-oovo. A 
tratar na “.Sapataria Silva”, cu 
nelo telefone 2091 . ____

ALUGA-SE uma casa sá 
neada. com garage situada na 
rua Olinto Meira 1029, proxi- 
nií> dos pontos de bondes t 
ônibus. A tratar na rua Meitf 
e Sá 120 ou 138.

VENDE-SE uma otinra ca
sa, sita á rua dos Pageús, 1694 
(antiga Av. Oito), toda de ti
jolo, recem-construida, possuin 
do a mesma nma terrasse, trlês 
quartos, sala de jantar, sala de 
copa, cosinha, dispensa, ba-

VENDE-SE unC torcedor de 
eana quasi novo com instalação 
eíetriça e úm balcão de vidro 
■medindo dois metros. A tratar 
á rua Chile 79.
COZINHEIRA

Precisa-se de uma, que co
nheça a prófissão. para empre
gar-se em casa defamilia con-- 
t:tuida de um casal, em Reci
fe. pagando-se a passagem de 
ida e volta. Exigem-Se refe
rencias da conduta e capacida 
de profissional. Trata-se dia
riamente, á Rua Amaro Bar
reto n° 1230.

m as s« o  seu f íg a d o  n ão  o  deixa  sorrir, torre

B0LD0F
__ o a m ig o  fig a d a l d o  seu f ig a d c l

Campanha! para estabele
cer a ditadura mundial

P R O I H J T O  D O  1 A D O  K A T Ó R I O  M C O I t  DF L A C A  li X A V I F R

:jS£ GRAÇAS
Terezinha Eçrnar.des agra 

jdege as almas do Purgatório 
funtá graça alcançada, com pro 
‘mossa dc publicar.
3 -Natal, 11 de março de 1949.
%rr------- '—  •

Tornou-se impossível um.
. _ . dessa

• •

IM
_  CConclasão da 2a pag.>

ésjta <9r»'íi deroitldo a cir- 
ruifjçac, tórnou-se, portanto 
j^íTnjiêrsível. Sna emissão ou 

-et^viair.ente a 
piãnciptt'cn.u-.i do -aumenti.

■ étuderl 
V->da vfda iieTa. dosva- 
F*’.tíá íntteáa.

dft-fenawefto. cm 
lugar xírr~-aTacã---lo' pelas ori
gens, o gov^tno. ele proprio. 
Tordou a iniciativa de acentu- 
•àt-lhe o fiíttiro, quando pro 
'pôs- õ- calamitoso reajusta 
Tnéfíto de ordenados salarios 
aoljjos, que chegou até ao sub 
ètXÜo parlamentar c nos colo 
ça irancamente no ciclo da 
ihítaçâo, de uma inflação di- 
tjgida, para empregar o ter- 
fnó da m oca ,

Êste assunto comporta ou- 
tiros exames e  explanações, a 
que não foge o jornalista na 
nratica de seu dever. Se o es- 

'*' ^i^amos ,-em tqdos oí- seus 
v pofmenofS?, r&cortiando as 

decisões administrativas, com 
paràindo as cifras e os balan
ços, íchegamos a reconhecer 
que o governo do general Du 
ípa no campo da política fi- 

-nanceira, n-ada mais é. que 
o; prolongamento, a continui 
dãâe, a extensão no tempo 
dt> governo do sr. Getulio 
Vargas. Não é sem motivo 
quíe o Sr. Souza Costa repre 
senta hoje na Camara dos 
Deputados o interprete mais 
prestigioso do presidente da 
Republica cm matéria de con 
tas, ainda ou sobretudo quan 
do mal contadas. Ele reune o 
passado ao presente...

(Conclusão da Ia pag.)
t3Csdos lideres pessedistas o 
desejavam.

— Essas declarações de
monstram como os proposi- 
tos dos nossos adversários na 
da têm de iúeologico e dou
trinário: são, sím, meramon 
te personalistas, porquanto 
com essa atitude os udenis- 
tas visaram envolver o go
vernador com adulações fa
laciosas e insinceras e a esti
mular em amigos nossos am
bições que, para honra de 
tedos, foram resolutamente 
Vepelidac.

O que eles pretenderam foi 
um assalto ao Palacio no ve
lho- estilo que puseram em 
pratica contra o interventor 
Mario Camara e o general 
Fernandes Dantas sem se a- 
perçebérem que desta feita ló 
encontrariam uma personali-, 
dade moral e política do es
tofo do governador Jcsé Va-' 
rela que. pelos compromissos 
de chefe político e  atilamen- 
to de homem de governo, al
cançou longe as intenções c 
as insinceridades dos supostoí

id ea lista s  d a  o p o s iç ã o  lo ca l.
Quanto a mim tenho a de

clarar ainda o u p  fu i  desde a 
primeira hora um sincero 
adepto da c&nciliação no men 
Estado. Agi assim não só em 
função da identificação que 
mantenho com a política do 
general Dutra, visando apro
ximação inter-partidaria para 
maior fortalecimento das 
correntes /lemocratioas do 
pais, como Jambem por ajui
zar que não podería faltar 
com o meu concurso á inicia
tiva do senador João Canr:*- 
ra'para afastar da nossa ter
ra as perspectivas de lutas 
prèjudiciaiá ao proprio rendi
mento do magnífico governe, 
Jcsé Varela.”

UMA BRECHA ENTRE O
GOVERNADOR E O PSD

— “Meus esforços a respor. 
sabilidade que então assumi 
e j, firma que puz por baixo 
do documento partidário en-

homogeneo e decidido e.n 
quaisquer lances de dificul
dades.

Não será mais possível um 
acordo porque cs udenistas 
do meu Estado reabriram as 
seporações antigas e mais vi
vas e profundas ainda depois

Academia Brasileira de 
Letras

O R G A N IZ A D O S  OS PRÊM IOS 
LIT E R Á R IO S P A R A  1949

RIO, (Meridionab — A Aca
demia Brasileira de Lctrrs 0 1  - 
ganizou os seguintes prêmios 
literários para 1949:

j ) . _Prêmio “ Machados de
Assis, de Cr.S 10.000.00, pelo 
conjunto de obra laere. ia de 
er-crilor brasileiro que tenha 
publicado pelo menos um hvro 
altamente recomendável, no 
Uiênio 1946-1948.

21 — Nove pt cm,os de Cr.S 
4.000,00 cada um, destinados a

dessa tentativa de concilia
ção e de paz promovida pelo

CHICAGO. 15 iU.P.) — O ad
ministrador da Cooperação Eco
nômica, sr. Paul Hoffmann. de
clarou estar “ pvof undamente
convencido" ae que o Polilbu- 
ro do Partido Comunista está 
empenhado numa campanha 
geral para o estabelecimento de 
uma ditadura mundial através 
de cidação de Estados policiais

Falando perante a "Associa
ção de Imprensa do Interior", 
declarou Hoffmann:

— “ Nenhum agressor se atre
verá a marchar contra um po
vo livre e uriiclo, porque com o 
povo livre está a vantagem ma
terial e espiritual. . Somos mui
tos. Temos 75% do aço do mun-V -v I------  - tua. XCU1U.1 t uu uyu «V

nosso partido num movimen- 85r?r ^  sua navegação e 
to dignificante de boa i0’ praticamente todo o petroleo 
de confiança e ’e amor aos do mundo. Mais importante ain- 
interesses superiores da ter- : (ia p0,-que somos povos livres
ra comum

Contra a Áustria
(Conclusão da 2a. pag.)

bando assim num si.,tema toda 
península da::ub ana, pai a 

armar um baluarte economico,- 
straiegico contia o Ocidente 
i circunstancia que T,to -sejr 
oje contra Stalin e procure es 
tbcleoer relações cornerc!af 
im a America e Inglaterra i 
imbeni com a Iialia. não de- 
•> preocupar excessivamenfe < 
remlin. O governo de Mos- 
Ui julga que a situação atua1 
í Yugoslavia é xó um incirien- 
•> da viua balcaiiiça e que Ti- 
>, cie uma ou de outra manei- 
>- com seduções, ou ameaças, 
t no caso extremo com aque- 

méíodo radical que deu re- 
, ltado contra Trotski, será o- 
ígaüo a submeter-se ou desa- 

trecerá do cenário político, e 
te a Yugoslavia continuará a 
-r um dos pilares da ponte co- 
unista-eslava pata o Ociden- 

e.
J?6r isso ç i  çjelegado do gover- 
> soviético defende as preten- 

tes yitgoslavas. E por isso a 
rbre Áustria é alvo de hosti- 
•iade incessantes. E a unica 
a esperança é que os aliados, 

leditando nos erros cometidos 
uando do caso italiano, ado- 
eru nielhcr conduta.

dereçadô aos proceret udenis livros méditos ou publicados 
fas -  disse, concluindo suas cm 1948, em lmgua portuguesa, 
declarações o senador Geor-1de autores b r a s a e u o s ^ n ^ -  
gino Avelino — não me vale
ram, infelizmente, nenhuma 
consideração de ordem moral 
e política, a despeito òa fra
se do deputado José Ausustp. 
que o acordo seria o fruto da 
confiança entre homens da 
mesma cvraveira morai.

O que os adversários tenta, 
ram além do combate ine-<- 

licavel ao nteu nonçe, lança- 
o pela solidariedade e dedi- 
ação do meu partido, foi a- 
rir também uma brecha en- 
re o proprio Governador e c 
‘SD. ccmo se isso'fosse pos- 
iveh em se tratando de um 
omem como José Varela e 
e um partido como o nosso,

Abandonaram a Assem
bléia da União 
Francesa

VE-SSALHES, 10 (UP) — 
Trinta e cinco deputados ‘*omu- 
n*stas abandonaram a as-eoi- 
bláia òa União Francesa, de- 
r>ois que seu lider foi uxpolso 
da tribuna' e suspenso cor dois 
meses. Aquela assemblé u. aue 
não tem poderes legisiativos. 
só fazendo recomendações, dis
cutiu durante toda a noite 
pohtica francesa na Indochina.

O lider comunista. Barbe, fa 
lou durante mais de unia hora 
s> recusou abandonai a tribu
na. tendo o president ■ sol eda
do então a um coronel e dois 
soldados do Exército, que o 
entregasse ui á força-

Atos do 
Governo

O Governador do Estado as
sinou ontem os seguintes de
cretos, publicados na edição de 
hoje do “ Diário Ofícial” : 

Nomeando o cabo Francisco 
Alves sdiirinho, para as fun 
ç-ões de |ub-delegado do D:» 
trito Policial de Laginha, do 
mmicir.io de Caicó;

E exonerando Hélio Mamedo 
de Freitas Galvão. do cargo de 
escrivão e tabelião do Cartório 
d? Pedro Velho. ___

críuúimdos: a> Prêmio Olavi 
Bilac, para poesia; b.» P.emio 
Coelho Neto, paia romance; ci 
Prêmio Afonso Ariuos, para 
couto e novela; ti) Prêmio S.l- 
vio Romero para critica e his- 
;oi ia literaria; e) .Premip Joa
quim Nabuco, para histor,a m»- 
úal. política ou memória!: i 1
pi-emio Arthuir Azevedo, pá. •> 
teeliX»; g 1 Prêmio João ii.be.- 
h>, para filosofia etn- g af a , 
folclore: hí Prêmio Jcsé v’en>- 
■ icio, pa:a eiisaio e eiu<itção'.
>v Premlo Ca3 lo* cie Laet pai*a 
jvòruca.s, v»agen& e quaisquei 
>utios escritos que não se en- 
quadrem precisamente nas ali- 
leas precedentes.

Além disso, a Academia re- 
;olveu instituir, por iniciativa 
io acadêmico Hélio Lobo, mais 

ês prêmios de Cr.S 5.000.00 
cada um. para ensaios e biogra- 
ia., sob: e Lauro Muller, Mai- 
,,ns Junior e Souza Bandeira. 
Ds dois últimos foram tereei- 
:o e quarto ocupantes na ca 
deira n. 13 na Academia. Afo
ra a quantia de Cr.S 5.000.00 o 
tutor premiado receberá em 
exemplares, 2077, cia edição e 
-er lançada. Este., prêmios re 
ceberão o nome dos homena
geados.

As inscrições ficarão abertas 
até o dia 31 do 'corrente mês 
deverão processar-se na secre 
taria da Academia, entre 13 
17 horas nos dias úteis, exceto 
aos sábados.

e os ditadores sabem muito 
bem aue estamos em condições 
de vencer na lula as vitimas 
dos Estados de Policia".

Declarou Hoffmann aos jorna
listas que as nações que estão 
unidas aos EE. UÜ. dentro do 
Plano Marshall são aquelas cu
jos governos reconhecem ao po
vo o direito de escolher o go
verno: "Países onde a confian
ça do povo é reconhecidamen
te requisito paia o bom gover
no

Acrescentou que é preciso 
ter muita coragem para fazer 
oposição ao comunismo nos paí
ses do Oriente Médio e Extre
mo Oriente, ao passo que na 
America e ameaça do Politburo

Estrageiros podem ser 
admitidos como dia
ristas e tarefeiros
P,IO, 10 i M. i .— A Diretoria 

leio Pessoal do Ministério da Ae- 
j ronautica consultou o DASP 
sobre se existe algum impedi- 

' mento legal à adVnu.são' de ex- 
anumerai ios diaristas e tav e- 

feiros, que não tenham a na
cionalidade brasileira- Em 
lução, o Diretor Geral do DASF 
aprovou um parecer do consul
tor jurídico, opinando que f 
admissão de diarista e tarefei- 
ro não deve ficar na dependên
cia ue prova de nacionalidade 
brasileira, podendo, por conse 
guinte, recair em estrangeiro 
desde que seja interesse de ad 
mirdstraçãt) em efetivar ess: 
medida.

r.ão parece mudo real. “Gòza- I maishalisaçãc 
mos de tiefhasiãdo conforto e* 
estamos demasiado prospevos 
para isso. Mas em muitos paí
ses que visitei, ou a proposito 
dos quais estou informado, es
sa pressão ininterrupta é coisa 
que a gente sente. Apresenta- 
se rma e maléfica. Está no pro
prio ar que respiramos, no O- 
riente Médio, na Inilia. na Co
rça e na China. Nesses países 

preciso ter muita coragem 
para levantar-se e deixar-se' 
íóiitar entre os que estão lu- 
ando pela liberdade” .

“ A maré do comunismo es- 
,ã vasando na Fairopa Ocirte.n- 
al. onde quer que tenha che- 
jado o plano Marshall" — d.s-

Chuvas no 
interior

Recebemos comunicação df» 
haver caído chuvas nos seguiu 
tes municípios de nosso Estado 

Luiz Gomes 50 mm.: Pau do: 
Ferros 18 mm.; Alexandria | 

1 . mm.: E Miguel 3 mm.

se Hoffmann.. Advertiu, entre
tanto, que os problemas da Eu- 
opa não poderão ser aborda

dos simplesmente em termo* de 
economia, nem resolvidos atra
vés da entrega aos europeus de 
um numero de doiaies cuida- 
dosaménte contados. “ Busica- 
mente, a função da ajuda nor
te-americana consiste em faci
litar aqueles processos de vi
da nacional dos quais depen
dem as instituições livres, for
talecendo, assim, a contextura 
da sociedade livre %apaz de re
sistir as prodigiosas tensões de 
nossa época:”
BOLETIM DO KOMINFORM 

BUCAREST. 15 (U.P.) — Um 
editorial do boletim do Komin* 
form diz que a atuação oficial 
do governo norte-americano se 
converteu numa “ política de a- 
gressão; que esse é o motivo 
pelo qual o presidente Truman 
rejeitou o convite para uma en
trevista. feita pelo primeiro mi
nistro soviético Stalin e que. 
por isso. os Estados Unidos es
tão preparando o pacto rio A- 
ílantico Norte, ao qual quali
fica de “ expressão concentra
da de política tie agressão e a- 
ventura militar.

Acrescentou que piorou a si
tuação dos Estados Unidos e 
nos países " marshalisados que 
a doutrina Truman e o Plano 
Marshall fracassaram e que o 
plano tie Truman cie ajuda ás 
regiões atrasadas “ e para refor
çar o expansionisirro.

O art.go termina dizendo que 
os Estados Unidos desejam "a 

completa tia 
luropa e do mundo inteiro.
O secretario geral do Parti

do Comunista 'Chileno. Vitor 
Contreras, contribuiu com um 
artigo analisando os 16 meses 
tie .‘•ditadura do presidente 
Gonzalez v Vitiela” . Diz que 
Vrtiela” . Diz que- Videla reali
za uma campanha contra o Par- 
' icio Comunista chileno por to
dos os meios possíveis inclusi
ve atribuindo-lhe a culpa pe
to.■- lócentes p roble .nas cios tra
balhadores 'mineiros. Acrescen
ta que os escritorios do Parti -

n Comunista foram "devasta- 
no.,". sua imprensa aríazacla e 
os dirigentes comunistas deti
dos.

PREÇO DO DIA CR.$ 0,80
DR. BANDIURA DE A1ELO

— Especialista —
Curso de apeifeiçoamento nos serviços de Proctoloiia dos 

Professores Pitanga Santos e Silvio d’Avila — Rio)
Clinicas e Operações das DOENÇAS ANO-ltF.TAIS 

-  Cura radical das IIEMORROIDAS — DOENÇAS DO 
INTESTINO.

(Tratamento racional da PRISÃO DF, VENTRE, dlar- 
réas crúnkas, coüte, etc.) — Ueto-Sigmoldoscopia — Tra 
lamento tias VAKIZES (Velas dilaledaíO -  PARTOS. 

Doenças das Senlmras —  Eletricidade Medica 
Consultorio: —' Praça Angnsto Severa, 250 — 1° Salas 

T08, 109 e 110 — Fone 16-25
Expediente — diariamente, de 2 ás 5 da tarde. 
Residência — Rua João Pessoa, 248 — Fone 1830.
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Crônica social
DQSTINO'DAS FAR-

M ALIAS ..

O que deve ser a farmacia 
na lida de uma cidade? Nijn- 
ca se lhe dá a significação 
precisa no conceito de seu no
bre destino. Para toda a gen
te, na convivência vulgar, não 
é  mais do que um estabeleci
mento comercial, balcão de 
vender e ganhar dinheiro. Sen- 
tè-se, entretanto, em determi
nados instantes que uma far- 
macia é alguma coisa mais do 
que ventos e julgamos displi- 
centen.entc no vai e vem das 
ruas, dos fatos e dos negocios. 
lila representa uma casa de 
confiança tanto nas drogas que 
recebe como na feitura do que 
lhe compete. Um laboratorio 
de farmacia é, para os evtra- 
nhos á manipulação especiali- 
sáda, uma uma coisa impres
sionante. Especies, córes, den
sidades, quantidades, se enfi- 
leiram em vidros de todos os 
tamanhos c depositos de todos 
os sistemas. E’ uma delicada, 
infindavçl batería para preve
nir, atenuar, curar, melhorar 
a saude humana, salvando-a 
muitas vezes das garras funes
tas que embaraçam ou tiram 
a vida.

.  * *s

Por isso ,uma farmacia re
quer condições técnicas rigoro 
tsas para funcionar. Ela está 
por» a sociedade como um pos
to de amparo e de salvação. 
Sem técnicos, sem cabeças nem 
mãos suficientes habilitadas, 
éla pode abrir uma porta falsa 
e perigosa na jjrocura dos seus 
serviços. Os técnicos em far
macia não s£o numerosos, nem 
fateis de encontrar. Mas os 
pretendentes ao manejo dos 
sete. serviços não devem ser 
peocos. Matai nestes ultimo.; 
tempos tem multiplicado o nu
mero das suas farmacias . Es
tarão todas, porventura, capa
citadas para atender concien- 
temente ao povo? Entertanto. 
temos os nossos velhos farma
cêuticos de confiança, com a 
tua experieucia e o? seus cui
dados quotidianos identificados 
nas retortas e nas balanças dos 
teus laboratorios.t ; ;

Pensei nessas coisas quando 
déi num destes últimos dias 
om abraço em Adauto Fernan
des A laia instalado agora nu
ma antiga farmacia da Praça 
?ete de Setembro. Fundada, 
cçéio eu, pelo professor Joa
quim Torres, teve seu nome 
urndado para Farmacia Alaia 
qaando Ituodecim» Rosado 
Maia a adquiriu. Vieram no- 
vós proprietários e o nome es
perou por outro dono que o jus
tificasse . Veio Adauto e tudo 
deu certo. Lá está ele, antigo 
socio de outra farmacia. que 
por muitos anos ajudou a bem 
servir. ele a Farmacia
M a ia  continua o seu ritmo de 
trabalho no conceito em que 
soube até agora se firmar 
Aind^ bem que ao seu lado to- 
daj as outras íarmacias mere
cem a mesma fe. E que Deu- 
as conserve dignas dela.

DAMLO

O PRECEITO DO DIA
g r ip e  e  a s s is t ê n c ia

MEDICA
A gripe, ainda quando Iran- 

da, exige desde o inicio assis
tência médica. A desobed en- 
cia a éste preceito é, quase 
fempre, a causa de numerosas 
.complicações que, como a 
pneumonia, as bronquites, v 
tuberculose e outras são res
ponsáveis pela grande morta- 
lidhde atriouida àquela doer- 
ça.

_ Aos primeiros sinais de
gripe, procure assistência
médica. — SBTES.

ANIVERSÁRIOS

HOJE iis
Senhores -  , v  *

Astrogildo Viana Nobre, 
funcionário da Prefeitura de 
Natal.

, — . José Bonifácio Almeida
Sobrinho, agricultor e proprie
tário no interior do Estado.

— «Carlos Magno Pessoa, es
critura rio federal neste Estado 
Senhoras *

Esmeralda Eugenia Lua 
LfSo, esposa do sr. Manoel 
Laão Filho oficial do Exerci
to Nacional.

- -  Angelica Lagrota Aloura, 
esposa do sr. EzeqtiiH Moura, 
comerciante nesta praça. 
Jovens

Sebastião ~ Fernandes du 
Oliveira, funcionário ua Al
fândega de Natal e filho do 
desembargador Sebastião Fei 
r,andes, já falecido.

— Eugênio Silva Filho, fun
cionário doa “ piarios e Rádios 
Aísociados" c filho do sr. Eu
gênio Sdva, caixa do Banco d-* 
Povo, nesta capital.

— tCandido Lopes, residente 
em Maxaranguape.
Senhor itas

Ercila Freire Cortes, fundo 
naria dos Correios e Telégrafos 
e filha do sr. Neliemias Pe
gado Cortês. %

—  Muria Celia, filha do sr 
Gonzc.jj GalvãOj diretor do

Departamento de Assistência 
aos Municípios.

— Regane Gomes, íilha do 
sr. Gilvan Gomes de Oliveira, 
comerciante nesta cidade.

— Maria Nazaré, filha do 
sr. Antonio Lustosa Cabral, 
fiscal da Carteira Agrícola do 
Banco do Brasil.

—■ Tereza Brito, filha do sr: 
José do J?atrpçinio de Brito, 
contador da lirma M., Mar
tins & Cia.
Crianças

José, filho do sr. José Bran
dão de Paiva, funcionário da 
Contadoria da Républicaj nes
ta capital.

— Jueques Roldão, filho do 
sr. Aurci.o Pacheco Freire e 
de sua esposa d. Arre. j Frei
re Ramalho.

— Luiz Augusto, filho do 
sr. Tamires Seabra de Souza, 
comerciante nesta praça, e de 
sua esposa d. Carolina Gon
çalves de Souza. 
NASCIMENTOS

Foi alegrado no dia 25 de fe
vereiro ultimo, o lar do sr. 
Antonio Marinho da Rocha, 
.unrionario do Banco do Bra
sil em João Pessoa, e de sua 
esposa d. Edith Rocha, com 
o nascimento de um interessan 
te garoto, que na pia batismal 
receberá o nome de Julio Ce- 
zar.

— Nasceu no dia 21 de fe
vereiro ultimo, na cidade de 
Martins, no lar do sr. Manoel 
Onofre de Souza e de sua es
posa d. liaria Cristalina Ono- 
íre, urr robusto garoto, que na 
pia batismal receberá o nome 
de Guaraei.
FALECIMENTOS

Verificou-se quinta-feira ul
tima, cm São Gonçalo, o sepul- 
tamento da sra. Maria Naza
ré Nogueira, esposa do sr. Ma
noel Rodrigue? de Freitas, 
proprietário em Uruaçu’ . A 
extinta que c tambem irmã do 
sr. Manoel Nazareno Noguei
ra, vereador pelo PSD cm Tou
ros e sgsn'c municipal de Es
tatística em Taipu’. deixa sete 
filhos menores, tendo a noticia 
cie sua norte sido recebida com 
grande rezar.

Reaparecera em abril o onze americano
O “ Riachuelo Atlético 
Clube”  em atividade

O “ Riachuelo A.C." depois 
dos folguedos carnavalescos 
nos quais se saiu brilhante
mente com o bloco "Ai Vem 
a Marinha”, que dispensa co
mentários, basta dizermos 
que foi o bloco que maior 
numero de troféus recebeu 
no carnaval de 1949, vem a- 
goia reiniciar suas ativida
des esportivas e administra
tivas.

Na reunião de 4a feira dia 
.9 do corrente, foram eleitos 
e impossados nos cargos que 
adiante mencionamos os srs: 
Raimundo Porpina paro. Io 
Secretario; Ti to Vieira de 
Souza para Io Tesoureiro e 
Paulo Maciel da Sil\a para 
2o Tesoureiro, por motivo de 
transferencia para a Capital 
da Republica de seus suces

sores Snrs: Ala rico João de 
Souza. Lucas Baia Pantoja e 
Luiz Fereira Barbosa, respec 
tfvamente.

Os paredros do R.A.C. já 
procuraram os dirigentes da 
FND para regularisarem a 
situação de seu clube para 
concorrer ao campeonato da 
cidade do corrente ano

Está tambem o “Riachue
lo'’ providenciando para que 
seja realizado no proximo 
dia 20 do corrente mês, um 
festival esportivo fazendo 
realizarem-se varias partidas 
de futebol entre clubes da 
cidade que deverão ser con
vidados por oficio. E’ inten
ção da Diretoria do R.A.C. 
fazer a apresentação do time 
de Basquetebol no proximo 
mês

Em sensacional peleja frente ao campeão 
pernambucano-Apenas um jogo disputará 

em Natal o Esporte Clube do Recife
Depois de alguns dias de 

permanência entre nós, re
tornou á capital pernambuca
na o esportista Alberto Mou
ra, diretor de desportos ter
restres do Esporte Chibe do
Recife. *

*Nesta capital, o enviado 
do campeão pernaníbucano 
esteve vivamente empenha
do em assentar a realização 
de uma temporada do cam
peão de.terra e mar ^o Reci
fe. O projeto inicial compor
tava a realização de dois 
jogos. Surgiu, entretanto, um 
impasse, motivado pela si
tuação existente entre os 
clubes dissidentes e a FND.

Restava, assim, a hipótese

Clinica de Senhoras
-  DO -

Dr. Etelvino Cunha

(ESPECIALISTA) 
Carro de aperfeiçoamento 

«o Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Ondas ultra-eurtas, btstori 

eletrico, eletrocoaga- 
lação etc.

Câncer — Tnmorea 
CONSULTAS:

Das 16 horas em diante 
exceto aos sabados 
CONSÜLTORIO :

Kaa CeL Bonifácio, tZi 
Fone: — 1082 

KESIEENCIA :
Boa Joaquim Manoel, 591 

Petronoli»

EM POÇOS DE CAI,DAS, — Na piscina Quisisana Hotel. onde estão alojados os scratchma bra
sileiros, vemos Pirilo, Zizinho, Juvenal, Noronha e outros elementos. ÍHoje será realizado u 5.° 
treino do selecionado — Foto Ângelo Regato — Distribuida pela a “ AGENCIA MERIDIONAL’ »

LI ? ( "é  ETA ETAO TAOIA
Invadido um Templo 
Protestante em 
Alagoas
MACEIÓ-’, 10 (Meridional) 

— Provocou sérios protestos 
na Camara de Vereadores lo
cal, o ultimo incidente verifica
do no municipio de Junqueiro.

O prefeito local, acompanha
do de vários indivíduos* inva
diu o templo protestante, es
pancando- os que se encontra
vam presentes e depredando 
todos os móveis existentes.

O vereador Pedro Moura de
clarou não se tratar de i&no- 
rancia dos agresosres c acu
sou o clero local como respon
sável pelos acontecimentos. A 
Secretaria do Interior prome
teu providenciar a punição dos 
responsáveis.
----------------------------------------- 1
1 Fraquezas em geral? j 
I VINHO CREOSOTADO | 

(Silveira) I

Prfuiis de Bristol

Basquetebol

A tr a e n te n o ita d a  n a A A B B
Aspirantes do Santa Cruz a America, na decisão do ti- 
tulo-Os titulares do Es^a.ta e America na iuta principal

de um jogo apenas, contra o 
quadro do America, campeão 
da cidade.

Processaram-se os entendi
mentos entre os srs. Alberto 
Moura e José Rodrigues, os 
quais foram concluídos satis
fatoriamente. A direção do 
America trará a Natal o fa
moso esquadrão rubro-negro, 
campeão pernambucano de 
48, ainda que seja para uma 
única exibição. Não visa a lu 
cros financeiros o Campeão 
do Centenário senão o louvá
vel proposito de oferecer aos 
r.atalenses uma partida inter 
restadual de futebol, por to
dos os titulos grandiosa, vis
to que reunirá as duas forças 
maximas, atualmente, do fu
tebol de Pernambuco e do 
Rio Grande do Norte.
A 3 DE ABRIL. O CHOQUE

DOS CAMPEÕES
O sensacional cotejo entre 

os quadros do America, des
ta capital, e do Esporte Clu
be do Recife, será disputado

a 3 de abril proximo. no es
tádio Juvenal Lamartine.

O campeão peínambucano 
trará a Natal o seu quadro 
completo,, inclusive as suas 
novas aquisições, entre as 
quais figura o centro-medio 
defendia as cores do ABC Fu- 
tebol Clube.

PREPARA-SE O ”
AMERICA

Empenhado em cumprir 
brilhante atúação frente ao 
campeão pernambucano, . o 
America será submetido a- ri
goroso preparo; o qual- já foi 
iniciado. Acosta está á frente 
dos seus pupilos e tudo âfldi-Si. 
ca que teremos, a 3 de abril, 
uma reentré sensacional dó ■ 
campeão da cidade,.' . .; _ 
------------ ---------------------------—  ‘

Numero avulso
Cr$ 0,80

P iftrsn fe  de qualquer outra tinta!

Só
contém 

soto-x

o m óqlt0

Veja como a Quink 
protege as canetas

Sç eâsa sun dí»i de cabeça c indí?p©si 
çf'0  para o trabalho oãe devidas à pri 

r’p vrrirt. aome jP-ILUI.AS DE 
B R IS T O L  que faclUiain a uüminaçdu 
iç* ioda? a? substâncias acumuladas em 
•ru onrair.smô. pelo aumento da sccre 

o  btiiar. c desenvolvimento ..normal 
d.-ts lun^õès do intes*?no.

PÍLULAS OE BRISTOL
vegetais c açucaradas

'-■O
k VENDA NAS MELHORES fARMACtAS

A FNB programou para 
hoje a noite interessante ro
dada de basquetebol.

A ’s 19,45 estarão alinhados 
na quadra da AABB, os con
juntos do Santa Cruz e do 
America para o segundo jogo 
da serie melhor de tres, em 
dirputa do titulo máximo, na 
categoria de Aspirantes.

O choque deverá oferecer 
um transcurso bem animado, 
não só devido ao preparo in
tenso a que estiveram sub
metidos os dois quintetos, 
{na:, principalmente, .pela 
disposição com que rubros e 

tricolores irão lutar, .esta 
noite, em busca da vitoria.

A turma coral, vencedora 
no primeiro encontro, espera 
levar de vencida, hovamen- 
te, ao seu forte adversário e, 
desta fortna, decidir o certa
me. Os americanos estão con
fiantes cm que vencerão a 
cartada e ficarão empatados 
com os tricolores. Sc tal c.i 
contecer, será disputada e 
negra.

AMISTOSO AMERICA
X ESPARTA

Reina vivo interesse em 
torno da partida, á qual se 
conseguirá um matcii deveras 
atraente entre os quadros 
piinciçais do America, 3o co 
locado no campeonato de 48 
e do Fsparta, vice-campeão 
da cidade.

O complemento, portanto, 
do prelio oficial de hoje cons- 
titue um motivo a rrais de 
atração para os aficionados. 
OS QUADROS 

Para o jogo de Aspirantes, 
os quadros deverão se apre
sentar com os seguintes ele-

SANTA CRUZ — Oscar — 
Zeca — Joãosinho — Daniel 
— Carlinhos — Sales 

AMERICA — Orris — Nas
cimento — Jonas — Maga
lhães — Alberto.

America e Esparta, no jogo

principal, apresentarão seus 
quadros completos. Os cami
sas negras, com Ismael, Pe
dro, Roque, Irineu e Guer
ra, e os rubros com Paiva, A- 
merica, Daguiar Sanford e 
Velasco alem de reservas.

é i
i ;
É u

1 ll
Apôs vários dias de imer
são ein diferentes mar
cas de tinta, só uma pe
na de aço — a imersa em 
Quink — permanece inta
cta e em c o n d iç õ je s  de 
ser usada!

PREÇOS:̂  Parker Quink

Ne n h u m a  outra tinta 
pode igualar o valor 
de Quink. Solv-x na 

Quink limpa sua caneta 
à medieja que escreve. 
C onserva-a  desimpedi
da e livre dos consertos. 
Evita os danos causados 
pelas tintas ordinárias. 
Passe a adotar Parker 
Quink, a única tinta que: 
contém solv-x. 4 córes 
perm anentes, 5. córes 
laváveis. ~ ~

— 2 oz . C rJ 10,00 
4  oz. Cr$ 17,00

ft»#rai«ntar.!«s •xe lvsivof para todo o ~
COSTA/ PORTELA A C IA ., Rua 1.* do M arço, ?-1 .* andar —  Rio 4 »  /ainííra 

Rio G . do Norte - Cerar A Cia. Ltda. - R. Ce!. Ronlfácio, 175 ♦ Nata) V

■fl

Começará amanhã, em Salva
dor o campec m to de basquete
Organizadas duas tabelas para o cirtame 

nacional*"A presença dos gaúches
RIO, 11 (Meridional)

Está marcado para amanhã, 
dia 12, o inicio do campeona
to Brasileiro de Basquetebol 
e até ontem não se tinha co
nhecimento da participação 
ou não do .4klccionado do Rio 
Grande do Sul.

A sede do oertame, este 
ono, será o Estado da Bahia, 
em homenagem ao cinquen
tenário de fundação da ci
dade do Salvador.
DUAS TABELAS.’

Deve causar espccie aos lei 
tores, a organização de duas 
T ibelas. distintas, para ser, 
uma delas é claro, aprovada 
pela Comissão Técnica. To
davia isto não c mais do que 
um reflexo da atitude da en
tidade gaúcha. Uma das Ta
belas, na hipótese da partici
pação do Rio Grande do Sul 
e a outra, caso não seja acei
ta esta inédita inscrição.

A Tabela que prevê 13 
concorrentes, tem o inicio do 
Campeonato estabelecido pa
ra o dia 12. Numeraremos 
cada um dos jogos, para fa
cilitar o entendimento. Está 
assim

Eia 12 — Io jogo — Ser 
gipe x Pernambuco; 2o -— 
Santa Catarina x São Paulo; 
3o — Ceará x Paraná.

Dia 13
50

— 4° — Pará x Ala 
geas; Du — Paraibq x Espi
rito Santo; 6o — Vencedor 
do Io x . Vencedor do 2o: 7o 
— Vencedor do 3o X Bahia.

Dia 14 — 8o — Vencedor 
do 3o x Distrito Federal; 9o 
.— Vencedor do 4° x Minas 
Gerais.

Dia 16 Io — Vencedor 
do 7o x Vencedor do 8o; Ven 
ccdor do 9° x Vencedor do 6°

Dias 18, 19 e 20 “ Melhor 
de tres” entre os dni~ fina
listas, em disputa definitiva 
polo titulo máximo.

OUÇAM
Diariamentez
Y

.  B

EMISSORA
ASSOCIADA

A outra Tabela, consta de 
14 concorrentes, incluindo 

pois o selecionado gaubho. 
Contem cs seguinte jogos':

Dia 12 — Ia jogo — Sergi
pe x Pernambuco; 2° — São 
Paulo x Santa Catarina; 3o 
— Alagoas x Bahia; 1o — 
Ceará Rio Grande do Sul.

Dia' 13 — 5° — Pará x Pa
raná 6o — Paraíba x Espiri
to Santo; 7o — Vencedor do 
Io X Vencedor do 2°\ 8o — 
Vencedor do 8,J x Vencedor 
do 4o.

Diu M — 9o — Vencedor 
do 5-* x Minas Gerais; 10 tL ; 
Vencedor do 6o x Distrito
Federal.

Dia 10 — 11° — Vencedor
cio 9o x Vciictfdhr do 7o; 12° 
— Vencedor do 10° !x Vence-» 
dor do 8

Dias 18, 19 ii 20 •“ Nfdü 
(lior de três” entre ós- vrtic%- 
dores dos 11° e 12° jogos;*são 
portanto finalistas, e • decidi
rão o Cumpeónaio. '

ira»

Dois amistosos a 20
Bangú x Fluminense e Olaria

x Flàmengo
RIO, 11 (Meridional) —

no proximo dia 2C serão efe
tuados dois interessantes io- 
gos amistosos, ambos progra
mados para serem disputados 
em campos suburbanos.

O novo quadro do Bangu’, 
com todos os seus valores e
atuando nos seus proprios do

mimos, enfrentará o esqua
drão do Fluminense.

Tambem >o Olaria, dispu
tando a r” '-nche óõm o,'Flu
minense, sua praça de 
esportes . ..-errará a cómbi- 
nação feita por ocasião 4a 
concessão dos passes dós jo
gadores Esquerdinhá e Vál- 
ter.



Proximo inicio/do ano letivo
Dentro de mau alguns Uia$ 

deverá ter inicio o ano letivo 
da Escola Pratica de Agrieut 
tura que funcionará no cam
po experimental “ Otávio l.a 
n.artme” e.n Jundiai, feob a 
responsabilidade do Ueparta-r 
mento de Agricultura do Es
tado.

Estão sendo ultimados os 
trata'hos não só da construção 
do galpão drus maquinas como
da instalação eietrica c de agua

O  dirigtsmo 
soviético
HÜc um observador social)

Na Rússia não há propria
mente planiíiçação ou ilirigis- 
mo. Ao cjpntvario, diante dos 
fracassos,..! uiilosos dos planos 
quinquenais, vèrificou-sç que 
o que lã existe é apenas a ti
rania incouaequeutc e brutal, 
ÍT A principio se acreditou na 
existência de planos, uma vez 
que o regime soviético teria 
Eaido das entranhas do chama
do socialismo cientifico, isto é, 
(Jo marxismo, dialético. Quan
do Stalin publicou seu traba
lho sobre o plano quinquenal, 
o mundo se deixava iludir pela 
çficacia dos planos. O fracas
so fez-se logo sentir, quer na 
produção agrícola, quer na pro
dução industrial, quer no setor 
dos transportes. Porém, a ti* 
ran:a cresceu, sem plano e sem 
direção. Aumentou seus disla- 
tes e seus capric-hos e diminuiu 
a süa possível capacidade de 
organização. Uma política am
bígua, de avanços e recuos, foi 
adotada. "íi o povo russo ficou 
á. mercê da desorientação ge
ral .

A un;ea preocupação do po
der soviético foi o de manter- 
se. Para jsso todos Os proces
sos valiam. Para isso, houve 
fome e desespero. Para isso> 
as prisCfes se multiplicaram e 
os campos de concentração fo 
ram conservados.

E o homem foi reduzido á 
nada. No tempo do Czar, o ho
mem era esquecido na sua g- 
norancia e na sua miséria. 
Çom o bolchevisnio ele íoi ex
plorado na sua ignorância e 
na sua miséria. E sc tornou 
um pobre ser, sem vontade e 
sem aspiração, consolando-se 
com a vantagem ue não mor
rer nas “ stepes” da S.beria ou 
diante de um pelotão de íuzi 
lamento.

Para isso, na Rússia, todas 
as organizações sociais traba
lharam, ine usive a escola A 
educação é um sistema destina
do a revigorar a personalidade 
humana e dur a ela pcssibili- 
dades para enfrentar as difi
culdades da vida, dentro da 
harmonia social. Na Rússia, a 
educação é u.i.1 sistema desti
nado a de-tru r a personalida
de e fabricar automatos desti
nados a servir á prepotenc a 
do Estado soviético

Por isso, hoje, todos aqueles 
que jericnceui á comunidade 
vermelha pensam e falam do 
mesmo inoJo. Ainda agora, no 
ruidoso julgamento de “ Les 
Içttres franjaises” em virtude 
de um- processo movido por 
liravshenko aconteceu isso 
mesivo. Todas as testemunhas 
russas falaram do mesmo mo
do!

corrente e as adaptações ne
cessárias para o bom funcio
namento. da escola dc agricul
tura .

Ja estão .matriculados di
versos alunos indicados pelos 
municípios de Patu\ Santa 
Cruz, Angicos,. Macaiba, Ita- 
retaniá, Ceara-Mirim, Nova 
Cruz, Natal, Pau dos Ferros, 
São Paulo do Potengi e Macau, 
estando abertas as matriculas 
até u dia 25 do corrente na 
Secretaria do Departamento 
de Agricultura.

F.sta semana já esteve reu
nida a congregação da Escola 
de Agricultura que terá como 
diretor o agrononlo Nilo Albu
querque, tÇa Divisão de Produ
ção Vegetal comparecendo 
alem do seu__diietor e do sr. 
Enock Garcia, titular da Agri
cultura, os srs. agronomos 
Aires da Silveira, professor de 
Zootecnjca. Reinaldo Bizerril, 
Lazavo César Cabral, Diniz Pi 
polo e Rivaldo Oliveira, trataii- 
tio dos horários das aulas e piro. 
gramas a serem desenvolvidos- 
no corrente ano letivo.

D1ARIQ.DE n a t a l
______________ ___________________ ___________________ ■ f S . -------------------- r r m » . ,

M ovinientodoFôio
NATAL — Sexta-feira, l l  dc Março,de J949

Visitou ontem, o presidente Eurice 
Dutra o senador Georgino Avelino

Rld, 11 lM.) — O senador 
Georgino Awliiro foi ontem á 
Pelropolis, em companhia do 
sr. Vitorlno Freire, tendo am
bos almoçado em companhia do 
gal. Dutra.

O sr. Georgino Avelino expôs

Nova séde go 
Sindicato dos 
Bancarios

Amanhã, sábado, ás 16 ho
ras, será oficiahnente inaugu 
lada a r.ovu sédc do Sindicato 
dos Bancários, do Conselho 
Regional de^- Contabilidade o 
do Sindicato dos Contabilistas 
sita no 2o andar do vistoso 
urédio recente.v.ente construí
do pelo sr. Amaro Mesquita, 
do comercio local, na rua João 
Pessoa. i

Para essa solenidade esl&o 
■sendo convidadas as pessoas 
íniajias ás instituições em 
apreço, as quais serão forae - 
cidut frios e bebidas.

Exame de admis
são á matricula 
na Escola Técnica 
de Aviação de 
São Paulo

O Comandante da Base Aé- 
itça de Natal, faz ciente que o 
exame de admissão á matricu
la na “ Escola Técnica de Avia 
jção de São Paulo", referente 
ao n d e  março dc 1949. se
rá realizado na Escola da Ba
se. no dia 14 do corrente, se 
g-unda-feira, ás 9 horas.

Outrossim, esclarece o Co
mando que somente poderão 
prestar o referido cxa.ve dc 
admissão, os camFdatos repro

vados que tenham completa
do três meses, a contar da da
ta do ultimo, portadores do 
respectivo protocolo de inrer:- 
ção.

Os candidatos devem apue 
rentar-s* munidos de Carteira 
de identidade e caneta-tintei
ro.

Novamente em 
Natal o General’ 
Bina Machado*

Procedente do R ecife  onde 
cnoontrava-se com andando a 
7.* Região «M ilitar retornou a 
esta- C apital o  G eneral José B i
na M ach ado até bem pouco 
tem po com andante do D estaca
m ento M isto de Natal e recente- 
m en lc nom eado para im portan
tes fun ções de~ chefia no Esta
do M qior Geral. O General B i
na M achado qne viajou  acom 
panhado de exm a. fam ília d e
m orará nesta Capital cêrca de 
um mês em goso dc férias c a- 
qiti deverá aguardar o General 
Fernando Tavora sub-eom an- 
dante da 7.1 R isivão de Infan
taria sediada nesta Cidade em 
virtude de recentes m od ifica 
ções nas Forças do E xercito a- 
qui sediadas. O ficiais dos mais 
ilustres do E xercito Nacioanl, o 
G eneral Bina M achado duran
te o tem po que aqui esteve, p ô 
de aquilatar da grande estima 
nuc lhe devota o povo desta 
Capita! qae tam bém  por sua 

z, encontrou  naquele m ilitar 
um am igo dedicado da ferra p o 
tiguar a qual já  prestou assina
lados serviços. O seu esforço  
para o in icio  da construção da 
casa para os sargentos..pbra. já  
praticam ente conclu ída  e os tra 
balhos desen volv idos para a 
construção de reG dencias para 
o ficia is  plano qae poderá vir a 
ser executado n o atual exercí
cio  treden eiam -no com o um 
militar que soube dentre ou 
tras qualidades de que é pos
suidor, ter a noção dc que a 
tropa que aqui serve deve dis- 
nòr dos elem entos dc con forto  
e com odidades indispensáveis 
ao m elhor cum prim ento dc 
suas funções c nara isso rtetçn- 
vo lvrij junto ás atlas autorida
des todos os e s fo r ço ^ p o ss ív e is  
para esse ob jetivo.

O G eneral Bina M achado es
tá residindo na Casa do C om an
do do D estacam ento M isto á av. 
H erm es da Fonseca, no Tirot.

ao chefe aa Nação, detalhada
mente, a marcha dos aconteci
mentos políticos do R,o Gran
de do Noite, dando os motivos 
pelos quais o PSD não pode 
concluir um acordo político com 
a oposição. O presidente iDutra 
declarou que tomara conheci
mento da situação potiguar e só 
tinha um conselho a dar a seu 
velho amigo: era que éle devia 
manter sua candidatura.

Hoje, o presidente da Repu
blica desceu ao Rio e almoçou

em companhia do sr. Georgino 
Avelino no restaurante do Co
pacabana Palace. Soubemos que 
o senador potiguar íez detalha
da exposição da reunião de on
tem do Conselho Nacional do 
PSD e logo após voltou a ser 
assunto da conversa, a política 
do Rio Grande do Norte, reno
vando o gal. Dutra o conselho 
de que o PSD do Rio Grande 
uo Norte devia sustentar a can
didatura do sr. Geoiguio Ave
lino.

Empossada ontem adiretoria 
da Associação de imprensa

Em Natal a srta. 
Iracema
Neugroscheu! f

Aguardem a nova criação da 
TorrefaçãoeM oagem SãoLuiz

C A F P

3 1

TIPO POPULAR
GOSTO AGRADAVEL

FABRICAÇÃO ESCRUPULOSA 
PREÇO RAZOAVEL

1

Lil U* UO UTl-tt Uc* 1 c»'  ciitü ut; u m -
i jfolegas, rapazes e moças, 
a fiseola Nacional de Belas 
.rtes o qne permaneceram no

Em * Natal, hospedada no 
Grande Hotel, -encontra-sc lia 
dias a srta. Iracema Neugros- 
■ehen. aluna da Escola Nacio
nal de Belas Artes, do Rio de 
Janeiro.

A srta. lia-cema Neugros- 
chcn veiu ao norte fazendo 
parôi de uiv.a caravana de trin
ta 
da
Art*s o que p.ermaneceram 
Recife.

Nesta excursão, que está sen 
do realizada com patrocin'o 
oficial, atraiu os jovens artis 
tas motivos tipicos do nordes
te, tendo feito preciosa colhei
ta no carnaval'da’  capital per
nambucana . A chefia da cara
vana foi confiada á conhecida 
pintora Georgina de Albuquer
que. '

Iracema Neugroschen, no 
salão nacional do ano passado, 
mereceu menção honro-a por 
uni estudo cm aquarela apre
sentado, sendo ainda detentora 
de medalha de bronze, que lhe 
-nube nela gravura “ Vagabun
do". A graciosa artista cario
ca veia ao Rio Grande do Nor
te em busca de motivos serta
nejos, espeeialmente a extra
ção da cêra da carnaúba, a apa
nha do algodão e a colheita do 
sal.

DIA 26 DE M A R Ç O :  —

Estréa em Natal de PEDRO VARGAS 
0  maior cantor mexicano

P R E S E N T E  R E G I O  DA T O R R E  F A Ç Ã O  E 
M O A G E M  S. L U I Z

A O S  A T U A I S  C O N S U M ID O R E S  DO CA F E ’
S. L U I Z  —  100% P U R O

E A O d F U T U R O S  C O N S U M I D O R E S  DO C A T E ’ “ 3 1 ”

A diretoria da Associação 
Xorte-Riograndense de Impren 
sa eleita recentemeate para o 
biênio de 1949-1950 foi empos
sada ontem, na’ redação deste 
vespertino. Elevado numero 
de jornalistas esteve presente 
ao ato que teve inicio ás 16 30 
como fôra anteriormente anun
ciado.

Presidiu os trabalhos iniciai- 
mente o jornalista Djalma Ma 1 
vanhão, como presidente em 
exercicio da diretoria passada, 
que convidou o sr. Edilson Vai 
rela para conHnuar na direção 
dos trabalhos.

Em seguida- o jornalista 
Edilson Varela deu por empos
sada a diretoria eleita conci- 
iando todos os seus meirbros 
a um trabalho .construtivo em 
beneficio .da ocíâsse ' jornalisti- 
ca de nossa terra. Secretariou 
os trabalhos o jornalista Leo
nardo Bezerra.

A diretoria empossada é a 
seguinte: Presidente: Edilson 
Varela; Víces: Américo de Oli
veira Coíta, Abelardo Calafan- 
ge e Conego José Adelino; Se
cretario Geral: Djálma Mara

nhão; Io Secretario: José Gon
çalves Pires de Medeiros; 2̂  
Secretario: Leonardo de Oli
veira Bezerra; Io Tesoureiro: 
Meira Lima; 2° Tesoureiro: 
João Cirinéu de Vasconcelos; 
Procurador: Raimundo Nonato 
Fernandes; Io Bibliotecário: 
Luiz Maranhão Filho; 2o Bi
bliotecário: Jaime dos Guima
rães Vanderlei.

A nova' diretoria da A.N.  
R. 1. pretende realizar um mo
vimento de congraçamento da 
ciasse em. torno de um progra
ma de atividades que diga de 
perto o interesse dos jornalis
tas potigaures.

FR ISA O  D E C R E T A D A
A requerimento do promotor 

Boanerges Soares, o juiz Muri
lo Aranha decretou a prisão 
preveqtiva de José Soares da 
Silva, domiciliado no Rio de Ja
neiro e presentemente nesta 
capital. José Soares da Silva, 
fuzileiro naval: fora denuncia
do por ter na noite oe 23 dc 
fevereiro ultimo, nas -proximi
dades da praça Gentil Ferreira, 
apunhalado Olidal Viíor, Perei
ra, produzindo ferimentos ca
pitulados nas penas do art. 129 
C. Penal. O juiz marcou inter
rogatório para o dia 19 ás 9 ho
ras. o -
L U T A  E FERIM ENTOS

Presidiu o juiz Arnaldo Neto 
audiência de instrução do pro
cesso a que respondem Severi- 
no Vicente de Lima, José Car
doso e Otávio Alves de França, 
todos denunciados pelo promo
tor Nogueira Fernandes. No 
dia 29 de outubro do ano pas
sado, no Brasil Bar, na rua A- 
maro Barreto, entraram os tres 
denunciados em luta, os dois 
últimos contia o primeiro, sa
indo Otávio com ferimentos dc 
natureza grave, produzidos po. 
Severino, e este com lesões de 
natureza leve, produzidas por 
José Cardoso e Otávio. Deter- 

■ minou a luta o fato de ter Se- 
Iverino esboíeteado o menor 
jjoão de tal, ex-empregado de 
1 José Cardoso, que interferiu 
em seu favor.

Serviu na audiência o escri
vão Jaime Lambert, do 3.° car
tório, sendo ouvidas varias tes
temunhas.
ESPAN CAM EN TO

Presidiu o juiz Arnaldo Ne
to audiência de instrução do 
processo a que responde Seve- 
rina Guedes Teofilo, residente 
na ave. Doze 1621, denunciada 
pelo então promotor Aderson 
Lisboa, por ter no dia 21 de ja
neiro de 1943. espancado a ca
cete, por motivo, de ciúmes, a 
mulher Maria Alves de Olivei
ra, produzindo-lhe ferimentos 
de natureza leve.
D EN U N CIA OFERECIDA

O promotor Boânefge^ 'S&a- 
res ofereceu ao juiz Arnaldo 
Neto denuncia.contra Julio Pe
reira, como incurso nas penas 
do art. 129 e Severino Eugênio 
de Araújo, como incurso nas 
penas do art. 129, § l.°, incisos 
I e II. Segundo a denuncia, no 
dia 20 de janeiro deste ano, es-

Reuniu-se ontem a Aca
demia Nortc-Riogran- 

dense de Letras
IO R A M  A P R O V A D O S  OS „

SE U » N O V O S ESTU DOS LIO, 11 (Mer (lioilR.) —  « o -
Esteve reunida ontem á noite t*03 05 Processos rç. ataco- o:»- 

:Vo Instituto Historico e Geogra- tem pelo auditor Ari.gio 
fico a Academia Norte-RIogran» quita, do Tribunal de Con .rs,

referentes ás despesas iTci.ua- 
I das pelos Tribunais Eleitorais

Convertidos os pro
cessos em diligencia

ueúse de Letras sob a presi- | 
ce.ieja co  sr. Nestor Lima e 
com a presença de vários aca
dêmicos.- O assunto principal da 
reunião fo; a leitura dos novos 
estatutos, elaborados por uma 
comissão composta dos srs. Ja
nuário Cicco, presidente, Nes
tor Lima. relator, e Paulo dc 
Viveiros. Depois de apreciados 
alguns pontos e. sugei ida uma 
emenda nJm dos seus artigos, 
foram eles aprovados por una
nimidade. ficando o regimento 
interno para ser discutido em 
próxima sessão.

Depois de tratados outros as
suntos, o presidente convocou 
uma reunião de assembléia ge
ral para o dia 24 deste mês, a 
fim de se proceder á eleição da 
nova diretoria.

Y elidiam peixes a 
“ olho”
Foram convidados a compa

recer á l.a Delegacia de Policia, 
onde funciona a Comissão Es
tadual de Preços, vários pesca
dores residentes na praia da 
Redúiha, por se encontrarem 
vendendo peixes a “ olho” , in
fringindo. assim, a lei.

Os referidos pescadores, em 
numero de 4 e em presença do 
sr. Sebastião Malaquias Dele
gado da C.E.P., após afirmarem 
desconhecerem por completo a 
referida lei, garantiram não 
venderem mais o pescado a 
“ olho” , motivo porque foram 
perdoados da multa que seria 
imposta pela Comissão Estadu  ̂
al de; Preços.« \ .

porém,- refere-3e á ío t ada úi 
conta a dos desembai gado, çs 
Floriano Cavalcanti e Ré-gulo 
Tinoco, cotn exercic o no 1 n 
bunal Regional Eleitoral ój 
Rio Grande do Norte. Nes •

í foram convertidos em diligen- processo o curador fiscal doV . . • - l rr tj TF ... 1 /I; cia. afim de serem sanadas as 
irregularidades, não escapando 
da regra nem mesmo as con
tas dos ministros -José Linha
res e Lafaiete de Andrade.

O fato de iraior gravidade.

TSE alega que foi recolhido 
uni saldo de 28.5-16 cruzeiros, 
pela guia de folha 142. Entre
tanto. não existe a documen
ta ão da página 142.. desapare- 
clda sem qualquer expl cací.1.

D t t .  J A C O C  V O L F S O N
(Carzo dt Aperfeiçoamento n* Argentina) 

m uns OUVIDOS, NARIZ E GARÜANTA 
OPERAÇ0E3 E TRATAMENTOS 

Conanltorlo: Praça João Maria, n.° 64 — fones l l " l  
Consulta»; — Das 15 á» 17 horas

A  presidência da As. 
sembleia paulista

S. PAULO, 11 (M.) — Foi
exibido na tarde de ontem, na 
Assembléia local, um documen
to contendo 31 assinaturas de 
deputados do PSP.e outras a- 
giemiações, que apoiai ãu a 
candidatura do deputado Oli

veira Costa para a presidência 
da Assembléia.

Aíirma-se assim que o sr. O- 
liveira Costa obterá a maioria, 
pois conta com o apoio de no
ve pessedistas, totalizando 
votos.

Ainda esta semana a 
conclusão dos contratos

t /-2 » // /V f/T /v /
' í

Exibição de faca 
por questão 
de troco

Em virtude de queixa for
mulada, o delegado Sebastião 
Malaquias, do. Io Distrito, 
abriu inqUerito sobre uma 
agressão que teria sofrido o 
motorista José Ribeiro Filho, 
por parte do oficial de justiça 
Carlindo * Revoredo.

O fato se deu no dia 7 do 
corrente, no interior do ônibus 
1541, dc propriedade de Seve
rino Ranios de Araújo e cue 
trafega na linha Alecrim-Ri- 
beira. Carlindo Revox-edo teria 
exibido um aj‘peixeira” contra 
o motorista José Ribeiro Filho, 
alegando áouele ter dado uma 
cédula de 10 crs., para o pa
gamento .da passagem, enquan
to o condutor afirmava haver 
r ecebido apenas-5 çr§,

RIO, 11 (Meridional) — Apu
ramos que o governo está rea
lizando ' entendimentos para 
conclusão ainda esta semana, 
de contratos para aquisição de 
vinte petroleiros, dez locomo
tivas e ainda refinarias,., que 
constituem o equipamento que 
o Brasil necessita mais para

iniciar a execução do Plano 
Salte.—

Está sendo""eãpeiácTa- ãpCnas a 
aprovação da lei que abre cré-̂  
dito destinado ü compra de re-‘ 
finarias. Sabe-se também que 
a refinaria da Bahia terá am
pliada sua capacidade de 2.500 
barris diários, para 5 mil.

Bailes no Teatro Carlos Gomes
Apuramos, ontem a tarde, 

junto ao maestro Alcides Ci- 
co, diretor do Teatro Carlos 
Gomes, que é pretensão do 
Prefeito Silvio Pedroza reali 
zav bailes populares a exem
plo do sucedido nos dias de 
carnaval, na velha casa de 
diversões c’ a Praça Augusto 
Severo.

Esta iniciativa, por demais 
simpatica, vem contando com 
o apoio do escritor Luis da 
Cair.ara Cascudo, que insiste 
em afirmar a necessidade de 
bailes para a classe menos 
favorecida de nossa cidade.

Em ligeira palestra com a 
nossa reportagem, disse o foi 
rlori?t;í conterrâneo qtie “ o

exemplo de disciplina veri
ficados nos bailes carnavales-- 
ces, comprovava a necesida- 
de de serem continuados, 
com assiduidade, os bailes 
do Teatro Carlos Gomes, on
de aqueles menos afortuna
dos terão direito a diversão 
; adia, que muito lhe servirá 
#ia fermação social".

Não sabemos, cinda, ao cer 
to. o numero de bailes a se 
realizar por mês devido está 
em estudos si dois ou quatro. 
No entanto, podemos afirmar 
que no proximo mês de abril 
serão iniciados, sob a direção 
do maestro Alcides Cico e 
ve"eador Manoel de Faula 
Oliveira, sendo o domingo o

fava Severino Eugepio de Araú
jo, em sua bodega, no bairro 
das Quintas, quando ali chega
ram Julio Pereira e Virgílio 
Francisco da Silva, embriaga
dos, . e após discutirem com o 
dono do estabelecimento quise
ram obrigar que este comesse 
fümo. Como o bodegueiro se 
recusasse ao extranho manjar, 
Julio Pereira exibiu uma pei
xeira e investiu * contra Severç- 
no. Em socorro do pai, acudiu 
Roberto Eugênio de Araújo, 
que recebeu ferimentos do a- 
gressor. Severino reagiu a se
guir, armado de cacete, produ
zindo ferimentos e pondo os 
assaltantes em fuga. 
P R E C A T Ó R IA  E X P E D ID A

O juiz Murilo Aranha expe
diu precatória ao Juiz de Direi
to de Recife, para citar ua ca
pital pernambucana a Gilberto 
cia Costa Carvalho, delegado . 
federal da saúde da 5.a região, 
a fim de falar sobre os termos 
de uma ação ordinaria contra 
a União Federal, que Menardo 
Dantas, por intermédio dd ad
vogado Francisco Ivo, está pro
movendo.
R E G ISTR O S F O R A  DO

P R A Z O
O ju iz M urilo A ranha m an

dou dar vistas ao prom otor 
B oancrgcs Soares d c 16 requ e
rim entos de registro de nasci
m ento fora  do prazo e m andou 
efetuar o registro de 17 outros. 
EM BAR G O S A  A R R E -

M A T A Ç Ã O
Pelo advogado Claudionor de 

Andrade, na qualidade de pa
trono de João Elvidio de Oli
veira, nos autos do Concurso 
de credores que requereu pe
rante o Dr. l.° Juiz Municipal, 
para pagamento aos seus credo
res foi embargada a arremata- 
ção realizada no dia 4 do cor
rente, sob o fundamento de 
que nulo era o processo, e, em 
consequência o seu ato final. 
Ainda pelo mesmo advogado 
foi requerida a notificação da 
firma J. Oliveira & Cia, desta 
praça, para restituir a Cartovio 
a importância cumCgS 22.353.10 
que lhe tocaria., por ter sicló re
cebida antes vila fibcorrcnciá dos 
cinco dias qvu a lei concede 
para embargos á arrematação.
A petição de embargos foi en
caminhada ao Juiz Arnaldo Ne
to.

Sentenças e despachos do' 
juiz-Arnaldo Neto. no exercício 
de duas varas de Direito -da ca
pital:

Em auto de perguntas, ouviu 
Luiz Marinho Lima, acerca de 
um pedido que fez, para, reti
rar um filho menor do abrigo 
Melo Matos, a Lm de interná- 
lo em colégio.

— Presidiu audiência de ins
trução do processo em que são 
•ut ires Eugênio Dantas e ou-
•qs. contra a União Federal.

Os -enueientes eram exlra-viu- 
meiarlos da Estrada de Feltro 
e foiam aposentados pela Cai
xa de Pensões respectiva. E’ 
advogado dos autores o dr. Rai
mundo Nonato.

— Çumprii.do precatória do 
juiz de DTeito de Santana do 
Matos, mandou citar Sewulo 
Pereira paia assistir uma jus
tificação em terras q» Manuel 
Macedo e outros proprietários 
na area da mina Bodó.

— Homologou por sentença o 
acordo firmado entre a Cia. cie 
Seguros Brasil e o acidentado 
Tomaz Miranda, para o paga
mento de 2.520 crs.

— Na falência de Paulo Mes
quita, mandou habilitar os cré
ditos retardatarios de H. Enge
lhard & Cia. Ltda., çla praça do 
Ro, na quantia de 2.865 crs.; 
cie Artur Eberhardt & Cia. 
Ltda., ac S. Paulo, na impor
tância ac 3.227 crs.; de Eletro- 
Aço Aliona Ltda. de Blumenau, 
na importância de 5.934 crs.; 
Ferragens e Laminação Ltda.. 
de São Paulo, 4.594 crs. Foram 
requerentes os advogados Pau
lo de Viveiros e Kerginaldo 
Cavalcanti. ,

— A requerimento de Luci 
Cabral, pelo advogado João 
Maria Furtado, mandou citar 
Otávio Evaristo para assistir 
uma vistoria ad perpetuam rei 
memoriam, que manda proce
der em un  ̂ autofnovel danifi
cado,

—  A j-equerimento de Cle
mente Carvalho, mandou lhes 
fossem adjudicados* os sities, ar-x 
rematados em leilão procedidor 
nos bens de João Elvidio de O-' 
liveira, no executivo que lhe 
movem para o reebimento : de. 
16.540 crs. E' advogado o dr. 
Alvamar Furtado.

PREÇO DO DIA
CR.$ 0,80

•lia rnq pr< iy e í,

Recusam-se a ceder em 
suas atitudes
LONDRES. 11 (U.PT — Na 

conferência entre os delegados 
dos chanceles dos quatro gran
des. os representantes da Yu- 
goslavia e Áustria recusaram- 
se a reclev era suavTespectivas 
atitudes relativas ao tratado de 
paz austríaco.

Existe indício de que os de
legados dos chanceleres dos 
quauo grandeo não tardarão a 
suspender suas conferências, as 
quais-resultai ão assim num no- 
Vo frètTa.vso



Destruídos os estúdios das rádios Tupi e Tamoio
Ratificada;a]escolha dopremier chinêsIncêndio provocado 

por um curto circuito
São vultosos os prejuisos 
causados pelas chamas
Continuará irradiando dos estúdios da Guanaba

ra a emissora líder associada
RIO, 12 (Meridional) —  Um violento incên

dio destruiu ás primeiras horas de hoje, o quin
to e sexto andares do cdificio onde estão instala* 
dos os estúdios das Rádios Tupi e Tainôio.

O incêndio durou mais de três horas e os 
prejuízos são avaliados em mais de seis milhões 
de cruzeiros.

Mais de 6 milhões de cruzeiros, os prejuízos

. RIO, 12 (M.) — Violento in
cêndio irrompeu as primpiras 
lioras de hoje nu edifieio onde 
estão instalados os estúdios da 
Tupi e Tamoio. O fogo lavrou 
nos dois últimos pavimentos, o- 
riginado por um curto-circuito 
na oasa das máquinas. Dado a- 
lárrae, os bombeiros comparece
ram logo. Entretanto, os resul
tados de sua ação não se fize
ram sentir imediatamente, pois 
faltou água.

As labaredas atingiram gran
de altura e atraíram ao local, 
iiumcros populares que lamen
tavam o ocorrido na emissora 
líder dos “ Associados". Acorre
ram também ao local os srs. 
Chatcaubriand e I,eão Gondim 
e outros dirigentes das emisso
ras associadas.

Ambos os pavimentos ficaram 
totalmente destruídos. No quin
to andar ainda tivemos a opor
tunidade de verificar que não 
ficou uma só cadeira do audi
tório que ali funcionava. Tam
bém as telas de Tortinari que 
decoravam o ■•hall” desse pa
vimento, foram destruídas. No 
sexto andar a destruição foi to
tal, Ai foram atingidos os es
critórios diretores, as discote
cas e biblietccas, os estúdios 
menores c outras dependências 

Foi devorada ainda pelo fo
go a biblioteca, arquivo e dis
coteca particulares do conheci
do artista Almirante.

Très socorros de bombeiros 
estiveram no local e a Rádio 
Tamoio se manteve uo ar até os 
últimos instantes, só deixando 
de irradiar quando não mais 
foi possível o funcionamento.

Os prejuízos são inestimáveis 
em virtude das obras artísticas 
que foram devoradas pelas cha
mas. As instalações estão segu
radas cm várias companhias, 
calculando-es cm um milhão de 
cruzeiros os prejuizos materiais, 
outro tanto para o estúdio e 
cerca de três milhões para o 
restante.

Os bombeiros trabalharam até 
ás 5 horas da manhã. Além das 
pessoas citadas, estiveram no 
local os diretores de jornais c 
outras emissoras, que foram le
var seu pesar aos dirigentes as
sociados pelo golpe qne acaba
va dc sofrer.
CONTINUARA* A IRRADIAR 

A RADIO TUPI'
RIO, 12 (M.) — Apesar de 

ter seus estúdios destruídos, a 
Rádio Tupi continuará suas a- 
tividades. Hoje mesmo ás 7 ho
ras irradiou seu grande jornal, 
utilizando-se dos estúdios da 
Rádio Guanabara, que num ges
to dc solidariedade pós toda sua 
aparelhagem á disposição da c- 
missora associada.

NÃO PERDEU SUA DISCOTE
CA, ALMIRANTE 

RIO, 12 (M.) — Ao contrário 
do que foi julgado a principio, 
Almirante, o popular artista do 
rádio carioca, não perdeu sua 
biblioteca e arquivo no incên
dio da Rádio Tupi.

Declarou à reportagem que 
há muito havia retirado do pré
dio da Rádio Tupi, tudo que 
lhe pertencia e que fellzmente 
tomara essa resolução, pois cm 
caso contrario perderia cerca 
de quinhentos mil cruzeiros.
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Ináentidade de vistas entre 
Mangàbeira e J.

Indenização para as vitimas da 
“Batalha da Borracha”!

Será encaminhado ao Congresso um ante-proje» 
to de lei com tal Qbjelivo —  Precisam ser puni

dos os dirigentes da criminosa “ batalha-
FORTALEZA, 12 (Meridio

nal) —  Empreendimento orga
nizado de afogadilho, a “ bata
lha da borracha” teria, íorço- 
tamentç, de trazer consequên
cias desastrosas. Depois de ou 
v ir  muitas promessas, levas dè 
expedicionários partiram para 
a Amazônia, na esperança de, 
i ervindo á Patria. forjar uma 
prosperidade que seria o coroa- 
mento de uma existência dedi
cada ao trabalho. Hoje, no en
tanto, todo o pais conhece o 
destino de quantos atenderam 
aos apelos do governo, seguin
do para a fabulosa vale ama
zônico. As doenças varreram 
os acampamentos dos serin
gueiros, as autoridades rela
xaram suas promessas e o tra
balhador viu-se quase sozinho 
lutando contra a natureza in
dócil. A “ campanha da bor
racha” não passou de uni tris
te engodo. Os expedicionários 
iniciaram o êxodo que consti
tuiu uma tragédia que ainda 
lioje comove o pais.

Essas considerações nos 
vêm u lembrança, quando, 
agora se fala em provável in
denização que o governo fede
ral proporcionaria a todos os

trabalhadores vitimas da “ ba
talha da borracha”  Para 
maior esclarecimento da ques
tão, a reportagem da Meridio
nal procurou ouvir o dr. Ai- 
cindo Teixeira de Melo, assis
tente técnico do diretor do De
partamento Nacional de Imi
gração, que se encontra nesta 
capital, em transito para a 
Amazônia. Iniciando suas de- 
claraçt.tes, afirmou que» o DNI, 
em colaboração com o Minis
tério da Educação e Saude, es
tá estudando o modo como de
ve ser prestada a assistência 
médico-hospitalar aos ex-serin
gueiros remanescentes do cha
mado “ exército da borracha” .

Enquanto nao se concretizam 
essas providencias, instalaram- 
serviços hospitalares de emer- 
gencia

Perguntado sobre que 
achava da “ batalha da borra
cha” , assim se expiessou: •— 
“ Considero esse empreenclimen. 
to como unia das mais negras 
páginas da historia das nossa.: 
realizações. Foi um crime co
metido contra 50 mil nordes- 
tinosjançados na selva amazô
nica sem qualquer assistência 
nem, mesmo aquela que jamais

RESTAURAÇÃO OS PRINCIPAIS TEMPLOS DA BAHIA: —
Uma valiosa contribuição aos festejos comemorativos do IV Cen
tenário da Fundação da Cidade do Salvador será dada pelo S-r- 
viço de Patrimônio Artístico e llistorico Nacional, que to«: u a 
iniciativa de mandar restaurar as obras de arte da capitai baia
na, entre as quais figuram telas de famosos printores e pórticos 
de tradicionais Igrejas. Vinte e sete quadros da Igreja da Pal
ma já foram retirados pelo pintor Edson Motta, incumbido des
sa tarefa, e enviados ao Rio para as necessárias obras de restau
ração. Mas, não são somente as telas que estão carecendo de re
paros urgentes. O proprio templo se encontra em precarissimo 

estado de coservação, como bem demonstra a foto acima.
(Serviço da MERIDIONAL para o “ Diário de Natal” )

Em tóco a sucessão pre
sidencial—Ouvido oM i- 
jiístro da Guerra, em 

Porto Alegre f
RIO, 12 (Meridional) , — 

Segundo informações colhi
das pela Meridional, há per
feita identidade ‘de vistas en
tre os srs. Otávio Mangabei- 
ra e Juraci Magalhães, so
bre o problema da sucessão 
presidencial.
ENTREVISTADO O MINIS

TRO DA GUERRA
PORTO ALEGRE, 12 (Me

bert, ministro da Guerra, 
concedeu á imprensa uma 
entrevista. Interpelado sobre 
se aceitaria sua candidatura 
á Presidência da Republica, 
sorriu, não respondendo.

Sobre o objetivo de gua 
viagem, disse ser a mesma 
meramente profissional, afim 
de concluir um longo pro-

ridional) —  O gal. Canro- ■* grama de inspeção militar.

Levará á O N U - o  caso 
do cardial M indszenfy

Por 2 0 9  contra 
3 0  votos a de- 
cis ão do Yuan 
Legislativo'

NANQU1M, 12 (UP) — o  
Yuan Legislativo, por 209 vo 
tos cont,ra 3 0 , confirmou r. 
escolha do general Ho Ying 
Ching^ para premier naciona» 
lista., om substituição a Sun 
Fo, -filho do fundador do. R e
publica Chinesa.
FOFtMARA’ o  n o v o

MINISTÉRIO
NANQUIM, 12 '(UP) — Ho

Ching, novo premier, é o se- 
, gundo lider militar, depois do 

proprio Chiang Kai Shelt. 
Sua missão imediata será for
mar um novo Ministério e a- 
pressar os preparativos paia 
a conferência de paz com 03 
comunistas1.
d e s m e n t in d o  OS

RUMORES
NANQUIM, 12 (UP) — 

Um porta-voz do Ministério 
do E*xterior desmentiu os ru
mores vindos de Tokio, de 
que o presidente Li Tsung 
Jen teria ordenado que dois 
navios carregados de armas 
norte-americanas destinadas 
á China, descarrcgasem no 
Japão.

Li teria dado essa ordem 
pelo temor de que o recebi
mento de armas norte-ameri
canas viesse afetar as nego
ciações de paz com o s , co
munistas”.

NOVA” YORK, 12 (UP- — 
A delegação de Cuba ás Na
ções Unidas, chefiada pelo em
baixador nos Estados Unidos, 
sr. Inocente Alvarez, anunciou 
que apresentará ao Conselho 
de Segurança, bem como á 
Assembléia Geral das Nações 
Unidas, o  caso do eardeal Min- 
dszenty, primaz da Hungria e 
a condenação dos 15 religiosos 
protestantes na bulgária, além 

r outras “perseguições reli-

LEIAM  O | 
“ Diário de Natal”

giosas nos paises por traz da 
cortina de ferro” .

Prosseguem os en= 
tendimentos
S. PAWfeO, 12 (Meridional)

— Prosseguem os entendi
mentos para organização das 
chapas que disputarão a elei
ção da- mesa. da Assembléia 
Legislativa.-Tudo indica que 
haverá duas1 chapas, uma go- 
vernista, encabeçada pelo sr. 
Oliveira Costa e outra oposi
cionista, pelo sr. Brasilio 
Machado Neto.

devia ser-lhe negada: a assis
tência médico-hospitalar. Emi
grou para a Amazônia a fina 
flor da juventude nordestina 
agora ertá regressando trapos 
humanos. Crimes do menor 
gravidade cometidos durante a 
guerra foram punidos, e seria 
justo agora que, pelo menos 
fossem oferecidos á execração 
publica os nomes dos algozes 
dos “ soldados da borracha” .

Proseguindo, esclareceu: — 
E’ pensamento do dr. Carlos 

Ylrieto Saboia, diretor da DNI. 
apresentar ao governo, por ’n- 
termédio do professor Hororio 
Monteiro, um ante-projeío a 
fer encaminhado ao Congres 
so Nacional, visando indenizar 
as vitimas da batalha da bor
racha, o que não só virá bene
ficiar diretamente aqueles que 
ficaram fisicamente incapaci
tados para o trabalho — e são 
muitos —  como também as fa 
mílias dos que ficaram sepul
tados ás ir.areens do ,” rio 
mar” . 1 •

Enigmatica^a situação do PTB paulista
As repercussães da sensacional entrevista do sen. Vargas
S. PAULO, 12 (M.) — Teve in

tensa repercussão nos meios po
líticos de S. Paulo a mensagem, 
através da qual o ex-presidente 
Getulio Vargas dirigiu-se aos 
trabalhadores do nosso Estado, 
conclamando-o» a que prestigi
em a Comissão de Reestrutu
ração do PTB. integrada pelos 
srs. Newton Santos, Frota Mo
reira e Poríirio da Paz.

A situação no PTB. 1 1 0  entan- 
para as aemais correntes po

líticas, parece um enigma.
Entendem alguns que há cer

ca de dez a 20 pessoas que dis
põem ou julgam dispor do elei
torado getulista, aliás eleitora
do flutuante. Argumentam, 
mesmo, alguns, que esse elei
torado já foi maioi sendo ho
je  razoavel

A opmião dormnante é u de 
que a recente entrevista do sr. 
Getulio Vargas dá a eiítender 
que se o ex-ditador não for 
candidato procurará fazer can
didato o senador Salgado Filho.

Seu proposito de sei "" dida- 
to, no entanto, é marca,.j pela 
orientação ferrenhamenle getu- 
lista que o PTB começa a ter
em São Paulo. E’ bem de ver 
que o partido, mediante certos 
ajustes , se uniria em torno do 
ex-ditador, o que não se acre
dita seja possível em torno do 
nome do senador Salgado Filho.

Quanto á candidatura Prestés 
Maia, acreditam os petebistas 
que é a própria UDN que es
tá se encarregando de queimá- 
la.

Tem-se eomô certo o lança
mento da candidatura Prestes

Maia peia UDN, 1 1a Convocação 
do cila 20 cio corrente. Lideres 
petebistas.’ no entanto, são una
nimes em afirmar que os geiu- 
listas não votarão no sr. Pres
tes Maia se a UDN não votar
em Getulio Vargas para a pre
sidência da Republica. Há po
rem outro problema que não 
esca á visão dos petebisías: 
se o candidato á presidência da 
Republica fo* o senador Salga
do Filho e a UDN de São Pau
lo apoiar esse candidato, claro 
ou ocultamente,, a candidatura 
Prestes Mala correría risco mui
to sério 1 1 0  PTB de ser sacrifi
cada por um poder mais alto -j- 
o do senador Marcondes Filho, 
sobretudo se no PSD ou uma 
grande ala do PSD se lembrai 
de apoiar o nome do antigo mi
nistro do Trabalho.

Declarações de Fos= 
ter Dulles sobre os 

EE. UU- e sua res= 
ponsabilidade
CLEVELAND, Ohio, 12 (A.

P.) — John Foster Dulles, 
delegado norte-americano as 
Nações Unidas, (lisse que os 
Estados Unidos tem a “ res
ponsabilidade” de empregar 
sua força para impedir o ter
rorismo.

Falando numa conferência 
em que estavam representa
dos 35 milhões de protestan
tes norte americanos, disse e- 
le que “a força pode não ser 
cristã, mas ás vezes é  melhor 
usar a força do que permane
cer alheio e manter a própria 
pessoa imaculada” .

Disse Dulles que um pre
mier francês declarou-lhe que 
metade dos comunistas fran
ceses haviam ingressado no 
partido unicamente para pro
teger suas famílias, caso o e- 
xercito vermelho entrasse no 
pais. , #

Declarou Dulles que “ no 
mundo só os Estados Unidos 
•om forca” para impedir es
sa especie de terrosismo. Fa
lava ele sobr eapoepldlhd 
lava ele sobre o papel dos 
Estados Unidos frente á ex- 
teosão do poderio russo.

Confusa a política 
no Distrito Federal

RIO, 12 (M.) — Está nova
mente confusa a política do 
Distrito Federal, estando defla
grada a batalha em torno da 
mesa da Camara Municipal. Os 
três grandes partidos, PSD 
UDN e PTB estão cindidos.

Os trabalhistas, atualmente 
majoritários coma hetança das 
vagas corhunistas, pretendem 
impor na. presidência o coronel 
Alencastro Guimarães, mas se 
dividem quanto à atitude de a- 
poio ou oposição diante do pre
feito.

Os vereadores em grande 
maioria são favoráveis ao apoio, 
mas a direção do partido se o- 
põe a isso.

Décimo aniversário 
da coroacão do Papa 

Pio XIí
CIDADE DO VATICANO, 

12 (UP) — O Vaticano e to
da a crktandade celebram 
hoje o décimo aniversário da 
coroação do papa Pio XIÍ. 
Em todas as igrejas católicas 
do mundo serão realizadas 
cerimônias em honra ao San
to Pontifice. As três grandes 
universidades católicas de Ro 
ma comemorarão o aniversá
rio com reuniões culturais, 
discursos e programas de mu
sica sacra. O papa Pio XII 3 3  
sistiu esta 'manhã, á missa 
pontifícia, na famosa cate
dral de São Pedro.

A 20 a Convenção da 
UDN paulista

S. PAULO, 12 — (M.) — Os 
meios udenistas estão agitados 
com a realização no proximo 
dia 2 0 , da convenção estadual 
do partido; durante a qual de
verá ser debatido o problema 
da sucessão do sr. Ademar de 
Barros, com o possível lança
mento da candidatura prestes 
Mâ a.

Greve de protesto 
nas minas de carvão

PITSBURGO, 12 (UP) — As 
minas de carvão ao leste de

VEM AO BRASIL! CESAR LA R E S

Possível a assinatura 
dc Pacto do Atlanti»
co por Portugal
WASHINGTON. 12 (UP) 

— Informações recebidas nes 
ta capital indicam que o go
verno de Portuglal também 
está estudando a possibilida
de de assinar o pacto de Se
gurança do Atlântico Norte, 
na primeira semana de abril 
proximo, nesta capital.

BERKLEY, Califórnia, 12 
(UP) — O brilhante cientista 
brasileiro ;CesaV Lattes, que 
conta apenas 24 anos de idade, 
revelou que partirá amanhã 
para o Brasil, afim de iniciar 
seus trabalhos destinados a es
tabelecer nm novo centro de 
investigações uc Fisica.

O referido cientista fez es- 
sa declaração, ante 150 cadetes 
brasileiros do navio-escola 
“ Almirante Saldanha” . Cesar 
Lattes revelou que possivel
mente será construído no novo 
c-eutro, um cicloton capaz de 
disparar protons e elétrons de 
4 milhões ue voíts.

Mississipe começaram a fe 
char, em atenção á ordem de 
John Lewis, de uma greve d« 
.protesto e luto pelos “ 55.115 
mineiros mortos e feridos no 
ano passado em desastres na* 
minas“ .

O protesto é dirigido em 
particular contra o chefe do 
Bureau de Minas dos Estados 
•Unidos ,sr. James Boyd, acu
sado de incompetência. O mo
vimento é interpretado também 
•como uma escaramuça prelimi
nar a um proximo movimento 
geral por aumento de salários.

Romperá as relações com a Rússia
r Estariam os jrus- 
sos criando cen
tros de conspira
ção em Havana

Ainda o desvio de materiais do 
Parque Aeronautico’ de $. Paulo

RIO. 12 (Meridional) — A 
reportagem ouviu o coronel 
Faria Liir.a, diretor do Parque 
•de Aeronáutica de São Paulo, 
% respeito do vultoso desvio de 
.-material daqeule estabeleci
mento militár.

Adiantou-nos ’que diversos 
detidos haviam sido postos em 
■liberdade, após os interroga
tórios, acrescentando que o nu- 
ur.ero dos implicados não ultra-

passa a dez pessoas, pois en
tre os detidos existem vários 
que são denunciados com a fi
nalidade de dificultar o inqué
rito.

Afirmou que não existem 
oficiais "implicados no roubo, 
apenas alguns sargentos e fun

cionários civis receptadores, 
>são os responsáveis pela fal
catrua .

HAVANA, 12 (UP) —  Fon
tes autorizadas asseguram que 
o governo de Cuba romperá 
suas relaçlfes com a Rússia, 
dentro de 48 horas. Os jor
nais desta capital acusam; oâ 
soviéticos de criar em Hava
na, centros dc conspiração e 
espionagem, amparados por 
taridores cubanos.
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Um insular do arquipélago 
do Middle-West

1 ACTA DIURNA

ASSIS l'H AtEAUBRIAJNI>

S. PAULO, 5 — No jantar 
que o Clube dos Diretores 
de Jornais ofereceu, ontem, 
ao Cel. McCormick, diretor, 
presidente do “ Chicago Tri- 
bunc” e co-píoprietario do
“ New York Daylly News",

» matutino de maior circula 
rão dos Lstados Unidos, o sr..«.

zòcs da força dc Chicago * |tante, a faculdade de querer 
que a direção do seu espi-ri- (a c  tudo compreender qu sao 
to publico, sua disciplina mo 
ral e política, suas formas de 
■viver, seus, costumes, suas 

'inclinações, seus conceitos de 
defesa nacional, não os fasci- 

mito da universaliár.de.Xssis Chateaubriand, falando j na o 
cm nome da comunidade dos E sera que a variedade. a

assimilação- dos contrastes, o 
interesse pelo que está dis-

Em honra do 15 
de Novembro
:C»re4jál’ d'- qlijll V: s Con*

■ 'is  .tícnicai na Çámara do-* 
-Debutados, -havir retirado 1

i* tL‘ nov_rr‘iii .. lista • 1 

OS ii", ■ i-»rl --- “ l " , g a l  ■
tfcòsi_êle não foi. no t.nal. ex 

j efuido. Ao .subu j projeto de 
lei, agora, a shrtção piefider- 

Pjüalqdá. eBtá consignado o 15 
,o 'de- novembro. Muito bom. A 
j/bubeStiiraçào do 15 de novem- 

U«^Vda*ba consagrada A procla- 
- maçã® da Republica, foi obra 
* de: Estado Novo. implantado

riu 1 0  de noyembio de 193,.
VSejnpve desejou a ditadura 

quo-.ds brasileiros, e especial- 
' biènte os republicano*. esque

cessem o 15 de novembro, pon 
do em realce a significação da 

-: data.de seu estabelecimento.
DuraiVte a época da ditadura, 
e m ‘verdade, festas por» posas 
marcaram os aniversários do

jornalistas presentes, disse, 
mais ou menos, as seguintes 
palavras:

Temes o privilegio cie u- 
culher cm nosso Clube ho.je, 
o coronel Roberto McCr- 
mick. presidente do Conse
lho da M eiropolc Imperial, 
que é o “ Chicago Tribune” . 
Quando a gente se refere, no 
Middle West. ao “ Chicago 

.Tribune” , fala em termos de 
uma força de persuação m e
diterrânea. Existe uma união' 
sagrada instintiva entre o 
diário c a eção do povo a- 
mericano. c.uc ele interpr- i 
o guia.

Fui espectador das festas, 
do seu centenário, para de
por da grandeza do seu pres
tigio. Chicago e “ Chicago Tri 
bane" são ambos centrífugos: 
o que cria uma irresistível 
aliança entre estes dois po- 
los, e uma especie de equilí
brio entre o jorr.al e o povo 

sa que ele sefve. Toda a ga
ma de sentimentos e idéias 
de Chicago se traduz na fo
lha que é o maior padrão da

imagens do universalismo, 
não comprometerão as reser
vas dc saude, a energia na
tiva. o dinamismo da perso
nalidade de uma sociedade?

Seja .como íôr, o rebanho 
dp Middle West reflete um 
carater á parte que não é A- 

' tlanlieo nem pacifico, nos Es

R E T R A T O  D O  B R A S IL

Estados e educação

Estado Novo. enquanto o 15 de J sua vida civica e intelectual, 
novembro passava tristonho. j Não ha em Chicago ^uas di-
?pm foguetes e bandas de mu- 
çj.ca... ..

A d tadura era inegavelme.i- 
te anti-republicana, dai o cui
dado com que pretendia apa
gar tudo que, dc M  modo ou 
de outro, associqs-e os fatos 
do dia presente aos dos dias 
da Republica. Acontece que 
a ditadura caiu, o os ideais re 
publcanos voltaram a irrpe- 

,Xpr na, espirito e r.o texto da 
íei básica de 194 >. Como se 
.iustuicurii. assim. o esqueeS- 

yneiíto do 15 de novembro, 
quando o Parlamento era cha- 

’ ■’ madb a estabeleccA os feria- 
dos", nacionais, chamamento 
oportuno, de vez qve o Brasil 
oferecia ao munclo «r . triste 

■ espetáculo de lazer, co.« feria
dos e dias santos cm to la a se- 

^..tuaua?
— ‘ "'Entre os cinco feriados na

cionais fixados, ficou, assim o 
15 de novembro, cuja comento- 
ração deve. a cada ano, reves- 
tir-se de maior brilho, a docu
mentar o proposito em cuc s: 
encontra o povo bras‘ !ciro dc 
solidificar o regnre republl 
cano.

Mas este comentário não po
de concluir :e i  uma ressalva, 
e esta diz respeito á exclusão 
do dia de Tiradentes, 21 de 
abril. Tanto quanto o 7 de 
setembro. o, » !  de ft^ril s‘mbo- 
liza a independência nacional, 
o ultimo, e«n, ’ tonalidades ain
da maistr.', ®rt ri óticas, porque 
expontaafea>>98ÍSfco invés de cin
co, os feUpdo*; deveríam ser 
em numeroboe seis, para in- 
cu ir o 2 J de abril.

Ao qrfo, busca i: o ' conheci- 
mcnlo^dá-hisUhia pátria. avul- 
ta o êijjcrüdcio .de Tiradentes, 
como toa r  de süas paginas 
mais »igfiHfi%tivas.

A muitos.nie lhes fosse da
do escolher, entre o 7 de se
tembro e o 2 1  de abril, a es
colha recairía no 2 1  de abril.

Prova isso a expressão e-pe 
ciai dedicada ao sacrifício de 
Tiradentes. sacrifício que mar
cou o inicio da luta pela enian 
cipa;ão política do Brasil.

PREÇO DO DIA
0,80

ferentes personalidades: a
do "Tribune" e a outra da 
cidade. Uma está absorvida 
na do outro. Nenhuma pessi- 
bilidade de ruptura do sis
tema de concepções de cri
térios, de niveis, que são co
muns. Esta se retempera na
quela, em suas’ horas de cri
se. de tal modo ambas se ins 
piram nas mestras fontes.

Acredito que uma das ra-

Ao divulgar o .montante das desuesas orçamentarias 
com a edueaeão publica consignadas, pelos Lstados e pe
lo Distrito Federal, em 1918, o “ Boletim" do Conselho 
Técnico^ de Economia e Finanças, em seu numero dc fe
vereiro, traça oportunas considerações sobre o problema 
da divisão do trabalho administrativo em diversas esfe
ras desgoverno, pondo cm realce o que se verifica na or
ganização federativa do Brasil. Em verdade, do advento 
do regime republicano ate cs dias atuais, nossas conv.i- 
íufções; a* estruturarem o estado brasileiro em moldes 
fcdpralivos. detívernm-sc esuccialmentc nos aspectos noli- 
ticos da questão, não fazendo distinções nitídüs em maté
ria dc dislrib-jiçáo dos encargos administrativos.

Esta mistura dc atribu ições c parlicu larm cntc acen 
tuada no cam po da educação publica . Em princip io , há c e r 
ta distinção de poderes no >que respeita a orien tação peda
gógica. fixação  das bases e norm as gerais do ensino. Sain
do, porem , do dom inio da potitica educacional, o que se 
observa é  qüe o ensino, em todas as suas m odalidades e 
graus, vem  sendo m antido, sim ultaneam ente, pelas tres es
feras do governo . Os Estados, porem , feem  cham ado a si r 
m aior parecia de responsabilidade na execu çã o  da tarefe 
educaéional. em bora  div id indo corsi a Fniãb e os M unicí
pios parte dos encargos cora os -ensinos su p erior e prim á
rio, respectiva  m ente.

Basta diacr-se -que para 19IS os orçam entos estaduais 
destinaram  ã educação 1 b il:ão e , , ’í m ilhões d ç  cruzeiros, 
im portância  superior a despesa global dos .M unicípios bra
sile iros c a dotação de todo o M in istério da E ducação e 
Saude. A  despesa estadual com  a educação publica  rep re
sentou, em con ju nto 22,9r, da estim ativa geral dos im pos
tos para 1918, ultrapassando dessa fôrm a o lim iie fixado 
pela Constitu ição de 1916, em seu artigo 169.

O Estado de G o :ás, por exem nlo, consignou , em seu 
orçam ento de 1918, uma verba de educação publica  supe
rior a 17 m ilhões de cruzeiros surgiu com  quase 11.1 m i
lhões para a educação, o ou e equivale a 10,0f ( de sua re- 
ceila  tributaria prevista para 194S. báo Paulo apareceu 
com  mais dc 229.6 m ilhões, o que representa 29,8 f , de sua 
receita de im postos prevista para o ano findo.

tados Unidos e com esse ca- 
rater é maciço e solidário o 
seu grande pastor, hoje aqui 
presente.

0  americano de Mklle 
West acredita que o interes
se constante pelo mundo eu
ropeu sempre ás vesperas de 
uma nova guerra, e pelos 
seus problemas candentesr, 
tende a atrofiar c reduzir a 
substancia nacional. Dai a 
reação desses mediterrâneos 
contia uma participação per
manente dos Estados Unidos 
no drama que agita cs povos 
transatlânticos.

A vontade destes campone
ses duros e pacíficos, destes 
insulares políticos infatiga 
veis se exerce tanto sobre o 
ccrebro como sobre o cora- 
ção .ü les se ensimesir.am nu 
ma especie de celibato com o 
mundo, que quer brigar. Não 
são naturezas para sofrer a 
agua salgada do oceano. Sen 
tem pouco o Pacifico e me
nos o Atlântico. Adoram o 
seu hrizonte lacustre do la
go Michigan. Seu hermetis- 
mo é o dos que só a ferça de 
acontecimentos inelutáveis, 
consentirão em ir na onda 
do cosmopolitismo de uma 
politica romântica de gene- 
ro wilsoniâno ou rooseveltia- 
no. E‘ inútil pensar que a 
fortaleza do americano tra
dicional em Chicago está cap 
tuiada, porque os Estados 
Unidos foram pelejar pela 
segunda vez neste século na 
Europa. Batido o ultimo ean 
didato a ditador europeu, o 
Mid.le West prefere deixar as 
armas e voltar a fazer uma 
vida livre illos compromis
sos militares e de rigidas a- 
lianças políticas, que o le
vem automaticamente" á gucr 
ra. Se aparecer um novo c.m

1 (Continua na 4a paginai

N O  S L A C K ,  S I R !
LUIS DA CAMARA CASCUDO 

(ESTECIAL FAMA O “ D1AKIO I>E NATAL")
t niliram-mc a seguinte estória. Escrevo assim oap» 

traduzir a ‘'.-tory que sr passou na cidade de New íork, 
cm pleno Manhattan o demais pontos da tumuítuosa Cíiy.

Vm rapaz forte c alegre está de pleno bom humor na
quela tarde do sabado c pensa em ir ao cinema. Está eiõ- 
forma, lépido, bem barbeado, dono-do-mundo, jogando beta 
os másculos sob a fazenda carinhosa dc uma Slack confor
tável c ampla.

O rapaz parou deante do (INEjIA FASJIINOS na 
lírodvvay resplandecente. Os “ guichcts" dc venda de ingres
sos abriam nafa dentro do imenso “ hall" cheio de recla
mos coloridos. O rapaz entrou c ficou olhando os retratos, 
l m guarda aproximou-se, alio, ombros dc Hercules bem e- 
ducado, com sua farda verde escura de botões esjfcllian- 
tes c com um casse-tctc capaz dc derrubar o Pão de Açú
car. O guarda, como ia dizendo, aproximou-sc do, rapai e 
disse, baixinho:*— NO SLACK, SUtí E com a mão indica
va. dclicadamente, a porta cm arcada, convidando-o a “dar 
o fòra". ’ ..

O rapaz csqueciã-mc de dizer que era brasileiro, e bra- 
: üeiro do norle, üu»s vezes teimoso, fez-se desentendido e 
avançou num segundo os dez metros que o separavam de 
uma tias bocarras «ia guichel. Estirou *i dedo na direção do 
bilhete. V mocinha, uma "giri’' oxigenada, nem olhou pa
ra a maquina de carimbar cs bilhetes. Disse também, cçiiP 
avozinha aflautada: — NO SLACK, SIR!

Nesse momento o Guarda imponente chegou perto do 
rapaz e repetiu a frase: — NO SLACK, SIR!

Em fare dessa repetição monotona o rapaz atinou que 
o palavreado era com a sua slack tão bonita. Saiu do FAS- 
1IIONS e foi para o EXPORT. Mesmo fenomeno. Andou in
do para outros. Idemc

O rapaz descobriu que, na cidade de New' York, terra 
da liberdade, patria do individualismo, cidade para fazer- 
se o que se tém na cabeça (segundo a fama), ninguém pó- 
de ir a um cinema dc primeira ciasse, de segunda classe, 
de terceira classe, enfim na Broadway, vestindo o nosso 
popular SLACK. O “ slack” c permitido nos domingo» pe
la manhã, somente pela manmã. Depois das 13 horas, nada 
dc “ siack” se quizer ir a um bom cinema em New York,

Curioso, nãa c verdade? Aqui n«u,ía cidade do Natal 
o “ Slack" é roupa de gala para festas oficiais, par» bailes 
do Acro Club, paia cinema Rex durante as chamadas se*- 
ócs-chics. Não ha jeito de concertar porque o rapaz que 

usa o slack” esta convencido de ser moderno, elegante, 
atual e usar como se usa... em Nev: York.

vn at-tf*.A nota noiueguesa e a
demarche 'de Stalin

DOROTHY THOMPSON 
(Copyrigíh doa “D. A,’’ )

NOVA YORK. via rádio — A 
una t;a Noruega à U ..ã< > ao- 
viélica, em que 
io <!.o explorar a possibiUeÍBcte 
dc adera" à ai un,ca do Atlânti
co Norte, lança nova luz sobre 
rs condições da paz fio mu roo, 
> é animadora.

E’ duvidoso, se nos í-hs ue 
19-!5. ou uo decorrer dc 1947, a 
Noruega, país que .em froutei- 
■a com a União Sov.ética, lería

>uí ado ensinar lal. nota. Aquele 
ttín-.po. a repeutiüa clesinòbíli-

....... ..................................................................................
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UM PRODUTO DO
tAIORATÔllO UCQ» Dl C\tAU XÀVlfíJPD

Já está em condições

(U.P.' — 
o illdus- 

ilcilo Jor- 
íos iurna-

de exportar
BUENOS AIRES., 11 

Aclià-se tússiâ capital 
irial c jdih iutBztíi btnsi 
ge Camaea. FalW»a«i 
lista», o si. Jpfgc Cantara aíif - 
mou que ã Çicleruigia brasilei
ra está ein condiçôe, não so
mente de abastecer o Brasil, co
mo também exportar, especial- 
mentd pare» a Argentina,

O movimento político para i 
nodiiicaiüo da mesa da Ca- 
mara constituiu-o primeira si
nal positivo da articulação ofv- 
c'al para a sucessão presiden
cial. Conforme informamos 
em nota recente, o governo 
dispos-se a tomar jrosição; o 
general Dutra orientou a .po
litica paríidaria no sentido dc 
obter defWçCes. Outros sinio- 
n as sãc esperados para o cor
rer das próximas p>oueas se- 
eçíinas, inclusive transforma
ções en algun; altos postos 
•je direção Ho pais. O Ministé
rio da Justiça poderá, de fato. 
ter um novo chefe. Um alto di-. 
rigente do PSD dutrista — por 
s nal militar —  disse-nos ho* 
je q ie as espadas políticas Co
meçam a : cr desembainhadas: 
cm surra, que o governo come
ta efetivamente a intervir. 
Acordou rcalmcntc o presiden
te da Republica diante' do 
troar fia u.arcba fia sucessão; 
ia ficando o general Dutra pa
ru trás, fiel á sua tese inicial 
de que* não tinha candidato e 
esperava que o* partidos sur
gissem com um dign0  do pos
to. Esperava o plesidenté. no 
entanto, que esse candidato 
fosee previamente levado ao 
seu conhecimento — o’ ouc não 
aconteceu. Dai o seu desper
tar perturbado e seu desejo ds 
intervir, na medida' de sua: 
atuais possibilidades.

Somente na quinta-feira de

Nereu Ramos levanta mais uma 
vez a hipótese da coalizão

pagtidaria
Carnaval o general Dutra sc 
convenceu'de que real .rente a 
sucessão estqvar? em ofensiva. 
Um amigo pblitico o advertiu 
do ir.ovi i entrr ‘jirq-aliança en
tre o brigadeiro e o PTB, per
guntando-lhe intrigado se o 
seu ministro da Justiça nada 
lhe dissera a respeito. O ge
neral Dutra respondeu em lin 
guagem telegráfica: “ o min s- 
tro da Justiça não existe” —• 
e desceu na manhã seguinte, 
pura a sua longa entrevista 
cora o genèraf (Jjois Monteiro. 
O cfóe n arcou o inicio da pres- 
sãp do governo federal, den
tro dos movimentos partidar.QS 
maí-ginais em beneficio deste 
ou daquele candidato. Crescen
do de intensidade e de ampli
tude o trabalho político das 
alas partidarias divididas. o 
momento político entrou em 
grande-confusão. Nezse meio 
termo.■ surgiram .as inionva- 
çíes mais. çontraditor as, in
clusive a de que os senhores 
Nereu líamos e José Américo 
estariam articulUndo u:ra can
didatura civil, a ser apresenta
da na PSD e UDN: seria a

iUAKROQUIM
em bens

MURILO
candidatura inica 
cio da qual tantos círculos po
líticos trabalham sem êxito, 
até este moirento.

Encontrei justamente os se
nhores José Américo e Nereu 
Pomos, conversando no Senado, 
apôs a sessão. Provoquei a 
questão, e o paraibano acen
tuou: “Já lhe havia dito, e re
pito, que não mantive qual
quer entendimento cox  o se
nhor Nereu Ramos nes.-e sen
tido. Fazia mesmo cerca de 
três semanas que não tinha 
qualquer conversa coín ele 
sendo esta a primeira. Não. 
jamais cogitei ou cogitamòs 
do assunto” . O vice presiden
te observou, por sua vez: “ E* 
uma verdade; jamais mantive
mos qualquer entendimento, 
com o objetivo citado” . E 
quais os objetivos do "candi
dato’' Nereu Ramos? O vice 
presidente responde, sorriden
te: “ Você se reoorda do dis
curso que pronunciei na Con
venção Nacional do PSD? Ne
le está o meu pensap ento des

crito; foi um discurso escrito 
e, portanto, meditado. Acen
tuei r.clc que, devido a circuns
tancias eventual’-, os partidos 
] odern e devem entrar em coa 
lis» es” . Quis o senhor Nereu 
Ramos, ratificando aquela fra 
se do seu discurso, salientar 
as suas disposições conciliató
rias, como chefe do part do ma
joritário è, sobretudo, como 
candidato natural do mesmo. 
O que, sem du-.-ida, abre mar
gem para ponderações espe
rais, na analisa do fenomeno 
partidário da sucessão.

Se. co x  efeito, o prenderuc 
do PSD reáfirma que existeui 
ocasifbs em que "os partidos 
podem e devem entrar em coa- 
!isàes“ , que dificuldades insu
peráveis existem para um on- 
trosamento dos doi/ maiores 
jfrtidos raciona s. incluindo 
também o Partido Trabalhista? 
Os obstáculos conhecidos ou 
àté agora considerados intrans 
poniveis, tão justamente os 
candidatos naturais. O proprio 
vice-presidente dá Republica é

v.a o õ.eae- ' .- ação uo: Estados, U.i.cr-;. a ui- 
certeza úas ciíietr zes .políticas, 
americanas, a coíjfiamçà ..dós 
i,inücios comujifSta§ europeu, ;a 
presença df> Exercito Vermelho 
ás portas iia Europa ocidcptài, 
ora.n motivos de desânúxio pa
ia tis europeus que meditavam 
obre os problemas do íutur<J, 

temerosos de que esses, exer.ci- 
1 tos por otimismo ou exceéso de 
otimismo, avançassem, corno 
pi«diz,a.n afadns oficiais IVa;- 
sos. aré f> Atlântico. . .

Reconhecia-se que. se o íizes- 
,-e, nada podería t f:tê-los, a hão 
. er uma nova guerra mundial, 
travada em solo europeu. Os 
diligentes europeus unagma- 
vam-se apanhados entre Cila e 
Coríbcnc, e isso lhes paralizaya 
as idéias e a vontade. .. .

Agora o ato da 'Noruega, unia 
,, , ,..çõcs-ocioenta-ir. mais fra

cas t* mais expostas, dá a étr- 
lenner, em primeiro lugar, que 
,cus próprios cotouuád^S . gp* 
cara de pouca -fifU.t-ra.*ii|;,SCKun- 
qo. ouc seus 1 deies hío pro- 
■ , 1  Uma ag ressão. soviética co- 
-,o reação à at: íude,mta»eguer 

em poucas puiavras, .qpq se 
a rtusa,a. .-.oubif;* bibe os’ Estados 
Un/dos ooíe.iacrão um país eu- 
«,peu aiaeauo. não atacará.
£ ’ um autentico ^passo çra di- 

-eção á paz; Porcfue, Uth dos 
meios de se fazer da guerra de 
agressão coisa icoita é 
tentações. Por haver

Hitler a tentação dé travar

oferecer
oferecidoum deles e não o ignora. M

dc de oue rcucena tom a con- j ”mn suct.sso unia guerra coh- 
cil acão, pode ti ansfonrar su
bstancial c completamente c 
panorama poli tico. Intagine- 
se por exemplo, que parte do 
senhor Nereu Ramos ura mo
vimento ijo eentido d«j que en

tra o Ocidente com as costas 
garantidas pelo pacto eom a 
Rússia, ti própria União SpyjÇr 
tica, seja qual for a 
está envolvida na responsabdi» 
*iade pela segunda Guerra Müii- 
dial.

i a  terceira coi-,a aniuiauorà con-rc. cem •> duecao da UDN ’ IK , ... & afirma-na nota norueguzsa e u aurm» 
uin no.i i: — ou i rincipalmentc) çâo (i(j governo uoruegéus de 
r.nia íormu a de concJiação? [que a A Noruega noc propor-
O problema da sucessão esta 
ria parçialmeute solucionado 
\ questão e'tã em saber st 

estan os efetivamente num da 
qvcles momentos p.olitico.- e r 
que os partidos podem c de
vem entrar em combinaçõés. 
A resposta encontra-se com a- 
direp e ; partidarias; a suces
são 'oi levada a publico atra
vés ue idas part darias, exi
mindo-$;c oficialm.vnte os par
tidos a tomar qualquer coir 
prof.isio. A confusão resul
tante foi tremenda. Não é pos
sível deixar para 1950. confor 
me, tantoi ingenuamente pre 
tenòfjam a olurâo «lo jsrobl -

cionara bases a uma agressáp 
americana á União Soviética. 
Nesse ponto, a Noruega está 
falando por toda a Europa. ;

A Europa • deseja a proteçfio 
americana contra a expaasio 
armada da potência niâis forte 
do continente europeu. A histop 
ria europiéia lhe fiz, que inde
pendentemente de ideologias, * 
pjotencia militar mais ft̂ rte do 
continente repetidas vezes ten
tam submeter -os Estados euro
peus; a Espanha, quando erá (a 
mais forte: a França de Napo- 
leáo; a Alcmanlip de Kaiser Ç 
de Hitler.

Sempre, a Europa foi aglva 
por uma potência de fqra, que 
se juntou a sua própria rçsic- 
ienéia pela Grã-Bretanha, quati-

esta era mais forte; pelos
ma. El - c-stá ::a rua e a obs-) Estados Unidos, nas duas Ú1K- 
tin.içào de reif.flá-lo torna ain j n,:)S tentativas. E, nas ultimas 
da mais difícil o que bem po
deria ser. desde já, melhor e 
mais naciamente solucionado. 
Dr.de que o general Dutra re 
sorveu intervir, chegou a horr 
das direções partidarias. Já c 
«oronei Juraei Magalhães foi 
a Bahia, a í ix  de trazer. } ara 
o piano nacional do seu parti
do, a opinião do partido no teu 
Estado,

duas guerras, a incerteza quan
to” a atile- ' dos Estados TjhluOs 
aumentou mudo a tentação d í 
agressor. - -

Mas u Europa não quer, .ÕU 
não tenciona. proporCiónav 
qualque.' teiitaçao para UU) - 1  
cruzada americaint contra qs 
Soviéts- Nenhum líder alhéiicai- 
Uo. a aespeito de que diga ,a 
propaganda soviética, teucipòá 
empreender tal cruzada; ntas os 
Estados não devem ficar a ir.er- 

(Continaa na 4a pag.) ' ^
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poarn
l o jd l  b r a s il e ir o  —

O paquete Rodrigues Alves 
é esperado aqui dia 2 2 , vindo

norte. Prosseguirá para o 
sul. até Santos e escala.

--- Do Uio é esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Rrosfeguirá para Belem e es
cala.

-— O paquete Campos Sales 
saiu do Rio dia 4, sendo aqui j 
esperado segunda-feira, pela 
manhã. Do nosso porto, pros- 
segu rá para o norte, até Ma
naus e escala.

—  O paquete Duque de Ca
xias está sendo esperado aqui 
dia 16. vindo do norte. Prosse
guirá para o sul, até Santos e 
escala.

—  O cargueiro Rio Gurupi 
é esperado aqui na 2 a quinze
na deste, vindo de Belern e es- 
rala. Prosseguirá daqui para 
o sul, até Porto Alegre e esca
la, recebendo carga.

—  Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tos do norte, até Natal, os car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
eendo aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
áo porto de origem e escala, 
recebendo carga.

— De Porto Alegre, saiu em 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei
rante, sendo aqui esperado dia 
18. Retornará daqui ao porto 
de origem e escala, rereber.do 
'■arga.

COMPANHIA COSTEIRA — 
O paquete Itahité está sendo 
esperado aqui, dia 2 2 , vindo de 
■Belem e escala Prosseguirá 
para o sul, até Porto Alegre e 
escala.

—  O cargueiro Arassu’ ? 
aguardado aqui dia 16. vindo 
de Santos e escala. Retornara 
daqui ao sul, escalando 
Cabedelo, Recife, Rio e 
tos. recebendo carga.
■/ —  Ü cargueiro Campinas 6 
pgvardado aqui hoje ou ama- 
chi» vindo do sul. Retornará 
4<j*fcôssq porto ao sul, até San- 
toa Cescala, recebendo carga.

COM. E NAV. — 
está sendo espetado 

it~àia 25, o cargueiro CáhÚ 
Pçúqqí irá a Areia Branca. 
•jjíOpRE MAC CORMACK -  
QjMormydove ó esperado aqui 
djá 12, procedente de Nova 
.Y8 rk.’T)o nosso porto retorna-* 
rá a o  de origem e escala, reoe- 
irehdoi carga.
- „ -— 0  Mormacdale 6  aguar
dado aqui dia 23, porcedente 
dem ova  Yortc e escala. Do 
roé:o porto retornará ao de 

• orippra. recebendo carga 
PJtOXIMAS SAÍDAS DE

RALTIMORF.. FILA
DÉLFIA E NOVA 

' YORK
—  Q Morn-.ackite sairá dia 

1 1 - <je março.

em
San-

—  0  Mormacreed sairá dia 
25 de março, todos para por
tos brasileros.

THE BOOTH LINE —
— Está sendo esperado de 

Antuérpia e Londres, na 2* 
quinze ia de março, o vapor Bo- 
niface, que receberá carga em 
nosso porto para I.isboa, Li- 
vcrpool, Londres e outros por
tos do continente europeu.

— Para a l tt quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vaprv Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia Informadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta c i 
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6  horas da ma
nhã, e para Campina Grando 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Recife ás terças-feiras e sa- 
bados.
AVIAÇÃO

AEROVIAS BRASIL — Do 
Rio para Belem. passou dia 8  
o PP-AVQ, tendo desembarca
do aqui:

De Recife: Manoel Rodri
gues Cardoso, Arquimedes de 
Aiaujo Rodrigues e Haroldo 
Ferreira. Conduzia cm transi
to 7 passageiros.

Embarcaram, para Fortale
za: Mariâ Coriolano Campos, 
Francisco Coriolano Campos, 
Julio Coelho de Lima, Antenor 
de Araújo Silva,_ Manoel Pin
to de Azevedo e Francisco To- 
ni Junior

— De Belem para o R o, 
transitou dia 10, o PP-AVQ 
desembarcando aqui:.

De Fortaleza: Toniaz Dias 
Filho e Agostinho S. de Sou
za. Em transito, 0 passagei
ros.

Embarcaram, para Recife: 
Romualdo de Oliveira Amorim. 
v aldomiro Marques, Vandie1? 
Lones e Ivone Gomes.

Para Salvador: Rafael Go-
TT 9S . - ” *. * ,

Para o Rio: Marilda Varela 
Raulino e José Maria C. de 
Albuquerque.

Pedirá o prosseguimen
to do estudo sobre a 
participação da Italia 
no Pacto do Atlântico
ROMA, 11 (U.P.) — Anuncia- 

se nos círculos berri informa
dos ciesta capital que o primei
ro-ministro De Gasperi solicita
rá hoje a Camara dos Deputa
dos, que prossiga o estudo a 
respeito da participação da Itá
lia no Pacto do Atlântico Nor
te.
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Avenida Deodoro, 635 —  Fone: 1531
-------  h o j e  -------

Matinée ás 15,30 —  Soirée ás 20 horas

Lafite, o  Corsário
—  AM ANHÃ —  Matinal ás 0,30 horas —  

Matinée ás 15,30 —  Soirée ás 18 e 20 horas

Aos que porventura já amaram. . .  Aos que esperam amar..  
A téla apresenta a mais empolgante historia de amor! 

CARTA DE UM A DESCONHECIDA
— com Joan Fontaine —

Historias verdadeiras, historias vividas-lV

Facchini dominou a roleta
Aventura galante ou paixão do jogo?--A 
indicação da adivinha-Quatro dias de fe- 
bre--20 milhões de liras depois de um mo

mento de pânico, á hora do suicídio

in form ações úteis

M00R E-McCOR MACK

MORMACDOVE” Esperado de Nova York e escalas a 29 
do corrente, receberá cargas para Nov3  

York e Philadelphia.
PRÓXIMA* SAÍDAS DE BALTIMORE, NOVA YORK 

E PHILADELPHIA
/M ORM ACDALE” Sairá de Nova York a 25 de fevereiro 
**MORMACKITE”  Sairá de Nova York a 11 de Março 
"MORMACREED” Sairá Je Nova York a 25 dc Março

M M
Mais Informações com

E-McCORMACK (xivrcicio) S , A .
rtSCIFE - SAO LUIZ - BAHIA - RIO - 
ksAHTOS - BELÉM - SAO PAULO 
WATALt Rua Frei Mlguellnho, 14

RUY MOREIRA PAIVA
rONKS 1*41 • IMS — CAIXA POSTAL H

i i  7" %3Sk *

FM ELEITOR DESILUDIDO
GEII LIO — Lm eleitor me pediu que eu não recomendasse 

outra vez nenhum nome que não fosse o meu!.
O JORNALISTA — Porque senador?
GETIILIO — E‘ que ele não se deu bem eom a minha pri

meira indicação
(Oharge de Augusto Rodrigues — Distribuída pela Meridional

A (i E N T E S
SOLICITAMOS NO INTERIOR OU NOS ESTADOS 

PARA UMA NOVIDADE MUITO LUCRATIVA 
PEÇA LITERATURA GRÁTIS SEM COMPROMISSO

E O T O  P E R D IZ E S  L T D A .
CAIXA POSTAL I14-A ------  SAO PAULO

SAN RENO — Ângelo Fac
chini titubeia como um bê
bado. Espairece no jardim do 
Cassino onde a frescura da 
noite lhe dissipa a embria
gues num abrir e fechar do- 
Ihos. Le\ antando as mães á 
cabeça, deixa-se cair num 
bar.co. Os últimos quatro 
dias desfilam-lhe diante dos 
olhos como se fosse um fil
me — precisos, implacáveis, 
maus verdadeiros.

Deixará Veneza a semana 
anterior, onde retirara nada 
menos de quinhentas mil li
ras. por conta da Companhia 
de Seguros de que é empre
gado, em cheques sucessivos 
sobre Ama casa bancaria.

Abraçando u mulher e os 
três filhos, partira com uma 
pressa suspeita — em “via
gem de negocies” , dizia ele — 
com tempo, apenas, de * fe 
char a mala. Não quis que o 
acompaniiassem á estação, on 
de cqmprou duas passagens 
para San Remo. via Milão e 
Gênova.

Diante dele instalara-se, no 
mesmo compartimento, u’a 
mulher. Aventura galante», 
fuga amorosa Nada disso: 
— paixão do jo g o . ..

No mundo de 1948, em que 
a vida corria precipitadamen
te, com a velocidade de uma 
V2, Ângelo fica indignado 
por se ver marcando passo 

■numa carreira sem futuro e 
sem gloria, diante de fede- 
lho:? de vinte anos a se enri
quecerem no mercado negro 
ou nas especulações da Bol
sa.

Bem sabe ele que o jogo, 
com o casamento 6  a maneira 
legal e mais rapida de apro
priar-se dos bens alheios. 
Mar tem um plano: tomo
' ‘emprestado” esse alcance 
de quinhentos mil liras e 
Companhia de Seguros pa
ra a qual trabalha- Islo será 
só por alguns dias, vi:'.o que 
a roleia de San Floro vai 
torna-lo rico, sim. riquíssi
mo. ..

Uma “ martingale” , Melhcr 
do que isto: urra vidente. A 
pessoa que está assentada 'de
fronte dele no trem é uma 
das ocultiitas mais conheci
das da Cidade dos Dogs: as
trologia. quiromancia, tudo 
ela conhece. As suas extra
ordinárias predições fascina
ram Ângelo. Não lhe afirmou 
ela:

— “ O selò da Sorte está 
sobre ti. Dezembro < verte-a 
rico, si souberes preservar 
ou si souberes parar no mo
mento oportuno: si esperares 
2 0  não pa ssnrto de c in co .. 
Olha cs signos geométricos: 
tuas testemunhas são Câncer 
e Amissio (a Prisão e a P o 
ta), mas eles formam teu

Pierre André Verber
Juiz que é “ Fortuna Maior” ?

E partiram para a Grande 
Aventura. Desde a chegada, 
Ângelo correu ao Cassino, a- 
companhado da Adivinha. 'E- 
le assentou-se a uma mesa, 
enquanto a mulher, de pé de
trás dele, asoprava-lhe as 
números a' jogar.

As primeiras jogadas fo 
ram surpreendentes. Ganha
va sempre. Os jogadores con 
templavam com estupor esse. 
casal estranho.

Depois os ganhos , espaça
ram-se. Trocaram de mesa. 
A sorte voitou-lhe passagei
ramente. Cessou por ocmple- 
to ir.ais tarde.

No segundo dia. Fícchini 
jogou como um louco Trançan
do fichas de 1 0 . 0 0 0  liras e 
iorto e a direito. A ' tarde de 
volta ao hotel os vizinhos de 
quarto ouviram violenta dis
cussão.

No outro dia, a mulher to
mava o trem de volta, en 
quanto o italiano continuava 
a perder.

O quarto dia consumou a 
ruina de Ângelo que emagre 
ceu horrivelmente. .Desde a 
vespera que não comia, aban 
donando por assim d izer a 
role'a.

Finalmente a ultinvi ficha 
de mil francos foi apenhada 
pelo ancinho do “ croupier". 
S e n h o r !...”  exclamava este.

E agora. Ângelo leVanta- 
se Jentanente do sen Nanco, 
apalpa o revolver que traz 
no bolso do casaco e dá men
talmente um “ adeus”  deses
perado aos seu s... Atráa de
le, uma voz estrangulada lhe 
diz num gemido:

— “ Por caridade, senhor...”
Com utn gesto maqvinej, o 

jogador levanta os ombros 
arqueados e rebusca o fi ndo 
do bolso, desesperar»'ndo De 
t;.ixo da arma, dobnado em 
oito, um bilhete de com ' li, 
ra s ...

Ângelo se ergue de um pu
lo. atropela o mendngo e tor 
na a entrar como libia b; i? 
na sala de jogo. E ar senta-se.

Por que arriscar-se quando 
ró se tem urra nota t 'e  cem 
liras?.

Mas ele sabe que o  mila
gre vai começar. E ganha re
almente! Uma “ martingale” 
simplissim-i: o cavalhcrro de 
defronte veste um caraco de 
4 botões. Ângelo jogrjá  4 
pleno: trinta e seis vetes a 
jogada. Tudo sobre 2 0 .. . 
(São vinte horas), Repo -ter 
sobre 3 5 .. . (Ele tem tri.Jta 
e cinco a n os.. . )  E assim pior 
diante.

E a sortir vem, inrolenhe. 
Em três horas, tem Angeki 
diante de si dois milhões de 
liras. E abafa a banca pelja

primeira vez. 
tinua.. .

E a coisa con-

Quatro dias se passam, Ân
gelo abafa a banca centro 
vezes . ainda. E Ângelo tem 
2 0  milhões de lh-as. agora.

A voz da profecia:
— “ Espere 20 e não passe 

de cinco” . . .

Ângelo levanta-se. Nunca 
mais há de jogar. De volta 
ao hotel, aruma as malas e 
corre á estação para- voltar 
de trem a Veneza. Dois in
vestigadores- dão-lhe voz de 
prisão. Mas Ângelo não fica
rá muito tempo preso. Seus 

Ipatrões aceitarem o reembol 
so  e desistem da queixa-cri- 
me.

Ângelo Facchini venceu a 
roleta.

FARMACIAS DE FLANTAO
Farinada Maia, á praça .Se- 

:e de Setembro — Cidade Alta.
Farmacia São José, á rua Pre

sidente Quaresma — Alecrim. 
ÍTLMES DO DIA:

RIO GRANDE — A ’s 15.30, 
e 20 horas — "Lafite, o Cor
sário” , com Fredriek March. 

Preço: Cr? 7,20.
REX — A ’s 15,30 e 19,45 — 
O Filho de Lassie”, uma pe- 

icula em tecnicolõr, de gran
ja aceitação.

Preço: Cr? 6,00.
S. LUIS—A’s 15,30 e 19,43— 

“Aquele Dia Inesquecível ” , 
uma soberba produção da RKO 
com Martha "Scott e John Mills 

Preço: Cr? 6,00.
S. PEDRO — 15 30 e 19,30 — 

“ Emoção Secreja” , uma peli- 
cu!a de alta dramaticidade, 
eom Claudette Colbert, June 
Alyson.e Vã alter Pidgeon.

ALECRIM — 15,30 e 19,45 — 
“Conspiradores” , um filme de 
mistério e amor, com Heddy 
Lamar e Peter Lorward. 
PAGAMENTO NO TESOURO 

FEDERAL
O Tesouro Federál pagará 

até o dia 15:
A todos que não receberam 

nos dias indicados. 
TELEGRAMAS RETIDOS:

Encontram-se na Diretoria 
Regional dos Correios e Telé
grafos os seguintes telegra
mas retidos: *

Antonio Justino Medeiros; 
Antonio Paulino; Anintas, rua 
Deodoro 625; A. C. Oliveira 
Hotel S. Luzia; Artur Grant 
de Olheira, Hotel Santa Cruz; 
Urgente Boddo; DR para Car
doso; Evangelita Cavalcanti, 
Campos Sales 707; Felismina 
dos Santos; Gerais para Dan- 
te: Ifelio Golvão, rua das La- 
-angeiras 40; Gruana; Lsa 
Fe'oquetera & Cia.; Jovilan- 
do: Dr. João Preter, Farmacia 
S. Jorge; Joaquim Aleixo dê 
Medeiros, Praça Augusto Se
vero 255; Leoncio de Olive ra. 
Mercado Pubiico Cidade Alta; 
Maurício Lima, Pensão Ame
rica 597; Mesquita para José: 
Mae'ano Rnntas', rua do Areial: 
Romeu Diniz, Av. Afonso Pe

na 529; Sociana; Tangara; Vi
toria; Zeciecio; Joventina Go
mes dos Santos, rua da Concei
ção 77.
Registro Civil

Foram feitos, no 4o Cartó
rio Judiciário, desta cidade, no 
dia 8 , os seguintes registros: 
NASCIMENTOS:

Aurea Tavares de Sousa, 
nascida no dia 2 2  de agosto de 
1927, filha de Julio Tavares de 
Sousa e de d. Josefa Bezeíra 
de Sousa;

—  Severina de Almeida Bar- 
ros, nascida no dia 8  de março 
de 1949, filha de Luiz df Al
meida Barros e e . Izabel Mar
tins de Almeida;

— Heleno Aqu‘no do Nasci
mento, nascido no dia 23 de 
maio de 1924, filho de Aquino 
Manoel tio Nascimento e de
d. Zul.r.ira Maria da Concei- 
ção; __

—  Joana Soares de Melo. 
nascida no dia 24 de setembro 
de 1924, filha de André Feli
pe de Santana e de d. Liúza 
Soares de, Meio;

— Fracinete Nunes dos 
Santos, nascida no dia 2 de 
novembro de 1926, filha de 
João Alexandre da Silva e de 
d. Maria José dos Santos;

—  Maria Verônica de Fran
ça, nascida no dia 29 de janei
ro de »949, filha de Joaquim 
Rodrigues dos Santos e de d. 
Maria da Soledade de França;

— Dejane Maria Monteiro, 
nascida no dia 2 1  de dezembro 
de 1946, filha de Julia Montei
ro.

— José Nelson Chagas de 
Franca, nascido no dia 6  de 
março de 1949, filho de Miguel 
Antunes de França e de d 
Nis:a Chagas de França.

CASAMENTOS —  Não houve 
OBITOS:

Antonio Monteiro, * com 5 
meses e 28 dias de idade, filho 
de José Monteiro do Nascimeu- 
to e de d. Leticia Gabriel do 
Nascimento.

OR, JO ÃO  T IN O -  
CO F IL H O

MEDICO PARTEIRO 
Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos. Mo
léstias u e  Senhoras, Diatermo 

Coagulação, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

Lora prev lamente marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Rian — 
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

Atenção! Atenção!
“ JOIA DE ESTIMAÇÃO

PERDIDA”
Desapareceu no ultimo dia 

de carnaval, durante o corso, 
“ Um raro e lináissimo reío- 
gio Classic-15 rubis, todo de 
ouro” , proprio para senhora. 
“ A Policia em busca” , roga 
a pessaa que achou, telefo
nar para o numero 1416 ou 
se entender pessoalmente 
com a proprietária da refe
rida "Joia“ , dona Carolina 
Mattielle a rua Mossoró, 723 
que, será sumamente bem 
gratificada. .

)

l

NflO mPA R T O S  DIFÍCEIS
O A R TO S difíceis são, muitas vezes, o  resul- 

tado de uma saude precária. Prepare-se, 
para um ‘ ‘bôm  sucesso” , tom ando Gravidina. 
Gravidina fortalece o organismo c  prepara-o 
para os partos rápidos e felizes. Gravidina 
fornece às mâesinhas os principais elementos 
de que necessitam antes e depois da chegada 
da cegonha. A m aior p rova  d o  va lôr de 
Gravidina são os seus 30 anos de existência.

t UM H O D U T O  no  lAtOMróftfU IfCOX Df C A C A U  X A V I t t  i .m . 4
i b m
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Crônica Social
(Conclusão da 5a peg .1) 

nesta capital, em sua residen- 
á rua Princesa Izabel n° 705, 
o falecimento de d. N a t a ) j  
Pinheiro Galvão. esposa do m‘. 
Joaquim Coelho Galvão, pro
prietário nesta cidade e ay ri 
cultor no interior do Estado. | 
A extinta desaparece aos õ» . 
anos de idade e era filha ck> 
saudoso prof. João Tibureio da 
Cunha Piuheiso, deixando ou 
seguintes filhos: dr. Neófito 
Pinheiro Galvão clinico eat 
Currais Novos,, dr. Pauio 1 ’i- 
nheiro Galvão. medico nesta 
cidade, dr. Cldenov Coelho 
Galvão, engenheiro agrouomo 
e professor da Escola Superior 
de A gr ono .1 ia de Lavras. V .- 
mas Gerais, Jo.s' Coelho Galvão 
acadêmico de agronomia na 
Bahia e criador em Goianinha. 
deste Estado, Luiz Pinheiro 
Galvão, estudante nesta capi
tal. Maria de Lourdes Galvão 
Braga, esposa do sr. José do 
Castro Braga, funcionário da 
Shell, Valdemaf PitAieiro Gsd- 
vão. estudante nesta'^eidad 
dtosalvo Pjnheiro. Gmlvab, 
demico de Odont ofogiti -p 
«a s  Gerais, Maria. Natéli: . 
na da Faculdade''áç- OTotttoIo 
gia desta cidade,'MílttHVPi
nheiro Galvão, acádehíicA J‘de

C R I M E  E  C A S T I G O

Medicina em Recife e tVelltfig- 
hnheiro "Gaiváuc.álunt) do 

Colégio Estadual, alSÃ; dé ‘TO
netos. Pessoa bastante rela 
eiohada em nossos riieios, suA 
norte causou grande conster
nação a todos que a conhe
ciam

Vitimada por um derrame 
cerebral, foram inúteis os so- 
porros médicos utilizados, vini 
<lo a falecer minutos ajjós 
lacofnetida do colapso .-*(/ sVÍ 
sepultarr.ento se verificoii ‘ níi 
manhã de ontem, para o Cexi- 
terfo do Alecrim, com o com- 
parecimemto de grande nume
ro de peâsoas. saindo o feretyo 
da casa onde se verifico i o- 
obito.

Dr. Genaro Florio
Clinica Médica do c da criança 

Doenças de senhoras 
Partos — Perturbações da Gra
videz — tratamento das varlzes 

— Ondas Curtas — 
Eictrocoagulação 

Consultorio e residência: 
Avenida Kio Branco, 761 

Fone: 2417 
Horário: 13,30 horas, em diante

Um invento eletrôniço 
para auxilio aos 
cégos
WASHINGTON, iU.P,> -ç - f  s* 

tá sendo estudado e. ireUioísdcí! 
nos Estados Unidos .uiu .invenõj 
to eletrônico que tra.isfcjáiia .&>♦• 
letras impressas èm ràns áudi-.é
veis, < ------------- ;í-
forma

ALUGA-SE a casa na praia 
de A rea  Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar I.e- 
blon.

Tratar com Madruga na Ca- ] 
mara Municipal.

Y EN CE-SE ou tro a- e por 
objeto da \a'or a Mercear a de 
Fráncsm Capistrano. Trata.’ 
na Av. Rodrigues Alves. 55!

elo telefone 2 0 0 2 .ou

T E K R E N O S
VENDE-SE um terreno mé 

dindo 2 0  metros de irente poi 
25 de fundo, em excelente lo 
eal da rua Mipibu’ , nesta cida
de. Informações coul Ismae. 
Ramos das Neves, neste ves
pertino .

í )  í V K  R  S O S

;}£- 2  um cofre niar-
m Lua tai .q” . senti-novo. A
ratar na ' i nt.atar a Silva” . ( .:
,1-i.i u !e o" ' 2)91.

VENDAS v um torcedor d -
r n i av.a i íiovo coro instalação
‘ictrica c í,,m balcão de vidro
: edindo do:c metros. A tratar
i rua Chile 79

u i n d oINos oastiaores uu muuuu

L U A  M I L I T A R
Por Al Neto
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tencia do trabalho ío, çaiio i;a 
Jau e. A " iprepqféSi^. C r .ã o  Sovai', 

que d apaielho .èpiióiÇ-St* Jtfo-ç.' o-

rebro eletrônico 
e um .alto-falante. A

gei
e x ^ ^ m -^ a - ' Cunseluo Ecouomicp e Se ai
conjunto dc õín < «w Nações Ui ss, :-ob.-e a ox

.ca. No avii? 
sobre esto assomo,

ve ao longo cie caàa lir*ó uaíci que ovacie.. e:ne . e. em 
tipos, minúsculos líibijs- à e Á f i *  hipótes afeu» • -> goveeno de 
os catódicos explor«iá-ca4áj>-;; Moscou comum • -i no i .qur ,- 
tra com oito .aiu, iid.lúz Voç.r>! > mlernac.onal eçiamai.u por 
denados em lfnhas vertiemsí rouela c.-gan zavao Muo.-cal noi - 
Quando o jato ««£.»* Tiássa so-j »ea aer.cmia. Se a Rússia c o 
bre oualquer po: eào -«-^ura' tiaç, im .co pais oo mundo que u- 
letra sofrp um cropuxã cpiiv ê.*; pce o us-peçao^das i«H e^p.o- 

us/rlÊtoral' ’ ' - ' “refletido na unidadç 
Aí o empuxo é c.> Ha'so‘eletco-fc 
nicamente e depois da létia tei’j 
sido completa mente "lida". cv 
numero total de empuxos é ano-  ̂
tado peta uniúnue seleto tá- Es 
te numero, que Vuua de acorda 
com a letra, atua urna Lta mag
nética ná qual a lelra foi a-, 
vada por uo.a voz humana 

O aparelho, lal como.se apre
senta atuahnecite,: 'é custoso e 
complicado. Os inventores acen
tuam que serão necessaiiOs 
muitos anos ainda para que sè 
aperfeiçoe totalmente o apare
lho, de forma a se: adotado de 
forma geral. C.

Numero avulso
0 ,8 0CrS

Ameaçada de ficar sem 
café em pó . > ;
BELO -HORIZONTE. H . tM 

— Esta capital ej.iá _ >:n am 
ne:ic*a-de fica. stv i.-.cafq.-ep‘i 1 
em consequência -oa <>dcifeq 
torrefadores no sençücte de t 
terromper suas a|.'. ia 'e >

Os tqrrcfqdqrcs hlega . . hj 
não podem conctfrdqr^< 4
alguma, com os prèçostcvtabefc- 
cidos pela comissão local, • 
preços.

oras de energia atômica e 
ao controle fios armanieutos, 
com muito mais foixes motivos 
se oporá a este novo tipo de in
quérito qtfe. alem dc ofeiecer 
para ela os mesmos inconveni
entes dos outros iv.tr cionadoa, 
tem air.da um certo carater im- 
njilhante, aobreíifílo porque( 
ehegana provavelmente a in
sultados positivos.

A s:mples circunstancia, en
tretanto, de que a questão ft - 
nha .‘-ido posta of.cialrcente por 
uma entidade sindical da força 
du A.F.L. iAmerican Fedc aii- 
on oí Laboi) já basta para ini
ciar uni movimento cuja impor
tância é inegável. Enquanto as 
evefações a iespeilo aparece- 
-am acenas sob a forma de 1 

vros, artigo 
viduais, o debate permaneceu 
em terreno que permita aos co
munistas l.qu-dai as suas difi- 
culdaucs co: . meia duzia de in 
sultos aos acusadores da URSS. 
F.J o que aconteceu, por exem
plo, no caso de. Kravtchenko. 
Mas desde que esse debate .<> 
ia levado ao sem do Conselho 
Ecónomico í

Barreto Leite Filho
té o que torna tão grave a de- i 
rumei a da A.F.L. Mas todas as 
pessoas mais ou menos infor
madas sobre esses assuntos sa
bem que nas areas economica
mente reíafdatarias do globo 
as populações miseráveis vivèm 
e trabaltftm sob condições que 

-o raro São se distinguem 
muito tia realidade apontada 
na Rússia, exceto talvez pelo 
fato de que os seus membros 
não sqo prisioneiros e não se 
acham amontoados ero campos 
de eoneeintração. No proprio. 
sul dos Estados Unidos, alyo 
aliás predileto dos seus ata
ques, os russos poderíam en
contrar, se julgarmos pelo p‘ro- 
jeío üe nova declaração dos di
reitos do homem, apresentado 
ao Congresso pelo presidente 
Truman, pontos de apoio para 
as suas alegações. Mas é claro 
que Moscou não ousará colocar 
a questão sobre esse piano, pois 
para isto precisaria ter a sua 
retaguarda completamente ga
rantida, e estar ac una de qual
quer critica. O que lhe resta
rá fazer se:á repetir o que foi 
feito pela revista comunista. 
“ Leíires Françaises”  contra o 
Kvro de Kravtchenko: respon
der ás acusações da A.F.L. com 
insultos e evitar o exame obje
tivo da matéria.

No plano da gue:.a fria. ou
_ _____ no plano diplomático em geral,
.estemunhojs indi- a denuncia da poderosa central

---- ’ s:nâical norte-americana vem
assinalar uma transição que de
ve ser registrada. Até agora, a 
ação do Estados Unidos, e das 
potências ocidentais em conjun
to, no terreno da luta diplomá
tica com a U.R.S.S.. teve um 
ca"a;er exclusivamente defen- 

vo. Mesmo se admitirmos qut

ío qualquer das outras que já 
existem, e em certo sentido ín- 
clusive muito çfais importante, 
porque não se trata aqui de 
una questão de politlca de po

tências. mas de um assunto de 
interesse vital para os traba
lhadores de tono o mundo.

4 Social das Nações } nem sempre a Rússia conservou 
a iniciativa das operações, é m- 
dubrtavel que a sua Unha tem 
sido em geral ofensiva. Os seus 
advérsarios se têm limitado a 

j resistir, nas posições em que se

Unidas, quaisquer que sejam os 
ecuisos de que os russos se u- 
iKzem para - bloqueá-lo, a per
gunta exigirá uma resposta.

Se os dirigentes soviéticos ti- .
.-sem a sua consciência mtei- encontram, ainda qua&do paraU 3

emente limpa, na matéria, po
deríam íran&formar a denuncia 
tii A.F.L. no ma poderoso ins- 
rurnento cie propaganda que 

até esta data já lhes i>i dado 
esgrimir contra os seus adver
sários. Bastaria que aceitassem 
o desafio sob a condição de que 
o i.iquérüo internacional não 
sa limitasse á Rússia, nem ao 
bahalho forçado, mas a todos 
cs países do mundo e ás con- 
dições de vida e de atividade 
das populações pobres o.e cada 
um deles. Não-cor..r:a que exista 
trabalho forçado, pelo menos 

tod;- as caiacterisíicas as- 
aladas ia* Rússia, em nerthum 

por fora da Corti- 
.samen-

• país situado po • fora da C 
i . . . _Ferro. Isto é precisa:

isto precisaram assumir aquela 
iniciativa. A chamada doutrina 
Truman, o Plano Marshall e o 
proprio Pacto do Atlântico, a- 
gora em debate. representam 
outras tantas etapas de um ca- 
i-ater defensivo quanto o rea
bastecimento aereo de . Berlim, 
que tornou inutll o bloqueio 
irnsso tia cidade. Na medida em 
que o Departamento de Estado 
apoiar, no aparelho das Nações 
Unidas, a denuncia da A.F.L., 
estará a...um indo a ofensiva 
contra a Russ»a. E. como sC tru
ta de ^nateria nova. lio . plaro 
diplomafico. estará também a-, 
brindo, no teatro de operações 
da guerra fria, uma nova fren
te. talvez tão importante ouan-

A  nota...
(Conclusão da 2a Pagina)

cê de possível mudança- cie di
retiva em outros Estados.

Finai mente, a nota é auisna- 
doia porque cieclara a p,geren
cia norueguesa por unja mais 
fqrie organização das Nações 
U .idas, preferindo-a, mesmo a 
jma aliança defensiva regional 
como o Pacto do Atlant.co.

O» pequenos Estados cie cul- 
ti: qs profund.ame; te arraiga
dos, como grandes tradições de 
liberdade e grande expenencia 
dos: perigos, são mais sábios, em 
selis mooos de a g , cio que os 
g1 andes Estados. Para éles, não 
são concebíveis os ganhos obti
dos pela gue a. Só isto já cons
titui razão para nos se: cm ca
los.

A nota r.o”ueguêsa revela co
ragem e prufie.icia. a combina
ção mais auspiciosa para a paz.

Deppi.v <ia nota norueguesa. 
Stal. i stige.-iu, por intermédio 
oe Kingsbuíy Shiith. urr encon
tro do presidente ame .esno na 
Russ.a' na Polonia ou ná Tche- 
coslovaquia.

Recorrer a um jornalista pa
ra procurar apioxnnaçãi cor. 
o govérno dos Estados U- .nc..- 
é um cuspa: ate. Os Soviét., lêm 
embaixadas cm Washington. O.- 
E tadic. Unidos não devem tor
nai-se coniventes numa viola
ção ca lei Logan.

Em ' terceiro. Iuga<. lembra- 
mo-nos de que cada encontro 
desses, até aqui. tem resultado 
em vantagens para a posição 
sov ètíca. Stalin é Um j.oganor 
de xacirez que só faz um lance 
na previsão do seguinte. Quar
ta. conferência sem ptn feita 
preparação são pe igosas.

Quinta, nada do nosso lado 
sugere a neeissidade cie uma 
ação de emergenc.a.

(Conclusão tia 2a pag.)

didáto a ditador, na Europa, 
le tomará novamente das ar 

mas, deixar-se-á matar ás 
centenas de milhares, contan
to que não tenha ficado vin- 
e anes sob as bandeiras e 

preso ao barril de polvora 
do velho Mundo. Se aconte
cesse o contrario. Chicago 
oão estaria mais no Midle 
West, e o cel. McCormick 
teria desistido de guiar as 
massas insulares daquele ar
quipélago dos Estudos Unidos

Está o respeitável insular, 
que é o nosso hospede, em 
vilegiatura boje nas vizi

nhanças do litoral atlantico, 
expandindo uma : ugestiva 
personalidade internacional 
E é neste novo corte que a- 
qui o apresentamos.

Em Chicago, há dois anos 
conhece um.-brasileiro que 
trabalha como sub-chefe das 
oficinas de impressão de um 
de teus diários! Ao apertar- 
Iha á mão, e ele não me dis- 

I se o nome:
— Conservo aqui o qpeu

apelido brasileiro: Zequinha
— Como acha Chicago, Ze 

quinha? — interroguei-o.
— E' São Paulo. Gente 

- esmurra, meio fechada, li
vre, mas no fundo sincera.

Zequinhi é carioca, filho

Os Estados Unidos eStão es
tudando a possibilidade de 
crear uma base aérea no es
paço- 1

Tal base constituiría unia 
especie de satelite da tena, 
uvr.a verdadeira "lua militar •

E' esta. uma das extraordi
nárias idéias que se desenvol
vem, neste momento, nos bas
tidores das for; as armadas 
norte-americanas.

Os Estados Unidos estão fir
memente decididos a manter a 
paz internacional.

Porisso estão construindo 
u’a maquina militar tão pode
rosa que nenhunr agressor em 
potência ousará desaitar.

Tal é o pensamento do novo 
Ministro da Defesa dos Esta 
dos Unidos, sr. Louis A. John
son.

Johnson substitue a James 
Forestal, devendo tomar pos-e 
do cargo no próximo dia U 
de abril.

As forças armadas norte- 
americanas — diz Johnson 
são um estabelecimento de paz.

Estas palavras representar 
uma repetição histórica.

Já George Washington — 
ao crear o Ministério da Guer
ra norte-americano — havia 
dito que o poder armado dos 
Estados Unidos é um poder •<
serviço da paz.

Acentua Louis A. Johnson^
que a idéia ainda é a mesma.

A par internacional depen
de do poder armado e da soli- 
ez economiea os Estados Un - 
dos.

À fraqueza e a indecisão 
convidam ao ataque — e"iste 
é verdade não só na v:da dos 
indivíduos, mas também na vi
da das nações.

fCom Jonnso.i á frente do
Ministério da Defesa, os Esta
dos Unidos continuarão orca- 
nizando suas forças para a d»
fe?a da paz.

A “ lha militar c apenas
un a idéia em estudo

Sobre esta idéia foi feita 
uma referencia no primeiro re

latório ar.Lal dc James Fores
tal .

Enouanto Isto as forças aSj 
reas norte-americanas contt 
nuaai a produzir aviões super-
lônicos

Experiências realizadas re- 
centeqiente provam a efieten 
cia de um nevo av ão da s-jrie 
Douglas D-58S.

Este avião é comparável cr
ia farcoso X -l.

Está equipaco com moTorpe 
não só de foguete mas tam
bém do propulsão a fãto.

Com relação á este? progres
sos da aeronautlca norie-amc- 
ricana. convém lembrar qw: 
-Johnson tem sido sempre um 
rdvogado da importância ao 
poder aereo-

Durante os anos anteriores 
a guerra, Johnson foi um dos 
dirigentes da campanha para 
aumentar a produção de aviòe .

Entre 1937 e 194Q — ouan- 
do era Assistente do Ministro 
da Guerra — Johnson teve um 
papel principal na preparaçSo 
militar dos Estados Unidos.

Concebeu também um pro
grama para a mobilização in
dustrial, grande parte do qUat 
foi utilizado posteriormente.

A nomeação de Johnson pa
ra o nosto de Ministro de De
fesa, representa uma garantia 
a. mais de qua os Estados Uni- 
dps estarão sempre bem equi
pados para a defesa da paz in
ternacional .

Teria vencido em 20 
dos novos municípios
BELO HORIZONTE. H (M.l 

(.Ml — Em uma nota (iistiqbui- 
ca à imprensa, o PSD nimeiro 
-anuncia que venceu em vinte 
dos novos municípios do Esta
do. contra 16 vitorias, cios ucie- 
nislas.

A UDN, entretanto, contesta

do mar mas trabalhou vinte 
ahos aqk: na São Paulo Rail- 
way. Seu traço psicologico 
do homem de Chicago é tão 
verdadeiro, que vendo o cel. 
McCormick desembarcar pri
meiro no Brasil, dentro de 
uma pairagem lacustre, tal 
qual a do lago Michigan. for
mada pela represa da Light 
nesta Piratininga também 
hernietica, individualista e 
pouco dada a compromissos 
externos, quero dizer, com 
urra pontinha de isolacio- 
nismo. não resistimos á ten
tação de dizer ao homem de 
imprensa, que fundou e man
tem a Escola de Jornalismo 
da Universidade de Illinois: 
— Estais em casa, bravo co
ronel! E por outro lido, di-

Aumenta o inter= 
cambio comercial 
entre a França e a 

America Latina
PARIS, 12 (U.P) — O chan 

eeler da França, sr. Robert 
Schumann informou ao cor
po aiolomatico latino-arr 
cano que nos últimos dois 
meses, o interc-ambio comer
cial entre a França e a A - , 
merica Latina ascendeu a 
360 milhões de dólares.

O sr. Schumann frisou que 
os laços espirituais que li
gam -J França aos povos da 
America Latina são maiores 
que os matem aticosy 
cue os materiais, afirmando 
que com a simpatia demons- 
.zad-a pelos povos sul-ameri
canos á França, durante a 
ultima,, guerra, fòra iniciado 
um novo capitulo nas rela
ções franco-latino -america
nas.

v.

naquela boutade dos dois ir
landeses que .apostando quai 
o que narrava uma historia 
mais inverossímil, o primei
ro começou:

— Havia um "gentleman’ 
em Chicago.

— Ganhastes bradou o ou
tro, que confesou ter perdide 
a aposta.

Não, senhores, há um “ gen 
tleman” em Chicago. Um 
“country gentleman” : o cel. 
Roberto McCormick. E uma 
encantadora “ lady” flor da 
graça e do charme da sua 
sociedade: a senhora McCor-

CoppígM i »
lA m B xn  t v e ü u a a r t

1 . . .  que á margem do rio 
Parnaiba, no Estado do 
Maranhão, no Brasil, exis 
te uma vila denominada 
Nova York.

2 . . que o período de g e ra 
ção das baleias, ao con- 
irario do que se poieria 
julgar, é menor que, o 
dos elefantes, pois tem 
a duração de apenas dez 
meses.

3 . .. que. em 1897, o jurp»
de Voltaires foi achado 
intacto no Pantheor» de 
Paris, isto é', 119 aiíos de 
pois de sua morte, pois 
aquele famoso escritor 
francês morreu cm 1778.

I qUc, devido á composi
ção quimisu da saliva 
humana, um depaç» de 
cenoura crua sc torna 
muito melhor preparada 
para a digestão gasírUa 
por .70 ou 40 movimen
tos de mastigação do que 
por um quarto de hera 
de fervura.

> que a infidelidade Con
jugal, no Tibet, é punida 
severamente, pois o ma
rido que apurar q iv  a 
esposa lhe foi infiel tem 
o direito de cortar-lhe o 
lobulo da orelha ou a 
ponta do nariz, deste que 
previamente leve o fato 
ao conhecimento da au
toridade

6 . . .  que. em 1498, após o 
descobrimento do cami
nho marítimo para a ín 
dia pelo famoso navega
dor português Vasco da 
Gama. Manoel o Ventu- 
roso tomou para si o ex
tenso e pomposo titulo 
de “Rei de Portugal e 
dos Algarves, de Aquem 
e de alem Mar eir. África 
Senhor da Guiné c da 
Conquista, Navegação e 
Comercio da Etiopi^» A-
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C rônica so c ia l,
OS 1 ’ ROXIMOS CONCERTOS de su 

EM NATAL
d. Amélia

Pretende a Sociedade de 
Cultura Musical entrar breve- 
r.iente na solução de um dos 
aspectos mais interessantes de 
sua existência: oferecer fesii- 
>ais á sociedade natalense con
tratando concertistas i.stran- 
gciros c brasileiros contagia
dos uqiversalmente. Depen
dendo esse intercâmbio de for
tes recursos financeiros, de 
qUe, é .çluro, ainda não jióde 
aispor a Sociedade, nem por 
is o o maestro Waldemar de 
Almeida, seu diretor artístico 
e o t r . s-arlos Lamas, seu pre
sidente, têm deixado de man
ter correspondência a fira de 
organisar para este ano uma 
temporada allamente propicia- 
toria ao desenvolvimento cul
tural a que se destina a Socie
dade. A vinda do maestro José 
Siqueira ultlmamente a Natal 
facilitou a escolha des prová
veis concertistas.

'Das conversações havidas 
surgem t-gora os primeiros re
sultados. Uma relação em que 
o maestro Siqueira, presidente 
da $ocici'ade Artística Inter
nacional. reafirma o proposito 
de facilitar a presença em 
Mtgdalena Tagliaferro, Heitor 
Alimonda c Leonor Macedo 
Natal, a partir de abril proxi- 
mo, dos pianistas Nikita Ma- 
galoff, russo; Eric Laniderer. 
checoslovaco c dos brasileiros 
Costa, dos violinistas Kenrik 
Szerjng. polonês; Ituggero 
Riccí e o brasileiro Anselmo 
Zlatopolsk> . E mais do violon- 
êeiista Adolfo Odnoposoff, ar
gentino, e dos cantores Kcn- 
neth Spencer, baixo negro nor
te-americano c dos barítonos 
brasileiros Alfredo Melo e Ro
berto Miarnda.

Certamentc a Cultura não 
poderá se comprometer com 
todos esses artistas de notável 
atnação no mundo. Entre, eles 
a grande Magda Tagliaferro 
O preço dos contratos está 
além das possibilidades. Mas 
alguns virão, mesmo pciquc a 
üociedade Artística lnternacio- 
«mM conseguirá deles u mais 
baixo custo. Teremos, assim, 
oportunidades para ouvir con
certistas do melhor quilate, até 
que. possam ser mais frequen
tes esses recitais e mais sege- 
/•q .a cadeia de interesses en
tre os maiores artistas e a So
ciedade de CultuTa Musical, 
áftm afastar a «o!abora;ào pre- 
ciosa dos nossos valores regio
nais ou seja dos talentosos alu
nos do Curso “ Waldemar do 
Almeida” .

, DANILO

U BANHO DIÁRIO 
O banho é indispensável ao 

asseio e saude individuais. 
<Juando frio, ativa a circula
ção do sangue e, se tomado 
diáriamente, põe a pele em 
condições de resistir melhor á.s 
mudanças de temperatura.

Tome banho* diariamente. 
1 ’ refira. porém, o banho frio 
pela manhã, ao levantar-se. ' 
— SNBS-

A N ÍVERS ARIOS 
-■ HOJE 
Senhores

Antonio Felismino de Bri
to, ípneionario do Departa
mento ,RcgÍQnal dos Correios 
e Telegrafo nesta capital.

— Pedro Paulioo Dantas, 
njotorista nesta cidade.

— José Batista Filho, sar
gento da FAB.

•v — Abelardo de Freitas Ba: 
rqs, proprietário da “ Alfaia
taria “ São Paulo” , nesta ca
pital.

— Adauto Florencio da 
Costa, inspetor de Policia 

nesta cidade.
—  Peregrino Junior, nosso 

, conterrâneo, membro da Aca
dçmia Brasileira de Letras 
medico de renome no paiz. 
Senhoras 

Mabel Viana Amorim, es. 
posa tio sr. Hermes Amorim, 
dó comercio desta cidade. 

i  —  Hilda Barros Santos, es 
posa do sr. Messias Dionisio 
dos Santos.

— Neusa Guerra, viuva do 
sa. Baromcio Guerra.
Jovens

Paulo Nobre de Santana, 
funcionário do Departamento 
de Imprensa do Estado, e f i 
lho do sr. Pedro Joaquim de 
Santana.

— Guilherme Barata, aca
dêmico de medicina no Re
cife e filho do sr. Anibal Ba
rata, tesoureiro da Delegacia 
Fiscal do Tesouro Nacional. 
Scuhorilas

Etelvina Hermelinda Trin
dade, filha do sr. Belarmino 
Trindade funcionário do De
partamento de Saude Publi
ca.

—  Juraci Galvão, fiiha do 
sr. João Galvão, do Gabinete 
nete de Indentificação do De
partamento da Segurança Pu 
blicc.
Crianças „

V onla Maria, filha do sr 
Eimar Carrilho.

— Olegario, filho do sr. 
Toão Anastácio de Santana e

I bantana. 
VNjNASCIMENTOS

Foi alegrado no dia 4 ulti
mo, em Mossoró o lar do sr. 
Edmilson Lima Moura, conta
dor da Casa Bancaria S. 
Gurgel” , e de sua esposa d. 
luiena Cesai Moura com o 

nascimento de uma interessan 
te garota, que na pia batis
mal receberá o nome de Edle 
ma.
VIAJANTES

Para a capital da Republi
ca, viajou ante-ontem a bor
do do paquete “ Araranguá” 
da Cia Costeira a >'ta. Maria 
José Gurgel de Mi. 'oiros, a- 
luna do Faculdade u. Odon
tologia dc Niterói, e L ''■a do 
sr. Manoel Soares Pr dco- 
Mor da Asociução de Prati- 
oagem desta cidade. 
FALECIMENTOS

JOÃO LEITE — Faleceu 
no dia C ultimo, na cidade de 
Mossoró, vitima de um co
lapso cardíaco, o sr. João 
j-eite, comerciante naquela 
cidade. O desaparecido, qüe 
contava 6 8  anos de idade, dei 
xa viuva, a sr. d. Cristina Lei 
te, e os seguintes filhos: João 
Leite, Manoel Leite, Edite 
Couto, esposa do sr. Bonifá
cio Couto, Joaquina Leite 
Mendes, esposa do sr. Corne- 
lio Mendes, Alice Leite, es
posa do major Suzini, do e- 
xcrcíto nacional e as senhorí- 
tas Naide e Vanda, alem dc 
vários netos.

O extinto era figura de re
levo nos meios comerciais, 
políticos e sociais de Mosso
ró, sendo o seu traspasse 
muito sentido. O sepulta- 

mento se verificou no dia se 
guinte para o cemiterio locai, 
com  grande acompanhamen
to.

Cartada decisiva para os 
juvenis brasileiros

Enfrentarão, hoje, o seleciona* 
do chileno

O  técnico Flavio Costa aparece numa atitude característica, fazendo uma preleçào aos jogadores, 
acompanhado do Presidente Vargas Neto, que foi a Poços de Caldas ver o trie, Pais Barreto, o 
Prefeito Miguel Dias c o Chefe da Delegação. — (Serviço da Meridional para o Diário de Nata

RIO, 12 (Meridional) — O 
selecionado brasileiro de ju
venis voltará a intervir, ho
je á noite, no campeonato 
sul-americano de futebol a- 
mador, em Santiago do Chi
le, enfrentando a seleção chi
lena.

Se vencerem, esta noite, 
aos 'andinos, os brasileiros te- 

^rão assegurado o titulo de 
campeões, pois contam à- 
penas um ponto perdido ao 
passo que os chilenos estão 
com dois pontos perdidos.

O prelio de hoje, portanto, 
será decisivo para o certame 
de juvenis amadores sul-a
mericanos, pesando sobre os 
ombros dos brasileiros uma 
grande responsabilidade,

No turno, como se sabe, c 
quadro brasileiro sa impoz

ao seu adversário 
por 3x1.

de hoje;

Natalia Pinheiro Galvão —
Ocorreu ás 15 horas de ontem, 

(CazUinúít na 4“ pagina)

Clinica de Senhoras
— DO

Dr. Etelvino Cunha

(ESPECIALISTA) 
C*rso de aperfeiçoamento 

n« Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Ondas nltra-curtas, blstnri 

eletrico, elefrocoagn- 
lação etc.

Câncer — Tumores 
CONSULTAS:

Das 16 horas em diante 
exceto aos sabsdos 
CONSULTORIO :

Rua CeL Bonifácio, 222 
Fone: —  1082 

RESIDÊNCIA :
Rua Joaquim Mmoel, 6M 

Petronolis

RIO, lb  (Meridional) — A - 
manhS os jogadores brasilei
ros concentrados em Poços 
de Caldas, farão, ali, seu ul
timo ensaio de conjunto.

Depois disto já está tra
çado o programa: a 14, os jo 
gadores deixarão a concen
tração de Poços dc Caldas, 
rumo aos seus centros de ori 
gem. Os cariocas seguirão di- 
tamente para esta capital c 
os paulistas para São Paulo.

Os scratchmen gosarão de 
liberdade até o dia 16, quanl 
do o técnico Flavio Costa ten
ciona realizar á noite, em São 
Januario, um match-treino 
dos quadros A  e B.

No ensaio de amanhã, em 
Poço de Caldas, já se terá 
uma ideia da constituição do 
selecionado brasileiro ao sul- 
americano de futebol.
VEM A i O SR.

VALENZUELA
RIO. 12 (Meridional) —r

Embarcará no Chile, no pro- 
xüno dia 2 2  deste mês, o sr.

Valenzr.ela que vem a 
capital tratar da Congresso 
Sulamericano de Futebol.

A respeito do referido Con

Ultimo prazo
RIO„ 11 (Meridional) 

Comenta um matutino, em 
sua secção esportiva:

Continua ainda uma in- n 
terrogação a vinda da seleção 
argentina ao Brasil, para par 
ticipar do Campeonato Sul- 
americano de Futebol que, 
como se sabe, será realizado 
nesta capital. Muitos esfor
ços foram feitos para que os . 
portenhos não faltassem ao. 
grande certame, intervindo 
até na questão alem de figu
ras de destaque do panorama 
esportivo e político, o presi
dente da Argentina, general 
Peron. Mesmo assim, a coisa 
•continua como no inicio ha
vendo até muito pessimismo; 
âliás justificável, pois da for 
ina que está o futebol na A r
gentina, nada se pode espe
lhar. .vú-jõ
= Os dirigentes da Confede
ração Brasileira de Desportos 
. ■ etanto, parec t que já se

esta gresso, informou a CBD queidueação, sendo que uS oidi- | cançaram de esperar e estão

U ltim o  e n s a io , em  P .  de C a ld a s
Na proximajegunda feira, os jogadores brasileiros deixarão a concen 

tração-A 16, um match-treino em Sãc Januario
as sessões inaugural e de en- I narias serão realizadas na As 
ceramcnto terão lugar no I sociação Brasileira de Impren 
auditório do Ministério da E- | sa. •

0 $  m a i o r e s  p r o b l e m a s
Flavio Costa não é amador 

Dono de notável perpicacia e 
dotado dc grande serenidade, 
ó mn ‘‘técnico” . Seu diploma 

ornado com tres estrelas: 
tarimba de jogador militante, 
studioso aplicadíssimo, pro

fissional convicto. Para me
xer uma peça do seu tabo- 
ieiro não se atira a aventu
ras. Estuda, compara, deta
lha e conclue. Sem odio e 
sem afetos, no mamenio de

fORWUl» P*tlSPW 10da
res vf £ cados.fascinantes oíereoem c vnesP̂

reab grav'e
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DR. BANDEIRA DE MELO
— Especialista —

»Curso de apeiíciçoainento nos serviços de Proctologia dos 
Professores Pitanga Santos e Silvio d Avila — R '«)
Clinicas t  Operações das DOENÇAS ANO-RETAIS

_ Cura radical das HEMORROIDAS — DOENÇAS DO
INTESTINO.

(Tratamento racional ds PRISÃO DE VENTRE, diar- 
réas crônicas, coüte, etc.) — Reto-Sigmoidoscopia —— -»ra 
tamento das VARTZES (Veias dilatadas) — PARTOS. 

Doenças das Senhoras — Eletricidade Medica 
Consultorio: — Praça Augusto Severo, 250 — Io Salas 

i.08, 109 e 110 — Fone 16-25
Expediente — diariamente, de 2 ás 5 da tarde. 
Residência — Rua João Pessoa, 248 — Fone 1830.

frio e firme. Pa.-,sa noites em 
claro. Soíre a carga tremen
da dos “ fatos” e procura a- 
jastar-se cada. vez mais das 
“ tempestades” armadas no 
céo dos palpiteiros. Pode er 
rar — como já tem errado — 
mas, ate no erro é coerente e 
sensato.

Conhecedor profundo do 
ambiente; em dia com os ho 
rr.ens, seus impulsos e seus 
complexos; perfeitamente 
par da formação espiritual e 
intelectual dos profissionais 

— Flavio tem por norma de 
conduta seguir a bússola de 

i seus cálculos, alheio inteira 
I mente ao movimento invul- 
* gar das margens.
| Apesar da segurança de- 

seus planos e da simplicidade 
de seu trabalho, nem assim 

i poude até hoje saborear o a- 
j petitosj fruto da vitoria de- 
i finitiva. Justifica-se: fato-

sunSie ‘souBUipjoejjxa sa.i 
de carater político, outros 
completamente subversives, 
teem perturbado a marcha de 
sua obra e destruído suas 
mais legitimas aspirações. O- 
ra, é o “ jogador-chave”  do 
conjunto que se interioriza na 
luta decisiva; ora, são a vio 
iencia, a brutalidade, a má 
fé e a coação de dirigentes e 
dirigidos extrangeiros que 
não admitem um triunfo bra
sileiro. Já vimos coisas de es
tarrecer lá pelas bandas do 
P rata!...

Desta feita, porem, tudo 
se inclino para uma ajaoteose 
deslumbradora. Poçôs dc Cal
da: á um arsenal de prepara
ção metódica e consciente e 
uma “academia” de altos es 
tudostecnicos e estratégicos. 
A carreira do selecionado na
cional será cumprida aqui. O 
povo brasileiro saberá ampa
rar sua excelente representa
ção e nossas autoridades irão 
amparar a marcha de nossos 
compromissos. Não teremos 
policiais “ descendo a marre
ta” , sem dó nem piedade, em 
certos jogadores brasileiros, 
nem juizes encomendados pa 
ra nos prejudicar da maneira

ARI BARROSO
exibir um padrão de futebol 
que nos honre e ao continen
te, dentro dc uma atmosfera 
dc cavalheirismo c respeito 
mutuo. O titulo que conquis
tarmos será tão titulo quanto 
os que nos foram arebatados 
tragicamente. Com sua tor
cida, em sua casa, no seu 
clima — o selecionado na- 

! d e , 1949 está prepara- 
a reivindicar para o 

nosso futebol o galardão que 
há tanto tempo nos fugiu. 
Os únicos problemas, os maio 
res problemas que teem, a- 
gitado a admiravel concen
tração de Poços tie Caldas se

objetivam na inconsciente 
gritaria dos“ ‘derrotistas” . Fiac ia | 

so-yio, porem, conhcce-os dc 
bra. O mundo desportivo tam 
bem. Não se incomodem oá'

ciona! 
do pa

que estão empenhados no 
trabalho patriótico de auxi
liar a perfeita reabilitação do 
futebol indígena: quando os 
clarins da vitoria estridula- 
rem pelos ceos de nossa ter
ra a grande conquista, eles, I 
os que se destacaram na tris 
te missão perturbadora se
rão os primeiros a sacudir 
com alegria de ultima horçt, 
a bandeira imortal da Confe-

dispostos a por um termino 
na angustiosa expectativa, 
Razão pela qual conseguimos 
apurar ontem, na própria en,p 
tidade maxima que o derra
deiro prazo a ser concedido 
para os portenhos, expirará 
segunda-feira próxima. Caso 

.o s  argentinos não se pronun- 
I ciem com certeza sobre a 

questão nesse dia, os dirigen 
tes da CBD vão distribuir o 
programa dos jogos com os 
respectivos preços, não espe
rando mais nada do pais vi
zinho. Isso porque, ficou de
cidido há muito tempo que 
rem Argentina ou com Argen 
tina, haveria Campeonato 
Sul-americano de Futebol” .
1------------------------------------------- 1

Sifilis? Reumatísniot 
1 ELIXIR DF, NOGUEIRA

deração Brasileira de Detpor 
tos.

Inicia-se hoje, em Salvador o 
1 9 ° .  Campeonato de Basquetebol
Foi modificada a tabela do certame nacional 

-S ã o  Paulo Minas, os favoritos
RIO, 12 (Meridional) — 

Será iniciado, hoje na capi
tal baiana, o décimo nono 
campeonato brasileiro de bas 
ketball, sob os auspicios da 
Confederação Brasileira de 
Basketball.

Nada menos dc treze re
presentações estaduais desfi
larão perante o publico es
portivo baiano, que, pela pri
meira vez, vê disputar o cam 
peonato nacional no seu solo. 
As equipes de Minas e São 
Faulo são as favoritas do 
certame.
MODIFICADA A TABELA

O Conselho Técnico da 
Confederação Brasileira de 
3 asquetebol modificou ante- 
antem a tabela do Campeo
nato Brasileiro dc basquetobl, 
que ficou sendo a seguinte.

Dia 12 — Io jogo —  S. Ca
tarina x Pernambuco; 2o jo 
go — Sergipe x S. Paulo; 3o 
jogo — Ceará x Paraná.

Dia 13 —  4o jogo — Pará

x Alagoas; 5o jogo — Paraí
ba x Espirito Santo; 6 o jogo 

Vencedor do 2o jogo x 
Vencedor do Io jogo; 7o jogo 
— Bahia x Vencedor dá 4g
j°g °. , ,

Dia 14 *— 8 o jogo —  MinaS 
x Vencedor do 4o jogo; 9b 
jogo —  D. 
dor do 5o jogo.

Dia 16 —  10° jogo — Ven

cedor do 6 o jogo x  Vencedor 
do 8 o jogo; 11° jogo — Ven
cedor do 7o jogo x  Vence
dor do 9o.

Dias 18, 19 e 20, melhor de 
tíês final.

Federal x  tVence-

A visita do “ 
ao Brasil

Rapid’

RIO, 11 (Meridional) — 
Vem ocupando o noticiário 
das colunas esportivas da im 
prensa a próxima visita, ao 
Brasil, em junho, do clube 
Rapid, campeão dc Viena.

O time austríaco virá á A- 
mcrica do Sul, dc avião, tra
zendo vinte e tres pessoas. 
Jogará dez partidas, no Brn. 
sil, no Rio, São Paulo, Boio 
Horizonte, e Porto Alegre.

GU A M ATILANDO
Avisamos aos nossos preza

dos leitores, que o nosso cola
borador — Aureliano Medeiros 
Filho reiniciará, a partir de 
amanhã, ou que seja aos do
mingos, a sua habitual secção 
intitulada — “ GRAMAT1CAN-

O embarque das dfc= 
legações ao SuLA= 
mericeno

RIO. 12 (Meridional) -r--Os 
paises qüe participarão do
Sul Americano de Futebol já 
estão providenciando a- via
gem dos seus. ^êlpcítfijados 
para esta capito!, tèmfó a

) Confederação BíáSHcira de 
Desportos '  recebido avisos 
nesse sentido,

formula pacificadora para a crise baiana
Já foi aceita pelos clubes dissidentes,

do-se a palavra do presidente da Federaçãol s
ü

RIO, 11 (Meridional) — Se 
gundo despachos de Salvador 
o representante do governa
dor Mangabeira, que inter
veio na crise do futebol ba- 
hiano, ao que parece logrou

sidonte da Federação, sr. Tou 
rinho Dantas.

De acordo com a proposta 
apresentado, o sr. Tourinhó 
Dantas permanecerá na pre
sidência até se processar a

mais vergonhosa. Deveremos

oxito com a formula paclfi- j reforma dor estatutos da en- 
"adora, uma vez qu^ já foi * tidade, o que deverá se veii- 
■aceita pelos quatros clubes ficar até 29 do corrente mes. 
dissidentes e não é de acre- , Isto feito serão, então, reah- 
ditar seja “recusada pelo pre- jzadas novas eleições, ás quais

o atual presidente Toxtrinho 
Dantas poderá concorrer, 
desde que se desincompati- 
biiize, com, pelo menòs, 48 
horas de antecedencia.

Acredita-se que a formula 
não seja recusada pêlo pre
sidente Todrinho Dantas, a. 
tendendo á interferência di
reta do governador Qtavio 
Mangabeira



Pavimentação da rodovia 
- Natal-Macaíba

O governado/ losé Varela,inspeciona 
os trabalhos de construção

Acompanhado pelo prefeito 
municipal de Macaiba, sr. Luis 
Curcio Marinho, estetfe ontem 
cm visita de inspeção aos tra
balhos de construção do trecho 
'inal de pavimentação da ;o- 
dovia Natal-Macaiba, o gover-

Prefeito
Silvio
Pedroza

Transcorre, hoje, o univer 
sario natalicio do sr. Silvio 
Piza Pedroza, prcreito da ci
dade, _

Por este mptivo seus ami
gos e admiradores' prestara a 
ao chefe d» executivo Muni
cipal significativas homena
gens cc>m. reconhecimento 

. ptlos seus serviços realiza
dos em beneficio dá edilidu 

,.de natalense. onde vem se 
empregando com interesse e 
dcdicãção.

Muito jovem  ainda, o sr. 
Silvio Pedroza em breve se 
impoz no conceito dos nata- 
lenses pelo Seu interesse de 
bem  servir a terra, tendo 
süa gestão sido continuada 
através de vários governos, o 
que atesta sua capacidade, 
sendo de destacar, entre as
suas maiores'realizações, u 
construção da avenida Cir
cular, que é um marco que 
lhe recomendará o nome. A 
simpatia alcançada pelo atual 
Prefeito; também poderá ser 
verificada com a sua eleição 
para representante do povo 
na Assembléia Constituinte 
do Estado, quando fora dos 
mais votados deputados pelo’ 
Estado do Rio Grande do 
Norte.

O Prefeito da Capital en
contra-se atualmente na Ca
pital da Republica.,--- ---

tf

Movimento 
no Pronto 
Socorro

Eoram atendidas, ontem, pe
lo serviço tie Pronto Socorro do 
Hospital Miguel Couto, as se
guintes pessoas:

Joaquim Soares da SUva, de 
19 anos de idade, comerciante, 
residente á rua Ferreira Cha
ves, com uma sincopse.

— Jcsé Alves de Sousa, de 
Souza, de 23 anos de idade, co
merciante. residente na aveni
da 1 0 . com uma ferida incisa 
im região frontal, consequência 
de queda.

— Cícero de Lima. de oito a- 
nos de idade, residente a ma 
Teoído Brandão, com fratura 
da clavícula esquerda, uevido 
queda.

— Moemia Batista do Nasci
mento, de 30 anos de idade, ca
sada, residente a rua São Se
bastião, com contusão no rosto.

nador José Augusto Varela.
A referida estrada, para cu

jo término faltam, apenas 3 
quilômetros e 1 0 0  metros, es
tá sendo fconstruida pelo Esta
do, em regime de cooperação 
com a Inspetoria Federal de 
Obras Contra as Secas.

Teve ainda o governador 
José Varela oportunidade de 
examinar o estado precário em 
que se encontra a ivonte de 
Cuarapes, tendo ontem mesmo 
telegrafado ás autoridades lii 
dtrais coaxe tentes, pleteanáè 
para a mesma urgentes repa
ros, para maior segurança dos 
•que nela trafegam.

Na madrugada de hoje o che
fe do Executivo estadual via
jou com destino á cidade dc 
Macau, onde deverá examinar 
dc perto seus problemas, de
vendo ainda, durante seu tru- 
jeto, visitar diversos municí
pios

S . excia. estará áe regres
so a esta capital na próxima 
segunda-feira.

DIÁRIO DÊ NATAÜ
..     .......T3» . , .  .. ,  ......j . ’-—
NATAL — Sábado, 1 2  de Março dc 1919

Pedro Vargas estreará no dia 26
Grande expectativa em tomo da sensacional temporada

Noticias da 
“Meridional” 
para o Rio Gran
de do Norte

RIO, (M.) — O Ministro da. 
Fazenda assinou portarias dis
pensando a pedido, o agente 
f.scal tio imposto de consumo 
— tia capital uo Rio G. do Nor
te —# João Gonçalves Passari
nho, ua comissão de inspetor 
fiscal cio mesmo imposto em Á- 
lagous, designando paia substi- 
tuí-ljí ãpi mesma  ̂comissão o a- 
gen.e a ir  interior fcie Sergipe. 
Fernando José Corrcia.de Araú
jo.

Instalada a Livraria 
Colegial
Recebemos comunicação de 

haver sido instalada a Livraria 
Colegial, à rua Ulisses Caldas 
ISO. de prop.ietiade de Judith 
c.. Ereüela IO ue Mendonça. Co
municaram-nos ainda que a 
firma foi nomeada agente nes
ta capital da Revista do Traba
lho e da Revista do Trabalho e 
Seguro Social.

Já está definitivamente mar
cada a data da estréia env Na 
la! do maior cantor mexicano 
e de uma da o maiores figuras 
do rádio internacional. Pedro 
Vargas, criador inimitável de 
ara nutr.ero sem preeudentes 
de grandes sucessos da musi
ca mexicana, aqui estará no 
dia 26 para uma sensacional 
teu porada de dois grandes 
festivais irradiados diretamen
te de uma das grandes casas 
tle espetáculos da cidade e pa
ra uma unlca apre-entação na

Matricula no Curso 
Preparatório de 
Barbrcena c

Aos interessados a base 
Aérea está anunciando qué 
se acham abertas até o dia Ia 
do corrente, as inscrições pa- 
ra o exame de seleção a can
didatos aviadores primeiro 
ano preparatório de Barbacc- 
na, para preenchimento de 
60 vagos, devendo os candi
datos satisfazerem as exigên
cias previstas ,no Curso Pré
vio de Aeronáutica, sendo 
imprescindível a apresenta
ção do Certificado de Curso 
Ginasial. Limite de idade 19 
anos até LI de Outubro de 
J94S. transporte e estadia 
por conta própria.

Na Escola dc Base, em Par 
nam irim .os interessados re
ceberão instruções formulá
rios e esclarecimentos do Que 
se fizer necessário.

Barbarismo
comunista
(Dc um observador social)

Atropelado por um 
veículo

As sete horas da manhã tie 
"hoje aeu entrada no serviço dc 
Pronto Socorro o ioveip João 
S.lvestre Alves, de 17 anos de 
idade, servente, íesídente á rua 
Afonso Pena. apresentando Xe- 
riaa contusa do couro cabelu
do e contusão na legião inter- 
coslal direita, consequência de 
atropelamento por veículo, na 
pista asfaltada Parnamirim-Na- 
tal. i

Nossa reportagem não 'pôde 
colher maiores pormenores em 
vista do estado grave do enfer
mo. que se encontra hospitali
zado no Miguel Couto.

DR. J A C O B  V O L F S O N
(Carta dt Aperfeiçoamento n» Argentina) 

OLHOS. OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇÔEfj E TRATAMENTOS 

Cenraltorlo: Praça João Marta, n.u <4 — fone: 1*71 
Consulta*: — Daa 15 *> 17 horaa

Movimentam-se os moços 
espiritas do Rio G. do Norte
Será organizada a União da Msci 

(Jade Esperita -  Notas
Foi realizada, domingo ul

timo, na sede do Núcleo Es
pirita Juvenil “ João Batista” , 
a segunda concentração pre
paratória da Senama do M o
ço Espirita.

Com a presença de repre
sentantes de todos as Moci
dades e diversas outras agre
miações Espiritas, falaram 
muitos oradores, sendo ese- 
'catado interessante programa 
de recitqtivos, intercalando 
os discursos.

Inicialmente, pediu a pala
vra a sr. Felipe Soares da 
Melo, apresentando a assem
bléia o sr. Sebastião Avelino 
dc Macedo confrade das li
des espíritos em Pernambu
co. atualmente nesta capital.

Depois com a palavra, R o 
meu Amoras, da União das 
Mocidades Espiritas do Pará 
tombem atualmente nesta -Ci
dade, transmitiu aos moços 
espiritas de Natal ès votos de 
fraternidade que trazia da 
iamilia espirita , paraense.

Falaram atraiu Jqsé Roaue

Martins e Sebastião Aveuno, 
conclamando as Mocidades 
Espiritas a trabalharem, cada 
vez mais, pela difusão dos 
Evangelhos do Cristo, tendo 
este ultimo convidado os com 
panheiro» para a organização 
da União da Mocidade Espi
rita Norte-Riograndense, cu
jo  fundação nesta capital já 
havia sido proclamada ante
riormente.

Tal convite recebeu, logo 
integral apoio dos jovens es
piritas. presentes.

Para organização da União 
ficou rr.orcada uma reunião 
dos dirigentes e mentores das 
Mocidades Espiritas adesas 
ao movimento pa,ra amanhã, 
domingo, dia 13 pela manhã 
ás 8  30 horas, na sede da Fe
deração Espirita Norte-Rio
grandense, í  Av. Rodrigues 
Alves, 779, no Tirol.

São convidados para a reu
nião em apreço não só os jo 
vens espiritas como toda t 
familia espirita natalense.

«O A  Çomisaio Prozqçtçr;

A  pretexto de combater os 
preconceitos burgueses, os co 
munistas não têm feito outra 
caisa senão tentar aíogar •• 
humanidade no barbarismo 
primitivo.

Este se explicava, no ciclo 
historico natural ,da humani
dade. O homem foi conquis
tando, aos poucos. tecendo 
mil e uma dificuldade, o seu 
domínio fisic.o e moral sobre 
a natureza. O seji esforço não 
foi apenas o de implantar o 
conforto, mas o de Aperfeiço
ar, pelo cxercicio de sua ii- 
berdade, os dons de sua dig
nidade. A sua luta foi, em 
verdade, uma luta pelo direi
to, um esforço para substitui- 
as soluções violentas pelas 
soluções pacificas. Apesar 
das guerras o seu ideal era 
empre o tie elimina-las, pe

los ti )tado$ e pelas conven
ções internacionais. Dentro 
dos Estados sòberanos, o po
vo participava pelas eleições 
e: pela Hvre critica, dos' go
vernos e as constituições é- 
ram dipiomas destinados a 
consagrar, antes de tudo, os 
direitos do homem.

As ultimas guerras foram 
os grandes e tormentosos sa
crifícios feitos pela civiliza
ção para conservar essas con 
quistas, que o totalitarismo 
nazista c fascista teimava:# 
em desconhecer. Quando por 
fim a Alemanha foi derrota
da a Carta do Atlar.tico. as 
decisões de Yalta e S. Fran
cisco, pareciam formar as 
resoluções definitivas de as
segurar toda- as nobres con
quistas da civilização.

Porem, a Rússia esqueceu 
cs seus compromisos e subr- 
tituiu, sem nenhum constran
gimento as nações vencidas. 
Colocou-se na' mesma atitude 
germanica c usando dos mes
mos processos totalitários, vol 
ta-se contra â  civilização^

Um império formado per 
uma massa semi-barfcqra e 
dirigida por uma burocracia 
audaciosa e despida de escrú
pulos, o pais dos Soviets, re
pudiando os ideais burgueses, 
quer forçar a humaridaJe a 
uma involuçáo. O barbarismo 
que ele proclama é um retor
no, uma volta forçada papa 
um passado distante. Por is
so, ele é morbido e perigoso.
O brt-fcerismo soviético apoia 
se na técnica moderna, "bene- 
fia-se das conquistas da civi
lização para destrui-la. Usa 
da maquina e dos inventos 
modernos para emprega-lcs 
para a morte do homem li
vre.

Por ser zarbarismo, antes 
de tudo, que está ensanquo»!- 
tando a China a Grécia, a Co
réia e a França nos tristes a- 
contecimentos da ultima gre
ve.

Assim ,o s  povos livres nãp 
lutam contra um ideal, mas 
centra a  vitoria do barbaro 
tecniíicado, que quer destruir 
as mçlhores afirmações da 
vida coma cultura e como li- 
Ijtvdadç-

“ boite” do América na já de
nominada “ Festa Pedro Var
gas” .

A vinda de Pedro Vargas a 
Natal, contratado pela Rádio 
Poti não podia deixar de des
pertar interes* incomum, tal 
,o cartaz e o prestigio e# que 
lal o cartaz e o prestigio de 
que gosa o grande cantor inter
nacional. Essa expectativa po
rém foi de muito superada pe
lo continuo numero de pedido 
de informações e de detalhe 5 
sobre as duas grandes audi
ções. Pedro Vargas aqui esta
rá no dia 26 de írarço para o 
teu primeiro progAma e no 
dia seguinte reaüsará o segun
do festival. Para os espetácu
los de Pedro Vargas está a Rá-

Preso o matador do 
cabo Leal

RIO. 12 (M.) — A patrulha 
da Policia Milha; do Exercito 
conseguiu localizar e prender 
ás 5 horas da manhã ue hoje, 
em Duque de Caxrns. o solda
do Samuel Qúintiliano, Mello, 
de 2 2  anos de idade, o qual con
fessou a autoria do barbaro cri
me do cabo Leal e raptura ue 
sua noiva.

“ Gua?ra” , uma bela 
revifta do Paraná
Sob a direção do escrito:' 

De Plácido e Silva, tendo co
mo diretor-secretario o jornq- 
lista José Cury, acata cie a- 
parccér, em Curitiba, Estado 
do Paraná, a revista “ Guaí- 
ra” .

“ Guaira” , cujo primeiro 
numero publicado correspon
de ao m< s de fevereiro pru- 
ximo pasado, possue excelen
te apresentação' grafica, am
plo serviço de clicherie, re- 
portagéns curiosas e originais 
secções mundanas ou cinema
tográficas, paginas literárias 
e artísticas, bem como cor
respondências e crônicas que 
tratam dos assuntos mais pal
pitantes da hora presente, no 
Brasil e no esti mgeiro.

F' representante natalense 
de “ Guaira” , a revista desti
nada a vence, em todo o Bra
sil .o sr. Henrique Santana, 
es'obelecido ;• rua Dr. Barata 
218.

clio Poti preparando cuidadõso 
lançamento e empregando to
dos qs esforços para que a sua 
atuação em Natal seja real
mente o acontecimento já tão 
ansiosamente esperado por to
do o publico norte-riogranden- 
se. -

Causou admira
ção o gesto do 
secretario de 
Segurança

FORTALEZA. 12 (Meridio
nal) — Causou grande adnv- 
raçãcu nesta capital a atitu a 
do secretario da Segurança 
do Ceará, major Osorio de 
Souza. Sabedor de que qua
tro guardas civis agrediram 
um homem para rouba-lo. 
depois de espanca-lo horrivol 
mente, o major Osorjo tie 
Souza saiu pessoalmente em 
busca dos agressores, pren
dendo-os e os expulsando da 
corporação a que pertenciam.

M @ v im in to d jtô ro
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Viajou o prefeito da 
capital

Ein avião cia Brilish Soum 
American Ai ways. segu.u hoje 
paia o Rio cie Janeiro o prefet- 
u> Silvio Pedroza. O chefe do 
executivo niunlclRal vai em v ■ 
sita a pessoa da família que x  
acha gravemente enferma.

Responderá pelos negoçios cia 
Prefeitura o sr. Mano Eugemo 
Lira.

Viajou o dep. José 
Arnaud

Em avião da Acro Geral se
guiu ontem para o Rio cie Ja
neiro o deputado José Arnaud, 
cia representação pesedl .ta cio 
nosso Estado na Cantara Fede
ral. O sr. José Arnaud devera 
estar de 'volta em Naial no 
pzoxeqo mês.

O Juiz Arnaldo Neto, acu
mulando feitos de quatro va- 
r;g; cie Direito da capital, pro 
feriu os seguintes desp*achos 
e sentenças:

— Recebeu denuncia ofe
recida pelo promotor Boa- 
nerges Sc ares contra José 
Bcrievidcs Carneiro, incurso 
no art. 147 do Codigo Penal, 
por ter a 2 0  de dezembro do 
ano pasado, armado de pei
xeira, ameaçado Severino 
Gadelha de Souza.

— Em cumprimento dc pre 
catoria da ,7o Região Militar, 
mandou intimar o tenente Jo 
sé Francisco Marcelo para 
ser ouvido no dia 17 ás 14 ho
ras, como testemunha em pro 
cesso militar.

— Mandou fazer Sa retifi
cação requerida por José 
Fernandes no nome da espo
sa aue fica assinando Eula- 
iia Pereira Dias de Car\ - 
Iho.

— Presidiu audiência de 
instrução do proceso crime 
contra José Cesario de An
drade, denunciado pelo pm- 
motor Boanerges Soares rui 
art. 129 do C. Penal, por ter 
a 1  de novembro do ano pe#«. , 
sado íarido a Jose Martin^ / 
Foram ouvidas duas testemu
nhas, comparecendo o advo
gado Vicente de Souza

— Cumprindo precatória 
do juiz;de S. José de Mipibu’, 
mandou intimar na Casa d" 
Detenção a Antonio Pereir- 
da Silva da sentença que o 
condenou.

— Oferecida pelo promotor 
Boanerges Soares, recebeu 
denuncia contra Francisco 
Martins Teixeira, nas penas 
do art. 217 do Codigo Penal, 
por ter cm janeiro deste a- 
no. com ameaça de morte, 
infelicitado uma menor.

—  Julgou por sentença o 
inventario dos bens do des- 
quite de Ernesto Pereira de 
Lucena e Malveira Barbosa 
de Lucena.

— Mandou fazer o registro 
do obito de Celestino FidelCZ 
da Silva, a requerimento de 
Alaide Oliveira da Silva.

— Mandou expedir alvará 
autorizando á Caixa Econo- 
rftica Federal a fazer a Alice 
Nobre um empréstimo de 
2 . 0 0 0  cruzeiros, para ser des
contado senaanalmente 2 1 0  
aruzeiros. da pensão que re
cebe da Base Naval.

— Julgou por sentença a 
partilha do inventario de 
Antonio Cosme, cujo acervo 
de 360 mil cruzeiros foi divi
dido entre suas irmães e fi
lhos. São advogados os drs. 
Oto Guerra e Jessé Café. O 
enventario foi iniciado ha 4 
anos.

— Julgou por sentença a 
desistência requerida por

Sandoval Capistrano, pelo 
advogado João Maria Furta
do, para sem efeito ficar o 
executivo que movia contra 
Salomão Sarmpnto de Morais 
para receber 17.700 cruzeiros.

Vários mortos c f o  
ridos em virtude de 
um ataque desfecha^ 
do com metra= 

lhadoras
MANILHA, 12 (UP) — O-

ficialmente morreram um 
soldado norte-americano e 
duas moças filipinas, enquan
to mais cinco moças filipina.- 
ficaram feridas, em virtude 
de um ataque desfechado 
com metralhadoras, a menos 
de trezentos mptros da Base 
Ue Clark-

Regresavam” elas de um 
baile e viajavam num ônibus. 
Os manifestantes fugiram 
sem que tivesse sido possível 
identifica-los.

'Não tem a Inglater= 
ra pendencia alguma 
com o regime comu= 

nista da Rússia
LONDRES, 12 (UP) — t a 

lando em seu proprio cústrito 
eleitoral de East Wollwich. u 
chanceler Bevin afirmou ods 
a Inglaterra não tem penden
cia alguma com o regime co
munista na Rússia. O s”. Jpe- 
vin disse quç o comunisiaso 
na Rússia é uma questão írs 
povo russo e não nossa, acres 
centando: “ Mas reclamamos 
idêntico tratamento por par
te da Rússia em relação ao 
regime democrático de In
glaterra’.

PSI007ESTE

Atos do 
Governo

O Governador do Estado as
sinou ontem os seirufntes de
cretos, publicados boje no 
“ Diário Oficial” .

Concedendo a José dc Car
valho e Silva, agricultor «o 
n unicipio de Canguaretama. 
dez anos de isenção dos i.v.pos- 
tos estaduais que incidirem so
bre a exploração do agave;

Nomeando o terceiro sargen
to José Torres Galvão, para as 
íuní Vs de sub-delegado So 
Distrito Policial de Caiada, do 
município de Macaiba: JLnis 
Timóteo, para as funções dc 
primeiro suplente de sub dele 
gado de Igapó, município de 
Macaiba; e* Raimundo Suassu
na, para exercer conto substi
tuto o cargo de professor pri
mário do Grupo Escolar “Jòão 
Godeiro”. da cidade de Patiá;

Designando Fernando Gom:*~ 
Pedroza para as funções Je 
prgsidente da Comissão Esta 
Bual de Preços e dispensando 
dqs n-esntas funçi.fes o capitão 
(Fernando Corre.a Leitão:
, Comissionando o as£iranic 
Alberto Manso Maciel para 
proceder diligencias sobre ocot 
rencias vt-Fificadas na “ Mina 
Bonito” , -do município de Ju- 
eurutu’ ;

Toioiando sem efeito o decre
to que exonerou q 3o sargen 
to José Franco dc Oliveira das 
funções de sub-delegado dc 
Barcelona, munic:pio de São 
Tomé; •

Exonerando o cauo Severino 
Pinheiro Bastos, das funções 
de sub-delegado de Caiada, 
município de Macaiba;

Mandando servir nas Esco
las Isoladas de Ponta Negra 
p professora Maria do Cart» 
Fernandes; e no Grupo °scolar 
“ Nisia Floresta” , da c dado de 
igual nonte. a professora Ma- 
%'ia de Lourdes Pinheiro:

E fazendo voltar ao Depar
tamento de Imprensa, o artífi
ce Celestino Silva

Na ntesma data o Secretário 
Geral assinou as seguintes por
tarias, admitindo Amauri Sam- 
apio Marinho na função de 
«luxiliar de classificador do De 
partamento de Agricultura; e 
con -edendo 60 dias de licença 
a Maria de Lourdes Filgueira, 
ocupante do. cargo de profes
sor primário do Grupo Escolar 
“ Almino A fon-o” , da cifcade 
dv Mart as,

Nenhuma 
ao Pacto

medida quanto 
do Mediterrâneo

LONDRES, 12 (UP- — O 
sr. Eraest Bevin, ministro do 
Exterior da Grã-Bretanha, de
clarou que nenhuma medida 
está sendo tomada “ no momen
to” para organizar uma alian
ça cio Mediterarneo Oriental, 
ligada ao futuro Pacto de De
fesa do Atlântico. O sr. Bevin 
fez es?a declaração em respos

ta a uma pergunta na Gamara 
dos Comuns. O titular do Fo- 
reign Of ite conferenciou re
centemente com os ministros 
do Exterior da Grécia e da 
Turquia, sabendo-se qife ambos 
se mostraram favoráveis a um 
pacto do Mediterrâneo Orien
tal, que seria combinado com

o Tratado dc Defesa dó Atlan-
t (CO .
INTERESSADO O GOVER

NO TURCO
LONDRES, 12' (UP- — O 

ministro do Exterior turco res
pondeu á interpe’ação soviéti
ca sobre a atitude da Turquia 
relativamente ao Acordo do 
Mediterrâneo, dizendo que es
ta está interessada nu:r. “ pac
to regional de natureza defen
siva” , acrescentando porem 
oue informajõfes mais especi
ficas somente poderão ser da
das quando regressar de Pí» 
ris o ministro cio Exterior. 
Necmeddin Sadak. Este está 
mante.ido conferências relati 
vas ao Plano Marshall

Coeso o PSD gaúcho
Repercute a entrevista 
[do governador Jobim

PORTO ALEGRE. 11 (Me 
ridional) —  Em face da ex
traordinária repercussão da 
entrevista do governador 
Waltér Jobim ao “ Diário de 
Noticias” , reuniu-se extraor
dinariamente a Comissão E- 
xecutiva do PSD, distribuin
do a. úrlprensa a seguinte no
ta:

“ Em face de insistentes 
versões sobre uma suposta 
divergência na direção esta
dual do PSD em torno da 
instituição do que denomi
nam um “ Governo Partida- 
iho", compre á Comisão Exe
cutiva o dever de esclarecer 
ao Rio Grande que:

Io —  Nenhuma dissenção 
existe entre os membros da 
Comissão Executiva do Par
tido Social Democfatico, cuja 
coesão e unidade de diretri
zes se evidenciam na unani- 
rhidade de suas decisões;

2o — Ninguém, dentro da 
direção do PSD, deseja e, 
muito menos, pleiteia do par- 
triotico governo do Estado 
qualquer atitude que não sig
nifique respeito ás crenças e 
aos direitos ooliticos de to- j sente nota. ía) 
rios os cidadãos e garantia I sa Pacheco Pra 
integral ás diversas corrçn-1 Terra .

tes partidarias no exercício 
Teg.Tt de suas atividades;

3 0  preocupados sempre 
com o aprimorámento de nos 
sos costumes políticos, jamais 
seriam os dirigentes do PSD 
capazes de assumir atitudes 
incompatíveis com a marcha 
evolutiva da democracia bra
sileira; *

4o — como partido políti
co, almejamos ver pratica
do nosso programa -partidá
rio, convencidos que estamos 
de sua QDortunidade e dos 

altos benefícios que poderá 
prestar á coletividade brasi
leira, a quem. acima dc tudo 
desejamos servir;

5o — dando de nosso esfor
ço e assumindo pesadas res
ponsabilidades, jamais reivin
dicamos vantagens nem acei
tamos o -papel comodista de 
usufrutarios do poder publi
co. Esse pensamento é tam
bém o do preclaro sr. Gover
nado" do Estado eminente 
membro da chefia do Parti
do Social Democrático, e com 

_ cujo conhecimento e pjena 
j conformidade é dada a pre- 

— Cilon Ro- 
;S  e Marcial

Você tem poder de 
persuasão?

Se você fór dotado de uma 
alta dose de poder de 'peiáifo- 
são. se souber convencer os ou
tros e converter os. ouvintes 'ao 
seu modo de pensar, certamén- 
íe lerá possibilidade de oéupar 
posições de chefia em qualquer 
esfera em que exerça suas ati
vidades. Mesmo que você não 
seja um orador excepecional, 
poderá convencer a audiência 
se usar 1 . suagem clara e sim
ples. argumentos lógicos e, a- 
eima de tudo, se souber conser
va. a calma e a confiança em 
s— - r ‘

Se empregar esse talento com 
honestidade c acerto, poderá i 
gargar as melhores’ posições e 
terá seguro o sucesso.

(Conte 3 pontos para “ Sim” ,
1 para. "A 's vezes”  e 0 para 
“ Não". Calcule depois o total).

1 — Mostra-se tímido,, con
fuso e vacilante, quando apre
senta seus pontos dc vista?

2 — Irrita-se com frequência 
e transforma toda discussão em 
biâga?

3 — Ataca a oposição com 
ironias e sarcasmos?

4 — Considera os aconteci
mentos de um modo acanhado, 
pensando apenas nos seus efei
tos sòbre sua po^oa, . «uando 
muito sobre sèu J  paiéntès e a- 
m gos? ■' *

5 — Mesmo estando certo dc 
que a razão está de seu lado, 
vê-se forçado a usar de sub- 
te.íuglos, por não estar muni
do dos argumentos tiecessarios 
para enfrentar uma discussão?

6  — Exagera, para torna: 
seus argumentos mais convin
centes?

7 — E' tão cínico, trata .os 
issuntos impor! antes com tan- 
a despreocupação e pouco ca

so, aue dá a impressão de não 
acreditar no que está dizendo?

8  — Mostra-se incoerente, de
fendendo hoje um ponto dc 
vista, para atay^io amanhã?

9 — Seus aío.-> estão 'em de
sacordo com aquilo que prega?

10 — Faz discursos dogmati- 
o  . quando conversa, nunca 
está disposto a ceder ou tf éqiv- 
cordar com a opimão aflieia?

Uma contagem de 22 a 30 
pontos mostra que você difi
cilmente conseguilá ser levado 
a .sério, muito mer.o.- eonVèn- 
ce. os outios. Suas falhas prin
cipais: você é tímido emotivo, 
co: .tratiitono e confuso. 3 a 21 
pontos: faça as correções indi
cavas pelas respostas respondi
das afirmativamente, que con- 
egu.rá ser muito mais persua- 
ivo que no presente. Menos cie 

3 pontos: você não precisa de 
mais pouei de perssuação cio 
que aquele que 'possue. Basta 
saber usá-lo coiú honest-dade e 
accio.
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D e G a s p e r i  v e n c e u  a  b a t a l h a
O mundo democrático se concentra no Pacto do Atlântico

ROMA, 12 (U.P.) — O primeiro ministro De 
isperi solicitou ao Parla menti» autorização ime- j 
ata para iniciar negociações sobre a participa- j 
_ da Italia no Pacto do Atlântico, para prote- 

a a “segurança e liberdade da Italia*’ , Elemen- 
bblchevistas logo denunciaram De Gasperi 

,r esse passo que se assemelha ao de Mussolini 
acordo com a Alemanha” .
De Gasperi, ao solicitar autorização, anteci- 
-se á intenção dos bolchevistas de abrirem 

e sobre o Pacto. O primeiro ministro as- 
a olensiva e dirigiu-se diretamente á Ca- 

_ i.o Senado, para abrir debate*sobre a ba- 
„uia autorizaçãõ íirme e clara para assina- 

a do Pacto.
. alanuo pausadamente, na ( amara como no 

- j u o , De Gasperi disse: “ Não creio que a 
t.cipaçáo da Italia no Pacto do Atlântico se- 

„a perigosa. Ao contrario, creio que garantirá a 
—gurança e a liberdade da nação” .

De Gasperi não apresentou novas razões: 
Citerou os argumentos que tem oferecido. Con
diu com uma exortação os Estados Unidos pa- 

.A que mantenham vivo o Plano Marshall, aju
dando a Italia a obter restauração completa.

Nenni fez uso da palavra e atacou De Gas- ça. Bélgica, Holanda e Luxemburgo, os minis-
| tro da Defesa e das Finanças das quatro poten-peri.

Palmiro Togliatti se declarou de yordo com 
Nenni. "Milhões de homefks consideram o Pacto 
do Atlântico um instrumento que divide o mun
do em dois".

Antes de falar na Cantara, De Gasperi fa
lou ante 400 deputados e senadores de seu par
tido indicando a atitude do governo quanto aos 
opositores boichevistas a adesão da Italia.

Foi rejeitada a moção apresentada à Canta
ra por Pietro Nenni, junto com os bolehevistas.

O Partido Socialista, que ameaçara provocar 
crise no governo sobre o Pacto, colocou-se fir
memente ao lado de De Gasperi na votação. O 
orgão do Partido Democrata-Cristào, de De Gas
peri, denunciou os bolchevistas por seu “ patrio
tismo russo” e declarou firmemente que o pri
meiro ministro não mudará.

CONFERÊNCIA EM LONDRES
LONDRES, 12 (U.P.) — Londres será de al

gum modo a capital “ de fato” da União Oci
dental, na segunda e terça-feira próximas.

Alem dos ministros de Estrangeiros da Fran-

eias continentais da 1'nião Ocidental atravessa
rão a Mancha para conferenciar com seus cole
gas ingleses sobre a ultima fase das negocia
ções du Pacto do Atlântico.

Da conferência participarão portanto Bevin, 
Uobert Schuman, Paul Spaak. primeiro ministro, 
Ijosepp Bech, os ministros da Defesa Alexander, 
Paul- Ramadier, coronel de Fraiteur, Shekking. 
r Pierre Dnpong; e os ministros das finanças 
Siafíotd ('ripps. Maurice Petsclie, Gastou Eys-
k.-ns, professor Liefting. m

Essa conferência sem precedentes prova o 
desejo dos Cinco de levarem o mais rapidamen
te possível a bom termo a conclusão do Pacto 
c.t Atlântico; e, convocada quase em 24 horas, 
indica o dinamismo que inspira os dirigentes da 
União Ocidental.

RELEGADA A O.N.U. 
WASHINGTON, 12 (U.P.I — A Dinamarca 

insinuou que assinará o Pacto do Atlântico, na 
i conferência que seu ministro do Exterior teve 
:Í>or 35 minutos coro Dean Acheson começando

ao meio dia. Rasmussen informou aos, jornalistas 
que espera regressar a Copenhague cm meiados 
da semana que vem. para apresentar relator 
ao Parlamento,

Crè-se que Acheson informou os demais ne 
gociadores quando se reuniram ás 15 horas n 
Departamento de Estado, em uma das ultimn. 
conferências.

Sabe-se que os chanceleres da França e é 
Bélgica estão .ansiosos para que o tratado se p 
-ine na capital norte-americana; crè-se tambi 
que o ministro do Eexterior italiano conde St. 
za, deseja vir a Washington com esse proposi. 
em sua primeira visita desde que ocupa a pas; 
do Exterior.

O Comitê das Relações Exteriores do Sen.' 
do adiou indefinidamente, entrementes, o esta. „ 
do plano para serem utilizados os recursos das 
foiças americanas para ajudar a pôr em vigôr 
as decisões da ONU. O adiamento se seguiu a 
uma reunião secreta com Dean Acheson.

PRESSÃO RUSSA NA TURQUIA 
LONDRES, 12 (U.P.) A Rússia solicitou infori.1- 

iContinua na Ultima Pagina]

F a l e c e u  o  g e n e r a l  C i r a u d

DIÁRIO DE NATALFôra destacada figura 
do regime provisorio 

francês em Argel
Traços biográficos do ilustre 

desaparecido
DIJON, 12 (U.P.) — Faleceu o general Giraud, uma das fi

guras mais destacadas do regime provisorio francês em Argel, 
na ultima guerra.

TRAÇOS BIOGRÁFICOS

PARIS, 12 (U.P.) O general Henri Honoré Giraud, que mor
reu ontem contava 10 anos. Saiu de St. Cyr em 1900, e começou 
a primeira guerra mundial como capitão. Ferido e feito prisio
neiro, conseguiu fugir e terminou a guerra como chefe do Esta- 
,1 r m . íc .1 r*- K.i]̂  esteve eui* .viaii ocos
como tenente-coronel.

Lutando contra a insurreição do Kiff, foi ferido no combate 
de Taza. Em 1925, o coronel Giraud recebeu a rendição de Abd- 
el-Krim.

Dois anos depois "voltou á França e ensinou na Escola Supe
rior de Guerra até que, em 1930, obteve o comando das forças 
militares argelino-marroquinas. Citado 13 vezes, foi nomeado ge
neral de brigada, oficial da Legião de Honra e depois general 
de divisão, em 1934.

Nomeado governador militar em Metz, teve sob ruas ordens 
os generais De Gaulle e De Lattre de Tassigny. então coronéis.

Em setembro de 1939 o general Giraud comandou o Sétimo 
Exército, sediado na região de DuaquCrque. Por ocasião da a 
gressão alemão, em 10 de maio de 1940 suas tropas motorizadas 
penetraram na Bélgica, e atingiram a Holanda na região di 
Breda.

Abatido e desorganizado o exercito sob as ordens do gene
ral Corap, Giraud, foi chamado a substitui-lo á frente do Nono 
Exercito, em 16 de maio, mas foi feito prisioneiro dois dias de
pois. Internado na fortaleza de Koenigstein, fugiu em 24 de abril 
de 1942, voltando á França pela Suiça. Em 9 de novembro de 
1942, chegou á África do Norte a bordo de um submarino britâ
nico' e assumiu o comande das forças francesas livres. Tornou-

(Continúa na 2.* página)
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Jeito o senhor Cirilo Junior presidente da Camara
A sessão de ontem no Tiradentes-0 resultado final da votação

■
RIO, 12 (Meridional) — A 

primeira sessso preparatória 
la Camara presidida pelo sr. 

- 'umiuü D— r t fy fo á »  iniciada,
ás 14 horas, na presença de 
ietenta debutados, mas em 
vista de falta de “ quorum”

O sr. Cirilo Junior falou a 
seguir, enaltecendo as quali
dades do sr. Samuel Duarte 
(NjjUyçlfrYiando-o merecedor

de toda a gratidão e todas as 
homenagens da Camara. Ex- 
tendeu-se em considerações 
sobre as responsabilidades do

Presos diversos comunistas 
quando conspiravam

RIO, 12 (Meridional) — A 
ecção Trabalhista da D .PS.
e.r. há vários dias, interes- 
ando-se pe!as reuniões conse- 
u.ivas realzadas na avenida 

o Branco, 257, 17° andar, re
a çã o  do jornal comunista 

lasse Operária” .
Jatem, o inspetor Borel des 

a o\i vários de seus auxilia- 
para urra diligencia naque- 

local e , ali chegando, efe- 
a prisão de trinta elemen- 

-> ertencentes ao extinto P. 
B ., aom e mo tempo em que 
eenáia farto material de 

o aganda subversiva e um 
en ário russo, contendo a 
rce ra Internacional, parte 
plano e letras em russo, es- 

eranto e português.
Foram presas e conduzidas 
Divisão de Policia Política e 

Social as seguintes pessoas: 
Emani de Andrade Costa, Joa 
quim

re Belém, Maria Giaziela Te
les (Cabral. João 1'au'o Morei
ra, José Tavares Neto, José 
Ferrera Américo Cavalcanti 
Lima, Mario Lago, Laudelino 
Ferreira Carneiro Barros, Ire
ne Duarte, Salomão Tabak, 
Benedito Papi, Valdemar José 
Oliveira, João Batista Luna 
Silva, Homero Maribondo da 
Trindade, José Jorge Silveira 
Melo, Keremiapuck Pereira 
Costa, Mario da Silva Pereira, 
Kleber Morais, Valdir Medei
ros Duarte, Antonio Nery Fi
lho, Saul Landau, Antonio 
Corrêa Araújo, Eduardo Soa
res Aragão, Alberto Cunha* An
drade, Aurino Silveira, Otavia- 
no Antonio Santana, João Ma
noel Santos e Benedito Mala- 
quias da Hora.

Foram todos autuados em 
flagrante e recolhidos ao Pre-

foram imediatamente suspen
sos os trabalhos á espera de 
numero legal para eleição do 
novo presidente.

Os trabalhos foram reini
ciados ás 14,40 horas, presen- 
;es 136 deputados, numero es
se que subiu para 191. Proce
dida a eleiço em carater se
creto, foi pelo sr. Samuel 
Duárte proclamado o resulta
do seguinte, ás 16 horas: Ciri
lo Junior, 165 votos;qSamuel 
Duarte, 20, Costa Neto, 3 e 
Raul Pila, Souza Costa e Pli- 
nio Barreto, 1 cada.

Proclamado o sr. Cirilo Ju- 
lior como presidente, foi em
possado sob palmas. O sr. Sa
muel Duarte antes de passar 
o cargo, agradeceu o apoio e 
solidariedade recebidos du
rante sua gestão.fo rmulando 
votos pelo exito de seu su
cessor.

Acusado o governo fran
cês de deshonestidade

Tremendo ztaque do líder comunista
PARIS. 12 (UP) — O lider 

parlamentar comunista Jac- 
ques Duelos, defendendo uma 
moção de censura ao governo 
de autoria do deputado de-

gaulista René Capitant, acu
sou o governo de deshonesti
dade, usando de subterfúgio 
para fugir ao debate em tor, 
no da questão da Indochina.

Discutia-se no momento a 
formação de uma assembléia
local da Conchinchina, que

V
teria o direito de decidir o 
futuro dessa província den
tro da União Francesa. A  as

sembléia será composta 
48 nativos e 16 franceses.

de

mundo atual, bem como so
bre o mecanismo do trabalho 
legislativo, afirmando que a 
rapidez exigida pelas neces
sidades do mundo moderno, 
no qual a imprensa, radio e 
comicio suprqm a exigencia 
de revisão atribuída á se
gunda Camara criada pela 
prudência dos povos de en
tão desprovidos de informa
ção força uma simplificação 
naquela estrutura.

LEIAM O j 
" Diário dc Natal"

Estariam dispostos a apoiar 
o senador Georgino Avelino
Ouvido a respeito o sr. losé Augusto

RIO, 12 (Meridional) — A- 
cerea da situação da politica 
no Rio Grande do Norte sou- 
be-se de diversas fontes que 
se dizem bem informadas —

A  R ú ssia  re n o va os seu s 
p ^ p o s i t o s  a g re s s iv o s —
lelembra o vice-presidente da URSS as palavras de Staiin

Monteiro, Augusto Frei-j sidio do Distrito Federal.

MOSCOU, 12 (UP) — O pre
sidente do Presidium d Repu 
blica Sovinetica da Lituania 
e vice-presidente da URSS, 
sr. Vasta Palestski, num dis
curso pronunciado perante o 
Soviet Supremo, recordou as 
palavras de Staiin pronun
ciadas há dez anos passados e 
relacionadas com a situação 
internacional de então.

As palavras citadas foram

as seguintes: “Não tememos 
os agressores. Estamos pre
parados para responder com 
golpe dobrado, os mercadores 
òa guerra, que estão tentando 
violar nossas fronteiras” .

Comentando essas palavras 
disse Palestski: “Todos vós 
sabeis o que aconteceu aos 
agresores fascistas, que nãc 

«atentaram para essas pala

vras de Staiin. Essas pala
vras devem Ser rememoradas 
hoje para os contemporâneos 
instigadores de uma nova 
guerra, que por meio de di
ferentes blocos e uniões —■ 
como o Bloco Ocidental e a 
União do Atlântico — estão 
tentando ressuscitar a aven- 
turosa e rapace politica do 
notorio Pacto Anti-Komin- 
ter*’n.

divulga *‘ A Manhã” — que 
apesar de fracassado o acordo 
entre o PSD e a UDN, diver 
-os proceres udenistas de re
levo, inclusive o sr. Dinarte 
Mariz estariam dispostos a 
apoiar a candidatura do sr. 
Georgino Avelino. Ouvido a 
respeito o deputado José Au
gusto declarou que o acordo 
não fracassou porque nunca 
existiu. Re=pondendo a uma 
pergunta admitiu a possibili
dade da restauração da Coliga
ção potiguar. Doutro lado sa
bemos que o PSD está dispos
to a iniciar imediatamente uma 
grande campanha em prol da 
candidatura do senador Geor 
gino Avelino não tendo qual 
quer fundamento a noticia de 
que a mesma seria retirada 
Relativamente ás po-sibilica 
des de serem reconsideradas ; * 
negociaçOes para um accrc 
com a UDN os. círculos pess 
distas consideram definiLva 

| mente encerrado o assunto.
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FILMES DO DIA:

RIO GRANDE — A ’s 16,30, 
18 e 20 horas — “ Carta de 
Uma Desconhecida” , uma pe
lícula de alta metragem, com 
Joan Fontaine.

Preço: Cr$ 7,2(L 
Em matinal, ás 9,30 — 

“ Laíite, o Corsário” , com Fre- 
dric March.

REX — 15,30, 18 e 20,15 — 
•O Filho de Lassie” , uma pe- 
licula em tecn.color, de gran
de aceitação.

Preço: Cr$ 6,00.
Em matinal ás 9*30 — 

O seriado ‘ A Sombra do Ter
ror” e complementos.

Preço: Cr$ 2,60.
S. LU IS—A s 10,30 e 19,40- 

“ Aquele Dia inesquecível” , 
uma soberba produção da RKO 
eom Martha Scott e John Mills 

Preço: Cr$ 6,00.
Em n. atinai ás 8,46 — 

O seriado “ O Misterioso Dr. 
Satan” e “(Cavalheiro Desco
nhecido” . No palco — Mais 
uma apresentação do diverti- 
,1 „ — An Qiifíitftrin “ Do-do programa de. auditório “ Do 
mingo Alegre”', com sorteios 
e prêmios.

Preço: Cr$ 2,60 
S . PEDRO — 15.30 e 19,30 — 

“ Embção Secreta” , uma pelí
cula de alta dramaticidade, 
com Claudette Colbert, June 
Alyson e Walter Pidgeon.

ALECRIM — 15,30 e itf,4S — 
“ Conspiradores”, um filme de 
mistério e amor, eom Heddy 
Lamar e Peter Lorward.

POPULAR —  15,30 e 19,30— 
“ Os Mosqueteiros da índia” , 
com o Gordo e o Magro. 
PAGAMENTO NO TESOURO 

FEDERAL
O Tesouro Federal pagará

até o dia 15:
A todos que não repeheram 

nos dias indicados. 
TELEGRAMAS RETIDOS: 

Encontram-se na Diretoria 
Regional dos Correios e Telé
grafos os seguintes telegra
mas retidos:

Antonio Justino Medeiros: 
Antonio Paulino; Anintas, rua 
Deodoro 625; A . C. Oliveira, 
Hotel S. Luzia; Artur Grant 
de Oliveira, Hotel Santa Cruz; 
Urgente Boddo; DR para Car
doso; Evangelita Cavalcanti. 
Campos Sales 707; Felismma 
dos Santos; Gerais para Dan- 
te: Helio Galvão, rua das La- 
langeiras 40; Gruana; Usa 
Fe oquetera & Cia.;. Jovilan- 
do; Dr. João Preter, Farmacia 
S. Jorge; Joaquim Aleixo de 
Medeiros, Praça Augusto Se
vero 255; Leoncio de Oliveira, 
Mercado Publico Cidade Alta; 
Maurício Lima, Pensão Ame
rica 597; Mesquita para José; 
Maciano Dantas', rua do Aretal; 
Romeu Diniz, Av. Afonso Pe
na 529; Sociarta; Tangara; Vi
toria; Zedecio; Joventina Go 
mes dos Santos, rua da Concei
ção 77.
HORÁRIOS DE MISSAS

Horários das missas domini
cais celebradas nesta capital, 
em diferentes igrejas:

A’s 5 , 6 , 7 e 9 horas — Ca
ie'Irai.

A ’s 5,30, 6,30 e 7,30 — Con
vento de Santo Antonio. 
do Hospital MigueJ Couto 

A ’s 4.30, 6.30 e 8  30 horas — 
Matriz do Bom Jesus das Do
res (Ribeira).

A ’s 5 30 e 7 horas — Cape
la da Sagrada Familia (Rocas-

O primeiro ensaio para ex
ploração de minérios na anti
ga capitania do Rio Grande da
ta de 1 6 0 3 , quando o  ex-capi- 
tão-mór Jerônimo de Albuquer
que. num arrojo espantoso, dei
xa o forte dos lieis Magos, in
veste contra o sertão desco
nhecido, em terras já da sobe
rania dos tapuias, inimigos 
dos lusos, e numa jornada que 
se estirou por quarenta léguas, 
descobriu minérios de fen o  no 
alto sertão.

Não conseguimos reconhecer 
o local da mina. nem a- orien
tação seguida pelo destemido 
brasileiro, mas, pelo trajeto 
feito, pode-se calcular que 
atingisse a região serrana do 
Seridó se, subindo o Potengi 
e dos seus manadeiros, pen
desse para o sul, ou a serra de 
SanPAna, se se inclinasse pa 
ra o norte.

O mais certo, é que haja al 
eançado a zona seridóense, on
de na serra da Formiga, tem 
sido além, do ferro, encontra
do outros minérios.

O governador da Bahia, Dio- 
go de Menezes, em carta diri
gida a El-Rei, em 8  de maio- 
de 1610, avisava que ordenara 
a Alexandre de Moura que 
“ fôsse ver as minas que pode
ría auer no sertão do Rio Gran
de” , confirmando, assim, a des
coberta de Albuquerque.

João de Albuquerque, encar
cerado "no forte aludido, já de
nominado de Ceulen, dizia em 
1649, ao seu comandante, que 
os Portugueses haviam extraí
do metais preciosos do monte 
chamado Itabayana, a margem 
do rio Camaragibe. distante 
vrnas doze milhas da fortale

José Moreira Brandão Castello Branco

da, em carta que lhe enviou 
no mês seguinte, que o miné
rio citado continha ouro, se
gundo adiantava o dito perito.

A ansia de aproveitar o mi
nério era tão ardente que, 
Mauricio de Nassau ordenou 
nova exploração antes de fin
dar o ano e dessa vez compos 
ta a caravana de gente mais 
importante e numerosa como 
o sr. Johan Gysselingh. o con
selheiro politico Baltazar Win- 
tijes, o mesmo técnico Paums 
Sernler, outros mineiros, tra
balhadores munidos de snxa- 
das. picaretas, alavancas, abas
tecidos de viveres e apoiados 
por uma escolta.

Ao chegarem ao local indica
do, trabalharam quinze dias 
escavando a rocha, da qual re
tiraram amostras, não demo
rando mais por escassearem os 
mantimentos. Enviaram três 
barriletes do minério para 
Holanda, onde deveria ser re
finado, não continuando nas 
explorações “por estar situada 
a mna muito no interior do 
pais e ser muito dispendioso o 
transporte de viveres e ferra 
mentas necessárias” .

A mina. pela posição indica
da por êstes exploradores, não 
podia ser nas proximidades da 
Cunhau’ , nem da confluência 
do Camaragibe no Potengi, por 
serem locais vizinhos ao lito 
ral. Ficando, como adiantam, 
“ muito no interior do pais” , é 
possível que já demorasse na 
região serrana ou do alto f er 
tão, por onde andou o capítão- 
mór Jerônimo de Albuquerque 
no principio do século na pri

de Jacofius, afirmou-estar a 
mesma situada “ muito no in
terior do pais e ser muito dis
pendioso o transporte de vive
res e ferramentas” , asserção 
de certo modo corroborada pe
la do pregador aludido, desde 
que se saiba que a jornada foi 
iniciada a 28 de fevereiro, 
aportando ao lugar da mina 
2 2  dias depois, consumindo 
ainda sete dias para encontrar 
os utensílios deixados pelos 
expedicionáiros anter ■ ores.

Talvez, seguissem o curso 
do CUnhau' ou Curimatau’ até 
certo ponto ou mesmo o do 
Potengi, como fizeram os lu- 
os e num dos contrafortes da 

Borborema, extraíssem a por 
ção de rocha julgada necessá 
ria aos exames respectivos.

Diz Alfredo de Carvalho, em 
cujo trabalho sôbre “ Minas de 
Ouro e Prata no Rio Grande 
do Norte” , no século XVII, es
tamos nos baseando, que Jaco 
eus deixou um eroquis “ muito 
grosseiro”  e “ fantástico” , sem 
“utilidade prática” , impossibi
litando “ a identificação com os 
logares actuais” .

abaixo para Leste —  o quar 
tel do cacique JANDUI cerca- 

Contudo, vejamos, se pode-j do de serras (montes); a O. 
mos, pelos dados imperfeitos (no alto do mapa), os quartei 
do esboço aludido, esclarecer! (no alto do mapa), os quartéis

l mas uoze munas ua iui wic-, . . .  , . , „  meira penetração, que se coza aludida, donde o lusitano, *... • i nhece feita na antiga capita-Vicente Roberto e o brasileiro. . . • , . . ._  ... . < I nia, pelo donnmo dos Janduis,Felipe Vieira, em 1632, trouxe- ’ *  ̂ . .. . , tanto que um dos guias deram amostras de tres logare- • . v *_ . _ . . .  , - Smient, foi com Pedro XaráO rio Camaragibe e conhecí , , ., , ! Ravasco, um dos companheirosdo como afluente da margem . ,, , „  . , f de Albuquerque naquela Jor-esquerda do Potengi, na qual ♦ nada *ciesagua em- irente ao povoa- 
do “ Igreja Nova” .

Em 1637, o conde Mauricio 
de Nassau dirigia-se á “ As
sembléia dos Dezenove” na 
Holanda, dizendo que após di- 
versas pesquisas chegara a 
conclusão de que havia na ca
pitania do Rio Grande, acima 
do rio Cunhau’, minérios, cujos 
exames feitos por mestre mi
neiro davam para uma libra

E’ provável que os France
ses, amigos dos indígenas lito
râneos e mesmo de outros qtie 
habitavam além-caatingas, já 
nas serranias, houvessem co 
nhecido e tido relaçCes cor.» o 
gentio daquelas paragens, mas 
não falam em minérios metá 
licos, aludindo, apenas ao am

que a explicação esteve na zo
na sertaneja, onde já havia 
montes ou serras, tendo a Oes
te tabas de Tapuias e ao N . 
e NE. aldeias de Janduis, to
dos amigos dos flamengos.

Como é sabido, os Janduis 
ocupavam o vale do Açu’, po
dendo ficar ao norte do local 
dos minérios, e, os Tapuios de 
Caracará. a oeste, como indi
ca o croqui, pois, esses tinham 
suas habitações além daqueles, 
mais para o interior do pais 
como se evidencia-das crônicas 
do tempo.

Em 1649, Pieter Persijn, co
mandante dos Tapuias era en
viado ao- sitio indicado por 
João de Albuquerque, nada en
contrando ali, e sim algumas 
milhas mais ao norte, donde 
trouxe amostras, que foram 
remetidas ao Conselho dos De
zenove. em novembro, e o Su- 
premjo Conselho, em Recife,

aproveitava o ensejo, e logo, 
no mjês seguinte^ participava

Iaos diretores da Companhia 
das índias “ que não tinha du
vida em admitir no Rio Gran
de a existência de uma mina 
donde os Portugueses extrai-

da — um monte —  e a direita 
“ Quartel de Cracara, Ta- 

puyas, ou verdadeiro caminho 
para o Maragnon” e mais 
abaixo — “ Quartel de Comer- 
taora com os seus Tapuyas” . 
A esquerda, em baixo, ha ou
tro Sinal de monte com o. dis 
tico — Serdans (Sertão) — 
Copaova” e a explicação de 
que por traz dêste monte ha
via ura. caminho que conduz á 
Bahia, e, ainda mais abaixo 
figuram “ quatro montes numa 
bela planície” , onde se La 
“Aqui é o quartel de Jan 
Duwy” , situado de forma 
evitar ataques inimigos, quer 
vindo do Maranhão, quer da 
Bahia. N0  alto. via-se um W 
(Oeste) e á direita um Z 
(Sul), acrescenta o h:storia 
dor.

Completaremos a orientação 
— a esquerda — o Norte 
e em baixo —  o Este. Assim 
disposto, teriamos em tôrno 
do acampamento dos expedi

alguma coisa.
No centro, diz Carvalho, es

tava a casa de Jadocus e alo
jamento dos mineiros a beira 
de um rio. No alto, a esquer

do morubixaba CRACARA 
(Caracará) irmão de JTjNDI, 
e do tuchaua COMERTAORA, 
ambos com os seus Tapuias.

Dess’arte, não há duvida

Faleceu o general...
(Conclusão da 1“ pag.)

se depois presidente do Conse
lho Imperial francês após a 
morte de Darlan. em 23 de de
zembro.

Em fevereiro de 1943, tomou 
o titulo de comandante-chefe 
civil e militar da África do 
Norte. Conduziu as tropas fran- 
cèsas na batalha da Tunísia ao 
lado das forças aliadas.

Deveria mais tarde decidir e 
levar a bom termo a audacio
sa operação da libertação da 
Córsega. Assistiu com o gene
ral De Gaulle á conferência de 
Casablanca, em janeiro de 1943.

Depois da fusão do Comitê 
Nacional de Londres, em maio 
de 1943, tornou-se, com De 
Gaulle, presidente do Comitê 
Francês de Libertação Nacional.

do materirl respectivo “ cinco „  „ , __„, ce, nada se apurou de va ioso florins de prata ’, pensando o ' , _K . I do exame dessas amostras,
pevuo que na amostra autua
se en.ontrarla “ ouro, que en-

ncos, a iu u jjiu u , Em  ju lh o  de 1943i { o i  a Ame-
bar encontrado em vários por. - 1  rjca sob esse titulo> para rea. 
tos do litoral. I tar os laços entre as duas de-

Na Holanda, segundo pare I mocracias e concluir um acor
do visando armar as forcas

I francesas. Depois da libertação 
da França, o general Giraud 
entrou solenemente em Metz a 
25 de novembro de 1944. Vários 
membros de sua familia foram 
deportados pelos alemães. Uma 
de suas filhas morreu deporta
da. Seu segundo filho, aviador, 
morreu em serviço.

Deputado de Moselle na As
sembléia Constituinte, sob a le
genda do PRL, o general Gi- 
raui era membro do Conselho 
Superior de Guerra e era man
tido em atividade, sem limite 
de idade, como tendo sido co
mandante-chefe perante o ini
migo.

A Suprema Medalha Militar, 
recompensa dos grandes chefes, 
lhe foi concedida pelo governo 
em 2 de fevereiro ultimo, sen 
do-lhe entregue no leito do hos 
pitai, em 10 do corrente, ou se
ja, ainda ontem, quando, uma 

general Giraud foi

trclanto, n~o teve ocasião de 
-eDa a i ” .

N;í sso .re ino ano, Nassau 
,i.ando i explorar o locál, pelo 
comtniant A-bert Jerritisen 
amieit, i aul as Semler e al
guns ) o.tugueses e brasilien 
-es os qua s depois de muito 
esi* rço depararam uir.a mina, 
le cuja amostra, após a devi- 
i:; i efiração, concluiu o mes- 
ae l aulus, ser muito r,co em 
p:ata acresce.itando Q. dito g o 
verne, lor á Assembléia aludi-

A s 5, 6,30 e 7,30 horas — 
Capela Salesiana,

A ’s 7,30 horas — Capela de 
Santa Teraeinha (Tirol).

A ’s 4,15, 6 , 7,30 e 8,30 horas 
— Matriz de S. Pedro (Ale
crim) .

A ’s 6,30 horas — Capela da 
Imaculada Conceição.

A ’s 7 horas — Igreja do Ro
sário .

A ’s 6,30 horas —  Colégio 
Marista.

A ’s 6.45 horas — Colégio de 
Nosja Senhora das Neves.

______ ____ _____  vez mais, o _
armar as forças citado na ordem do Exercito.

ram prata” , embora não fôsse 
no logar apontado por João 
de Albuquerque e sim a nove 
milhas mais para o interior 
ao sul do Potengi, a WSW do 
Castelo de Ceulen.

E dai, organizar-se nova ex
pedição, que partia a 25 de 
janeiro de 1650, do forte de 
(Ceulen, composta do engenhei
ro Pieter van Struch; do bai- 
lio (juiz) da capitania do Rio 
Grande, Houck; do comandan
te dos Tapuias, Pieter Per- 
.sijn; acompanhados de um sar
gento, doze soldados, quatro 
escravos e três indios.

Subiram em canoas o Rio 
Grande, desembarcando cêrca 
de três léguas acima do forte, 
pernoitando na lagôa Jacaré- 
Mirim, recon e;ando a marcha 
no dia 26, descançaram nas 
proximidades de Útinga, alcan
çando á tarde, ,a foz do Cama-

OPORTUNIDADES

NEGOCIO URGENTE
■Vende-se por preço de oca

sião um possante radio com 
apenas 3 meses de uso.

Tratar á Av. Silvio Pelico, 
.242 — Alecrim.

exame dessas amostra 
I fo  s. sómente sete anos mais 

taide se organizou nova expe
dição, e, apezar de mais pro
longada, resultou ir.profi.ua 
como as'anterioieV

O pregador Jadocus Stelten 
estivera nd mina dizendo que 
“ feias apaicrcits, quanto a 
metais” , muitj e tinha que 
esperar, dando lugar a uma 
nova expedição, em que toma
ram parte o rr.e-mo Jacobus, 
Carl Helbach e Hans Simpsel, 
chegando ao local a 2 2  de mar, 
ço de 1645, encontrando as 
ferramentas abandonadas pe
los exploradores de 1638. Em 
junho, Jacobus já estava em 
Recife, anunciando a descober 
ta de “ raizes e tronco da mi
na” e num croqui malfeito- in
dicava a sua casa e o aloja 
mento dos mineiros junto ao 
rio Cunhau'.

Não é provável que a mina 
ficasse nas margens do Cu 
nhau’ . A expedição anterior, 
cujas ferramentas abandona
das foram encontradas pela

* ❖ * * *
* * ;!* ❖

* U.
V

d;

a. u. $
❖ * *
•t* ❖ ❖ ❖ *

❖ & *
* * * *
* ❖ * ❖ *
:X * * ❖ *

a m w & m m a

Avenida Deodoro, 635 —  Fone: 1531 
-------  IIOJE -------

—  Matinal ás 9,30 horas —

L A F I T E ,  O C O R S Á R I O

5*í * *
íji j»; ,1; £

% *
* ❖ * * ❖
* * ❖ * ♦
je * * *
* ❖ * *
* * * * £
* * * *

* *

Matinée ás 15,30 —  Soirée ás 18 e 20 horas

Carta de uma desconhecida
Aos que porventura já amaram. . .• Aos que esperam amar..  . 

A téla apresenta a mais empolgante historia de amor!

—  com Joan Fontaine —
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Novas esperanças para os cegos
O s mortos socorrem os vivos
Instalado no Rio o i  >. Banco de Olhos^Ope* 
ração simples, mas> ainda não compreen- 

dida bem pelo povo
Reportagem de LUIZ CLÁUDIO

A N Ú N C IO S  C L A S S I F I C A D O S
Ofertas Pelo Reembolso Postal

D I V E R S O S

O. V. E. R.
RIO (Meridional) — A 

Agencia Bisi, de Estocolmo, 
informou que o dr. Sven He- 
din, famoso explorador e cien
tista sueco, que durante' mui
to tempo esteve cego, foi ope
rado recentemente pelo oculis
ta sueco professor K. G, Pio- 
x<an. Adianta que a operação 
foi realizada com bom êxito, 
ficando restabelecida a visão 
de um olho do qual o paciente 
estava cego desde uma expe
dição de exploração á Asia, há 
05 anos. Sve Hod.n tem agora 
83 anos, mas a operação fez 
com que se sinta rejuvenescí 
do em 25 anos, segundo decla
rou á imprensa sua irmã Alma 
Hodin.

Isso aconteceu na Suécia. 
Muitos cegos, no Brasil, ouvem 
falar no acontecimento com in
veja . Entretanto, trazemos 
hoje a publico uma noticia 
até agora mant da em sigilo e 
realmente alviçareira para 
a classe médica, a população 
desta capital e, sem duvida, de 
todo o pais. Foi instalado no 
Rio o Banco de Olhos.

Já se conhece o Banco de 
Sangue, iniciativa que trouxe 
os melhores resultados na luta 
contra a morte. Plasma san- 
guineo doado por milhares de 
pessoas e conservado no Ban
co, serve para transfusões de 
sangue, salvando muitas vidas. 
Agora surgiu e foi concretiza 
da a idéia da criação do Ban
co de Olhos, com os mesmos 
objetivos altruisticos.

O Banco funciona na Santa 
Casa de Misericórdia, cujo 
provedor e diretor dos serviços 
sanitários, respectivamente, 
Ari de Almeida e Silva e La- 
fayette Pereira, deram o maior 
apoio á iniciativa idealizada 
pelo dr. Silvio de Abreu Fia
lho.

MUITA ATENÇAO;
Gaste Cr.S 100,00 ape
nas e receba desde logo 
um terreno para cons
truir sua casa, o resto 
em módicas prestações 

mensais.
“VILA POPULAR” 

lado da sombra 
Estrada de Parnamirim 

Ônibus a porta 
Mais informações com 

Henrique Santana 
“LOJA DE LIVROS” 

218 Rua Dr. Barata 218 
—  Fone 1628 —

OS MORTOS SOCORREM 
OS VIVOS
O dr. Silvio Abreu Fialho 

assistente da Clinica de Oftal- 
mologia da Santa Casa de Mi
sericórdia, é filho do célebre 
oculista já morto, Abreu Fia
lho, cujo renome ninguém es
quece .

Em palestra com este repór
ter o dr. Silvio prestou inte
ressantes esclarecimentos so
bre a iniciativa que deu ao 
Brasil a honra de ser o pri
meiro pais da America Latina 
a criar o Banco de Olhos. In- 
contestavelmente, novas pers
pectivas e esperanças surgiram 
para os cégos. Muitos dos que 
perderam a visão podem recu
perá-la. Entretanto, é o pro- 
prio dr. Fialho.quem. adverte 
não se tratar do aparecimento 
de uma cura milagrosa para 
todos os casos. Nosso dever é 
esclarecer bem o assunto para 
evitar desilusões ou a repro
dução das romarias em massa 
ocorridas em Urucania.

A operação de córnea tem 
exito em determinados casos e 
em si nada apresenta de ex
traordinário. Nos Estados 
Unidos já se faz comumente 
e mesmo no Brasil já foi exe
cutada uma vez ou outra. Q 
paciente é levado á mesa de 
operaiJJes. De seus olhos afe
tados retira-se a córnea, e en
xerta-se no local o tecido ocu
lar humano da mesma nature
za, absolutamente são. O do
ente fica em repouso e o teci
do enxertado, que de inicio se 
opa!nica vai, aos poucos, cla
reando. Quanto mais transpa
rente ficar, melhor será a vi
são, maior o exito do operador. 
Mas, como obter o tecido para 
o famoso enxerto? Longas ex
periências que consumiram 
muito tempo dos cientistas de
monstraram que só a córnea 
do olho humano serve para 
lornecer o tecido. Por outro 
xado, claro está que só de uni 
ínorto pode ser redrado o frag 
mento ocular para o enxerto. 
E asdm se faz. Já é de conhe
cimento publico que cadaveres 
são submetidos a autópsias, 
dele se retirando ovgãos que 
se prestam para estudos e ob
servações de laboratorios, os 
quais servirão para evitar ou
tras mortes semelhantes. Na 
historia da Medicina, a morte 
continuara sempre indicando 
rumos parq se preservar a vi
da humana.

S à í  d e  u Á > a s

P IC O T
TAMBÉM EM VIDROS ® I 1  -TAMANHOS

A IGNORÂNCIA E’ O
MAIOR PERIGO
A função do Banco de Olhos 

é ^ r  em conser-vação, sob con 
• diçe/es de temperatura espe

ciais, esses tecidos que vão 
servir para dar vista aos ce 
gos, depois de enxertados em 
seus olhos, graças a delicada 
operação. Mas é o proprto 
idealizador do Banco quem re 
vela ao repórter o seu receio 
de que o povo mal orientado 
pense que é um absurdo, uma 
coisa pavorosa a utilização de 
tal material para a cura. E 
contou-nos que no Norte, uma 
vez foi praticada a operação 
por um oculista de renome em 
uma cliente, a quem para evi 
tar incompreensôés, não foi 
explicado como se obtinha 
tecido que lhe ia dar a vista

da cega, ou melhor seria di- 
zeç: “ da onça” , entre cochi- 
chos e “ disse me disse” , de
turparam o fato levando-o ao 
conhecimento da enferma da 
seguinte forma: “ Sabes o que 
o médico fez? Tirou o teu 
olho e pôs no lugar dele o olho 
de um defunto!” Apavorada, 
presa de alucinação, a mulher 
arrancou as ataduras, o olho 
operado e tudo, continuando; 
cega para o resto da vida. O 
fato parece fantástico mas 
perdida. Feita a operação, 
aguardava-se o resultado que 
tudo indicava ser satisfatório 
Mas, outras pessoas amigas 
ocorreu real mente. Responsá
vel pelo doloroso incidente, a 
ignorância.

— Antes de tudo — esclare
ce o dr. Silvio, não se trata 
de substituir o olho doente por 
outro de cadaver. Retira-se 
apenas um pequeno fragmen
to de córnea dos olhos sãos de 
uma pessoa que tenha morrido 
de preferencia por acidente e 
que não tenha tido nenhuma 
moléstia contagiosa. Esse pe 
queno tecido é que dará a vi
são aos cegos. Os resultados 
são geralmente satisfatórios 
para casos especiais em que o 
oculista vê logo ser indicada a 
operação.
NOS ESTADOS UNIDOS JA’ 

SE FAZ DOAÇÃO 
DE OLHOS
Comumente, qUern não via 

absolutamente nada, consegue, 
pelo menos, ver de modo a ori
entar-se, distinguindo as coi
sas em torno. Os que tinham 
só essa visão de orientação, 
por exemplo, podem, em casos 
felizes, readquirir sanidade 
completa.

Na Clinica de Oftalmologia 
da Santa Casa de Misericór
dia, o dr. Silvio de Abreu Fia
lho já conta, agora mesmo, com 
alguns casos operados que pro
metem bom exito. Procurando 
ampliar o alcance da iniciati
va, o ilustre facultativo acaba 
de convidar, por meio de çar- 
tas circulares, toda a classe 
medica do Rio, especializada 
em Oftalmologia, a obsarvar 
o funcionamento do Banco de 
Olhos, a^fim de que seja difun
dido, tanto quanto possivel, em 
nossas diversas clinicas e hos
pitais, irradiando-se em breve, 
também para todo o Brasil.

Conhecendo as finalidades 
do Banco de Sangue que de
pendem de uma grande equipe 
de doadores, ficamos a pensar 
se não seria aconselsavel a 
pratica de ainda em vida, as 
pessoas de compreensão e es
pirito humanitário doarem 
seus olhos ao Banco, para se
rem utiilzados após a morte. 
Nos Estados Unidos, ao que 
sabemos, já se faz isso fre
quentemente. Entre nós, por 
enquanto, dado o pouco vulto 
do movimento operatorio nes
se particular, ainda não se tor
nou uma necessidade essa pra
tica que, no futuro nos trará, 
possivelmente, grandes bene
fícios.

ORGANIZAÇÃO E VENDA PELO REEMBOLSO 
OFERECE PELO REEMBOLSO POSTAL

L — 01 — Puro Linho, beije, branco e c in z a ..............
L — 02 — Puro Linho, pardo n a tu ra l..........................
L — 03 —  Puro Lirho, fio inglês, em branco
Beije e c in z a ............. ... ....................................... ..
H30/30F — Puro Linho Natural, pardo c la r o ..............
L3ÍÇ35BB —  Linho Especial em branco, beje ou cinza
S,30 — Linho branco, legitimo irlan dês..............
Tropicais em 10 c o r e s ..............- ...........................................
Casemira, pura lã, em 6  cores .. ...........................
Casemira, azul marinho, fio inglês, superior qualidade

Pedidos a O.V.E.R. — Rua do Lavradio, 180 — 3o andar 
Caixa Postal, 4.272 — Rio de Janeiro —  D. Federal

Metro CrS .. . . 49,00
Metro CrS . . . 57,00

Metro Cr$ .. . . 70,00
Metro Cr- . . . . 60,00
Metro Cr$ .. . . 80,00
Metro CrS . . . . 170,00
Metro CrS . . . . 180,00
Metro CrS . . . 190,00
Metro CrS . . . . 250,00

Saiu o Anuário do Radio
Acaba de ser publicado o compêndio mais com

pleto que já se fez sobre radiodifusão no Brasil. 16 
pesquisas de opinião publica sobre radio-audiencia re
velam os programas mais populares, os cantores mais 
apreciados e os “speakers”  mais queridos do, povo. 
Inúmeras entrevistas com  os homens que fazem radio 
e palpitantes reportagens e artigos sobre todos os as
pectos da radiodifusão e da televisão no Brasil.

lista completa de emissoras brasileiras com todas 
as características téçnioas. Estimativa do numero de 
aparelhos receptores existentes no pais.

ANUARIO DO RADIO
Edição da revista PUBLICIDADE & NEGOCIOS 

Av. Rio Branco, 11“ — 3o and. s. 323 - tel 43-667“ 
Ed. Jornal do Comercio — Rio de Janeiro 

A  venda exclusivamente na redação, ou pelo reem
bolso postal, mediante preenchimento do coupon 

abaixo:
-

A Editora Publicidade & Negócios Itda —  Av Rio 
Branco, 117 — 3o, sala 323 —  Rio — Peço enviar- 
me pelo reembolso postal um exemplar do ANUA’RIO 

DO RADIO pelo preço de CrS 50,00
N O M E ................................................................. *..
R U A ...........................................................................................
C ID A D E .............................. ESTADO

ENSINO SEM EXPLICADOR
ATENÇAO SENHORAS E SENHORITAS! **

Adquiram o .novo Método de Corte e Cos
tura VOGUE para ALTA COSTURA, com 3S5 
figuras e com amplas ilustrações sobre a fa
zenda. Ríeamente encadernado, formato 20x27 
cm. Adquiram também o Esquadro Numerado 
VOGUE, curvo, com escalas do busto, ombros 
e costas, e o Suplemento Ilustrado “ VOGUE '. 
MÉTODO DE CORTE VOGUE CrS 125.00 — 
Esquadro Numerado VOGUE CrS 40.00 —

Suplemento ilustrado VOGUE Cr$ 25,00 
Pedidos pelo reembolso postal para a

D£ CORTE E COSTURA SAO PAULO
n. 1322 — CAIXA POSTAL, 152 — RIO CLARO 
Cia Raqljsts — Estado de São Paulo 

CURSOS POR CORRESPONDÊNCIA — Matricule-se no Curso 
s era 5 meses V. S. será uma perfeita modista, pelo moderno 
Método de Corte “VOGUE'1, em 5 fasciculos — Cursos de Corta- 
defrs Técnica, com diploma de contra-mestre ou nas Cursas 

Especializados, com diploma de professora

HOMENS
ENFRAQUECIDOS 

VELHICE PRECOCE 
IMPOTÊNCIA

O homem deve conservar 
suas forças juvenis; deve per
manecer viril porque as ma
nifestações da potência se
xual não pertencem senão á 
juventude. A velhice não tem 
idade. Existe uma. só mocida
de sexual e a um dado mo
mento está se perde. Este m o
mento deve ser retardado a 
todo custo, porque traz sem
pre uma côrte infinita de 
misérias.

FALUSTON
COMPRIMIDOS 

RENOVA AS FORCAS DA 
VIDA

FALUSTON, o medicamen
to mais completo, á base de: 
testículos, cerebro, hipofise, 
pancreas, tiroide, timus, su- 
prarrenal,, bromidrato de qui 
nino, catuaba, marapuama e 
damiana.

FALUSTON
é um produto da Soc. Farma

cêutica Virmona Ltda.
EM TODAS AS FARMÁ

CIAS E DROGARIAS 
Remessa pela reembolso — 
Quantidade mínima 3 vidros 
Pedidos-aos distribuidores ex

clusivos no Estado de 
São Paulo:

SOC. COMERCIAL O. F.
DE OLIVEIRA LTDA. 

Rua Senador Feijó n° 29 — 
4o —  sala 416 —  Telefone, 

8-9072 — SÃO PAULO

Solicitem-nos prospectos para ensino da Arte e Modas &

Cabelos Brancos 
OLEO MAC B1R
Não contém enxofre nem 

sais de prata. Vegetal e per
fumado. Combate a caspa e 
detém a queda dos cabelos. 
Não é tintura e não prejudi
ca a permanente. A ‘ venda 
nas boas Farmacias, Droga
rias e Perfumarias do Brasil. 
Atendemos pelo REEMBOL
SO POSTAL: V id r o ,.............
CrS 20,00, livre de porte. Pe
didos á Caixa Postal, 4.272 — 
Rio de Janeiro —  D. F.

Srs. Médicos procu=< 
rem junto ao seu li= 

vreiro
Radiologia eliniea do apare
lho digestivo — Dr. Paulo de 
Almeida Toledi. Dois volu
mes — 948 paginas, 547 figu
ras — Preço: Cr$ 400,00. 
Entubação duodonal — Estu
do citologico do sedimento 
biliar — Drs. José Oria e 
Paulo Carvalha.es — 80 pa
ginas, 15 figuras. —  Cr$ 70,00 
Pedidos pelo Reembolso Pos
tal para Finocchiaro e Crusoo 
Ltda.

Rua Wenceslau Braz, 78 
São Paulo.

PREÇO DO DIA
c m  i,oo

HERNIADOS
Fundas Elasticas 
IDEAL — LIMA 

Nossa Fabricação. 
Remetemos pelo Reembolso 

Postal.
— Pedidos á —

“Casa Lima”
Rua da Gloria 543 — Caixa 

Postal, 1748 — São Paulo 
ENVIAMOS CATALOGOS

SEMENTES DE 
C E B O L A S

e demais variedades' de 
tortaliças. Flores. Florestais, 
etc.

Não as encontrando no seu 
fornecedor peça diretamente 

á
DIEBERGER AGRO CO

MERCIAL LTDA.
Rua Libero Badaró, 499-501 

Caixa Postal, 458 
— S. PAULO — 
Catalogo Grátis

OFERTAS DO LEÃO D’AMERICA
Garfo, faca e colher “ Hercules”  aço inoxidável, p/mesas

3 p e ç a s ....................  ..............  ....................  48,00
°ara sobre-mesa ............................................................... 46,00
Vidro “ Pirex” : ..............................................................
Jogo com 3 t i je la s ..............................................  75,00
Caçarolas para fogo 18 tms......................................  45,00
Caçarola para fogo 20 cms........................................ 55,00
Caçarola para fogo 22 cms........................................  68,00

JOGOS PARA REFRESCO DE CRISTAL
Inglês Branco com 7 p e ç a s ................................  130,00

JOGO PARA SALADA DE CRISTAL
Branco com 7 peças . .  . ................... ......................  65,00

CAPACHOS DE COCO LEGITIMO
Superior qualidade: 60x30 .............................................. 45,00

70x30 ........................................  55,90
80x35 .......................................  68,00

Pedidos pelo Reembolso Postal a:
—  DEPTO. DO INTERIOR —

Av. Erasmo Braga, 277-13° — s/1302 
R I O  DE J A N E I R O
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Crime brutal na capital do pais

VOCÊ d e sc o n h e c e  a
PRONTIDÃO?

Apesar de muito jovem, Rosa 
namorava o cabo há alguns me
ses, com pleno consentimento 
de sua genitora, que tinha pe
lo rapaz estima filial. Jamais 
haviam se afastado das imedia
ções da residência da jovem, . 
fazendo-o ontem com permis- 1 
são de d. Elizabeth, talvez por j 
uma tragica ironia do Destino. \ 
Haviam caminhado até o trecho 
acima mencionado, onde para
ram para descançar, quando 
por eles passou a viatura, des
conhecida até agora, com des
tino á praia. Entretanto, um 
pouco mais adiante detinha-se 
e voltava, até parar junto a 
êles. Um sargento, o mesmo 
que iria assassinar o jovem, e 
a quem ele prestou a continên
cia regularmentar, perguntou-
lhe:
_ Você desconhece a pronti

dão?
E. logo em seguida:
_ O que é que vocês dois es

tão fazendo aqui?
Ao que o rapaz respondeu:
— Deixei o quartel cêdo e 

não sabia da prontidão, sargen
to. Porem, çstou ao seu dispor 
para qualquer eventualidade. E 
apontando para a moça:

— Esta é minha noiva, que 
não posso deixar aqui pedindo- 
lhe licença para acompanhá-la 
á casa.

Responde o sargento:
— Entrem, que eu vou levá- 

la.
O CAMINHO NÃO E’ ESSE!...

Até esse instante — é Rosa 
quem continua a contar — não 
havíamos desconfiado das in
tenções do sargento escuro, que

m .
. ...está entregue a homens de confiança!

Aerovias Brasil orgulha-se de possuir um quadro de pilotos 
ngorosamente selecionados. Nossos capitães do espaço são 
homens técnica e fisicamente capacitados para a tarefa 
de grande responsabilidade que pesa sôbre seus ombros. 
Quem embarca num dos nossos possantes aparelhos — e 
são milhares e milhares de pessoas! — pode fazê-lo com 
a certeza de que será conduzido por mãos dignas de tôda 
a confiança. Por isso — e tudo mais que Aerovias Brasil 
oferece para seu “conforto aéreo” — também o senhor dirá, 
ao desembarcar, concordando com o que dizem os demais 
passageiros: “Foi uma ótima viagem!”

Nossas rotas cobrem os quatro pontos car
deais, ligando o Rio ao Brasil e o Brasil a 
todo o Continente Americano. Ao planejar 
sua viagem, consulte o nosso agente: fo r- 
necer-lhe-á todos os informes que desejar.

AGÊNCIAS NAS SEGUINTES CIDADES: 
Anápolis - Aracaju - Araguari - Belém - Belo 
Horizonte - Carolina - Curitiba • Fortaleza 
Go^â.iia - Maceió • Natal - Pérto Alegre 
Pórto Nacional - Rio de Janeiro - Recife 
Salvador - São Luís - São Paulo - Uberaba 
Uberlândia - Vitória - Ilhéus Londrina 
Pedro Afonso - Poços dt Caldas - P&rnaíba 
Santarém - Manias - Paramaribo - Port o f 
Spain • La Guaira • Trujiilo - Miami.

fm sargento do Exercito matou a tiros o ca 
tMMiiotorista, raptando-lhe a jovem  noiva

3  (Mencionai) — Brutal dava ordens a outro, moreno preendendo as intenções do su- sargento retrucado: SERIA O SARGENTO 83? lentá-la. ao que ela reagiu
_____  ____ _ ___—,------ . . . i: Hn — Está .Tá nnp vnrp não Spm cp ripfprpm nara ao me- fendendo-se de aualauerRIO

cena de sangue ocorreu cerca 
das 2 2  horas, na esquina da rua 
Lobo Juinor com a avenida Bra
sil. cujos antecedentes ainda 
não estão devidamente apura
dos, mas que deixam perfeita- 
mente caracterisadas as inten
ções do assassino, um sargento 
do Exercito, é seus cúmplices, 
também pertencentes a esta 
corporação, e que, de maneira 
covarde e fria mataram um co
lega de faida, indefeso cabo 
motorista, pertencente ao Regi
mento Flonano, que naquele lo
cal entretinha-se em palestra 
com sua noiva. Ao que se de
preende das declarações de Ro
sa Gergull, de 14 anos incom
pletos, filha de Elizabeth Ger- 
gull, e residente á rua Dionisio 
n. 7, na Penha noiva do cabo. 
Oscar Leal da Silva, a vitima 
de 20 anos, morador á rua Soa
res de Andrade n. 186, no Rea
lengo, o assassino e outros sol
dados, que se encontravam nu
ma viatura que se denomina 
“ jípão” , tentaram raptá-la, a 
vista de seu noivo, tendo este, 
apesar do enorme risco que 
corria, corajosamente tentado e- 
vitar o fato, razão por que, mo
mentos após, caía mortalmente 
ferido, o crânio atravessado por 
certeiro tiro, que lhe fôra des
fechado pelo sargento já refe
rido, de tez escura, que se en
contrava com outro, este na di
reção uo veículo, e mais très 
soidados. Logo em seguida, a- 
pos largarem o cabo no local 
onde tombara para morrer, o 

gento determinou ao colega 
■ imprimisse maior velocida

de ao auto, rumando por vários 
pontos, indo até Caxias, quan- 
uo então verificou a impossi- 
o.nuaue de levar avante suas 
...cações, razão por que man- 

que voltassem, do que se 
aproveitou a moça para lançar- 
se ao solo, quando passavam 
peia estrada Braz de Pina, pro- 
xiiao á rua Bento Cardoso. Da- 
ii a sua casa. Rosa levou pou
cos instantes, relatando fiei- 
mente á sua genitora tudo que 
ca passara, apesar de estar bas
tante nervosa e emocionada, 
juntos, temendo pela sorte do 
uiditoso rapaz, mãe e filha se" 
guiram até onde havia caído o 
nnütar, que ali ainda se encon- 

jtrava o cadavçr rodeado por 
inúmeras pessoas. O comissário 
Mendonça, do 21.° Distrito, já 
cientificado da covarde cena 
de sangue, deteve a menina pa
ra explicações, pois, até aque
le momento, ninguém soubera 
informar a respeito.

claro, que estqva na direção. O 
“ jipão" movimentou-se, ga
nhando a avenida Brasil, em 
diicção a Cordovil, quando de
veria ter subido Lobo Junior, a 
fim de deixar-me em casa.

Nesse momento, Oscar disse 
para o sargento:

— O caminho não é esse, sar
gento!

E, ato continuo, talvez com

preendendo as intenções do su 
perior, ele desligou a chave do 
motor, retirando-a e conservan
do-a em seu poder. Como era 
natural, o auto parou e ele pu
lou para o lado de fóra, pro
curando certificar-se da situa
ção. Houve troca de palavras, 
bastante ásperas, ocasião em 
que o sargento me ofendeu 
com palavras de sarcasmo. Os
car revidou a ofensa, tendo o

sargento retrucado:
— Está bem. Já que você não 

quer ir conosco, irá para o ce
mitério ...

Calmamente com uma calma 
de causar calafrios — corttinua 
a moça — o sargento sacou de 
um revolver e apontou-o em 
direção de Oscar, dando ao ga
tilho. Um súbito clarão, segui
do grito do rapaz, indicava que 
o tiro surtira efeito.

SERIA O SARGENTO 83?
Sem se deterem para ao me

nos verificar em que região o 
rapaz fora alcançado, foi ini
ciada a fuga, que era comanda
da pelo sargento assassino. O 
que se passou depois, a jovem 
não pode precisar, lembrando- 
se, apenas, que rodaram mui
to tempo, sem destino. Duran
te o percurso, o malvado inti- 
midou-a e tentou mesmo vio-

lentá-la, ao que ela reagiu de
fendendo-se de qualquer ma
neira. Apavorada, ela gritava 
por socorro, do que nada lhe 
valia, não só porque trafegavam 
por locais desertos, como tam
bém pelo barulho que fazia o 
motor, que abafava seus gritos 
Logo depois, já na estrada Braz 
de Pina, aproveitou-se de uma

(Continua na 6* pagina)
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Erosão e recuperação
d o  s o lo

í»
\ -fr-caar;*
--------  J. Lamartine

V em  de realizar-se em São Paulo uma 
m esa redonda para estudar os fenom enos 
da  erosão e aconselhar os processos mais 
eficientes para com batêê-la  e conseguir a 
recuperação do solo. Foram  con vocados to 
dos ou quasi todos os Estados para esse 
certam e.

N ão con heço ainda, alem  da nossa, as 
teses apresentadas e as conclusões a que 
chegaram  os ténicos, que tom aram  parte na 
discussão desse problem a de tão m agna im 
portância para a nossa produção agrícola.

Q uero, entretanto, adiantar a m inha 
desvaliosa opin ião de sim ples observador 
das con d ições em que se encontra o  nosso 
cam po e a crecente e alarm ante esterilida
de para que m archam os a passos ace lera 
dos.

O problem a não é idêntico para todos 
os Estados do Brasil, d iferin do  até dentro 
da m esm a circun scrição política , de acordo 
com  o regim e de chuvas, natureza e p ro 
fundidade do solo e sua vestim enta v e g e 
tai.

O N ordeste seco  é certam ente a região 
brasileira  onde m ais forte  se faz sentir o 
fen om en o da erosão e a que está a recla-t 
m ar p rov iden cias m ais urgentes e m ais r i
gorosas, para a recuperação do solo. O n os
so regim e de chuvas torrenciais, de fortes 
aguaceiros, em  que algum as vezes o  p lu 
v iôm etro  recolhe, numa hora, m ais de 100 
m ilim eíros dagua; cs  ventos fortes que so 
pram  durante os m ezes d e  verão, transpor
tando para grandes distancias, toneladas de 
pó, que é terra  vegetal; a devastação, em 
escala crecente, de vastas extensões das 
nossas pobres reservas florestaes, deixando 
o  solo, desnudo, tudo isto são fatores im 
portantes, que se som am  para agravar a 
situação do N ordeste.

Sentim os, porem , que es estadistas do 
Sul, sob cu ja  d ireção, ha m uitos anos vem  
se fazendo a politica  brasileira, não con h e
cem  os Estados d o  N orte, nem  se m ostram  
interessados, presos que estão a um reg io 
nalism o esireito, pelas questões que abran
gem  a nacionalidade com o um toda, na 
falsa suposição de que elas não se re la cio 
nam com  o  progresso do Brasil, com o se 
este podesse se fazer a reveliã  de quasi m a- 
tade d o  país.

A in oa  agora no parecer dado a bem  
elaborada tese do nosso representante á 
reunião de São Paulo, o agronom o R ob er
to Freire, que agitou o problem a dos vales 
úm idos com  grande proficiência , fo i dito 
que ela só interessava ao R io  G rande do 
N orte, cu jo  orçam ento era insuficiente para 
soiuciona-ios, com o se dentro de um m es
m o pais podesse haver um  problem a eco- 
n om ico, e este de produção, com o é o do 
aproveitam ento aos vales úm idos do N or- 
uesie, que nao interessasse a toda a com u 
nidade.

Essa m entalidade que se creou  no sul 
oo  pais tem  retardado o desenvolvim ento 
ao N oraesie, que numa época  não muita 
rem ota icicio  aa cana de açúcar e do a lgo- 
uttoi u ingtu  a política  e a econom ia  brasi
leiras, sem  crear entraves ao progresso e 
desenvolvim ento das regiões sulinas.

Atem  do descaso com  que tem os sido 
tratados, ainda por cim a, nega-se ao N or
oeste m eios de progredir. A gora  m esm o, 
não obstante o Congresso já  ter votado 
v eroa  para a transferencia  da  Escola T é c
n ica de A viação para Parnam erim , esta 
perm anece em São Paulo, em ed ifícios a lu 
gados e inadequados, quando aqui estão se 
deteriorando, por falta de conservação, c e r 
ca  de oitocentos prédios, inclusive hospitais, 
restaurantes, vastos alojam entos etc. con s
truídos pelos am ericanos e entregues ao 
governo  brasileiro, sem nenhum a indjeni- 
saçao. A  vinda dessa Escola para Parna- 
m m m , onde enconiraria conuições d if ic il
m ente existentes noutro ponto do país e o 
m elhor aeroporto  da A m erica  do Sul, con 
correría  enorm em ente para o nosso desen
volv im en to  econom ico e social e daria ao 
estabelecim ento uma instalação condigna.

O utro exem plo é o D epartam ento de 
Obras Contra as Secas, que dev ia  estar ins
talado na capital de um dos Estados do 
N ordeste, ficand o no R io  apenas um escri
tório para se entender com  o M inistério da 
V iação e encam inhar papéis àquele orgão 
uo govern o  aa R epublica . N ão só seriam  
rtuuz.das as despesas de burocracia , com o

o serviço  lucraria  em eficiência  e econom ia 
de tem po.

V olto, porem , ás con siderações que v i
nha fazendo sobre erosão e recuperação do 
solo, que reputo problem a fundam ental p a 
ra o desenvolvim ento de nossa lavoura, f i 
xação do trabalhador sertanejo e é própria 
vida adm inistrativa d o  Estado, que não tem 
industria e não a pode fundar por falta de 
com bu stível e energia h idro-eletrica . Sua e- 
conom ia  depende da produtividade maior 
ou  m enor de um so lo  que se esgota p ro 
gressivam ente.

Ha uma vasta literatura sobre o que 
se tem  fe ito  para com bater a erosão do 
solo, sobretudo nos Estados C!nidos, onde o 
proprio  presidente R oosevert d irigiu  uma 
m ensagem  ao Congresso cham ando a aten
ção para a questão e pedindo que votasse 
m edidas de proteção ao solo. Nessa m ensa
gem  o grande estadista cita o caso de um 
vale fertlissim o na China, reduzido atual
m ente a uma vida m izeravel, por terem  
devastado a floresta, que cobria  os montes 
que o circundavam  e as chuvas arrastado 
toda a terra vegetal, deixando um  solo im 
prestável á lavoura.

Entre nós, dada a im previdencia  e a 
ignorância do nosso hom em  do cam po,, é 
m ister do técn ico  que ensine a tratar as 
lavouras das encostas em  curvas de nivel, 
a con servar e proteger a vegetação do co- 
roam ento dos altos e as gram ineas, cu jas 
raízes aderem  m ais profundam ente ao solo 
e m ais resistem  ás grandes estiagens. A  
solução da questão não é facil, ex ige  técn i
ca  e perseverança; mas não deve ser des- 
curada, porque dela  depende o  desen volv i
m ento de nossa riqueza agro-pecuaria .

P oucos são os agricu ltores que já  se a- 
perceberam  de que é a erosão a responsa- 
ve i pela queda de sua produção agrícola e 
responsável pelas m oléstias que atacam ao 
seu aigodoal, en fraqu ecido e sem vitalidade 
uastam e para resistir ao ataque das pragas, 
içuaudo a m issão P earson  visitou o Seridó, 
logo  depois da prim eira guerra mundial, 
im pressionada com  a exuberância  e produti- 
v .uaae de nosso aigodoal, fez exam inar as 
terras, que encontrou  tão ricas, que eram 
capazes de servir de adubo, com o as do 
vaie do N ilo. P or esse tem po. Sr. Francis
co  Raim undo, agricu ltor no M unicípio do 
A ca n , isolou  um pé de algodão m ocó, que 
proauziu , em  uma só safra sete mil qui- 
r.aem cs e trinta capulbos. H oje é im possí
ve l conseguir uma produção siquer aprox i- 
m íu a  dessa, porque a erosão e a m onocu l- 
u i a  estão em pobrecendo as terras.

A  recuperação da fertilidade de nossas 
terras é prooiem a, portanto, d ifícil, o que 
nao quer a»zer que não deva ser tentado. 
a o  com ra ric , urge ser atacado e levado a 
serio, sem perda de tem po

u rien taao  o cu ltivo  das terras em cu r
vas de n ível para evitar a erosão, devem os 
.ra-.ar de fazer a rotação das lavouras, res- 
t tuir ao solo, por m eio da adubação, os 
eu m en tos  que perdeu e reter, por series 
ur.,a de barragens em  cada riacho ou co r 
rigo, as terras arrastadas pelas enxurradas.

lavouras exigentes devem  ser substitu í
das periodicam ente p or  certas legum inosas, 
que fixam  o azoto ao so lo  e o enriquecem , 
é na im possibilidade de adquerir adubos 
quím icos, caro e d ifíc il de conseguir, dev e 
m os em pregar esterco de curral, cu jo  resul- 
tatiõ é surpreendente para a cultura do al- 
gooa õ  e do m ilho.

R eputo as barragens subm ersiveis,, de 
pou cos m etros de altura, mas em  serie a- 
ccm panbandü  todo o curso dagua no ser
tão o  m elhor e m ais econ om ico  processo de 
recuperação de solo. A s terras arrastadas 
petas chuvas torrenciais são precepiiadas ao 
pe nessas barragens, que rapidam ente f i 
cam  niveladas, retendo grande quantidade 
cie um idade e de hum us, que elevam  a pro- 
uutividade e im pedem  o seu carream ento 
para o O ceano e a erosão das m argens dos 
cursos dagua. Tem os, no Seridó, já  vários 
exem plos da excelen cia  desse processo pa
ra a recuperação do solo.

Se o D epartam ento de Obras Contra as 
Secas inclusive no seu regulam ento o  au
x ilio  aos sertanejos para a construção des
sas pequenas e utilissimas barragens pres
taria um assinalado serviço  ao Nordeste se
co  e á solução do problem a de recuperação 
do solo.

k  Ctcu u n a
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Direito e
Dividas de jjgn não 
envolvem quais
quer obrigações 
jurídicas

Começando por citar, em 
longas tiradas eruditas, Car
los Magno, dentre os antigos, 
que é seguido por Luiz XIII 
e mais de duas centenas de 
jurisconsultos do nosso e dos 
velhos tempos, o juiz de Di
reito da Terceira Vara Cri
minal desta capital sr. Hugo 
Auler, julgou nula uma ação 
ordinaria em que eram par
tes como autor, o sr. Manoel 
Romão dei Rio, e como ré, a 
sra. Olive Pequaud da Silva.

O assunto diz motivo á e 
missão de cheque — e assim 
pode ser resumido: Manoel
dei Rio propôs ação contra 
Olive Pequaud da Silva com 
a finalidade de ver reconhe 
cido em juizo o seu direito 
de haver a importância de 
240 mil cruzeiros, alegando 
ser portador do cheque n° 
65.491 contra o Banco de 
Lonwnde S. A. emitido pela 
ré na tarde de 6  de feverei
ro de 1945, no Hotel Quitan- 
dinha, cujo desconto fora por 
ele efetuado na qualidade de 
tesoureiro do referido estabe
lecimento. Alegou ainda o 
autor que, quando o cheque 
foi emitido, o fundo da emi
tente já havia sido consumi
do no referido estabelecimen
to bane ar io, não tendo ele 
conseguido, posteriormente, 
por meios suasorios, receber 
a divida Como não quis pre
judicar o Hotel com a sua 
atitude particular, recebendo 
o cheque, arcou com as res
ponsabilidades, motivos por
que propunha a ação. . -

■\ o  JUIZ SE TEM AO 
CODIGO

GftAMATICANDO  
(Atentados à monografia da crase)

Lição _X V
Aureliano Medeiros, FILHO
Ensinam os bons gramáticos, 

que a crase consiste na fusão 
de dois sons vocahcos, fracos, 
em um som forte, os quais se( 
dão com a preposição — A — 
e o artigo — A — ou com o 
adjetivo — AQUELE — sen- 
dp a crase indicada grafica
mente pelo acento grave — ( ’ ). 
Exs.: A mais A igual a A ’ . 
A mais AQUELE igual a 
AQUELE.

Para acentuarmos a vogal — 
A — não necessitamos saber 
se existe, apenas, a fusão de 
do;s sons idênticos ou de duas 
vogais em uma sb, mas tam
bém da regencia do verbo, que 
sem duvida é a pa.avra que 
exprime o fato atribuído a uma 
pessoa ou coisa, relacionando 
tempo, modo, açao oq estado.

E x .: ISAURA FOI A ’ LO
JA DE PEDRO. Nesta cita
ção há crase, porque o verbo
— IR — exige a preposição — 
A — e o vocábulo feminino — 
LOJA — aceita o ari-go —  A 
— . Em 1SAÜKA P ot A CEA- 
RA’-MlRtM, não há crase, por
que temos, unicamente, na 
frase a preposição — A — ob
servando-se logo a laita abso
luta uo artigo — A — , visto 
que o substantivo CEARA’-» 
íviiRIM não o aceita.

Dizemos: A LOJA DE PE
DRO R' BEM SORIiDA. 
CEARA-ivURIM possue belos 
canaviais. Para o primeiro 
caso, nota-se a presença do 
artigo — A — que antecede ao 
substantivo feminino — LOJA
— enquanto que, para o se
gundo existe a impossibilida
de do artigo — A — antes do 
toponimico —  CEARA’-MI- 
RiM. Ninguém dirá: A CEA- 
RA’-MIR1M E’ UMA BELA 
CIDADE, mas —  CEARA’-MI- 
RIM é uma bela cidade.

• (•■krlfielrt frttaç* tac
as olaofas (onam c*a prazer! j
CHM tw ntm i MWBIH. .Jh , J

E’ de notar que a emissão 
se verificou em epcca em 
que o jogo era reconhecido 
pelo governo de fato da Na
ção. Em 1945 jogava-se em 
odo o Brasil, por isso que 
is jogos de azar eram regu
lamentados e fiscalizados pe
lo governo ditatorial, que 

auferia lucros de tal pratica 
Isto, entretanto, não foi con
siderado pelo julgador, que 
examinou o feito por um só 
prisma: o do Codigo Penal, 
pura e simplesmente.

DIVIDA DE JOGO NAO E’
DIVIDA
O juiz declarou que domi

na a regra de que as dividas 
ie  jogo ou apostas não obri
gam o pagamento o que se 
aplica a qualquer contrato 
que encubra ou envolva re
conhecimento, novações ou 
fiança de dividas de jogo, 
não se podendo exigir reem
bolso do que se emprestou 
para aquele fim no ato de 
jogar ou apostar. Trata-se 
de uma regra de direito que 
remonta a épocas imemoriais 
com suas raizes em velhos 
princípios de justiça e moral.

Cita a seguir Clovis Be
viláqua: “ A  doutrina do Co
digo Civil é que o jogo e a 
aposta não são atos jurídicos 
Isto quer dizer que tanto os 
jogos licitos com ilícitos são 
atos estranhos ao direito. 
Vem a seguir citações de 
João Lúis Alves Degni, evo
cando ainda as Capitulações

Antes da reforma vocabular, 
o sinal gráfico da crase era 
o agudo — ( ’ ) hoje, porem, 
não se usa mais este acento, o 
qual foi substituído pelo gra
ve — (A) — privativo da crase.

Notamos que alguns escrito 
res, jornalistas, etc., por ne
gligencia ou para fugirem a 
uma critica mais severa, cra- 
seam de- qualquer forma, usan-

de Carlos Magno e muitas ou 
J tras leis que através d-a his

toria dos povos têm procura
do conter os impulsos do jo 
go.

E prosseguindo nessa ex
planação douta, rematando as 
citações de todos os mestres 
de Direito que se tem ocupa
do do assunto, o juiz Hugo' 
Auler entra no mérito da e- 
missão do cheque citando i- 
numeros tratadistas. E che
ga á conclusão de que o au
tor somente tres anos depois 
procura a cobrança da divi
da, e ainda assim pela via 
ordinaria, desprezando a via 
executiva, conforme lhe fa
cultava o Codigo de Processo 
Civil. E termina por concluir 
que a circunstancia de que se 
revestiu a emissão do cheque 
demonstra tratar-se de uma 
divida de jogo contraída no 
ato de jogar é que, constitu
indo uma imperfeita obriga
ção natural, está desprovida 
de ação por força do Codigo 
Civil. Desse jnodo o juiz Au
ler julgou nula a ação, obri
gando o autor ás custas, na 
forma da lei.

MP ii-áit. .. L_jBLi

do na escrita, de uma maneira 
irregular os dois sinais gráfi
cos destinados aos acentos 
grave e agudo. Neste ponto 
de vista gramatical, observa
mos, ainda, que muitos dos 
que escrevem, quando se lhes 
apresenta na frase uma duvi
da qualquer sobre a crase, pre
terem não fazer a contração, 
porque nesse caso é mais fa
cil apelar-se para um simples 
ou gravíssimo erro de revisão, 
do que para uma ignorância 
crassa. Mas, se recorrendo a 
uma bôa lógica gramatical, fa
zendo-se quando necessário fôr, 
a fusão de — A — mais — A 
— igual a — A ’ — ou de dois 
sons vogais idênticos encon
trados na frase, somos obriga
dos a uma figura de metaplas- 
mo.

Há pessoas que em obediên
cia a alguns gramáticos anti
gos, quando a nossa lingua pa
recia mergulhada para sempre 
em suas formas arcaicas, se 
expressam hoje em dia, da se
guinte maneira:

MORO A ’ RUA PRINCESA 
iòABEL, em vêz de: MORO 
OU RESIDO NA RUA PRIN- 
•ujsSA ISABEL.

unde mora o leitor ? Respos
ta certa: NA AVENIDA HER- 

ou NA RUA DE SANTO 
xxlN íONIO.

a  expressão — MORO NA 
AVENIDA HERMES, é tão 
correta que corrige esta: MO
RO  OU RESIDO A ’ 'RUA 
ULISSES CALDAS.

Quem diz: ESTIVE NA
RUA DR. BARATA ou ESTI
VE NA PRAÇA PIO X, está 
fa.ando corretamente, porem, 
ios que se expressam desta for
ma: VOU NA RUA JOÂO 
PESSOA ou VOU NA PRAÇA 
PEDRO VELHO, cometem, 
simplesmente, um enorme aten 
tado à gramatica, embora me: 
reçam perdão 7 vèzes 7, isto 
é, para não ir à cadeia.

E ’ erro grosseiro, escrever- 
se: VOU A ’ MACEIÓ’, A ’ NI
TERÓI, A ’ MACAIBA, A ’ PA- 
PARI, etc. (Com crase.) Pois, 
ninguém dirá: A MACEIÓ’ E’ 
LINDA. A NITERÓI E’ FOR
MOSA. A MACAIBA E’ O 
BERÇO DE AUTA DE SOU
ZA. A PAPARI TEM LINDAS 
LAGOAS. Todas estas citaçõfes 
não podem em absoluto vir 
acompanhadas do artigo —  A 
— e por esta razão é que não 
existe contração, uma vêz que 
nos exemplos acima citados, 
jamais poderá haver qualquer 
redução de duas vogais em 
uma sóç por se tratar de no
mes geográficos, que nem sem
pre vêm acompanhados do ar
tigo — A —, notadamente, 
quando são masculinos, sujei
tos a combinação —  AO —, co
mo: VOU AO PARA’ AO
AMAZONAS, etc. Sabemos 
que os nomes de paises, cida
des, os quais não admitem ar
tigo ,sejam eles masculinos ou 
femininos aparecem na escrita 
presedidos unicamente da pre
posição — A — .

E xs.: ,V,OU A SANTA
CRUZ, A VITORIA, A ROMA, 
etc. (Sem crase)

Ensinamos, ainda, que al
guns nomes geográficos, por 
não terem gênero estabelecido 
dentro das próprias normas 
gramaticais, não admitem ar
tigo, como: SANTA CATARI 
NA. NATAL, SÃO PAULO -e 
muios outros, razão porque não 
se pode fazer uso da crase.
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raeibe onde havia um monta 
e pedras superpostas, indican
do Pieter Persijn um pouco 
adiante, a margem esquerda 
do Potengi, na vertente orien- 
lal de um morro, o sitio da 
primeira mina, uma das quais, 
donde anteriormente, retira
ram amostras enviadas ao Su
premo Conselho, extraindo no
vamente outras de vários pon-
tos. -i.piáfci

Ao amanhecer de 27, avan
çaram pelo Potengi acima, ter
minando o dia uma legua adi
ante de um elevado apelidado 
Itabita, chegando a 28 a Ca- 
rycatinga, deixando para traz 
alguns montes rochosos. No 
dia 29. galgaram, cerros, al
cançando adiante o Potengi, 
cujo leito foram seguindo até 
a confluência do riacho deno
minado Tortuoso ou Capibari- 
retoba. Acompanhando o cur
so dêste, por duas léguas, avis
taram a O. um cume bem al 
to em lorrr.a de sela, abundan
do pelo caminho pedras cinti- 
aotes e rochas semelhantes ao 
minério, findando a jornada 
após a andadura de outras 
duas léguas.

A 30, ainda caminharam cer
ca de meia légua no dito ria
cho, até um monte cercado de 
mato, apontado por Persijn 
como sendo aquele de onde ex
traíra uma das amostras en
viadas ao Supremo Conselho, 
juntamente com. a de Camara- 
g-ibe.

As montanhas visinhas ta
pavam o horizonte, e não se 
podendo galgá-las, devido ao 
mato cerrado, seguiu-se ao

longo do riacho, transpondo- 
e vários dos seus formadores, 

aliás sècos, até chegar-se a 
uma aldeia ind gena, cujo prin
cipal chamava-se João Assu’ . 
Na visinhança ficavam os 
montes lbetibeca-Utezara e 
Tabuquaba, cercando um ala
gado, a que denominavam. Ipo- 
ré. De rochedos próximoq, eX- 
trairam os expedicionários 
amostras de minérios.

Pela descrição da viagem e 
léguas percorridas, ,o,s explo
radores chegaram a um dos 
formadores do Potengi, pois 
“ As montanhas visinhas já fe
chavam. o horizonte” , e não 
podendo penetrar o mato cer
rado que as cobria, “ seguiram 
ao longo do riacho, transpon
do vários de seus afluentes 

"completamente secos” , no ul
timo dia.

Quanto aos nomes indicados, 
não conseguimos identificá-los,

Como é sabido, o Potengi 
origina-se já na região serra
na. promanando seus vários 
formadores da vertente orien
tal da Borboren a, cuja cumea- 
da coneça-se a avistar já das 
fazendas que demoram pouco 
acima da metade do seu curso, 
sendo , a sua extensão estimada 
em volta de 25 léguas, pelo 
que é possível ter a expedição 
excedido os seus manadeiros e 
se embrenhado em águas de 
outra bacia, emaranhando-se 
no divisor de águas de ribeira 
oposta ou adjacente. O que é 
indubitável, é que andaram 
seis dias -até a suposta mina, 
donde voltaram á fortaleza em 
quase 4 dias. trazendo amos- 
tars das minas de Camaragi-

be (9 léguas do forte) e de um 
monte já nas cabeceiras do Po
tengi (26 e 27 léguas do refe
rido forte, distante ainda uma 
légua da aldeia de João Assu. 
ou do alagado Iporé.

Pieter Persijin disse ter or
ganizado um mapa ou roteiro, 
que foi apresentado ao Supre
mo Conselho em Recife, mas, 
que não foi encontrado.

Kilian de Resenlaer, em 
1628, já informava, por ter 
ouvido de Gaspar Paraoupaba 
e outros caciques que, no pais 
do Jandouy, em “ Aryagua- 
mug” , encontra-se “ uma pedra 
azul transparente como a sa
fira e se chama itawigh, de 
que fazem coraes, bem como 
ferro, emi “ Taryrich” , a duas 
léguas para o interior, a que 
chamam Yta, nome aliás que 
aplicam a tôdas as matérias 
minerais duras.

Taryrich talvez seja o rio 
Trairi, que Resenlaer escreveu 
“Tareyrich", Vingboons —  “ Ti- 
rery” e Marcgrave —  “Tarei 
ri” , o qual tem formadores nas 
serras do Cuíté e do Doutor, 
já na Borborema.

Vários cartógrafos do .-écu- 
lo XVII e XVIII, registaram 
minas de prata á margem es
querda ou ao norte do Pcten- 
gi, citando-se entre outros 
Pierre Vlander AA, (mapa “ LE 
BRESIL” ); Atlas de Diogo 
Barbosa Machado (Carta de 
“ Perou. Anazonas et du Bré- 
sil) e Eman Bowen ( “ A Accu- 
rate Map of Brazil” ), nos 
quais lê-se “ Pays riche en Ar- 
gent” nos dois primeiros, e, 
“ A Country rich in Silver” , na 
“Country of dele Petaguei”

ao norte do Rio Grande.
Isso demonstra que as noti

cias sôbre as minas ressoou no 
estrangeiro dando lugar a sua 
acolhida entre técnicos regista- 
dores de assuntos geográficos 

Em 1757, o governador de 
Pernambuco, Luiz Diogo Lobo 
da Silva remetia ao marquês 
de Pombal amostras de ouro 
encontrado no Apodi, dizendo 
o presidente J. Fr. de Paula 
Cavalcanti de Albuquerque, 
numa Memória (30-5-1808) 
haver na Capitania minas de 
metais e pedras preciosas, cu
jo  uso foi proibido por SS. 
MM., porque só a agricultura 
podia faz eF a grandeza sólida 
dos Estados.

Na verdade, minérios de fer
ro têm sido encontrados na 
Borborema ou imediações, nos 
municípios de Macaiba, São 
Tomé, Santa Cruz, Acari, Cur
rais Novos, Jardim do Seridô, 
Caicó, Açu’, afóra outros dis
tritos dalént Piranhas; de ou
ro em Caicó e Pau dos Ferros; 
de prata sómente em Caicó; 
berilo, turmalina, granada, 
ametista, em diferentes muni
cípios, e até, a água marinha, 
a itawigh ou “pedra azul trarjs. 
parente eomo a safira” , de que 
falava Resenlaer, há mais de 
300 anos, eneontra-Se no muni- 
cipio de São Tomé, situado no 
alto Potengi.

LEITE DE COLONIA Cr$ 7,00
— PASTA “ ODOL” Crf 4,50
— MAMADEIRA “PIREX” 
Cr$ 12,00 — IPRIL Crf 8,00 — 
BRILHANTINA “ RUDA” Crf

7,00 — NA FARMACIA 
“ SANTA CRUZ”
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180.000,00 — ou permuta-s»
A

ALUGA-SE a casa na praia 
de Areia Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga na Ca- 
mara Municipal. *

VENDEM-SE na vizinha ci
dade de Macaiba, á Praça Cel. 
João Soares, uma casa de b&a 
construção, com bem montada
e afreguesada padaria; contí
gua a esta uma casa para re
sidência, ambas tendo instala
ção dágua potável a toda ho
ra e junto a elas um armazém 
para cereais.

O motivo da venda é que o 
proprietário se acha com avan
çada idade, tendo passado 40 
anos no ramo, "fazendo muito 
bom negocio o que prova sua 
situação financeira.

Tratar com José de Melo, na 
cidade de Macaiba.________

Ponto Comercial
VENDEM-SE os prédios ns. 

162 e 166, á Rua Dr. Barata, 
e o prédio 648, com as respec
tivas instalações, localisado á 
Rua Princesa Isabel, esquina 
com a João Pessoa, (onde fun
ciona a Sorveteria Cruzeiro).

A tratar á Rua Dr. Barata, 
158 (Farmacia Santa Cruz).

VENDE-SE por Crf ........

por prédio comercial — uma 
casa no melhor trecho da rua 
Princesa Isabel, lado da som
bra, com 4 quartos internos e 
3 externos, 2  salas, terraço, 
copa, cosinha, estante e armá
rios embutidos, lavanderia, Z 
saneamentos, jardim, terreno 
ao lado, quintal, toda forrada, 
piso de taco, portas Internas 
de imbuia envernizadas e pin
tura lavavel. Tratar na mes
ma rua n° 602, diariamente, 
de 12 ás 13 horas.

T E R R E N O S
VENDE-SE um terreno me

dindo 2 0  metros de frente por 
25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’ , nesta cida
de. Informações com Ismae: 
Ramos das Neves, neste ves- 
pertino.____________________

D I V E R S O S

VENDE-SE um cofre mar
ea “ Lusitano” , semi-novo. A 
tratar na “ Sapataria Silva” , ou 
pelo telefone 2091.

MENDE-SE_ um torcedor de 
cana quasi novo com instalação 
eletrica e um balcão de vidro 
medindo dois metros. A tratar 
á rua Chile 79.

Crime brutal na PB»
(Conclusão da 4a pag.-

indecisão dos seus raptores e 
atirou-se do veículo em mar
cha.

Como se vê, são precisas as 
declarações prestadas por Rosa 
Gergull, uma interessante e in
teligente moça.

Foi por elas que, ainda on
tem, pôde o comissário Mendon
ça entrar em comunicação com 
as autoridades militares, numa 
tentativa de identificar o “ ji- 
pão” e seus ocupantes, que já 
estão localisados na unidade em 
que servem. Ao que parece, o 
sargento-assassino tem o n. 83, 
e sua prisão já se verificou, de
vendo ele ser remetido á dele
gacia do 21.° Distrito, para ser 
ouvido no inquérito instaurado. 
Naquela delegacia, deverá ser 
procedido o reconhecimento dos 
raptores pela menina Rosa, cu
jo choque nervoso foi tremen
do ao conhecer a morte do seu 
noivo. Por medida de precau
ção, ela foi entregue á sua ge- 
nitora, devendo comparecer pe
la manhã na referida delegacia 
Ela, juntamente com os milita
res que se éheontravam no “ ji- 
pão” e que em sã consciência 
não se pode afirmar estarem de 
acordo com as maquiavélicas 
intenções do superior, e a prin
cipal testemunha da brutal e 
sangrenta ocorrência, que será 
devidamente apurada.

No local estiveram os peritos 
do G.E.P., que verificaram que 
um unico projétil fora deflagra
do, atingindo a vitima á altura 
do maxilar esquerdo, com saí
da na nuca. Trata-se de uma

arma de calibre 38. O cadaver 
do inditoso cabo após as for
malidades, foi removido para o 
Necrotério,

i ui—.. ■ ■ ■ i. ■■■— - " — -.................... — “V

Dr.  Genaro Florio
Clinica Médica do e da criança 

Doenças de senhoras 
Partos — Perturbações da Gra
videz — tratamento das varizes 

— Ondas Curtas — 
Eletrocoagulação

Consultorio e residência:
Avenida Rio Branco, 767 

Fpne: 2417
Horário: 13,30 horas, em diante

Intei rogado o mi
lionário DeninRyan

NOVA YORK, 12 (UP) — 
Uma autoridade policial de
clarou que seria interrogado 
o milionário Denin Ryan, a 
proposito de um “complot” 
descoberto, visando o estabe
lecimento de uma rede de li
gações telefônicas secretas, 
para violar os segredos das 
comunicações telefônicas de 
varias autoridades munici- 
Pjiis.

Ryan declarqq há dias qqe 
pusera de parte cerca de um 
milhão de dolaros, para pro
var a existência da corrupção 
politica na vida municipal 
novaiorquina.

/ O

MOORE-McCORMACK

MORMACDOVE” Esperado c'e Nova York e escalas a 29 
do corrente, receberá cargas para Nova 

York e Philadelphia.
PROXIMAs SAÍDAS DE BALTIMORE, NOVA YORK 

E PHILADELPHIA
"MORMACDALE” Sairá de Nova York a 25 de fevereiro 
“MORMACKITE”  Sairá de Nova York a 11 de Março 
MORMACREED“ Sairá de Nova York a 25 de Março

j f  Mais Informações com '

MOORE-McCORMACK inmm S . A .
RECIFE - SAO LUIZ - BAHIA - RIO - 
SANTOS - BELÉM - SAO PAULO 
NATAL: Rua Frei Mlguelinho, 14

RUY MOREIRA PAIVA
r o x n  1*4» « IMS — CAIXA FOCTAL H
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Crônica social

.

Santa

O PRECEÍTO DÓ DIA
AR PARADO E SAUDE 

Nos locais cujas portas e ja
nelas permanecem fechadas, o 
ar não se renova, é parado, 
quente e amido. O organismo 
dos que vivem nesses ambien
tes oferece pouca resistência 
ás infecções".

Aumente a resistência Jo 
organismo, permanecendo 
em locais bem arejados. — 
SN ES.

ANIVERSÁRIOS
HOJE

Senhores
JOié Orantes, funcíonarK) do 

Fomento Agricola Federal, em 
vuritiba. „

— Clemente Pereira, comer 
ciante em Santa Cruz.

—  Antonio Henrique de Me
deiros, agricultor em 
Cruz.
Senhoras

Albei-tína Ferreira Segundo, 
esposa do sr. Alfredo Ferrei
ra de Melo, comerciante nesta 
praça.

—  Elita Souto .Monte, espo
sa do sr. Miguel Faustino do 
Monte, residentes no Rio de 
Janeiro.

—  Helena Bigois e posa do 
sr. José Bigois, funcionário 
do Departamento Regional dos ' 
Correios e Telégrafos.

— Eliza Gurgel, esposa do 
sr. Sebastião Gurgel, diretor- 
presidente da Casa Bancaria 
” S. F . Gurgel” , de Mossoró.

— Miosotis Sampaio Lou- 
renço, esposa do sr. José Lou- 
renço Sobrinho, residentes em 
Santa Cruz.

—  Maria  Cristina Bezerra, 
esposa do sr. Cristino Bezer
ra, comerciante nesta praça. 
Jovens

Leonardo de Oliveira Bezer
ra, funcionário do Departamen
to de Agricultura e nosso com
panheiro de trabalho, e filho 
do sr. Manoel Bezerra, funcio
nário das Docas do Porto de 
Natal.
Senhoritas

Almira Tinoco. filha do sr. 
Fernando Tinoco, funcionário 
do Departamento de Agricul
tura.

— Elza Prescila Freire, f i
lha do srr. Euclides Freire,

comerciante nesta praça, e d» 
sua esposa d. Luzia Guima 
çães Freire.

-  Terezinha Barbosa, resi
dente nesta capital, 

rianças
Antenor, filho do sr. BianOJ 

Correia de Oliveir*» motorista 
nesta capital, e de sua esposa 
d. Antonieta Finizola OliveU

— Vitoria, filha do sr. Ama
dor Lamas, comerciante nes 
ta capital.

—  Nilsa, filha do sr. Epifa 
nio Dias Fernandes, comerciai) 
te nesta cidade.

— Ieri, füha do sr. Jeronimo 
Firmo da Silva, funcionário da 
Prefeitusa de Natal.

—  Miri&m, filha do s r . Ider- 
vai Medeiros, funcionário da 
Deleg^jia Fiscal do Tesoure 
Nacional.

— Francisquinho, filho do 
sr. Luiz Heleno de Oliveiia, 
residentes nest-a capital

NOIVADOS
Comprometeram-se em casa 

mento nesta capital, o jo .-em 
Jaldir Torres de Lima, fuiicio- 
nario do Banco do Brasil no 
Rio de Janeiro, com a srta. 
Terezinha Garcia Freire, filha 
da viuva d. Alice Garcia Frei
re. Os noivos, por este moti
vo, vêm recebendo muitos cum
primentos dos seus amigos, 
colegas e admiradores 
NASCIMENTOS

Foi alegrado no dia 9 ulti
mo, o lar do sr. Jurandír Cer- 
ri, gerente do IPASE, neste 
Estado, e de sua esposa d 
Ivete Cerri, com o nascimento 
de uma interessante garota, 
que na pia batismal receberá 
o nome de Edite.

0 ultimo treino em Poços de Caldas
Como formarão os dois quadros no ensaio de hoje-Leonidas no 
comando do ataque dos brancos--4a. feira um treino no Rio

RIO, 12 (Meridional) — INDIVIDUAL, ONTEM 
Realiza-se amanhã o ultimo 
exercício em conjunto dos 
brasileiros na concentração 
de Poços de Caldas.

O treino de arpanhã oferece 
ce como atração a presença 
de Leonidas no comando do 
ataque do quadro branco e 
também Chico, que tem esta
do ausente dos exercícios.

Os dois quadros, inicial
mente, deverão apresentar as 
seguintes constituições:

BRANCOS — Barbosa, Au
gusto e Wilson; Eli, Danilo e 
Noronha; Cláudio, Zizinho,
Leonidas. Orlando e Canhoti- 
nho.

VERDES — Castilhos, San 
tos e Mauro; Bauer, Rui e Bi 
gode; Paraguai, Ademir, Car 
lile, Geninho e Braguinha.
O PRESIDENTE DA C.B.D 
EM POÇO DE CALDAS *

POÇOS DE CALDAS, 12 
(Meridional) — Chegou, ho
je, do Rio, por via aerea, o 
sr. Rivadavia Correia Meyer, 
presidente da CBD, que vem 
assistir ao treino de amanhã 
dos jogadores brasileiros.

ALCANCE A FELICIDA
DE QUE ASPIRA!

Procura de conhecer o 
meio de vencer as influen 
cias opostas á sua felicida
de ,e vença os obstáculos 
da sorte usando um TA- 
LISMAN eficiente'no as
sunto. Peça sem compro
misso o interessante fo
lheto explicativo, a P. 
EMTE, Caixa Postal 1141 
— Porto alegre — R. 
Grande do Sul.

! dores brasileiros aqui concen j esteve ausente, pois obteve 
POÇOS DE CALDAS, 12 I trados realizaram, hoje, um J permissão para acompanhar 

(Meridional) — Os joga-1 individual. Apenas Ademir | sua esposa ao aeroporto.

C a m p e ã o  o S a n ta  C r u z  na 
c a te g o ria  de A s p ir a n te s
0 fíve americano abatido na 2a. tíe melhcr de tiês 

por 30x18-Vitoria do America sobre o Esparta

O REGRESSO
POÇOS DE CALDAS, 12 

(Meridional) — Amanhã, de
pois do treino, os jogadores 
paulistas seguirão para São 
Paulo.

Segunda-feira, em avião, os 
cariocas e mineiros seguirão 
para o Rio e Belo Horizonte.

Quarta-feira, todos estarão 
no Rio, para um treino, em 
conjunto, no campo do Bota
fogo, possivelmente.

Voltou o quadro de Aspiram 
tes do Santa Cruz a vencer o 
do América, nanoite de ante
ontem, sagrando-se, assim, cam 
peão naquela categoria.

Dois titulos, pois, em poder 
do clube das três cores, isto é, 
campeão no quadro titular e 
na classe de Aspirantes, re
sultado justo de uma brilhan
te campanha.

O match de ante-ontem, o 
segundo da série melhor de 
três, levou ao rink da- AABB 
uma regular assistência. O pre 
lio agradou e o Santa Cruz, 
melhor ajustado, confirmou, de 
maneira indiscutível, a supe
rioridade do seu conjunto, im- 
pondo-se aos * americanos pela 
contagem de 30 x 18

Os irmãos Oliveira — Zeca, 
Daniel e Joãosinho —  apare
ceram como as figuras de 
maior relevo da noite, enquan-

...w&s agora/

to o América teve em Wigder, 
Alberto e Eduardo os seus me
lhores elementos.

Guerreiro e Paulo Siqueira 
dirigiram bem a partida, sendo 
os seguintes os quadros e mar
cadores:

SANTA CRUZ — Zeca (11), 
Joãosinho (3), Daniel (9), 
Oscar (3), Carlinhos (4) e Er- 
nani.

AMERICA — Alberto (4), 
Eduardo (4), Na.cimento (2), 
Orris, Wigder (5), Magalhães 
e Jonas (3).
VITORIA DOS TITULARES

DO AMERICA
O segundo jogo da noite leu 

niu os quintetos titulares do 
América e do Esparta.

O encontro teve fases inte 
ressantes e bem movimenta 
das, porém com jogadas brug 
cas permitidas pela tolerância 
do juiz.

No final, o five rubro esta
va com vantagem no marcador, 
por 37 x 2 2 , graças ao melhor 
desempenho dos seus defenso
res.

Os dois quadros 
AMERICA — Paiva (2), 

Américo, Velasco (10), Da- 
guiar (11), Sanford (10), Ro
drigues (2) e Wigder (2 ).

ESPARTA — Aguinaldo. 
Guerreiro ( 8 ), Guerra (7), Pe
dro, Cacho (1) e Irineu ( 6 ) . 
OS MELHORES

No five vencedor é justo 
destacar as atuatfJes de Velas
co, Daguiar, Sanford, Rodri
gues e Paiva. Entre os espar
tanos o»- melhores foram Guer
reiro, Irineu e Guerra. * * * 4 5

A  presença da Argentina 
no Sul *americano

Niticias animadoras de Buenos 'Aires
RIO, 12 (Meridional) — Os 

dirigentes da CBD voltam a 
•alimentar esperanças em tor
no da participação da Argen 
tina no sul-americano de fu-

MEDICINA PARA 
TODOS

Rinite crônica

OUI l isso, woutMHA, você virou ar
mazém de pancadas, meu filho! Tam
bém, com es^a magreza, todo o 
mundo abusa! Vamos ver que é issol

nada ot grave, diase o médico. Ape
nas vermes. E receitou o Licor de 
Cacau Xavier, o lombriguetro In
falível, conhecido há melo aéculo.

oeucioso de tomar, sem exigir diéta 
oem purgantes, as crianças tomam 
com prazer o Licor de Cacau 
Xavier, o rernédio providencial.

i agora E aí sim i forte, valente a 
decidido, quem dá os “tapa- 
olhos” é o Juqulnha!
Antes assim...

U r O R  DE CACAU XAVIER/
E OM PRODUTO DO 

IASORATORIO IK O I DE CACAU XÃVWR t *

Álvaro Vieira
ITT

Já temos a noção do que se
ja mucosa, e rinite aguda. To
das as doenças agudas tem uma 
evolução mais ou menos unifor-

e. Um abcesso, por exemplo, 
.meça inflamando vindo a fu- 
 ̂ e cicatrizando. A arte de cu- 

jx se antepôs aos desígnios da 
.atureza e apresspu a evolução 

do abcesso. Inventou o bisturi 
que pretendeu artificíalmente 
antecipar a curva daquilo que 
era natural. Resultado: muita
complicação seria. Se abrirmos 
um abcesso não maduro, não 
impediremos que a 
continue. Podemos até agravar 
a situação. Temos que esperar 
o momento oportuno. Quando 
se está formando pús. então che
gou a hora. Vemos, assim, a

tebol, a ser disputado nesta 
capital.

Hoje, em Poços de Caldah 
o sr. Rivadavia Correia Mey 
er, presidente da CBD, mani
festou sua confiança na vin
da dos argentinos.

E de Buenos Aires, foram 
recebidos noticias animado
ras, as quais se referem á 
designação do técnico para 
treinar o scriatch, cujos en
saios serão iniciados na pró
xima semana.

Quanto ao Uruguai, cresce 
cada vez mais a impressão d.e 
que não virão ao Rio, no obs 
tante a promessa feita á C. 
B.D. de que a Federação U- 
ruguai estaria presente ao 
certame sul-americano.

ção nazal pela inflamação da 
mucosa, que incha e entope as 

. . , narinas. Nas crônicas a muco-
xnflamaçao sa ^  esfá retraída, muito secre- 

tante, e o catarro espesso e pe
gajoso não permite a entrada e 
saida de ar livremente .Esta 
desagradavel sensação de im- | 

] pedimento nazal leva a vitima *
medicina piecisa de arte e 
genho para andar direito. Os 
velhos clínicos consideram es
tas coisas com muito apreço. 
Em face de uma congestão in- 
flamatoria. respeitam as rea
ções naturais e ajudam a natu- 
eza sem agravá-la. E' possível 

mesmo que as rinites crônicas 
êjarn consequência de sucessi

vas crises de coriza aguda e na
turalmente tratamento intem
pestivo. A rinite crônica carac- 
teriza-se, particularmente, pela 
secreção abundante, espessa, a- 
marelada, pegajosa e um tanto 
nauseosa. A respiração é difi
cultada pelo obstáculo que a- 
carreta o excesso de catarro. 
Nas rinites agudas há obstru-

en- ' a
'la

esforçar-se por respirar pe- 
via normal ou a assoar-se 

víolentamente para desimpedir 
a respiração. Se ate certo pon
to consegue essa liberdade res
piratória, complica-se por outro 
lado fazemlo entrar catarro na 
trompa de.Eustáchio (tubo que 
liga o natiz ao ouvido) e pro
duzir otite media, uma das
complicações das rinites crôni
cas mais temíveis. O tratamen
to das rinites quase que se po
de dizer que é clinico. São os 
balsamicos e particularmente a 
a penicilina 'em alta dose; pois, 
parece- tratar-se, evidentemen
te. de uma infecção por germes 
especiais, associados aos co
muns do resfriados.

1  que o produto principal 
de exportação de 15 dos 
2 1  paises pertencentes á 
União Panamericana pro 
vém da agricultura.

2  . . ,  que, entre as aranhas, o
macho não se dedica a 
trabalho de especie al
guma, nem mesmo o de 
tecer a sua teia, limitan
do-se apenas ao seu pa
pel de fecundador.

3 .. . que, segundo recentes 
dados estatísticos, dois 
milhões de lares norte-a
mericanos, inclusive al
guns na própria cidade 
de Nova York, ainda são 
iluminados a lampeões de 
querozene.

4. . . que, dentro de 5.000 a-
nos,. não haverá tantas 
ilhas no Oceano Pacifico 
como atualmente, pois o 
nivel de suas aguas está 
subindo á razão de um 
pé (303 mm) cada doze 
anos, devido á fusão dos 
gelos dos resíduos da e- 
poca glacial.

5. .. que podemos determi
nar imediatamente se u- 
ma ave qualquer é voa
dora ou se tem o seu “ha
bitat” na terra, pois as 
aves que estão acostuma
das a viver no solo ca
minham normalmente co 
mo uma pessoa, ao passo 
que as outras ,as voado
ras, locomovem-se no 
chão por meio de pulos.

6 . .  . que o relogio da Gama
ra des Lordes ,em Lon
dres, desde que foi insta
lado, não parou senão u- 
ma vez, fato que se ve
rificou no momento exa
to da morte do rei Gui
lherme IV; e que, nessa 
ocasião, aquele relogio 
esteve parado durante 
todo o tempo em que o 
cadaver do monarca per 
maneceu na camara ar
dente, começando a an. 
dar novamente assim 
que se deu o seu sepul- 
tamento.



Inauguradas 
inStaiãçõcs 

do Sindicato 
dos Bancarios

Em ambiente festivo foram 
ontem Inauguradas as novas
instala.ões do Sindicato dos 
Bancários e da Associação dos 
Contabilistas. que obedecem 
respectiva m^nte a orientação 
dos srs, Artur Moreira Dias 
e Valdomiro Cunha, estando 
presentes o sr. Antonio Rodri
gues da Costa, delegado regio
nal do Ministério do Trabalho, 
representantes da imprensa 
associados.

As referidas associações, da
das as afinidades de objetivo, 
foram instaladas eonjuntamen 
te em um amplo e confortável 
salão do segundo andar do edi
fício recém-con truido na rua 
João Pessoa, ao lado do Gran
de Ponto.

No rresmo local deverá fun
cionar ainda o Conselho de 
Contabilidade, órgão pertencen 
te á Associação dos Contabilis
tas, e que tem como presidente
0 sr. Jurandir Costa.

Aos prementes foi servido 
um cock-tail.

L i i l A M  u

1 ‘ Diário de Natal” i

Fraca a luz no bairro 
de Petropolis
Ontem, até ás 19,30 horas, 

o repórter constatou estarem 
as lampadas da praça Pedro 
Velho e grande paste do bair 
ro de Petropolis, com a vol
tagem redusida, dificultando 
o paseio r.a praça Pedro Ve
lho e av. Getulio Vargas.

Benção do novo pre= 
dio da “ Farmacia 

Nevarro”
Hoje, ás 10 horas, pelo pa

dre Martinho, vigário da paro 
quia do Alecrim será proce
dida a benção do novo pré
dio da “ Farmacia Navarro”, 
situada na rua Amaro Bar
reto, e onde já vem funcio
nando há alguns meses.

Para esta cerimônia reli
giosa, recebemos atencioso 
convite do dr. Álvaro Navar
ro, proprietário da referida 
Farmacia, o qual, por nosso 
intermédio, estende o convi
te a todos os seus clientes e 
amigos.

DIÁRIO DE NATAL
NATAL — Domingo, 13 de Março de Í949

Em torno da apresentaçã o de PedroVargas
Ligeira palestra com o diretor artístico da Radio Poti

Como já é do dominio publi
co, deverá visitar a capital po
tiguar no pTOximo dia 26, a 
fim de executar um contrato 
com a emissora natalense dos 
Diários e Rádios Associados, o 
famoso cantor mexicano Pedro 
Vargas. Em torno de sua apre. 
sentação já há um grande am 
biente de exyectativa tal a jus
ta fama do consagrado cantor 
internacional. No interesse de 
fornecer aos nossos leitores 
alguns detalhes sobre a gran
de temporada estivemos ontem 
na Rádio Poti em palestra com 
o seu diretor artístico, sr. Ei- 
der Furtado.

Declarou-nos aquele compa
nheiro da ZYB-5 que já estão 
sendo cuidadosamente prepa
rados os planos para o lança
mento em Natal de. Pedro Var
gas . Esses planos incluem uma 
preparação cuidadosa da or
questra Poti para o que serão 
iniciados rigorosos ensaios e 
ainda uma ampla divulgação 
dos maiores sucessos interpre
tados por Pedro Vargas.

A uma pergunta sobre a 
ideia da vinda de Pedro Var
gas a Natal, respondeu o sr. 
Eider Furtado:

“ A Rádio Poti tem trazido 
ultimamente grandes valores 
do rádio a esta capital, os 
quais têm sido apresentados 
com o maior sucesso em nos-

Placa para a Rua 
Gen. João Varela
Famílias residentes á anti

ga vila Palatnick. vêm por 
nosso inter&edio, solicitar 
do Chefe do Executivo Mu
nicipal providencias para se
rem colocadas na referida ar
téria, duas placas indicativas 
do nome da rua.

Esta reclamação é por de
mais justa, pois como nos a- 
diantaram, aquela rua é ain
da bastante conhecida por 
vila Falatinick. o que vem 
dificultando correspondências 
por desconhecerem carteiros 
e estafetas, a existência da 
rua Gal. João Varela.

sas casas de espetáculos.*• Trou
xemos também alguns valores 
internacionais, dentre os quais 
podemos citar o cantor Lucas 
Gutié, que atuou recentemen
te na Poti. Essas apresenta
ções têm sido coroadas de êxi
to e têm animado a superinten
dência da emissora a iniciat* 
vas mais arrojadas dentre as 
quais sobressai a do contrato 
de Pedro Vargas. Trata-se, em 
verdade, do mais vultoso con 
trato feito até hoje pela dire- 
-ção da Poti e indiscutivelmen 
te Pedro Vargas que é um dos 
mais autênticos valores do rá
dio internacional será o mais 
caro artista que terá vindo a 
Natal até á época presente.

Perguntamos em seguida 
àquele nosso companheiro quan 
tas seriam as audições de Pe
dro Vargas nesta capital. A 
resposta veio pronta: Pedro 
Vargas atuará duas vezes em 
uma das grandes casas de es
petáculos da cidade, e realisará 
um Show na “ boite” do Ame
rica que nesse sentido firmou 
contrato com a direção da 
emissora. A estréia já está 
programada para o dia 26. com 
ingressos numerados ao preço 
de CrS 20,00. E por enquanto 
é só o que posso adiantar. Es- 
tavamtos satisfeitos. Tíêm ai 
os nossos leitores novos deta

lhes sobre a sensacional tem
porada de Pedro Vargas em 
Natal

Ouçam ZYB-5 
Radio Poti

Visitaram o Minis= 
terio do Trabalho

RIO, 12 (Meridional) — 
Estiveram ontem no gabi
nete do ministro do Traba
lho ossrs. Militão Chaves, 
Jessé Pinto Freire e Vedasto 
Silva, respectivamente pre
sidente, secretario e tesou
reiro da Federaço do Comer
cio do Rio Grande do Nor
te. Recebidos pelo sr. Hono- 
rio Monteiro, com ele confe- 
renciaram sobre o reconhe
cimento dessa nova entidade 
sindical.

Reuniu-se novamente o America
Novas medidas para a “ Festa 

Pedro Vargas’
Sob a presidência do sr. 

José Rodrigues e com a pre
sença dos diretores João Tino- 
co Filho, Carlos Silva, Edilson 
Varela, Htimtoerto Nesi, capi
tão Ulisses Cavalcanti e João 
-Carneiro de Morais, esteve 
reunida a diretoria do Améri
ca, que dentre outras medidas 
resolveu adotar novas provi
dencias para a grande "Festa 
Pedro Vargas” a ser realisada 
na “ boite” no proximo dia 26 
e que marcará a reabertura sen 
sacional daquele clube após ás 
festividades carnavalescas, ao 
mesmo tempo que demonstrará 
o interesse da diretoria do clu 
be rubro no sentido de possi
bilitar ao seu quadro social 
magnificas reuniões dansantes 
em ambiente de elegancia e 
distinção.

Terminada a reunião a dire
toria resolveu tornar publico 
o seguinte aviso aos srs. só
cios:

“ Tendo em vista a procura 
de mesas para a Festa Pedro 
Vargas, a diretoria do Ameri
ca Futebol Clube solicita dos 
srs. sócios a gentileza de re
servar as suas localidades no 
Bureau da Confeitaria Helvé- 
tica, á rua João Pessoa. Es
clarece ainda a diretoria que 
•-ó será vendido o numero de 
mesas do recinto da “ boite” . 
Resolve ainda a diretoria tor
nar publico que para a Festa 
Pedro Vargas, bem como para 
todas as demais reuniOes dan
santes, ficou suspenso o forne
cimento de convites, tendo em 
vista o aumento do quadro so
cial” .

MovimentodoFôro
O Juiz Murilo Aranha pro

feriu os seguintes despachos: 
— Designou o dia 26 do

Nova exposição do FotolClubo
Colhemos ontem á tarde, 

junto ao sr. Augusto Severo 
Neto, que atualmente exerce 
as funções de presidente do

Foto Clube, agremiação que 
congrega todos os fotografos 
amadores em nosso Estado, de 
que essa associação realizará

/  “ ir ««>
Finalmente CLIPPER veiu resolver o pro- 

. blema dos que ganham pouco e PRECISAM
possuir um rádio em sua casa.

Aguardem a nova criação da 
Torrefação eMoagemSãoLuiz

C A  F E ”

3 1
T IP O  P O P U L A R

GÔSTO AGRADAVEL

FABRICAÇAO ESCRUPULOSA 
PREÇO RAZOAVEL .

'-Im p o  ch atm rf*
Rádios garantidos, de alta 

classe, por prestações 
desde
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PEDROZA, IRMÃO & CIA. L T O A J
RUA CORONEL BONIFÁCIO, 194

nó proximo sábado nova expo
sição.

A  exemplo do sucedi<Jp nas 
vezes anteriores, é de esperar, 
dado o grande numero de fo 
tografias que serão apresenta
das, que o Foto Clube alcance 
mais uma vitoria, isto pela tec 
nica e esmero com que procu
ram seus associados apresen
tarem os trabalhos.

Todos os fotos apresentam 
paisagens e assuntos de nossa 
terfa e nossa gente, alguns 
mesmos sobre os mais variados 
motivos focloricos, em sua 
maioria colhidos com o escri
tor Camara Cascudo.

Dentre os trabalhos que ti- 
vemôs oportunidade de ver, de 
alguns dos fotografos amado
res nataienses, aparecem va
rias vistas de nossas praias, ‘ cesso contra Luiz do Nasci

D R . J A C O B  V O L F S O N
(Cnrco dfc Aperfeiçoamento n» Argentina) 

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇOE3 E TRATAMENTOS 

Oonenltorio: Praça Joio Maria, n.° M — fone: 1971 
Consulta*: — Daa U  áa 17 horaa

do Rio Doce, focalizando nos
sos pescadores na luta diaria, 
como também variados aspec
tos dos pontos mais pitorescos 
de Natal.

Deste modo, apresenta-se a 
primeira exposição do corren
te ano fadada a novo sucesso, 
devendo ter inicio ás 19,30 ho
ras do próximo sábado, na sé- 
de social da Cruz Vermelha.

DeüGasperijjvenceu a .. .
(Conclusão da 1.* pagina) 

çèes á Turquia sobre seu interesse por um Pacto 
de Uefcsa do M editerrâneo, segundo in form ou  a 
em baixada hriianica em A ncara. A  Turquia in - 
s’ ste por ess-» aliança, mais tarde ligada ao Pacto 
do Atlântico. N eckm eddin Sadak. m inistro do 
E xterior da Turquia, ja discutiu o  assunto com  
Bevin, K obcrt Schum an e Constantin Tsaldaris.

A Rússia deve m anifestar desaprovação à 
participação da Turquia no P acto do M editer
râneo. A resposta da Turquia fo i que o Pacto 
do M editerrâneo seria defensivo, visando garan- 
.ir a paz e a segurança. A N oruega deu respos
ta sim ilar, recentem ente.

ASPECTO  DO PACJiO 
PAR IS, 12 ( l .P . )  —  Nenhum a clausulas mas 

com posto de m odo a eventual agressão “ indire
ta”  por in term edie de “ quinta co lu n a ” .

A  colaboração  politica  prevista no artigo 4 
só tom a form a de consulta entre os signatários 
em caso de am eaça á paz. e não tem relação 
com  a politica  interna dos Estados.

D epreende-se de indicações obtidas que o 
Pacto prevê expressam ente organism os perm a
nentes análogos aos criados pelo Pacto Pan- 
A m ericano d o  R io de Janeiro e pelo Tratado de 
B ruxelas, mas m ais flex iveis . Trata-se de um 
conselho encarregado de zelar a aplicação das 
cláusulas mas com posto de m odo a poder se 1 
reunir em quaquer ocasião. Esse conselho cria - ' 
rá organism os subsidiários para a aplicação do 
Pacto.

A P R O V A D O  O TE X TO  
O T T A W A . 12 (D .P.) —  O govern o  do Cana-

j dá aprovou  o  pro jeto  do texto do P acto do A - 
'  tiantico e enviou  instruções ao em baixador em 

W ashington para o notificar ao governo dos Es
tados Vnidos.

D IN AM ISM O  D E M O CRÁTICO

LON DRES, 12 (UJP.) —  O m undo dem ocrá 
tico  dá os retoques finais nos planos para a 
grande ofensiva  diplom ática na guerra fria. Terá 
in icio  em  abril com  o P acto do A tlântico que 
elim inará os u l.im os vestigios do isolacionism o 
norte-am ericano, e relegará aos arqu ivos a ad
vertência  de W ashington em seu discurso de 
despedida, no qual advertiu  os Estados Unidos 
contra alianças na Europa.

Continuará a ofensiva  na Assem bléia Geral 
da ONU; depois, com  o  Conselho e Parlam en
to da Europa, prim eiro  passo da Federação Eu
ropéia ; com  o estado ocidental a lem ão; com  o 
Plano M arshall, em seu segundo ano, em cres
cente retorno, à estabilidade econom ica; com  as 
centenas de m ilhões de dólares para arm am en
tos destinados á Europa.

O gabinete britân ico aprovou  em principio 
o texto do Pacto.

Os m inistros do E xterior da E uropa pla 
nejam  ir a W ashington em m aior num ero que 
nunca.

Quando o “ Q ueen M a ry ”  ou o “ Queen Eli- 
zabeth " levantarem  fe rro  em  fins deste mês, le
varão m uitos m inistros e com itivas.

Bevin pensa assistir pessoalm ente ás con fe 
rências c  k  assinatura do Pacto. •

corrente ás 9 horas, para in- 
querir as testemunhas de acu
sação Napoleão Fereira Li
nhares e José Avelino da Sil 
va, no proceso em qüe é a- 
cusado José Tavares Cabral, 
como incurso nas penas do 
art. 129 do Codigo Penal.

— Recebeu a denuncia o- 
ferecida pelo promotor Boa- 
nerges Soares contra Raimun 
do Rodrigues Fereira, como 
incurso nas penas do art. 217 
do Codigo Penal. Designou o 
dia 25, ás 9,30, para a inque- 
rição das testemunhas arro
ladas pela denuncia.

— Designou o dia 24, ás 9 
horas, para ouvir a testemu
nha de acusação Francisca 
Maria da Conceição, no pro
cesso a que responde Manoel 
de Oliveira, vulgo “ Manuel 
Flor” , denunciado por ter em 
dias de Dezembro ultimo fe 
rido a foice sua amasia Ma
ria Isabel da Silva.

— Mandou arquivar o pro-

mento da. Silva e Francisco 
Leandro Ribeiro, que foram 
condenados a oito anos de re
clusão e se acham cumprindo 
a pena.

-r- Designou o dia 25 para 
ter lugar a inquirição de tes
temunhas de defesa, no pro
cesso em que é acusado nas 
penas do art. 130, § Io e art. 
129 do Codigo Penal, João 
Luiz Gomes, vulgo “ Sabará” .

— Mandou dar cumprimen
to á precatória expedida pe
lo juiz de Direito d-a 12a Va
ra Civel do Distrito Federai, 
a fim de ser intimado Hei- 
man Pereira do Lago a pres 
tar depoimento.

—  Presidiu audiência em 
que foi inquirida a testemu
nha de acusação Raimundo 
Manoel da Paixão, soldado da 
Policia Militar, no processo 
em que é acusado Antonio 
Bernardo da Silva como in
curso no art. 129, §§ 6 o e 7o.

— Designou o dia 23 para
audiência de insetrução dos 
seguintes processos: contra
Dionisio Felix de Lima, in
curso no art. 171; Wellington 
Fernandes de Miranda, incur 
so no art. 129; Juviniano 
Golçalves, incurso no art. 123 
Julita Araújo Silva e Hum
berto Anisio, incursos nes 
arts. 150, combinado com o 
inciso II, § 2o, do art. 157; e 
José Duarte da Silva, no art. 
129 do Codigo Penal.
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C R I S T O
Ivan TURGU ÉNEV

Este be lo  poem a em  prosa do grande escritor russo do
sécu lo  passado, está traduzido em  todas as línguas d o  ̂  m un- 

• do, e  esta é um a cóp ia  óa versão espanhola, feita por José
G oriçalves de M edeiros.

Estava, quando uienino, na hum ilde igreja  do povoado. C o 
m o pontos verm elhos ardiam  as velas eih frente ás im agens an
tigas e um n im bo m ulticor rodeava cada pequena cham a. Na se- 
m iobscuridade estam pava-se á minha frente a m ultidão. A s v e 
zes, as cabeleiras castanhas dos aldeões se levantavam , se m o
viam  e voltavam  a cair, com o as mésses m aduras, ondulantes 
com  a brisa estivai.

De repente, um hom em  veiu  por traz de m im  e se co locou  
a m eu lado. Sem siquer m e m over, senti que o  hom em  era Cristo.

A  ternura, a curiosidade e o  pavor se apoderaram  d e  mim. 
C ontrolei-m e, e olhei para m eu vizinho.

A sua face era com o a de todos os hom ens: tinha um rosto 
sem elhante a todos os rostos hum anos. Os olhos, ligeiram ente le 
vantados, olhavam  para o alto, contem plativos e serenos. Tinha 
os lábios levem ente cerrados: o  superior caindo calm am ente so 
bre o in ferior . A  barba, pequena, aberta ao m eio, e as m ãos en
trelaçadas e im óveis. Quanto a seu traje, era tam bém  com o o  de 
todos.

“ C om o há de ser Cristo assim ? —  pensei — . V m  hom em  tão 
com um , tão com um . Não, não pode ser” . E tirei o olhar. Mas lo 
go que desviei a vista daquele sim ples m ortal, outra vez im agi
nei que era Cristo que estava a m eu lado.

De novo, fiz um es forço  sobre  m im  m esm o e novam ente n o 
tei a sem elhança daquele rosto com  todos o s  rostos hum anos: 
iguais feições, com uns, ainda que, para m im, desconhecidas.

E senti um súbito desm aio; e não fo i senão ao recuperar os 
sentidos quando ch eguei a com preen der que precisam ente esse 
rosto —  um rosto hum ano parecido com  o de todos os hom ens 
--, devia ser o  de Cristo.

N o t a s  s o b r e  a  f a m i l i a  

M a r i n h o
. HELIO GALVÀO

Vasco Marinho Falcão, mi
nhoto, fidalgo português, ca
sou no Brasil, para'onde e- 
migrou solteiro, com uma fi
lha de Cristovam Lins de 
Albuquerque, alcaide-mor de 
Porto-Calvo, segundo Pedro 
Paulino da Fonseca. Vasco 
Marinho Falcão é descenden
te, em linha direta, de uma 
irmã da rainha Leonor de 
Tc-les. Descende, também, 
possivelmente, de alemães, 
pois o apelido Falcão é de 
origem germanica. No B asil 
distinguiu-ge nas lutas pela 
restauração do dominio por- 
tuguês e deixou larga descen- 
d.encia (çf. Borges da Fonse
ca. “Nobillarquia Pernambu
cana).

Um seu descendente, neto 
possivelmente, Inácio Mari
nho Gomes, casou com uma

“ Codigo de Previ= 
dencia Social”
Procurador do I.A.P.E.T.C, 

no Rio, Garibaldi Tinoco é 
um devotado estudioso dos as
suntos e temas de sua pro
fissão de advogado, sobretu
do no setor da assistência so
cial

Testemunho dessa atitude 
do jovem conterrâneo é o re
cente trabalho, sob o titulo: 
"Codigo de Previdência So
cial” , separata de “Direito” 
— vpl. LIII —  Set. e Out. de 
1948.

Trata-se de uma analise 
.objetiva do projeto apresen
tado á Camara Federal, vi- 
sanejo unificar a legislação 
prevídenciaria no pais, —  a- 
nalise desenvolvida com luci
dez , inteligência e bom sen
so

filha do erpltão-mor José 
Bar^csa de Lima e sua mu
lher Luiza Baraosa Maciel. 
De Inácio Marinhe. Gomes e 
sua esposa são filhos:

I — An onio Martins Bar
bosa, proprietai io de terras 
no logar Catolé. e:n Goiani- 
nl.a.

I I '— Teraza Maria de Je
sus Marinho, que se casou 
com Luiz Lopes Gulvão.

III — Jcsi L ee o Marinho, 
que foi des m: :s ativos par
ticipantes da revolução de 
1817 .Era senhor de engenho 
no Monin e Í j  ' p.sou eom 
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Novidades 
literárias
CINCINATO BRAGA

Cincinato Braga, autor de 
“ Problemas Brasileiros”  (Mag 
nos problemas econo micos de 
S. Paulo), cuja 3a edição foi 
recentemente publicada pela 
Lnvraria José Olympio Edi
tora, é um nome já tradicio
nal na historia política do 
Republica, embora as gera
ções mais novas pouco conhe 
çam da sua atuação como 
parlamentar e economista, 
onde melhor deixou os si

nais de sua inteligência, cul 
tura e patriotismo. Varias 
vezes deputado federal pelo 
Estado de S. Paulo, presiden
te do Banco do Brasil, atual 
diretor do Banco do Comer
cio de S. Paulo representante 
brasileiro em comissõeé téc
nicas no exterior, suas ativi. 
dades desenvolveram-se sem
pre num. plano onde os inte 
resses da nação sobrepu
nham-se aos dos grupos v ou 
indivíduos. Estudioso e pon 
derado, rico de experiencia 
dos homens e das coisas, sei- 
vindo ao Brasil como um to
do, jamais descurou no en
tanto os grandes problemas 
de S. Paulo, seu Estado na 
tal, problemas esses que es
tão consubstanciados e de
batidos no livro que ora co
mentamos. Publicado pela 
primeira vez em 1921, “ Pr
oblemas Brasileiros” , entre
tanto, ainda não perdeu sua 
atualidade, pelo menos em 
certas questões mais impor
tantes, dessas que uma só 
geração não pode resolveri e 
exigem esforços continuados 
e persistentes.

P o e m a  p o r  d e m a i s  e x p l i c a t i v o
A nton io Pinto de M EDEIROS

N ão sou iron ico  não.
In felizm ente não sou.
E m eu ritm o é confuso.
Mas não m e cu lpem  porque 
N ascí n o qu ilôm etro trinta e seis,
Os anjos de cara suja 
P rofetizando em  deboche 
Os vagabundos que ha. em mim. 
O utros —  filh os  da luz —
C om eçaram  a v iver  do ponto zero
Não foram  prolongam ento
N ão foram  m etam orfose
E são cu lpados da própria fe licidade
E do rio  que corre  em seus dom inios
E da m ina de ouro que
Está nas suas terras e
No seu coração. N o coração sobretudo.
O cam inho não é m eu.
Sou negativo. M eu ritm o tam bém. 
Estoú v ia jando para nenhum  lugar.

Sou antUogico. A ntidiurno.
Nem  sequer para a n oite  glacial.
Sou anliburguês. A ntiprevidente. Antianali- 

[tico  até o  desespero, 
M eu sonho é inudo e minha visão convexa . 
Desde criança invento m inha paisagem  
E cru cifico  m inhas lem branças c m eus fan -

* [tasmas
A postolicam ente de cabeça  para baixo. 
D esfio as horas cinzentas 
Sobre minha som bra m olhada.
Chega. Este poem a está saindo por dem ais

[exp licativo
Tudo já  fo i dito sobre o  deslum bram ento 
Da longa viagem  de volta  
Quando vere i junto a mim 
O am igo que não con heço 
O am igo que não terei.

Natal, 8  de março de 1949

/ /
A s  s e t e  c i d a d e s . . .

Três dias depois era a par
tida.

Aquela semana que decor
rera entre a poeira das es
tradas cearenses e os primei
ros contactos com a terra do 
Piaui, descobria á curiosida
de do itinerante a importan
te cidade de Parnaiba, em- 
porio do comercio da cêra de 
carnaúba e grande centro de 
abastecimento dos lugares 
que beiram, rio acima, o re- 
mançoso Parnaiba, “ o velho 
monge de barbas brancas”

Tales Ramalho
Esteve alguns dias em Na

tal o jornalista Tales Rama
lho, nosso conterrâneo. Tales 
que estuda direito em Recife, 
é uma das mais interessantes 
figuras intelectuais da nova 
geração, tendo marcante atua
ção nos meios literários da 
Mauriceia.

Na capital pernambucana, 
T-ales Ramalho colabora prin 
cipalmente no “ Diário de 
Pernambuco.”

R. NONATO

como o decantara Da Costa e 
Silva, num dos seus melho
res sonetos.

A primeira cidade piaui
ense, depois da Capital, com 
uma estabilidade econômica 
firmada no cambio de suas 
vultuosas transações, com os 
seus notáveis melhoramen
tos, como estação de radio, 
aero-clube, numerosos esta
belecimentos de ensino e jor
nais, além do seu culto ao

Abri as velas, sus 
as âncoras

pendei

F ACENDES DE MENEZES

Abri as velas, suspeidei as ancoras 
Senão me acabo em melancolia.
—  Ninguém trace rumo para o 'm eu  veleiro, 
Ninguém abra mapas nem consulte bússolas — 
Aproai o veleiro para o alto mar!
Do inar vem um chamado que não cessa 
A terra é tão segura que dá nôjo 
A linha do horizonte chama para lá.
Ansia de ser livre de não ver limites 
Mãos rijas no leru e  velas enfunadas 
Aproai o veleiro para o alto mar!

A' M A R G E M  D O S L IV R O S

N O T A S  E  A L G U M A S  R E P E T I Ç Õ E S  
E M  T O R N O  D E  M A R C E L  P R O U S T

Acreditamos que poucos es
critores estrangeiros, ao ser 
traduzidos no Brasil, terão pro
vocado a movimentação inte-. Cl),
lectual que Proust está cau
sando, com o recente inicio da 
publicação dos volumes de “ A ’ 
LA RECHERCIIE DU TEM PS 
PERDU", dos quais o primei
ro, “ Du côté de chez Swann” , 
acaba de sair, em tradução do 
sr. Mario Quintana, e sob o ti
tulo em português de “NO 
CAMINHO DE CYVANN” (*). 
Movimentação intelectual em 
que é possível identificar, em 
alguns setores individuais, o 
seu tanto de esnobismo, — 
“certamenfe o pecado em que

din,

—  I —
AMÉRICO DE OLIVEIRA COSTA 

personagem proustiana | Coutinho, espéçie de congène- 
— cousa talvez até com- j f s

pensada pela parte, pelo “ la
do”  esnobe que houve no pro- 
prio Marcei Proust, em certa 
fase de sua existência; mas de 
consequências uteis ao nosso 
ambiente literário, pelo que 
contribue ao conhecimento, es
tudo e difusão de uma obra de 
romancista que é a maior da 
primçira metade deste século. 
Tarefa que representa, diga- 
se de passagem, o motivo fup- 
damental do “ Proust-CJuhe” , 
há pouco fundado no Rio, reu
nindo nomes do relevo cultural

pensa S. Paulo, quando fala j dos srs. Álvaro Lins, Octaci- 
do pecado para o qual não háI lio Alecrim, Augusto Meyer, 
remissão” , como friza Legran-| José Lins do Rêgo, Evaldo

nativa do “ Proust-Club” 
britânico, dirigido em Londres 
pelo sr. Anthony Eden.

.lá que estamos tratando do 
“ aspecto” brasileiro da obra, 
vale também, desde já, unça re
ferencia especial ao sr Mário 
Quintana.

Cpstunrq-.se dizer, — e no 
realidade acontece, — qne 
Proust é um escritor de téc
nica atnbigua, de estilo inter- 
corrente, “ en lacets” , minucio
so, ás vezes ' “ touffu” , difuso, 
“ travail de marqueterie” , com 
indecisões, incertezas gramati
cais (Gide) (2) e de leitura,

Citando Ortega Y Gasset. 
escreve Charles Du Bos que 
Proust opõe um perpétuo “ ri- 
tardando” á nossa préssa, ao 
contrario, por exemplo, do rifc 
mo natural de Totstoi, que è 
um “ accelerando” (3 ). Por ou
tro lado, o “ eterno imperfeito” 
que êle tanto amava em Flau- 
bert, é-lhe, por igual, uma 
constante.

“ Proust trabalha ao jeito 
das aranhas” , definia, em no
ta recente, o s r . José Lins do 
Rêgo, escritor um tanto histó 
rico, como êle mesmo se diz, 
em matéria de Proust no Bra
sil, autor que foi de um dos 
primeiros ensaios aqui escri- 

| tos sobre o romancista, lá por
em dados instantes, mórna e I volta de 1925. 
cansativa. | (Continua na 3» P a g . )

passado e aos vultos que en
riquecem sua hostoria, dista 
alguns quilômetros da foz do 
rio, onde está o Porto de A - 
marração, extensão costeira 

saida para o 'm ar — cedi
da pelo Ceará ao Estado do 
Conselheiro Francisco José 
Furtado, de que foi compen
sada com '2 faixa do territó
rio compreendida nos sertões 
de Crateu's.

*  *  *
De Parnaiba, o trem qüe 

vinha da Barra —  um trem 
caixa de fosforo — ronceiro, 
cansado, despreocupado do 
sentido da velocidade, ia se 
arastando pelos tabuleiros e 
quebradas, arquejando, fa
zendo uma força dos seiscen
tos diabos para vencer aque
la tabela de 192 quilômetros, 
que se esticam, nos trilhos de 
aço, até a cidade de Piripi- 
ri.

O meio é igual, uniforme, 
rr.onotono e sêco.

O aspecto e vegetação, se
melhantes ás de todos os re
cantos da rechã nordestina.

Os lugares também não a- 
presentam fisionomia dife
rente: as casas, as paradas, o 
cruzamento dos arruados, até 
as caras das pessoas perce
bem velhas conhecidas de 
outra parte. Do meio rústico, 
as pequeninas localidades, 
vão repontando aqui e acolá, 
á margem da estrada, com as 
suas nomenclaturas pitores
cas com suas singularidades, 
suas notas tópicas que só va
riam nas denominações 
Murruais, Bom Principio, Fre 
cheiros, Cocai (ai é o ponto 
do almoço que se faz debai
xo de um telheiro rodeado 
de pau-a-pique), Deserto 
(onde a-pesar-de do nome, o 
trem pára, e os passageiros 
saltam as carreiras para be
ber um grande pote dagua, 
no alpendre da casa de uns 
vaqueiros), Brasileira e Pi- 
racuruca.

*  *  *
O percurso daquele trem 

em marcha de tartaruga, da
va uma rara oportunidade: 
— observar as “ Sete Cidades 
do Piaui” , visiveis, numa ex
tensão elevada, que se perde 
a umas cinco léguas, na di
reção sul de Piracuruca.

Em 1886, um homem de le
tras da imprensa do Ceará, 
descrevia o local com estas 

(Continua na 3a pagina)
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A pimenta do
reino

A pimenta do Reino (Piper 
mgrum. L.) planta bastante
rústica é cultura que bem po
de oer incrementada em nosso 
país. O plantio e o trato são 
fáceis, não chegando mesmo a 
ocupar espaço nos terrenos, 
porque,. trepadeira, a pimenta 
cio Reino pode ser plantada ao 
lado das frutíferas de um po
mar ou mesmo nas matas ou 
capoeiras.

Clima: A pimenta do Reino 
não prospera absolutamente, 
nas regiões sujeitas a geadas 
ou fortes frios. Exige essa plan
ta um clima quente e úmido; 
uma temperatura média anual 
que oscile entre 2 0  a 26 gráus 
e chuvas não inferiores a dois 
metros anuais, ou seja, 2 . 0 0 0  
mm. mais ou menos. Verifica- 
se, pois, que os Estacios de A- 
mazonas, Pará, Maranhão, Per
nambuco, Baía, Rio de Janei
ro e São Paulo (somente San
tos e outras cidades do litoral) 
oferecem conuições propícias 
ao desenvolvimento dessa cul
tura.

Distancia de Plantio; Pode 
ser plantada a Pimenta do Rei
no na distancia de 1,50 x 1,50 
cins. ou melhor ainda, a 2 x2  
metros, isso se em terreno lim
po. Nesta caso convém fincar 
estacas ou mourões, deixando 
de 3,50 até 45 metros livres. E' 
necessário propiciar alguma 
sombra ás pimenteiras.

O m elhor é plantar junto à 
arvores já existentes, dando-se 
preferencia as seguintes: Caju
eiros (exceto o Anão), Coquei
ros, M angueiras, Jaqueiras e A - 
bacateiros. servindo ainda as 
Erytrinas.

Covas e Plantio: As covas de
verão medir 60x60 cms., reen- 
chidas a seguir com a terra su
perficial e detritos vegetais en
quanto se aguarda a chegada 
das mudas, após o que as mes
mas serão novamente abertas 
para dai1 lugar ao plantio, re
colocando-se o mesmo tnaterial 
depois de efetuado aquele. O 
plantio convém ser efetuado 
antes fundo que rente ao solo. 
Efetuado o plantio, cobre-se a 
terra ao redor da planta com 
matéria organica fresca (folhas, 
restolhos vegetais etc.), visan
do com isso, manter frescas as 
raizes da jovem Pimeriteira.

Tratos Culturais: São limita
dos a Simples limpesas ao re
dor das plantas. A colocação de 
adubos (Farinha de Ossos, Fa
rinha de Sangue, etc.) pode ser 
feita na superfície, ao redor das 
plantas, revolvendo-se ligeira- 
mente, com um sacho, terra e 
adubo.

Geralmente a Pimenta do 
Reino cresce até a altura de 6  
metros, convindo, no entanto, 
atingida a altura de 3 ou 4 me
tros forçar as plantas para bai
xo, amarrando as no próprio 
tronco afim de não permitir 
um desenvolvimento demasiado, 
o que viria a prejudicar as co
lheitas.

A produção aumenta ano a 
ano e, ao atingir a idade de 7 
ou 8  anos a Pimenteira estará 
em franca produção. A Pimen
teira do Reino dura muitos anos 
( 2 0  ou mais), ao fim dos quais 
começa a perder o seu primiti
vo vigor.

Os frutos são produzidos em 
forma de 20 a 50 cachos por 
planta. No principio o fruto é 
verde, depois passa ao verme
lho, tomando-se amarelo quan
do maduro. São então colhidos, 
postos a secar e a seguir debu
lhados. U H H

Dizem que no Oriente, uma 
Pimenteira convenientemente 
tratada regula produzir em ca
da safra, de 700 a 1.000 gramas 
de pimenta por ano. Afirma, 
porém o nosso douto patrício, 
eng. Eduardo Rodrigues de Fi- 
gleiredo que em nosso país, em 
pequenos cultivos já se tem re
gistrado a média de 1.500 grs. 
por Pimenteira.

O fertilizante ideal para a 
Pimenta do Reino, é, incontes- 
tavelmente, o estrume do ma
to, isto é, os detritos vejetais, 
que, podem ser misturados, ca
so seja necessariio, por escassez 
daquele adubo natural, com o 
estéreo de vaca muito bem cur
tido, devendo entretanto, ser 
empregado puro. sempre que 
isso for possível.

' ~ '» ...
(Contribuição de Dierberger 

Agrícola Ltdah

Rumo á policultura
O nordeste brasile ro é uma 

zona ecologiea de grandes pos
sibilidades agricolas apesar 
das sêcas periódicas que asso
lam parte desse território. 
Infelizmente, a nossa condição 
de monocultores de algodão no 
Seridó e cana de açúcar no 
litoral, tem orientado o traba
lho da nossa classe agraria de 
modo estrábico, — subordinan
do nossa economia as ocilações 
de mercado desses dois produ
tos básicos. Não temos um 
trabalho planificado para cor
reção dessas lacunas e, unica
mente a iniciativa particular, 
desorientada e sempre agarra-

OSWALDO
W E s * * *
da a cultura de lucro imedia
to, — tem o encargo de produ
zir para o equilíbrio da nossa 
gangorra economica. Temos 
um serviço de estatística efi
ciente dentro das nossas pos
sibilidades de agricultores ar 
redios e esquecidos dos pode
res públicos que são lembrados 
apenas para visita tributaria e 
nos pleitos eleitorais, reagin
do com a infantilidade de de
clarações de produção que se 
chocam: para efeito de tribu
to e de empréstimo. Não sabe
mos o que devemos produzir 
para conquista dos mercados

“ Neurolinfomatose aviária”
OTACILIO PINTO C. DE SOUZA 

Veterinário do Serviço de Informação Agrícola)
A “Neurolinfomatose A- 1 barbela devem ser sacrifica-

viaria" é uma doença que a- jdas e queimadas, 
taca particularmente as ga- do-se em seguida
linhas, causando paresia, pa
ralisias e cegueiras. Um vi- 
rus filtravel é o responsável 
pela doença, que é observada 
com maior frequência entre 
as aves novas — pintos de 
poucas semanas até as aves 
com um ano de idade. O índi
ce de mortalidade causada 
por esse mal é bastante ■ele
vado, sendo muito dificil a 
cura de uma ave, após o a- 
parecimento de seus primei
ros sintomas.

Esses sintomas1, de inicio, 
são quasi sempre de ordem 
locomotora — as aves tem 
dificuldades de movimento, 
as pernas parecem como que 
presas ao andar, até que so
brevêm paresias e paralisias, 
as quais progridem lenta
mente e podem atingir tam
bém as asas.

As aves atacadas adotam 
posições extranhas, permane
cendo deitadas sobre o pei
to com as pernas abertas, 
uma para frente outra para 
traz, e procurando se arras
tar com as asas, em busca de 
alimentos, quando essas não 
são atingidas pela paralisia.

í.'u‘ tns vezes, a cabeça to
ma iguam eV e, uma atitu
de cnormal (To.cicole. e 
consta ia-se cegueira, cujo si
nal tr.rüs evidente é a despig 
me.Áaeão da iris (olho bran
co), com contração e imobi
lidade da pupila.

Alem desses sintomas a 
"Ne.irolinfomatose Aviaria” 
pode o -oluir sob outras for
mas, apresentando-se as a- 
ves doentes com palidez d.a 
crista, da hcrfcela e das rcu- 
cesas visíveis, emagrecimen
to progressivo, nodulos cutâ
neos de centro ulcerado ou 
deformações ósseas.

A*fim de evitar que a “Neu 
rolinfomatose” surja em sua 
criação, todo o avicultor s ó  
deve adquirir aves e ovos de 
granjas onde a doença não 
tenha sido constatada, man
tendo-se sempre seus aviá
rios em excelentes condições 
de higiene. A s  aves que se 
apresentarem com incordena- 
ção de movimentos, paresias 
palarili hçz
paralisias, olhos brancos, tor 
cicole, palidez da crista e da

proceden- 
a rigorosa

desinfecção dos galinheiros 
com uma solução de Hidrato 
de potassa a 2,5%, associada 
ao Lene de cal a 5%.

Embora algumas aves pos
sam curar-se, não existe tra
tamento especifico contra a 
“Neurolinfomatose Aviária” . 
..(Comunicado do Sercio ç 

(Comunicado do Servio de 
Informação Agrícola — Mi
nistério da Agricultura — Ja 
neiro de 1949)

PARA SE EXECUTAR COM 
PERFEIÇÃO A ORDENHA, 
DEVEM SER OBSERCADOS 
OS SEGUINTES

CUIDADOS

Io — Ordenhar rapida
mente — a demora faz per
der parte da matéria gorda 
do leite.

2o — Ordenhar a fundo, a- 
té a ultima gota. O ultimo 
leite é o melhor desde que 
se tenha cuidado de não ir
ritar a ubere.

3o — Fazer a ordenha sem
pre as mesmas horas, todos 
os dias.

4o —  Ordenhar em cruz: 
a teta direita da frente ao 
mesmo tempo que a teta es
querda de trás, depois a es
querda da frente juntamen
te cor- a direita de trás. As
sim.. o leite produzido será 
mais abundante.

5o — Fazer a ordenha com 
toda a mão e não apenas com 
dois deàos.

6 o — Para ordenhar as va
cas de primeira cria ou as 
zaoas espantadiças, não usar 
jamais castigos e pancadas.

7o — Ter sempre as mãos 
limpas, bem como o animal e 
os utensilios da leiteira.

8 ° — Tirar fora do balde 
o prieiro jacto do leite, ge-
-a3 ‘afiai °P ° p s f  ojiauiud o 
ralmente sujo.

9o —  Evitar tudo que pos
sa distrair ou assustar os ani
mais.

10° —  Usar no local de or
denha uma coberta de teto 
baixo e chão batido, afim de 
evitar a poeira.

11° — Ter sempre ao alcan
ce do animal um pouco de 
forragem.

LAMARTTNE

externos e ignoramos si o que 
estamos produzindo está con
denado a falência ou a riquesa 
( ? ) .

E ’ por demais conhecido que. 
quando a produção agraria de 
um pais ou estado, tem cerca 
de 25% alicerçado em uma 
unica cultura, está inevitavel
mente sujeito as oscilações da 
produção monocultora. Con
tou-me um professor america
no que numa praça publica de 
uma cidade daquele pais há 
um monumento a uma praga 
do algodão (si não me falha a 
memória, a broca). Tratava- 
se de uma zona essencialmen
te monocultora e, consequente
mente, pobre; o ataque dessa 
praga levou centenas de fa
zendeiros a falência, impossi- 
bilitando-os de permanecer 
cultivando algodão. Novas cul
turas foram experimentadas e 
o Seu cultivo intensivo recupe 
roU a economia daquela região 
que joga atualmente com cinco 
ou seis produtos principais.

Que não se conclua pelo 
abandono do nosso algodão 
moco e da cana de açúcar. Não 
advogo essa tese e acho mes
mo que muito poderemos fa
zer com a seleção desses dois 
produtos e seus cultivos por 
processos racionais. Lamento, 
entretanto, o desperdício de 
dezenas de culturas que neces
sitamos aproveitar. Basta lem
brar as plantas oleaginosos, 
donas de um mercado garanti
do e que possibilitam a indus
trialização “ in loco” do oleo

xertada, produz em 4 anos pa
ra não falarmos no amendoim, 
gergelim, favela, côco da Ba
hia (ou da praia), girasol, ma- 
mona, etc.

A necessidade do cultivo in
tensivo do èoqueiro da praia e 
anão; a carnaubeira para re- 
florestar apreciável area do 
nosso território; a tamareira 
que experimentada nos postos 
da Inspetoria de Slécas (Pa
raíba) revelou um comporta
mento idêntico ao de origem 
para não falarmos no dendesei- 
ro e na pupunha. Idênticas 
possibilidades nos oferecem as 
fibras texteis, — do agave a 
macambira. Como também a
fruticultura, horticultura, etc.

Argumentarão a nossa de
cantada pobresa e a necessida
de de verbas gigantescas e 

consequentes “ m^ta-bor- 
nões. . . ” Acredito que si as 
nossas estações experimentais 
realizassem competições de cul
tura (variedades da mesma 
planta cultivadas em condi
ções idênticas para concluir a 
de njelhor rendimento na zona 
agrícola) e a divulgação des
ses resultados entre os fazen
deiros da região, orientando-os, 
fornecendo-lhes mudas de com
provado valor e demonstrando 
as possibilidades regionais de 
cada zona, —  quebraríamos 
metade da muralha que sepa 
ra os agronomos do fazendeiro 
que ainda persiste no ponto de 
vista de que os produtos obti
dos nas Estações do governo 
são anti-economicos e inade
quados a exploração particu-

Sarnas das 
aves

Octacilio Pinto C. üe Sosss
Veterinário, do Serviço de 

Informação Agrícola
As Sarnas são doenças para

sitárias que provocam nas aves 
por elas atacadas a queda de 

j penas, forte prurido, irritação 
da pele com formação de cros
tas e escamas.

Existem duas espécies de Sar
nas entre as aves — a chama
da “ Sarna das patas das gali
nhas” , causada por um peque
no parasito denominado “ Cne- 
midocoptes mutans” , doença 
que é frequente em nosso país 
e a “ Sarna deplumante das ga
linhas” , causada pelo “ Cnemi- 
docoptes laevis” , que ainda não 
foi constatada no Brasil.

A “ Sarna das patas das ga
linhas”  caracteriza-se pelas le
sões que apresenta sôbre as 
pernas das aves doentes. Estas 
se apresentam volumosas, chei
as de crostas e de escamas ru- 
gosas, impedindo que a mesma 
se locomova com facilidade. Al
gumas vezes existem também 
lesões escamosas sobre a cabe
ça.

A doença quando não trata
da, convenientemente, pode 
propagar-se de uma ave a ou- 

j tra, alastrando-se por todo o

a exemplo do que estamos fa- lar. Realmente as estações ex-
zendo em S. Paulo e em me
nor escala no nordeste com in
dustrialização da semente de 
algodão. E a oitieica que en-

perimentais não foram creadas 
com o fito de dar lucro pois as 
experimentações a reaiisar só 
o poderão ser feitas de modt

aviário, principalmente se não 
forem tomadas medidas de lim
peza, desinfestação e isolamen
to das aves atacadas.

Para se combater a “ Sarna 
das patas das galinhas” deve- 
se procurar remover as crostas 
e escamas que cobrem as per
nas das aves doentes, com ba
nhos quentes e uma escova, 
aplicando-se, deps erbo.sio 
aplicando-se, depois, sobre as 
mesmas a seguinte pomada: 
Enxofre 1 parte
Banha 2 partes

Remover no dia seguinte es
se medicamento com banhos 
quentes e fazer nova aplicação, 
repetindo o tratamento duran
te oito dias sucessivos.

Também é aconselhável, em 
vez de fazer aplicações com a 
pomada acima, mergulhar as 
patas das galinhas, após a re
moção de escamas, em soluções 
mornas de sulfureto de potás
sio a 5%.
(Comunicação do Serviço de 
Informação Agrícola do Minis
tério da Agricultura — janeiro 
de 1949).

deficitário; mas as conclusões 
dessas experiencias, positivas 
ou negativas, — reverterão em 
lucro imediato para beneficio 
da coletividade.

Importância da argila no solo
E' muito comum receber

mos amostras de dois a cin
co quilos de terra afim de se
rem analisadas e o interessa
do naturalmente, o que mais 
deseja saber é qual o adubo 
necesario e a quantidade a 
ser empregada no solo em 
questão.

Não resta duvida, que es
sas amostras são importantes 
sob o ponto de vista agrícola; 
representam o “ solo ativo” , 
pois, com toda a certeza, fo
ram retiradas da camada su
perficial.

Até aqui, a analise suma
ria, apezar de fornecer resul
tados um tanto exagerados, 
tem prestado bom auxilio ao 
agricultor, no que se refere 
as adubações.

Porém, essas amostras não 
satisfazem para uma analise 
completa, não pela quantida
de, mas por motivos de or
dem técnica.

E’ conveniente esclarecer 
que a fertilidade de um solo. 
não depende unicamente de 
sua maior ou menor riqueza 
em substancias nutritivas, 
mas também de muitos outros 
fatores que se acham todos 
ligados como aneis de uma 
corrente.

Aqui, resumidamente, tra-

Carlos Bodziak Junior

taremos da constituição das 
terras em função da argila.

Ninguém ignora que em 
tôdas as terras encontram-se 
partículas de tamanhos va
riáveis e misturadas em di
ferentes proporções.

Costumamos separar essas 
partículas pela ordem de seu 
tamanho em: pedras, seixos, 
areia grossa, areia fina, limo 
e argila.

Os menores desses elemen
tos, na escala por nós adota
da, não chegam a atingir dois 
milésimos de milímetro; e na 
ciência do solo, qualquer par
tícula menor de 0 , 0 0 2  mm. 
faz parte da fração do solo 
denominada “ argila” .

Mesmo pelo fato de serem 
tão diminutas, é que repre
sentam um papel de grande 
importância tanto para as 
condições físicas, como tam
bém quimieas da fertilidade 
das terras —  respondem pe
lo dispendio da água e pelas 
substancias uteis aos vege
tais.

Hoje, essa fração de argila 
é estudada sob muitos pontos 
de vista, entre eles, o teor, o 
estado coloidal e a natureza.

Quanto ao teor, é claro que 
existem terras, desde as mais 
pobres em argila, até as ex-

cessivamente argilosas e cu
ja classificação exata, sómen
te é possivel por meio de u- 
ma analise chamada “ anali
se mecanica” ,

A  elevada porcentagem de 
argila comunica ás terras con 
dições impróprias ás cultu
ras e que devem ser corrigi
das.

Assim, uma terra fortemen
te argilosa, é compacta, im
permeável, fria, dificil de ser 
trabalhada, retem fortemente 
a agua impede a circulação 
do ar e o desenvolvimento 
normal das raizes.

Esses defeitos podem ser 
corrigidos por meio da maté
ria organica, estrume ou adu- 
bação verde.

Neste caso a incorporação 
dessas substancias ao solo, 
devem ser feitas a pequena 
profundidade, porque a  sua 
decomposição é dificultada 
pela deficiência de ar, calor 
e excesso de umidade.

Exatamente o contrario 
notamos nos terrenos pobres 
em argila.

São leves, pouco consisten
tes, muito permeáveis, não 
retem a água, absorvem em 
alto grau o calor solar e a

(Continua na 5a pag)
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A ’ m a rg e m  d o s livro s
tintas” —  não ha ali mais do 
que uma cidade petrificada 
ou construida por um novo 
antiquissimo, de que já não 
temos mais noticia .existin
do somente aqueles vestígios. 
Tem setè praças, e é claro 
que dali lhe venha o nome 
de “ Sete Cidades”, confun
dindo-se com o das sete pra
ças” .

Agora, chega Berilio Ne
ves, e por sua vez .afirma: 
“ quase meio século depois do 
artigo de Avelino Jacome, 
aparece no Piaui, um estu
dioso de raça «alemão, de no 
me Ludovico Schweenha- 
gem —  professor de filolo 
çia e historia — que atribui 
aos fenicios as fundações pre 
cabralianas do Piaui” .

Curioso em tudo'Isto é ve- 
rificar-se como «as pessoas 
se deslocam no espaço, em 
relação a certos fatos e a 
contecimentos.

Esse teuto dado ás pesqui
sas da nosa pre-historia, de

que se refere Berilo Neves, 
também andou pelo Rio Gran 
de do Norte, levantando suas 
possibilidades sobre o rastro 
dos fenicios, que teriam a- 
bordados nossas costas, tal
vez na praia de Touros, no
me que ele não trepidava 
em atribuir parentesco eti- 
mologico. com «a celebre cida
de de Tiro.

Por volta de 1926, se encon 
trava hospedado no velho 
“ Hotel dos Leões” , aquela 
jaula amarelona, de piso fun 
do, que alem de outras, de
fendia a vantagem de servir 
de ponto de concentração a 
quanto bicho do mato que 
botava a venta pelas ruas da 
Capital.

No Teatro Carlos Gomes, 
pelas 19 1/2 horas, de 7 de 
dezembro daquele ano duran
te 40 minutos, em sessão 
que se fez representar o go
vernador José Augusto e pre 
sidida pelo Dezembarvador 
Hemeterio Fernandes, presi
dente do Instituto Historico 
e Geografiio do Estado, o 
p:ofessor Ludovico Schwe- 
enh«agen fez uma conferên
cia sob o tema: Antiguidade 
do Brasil.

O europdli que era um ho
mem de conhecimentos, nas 
horas vagas sentad nos ban
cos ensombrados pelos boni
tos oitizeiros do jardim da 
praça Augusto Severo quando 
ainda era aquele vetusto par
que que dava repouso aos 
viandantes, matava o tempo 
dêle e prendia o dos outros 
com  uma bôa e selecionada 
conversa, onde os assuntos 
eram sempre variados, a-pe- 
sar da seu português arreve- 
sado, e ia revivendo, da me
mória, os quadros da mocida
de, a vida universitária, os 
teatros, os museus, enfim, to
da a beleza artística de um 
mundo cujos panoramas lhe 
povoavam a alma de sauda
des e de morts esperanças.

>!' *  *
A estas horas, por onde 

descansará o velho emigrado 
austríaco? Esse Ludovico, 
quase quimérico, que levou 
anos a percorrer as nossas 
serras, a estudar-lhes as pe
dras, «a itacoatiaras, sonhan
do reconstituir, em plagas a- 
mericanas, os perdidos rotei-

(Conclusão da 1 * pag.) 
Conselhos e métodos curiosos 

existem, mesmo, para a sua lei
tura, como aquele de Feraand 
Vandércm: “ Vous commencez 
la première semaine par une 
vingtaine de page? chaquç 
jour. . . Du reste, règle abso- 
lue; ne jamais forcer... Vous 
continuez pendant une semai
ne, au bout de laquelle vous 
augmentez de cinq pages 'par 
jo u r ... Et vous atteignez... 
la fin dans un laps relative- 
ment court.. . avec un plaisir 
toujours plus vif et plus pé- 
nétrant” (4 ).

Voltamos, a esta altura, á 
nota do autor de “ Euridice” : 
“ Proust péde paciência, gosto 
pelas paradas, tendencia para 
o monologo interior, capacida 
de analítica e satisfação no 
dissecar as cousas, as almas, 
os tecidos, as sensações maio
res e menóres” .

Se um escritor já surge em 
j (ão ondulantes aparências, no 

seu idioma, —« e um idioma 
claro e nitido como é o fran
cês, —  constitue sempre uma 
temerária aventura enveredar 
alguém no esforço de traduzi- 
lo. Pois o sr. Mario Quintana 
realiza um trabalho simples, 
natural, correntio, sutil, tanto 
quanto possível ajustado ao 
texto originário, pleno de re
ceptividade ás múltiplas res
sonâncias da “ atmosfera" 
proustiana, em que de modo 
nenhum se experimenta o tra- 1 

vo ou a hesitação de traduzir, 
a duvida de um som falso ou 
vago, nessa batalha com o an
jo, pela fidelidade ás inten
ções, aos sentidos e ás pala
vras do autor. — injunções que
envolvem seir|i«J, dramatica- * . • , 
mente, todo tradutor conscien
te e honesto da imporíancia de 
sua missão de intermediár o, 
ds interprete entre uma obra 
e o grande publico de outra 
lingua, no caso a sua própria 
lingua.

talvez, chances de manifesta
ções mais francas e entusiastas 
a mais ninguém, quando con
cluiu : “ . . .  j ’éprouv&is à cer* 
tains moments comme un écra- 
sement, un tremblement inté- 
rieur, une ivresse. . . ”  ( 1 0 ) .

E’ de uma continuada evi
dencia a observação de Jacques 
Rivière de que “ chaque jour 
Proust est découvert par quel- 
qu’un” . Apenas, se uns, natu
ralmente, resvalam mais á su
perfície, outros, com maiores 
argucia e percepção, penetram 
mais fundo na complexidade e 
na densidade do seu universo 
romanesco, em interpretações, 
fixações de motivos, roteiros i 
Mas, como todo artista se dis
tingue ou se projéta, sempre, 
por alguns indices específicos 
de sua arte, —« torna-se sem
pre difícil fugir a uma nova 
constatação do nele já desco
berto e estudado, por exegêtas 
e mestres da critica, (sobretu
do, quando estas revelações se 
revestem de uma “ verdade” e 
de uma “ expressão”  insuperá
veis), e ^o nêle, ainda, já qua-

vieilles peaux que, comme le 
serpent, chaque année, nous 
avons laissées tomber derrière 
nous”  (15).

Nenhum outro romancista, 
— concluamos, — mais do que 
Proust, capaz, ainda, de, num 
méro gesto ou atitude de qual
quer de suas personagens, 
surpreender possibilidades e 
intenções inesperadas; peque
nos fatos ou cousas comuns 
provocando analises profundas 
e digressões numerosas. . . Pô
de, por isso. Charles Du Bos 
escrever: “ Prof ondeur. . .  le
mot qui me vient d’abord cha
que fois que je songe à Marcei 
Proust” (16).

Clinica de Senhoras
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Pr. Etelvino Cunha

“ II n’y a Pas de sentiments, 
il n’y a que des individus qui 
les ressentent” , diz Proust. 
Para Benjamin -Crémieux, no 
entanto, é o proprio Proust 
quem nos dá a chave dos sen
timentos (17). E destes sen
timentos, o amor, convém in
sistir, ocupa largo e amplo es
paço na sua obra.

“ II y a dans une des parties 
de son premier ouvrage, “ Du

se lugares-eomuns, —  quando , côté de chez Swann” , — depõe
o que desejamos, numas notas 
como estas, sem maiores pre
tensões, é simplesmente cola
borar na divulgação da obra 
proustiana, entre nós, numa es
pécie de espontâneo apoio á 
iniciativa corajosa da editora 
que se dispôs a lançá-la em 
nosso pais.

Neste “ No caminho de 
Swann” , escrito de 1906 a 
1912 e cuja metade foi recom
posta quatro vezes, avultam 
alguns dos mais definidores te
mas e manifestações da arte 
proustiana. princij^almente 
quanto àquele prisma de incur 
sôes nos estranhos domínios e 
abismos do sêr interior: os
sortilégios e os segredos do 
sono ( “ um homem que, dorme, 
mantém em circulo em torno 
de si o fio das horas, a ordem
dos anos e dos mundos. . . ” ) 

Esse escritor de transito as-^ (11); a intuição; a memória
sim julgado lento e dificil, — 
só o parece, porem, sm pri
meiros contacte; e aproxima
ções. DepoL, não é que a sua 
técnica, a sua arte se modifi
que: quem se deseobre, geral
mente, diverso, é o proprio lei
tor, — dobrado o vencido, ás 
vezes, nos seus «rostos e pre
ferências . E i so porque, den
tro daquela >isão “ao mesmo 
temj>o aguda ç encantada” , 
“ Proust dit toijours exacte- 
ment ce qu"il veut dire” , como 
acentua magniíicamente Gi* 
de ( 5 ) ;  e, “ce qui caractérise 
Marcei Proust et íait de lui un 
auteur hors pair, e ’est qu’il est 
absolument vrai” , como afir
ma o critico Edmond Jaloux 
( 6 ) .

Vandéieia referiu-se a “ an 
plaisir toujours plus vif et 
plus pénétrant” . Foi mais 
longe, contudo, Edmond Ja
loux, confessando, quando o 
lê; “ J'éprouve, je 1’avoue, un 
véritable plaisir physique de 
1 'esprit...”  (7 ).

Se Gide, no seu “Journal” , 
confessa ter lido, certa, oca
sião, alguns trêchos proustia- 
nos a seu amigo Jean-Paul 
Allégret, “ emerveillé”  ( 8 ) e 
fala do estilo de Proust como 
de um “ lac de délices” (9), — 
Léon Pierre-Quint, o mais fa
moso dentre quantos se ocu
param, até hoje, do criador de 
Swann, um legitimo “ classi- 
sico” sobre Proust, depois de 
aludir á “ la joie, 1 ’angoisse que 

ros da milenar civilisação fe- I m'ap|>ortaient les livres  ̂ de 
njc ja? I Marcei Proust” , — não deixou.

dos órgãos; as associações evo
cativas por meio da memória 
inconsciente (com o clássico 
detalhe da taça de chá e do 
pedaço de madalena); a recons 
tituição, quase sempre mórbi
da, como frizou Croce, do pas
sado ( “ procurando lembrar- 
me” , sentia, “ no fundo de mim, 
terras reconquistadas ao es
quecimento, que vão secando 
e delineando o seu p e r f il .. .”  
( 1 2 ) ;  a personalidade; o tem
po; o fenomeno da duração; a 
analise dos sentimentos leva
da a extremos limites, como no 
caso do ciume de «Swann, des
crito, etapa a etapa, em todas 
as dimensões, niveis, tempera
turas, sinuosidades. . .  Swann 
é, aliás, para Maurois, um 
exemplo tipico da cristaliza
ção stendfíaliana do sentimen
to amoroso, desde que, amador 
de pintura, o seu sentimento 
se cristaliza sobre uma beleza 
pictural (13). E ainda transcre 
vendo Maurois: “ Proust nos 
mostrou que o amor depende, 
náo da qualidade do sêr ama
do, mas das emoções do sêr 
amante e das circunstancias 
que, no espirito deste ultimo, 
deformam as imagens objeti
vas” (14).

Quanto ao que o romance de 
Proust significa, na recompo
sição do “ temps perdu” , é 
perfeito o julgamento de Ja
loux: “ La magie du passe rem- 
plit son oeuvre. Elle est vouée 
tout entière à la poursuite de 
ces infiniment petits, qui nous 
permettent de réintégrer les

Edmond Jaloux, — “ quelques 
pages sur 1 ’amour, sur sa nais- 
sance, son apogée et son dé* 
clin, qui donnent 1 'impression 
qu'on n’a rien écrit sur ce su- 
jet d’aussi profond depuis 
Stendhal” . E 

Quand je lis Marcei Proust 
quand je vois les éléments de 
la vie se combiner, s’aggluti- 
ner, se dissocier, se décompo- 
ser chez lui, comme des cellu- 
les. il me semble que j'assiste 
au travail, non d’un roman- 
cier. mais d’un biologiste”  
(18)

»«*
Mais do que de um romance 

proustiano. pode-se falar de 
uma crônica proustiana. A ex
tensão e a variedade de sua 
obra não facilitam, de resto, as 
classificações nesse terreno. 
Numa de suas cartas de 1913, 
a René Blum, a proposito mes
mo de “No caminho de Swann” , 
êle escrevería: " . . .  Je ne sais 
pas si je vous ai dit que ce li
vre était un roman. Du moins, 
c’est encore du roman que ce
la s’écarte le moins” (19). E 
quando o livro saia, em 1914, 
Jacques Rivière saudou-o como 
um romance de aventuras, em
bora singularizasse: de aven
turas psicológicas.

Além do sentido autobiográ
fico da obra, existe, néla, o 
processo, o inventario de toda 
uma sociedade, e nisso Proust 
possue a força e a capacidade 
arquitetural de um Balzac, de 
um Zola. Sabe-se a influencia 
da musica na sua sensibilida
de e da arte musical na sua 
obra: pois essa obra, como já 
se tem dito, resulta como uma 
sinfonia. •

Apezar do ambiente caracte
rístico em que decorre a ação 
dos seus livros e apezar dos 
tipos e das condições das per
sonagens que, nêles. de prefe- 
rencia, se moviméntam, Proust 
não é apenas o romancista de 
determinadas ciasses sociais, 
—  como tanto se costuma ro
tulá-lo, — no caso certos seto
res da aristocracia e da bur- 
guezia, em Paris (aquela Pa
ris “ fin de siècle” cujas alma, 
atmosfera, gostos e côr, êle 
nos restitue fielmente, segun 
do Jaloux), ou na província, 
O seu romance é, antes, aque
le “ testemunho sobre uma épo
ca, uma geração, um indiví
duo” , do critico Gaetan Picon 
( 2 0 ) .

“Toute condition sociale a 
son intérêt et il est peut-être 
aussi curieux pour 1 ’artiste de 
montrer les façons d’une rei
ne que les habitudes d’une 
couturière”  ( 2 1 ) — eis uma 
de suas noções favoritas. Afir
mação que se identifica com 
aquela de Anatole France, num 
estudo a proposito dos Gon- 
court: “ . . . a paixão de uma, 
dama fina é tão interessante 
como a de uma lavadeira” 
( 2 2 ) .

No fundo, o que o interessa
va, o que o atraia, era o hu
mano, a soma dos fatos huma
nos, da natureza humana, — 
e lhe póde muito bem ser apli
cada a sua referência àquele 
pintor de Mântua. “ que, embo 
ra não tome da criação outro 
modelo senão o homem, sabe 
ao menos tirar de suas sim
ples fôrmas riquezas tão va
riadas e como que colhidas em 
toda a natureza viva, de sorte 
que uma cabeleira, no enrola- 
mento de suas méchas lisas e 
pontiagudas, ou na superposi
ção do tríplice e florido dia
dema das tranças, parecia ao 
mesmo tempo um amontoado 
de algas, uma ninhada de pom
bos, uma grinalda de jacintos 
e uma enroscada de serpentes” 
(23).

Se a criada Françoise é. por

(ESPECIALISTA) 
Cors» de aperfeiçoamento 

no Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Ondas ultra-curtas, blstur» 

eletrlco, eletrocoagu- 
lação ete.

Câncer — Tumoree 
■CONSULTAS :

Das 16 horas em diante 
exceto aos sabados 
CONSULTORIO :

Rua CeL Bonifácio, >22 
Fone: — 1082

RESIDENC1A :
Rna Joaquim Manoel, 591 

Petropoli*

N o  mundo dos
ivros

A R T H U R  K O ESTLER
Este escritor hoje fainoso no 

mundo inteiro, foi, antes de ini
ciar a sua carreira jornalistica. 
agricultor, operário, criado de 
mesa, pedreiro e vendedor am
bulante de limonadas na Pales
tina.

isso, e para muitos, uma de 
prosseguindo: suas maiores criações, — as 

páginas que dedica aos lacaios, 
num dia de recepção da mar- 
quesa de Saint-Euverte, em 
“No caminho de Swann” , são 
-das mais admiráveis do volu 
me, superiores, certamente, á 
sua descrição dos convidados 

O que há de ridicülo no seu 
mundo, Proust não perdoa. E 
é frio, sem complacências, o 
seu critério de julgamento dos 
homens. Julgamento feito, 
principalmente, através de 
suas próprias personagens, ás 
vezes no simples ato de a pre 
sentação, na acentuação de ân
gulos jiarticularissimos de suas 
categorias pessoais.

de

(*) — Editora Globo 
Porto Alegre, 1948.

(1) —  “ No caminho 
Swann” , pag. 65.

(2) — André Gide, “ Jour
nal” , 3o vol., pags. 299j300.

(3) — Charles Du Bos, 
“ Approximations” , 4a série, 
pag. 56.

(4) — Citado em Léon Pier
re-Quint, “ Marcei Proust, sa 
vie, son oeuvre” , pags. 99|100.

( 5 ) — Gide, “ Journal” , 4° 
vol., pag. 276.

( 6 ) — Edmond Jaloux, 
“ L’esprit des livres” , Ia série, 
pag. 151.

(7) —  Jaloux, livro cit., 
pag. 160.

( 8 )

L IT E R A TU R A  IN FA N TIL
N O C IV A
Continua nos grandes centros 

do país, principalmente através 
da imprensa, o combate franco 
e decidido a certa literatura in
fantil em que os personagens 
mais comuns são monstros, 
bandidos e pseudos super-ho- 
men.; em que a força dos mús
culos predomina para todos os 
efeitos. Entre os muitíssimos 
outros’  que se manifestaram 
contra a nocividade de tais pu
blicações, acha-se o ilustre pe
dagogo brasileiro Padre Arlin- 
do Vieira S. J. São suas estas 
palavras: “ A imprensa norte- 
americana tem-se preocupado 
ultimamente com a onda sem
pre crescente de crimes perpe
trados por menores de nove a 
dezesse.s anos de idade. Muitos 
educadores americanos atribu
em esse descalabro, que consti
tui séria ameaça para o futuro 
do país, ás revistas infantis ou 
á leitura das historias de qua
drinhos. Não se trata de crian
ças taradas, como tem demons
trado os testes dos psiquiatras, 
mas de séres indefesos que a- 
presentam a imaginação exa
cerbada por desenhos coloridos, 
cuja legenda tem por tema as
sassinatos, roubos, espionagem, 
assaltos, crueldades e mal en
coberta sexalidade” .

OR. JO ÃO  TIN O =  
CO F IL H O

MEDICO PARTEIRO 
Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias úe Senhoras, Diatermo 

Coagulação, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

Gide, “ Journal” , 2° | hora previamente marcada
vol., pag. 322. j

(9) — Citado em D. e C. 
Bonnefon, ‘Les écrivains mo- 
dernes de la France” , pag. 
565.

(10) — Léon Pierre-Quint, 
livro cit., pag. 1 2 .

( 1 1 ) —  “ No caminho de 
Swann” , pag. 12.

(12) — “ No caminho de 
Swann” , pag. 64.

(13) — André Maurois, 
“Cinq visages de 1’amour” , 
pag. 170.

(14) — Maurois, livro cit. 
pags. 179(180.

( 1 5 ) _  Jaloux, livro cit. 
pag. 156.

(16) — Du Bos, “ Approxi
mations” , 2a série, pag. 164.

(17) —.* Benjamin Crémieux, 
“ Inquiétude et Reconstruc- 
tion” , pag . 89.

para senhoras 
Horário: Das 15,30 horas, 

diariamente
Consultorio: Edifício Rian - 

Rua João Pessoa 163 
Residência: Jundiai 377 

Fone 1415

(18) —  Jaloux. livro cit., 
pag. 152.

(19) — Inserta em Léon 
Pierre-Quint,. livro cit., pag. 
273.

(20) — Artigo na revista 
“ Fontaine” , Paris, n° 57, dez. 
1946!jan. 1947.

(21) — Artigo de Proust 
em “ Le Figaro” , cit. por Léon 
Pierre-Quint, pag. 47 .

(22) —  Citado em “Zola c 
seu tenipo” , de Matthew Jose- 
phson, pag. 342.

(23) — “ No caminho de 
Swann” , pags. 268«269.



QUa RTá PAOINa 01 a RIO DE NATAL 13 DE MARÇO DE 1949

0  que vamos assistir
(Conclusão da 6a Pagina)

lazenuo uma verdadeira sen
sação. Com sua atuação se 
colocou á altura dos mais 
presagiauos astros uo cine
ma. rara o sexo iraco, Louis 
Jourdom ,e noje em dia o 
idoio ent.onizado. òeu iutu- 
ro no cinema dos Estaaos 
Unidos sera dos mais brilnan 
tes. Seu nome sera mais u- 
ma aas atrações do filme 
‘Carta ae uma desconheci- 

da” .  ̂„ ....
-CARTA DE UMA DÊsCU 

NHEC1DA" é um filme que 
se distingue por ser essen- 
cialmeme romonüeo. O en
redo e muito sensivei e é con 
tado com infinita ventura, 
comovendo até o profundo da 
ar ao lado aos filmes que se- 
erling” , "Esquina do Pecado" 
e tantos outros filmes senti
mentais este novo filme da 
Universal—Internacional sem 
medo algum poderá se colo- 
ar ao lado dos fimes que se
rão vistos não somente uma 
mas muitas vezes.

Baseado numa novela de 
Stelan Zweig, o celebre escri 
tor que tantas saudades dei
xou ao partir deste mundo 
“ Carta de uma desconhecida" 
encerra uma trama repleta 
de sutilezas que bem falam 
á alma da mulher.
. . .  E é Jean Fontaine que 
diz: — “ o que te ofereci, o 
fiz de todo coração ... porem 
tu’ nem siquer lembravas 
meu nome”

Este filme está sendo apre
sentado na tela do cinema 
Rio Grande, com grande a- 
ceitação.
“SONHOS DOURADOS"
Uma produção da COLUM- 
BIA PICTURES em tecnico- 
lor com:
Larry Parks, Evelyn Keyes, 
William Demarest e Bill 
Goodwin
Entrecho de Stephan Longs- 
treet
Dirigida por Sidney Scoesk» 
Produzida por Alf red E. 
Green • .

Quando se apresentou "A  
Noite Sonhamos” ao mundo 
cinematográfico foi aclama
do imediatamente como uma 
inovação da arte da diversão 
cinematográfica. Com respei 
to ao grande filme :Sonhos 
Dourados” , que é a historia 
de um homem pobre que con 
quista riqueza e fama, em 
seu desejo intenso de divertir 
o publico, a Columbia tam
bém foi pródiga em tempo e 
esforços. Esta suntuosa pro
dução narra a historia de A l 
Johson, o qual, com uma voz 
corações de milhões de pes
soas, conquistou reputação 
como um dos maiores artis
tas do mundo.

“ Sonhos Dourados” será 
um dos maiores filmes dos 
.últimos tempos e possivel
mente possamos encontrar 
outro melhor em 1949.

Este grande filme será a- 
presentado ainda este mes 
na tela do cinema Rex.
“O FILHO DE LASSIE” 
Produzido pela Metro-Gold- 
wyn-Maier
Apresentando Peter Lawfard 
Donald Crisp, June Lockhart, 
Nigel Bruce e “Lassie” e
Laddie”
Até ninguém conseguiu es

quecer a grande beleza de 
"A  Força do Coração” , o ad
mirável filme em tecnicolor 
que revelou a todos a figura 
maravilhosa de Lassie, a 
a “eolie” magnífica. Pois a-

gora temos “ 0  Filho de Las
sie” , com a mesma maravi
lha canina, desta vez com 
Laddie, seu filho. Peter Law 
ford. Donald Crisp, June Loc 
uhc.rt, Nils Asther e Nigel 
Bruce formam o elenco des. 
se espetáculo em deslumbran
te tecnicolor, vivido quaai 
inteiramente em soberbos 
cenários reproduzindo aspec
tos da pitoresca Noruega e 
apresentados todos em ultra- 
artistico tecnicolor. Também 
tem muita importância no 
filme o “musical score” , por
que quasi todo repousa em 
trechos emotivos musicais do 
grande Grieg ,o maior com
positor noruegues. Há emo
ções sem conta nesse filme 
de rara beleza, que fará o 
enlevo de todas as multidões 
que consagraram “ A Força 
do Coração" — e que vão 
com igual entusiasmo, consa
grar esta nova feliz aparição 
de Lassie, a maravilha ca
nina, a “ collie” milionária. . .

O Rex vem apresentando 
este fime desde a tarde de 
ontem, devendo permanecer, 
devido a grande aceitação 

que vem encontrando do 
publico, na tele do cinema 
REX até a próxima terça- 
feira.

OBRIGADO, DOUTOR” 
Distribuida pela Difilmes 
do BrasiL
Foi realizada nos estúdios 
da Cinedia

Moacir Fenelon, um dos au 
tenticos batalhadores pela v i
toria do cinema brasileiro, 
realizou mais um filme; e 
este fime é “OBRIGADO 
DOUTOR” , que vai ter a pri
mazia de ser lançado simul
taneamente, nesta capital 
pêlos cinemas Rex e São Pe
dro, nos últimos dias desta 
semana.

“ Obrigado Doutor” , esa 
produção extraordinária da 
Cine Produções Fenelon” 
que Moacir Fenelon dirigiu 
com tanta propriedade, a- 
presenta autênticos “ astros” 
do cinema nacional em mar
cante interpretações. E’ um 
filme esplendido um movi
mentado drama que irá agra 
dar incondicionalmente a to
dos os “ fans” . Idilio, humor, 
diversões, ternura, esses são 
os • sentimentos que predomi
nam em todos os protagonis
ta* e durante todo o desen
role:- do filme.

No elenco cie “ Obrigado 
Doutor” , vamos admirar em 
difíceis papéis Rodolfo Mayer 
Loui 'inha Bittencourt, IPsbe 
Guimarães, Modesto de Sou
za, Carios Medina, Castro 
Vian i e a garotinha Eodney 
Gomes.

"Obri r»d > Doutor” , foi rea 
lizado ros estúdios da Cine
dia e é distribuído pela Di
filmes do Brasil.

Discos
RCA Victor

CONTINENTAL
S T A R
Vendem

PAULA, IRMÃOS & CIA.
Dr. Barata, 190

1

AíençãoÜAtenção!
“JOIA DE ESTIMAÇÃO

PERDIDA”
Desapareceu no ultimo dia 

de carnaval, durante o corso, 
“Um raro e lindíssimo relo- 
gio Classic-15 rubis, todo de 
ouro”, proprio para senhora. 
“A Policia em busca”, roga 
a pessoa que achou, telefo
nar para o numero 1416 ou 
se entender pessoalmente 
com a proprietária da refe
rida “Jola“, dona Carolina 
Mattielle a rua Mossoró. 723 
que. será sumamente bem 
gratificada.

i

!

Ao fazer seu deposito 
consulte a

COOPERATIVA BANCO AUXD 
LIAR DO COMERCIO 

Cobranças —  Descontos —  Depositos 
Garantia absoluta e as melhores con
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Cooperativa Banco Auxiliar 
do Comercio

Praça Augusto Severo 105. Fone 1338
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P R E G O S
De procedência america
na da melhor qualidade

Entrega imediata em 
qu; Iquer quantidade

Preços especiais
S E P  A N

—  Dr. Barata, 194 —

(Ceneiusão da Ia p sg .)
Inacia Rita de Melo, filha 
natural do dr. Antonio Car
neiro de Albuquerque Gon- 
dim e Inês Monteiro de Me
lo. A  seu respeito encontrei 
este documento:

“ Aos vinte e dois de abril 
de mil oitocentos e trinta e 
dois faliceo da vida presente 
de huma maligna com todos 
Os sacramentos José Marinho 
cazado que foi com Inacia Ri
ta de idade de secenta e trez 
annos está sepultada nesta 
Matriz em habito preto de
pois de encomendado por 
mim de que fiz este assento 
que assignei — Joze Gabriel 
Pinheiro — Vigro. da Frega.”

José Inácio Marinho, dei
xou vários filhos: Jeronimo, 
Clara, Manoel e Ana.

O primeiro faleceu soltei
ro, ao que parece. Manoel 
Carneiro de Albuquerque ca
sou a 9 de setembro de 1823 
com Manoel Joaquim Barbo
sa, filho de Manoel da Costa 
Gadelha.

Clara não casou. Deixou 
porém uma filha, do gover
nador José Inácio Borges, de 
nome Isabel Deolinda de A l
buquerque Gondim, nascida 
em S. José de Mipibu’ a 
2, -5-1820 e falecida em Natal 
a 11-1-1874. Este casal deixou 
sete filhos, inclusive d. Isa
bel Gondin, historiadora da 
revolução de 17.

A quarta filha de Inácio 
Marinho, Ana, ignoro com 
quem casou. Não encontrei o 
inventario onde poderia ha
ver elementos decisivos. Com 
segurança, sabe-se que é mãe 
de Jeronimo Carinho, e este 
pai de José Inácio Marinho 
(segundo do nome) que des- 
posou Ana Paula Marinho e 
são pais d.e sete filhos: Pe
dro, Estevão, Eufrosino, Fe- 
lix, Josefa, Vicencia e M a
ria Rosa.

Pedro Marinho casou com 
Candida Marinho, deixando 
prole. Estevão desposou Iso- 
lina Benevldes e são os pais 
de a) Ana, b) Francisca e c)

Olda, que casou com  José Ro 
drigues de Carvalho, com fi- ' 
lhos. Eufrosino casou com 
Umbelina Marinho, e são os 
pais de Nestor Marinho, ca
sado com Amélia Aranha Ma
rinho, pais do advogado Djal- 
ma Aranha Marinho, duas 
vezes constituinte no Rio 
Grande' do Nor te.

Felix Marinho consorciou- 
se com Maria Bezerra Mari. 
nho, casal que deixou oito f i
lhos:

1 —  Alberto, casado com 
Maria da Natividade Delga
do.

2 — José Bezerra Marinho, 
casado com Virgínia Bezerra 
Marinho, pai de Djalma, Ze- 
neide, Derval e Dioclecio.

3 —  Aristides Bezerra Ma
rinho, casado com Josefa 
Uchoa Cavalcanti, com fi
lhos.

4 —  Esau’ Bezerra Mari
nho, casado com  Beatriz 
Barbalho, com geração.

5 — Sérgio Bezerra Ma
rinho, ex-interventor fede
ral, oficial superior do exer. 
cito, casado com Ruth Torres 
Marinho, pais de Francisco e 
Maria Milra.

6  — Julio Bezerra Marinho, 
casado com Belmira Rodri
gues com um filho.

8  —  Clotilde Marinho, ca
sada com o tabelião Cicero 
Vieira de Melo, com uma fi
lha Nazareth Vieira de Melo, 
que se casou com Haroldo 
Azembuja, oficial da Mari
nha.

Os demais filhos do casal 
José Inaçio-Ana Paula, são:

Josefa, casada com José 
Pessoa da Rocha.

Vicencia, casada em pri
meiras núpcias com Francis
co Pignataro e em segundas 
núpcias com Gastão Marinho 
Falcão, que revive o sobre
nome ancestral.

Maria Rosa Marinho, ca
sada com José Flavio Macha
do França, com geração.

Está ai um rol feito de 
bôa vontade, para retifica
ções e acréscimos.

Chegando ao Rio, hospede=se no

H O T E L  3 D E  M A I O
Todos apartamentos com quarto de banhos anexo e priva
tivo. Diarias com café pela manhã a partir de Crf 50.00 por

pessoa.

Rua Moncorvo Filho, 40
Próximo á Avenida Presidente Vargas e em pleno 

centro urbano
Telefone : 43-4908 Réde interna)

Capacidade para 500 hospedes

Tipografia Augusto Leite
A mais antiga da Capital 

AGORA, sob nova orientação 
Executa com absoluta precisão qual

quer serviço tipográfico

Grande estoque de material 
de escritório

Dr. Barata 192 — Fone 1301

Entrada Cr. 5 0 0 ,0 0

Compre sua “Smith 
Corona” portátil pa= 
gando 500,00 de entra
da e o restante em 10 
prestações mensais de 
Cr$ 250,00

*
Distribuidor; Wandick Lopes 

Duque de Caxias 84
____ i
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A  V ID A  N O  L A R
E N T R E  N O ’S

OUGA OOBRY

Diz-se que, em cada ho
mem, ainda está viva a cri
ança que ele fora. E, espe
cialmente, os homens geniais 
nunca deixam — ao ver dos 
psicologos modernos —  de 
serem crianças.

Para provar a veracidade 
desta alegação, basta ler, nas 
memórias de Jacques Offen- 
bzach —  o glorioso composi
tor de tantas lindas operas 
cômicas, em que conseguiu 
captar a leveza e a graça do 
Paris do século passado —  a 
descrição da sua visita á A- 
merica. ,

Querem saber o que mais 
impressionou o grande ho
mem do teatro europeu na 
capital dos Estados Unidos? 
O corpo de bombeiros, com 
todo o brilho dos cobres e 
uniformes, assunto com o 
qual sonham maior parte 

dos garotos do mundo. Raros 
são não é? os meninos que 
não tiveram a ambição de 
ser bombeiros, depois de cres 
cerem bastante.

Ora, nenhum exito das

suas obras executadas no 
Novo Mundo satisfaz mais o 
ilustre visitante do que o es
petáculo que lhe deram os 
bombeiros de Nova York. 
Quando foi ver o Fire De- 
partament — o Departamen
to do Fogo, ou melhor, dos 
Incêndios — conta ele, permi 

' tiram-lhe realizar o ideal de 
sua meninice — tocar o a- 
larme:

Dere . pente de todos os 
lados ouve-se o som das cam 
paintoas, acompanhado, por 
um terrivel ruido tonitroan- 
te. Chegam os caminhões 
com toda pressa, rosnando^ 
rugindo, emitindo nuvens de 
fumaça e de vapor. Bombei
ros e carros esto a postos 
‘Onde? Onde?” perguntam os 

homens Um silenciop.GLl 
homens, Um sinal para seu 
zelo. Cada um volta ao seu 
lugar, sem uma palavra de 
recriminação ou descontenta
mento. Tudo isso durou qua 
tro minutos e m eio. . .  Foi 
melhor do qúe um espetácu
lo de feerica. Foi autentica 
magia!”

Sugestões
Doces típi
cos do Norte

Para perder o peso
** m s F p m v r  t.nw M AN

.PE’ DE MOLEQUE A MO
DA DO NORDESTE —  Qua
tro ovos, 6  xicaras de man
dioca, 1 / 2  quilo de açúcar de 
segunda, 1  xicara de casta
nhas de caju ’ pisadas, 1  co
co, 3  colheres de sopa de 
manteiga, erva-doce, cravo e 
sal.

Espreme-se a massa, pas
sa-se numa peneira, depois 
junta-se á leite de coco, ti
rado çom um pouco dagua. 
Em seguida, os ovos, a man
teiga e o açúcar, as casta
nhas piladas, uma colherinha 
de sal e outra de cravo e er

Hoje vou publicar trechos 
de cartas de leitoras que par
ticiparam de minha marato
na ae oito semanas no prin
cipio do ano. Todas as cartas 
utilizadas hoje são de mu
lheres que eram realmentes 
obesas.

Começar um regime para 
emagrecer quando se e obe- 
so requer muita força ae 
vontade. Em geral, quanto 
mais uma mulher engoraa, 
muito menos faz para por 
fim a gordura. Desenconraja- 
se por completo e abandona 
os sonhos de recobrar a es- 
oelta figura de antigamente.

1 ) —  “Acabo de terminar 
sua maratona de oito sema
nas. Tenho 30 anos, meço 
um metro e 65 centimetros. 
Ao começar, pesava 102 qui
los, agora peso 72; perdi gor 
dura em todo o corpo e poris 
so estou bem proporcionado 
Apenas ainda gorda Vou con

JOSEPHINE LOWMAN

fazer-se um exame fisico pa
ra estar-se seguro de poder 
fazer exercicios.

3) —  “ Comecei sua mara
tona de auto-melhoramento 
faz pouco mais de um ano. 
Naquele tempo pesava 109 
quilos. Hoje peso 69 e pare
ço vinte anos mais jovem ” . 

—  Felicidades! 
b) — “ Comecei sua mara

tona em meados de janeiro.

va-doce pisados.
Leva-se ao forno numa for, , - „  tinuar os exercícios ate per-ma untada e poe-se em cima ;

ri/»»» nnllAC nopoccariAS

algumas castanhas de caju

TENH A SEM PRE 20 ANOS
Josephine Lowmann

. .A  PELE .. ..N ão ha du,
E O SOL ‘ vida sobre 
isso: uma pele tostada de sol 
fica melhor com os vestidos 
brancos e finos do verão, mas 
quando chegam o outono e o 
inverno, bem se gostaria de 
trocar a côr.

Quando usamos tons mais 
escuros e o bronzeado da pe
le começa a esmaecer, fica 
melhor um tom pálido, em
bora cheio de vida, especial
mente para a mulher que já 
passou a primeira juventude.

A  pele sofre, apesar das 
ações e .cremes protetores, 
devido a ter estado muitas 
horas sob a apção dos raios 
solares. Por conseguinte, a 
pele se resseca depois das 
atividades veranescas. Des
cobri, para isso um trata
mento que podem vocês mes
mas fazer em casa.

Para clarear a pele, use su
co de limão nos braços e co 
tovelos. Isso pode ser irri
tante para a cutis do rosto, e 
ressecante também.

Se sua pele é ressequida, 
mas você quer branquea-la 
i í pouco, experimente uma 
;ascara de pó de amêndoa, 

doma-se uma taça de amên
doas moidas e junta-se-lhe 
peroxido bastante para for
mar uma pasta espessa. Jun
ta-se água de rosas até qhe 
a mistura esteja cremosa. 
Esparge-se sobre o rosto e o 
colo. Deixa-se ficar até que 
seque. Não se deve sorrir nem 
*azer gestos durante a seca
gem. Deixe posta a mascara 
pelo tempo que seja conve
niente depois de secar, la
vando-se logo com agua mor
na para tira-la. Lava-se de
pois o rosto com agua fria, 
ou passando-se pedaços de 
gelo cobertos com uma cama
da leve de algdão. Deve-se 
sempre limpar o rosto cuida
dosamente antes de usar qual 
quer mascara.

Para o ressecamento, use 
uma dose extra de creme 
gorduroso tratando d achar 
oportunidade durante o dia 
para deixa-lo no rosto du
rante algumas horas.

A muitas mulheres desa
grada dormir com o rosto e o 
colo cheios de gordura, mas 
pode-se faze-lo apenas uma 
semana para recondicionar o 
rosto depois de uma tempora
da de sol.

Não esqueça de usar um 
creme para cs olhos ou um 
dos azeites desta classe ao 
redor deles, porque é prova 
vel que o verão lhe tenha 
trazido algumas ruguinhas 
novas.

inteiras.
* * *

SEQUILHOS DE MANTEI 
GA — 1 prato de açúcar, 1 
dito de polvilho, 8  gemas e 4 
claras, 2  colheres bem cheias 
de manteiga ( 1 0 0  gramas), 
cravo, canela, erva-doce em 
pó. Amassa-se até ficar a 
massa muito dura. Deitam-se 
mais uma ou duas gemas e. 
ao contrario, se ficar muito 
mole, mais araruta. Fazem- 
se os biscoutos, que se assam 
em forno brando.

* * *
BROINHAS DE COCO — 

500 gramas de açúcar em pon 
to de pasta; deita-se 1  coco 
ralado e 14 gemas de ovos, 
mexendo-se sempre no fogo, 
até que possa enrolar nas 
mãos. Tira-se do fogo, para 
esfriar. Feito isto, forram-se 
as mãos com farinha de tri
go, fazem-se os bolinhos, a 
que se dá forma arredonda
da e se assam em latas for
radas com papel.

Em março havia perdido 12 
quilos e meio. Continuo per
dendo e espero baixar mais 
cinco quilos durante o mês 
que vem. Sinto-me muito 
melhor e alimento-me bem. 
Quando começar pesava 112 
quilos” .

—  Novaente, felicidades!
Não lhes causam inveja es

tas cartas, leitoras que têm 
só 5, 10 ou 15 quilos a per
der?

Importância da...
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Coisas velhas

Pensamentos j 
femininos

*  Não há nada em que S6  

manifeste melhor o carater 
do homem do que naquilo 
que ele acha ridiculo.

Adulteramos tanto as 
palavras alheias ao repeti- 
las, somente porque não as 
compreendemos bem.

*  Homem algum estaria 
num aponsento intimo com 
os oculos no nariz, se sou
besse como nós, mulheres, 
perdemos logo a vontade de 
olhá-los e de conversar com 
eles.

*  O melhor consolo para 
o medíocre é pensar que o  
homem de genio também 4 
mortal.

Ha uma cortesia do co
ração que é parenta do amor. 
Desta emana a mais natural 
urbanidade da conduta exte
rior.

der os quilos necessários 
“ Tenho dois filhos na esco 

la, faço todo o trabalho de 
casa, atá lavar e engomar, e 
trabalho nove horas durante 
o dia. Sinto-me muito melhor 
desde que perdi estes 30 quí 
los e não sou a mesma de an
tes. Em dois anos não tinha 
conseguido dormir bem, mas 
agora o consigo sem proble
ma. Por favor, envie-me e- 
xercicios para os ombros e a 
cintura” .

—  Saudações a esta leito
ra, que achou tempo para 
melhorar sua aparência ape
sar de seus múltiplos traba
lhos.

2) — “ Queria somente di
zer-lhe como vou com a die
ta e exercicios recomenda
dos pela senhora. Em janei
ro de 1948, fiz-me a promes
sa de perder 50 quilos duran 
te o verão, Ao começar pe
sava 144 quilos. Em quatro 
meses, perdi, 24 quilos. Fal 
ta-me muito, mas como tive 
um bom começo, vou prosse
guir até o fim ” .

— Muito bem! Sei que po 
derá triunfar e conseguir o 
que deseja. Uma pessoa que 
conheço pessoalmente, per
deu 50 quilos num ano, Fez 
uma dieta rigorosa e exerci 
cios constantemente. Seu ros 
to não apresentava uma só

*  Quando seus lençóis se

I rasgarem, aproveite os pe
daços fortes, empregando-os 
^ia confecção de fronhas. 1 uga no ‘final do regime. Se- 
Guarde os pedaços fracos,! guin<j 0  minhas sugestões fi- 
mas não rasgados, para a im . êra exercjcíos faciais e ti- 
pesa de vidros e espelhos.

*  As escovas de roupa cu
jo aspecto não permita te-las 
em uso podem ser aproveita
das para escovar cortinas e 
tapetes finos.

*  As toalhas de banho, que 
se forem rasgando, vocé a- 
proveitará para com os peda
ços sãos fazer toalhas de

mão para as empregadas.
Os pedaços menores apro

veitará para esfreg es de 
banheiros, de pias e lavató
rios. Tudo embainhado, no
vamente, demonstrando seu 
zelo.

*  Latas vazias, de biscoi
tos, em geral bonitas, você 
guardará para deposito de 
farinhas diversas, de condi
mentos para doces e para 
guardar novos biscoitos a pe

vera cuidado com a  lubrifi
cação da pele. Estas duas 
idéias serão beneficas para 
todos as mulheres que têm 
que perder muito peso. Ade
mais, quando se é muito gor 
da, é de especial importância

Para tirmar 
o busto

Sente-se com as pernas cru 
zadas, no chão. Costas eretas 
cabeça bem para cima. Do
bre os braços, horizontalmen 
te, na frente do peito.

Coloque o punho a mão 
direita na palma da mão es
querda e force uma mão a 
outra, fazendo tensão nos 

_  musculos do peito e do bra-
so, o que os barateia muito. » ço.

*  Quando você inutilizar Mantenha essa posição por 
uma carta, guarde a folha em um certo tempo (um a dois 
branco ou o pedaço que não segundos). Troque a posição 
foi escrito. Esses pedaços de das mãos (punho esquerdo 
papel você empregará em na palma da mão direita) e 
rois. em pequenas notas ou repita o exercicio seis a oito 
em recados intimos. vezes.

(Conclusão da 2a Pagina)
n.ateria organica se decom
põe rapidamente.

O método para a correção 
das propriedades tísicas nes
tas terras, é o mesmo — a 
matéria organica.

As más qualidades fisicas 
deverão primeiramente ser 
corrigido, caso contrario, pou 
ço ou de quase naaa valerão 
as adubaçoes químicas.

Vejamos agora, o que vem 
a ser estado cpioidal.

Si colocarmos aentro ae 
um copo cheio de agua, um 
punhado de terra, e agitar
mos, pode acontecer que no 
fim ae longo tempo, á agua 
ainda permaneça turva.

A argila que e responsavei 
pelo turvamento da agua, 
também é denominada “argi
la coloidal” .

Em certas substancias co
mo a cal e o sal de cosinha, 
os ácidos provocam a coa- 

gulação ou precipitação des 
ses elementos suspensos na 
água, fazendo-os cair no fun
do do corpo, em forma de pe
quenos floculos. Esta argila 
que assim precipita, recebeu 
o nome de “ argila floculada” .

Outras substancias, podem 
determinar o efeito inverso, 
isto é, deixar em suspensão 
a argila que se achava flo 
culada.

Os adubos incorporados á 
terra, também podem exer
cer uma igual ação sobre a 
argila coloidal.

No solo ,os coloides flocu- 
ados agarram-se ás partícu
las de areia ligando-as for
mando torrões de diferen
tes tamanhos o que muito 
modifica a textura da terra, 

A  argila coloidal é facil
mente arastada pelas aguas 
que, segundo a  natureza do 
terreno, ou se escoam pela 
superficie ou se infiltram a- 
travez das diferentes cama
das do solo, e ao encontra
rem uma solução de qualquer 
substancia que determine a 
sua floculação, ai aglutinam 
as outras partículas, e com o 
decorrer do tempo, formarão 
uma camada bastante argilo
sa que vai modificar a vida 
vegetal.

A  argila floculada resiste 
mais a ação das aguas e não 
se deixa levar tão facilmente.

De maior importância ain
da é, uma outra especie de 
cimento si 'assim o  pode
mos chamar, que provêm da 
decomposição das substan
cias organicas. animais e ve
getais — o humus.

E' o melhor corretivo, age 
nos dois sentidos: aumenta

0 , 0 0 2  m /m , faz parte da fra
ção argila.

Conclue-se que a natureza 
da argila, portanto dos coloi
des, é bastante variavel por
que essas partículas provém 
vém de jjubstancias muito 
diferentes, tanto minerais 
como organicas, mas o seu 
conjunto constitue o “ com
plexo argila —  humus” .

Esse complexo é dotado de 
uma propriedade extraordi
nária: retem agua e muitos 
elementos necesarios á vida 
vegetal.

As raizes das plantas, por 
meio de procesos bastantes 
complicados é que conseguem 
utilizar as substancias nutri
tivas, que se acham presas 
ao complexo.

Essa é uma das razões que, 
muitas vezes, uma adubação 
não acusa nenhum aumento 
da colheita porque os elemen
tos uteis podem ser fortemen
te retidos pelos coloides.

Hoje, estuda-se com gran
de interesse a  fração argila 
e os cálculos de adubação 
são bastante aproximativos. 
baseados não só na riqueza 
quimica do solo, corpo tam
bém em muitos outros fato
res. Os métodos, diferem mui 
to daqueles até então empre
gados.

a permeabilidade das terras
compactas, tornando-as mais 
soltas e nas terras arenosas, 
liga as partículas aumentan 
do-lhes a compacidade.

Conforme dissemos acima, 
no estudo do solo agrícola, 
qualquer partícula menos que

Perigo para a ma- 
mona do Brasil

O Brasil é o maior produtor 
mundial da mamona e é peque
no o numero de países que fa
zem concorrência ao nosso pro
dutor. Entrqjanto, noticias pro
cedentes de Israel revelam a 
possibilidade daquele país tor
nar-se um grande produtor da 
oleaginosa em questão. Segun- 
d$> se informa, durante as expe
riências intensivas levadas a e- 
feito pelo Instituto de Ciências 
Weizmann, as bagas de mamo
na produzidas naquele país fo
ram convertidas em uma gran
de variedade de produtos plás
ticos, desde "nylon” até insu- 
ladoies para construção. Segun
do os planos do Instituto Weiz
mann, a mamona será cultiva
da em vinte e sete comunida
des de Israel e futuramente o 
país poderá exportar o óleo das 
bagas. Um dos cientistas do 
Instituto afirmou que um dos 
principais objetivos daquela or
ganização é o de adaptar a a- 
gricultura para a produção in
dustrial e quimica.

Segundo se informa, já foi 
estabelecida uma companhia 
com um capital de US3.00O.0ou 
para a exploração industriai aa 
mamona e o governo israelita 
já fez algumas concessões para 
a entrada de capital estrangei
ro a ser investido no projeto 
em questão. Duas companhias 
norte-americanas produtoras de 
tecidos plásticos estão cooperan
do com uma companhia france
sa e dentro em breve os seus 
técnicos darão inicio ás cons
truções projetadas, as qua-», 
segundo se espera, serão o po». 
to de partida de um novo cic— 
de desenvolvimento industria».

No Brasil esboça-se um mo
vimento pró-ídustrialização in
tensiva da mamona.
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Romance de Tolstoi—Com Leigh,
Richardson, Kíeron M Gino^Cervi e

Ralph
outros

Anna Karenina é a linda, 
jovem e sensível esposa de 
Alexei Karenin, cuja intensa 
preocupação pelos assuntos de 
Estado na Rússia de 1875 faz 
a infelicidade de sua espo;~a, 
que se sente abandonada e so-

A crise sobrevem no dia d a , são inteiramente felizes. Pou-
Prova Hipica da Guarda Im
perial. Presente ao hipódromo 
toda a alta sociedade, que não 
perderia esse acontecimento
bárbaro e perigoso, mas tradi
cional, Anna não sabe escon-

litaria, apesar do filhinho de! der seus sentimentos quando

Simone Simon e R o b erto  N ew ton em "P o r to  d a  T em tataa

PORTO DA TENTACAO 
,  A historia é simples: um si
naleiro (Robert Newton), de 
sua cabine, localizada á mar
gem de um canal, assiste á lu
ta entre dois indivíduos. Um 
úeies é lançado ás aguas e ou 
tro consegue fugir. Tentando 
salvar o homem da agua, o si- 
naie.ro encontra uma maleta. 
ao  abri-la, estatelado, verifi
ca que esta cheia de dinheiro. 
Aqui começa sua luta de cons
ciência. Ficar com o dinheiro 
ou entregá-lo á policia. Nesse 
Ínterim conhece uma atriz de 
um parque de diversões, uma 
deliciosa francesa (Simone 
Simon). ffuá vontade fraque 
ja e o sinaleiro termina silen
ciando o achado. Mas as con
sequências são terríveis e ele

terá que pagar pelo crime que 
cometeu. Filme denso, foi ba
seado numa novela de George 
Simenon, considerado na Eu
ropa um dos romancistas mais 
célebres no gênero policial.

Um fato digno de se assi
nalar é a volta de Simone Si- 
mon. a atriz que atuou nos Es
tados Unidos, onde nos deu 
aquela magnífica película di
rigida por Tournier: "Sangue 
de Pantera".

Robert Newton, o amaluca- 
io pintor de “ Õ Condenado” , 
é outro elemento de destaca- 
Ja importância. Finalmente 
jeve-se ressaltar o apareci
mento da menina Margaret 
rsarton. uma das revelações do 
cinema britânico.

No Mundo Do Radio
Por AL NETO

A ideia dos programas que 
dão prêmios acaba de ser su
perada por Gene Klavan, 

que resolveu dar o proprio 
programa. . .

Gene Klavan é o responsá
vel por um programa da es
tação WITH, de Nova York. 
intitulado VAMOS ALMO
ÇAR ALEGREMENTE, # De 
acordo com a aeeisão domata 
por Gene, qualquer ouvinte 
pode candidatar-se a  ‘‘ganhar 
o programa isto - a atuar co 
mo animador do programa 
durante uma de suas audições 
O venceaor recebe o  pompo
so titulo de Mestre de Ceri- 
mon: rs, e pode apresentar os 
números do programa como 
bem entender.

A audição em quê um ou
vinte atua como Mestre çe 
Cerimônia intitula-se GENE/ 
POR UM DIA. e tem lugar 
uma vez por semana. Para 
candidatar-se a ser Gene por 
um dia, é preciso ter mais 
de 16 anos, não possuir ex- 
periencia em radio e ter uma 
inteligência tão bem dissimu
lada que não possa ser des
coberta durante as provas.

O primeiro candidato vito
rioso foi um “ garçon” de 
um restaurante noyaiorquino 
de segunda categoria. 0  

"garçon” comportou-se fren
te ao microfone exatamente 
aa mesma forma em que se 
comporta frente aos pratos de 
batatas e guisados com lin

guiça que constituem a espe
cialidade do estabelecimento 
em que trabalha. Para que 
ele se sentisse á vontade no 
estúdio, Gene Klavan man
dou trazer um guardanapo, 
que o radialista improvisado 
imediatamente o dobrou e 
pôs .no braço.

oito anos, que ela adora. Re
cebendo um urgente pedido de 
socorro de seu irmão.' Anna 
viajou para Moscou.

Síepan Oblonsky, o irmão 
de Anna. acha-se cercado do? 
seus fieis servidores, quando 
recebe o telegrama da moça, 
que para ele representa o tér
mino de suas desventuras con
jugais . Graças ás suas notó
rias indiscreçces, sua esposa 
rompera com ele e praticanien- 
te o abandonara. Anna, com 
seu tato habitual, certa .nente 
conseguiría apaziguar a situa
ção.

Ao chegar á estação, Anna, 
por intermédio de sua compa
nheira de viagem, a condessa 
Wronsky, conhece o cond 
Wronsky, filho da velha e en
cantadora condessa, que a es
perava num can o . Moreno, 
garboso e fascinante Wrons
ky não esconde, seu encanta
mento pela beleza de Anna, 
que ele já admirava de longe 
há muito tempo. Ela, um pou
co perturbada, mostra-se en
tretanto inacessível.

Poucos dias mais tarde, po
rei», o destino reune-os de no
vo num baile. Sua própria cu
nhada, sem querer, facilita a 
aproximação, pois ‘Wronsky 
estava mais ou meftos compro
metido com sua filha Kitty. 
Anna e ele dansam a noite to
da e a moça começa a sentir 
que o conde a agradava muito 
mais do que seria de esperar. 
Medrosa, resolve regressar a 
São Petersburgo, já que solu
cionara o caso de seu irmão. 
Assim não veria mais o apai
xonado e impetuoso Wronsky.

Este, porém, não se confor
ma e segue-a no mesmo trem. 
Ao chegar a São Petersburgo, 
Anna sente que está irremedia
velmente apaixonada. Os dois 
comCçam a encontrar-se com 
frequência e a sociedade come • 
ça a murmurar. Dentro em 
pouco o pomposo Karenin es
tá ao par tios boatos e inter
pela a esposa violentamente.

DEZENHO 
Prá lá

ANIMADO 
de bôal. .

DR. MIRABEAU PEREIRA 
Avisa que, após um “Curso de Es= 

pecialização no Departamento Nacio= 
nal da Criança”, reinicou a sua “clinica 
de crianças”, á rua João Pessôa, 19-4 
atendendo diariamente das 15 horas em 
diante.

Wronsky sofre um acidente. 
Sua ansiedade e angustia são 
terríveis e visíveis para toda 
a aristocracia ali reunida, que 
saboreia um inesperado espe
táculo .

Isso era mais do que Kare
nin poderia suportar. Em con
fronto com a esposa e Wrons
ky, ele obtem dos dois a con
fissão do seu amor. Anna su
plica por um divorcio e o ma
rido prontifica-se a dá-lo, con 
tanto que ela renuncie ao filh» 
para sempre. Apna recusa-se 
termi n ante rr ente. Wronsky
procura convencê-la a abando 
nar tudo. Fala-lhe do seu amor 
intenso e Anna aiinal concor
da. Os dois seguem para Ve
neza e durante algum tempo

co a pouco", porém, as saudades 
os dominam. Anna sente a 
falta do filho adorado, e Wrons 
ky tem sua carreira tnilitar 
perdida. Ambos se sentem per
turbados, inquietos, desassoce- 
gados.

Afinal, regressam à Rússia 
e Anna passa a viver isolada, 
repelida por todos. Começa a 
se enervar, a cismar que Wrins
ky está cansado dela. Sua cu
nhada é a unica pessoa que a 
recebe bem e a aconselha.

Por intermédio da velha 
ama consegue uma manhã pe
netrar no seu antigo lar e ver 
o filho que ainda dormia. Es
te lhe conta que o pai havia 
dito que ela morrera. Karenin 
-urpreende-a e inflexivelmente 
a expulsa de casa, proibindo 
de voltar e anunciando que 
nunca lhe concederia o divor
cio.

Mais e mais nervosa. Anna 
torna se irraseivel e; sabendo 
que Wronsky vai viajar para

O que vamos assistir
“CARTA DE UMA 

DESCONHECIDA”
Joan Foitaine, a gloriosa 

estrela que tem sabido man
ter seu grande prestigio du-

Chester M orris- 
o incomparável 
criador de Bos
ton Blackie

Em geral os garotos que 
gostam de fazer “gazetas” são 
um tormento para os pais 
que fazem o que podem para 
corrigi-los e faze-los retornar 
ao estudo. Repreensões e ar
tigos chovem sobre os “ gaze
teiros” .

Não foi isso, entretanto, o 
que aconteceu quando, há 
mais de vinte anos, um gu
ri fugiu da escola de New 
Rochelle. . .  O pequeno Ches
ter Morris foi até muito cum 
primentado! e que ele havia 
se metido num estúdio cine
matográfico das redondezas 
o da Tahnhause para fa^er 
um “ bit” . E tão bem o de 
sempenhou que os pais, Wil- 
liam e Etta Howkins Morris, 
gente do teatro e descenden
te de atores ficaram entusi
asmados. O sue resultou dai 
foi que Chester não mais vol 
!ou para a escola.

Isso foi em 1925. Chester 
já cra um rapaz. Meteu-ss 
aos teatros de Nova York e 
ficou definitivamente igado 
ao palco. O primeiro papel 
importante que então conse
guiu foi na peça “ The Cop- 
pethead” estrelada por Lio- 
nel Bqrrymore. Os críticos e 
o publico foram unanime em 
seus aplausos e Chester Mor
ris elevou-se a*> ‘/estaldom” . 
Estrelou segundamente qua
tro peças de grande sucesso 
a ultima cias quais tendo ao 
seu lado a bela Sylvia Sidney 
Foi quando então Holywood 
se ínteresou por ele fazen- 
do-lhe uma proposta tenta
dora. Mas Chester não que
ria saber de Holywood e re
cusou. Preferia continuar a- 
tuando no palco.

Em 1930 obteve ele o seu 
maior exito na interpretação

rante toda a sua carreira ar
tística, é uma estrela que 
garante com seu nome o exi
to do filme em que trabalha. 
Não somente devido a  sua 
habilidade dramatica, mas 
também porque os filmes por 
ela representados sempre 
possuçm um enredo profun
do e são sempre produções 
de rperito. Seu formidável 
temperamento artístico lhe 
(proporcionou o qualificativo 
de “ atriz mais expressiva da 
tela” enquanto que sua exu
berante beleza a coloca á 
frente de todas as beldades 
de Hollywood.

Louis Jourdan, precedido 
de grande fama em seu p-ais 
natal, a França, estreou dean 
te do publico norte-america
no em “ Processo Paradine” ,

{Continua na 4a paginai

da famosa peça “Alibi” . Uma 
companhia resolveu verter a 
peça para o cinema e convi
dou Chester Morros para es- 
trela-la. O rapaz não poude 
resistir. Aceitou. Foi esse o 
seu primeiro fime e tsfmbem 
a sua utima aparição no pal
co. pois que Hollywood o con 
tratou definitivamente.

Chester Morris criou na te
la um “ tipo” : “ Boston Bla- 
kie” . misto de ladrão e dete
tive que tem feito a delicia 
de milhões de apreciadores 
do genero policial. Dessa se
rie são os seus proximos fil
mes “ Noite de Surpresas” e 
‘Suspeita Injusta” , que vere
mos muito breve.

E também esse magnífico 
“ Sendas To -tuosas” que a Co- 
lumbia vae nos mostrar den 
tro em breve no Cinema.

Chester Morris é um pres- 
tidigitador habilissimo, o me
lhor mesmo que Hollywood 
já conheceu. Mas nunca mos
trou essa faceta do seu talen
to na tela. Consta que agora 
pediu ao seu estúdio, a Co- 
lumbia, que lhe dé um argu
mento onde ele possa apare
cer como um mágico, fazen
do coisas do arco-da-velha, 
como ele realmente é capaz 
de fazer. Num filme então, 
nem é bom falar! Não fosse 
ele o mais destacado membro 
da Assdciação Norte Ameri
cana de Prestidigitadores.

visitar sua mãe, tem com ele 
pela primeira vez uma cena 
terrível.. Os dois separam-se 
senr. uma reconciliação, mas 
Anna resolve segui-lo, pois afi
nal de contas ele era só' o que 
lhe restava no mundo. Per
dendo-o nada mais lhe restaria.

Numa pequena parada numa 
estaçãozinha intermediaria, 
Anna rememora sua vida. Tu
do arriscara para ser feliz e 
tudo perdera . De repente'lhe 
vem á mente a lembrança dum 
desastre que presenciara, na
quele dia longínquo em que 
chegara a Moscou. Sua reso
lução é rápida. O farol dum 
trem que se aproxima atrai-a 
inexoravelmente. E quando as 
rodas esmagam seu corpo bo
nito, ela nem mesmo solta um 
grito. . .

Para você
HOLLYWOOD, 14 (Por 

John Todd, do INS especial 
para o DIÁRIO DE NATAL) 
— Enquanto Rita Haiwort 
e o príncipe A li Khan estão 
passeando na Europa, preten 
dem se «.vistar com o pai do 
príncipe, o riquíssimo Aga 
Khan, chefe dos muçulmanos 
Se Aga der o consentimento 
para que Ali se case com a 
artista americana, o jovem 
apresentará o seu pedido de 
divorcio, na França, para po
der se casar com Rita o mais 
rapidamente possível.

Ali é atualmente o proprie 
tario da residência que foi 
de Maxime Eliot em Cannes, 
e de uma casa nos suburbios 
de Paris. Parece que a lei 
francesa exige uma residên
cia de seis mezes, e Ali Khan 
geralmente fica este periodo 
na França. Sempre vive em 
.Cannes, tres ou quatro mezes 
em Paris menos tres meses.

*  *  *
Não obstante o protesto de 

seu estúdio ,a Metro, Jeenan 
Wynn competirá novamente 
na mais dificil das corridas 
de motocicletas dos Estados 
Unidos, a prova anual de Big 
Bear, no dia 19 deste mês. 
Keenan for um dos 85 que 
terminaram a prova entre os 
450 do anos passado.. O rapaz 
já sofreu varias lesões di
rigindo uma motocicleta e 
seu estudo ordenou que se 
esqueça deste perigoso es
porte, mas ao que parece 
Keaenan não pretende obede
cer.

Peter Lawford, atuará co
mo seu auxiliar e manejará o 
automovel e o carro de rebo
que de Keenan.

Esperamos que Keehan 
Wynn termine bem mais es- * 
:-a prova.

Mickey Rooney pensa que 
sou seu inimigo e que ele 
es^á em minha lista negra” , 
isto não é verdade, pois co
nheço o rapaz desde que era 
uma criança ainda e sempre 
o elogiei quando merece.

Agora por exemplp, está 
indo bem e trabalhandp seria 
mente em suas representa, 
ções.

Mickey passou o Natal em 
Boston com çeq pai. Joe Yqle 
que está trabalhando naque
la cidgdg eirç *‘0  A£çq Ires 
de Finian” ,

A  primeira pelicula inde
pendente de Mickey será “De 
ante da Balsa” que está es
crevendo juntamente com 
Fred Finklehoff.



Será difícil um candidato unico para a sucessão
BELO HORIZONTE, 11 de março — O sr. Milton 

Canspõs, governador de Minas Gerais, declarou-me ad
mitir que o problema da sucessão presidencial seja sus- 
sitado na conversa que deve ter em breve com o presi
dente Eurico Dutra, ainda que a sua próxima viagem a 
Petropolis já esteja planejada há bastante tempo e se 
prenda a necessidades da administração do Estado. A sua 
atitude em face do assunto é do que me permitirei cha
mar de reserva cheia de realismo. Reserva, porque o 
chefe do Executivo mineiro preferiría náo ver a ques
tão discutida agora, pelas repercussões pertubadoras que 
uma agitação política não deixará de ter no plano ad
ministrativo nacional. O realismo vem do fato de que 
o sr. Milton Campos reconhece que. se o assunto esta 
posto, torna-se inevitável abordá-lo e procurar as solu
ções que ele comporte.

As condições em que obtive esta entrevista são, por 
assim diger, simbólicas daquelas alternativas que solici
tam simultaneamente a atcnrf do governador mineiro. 
Vim encontrá-lo em plena redação da mensagem que 
deve dirigir, nestes dias, ao Legislativo estadual, por 
ocasião da reabertura das suas sessões. Para poder tra
balhar com maior sequência, afastou-se de Belo Hori
zonte e, de regresso de uma viagem ao interior, reti
rou-se para uma fazenda na zona da Pampulha, a uns 
vinte minutos de automovel da capital. Lá é que este 
correspondente foi arrancá-lo das suas preocupações es
tritamente funcionais para interrogá-lo sobre a questão 
que vai dominando cada vez mais a atmosfera politiea 
do país. O sr. Milton Campos fez questão de assinalar, 
no começo das suas declarações, que considerava o de
bate prematuro.

— Deveriamos evitar a antecipação das cogitações 
em torno do assunto — disse-me ele — a fim de não 
distrair o governo federal e «s estaduais, e também na-

Adinite o governador Milton Campos que o problema seja suscitado na entrevista com 
o presidente Eurico Dutra —  O nome do Brigadeiro Eduardo Gomes deve ser conside

rado entre os mais dignos —  Atitude de reserva cheia de realismo
B a r r e to  L e i t e  F ilh o

turaímente as torças políticas, da solução dos problemas 
urgentes que requerem todo o nosso esforço e que sc 
referem á reconstrução eeonomiea e ao restabelecimen
to do progresso do pais.

A expressão da sua fisionomia, ao me dizer estas 
palavras, não tinira nada de convencional. A sua since
ridade era evidente. Mas o realismo político, sempre con
siderado característico dos homens de Minas, não tardou 
a se impôr ao seu espirito. O sr. Milton Campos conti
nuou, quase sem interrupção.

— Mas a abertura das discussões sobre a sucessão 
presidencial náo depende naturalmente da vontade de 
cada um. Depende, sim, do estado de espirito que se 
possa formar em relação ao assunto. Compreendo aliás, 
que haja nma natural ansiedade no que se refere a essa 
matéria, porque os governos que constituem um regime 
novo, ou que se incumbem de aplicar um regime novo. 
costumam ter a marea da transição e suscitam o mais 
intenso desejo de se conhecerem os rumores que a con
solidação do regime fará surgir.

O processo político da sucessão ainda está na fase 
das preliminares estratégicas. E’ inevitável, portanto, 
sobretudo nesta Minas de gente reservada por hábito 
tradicional, que os homens hesitem em abordar pontos 
demasiado específicos, sobretudo no que se refere a no
mes. Mas achei de meu dever interrogar o sr. Milton 
Campos sobre a f!gura do Brigadeiro Eduardo Gomes, 
que anda outra vez falado, no Rio, como uma das pos
sibilidades, no domínio das futuras candidaturas. Como

homem da l ’DN, o governador de Minas náo se podería 
esquivar a uma pergqnta direta sobre a personalidade 
que encabeçou a campanha do seu partido, na ultima luta 
nacional pela presidência da Republica.

Cma revista que procurei fazer de outros nomes 
dos pela estima publica que o cerca, destaca-se neces- 
neeessariamente entre os mais dignos de consideração.

Cma revista que procurei fazer de outros nomes 
dos que andam em foco, em diferentes planos, e podem 
representar outras tantas possibilidades próximas ou 
remotas, provocou da parte do chefe do Executivo mi
neiro reações e comentários igualmente cheios de con
dicionais. Tudo depende evidentemente de um jogo de 
circunstancias. E, embora ela deva ter simpatias e obje- 
ções no que se refere a este ou aquele, não llie parece 
possivel formular preferencias muito definidas, pois não 
sabe em que, medida conseguirá reunir em torno delas 
a adesão dos demais lideres e forças chamadas a resol
ver o problema.

Voltamos, portanto, ao exame de certas premissas 
da sucessão. Inteiroguei-o sobre as perspectivas de uma 
unidade da politiea mineira, em face da questão fede
ral, que notei ser o desejo de vários outros políticos mi
neiros com quem falei, no curso deste inquérito.

— A união de Minas — disse-me o sr. Milton Cam
pos — se tiver de verificar-se, será sempre facilitada pe
la orientação do governo, o qual vem tendo, desde o co- 
meeo, uma linha de conduta que nunca afastou quais
quer elementos e antes permitiu invariavelmente, em

um clima na realidade democrático, a livre arregimen 
taeão dos partidos.

L*m dos temas discutidos, no que se refere à sucessãt 
presidencial, é o da conveniência de que se chegar, pe 
Io menos dentro do campo dos grandes partidos demo, 
eróticos, à escolha de um candidato unico, cuja vitoria 
assegurada pela importância das . forças que o apoiem 
evite as perturbações, aventuras e surpresas que possan 
brotar de uma luta intensamente disputada. Também m 
que se refere a isto, a resposta do sr. Milton Campo: 
veio impregnada das condições que a própria indefini 
ção das rendições políticas do momento torna lnevita 
veis. Eis o que declarou:

— A idéia de congregar as forças democráticas rn 
torno de um candidato unico pode contribuir pura < 
fortalecimento do regime. E' uma idéia, portanto, qtn 
apesar de não ser de fecil realização, não se pode afas 
tar.

Ao terminar a sua njensagem, que estava, aliás, pra 
tiramente pronta no momento em que conversamos, i 
governador de Minas partirá para o Kio. de onde irá : 
Petropolis, a fim de entrevistar-se com o presidente Du 
tra. Tinha ouvido que a sua viagem se ligava ao proble 
ma de ter uma conferência drlii.GãlagIÍ..Pcg(
ma da sucessão. "O meu proposito de ler uma coufe 
rencia com o presidente — declarou-me, entretanto, i 
governador — é antigo, e prende-se a necessidades d: 
administração do Estado. Mas admito que o problem: 
da sucessão possa ser suscitado na conversa, se estivei 
focalizado nos meios políticos. Se isto acontecer, procura 
rei prestar, se puder, a colaboração ao meu alcance, n» 
sentido de uma formula patriótica para a solução re 
querida.

Movimento de traição aoacordo inter-partidario no PSD
D
Relaciona-se com a compo
sição da mesa da^Camara^

Séria advertência do dep. A . Bernardes
RIO, 14 (Meridional) —  In

forma-se que no seio do PSD 
nrticula-se um movimento de 
traição ao acordo inter-partl- 
dário, com referencia á com
posição da mesa da Camara 
Federal. _

A corrente pessedista, de 
acordo coou o plano do sr. Eu
rico Souza Leão, do PST, es
taria trabalhando para dar ao

Ro-pessoa do sr. Munhoz da 
cha, do Paraná.
„ Afirma-se mesmo, que os 
conspiradores já prepararam 
mais de quatrocentas chapas 
com o nome do sr. Alkimin, 
para usarem hoje na eleição. 
Entretanto, segundo se adian
ta. o s r . Artur Bernardes, pre
sidente do PR antecipou-se aos 
acontecimentos, prevenindo o 
sr. Nereu Ramos sobre o gol
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deputado mineiro José Maria j pe planejado e advertindo que 
Alkimin, a primeira secretaria , 1 se não fosse impedida a trai-
a qual segundo o adôrdo, cabe- 1 ção, o Partido Republicano ea
_í . « «  Xl J TV____L1!   — _  I d in n n o é /. o c- n d /lcllívqT" Atria ao Partido Republicano, na ! taria disposto a se desligar do

<5*3

Ouvido o sr. Costa Neto i sobre 
dedarações^de .Ademar Barros
. RiI0,14 (Meridional) —  A 
propósito das declarações do 
sr. Ademar de Barros, a re
portagem ouviu o deputado 
Costa Neto. no momento em 
que, pelo telefono, procurava 
saber de seus amigos de Rio 
Preto, como iam correndo as 
eleiç.Vs em São Paulo.

Antes de receber qualquer 
pergunta, disse: “ Estou saben
do agora mesmo de mais um 
crime praticado pela policia 
paulista e de extrema gravi
dade: o sequestro de um can
didato a vereador e dois me- 
sários d»i .município de Jales. 
Como se sabe o eleitor, cinco 
dias antes do pleito, tem imu- 
nidades tais que um crime des
sa natureza representa uma 
afronta á própria Justiça Elei
toral” .

O sr. Benedito Costa Neto 
acusou então o sr. Ademar de

Teria sido concluído um acordo secreto anglo-americano
Reconheceio referido acordo o mandado~doscE E . UI), sobre a Tripolitania

MOSCOU, 14 (UP) —  A 
agencia Tass mencionou hoje 
uma correspondência recebida 
do Cairo pelo “ Isvestia” , se
gundo a qual “ teria sido re
centemente concluído um acor
do secreto anglo-americano, 
reconhecendo aos Estados Uni
dos, o mandado sobre a Tripo
litania e o controle britânico 
sobre a Cirenaica” .

Barros sobretudo no que se 
refere ás liberdades eleitorais 
nos ,municípios onde houve 
eleições. Quando interrogado 
^obre as alegações do gover
nador bandeirante contra o sr. 
Novelli Junior, respondeu: 
“ Está demonstrando o sr. 
Ademar de Barros que deseja
va transformar o sr. Novelli
Junior em instrumento de suas

Norm al o estado 
de saúde^de 
Jorge V I -

LONDRES, 14 (UP) — O 
estado dç saude do rei Jorge 
VI é bem ruelhor, sendo nor
mal sua pulsação —  anuncia 
o boletim oficial de Buckin- 
gham Palace e assinado pelos 
sete médicos que tratam de- ST 
Magestade

Durante* a noite —— declara 
ainda o boletim —  o soberano 
dormiu intermitentemente, sen
do normal a respiração

ambiçvfes para ser eleito pre
sidente da Republica” .

Concluindo disse que sen 
prestigio pessoal, que foi sem
pre fundado em promessas 
exageradas e jamais cumpri
das, não conseguiu levar ás 
urnas mais do que 18% do elei
torado. Hoje essa percenta
gem será ainda mais reduzida

ENCONTRADO O AYJÀO 
QUE SE ACHAVA 
DESAPARECIDO
SALVADOR. 14 (Meridio

nal) — Foi encontrado afinal, 
a 18 quilômetros de Barreira, 
na fronteira com o Estado de 
Goiaz. o avião de passageiros 
desaparecido desde o dia 5 do 
corrente.

Foram encontrados mortos 
o piloto Fernandes Vieira e o 
passageiro José Seixas de 
Oliveira, delegado de policia de 
Barreiras. O avião ficou intei- 
ra.rente destroçado.

1 2
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Resultados finais 
das eleições em 

Minas
BELO HORIZONTE, 

(Meridional! — São estes 
resultados totais do pleito rear 
lizado domingo ultimo nos no
vos municípios mineiros: a 
UDN venceu sozinho em- 31 
municípios e 5 em coligação; 
o PSD venceu síszinho em 21 e 
3 em coligação; o PR venceu 
em 8  e 1  em coligação.

Numero ayulso 
Crí 0,80

Afirma o jornal que as ba
ses militares dessa importan
te região estratégica seriam 
utilizadas conjuntamente pelas 
tropas dos dois paises, sob co
mando unico. A Grã-Bertanha

e os isso, receioso deEstados Unidos teriam I recusou-se a 
igualmente pedido á França que, com essa concessão.
que colocasse sob controle co
mum. as bases militares das 
colônias francesas do norte da 
África, mas o governo francês

Em foco a {situação 
das autarquias*

RIO, 12 (Meridional) 
procurador do Tribunal 
Contas, sr. Cunha Mele, a 
proposito da relutância das 
autarquias em prestar conta

O i venturas de certos 
de Itradores. que têm

dos dinheiros gastos, deu seu 
parecer dizendo que se faz 
mister poupar vultosos patri
mônios, da imprudência e a-

adminis- 
abusado

confiança neles deposita
das. Concluindo, disse que 
há mais de dois anos o pais 
está reintegrado no regime 
constitucional e as autar
quias ainda não têm estatu
to e continuam uma ditadu-

fresse o prestigio francês 
região.

so-
na

PREÇO DO DIA 
CR.$ 0,80

Recebeu informa= 
ções sobre uma do 
ença que grassa eiv

Leopoldina
RIO, 24 (Meridional) — C 

Sindicato dos Ferroviários d; 
Leopoldina recebeu uma in
formação de seu delegado em 
Porto Novo, Minas Gerais, : 
respeito de uma doença al 
aparecida.

Declara que os médicos Ge 
SAPS, atendendo a uma soli
citação dos empregados c? 
empresa, examinaram c e r a  
de cem operários, cheganüc 
á conclusão que a moléstia t 
devida á subnutrição do pes 
soai.

O delegado acrescenta an
ta 1  situação se originou en: 
virtude dos parcos saiario.- 
percébidos pelos trabalhado
res, afirmando que o mai 
vem se alastrando.

Desligou se da U D N  
o.,dep. amazonense

MANAUS. 14 (Meridional) 
— Desligou-se da UDN. fican
do independente, o deputado 
Zameron Caminha, lider polí
tico da capital amazonense. O

Conferência) militar\secreta
de Moscou e seus satelites
Seria realizada em Debreken, na[Aostria-0fim da mesma

VIENA, 14 (UP) — Fonte.» 
autorizadas declaram que es
tá sendo realizada ou estaria

prestes a se iniciar, uma confe
rência militàr secreta entre al
tos comandantes russos das

Ainda|a|participaçã oj[da 
Italia noSPacto do Atlântico

i

forças armadas <Vs paises sa
télites de Moscou.

A conferência, segundo se 
diz, será rpalizada em Debre
ken, na Hungria. E também se 
informa que a finalidade da 
conferência é encontrar um 
meio pelo qual o Cominform 
possa desalojar o marechal Ti
ro <to governo da Iugoslávia.

ROMA, 14 (UP) —  O pri
meiro ministro De Gasperi 
convocou para uma sessão ex
traordinária, o Parlamento
italiano, a fim de continuar os 
debates sobre a adesão da Itá
lia ao Pacto de Segurança do 
Atlântico Norte.

Toma vulto a candida
tura do sr.Prestes Maia

Essa medida do sr. De Gas
peri se relaeiona com a proje-' 
tada campanha de greves e 
demonstrações, que os comunis
tas pretendem provocar, po
rém que já se iniciaram, em 
sinal de protesto pela adesão 
provável da Itália ao Pacto do 
Atlântico Norte.

Visa-se* tornar efetiva a candidatura do ex- 
prefeito da Paulicéia na convenção da\U.D.N.

S. PAULO, 14 (Meridional) ia  mesma seja apresentada por 
— A candidatura do sr. Pres-líwr.a unica legenda, como se- 
tes Maia ao governo do Estado Iria  o caso com a realizacao da 
vem tomando vult® nos últimos * ponvenção estadual da
dias, tendo sido marcada para 
p próximo dia 2 0  uma conven
ção da UDN da São Paulo com 
a unica finalidade de tornar 
efetiva a candidatura do ex- 
prefeito da pauücéa.

Jfiatertanto os círculos liga
dos a todos os .partidos que 
pretendem abraçar a candida
tura Prestea Maia, temem que

UDN.
Mas esse fato será evitado, 
conforme .declarações presta
das á reportagem pelo sr. 
Jarbas Galvão. um dos mais 
entusiastas adeptos da referi
da caadidatura. Acha êle que 
para se enfrentar um candi
dato oficial, deve-se escolher

que é apartidário.
Assim sendo, está quase cer- 

*to o adiamento da convenção 
da UDN. a fim de dar tempo 
a que outros partidos delibe
rem sobre o assunto.

Já foram feitas milhares de 
reproduçctes em miniatura, do 
trabalho esculpido em madeira, 
representando o busto do ex- 
prefeito de São Paulo e jie au 
toria do escultor Ricardo Caci-

uai que reuna as forças popu- i^echia, para serem distribuídas 
lares, como o sr. Prestes Maia, 1 em todo o Estado.

Reunindo-se o Parlamento, 
possivel que o sr. De Gas

peri consiga afastar o sr. To- 
gliatti, lider comunista e ou
tros de seus companheiros, das
manifestações.

Não possue a Rússia 
defesa adequada 
com o B=36

WASHINGTON, 14 (UP> 
— A Rússia não possue de
fesa -adeauada contra o super 
bombardeiro B-36 e talve? 
não a possua durante vários 
anos ainda — é o que afir
ma um relatorio das forças 
aéreas norte-americanas, en
tregue aos chefes dos esta- 
dos-maiores das forças arma
das.

Não estão prepara= 
dos para um ataque

WASHINGTON. 14 (UP) 
— Fontes bem informada» 
dizem que os estrategistas 
militares assinalaram cerca 
de 70 cidades1 russas que não 
estão preparadas para um n- 
taque, na eventualidade do 
uma guerra.

Super-bombardeiros B-36 
poderão atingir todas aquelas 
cidades, voando de bases np 
continente e regressando sem 
abastecimento.

motivo da seu afastamehto es
tá relacionado com a. organiza
ção da chapa que será sufra
gada nela maioria, na eieição 
da mesa da Assembléia.

O referido deputado fôra 
convidado, segundo declarou 
para ocupar a primeira secre
taria, tendo concordado. En 
tretanto, na ultima reunião di 
bancada de seu partido, nrasi 
dida pelo sr. Severino Nunes 
apareceu o nome do denutadf 
Tomaz Meireles, o oual f<> 
aprovado sem nenhuma satis 
fação a resceito.

Obedecerão a John Lewis
WILKE SBARRE, Pennsyl 

vania, 12 (UP) — Um porta- 
voz do Sindicato dos Minei
ros de Carvão informou que 
oitenta mil mineniros de An. 
tracity obedeceríam também 
ás ordens de John Lewis, de 
suspensão do trabalho por 
duas semanas. A ordem é u-

ma “surpresa completa” , ma; 
será obedecida, dizem eles.

Os Vnineiros de Antracite 
estão trabalhando em regi 

de três dias. por semaname
As autoridades dizem que h; 
estoques suficientes para fa 
zer face á emergencia.

Tentaram queimar 
deira norte-americana

HAVANA, 14 (UP) —  ,Ve- 
rificou-se uma grave alteração 
na ordem publica desta capital, 
em frente á embaixada dos Es
tados Unidos. Numerosas pes
soas tentaram queimar a ban
deira norte-americana, depois 
de lançar pedras sobre o edi
fício ocupado por aquela em
baixada.

Os amotinados davam gritos

de: “ Fora os novte-americ 
nos". A policia interveio e l
choque, várias pe.asoas sofr 
ram ferimentos.

A alteração da ordem f 
originada pela notieia de qi 
á noite passada, marujos no 
te-americanos haviam “vertii 
água” sobre o monumento i 
herói cubano José Marti.

#/Nâo pertencemos a Moscou 
mas não ficaremos americanos'
Declarações do presidente demecrata cristão da Alemanh

ÜUSSELDORF, 14 (UP) — 
“ O povo alemão não é livre, 
mas todos deviam saber que, 
em virtude de nossa cultura, 
não pertencemos a Moscou,

mas também não queremos 
tornarmo-nos americanos” , de
clarou hoje no Congresso das

Associações Operárias Católi
cas, o presidente cristão-demo- 
crata Gockela.
™ T T  -  v

Por sua vez o cardeal Joseph 
Strings, arcebispo de Colônia, 
estigmatizou o socialismo mar
xista, que, disse: “ conduz á 
pior escravidão” . Convidou

ainda o arcebispo, os dois 1 
delegados desse Congresso, t, 
representam: 180 mil membj 
das associações operárias i 
tólicas da Alemanha Ocid: 
tal, a colaborar com a un 
recentemente criada pelos ' 
t r '0 s católicos, para reali: 
o ideal jjocial da Igreja,
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Os dias que vêm
ASSIS CHATEAUFRIAND

Ti

ni o . kinf ôVrn òu 
ofie^aiKjentT-

Apoió indispen- 
isa v e S

Mtís.nó* 'Civ.p• ; exija despesas 
maiores rio q : v  as ■ feii-as com 
o s ç r y ’ çp\lW  abaíiteci:rento de 
Natal,.;(i»JÍé ' Kpssoró' poderá, 
rem grendes' dUiculdadcs, s 
realizacW - RásVa que a União 
se''disponha á ajudar àquele 
pinsppro munioipi», t~ o que 
lhe fáçültani: éi pbssibilitam a? 
leis do pais, justamente em 
prcí)iíinai;...de?sá natureza,

, ateháendtí. á(>'arêlo dó prefe 
to Djx sèpí Rosado.

Ca r rama Orandcj na Para. 
ba, -tqm, h'á varies .anos, mag
níficas , instalaéHçs dagua. E 
oiitéraV-entré. ãs celebrações c 
Inaugura'«Jés-dé obras; publicas, 
dó '2? a^ióyle-srqTauT- inistração
0 goyérifodór Osvaldo Triguei
ro inaugurou o serviço de .aba-» 
téêiçietflq, dágua de Alagôa 
Grande, jspji . nnmicipiD natal. 
AlituÇ mesrpo tempo que se 
anunciou a inauguração desse 
melhoramento • iirportantissi-

Por- igual e 
que , estudos es 

tão (t.<jfdp.jrogra rados para .; 
instalação de -obras idêntica: 
em oiotros municípios da Parai-
1 a . A -27 deste mesmo mês d
ti íaqo, per exemplo, ̂ ser-ão co 
tperados os estudos do proble
ma, em relação a Catolé do Ro
cha. Se a Paraíba pode enfren
tar e resolver problemas adm: 
nistrativos dessa natureza, que 
que também não o podemos 
nósd-Tudo-será uma questão 
de e-forço. interesse e bôa von
tade.-:-..........

Não é poss vel cue Mossoró, 
cujo é'an de progresso, cuja 
força de trabalho, cujas pers
pectivai de desenvolvimento 
são, imprevisíveis, na industria 
ou rep- corercio, íobrétjdo, f; 
que condenada a um éercea 
mento, de suas possibilidades 
porque um serviço conveniente 
dágua não lhe prepore ona me- 
lhor- álnbcnte melhores con
direi de 'cílÍâte nna. ■

Grande e podero o ,núcleo 
humano', dentro do qual se des
tacam; áinday atividades e or 
ganixaçUe'/ • çtíi cá.tionais que 
são as mafõtes doíEstado, após 
a capital. -— não áe compreen
de- f-icftié tUdqnr-so, pelos dias 
a fora :, rr nicréÕ da precarie
dade e insaiubridade da atual 
situarão;. ;...

0  a pêlo Vfo jirefeíto ao chefe 
da'nStçáb f  documento que 
precisa ser ccnsideradfc, nos 
seug di*vidos ..termos.

QUando o enviou o sr. Dix- 
PeptpRopaTto. oucareceu, po 
eeu turno"o" aioio.do.- nosso 
representáfitos fedprais, na 
Camara .e no Senado, sem qual
quer rífsrlííçãó ' partidári»:-.-
. UmVnpoii) de que necessita' 

também, e de maneira indis- 
pcnSavel,- "a : campanha civica 
em que- sç';èihrehho:i. o titular 
mossoroensc é o do governo do 
Estado.

Confip.r oã .qae o -espirito de 
patriotismo e devotamente á 
causa publica, do atual gover
nante» po^gpa^  o ,- .levará a 
pre&t$i$í5  ‘r- * jrátadbar nesse, 
mesmo rumo.

BAGE’, 27 — Desde que uma 
pequena industria química nos- 
: a. que montamos faz dezes
seis anos e r. São Paulo, doara 
em 1843 o Centro de Puericul
tura desta cidade, nunca mais 
deixou, de animar me a idéia 
de visitar Bagé. Desejavamos 
acompanhar um pouco a vida 
do ninho onde queríamos ver 
abrigadas para receber leite, 
raingau e assistência médica, 
as criancinha- desamparadas 
de uir-a cidade, que chegou a 
bater os niveis mais elevados 
de mortalidade infantil do R'o 
Grande c um dos mais altos do 
Erqsil. Bagé já teve 420 óbitos 
infantis, por 1 .0 0 0 , só de crian 
ças entre 0  e 1  ano de idade. 
Igual, apenas Recife, onde um 
energúmeno como o interven
tor que rli toda e manteve >> 
E-tado Ne o assistia oe br? 
os cruzados, inerme, totai 

ínente inerme, á morte devas
tar peito de quinhentas crian
ças. das de 0  a 1 ano ali nas
cidas, por ano. Era enorme a 
satisfação nossa em pensar 
qi.e do pouco que re ganhara, 
num negocio de acanhada en 
vergadura uma parccla pode
ria ser posta de lado pára 
neste crerusculo da apatia na
cional pela sorte da infaneia,

a fis !onomia animada, os olhos 
fulgurantes, os gestos impa
cientes, o prefeito iCóllins é 
um revoltado contra o estado 
de hebetismo, a que á adminis- 
: ração do Estado relegou Join
ville .

De Joinville a Bagé fez c 
“ R-.-poso T avares” um, estirão 
sí\. Poram três horas bem me
didas. Passamos por Pôrto 
Alegre de largo, descortinando 
em ,si:as redondezas; e depois 
ao longo do Jacui, as magnifi- 
cencias com . que a natureza 
gratifica, neste solo vwnidó, o 
homem que o habita. Mas es
sas terras acabam, e logo en
tram outras tristes e Tbfecun- 
das.

Atravessamos hoje a tarde a 
campanha gaúcha de norte a 
sul. Desce ros o maciç o da 
Serra do Mar, e x  cap direto,! na do 
qu? tiramoé desde Joinville até

ui. A região c-arbonifera do 
.. o Grande e loeo a seguii-

rumo fe sudeste a vasta pla
nície exibem uma amostra de 
penura castelhana ou parai
bana . 2 ’ a ester lidade o tra
ço de uma grande parte do so
lo, do qual emerge a todo mo
mento a rocha. O pugilato do 
meio co.r o homem ali deveria 
terminar pela fuga do homem, 
de uri rolo, capaz de desenco
rajar, á primeira vista, o mais 
robusto espirito de empresa. 
O que é necessário á vida e ao 
progresso se encontrará alhu
res, de preferenc a, em vez de 
palpitar numa terra, bnde ape
nas se pode respirar.

Eu não conhecia Bagé. Vi-a 
uma vez de longe, voando nes
te mesmo “ Raposo Tavares 
de Beunos Aires a São Paulo. 
Ao lançar-me, há sete ou oito 
a:io3 , de Pôrto Alere a Santa- 

Livramento, o piloto 
deixou-a á esquerda, a uma 
distancia tão considerável que 
mal lhe poderiamos divisar a
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desenvolver uma florescenc'a 
de realizações, capaz de atrair 
afinal o interesse social pela 
hirta realidade, que defronta- 
n:o.'. no campo de assistência 
ao menor.

Com um tempo de sofrível 
visibiPdade fez o comandante 
Natividade o percurso São Pau- 
lo-Joinvi le, ncnia hora e 17 
minutos. Ai almoçamos.

Eizc.ros a seguir duas visi
tas essenciais: ao “Jornal d ; 
Joimúlle” , o associado loca!, 
qvevtem trinta a nas, e ao pre 
<e:to Collins, uma natureza ri
ca de energia, multimilionário 
dc espirito publico, e que em 
dois anos passou a receita da 
cidade de três para nove nu ■ 
lh 'es le cruzeiros. Sua obra. 
pelo que vemos, promete ser 
clclópica. E' um teuto-brasi- 
leiro de três geraç-Ues, e des
cendente de huguenotes france
ses, por quatorze ou, quinze. 
Seu dinamismo é u.r. show, 
uma festa báqmca de força lu
xuriante • realizadora. Todo 
mundo fabe que Joinville não 
tem na sua prefeitura um afô
nico, u r  apático, um inerte. 
Sobra-lhe em alto grau a pai
xão desenfreada do esforço. 
As grandes qualidades das 
duas raças, cujo sangue lhe 
corre nas veias, são tambem- 
a: suas. Moreno, a figura 
“trappu” de um francês basco,

O Departamento Estadual de Estatística de Mi
nas Gerais, através de sua Divisão de Documentação 
e Informações, vem de oferecer ao publico interessa. 
do„ elementos numerários relativos aos acidentes de 
trabalho verificados nos esta-belecimentos industriais 
localizados em Belo Horizonte, em 1948. As estatísti
cas de acidentes dí trabalho, em que se pese o valor 
negativo com que fatos dessa natureza se apresentam 
á discussão da tese deixam também transparecer, de 
cirto modo, o aumenta constante no volume e diver
sidade da produção industrial, além de exprimirem, na 
totalização dos números oferecidos, o crescimento per
manente dos contingentes humanos e das maquinarias, 
em determinado parque manufatureiro e fabril.

Assim entendendo, parece curiosa transcrever, 2 . 
qui, os principais resultados apurados pelo DEE dc 
Mmas Gerais, na capital daquele Estado, para o ano 
recem-findo. Verificaram-se ali, no periodo cm foco. 
S.156 acidentes de trabalho. Como a populaço indus. 
triaria de Belo Horizonte é calculada em 19.600 traba
lhadores ativos a taxa anual de acidentados foi de 
16,10%. Essa percentagem surge bastante elevada, 
quando em confronto com as que se observam em ouv 
iros centros industriais (To pais, e especialmente com 
as verificadas nos:grandes narques industriais do mundo 
industriais d pais, e especialmente com .as verificadas 
nos grandes parques industriais do mundo.

Que tipos de acidentes foram constatados? Veja
mos, prinmeiramerte, sua discriminação, segundo os 
efeitos. Do total acima enumerado, 9 determinaram a 
mol-te das vitimas 4 incapacidades total permanente, 
47 incapacidade parcial permanente, e 3.096 incapaci
dade temperaria. Dos 9 operários sacrificados, 3 per
tenciam á industria de construção; as causas desses 
D acidentes foram as seguintes: queda de objeto — 1 ; 
queda de operário —  2 ; explosão e queimadura — 1 . 
desabamento — 2, e condução de veiculo — 3. Dos 
quatro que sofreram incapacidade total permanente, 
2  se sacriiicaram na condução de veiculos, 1  no fun- 
eionanmento de maquina e outro no de transmissão e 
engrenagem.

Em referencia aos que sofreram incapacidade par 
ciai permanente, 2 trabalhavam em construção civil, 
10 em metalurgia e olicinas de conserto; 7 em fiação 
e tecelagem; a causa mais frequente de acidentes foi a 
queda de objeto, seguida pela utilização de maquinas 
Em conjunto a causa que mais contribuiu para aciden
tes de trabalho, em Belo Horizonte, foi a penetração de 
limalha, aparas c fagulhas.

silhueta senhoril, a vinte e cin
co .quilômetros. Bagé coneen 
tra uma riqueza agraria e pas 
toril qUe, quando os ganchos 
virem o que está fazendo nes
se terreno o Reino Unido, des 
de a guerra, se mostrarão ex
citados a decuplicá-la. Sentir- 
se-á a vontade do hoxem des
ta linha fronteiriça para pro 
duzir xais riqueza do que a 
que acumula presentemente. 
E’ um pecado que o campo 
aqui alimente tão escassos re
banhos de gado, e que não se 
cultivem dez vezes mais vacas, 
ou se tenha trinta vezes mais 
leite para, ou vendôUo em pó, 
aos brasileiros que morremi de 
fome, ou fazer queijo e seus 
derivados. Num mundo pasto
ril como este Rio Grande, co 
me-se queijo de Minas. Pedi^ 
queijo no hotel onde estou (e 
no qual a comida é boa), e não 
havia. Em leite e seu deriva- 1  

dos, o Rio Grande está talha
do a ser o mercado do Brasil. 
E não há, porqu? aqui se está 
na fase primitiva da pecuaria. 
O gado se cria no campo. O' 
gaúcho! Renuncia ao estoicis- 

' ir.o passivo de uma existência 
de a.r.bição limitada, á qual te 
resignaste, e vem correr o pá
reo dos povos que se obstinam 
em não saciar a sua paixão 
criadora! Enerva pensar que 
uma aplicação duas vezes 
maior do que damos ao traba
lho, poderia curar o Brasil de 

t tantos males dos quais aparen
temente parecerá ele incurável! 
Como instrumentos de traba
lho, como é baixo o nosso ren
dimento! De quantos espaços- 
vazios não enchemos nossa vi
da morna dc laecivos de uma 
felicidade que não merecemos! 
O carioca romo é ingrato, sem 
virilidade, sem perseverança 
nas coisas úteis da existência. 
Que passagem írivola a da 
maioria deles pe'a terra!

Considero es campos gaú
chos uma perpetua quermesse. 
Sinto-me abalado por sensa
ções, cada qual mais variada, 
diante do verde destas campi
nas, da luz celeste que as ba
nha e da gradação dos relevos

Tive duas ocasiões dc falar ligeiramente a V y. 
cliinsRi, agora elevado ao posto de ministro das Rela
ções Exteriores da Rússia.

A primeira foi numa recepção do Quai d’Orsay e 
tudo não passou dc rapida apresentação feita pelo sr. 
Schuman. A segunda, uma despedida breve e ocasio
nal, na ultima sessão do Palais de Chaiiot.

O suficiente para verificar que o antigo promotor 
no terrível processo das depurações, nada tem nos con
tactos pessoais, da ferocidade de que reveste a sua
eloquência, sempre que sobe a uma tribuna publica.

* » *
Não acredito que se deva tirar da sua ascehção 

r*o ministério conclusões pessimistas para a marcha 
dos acontecimentos. A política da União Soviética não 
resulta de influencias individuais.

O ministro será quando muito um tático, na exe
cução do plano que outros traçam e que não está em 
seu poder alterar de uma virgula.

Vyehinski não fará nem mais nem menos que 51o- 
lotov, não havendo a minima indicação de que os in- 
feresses russos possam ser defendidos por uni melhor 
no que pelo outro.

*  »  a
E’ certo que Vyehinski criou no mundo inteiro 

uma personalidade caracterizada pela audacia na a- 
gressão e pelo desabrimento no ataque.

Convem, contudo, não esquecer que as atitudes de 
provocação e intransigência resultam mais dos impe
rativos da linha poiitica do seu pais do que da nature
za d» seu temperamento — Molotov era também a. 
gressivo, como o foi, no seu tempo, Litivnov.

As circunstancias é que exigiam de Vyehinski ü- 
ma nota mais alta e cada vez mais dissonante, para 
ser ouvida melhor, nos seus efeitos de propaganda.

BALANÇO DO ANO DE 1948
MARK SULLIVAN

(Copyright dos “ Diários Associados") , * :

WASHINGTON, via radio 
— Pasando-se em revista o 
ano recem-findo, não basta 
referir simplesmente os acon
tecimentos mais salientes. 
Mesmo escolher os reconheci
dos como os mais importan
tes não seria adequado. A es 
colha deve ser mais exigen 
te. De todos os acontecimen 
tos, devem ser destacados cs 
que as relacionam diretamen- 
te com as tendenc-ias do nos
so terrpo ,os que assinalam 
as forças em movimento, e:?- 
pecialrr.ente as forças que se 
acham em conflito.

O grande conflito do nosso 
tempo é entre a impulsão da 
Rússia e do comunismo para 
dominar o mundo, e a resis
tência de que são vanguardei 
ros os Estados Unidos. Nesse 
conflito, surgiu durante o ul
timo mês do ano um novo 
marco que registrou o avanço 
das1 armas comunistas na Chi

da terra c da finura dos con- , na, a um ponto que provo- 
tornos dos outeiros. A varie- cou crise no governo que se 
dade do colorido embebe esta defende, A' questão veio a ser 
gleba de um ar de festa que não se o governo poderia es- 
só saberiamos descrever em mag-ar o avanço comunista
expressões poliásilabicas, so
noras e claras que fossem a 
representação do nosso encan
tamento em presença de tan
tas imagens de’ içada. . Tenha 
uir.i amigo em Nova York, qua 
é a segunda figura do fabulo
so consorcio internacional de 
telefones, dirigido pelo coro- 

(Continua na 4a pagina)

mas se o proprio governo po
deria sobrevivei. O resulta
do mais provável parecia ser 
o domínio comunista na Chi
na e subsequentemente, em 
toda a Asia Oriental.

Antes que isso se torr asse 
uma possibilidade claramen
te á vista, enquanto ainda e- 
ra simplesmente um perige

A modificação na Mesa da 
Câmara está constituindo o 
primeiro teste da luta pelas 
esferas de poder, dentro f do 
partido majoritário, em fun
ção das eleições presidenciais 
Já poderá o general Dutra, 
com os resultados que se ve
rificarem, como se encontra 
realmente o partido que a e- 
legeu. Deseja o 'governo em 
beneficio da intervenção que 
sp crópds fazer r.a política 
nacicnal ,quc a presideneia 
da Camara caiba ao sr. Sou
za Costa. Não S£ trata de u- 
ma escolha fqita. por simples 
coincidência; é um deputado 
do Rio Grande, em pleno ter- 
riterio varguista; é um re
presentante do FSD que, des 
dc o inicio da constituinte — 
quando -houve a separação 
ferçada entre pessedistas* e 
getulistas ficou com o par 
tido. Mas, a candidatura do 
sr. Souza Costa tem. no mo- 
n;ento, outro mérito; refleto 
u:n desejo do presidente da 
Republica e resta saber se o 
par lido satisfará um tal dese
jo. Quer dizer; vai se saber 
se o PSD do general Dutra 
terá forças para lhe fazer a 
vontade, contra a vontade do 
PSD estritamente partidarió 
que não deseja agir sob as 
diretrizes do Catete. E’ pon 
to sabido, por exemplo que a 
direção co PSD desejava a 
reeleição da Me-so, da Camara,

Resiste a direção do PSD á can- 
didaturaSouza Costa—* A  pasta 
da Justiça reservada para Minas
com o objetivo inçjusive de 
não criar problemas internos 
— em vista da disputa á pre
sidência movida por São Pau 
lo, Rio Grande e Minas. O sr. 
Nereu Ramos procurou man
ter as posições normalmente, 
mas o movimento inspirado 
pelo general Dutra e realiza
do pelo sr. Valadares criou o 
impasse que ainda perdura.

. 1 '■ ----------- ■*-.
 ̂ De fato, o ambiente dc ho 
je, na Camara, lembrava al 
guns dos momèntos tensos da 
reabertura do Parlamento bra 
sileíro. Elementos da direção 
do PSD, contudo manobraram 
com sagacidade e, ao invés üe 
apresentarem um candidato 
do partido contra o sr. Ne
reu Ramos, apresentaram tres 
candidatos — ele incldsive — 
para o exame dos demais par 
tidos. Aqui, por singular coin
cidência, foi .recordado que 
existe' um a coKgação em exer 
cicio político. De modo que 
surgiram os candidates Ciri- 
lo Junior e .o  proprio Bene-

MUIULO MARROQUEYÍ

dito Valadares (que o deixou 
em posição dificil, contra a 
candidatura do Catete. Esse» 
três nomes foram apresenta
dos á UDN, para que esta es
colha o que eventualmente 
apoiará — tudo de acorda 
com aquela coligação em e- 
xercicio, que ás vezes é oB 
rervada á risca no pais. De 
modo que a direção do PSD 
para não resistir frontalmen
te ao ataque do general Du 
tra armou as suas posições 
nos flancos. Procura retirar 
de si mesma a responsabiü 
dade pela aceitação ou não 
do nome do sr. Souza Costa, 
para apresenta-lo com mais 
dois: e aprrsenta-lo —  eis a 
manobra que parecia ser util 
— justamente á UDN; seria 
esta, afinal â responsabilida
de pela escolha. Enquanto 
isso, os trabalhos de bastido
res se processariam. Com
preenderam os udenistas c 
problema, que não apresenta 
aliás, mistério maior e a sua 
disposição é também ardilosa;

a de apoiar um quarto can
didato —  ou seja a  reeleiçãc 
do sr. Samuel Duarte. Em 
consequência do que o PSD 
teria de resolver por si só, o 
problema que lhe armou o 
general Dutra vetar oü apoiar 
a candidatura do sr. Souza 
Costa. A direção do Partido 
Trabalhista inclina-se pelo 
nome do sr. Cirilo Junior — 
pois considera o s.\ Souza 
Costa já, um adversário do 
sr. Getulio Vargas. Verá en
fim o general Dutra se sua 
primeira investida no plano 
da sucessão presidencial terá 
ou não exito e se for derro
tado, dificilmente poderá par 
ticipar com  bons trunfos do 
jogo sucessório.

A mesa da Camara não é

Ministério vai ter novo che 
fe. Posso informar que o sr 
Ber.edito Valadares, ir.etidc 
pela direção do FSD entre 
os candidatos á Mesa da Ca 
rhaia, está sendo atraiáo pa 
ta aquele posto. Existem pró: 
e contras o seu nome ele pre 
prio foge á aceitação even 
tual do cargo — surgindo 
em consequência, o nome dc 
sr. Celso Machado para e 
posto. Trava o sr. Valadares 
cóm coordenador da politic- 
do Catete, uma batalha seri: 
no caso da presideneia da Ca 
mara ele está empenhandi 
com a sua ala e também corr 
a ala dutrisia do partido.

E’ evidente que Minas es 
pera ser agraciada com a no 
va transformação poiitica d< 
governo federal. A pasta d 
Justiça está em principio di 
rigida em favor do PSD da 
queíe Estado — inclusive 
com o objetivo de prepara 
o entendimento completo na 
duas alas cindidas do parti 
do majoritário em Minas. Dc 
outra parte, esperam alta 
rodas politieas que haja mo
dificação no Ministeiúo da A-

o primeiro sinal da investida i gricultura. O seu titular en- 
do governo: o Ministro da Jus ! contra-se enfermo, iras sc
tiça, a despeito do Clero que 
tanto apoia o atual titular e 
também em vista ds seus a- 
migos que o consideram indis 
penõavel á poiitica anti-getu- 
lista no Rio Grande — aquele

acredita que, se efetivamen
te o sr. Daniel de Carvalho 
não puder, devido ás suas 
condições fisicas, ficai" no pos 
to, este continuará reservado 
para o Partido Republicano.

competentes autoridades a- 
rr.ericanas e comunistas ti
nham idéias semelhantes. 
Segundo seus pontes de vis
ta em sepai-ado, o efeito se
ria o mesmo: — um o domí
nio da As: a Oriental pelo co
munismo, caso se desse, sig-

- niíicaria provavelmente a vi-
- * toria final da impulsão comu 

nisto, no mundo. O avanço 
para e:se objetivo, julgando- 
se pelo que vem ocorrendo 
na China, é o mais impor
tante acontecimento do ano 
nos problemas mundiais.

Um balanço de fim de ano 
do estado atual do conflito 
entre o comunismo russo e a 
resistência de que são van- 
guardeiros oi Estados Unidos 
daria .grande importância ào 
avanço comunista na China. 
Quando a frente européia do 
conflito, seria menos defini
do. Naquele continente, a re
sistência ao avanço' comunis
ta tem feito algum progres
so com o noso auxilio ás po
tências ccidentair europeiâs, 
pelo plano Marshall, para re 
cuperação econômica e eín 
outros sentidos. Pouco antes 
de iniciar-se o ano expiran- 
te, em fins de 1947, dois dos 
maiores puises da Europa 
ocidental, a França e a Ita- 
lia estiveram em perigo, a- 
gudo de sucumbir as tentati
vas comunistas de derrubar- 
lhes os governos, com greves 
gerais e outros atos de estra
tégia comunista. Aquele pefi 
go foi conjurado, em grande 
parte pelo nesso auxilio' è - 
conomico. Ao findar o aro, 
aqueles paises e a Europa 
acidental em conjunto pare
cem estar, per enquanto, z 
iáívo do comunismo. Cbntvf- 
to, um cuidadoso exame de 
irea europeía do eonflito dt- 
ia que, no ponto em que as 
luas forças estão em eôntac- 
o d i roto, isto é, em Berlim, 

a condição é de impasse. O 
impasse é tenso e muito p é -  
igoso. O seu termino; por 

explosão ou por outro meio 
menos imediatamente ominò- 
so, pode ser um acontecimen 
to mundial critico a ser es
perado durante o áno entran 
te. Um exame de fim de ano 
do atual estado do conflito 
mundial , considerado em sou 
conjunto, atribuindo-se ne- 
cesariamente, grande impor
tância ao que acontece na 
China, provavelmente chega
ria á nitida conclusão de que, 
por ora, o saldo favoravél do 
“ momentum” está mais pâra 
o lado da Rússia e do comu
nismo.

Dentro dos Estados Unidos, 
o principal acontecimento do 
ano foi estranhamente á par
te do conflito mundial. A  e- 
leição presidencial foi um n- 
contecimento fundamental
mente e quase ex-clusivamen- 
te interno. Na campanha- e- 
leitoral, a diretiva põlltica 

(Continua na 4* pagina)
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, LOIDB BRASILEIRO —
O paquete Rodrigues Alves 
c esperada aqui dia 2 1 , vindo 
do norte. Pro seguira para o 
sul, até Santos e .escala .

— Do Rio é esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Prosseguirá para Belem e es
cala,

— O j aque.te Campos Sala* 
saiu do Rio dia 4, sendo aqui 
esperado hoje. Do nosso por- 
io, prosseguirá para o norte, 
até Manaus e escaia.

—  O paquete liuque de Ca
mas está sendo esperado aqui 
dia 18, vindo do norte. Prosse
guirá para o sul, até Santos a 
escala.

— O cargueiro Rm Gurupi 
e esperado aqui na 2 a quinze
na deste, vindo de Belem e es
cala. Prosseguirá daqui para 
o sul, até Torto Alegre e esca
la, recebendo carga.

— Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tos do norte, até Natal, os car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
tendo aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
ao pofto de origem e escala, 
recebendo carga.

De Porio Alegre, saiu em 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei 
tanle, sendo aqui esperado dia 
18. Retornará daqui ao porto 
<io origem e escala, recebendo 
carga.

COMPANHIA COSTEIRA —
O paquete Itahité esta sendo 
esperado aqui, dia 2 2 , vindo de 
Belem e escala. Prosseguirá 
para o sul, até Porto Alegre e 
escala.

— O paquete Itapé está sen
do esperado aqui dia 23, pro
cedente de Porto Alegre e es
cala. Prosseguirá para o nor
te, escalando enr Fortaleza, 
São Luiz e Belem.

— O cargueiro Arassu' é 
aguardado aqui dia 16, vindo 
de Santos e escala. Retornaiá 
daqui ao sul, escalando em 
Cabedelo, Recife, Rio e San
tos, recebendo carga.

— O cargueiro Arataia é 
nguardad_o aqui dia 2 2 , vindo 
do sul. Daqui irá a Fortaleza

—  O cargueiro Camninas 6  
aguardado aqui hoje, vindo do

ul . Retornará do nosso por
to 8 o sul, até Santos e escala, 
recebendo carga.

.  CIA, COM. E NAV.
* Do sul está sendo 1 esperado 

aqui dia 25l o cargueiro Cahi. 
Daqui irá a Areia Branca.

MOORE MAC CORMACK -  
O Mormacdove chegou ontem 
em nosso pox;to, vindo de Nova 
York. Retornou boje ao por
to de origem e escala.

— 0  Mormacdale é aguar
dado aqui d:a 23’, porcedente 
de Nova York e escala. Do |

PRÓXIMAS SAÍDAS DE 
NOVA YORK:
— 0  Mormacreed sa'râ dia

__ _ 0  Mormaclerk sairá dia
8  de abril.

*— 0  Momactern sairá dia 
2 2  de abril, todos para portos 
brasileiros.

THE BOOTH LI NE — 
._  Está sendo esperado de 

Antuérpia e Londres, na 2* 
quinze ia de n:arço, o vapor Bo- 
niface, que receberá earga em 
nosso porto para Lisboa, Lt- 
verpool, Londres e outros por
tos do contnente europeu.

— Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vapor Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia Iaformadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferfeira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta c i 
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6  horas da ma
nhã, e para Campina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Recife ás terças-feiras e sa- 
bados.

AVIAÇÃO
LAP •— Dia II), chegou do 

Rio, o PP-LPC, tendo desem
barcado aziui:

De Campina Grande: Nilsino 
Nogueira e João.de Mendonça. 
A  aeronave retornou ao Rio 
no dia seguinte, levando:

Para Campina Grande: Rai
mundo de Melo Luz, Zazarias 
Lira Pessoa e Eduardo Vieira.

Para Recife: José Faustino 
da Costa. Haroldo Ferreira, 
Heüo Cisneiros, Odair Toledo 
e Rivaldo Silva.

Para o Rio: Silvestre Tra- 
vassoá Soares, Ernilda Carnei
ro dá R «h a  e Carmelita do 
Conto Soares.

PANAI R — Do Rio para 
Belem passou dia 8 , o PF-PCS. 
tendo desembarcado aqui:

Do R io: Antonio Menezes.
De Recife: Tarciso Farias

Leite, Francisco Fernandes 
Lino, Teodopo M. Fefnandes 
Lino. Hans Gerd Voolcker e 
Mario Moreira Fontenelle.

De João Pessoa: João Alves 
de (Carvalho. Conduzia em 
transito, 6  passageiros.

Embarcaram para Fortale
za: Ítalo Bologna e Sidonia 
Bologna.

— De Belem para o Rio, 
transitou dia 9, o PP-PCE, de
sembarcando aqui:

De Mossoró: Raul de Fran
ça Alencar, Lika Alencar, Jo- 
•sé Maciel Luz e Ari Machado 
Santana. E mtransito 17 pas
sageiros .

Embarcaram para Recife:

¥
*
4-.
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Avenida Deodoro, 635 
------  HOJE

Fone: 1531

Matinée ás 15,30 — Soirée ás 20 horas

Carta de umaÜdesconhecida
— com Joan Fontaine

------ (Quarta-feira)-------
NINGUÉM ENTENDE AS MULHERES

com Jack Carson

— ( DOMINGO )—
UM ROSTO NO ESPELHO

Falado em Português

Informações uteis
feural de Bananeiras, do Estado- 

Paraiba, filha dc Pedro H i- 
povito da Rocha e de d. Rc-sá 
A-iiV-üa de Araújo;

—  Francisco Isidorp da Sil
va, Agricultor, natural dc Tai- 
pu’ , dk,'ste Estado, filho de Ma-, 
noei í Adoro da Silva e dc d., 
Joana M,aria da Conceição, cot n 
Franciséâ Rodrigueg de Liin 
dç prendas domestica.?, natu
ral de Ceará-Mirim, des'te p -  
tado, filha ále João iFelixj de 
Lima e de GonçaÁi Rodri
gues de Lima, ambos Solteiros, 
residentes e doVniciliad^os nesta 
capital; -

— Manoel TeiUeira <le Vas
concelos, com 38 Anos <̂ e idade, 
natural de Ceará-Mirini, deste 
Estado, filho de Luiz Teixeira 
c de d. Maria LuiV,a .4 a Con-

Sindicato dos Empregados no Comercio 
no Estado do Rio Grande do Norte

SEDE — RUA JOÃO PESSOA, 116 — Io ANDAR — NATAL 
RIO GRANDE DÓ NORTEImposto Sindical do exercício de 1949

Pelo presente edital ficam convidados todos os Senho
res .empregadores compreendidos nas seguintes categorias: 
— tecidos, ferragens e estivas em grosso e á varejo, repre
sentações. bebidas e fumo, perfumarias, armarinhos, secções 
Je molhados emprezas de minério e combustíveis minerais, 
•:iav’ mtes vendedores do come-cio e práticos de farmacia, 
etc., a recolherem no preximo mês de Abril, as Agencias do 
flanco ,do Brasil. S A. o IMPOSTO SINDICAL, que será 
descontado da folha de pagamento do corrente mês de 
hlarço, devido pelos seus empregados no presente exercício 
e 1949 á este Sindicato, devidamente conhecido com base 
territorial em todo o Estado do Rio Grande do Norte, pelo 
Ministério do Trabalho, Indu stria e Comercio.

Em face do que estabelece o art. 580 e o parag.vafo pri
meiro do art. 5S2 ,c’.r Consolidação das Leis do Trabalho o 
calculo para o desconto dc. Imposto deve ser feito sobre 1 25 
(um e vime e cinco avos; ou seja; divisão do salário do em
pregado mensalista nor 25 dias.

E X E M P L O :
Salario Mensal: 500 00 
Imposto: 20,00
Formula oorervada 
(500,00
--------- : 2 0 ,0 0 )

25
Para evitar a cobrança em juizo do imposto Sindical de 

1947 e 1948 que deixou de ser efetuada no prazo legal, o 
Sindicato chama a atenção des senhores empregadores pa- 
a o Que estabelece o art. 600, da Consolidação das Leis do 

Trabalho que determina seja acrescido da multa de 10% 
( 1 0  per cento) o pagamento do imposto não recolhido no 
prazo legal.

Na sede deste Sindicato, á .Fua João Pessoa. 116-1° an
dar, estão sendo distribuídas Guias paça- o recolhimento do 
impesto Sindical em todo o Estado do Rio Grande do Nor
te. as 19 ás 2 1  hias.

Natal. 14 de Março de 1949.
Carlos Vieira dc Andrade Serrano — Secretario

uos o porto retornará ao de i Affiinadab de Melo e Manoel 
origem, recebendo carga. * Lira Patriota.

Os mosquitos e moscas 
morrem, instantanea
mente, sob a eficiente 
pulverização do FLIT, 
que mata, d e  fato, as 
baratas e demais inse
tos caseiros.

_._v J-
v .  St : - / "

HÓSPEDE IMQROSO
Apenas amanhece, o novo 
hóspede reclamo a gritos o 
seu desjejum. Depois, exige 
ctenção constante.Transtor
nou intelrcmente a sua vicia, 
mas, cpesar de ter perdido 
a liberdede. . ela não pensa 
em se desfazer do tirano. 
Emocionante desfecho de um 
conto encántcdor.

MARÇO
Com 2 6  a rtig o s  a b so rv en tes  e  o  r e 
sum o d e  d ois livros n o tá v eis , accbo 
de sa ir o  núm ero d e  Ma r ç o  de

Seleções
l#io ne»t* número: Fatos que devem evi- 
tir a guerra—Fórmula para-a presença 
de espírito Uikimoto, o rei das pérolas 
—Terror soviético no Báicíco—MSG 
pára melhor sabor ,\ luta pela fortuna 
de Garreit —A índia livre ainda tein 
fome—A maior loja do mundo—A peste 
negra—Frutos da “Escola da Liberdade’’ 
no Japão- A arte de licar em casa—O 
inventor da propulsão a jato—Nossa 
vrda no Ártico e muitos outros artigos 
e reportagens de grande interesse.
COMPRE SEU EXEMPLAR HOJE

As propostas 
de Stalin
(De u?n observador scf.ial)

A  insinceridade com que 
se tem havido no campo in
ternacional, a política sovié
tica, foi tão repetida, que ela 
trouxe para a solução „dos 
grandes problemas dificulda
des intransponíveis'. Quando1 

se desenharam as perspecti
vas da vitoria na ultima guer
ra, o marechal Stalin, que 
dependia dos seus aliados, as- 
tinou todos os tratados que 
foram sugeridos e se mos
trou, na linguagem de seus 
discurses, um campeão da p-az 
inteYnacional. Chegou mesmo 
á dizer, louvando a conduta 
das democracias ocidentais, 
que era aquele a ultima guer
ra, uma vez que os inimigos 
da liberdade tinham sido es- 
magades. Mas, á medida que 
a Rússia ia assegurando suas 
conquistas, os seus dirigentes 
iam modificando a . conduta. 
Não havia, mais; para -encher 
a boca dos retoricos verme
lhos, a intenção de praticar, 
mas, bem acentuada, a inten
ção de agitar para conquis
tar. Ao invés da Alemanha 
nazista, entregue o. um parti
do de íanaticos, -que preten
dia apoderar-se do mundo, 
‘ inhamos, então, uma Rússia 
vermelha, com cs mesmos 
rropositos c as rrçsrras am- 
biç. es ^ais edificado nestes 
últimos anos como o pais das 
liberdades sociais a Rússia 
suereira e imperialista era, c- 
íetivamente o quadro qi’ 2  e- 
moldurava. numa ccpia pou- 
o recomendável, as mesmas 

cenas pintadas por Hitler. 
Nunca puderam os aliados a- 
pesar da tolerância e paciên
cia,' aplacar os furores de 
conquista do nazismo. Hitler 
não era um chefe de um po
vo. o orientador de um mo
vimento. mas um chefe de 
barbaros, um ditador enlou
quecido pelas soluções do po-'

I ARMACIAS DE PLANTAO
Farmacia Almeida, ã rua 

João Pessoa — Cidade Alta.
Farmacia Dutra.' á rua Ama

ro Barreto — Alecrim.
FILMES DO DIA:

RIO GRANDE — A ’s 15,30 
e 20 horas —  “ Carta de 
Uma Desconhecida” , uma pe- 
lieula de alta metragem, com 
Joan Fontaine.

Preço: Cr$ 7,20.
REX — A ’s 15,30 e 19,45 —

“ O Filho de Lassie” , uma pe- 
lieula em tecir color, de gran
de aceitação.

Preço: Cr$ 6,00.
S. LUXS—A’s 15.30 e 19,40—

“Aquele Dia Inesquecível” , 
uma soberba produção da RKQ 
com Martha Seott e John Mills 

Preço: CrS 6 ,C0 .
S. PEDRO —15 30 e 19 30 —

“ Os Três  ̂Diabos” , e o seriado 
“ A Soa bra do Terror”

ALECRIM — 15.30 e 19,45 —
“ Marujos Improvisados” , uma 
gozada comedia com o Gordo 
e o Magro.

POPULAR —  15,30 e 19,30—
“ Os Mosqueteiros da índia” , 
com o Gordo e o Magro.
PAGAMENTO NO TESOURO 

FEDERAL
O Tesouro Federal pagará

A todos que não receberam Tindô e.de d.^Maria

ceiçao. com Maria Silva da 
Conceição, de profisáão ' domes
tica, eorn 19 anos de ida%lo, na
tural de Ceará-Mirim, \ deste 
Estado, filha de Manoel À igUel 
da S7Iva e de d. Angelina Ro
sa da Conceição, atnbos soltei
ros, naturais deste Estado*, re
sidentes e domiciliados ncvta 
capital; ‘ ,

—  Alfredo Tindo, com 534 
anos de idade, operário, natu
ral de Baixa Verde, deste Es
tado. filho de Manoel Joaquinx

nos dias indicados.
Registro Civil

Foram feitos, durante os 
dias 9 e 10 do corrente miês, no 
4° (Cartório Judiciário, desta 
cidade, os seguintes:'
DIA 9
NASCIMENTOS:

Samuel Cristovam Soares, 
nascido.no dia 25 dc? julho de 
1933, filho de Samuel Sebas- rario, natural de Santan^i jdo 
tião Soares e de d. Joana Ne- ' Mátos, filho de Eduardo \fpr- 
pomuceno da Costa; j mino Silva e dc d. Franiú^ca

Benvinda da Conceição; abm 
Francisca Olivia da Silva, J d

ceição, com Scverina Gomes 
Tindô, de px-endas domesticas, 
«ora 29 anos - de idade, nátufàl 
de Nova Ofuzr, deste Efetado, 
filha de Franciaèo Claudino da 
Silva e dc d. Jovina Marpa da 
Conceição, ambos soltdircè;, ve- 
sidentes e domiciliados nesta 
capital; I

— Máximo Firjnino.db -'Sil
va. com 25 anos de idadei opc-

José Barbosa de Vascon
celos, nascido no dia 14 de ou
tubro de 1930, fiiho de Abdoxi 
Barbosa de Vasconcelos e ae 
d. Pastora de Vasconcelos;

— Pedro Soai’cs da Silva, 
nascido no dia 16 de outubiu 
de 1928, filho de João Soares 
da Silva e de d. Romana Soa- 
•res da Silva; .

— Kerg naldo de Oliveira 
Fran.a, inucido ao dia 24 de 
fevereiro de 1949, filho de An
tonio Elias de França Neto e 
de d. Ozélita de Otlvena Fran
ça;

—  Laercio Costa de Sousa 
nascido no dia 27 de fevereiro 
dc 1949, filho de Luiz Gonzaga 
fie Sousa é de d. Cristina 
Costa de Sousa;

— Geraldo Alves da Silva, 
nascido no dia 7 de novembro 
de 1948, filho de Faustino Al- 
?vs da Silva e de d. Maiáa das 
Eores da Silva;

— Jaci Costa de Medeiros, 
nascida no dia 3 de julho de 
1938, Janete Costa de Medei
ros, nascida no dia 3 de novem
bro de 1939; Jaime Costa de 
Medeiros, nascido no dia 7 de 
outubro de 1940; Maria de Je
sus de Medeiros, nascida no 
dia 3 de fevereiro de 1942; 
Maria Auxiliadora de Medei
ros, nascida no dia 25 de maio 
de 1943; Jr.ni‘da Costa de Me
deiros, nascida no dia 1 1  de 
março de 1915; Jaeidelina Cos
ta de Medeiros, nascida no dia 
24 do março de 1947; Josemira 
Costa de Medeiros, nascida no

prendas domesticas, natufél de 
Mossoró, deste Estado, oóns 21 
anos de idade, filha de ^xfan" 
cisco Olivio da Silva e òç\  _d. 
Graziela Maria da ConcclÇt-O, 
amoos solteiros, residente* \ e- 
do.rxciliados nesta, capital;’ \

—  Raimundo Belisario {Be
zerra- com 37 anos dc 
agricultor, natural'do Caiçàfa^ 
do Estado da Paraiba, filho,’ de- 
Maria Rafael de Oliveira,, çoql 
'.Joaquina Maria da Cònceiçáó, 
de prendas domcstica.ti, natural 
de Aràrvna, do Estado da Fâ- 
raiba, com 29, anos db idade, 
filha de Cecília Maria Ha Con
ceição, ambos solteirosJ resi
dentes e domiciliados nesta,, ca
pita1; i •

— .Luiz Pereira da Silva, sa
pateiro, com 25 une?; de fida - 
ue, natural de Nova Crilz,; des
te Estado, filho de Poeiro Pe
reira da Silva e dc d .1 Maria 
Soledade Pereira da Sílva: com 
Maria Gomes Damascóno, de 
prendas domesticas, com 41 
anos de idade, natural desta ca
pital, filha de Emidio Gomes. 
Damasceno e de o. Maria Go-

Damasceno, ambos soitei- 
domíciliádoa

t
JULIA ARANHA SOARES-— 30° Dia —

Cassilda Aranha Lamartine, Elba Auler (ausente), Ycd- 
4a Maria Stuky de Alencastre (ausente) e Romeu Aranha 
Soai*es convidam seus amigos' e parentes para assistirem a 
missa que mandam celebrar no dia 20, as 6  horas na Cate
dral, em sufrágio da alr:a de s,ua inesquecível mãe — JU
LIA ARANHA SOÁRES — no 30° dia do seu falecimento 
que será celebrada pelo Pe. Benedito Alves.

Agradecem a todos que comparecerem a este ato de 
piedade cristã. _

BANCO DO RIO GRANDE 
DO NORTE S AAssembieia Geral Ordinária
— Ia CONVOCAÇÃO

DO
AS-

A Diretoria do BANCO DO RIO GRANDE 
NORTE S A. convida os Srs. Acionistas, pa*a a 
5EMBLEIA GERAL ORDINARIA. que será realizada 
no dia 18 do corrente, ás 16 horas, em suá sede. a Ave- 
did-a Tavares de Lira ri° 109ri conforme estabelecem 

axf. £8 , - do Decreto-Lei Federal n° 2.627. de 26 Ce 
Setembro de 1940, c seus Estatutos.

Es: a Assembieia terá por fim especial o seguinte;
Tomar conhecimento da leitura do Relató
rio da Diretoria sobre as ativic ales do 
Banco, durante o* exercício financeiro, tíe 
1948. Parecer do Conselho Fiscal, Balan
ços, e demonstração da conta de Lucros 
& Peruas.
Eleger or membros t’.u Diretoria para o 
biênio 1949 1951:
Eleger or Membros do Conselho Fiscal c 
respectivos suplentes.

Natal, 8  d? Março de 1919 
Manoel Gurgei do Amaral — Presidente 
Solou Rufino Aranha — Gerente.

a)

b)
c)

der. -procurando transformar <jia 2 0  de abril de 1948, filhos 
a civilização num inferno. A 
Rússia, que antecipara tudo 
isso. com a revolução de' 1917, 
realizava tudo isso, depois da 
1949. E’ esse o motivo pelo 
qual foi recebida com des- 
dem e ceticismo a declaração 
do chefe do governo sovieti- 
ço, de que está disposto a 
contrair um compromisso con 
junto de não agressão com o 
presidente Truman, porque, 
como dis'se, Mac. De-rront,
“as ações falam agora mais 
do que as palavras".

Clinica de Senhoras
— D O  —

f)r. Etelvino Cunha

ALVAMAR FURTADO DE 
M e n d o n ç a

\ n v o g A i> o
Escrítorio — Avenida Duque de Caxias, 110 — Edi
fício BILA — Io andar —• Sala 107 x -  Fone, 1G0S

(ESPEC? ALISTA) !
Corso de anerfelçoaroento 

| no Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOI

Doenças de Senhoras 
Ondas ultra-cor) a», blsturt 

eletrlco, clctrocoa*u- 
lação ele.

Cançer — Tumore* 
CONSULTAS:

Das 16 lniía» em diante 
exceto aos sabaJo» 
CONSUTjTORIO :

Rea Cet. Bonifácio, ZZZ ! 
Fone: — 108.1

RESTDENCIA :
Re* Joaquim Manoel, 590 

Petronolia

de -Jorge do O de Medeiros e 
de d. Judite Costa de Medei
ros .
.CASAMENTOS

Edibal Soares da Silva, rno- 
toristav eom' 2 2  anos de idade, 
natui-al desta capital, filho de 
João Francisco da Silva e de 
d. Camila Soares da Silva, co.it 
I aura Alves do. Nascimento, 
de v.rendas domesticas, com 2 0  
aucs de idade, natural deste 
capital, filha de Manoel Anto
nio do Nascimento e de d. Ma
ria Amélia do Nascimento, am
bos solteiros, i'esidentes nesta 
capital: •

—  José Alves Filho, com 36 
anos de idade, barbeiro, natu
ral de Caiçara, do Estado da 
Paraiba. riího de José Alexan
dre de Oliveira e de d. Ana 
Fernandes de Oliveira, com 
Maria Amel:a da Silva, domes
tica, com 25 anos de idade, na-

mes
ros, residentes 
nesta capital;

— José Alexandre.de Paula, 
viuvo, marinheiro de Ia çlas- 
se, com 48 anos de idfcxde, na- 
lúral dc Recife, capital do E s
tado de Pernambuco, filiio de 
José de Paula Carneiro e de 
J. Deolinda Maria de Paula, 
com Mâiriqta Bezerra, de p*ren- 
das do r esticas, co-m, 30 amos 
de idade, solteira, natural de 
Serraria, do Estado da Paraí
ba, filha e José Pedro BeÁeí- 
ra e de d. Mariana do Espíri
to Santo.
OBITOS:

Maria Verônica de França,, 
com 1  mês e 8  dias de idade, 
filha de Joaquim Rodrigues 
Ferreira e de d- Maria da So- 
ledádè França;,

— Um na ti morto, filho ue 
Maria de Lourdes.

— José Felipe Miranda, com 
2 1  anos de idade," solteiro, na
tural deste Estado, filho de 
pais ignorados;

—ú Francisco Ferreira de 
Lima, com 42 ■ anos de idade, 
operário, natui-al de Macaiba, 
deste Estado, filho de José 
Ferreira de Lima é'de d." Ma
ria Ferreira de Lima,

MOOREMpCQRMÀCB
/ m e j

MORMACDQVE” Esperado tíe Nova lo rk  e escalas a 29 
do corrente, receberá cargas para Nova 
York e Philadclphia.

ITlüXLMAa SAÍDAS DE BALTJMORE, NOVA YORK 
E PI11LADELPIIIA

“ MORMACDAEE” Sairá dc Nova York a 25 de fevereiro 
•‘MORMACKITE” Sairá tít- Nova York a 11 de Março 
MORMACREED 11 Sairá <le Nova York a 25 de JMarço

£  Jiai* informações com

NOORE-McCORMACK (nkveg!CA3) S. A
HUICIFE-SAÓ LUIZ-BAIIIA-.RIO- 
SANTOS - BELEM - SAO PAULO 
NATAL: Lua Frei MlgueilnliO, H

RUY MOREIRA PAIVA
rt)fiC8 U U  I lfH  — CAIXA füHTAL BV
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MEDICINA PARA  
TODOS

Envenenamento
Álvaro V ieira

Os pnvenenamentos acidentasi 
são acontecimentos verdadeira- 
mèntè trágicos. Eles podem v.r 
4e alimentos deteriorado;-, to
mados inadivertidamente, re- 
riVedios enganados ' ou propoai* 
talmente, o que éeria suiéidio.

especies de envenenamentos 
que a morte é 'rapida. não per
mitindo quaisquer tipos cio so
corria Contam-se como tais os 
envenenamentos pelo sublima
do corrosivo com o cianurelo 
ár potássio/ com a cstricnina. 
com o arsênico, etc. Nestes ca- 
sòs, jqfuánfo a solução ingerida 
i  e<Jncèntrada. a vitima tem 
morte quase imediata. A ’s ve
zes Jhá o alarma e a aglomera
ção/ mas ninguém sabe o que 
bebeu o  envenenado. Nesse ca
so deVemos sentir-lhe o  hálito 
e 4xairiínar-Ihe a boca a ver se 
d^ícõbrirhos pelo cheiro ou pe- 

lesões, o toxico ingerido.

líãs. -esses testes são mais para 
técnicos que para leigos, por 
isso a melhor atitude em bene
ficio do envepenado é dar-lhe 
clara, de ovo em bastante quan
tidade,,1deite ou chá bem forte. 
Òs dois primeiros são preferi
dos porque vão coalhar, no es
tômago, ; incluindo assim o ve-' 
hfchd, .dificultando a sua absor- 
ç lp i tomandepa lenta. Com õ 
trabalho digestivo, retardado 
pór .tásc meio, o socorro será a 
tèrofcd * pomplcto. Mas, se es- 
*$-, áatõjrxp,- por qualquer moti
vo Vai ser demorado, o leigo 
fftáímp' jeritràrá pm outra fase 
i e  < sálvainento, que consistirá 
çfírif&er u Vitima vomitar. Não 
âiianéa pedir-lhe com voz mui- 
% Atrr.a; —  meu bem, vomite 
dúè é para seu bem. . .  Esta 
forro a de socorro não tem cia
do o resultado que se espera. 
Ásfcim, é bom entrar com ‘ os 
ineids mais seguros, como agua 
põfesvvel. com uma qu duas gva- 
tnas de pó de ipeca. Não se dis
pondo'de jpeca ou outro eméíi- 
çp' qualquer, a agua salgada c 
íjiornã dará o efeito desejado. 
Melhor que aprender a socor
rei . enveiiamei.tos casuais será 
íazér-se a p, ofilaxia, evitando 
deixar á r.ião, sais altamente 
tóxicas, principalmenle em ca
sa quê tem muita criança. Es- 
sês venenos não devem existir 
em um lar sob qualquer descul
pa. lÂté mesmo a tintura cie io- 
do. deve estar abrigada de mão
zinha infantil. E por falar cm 
iodo, o seu antídoto é o amicio. 
ÍJm -qualquer caso de ingestão 
dç, iodo, dar polvilho suspenso 
pagua, epi quantidade.

Ganham agitação e interesse os de 
bates^no processo Kravchenko;

Confirmados^ por dois russos vários pontos do livro 
"Eu  escolhi a liberdade” -Cenas de atrocidades jus

tificadas pelas testemunhas de defesa

C A S A S

ALUGA-SE a casa na praia 
! de Areia Preta, de proprieda

de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga na Ca- 
mara Municipal. ,

25 de fundp, em excelente lo
cal da rua Mipiibu’ , nesta cida
de. Informações com Ismae. 
Ramòs das Neves, neste ves
pertino.________'

PARIS, — (Fevereiro) — Um 
vermelho robusto policial fran
cês separa agora no recinto do 
tribunal, por ordem do presi
dente Durkheim, esse Krav- 
chenko irritadiço e agressivo, 
depois de tantas e tão extenu
antes audiências, cio turbulante 
redator de “ Le tires Françai- 
ses” , André Wurmser, de fisio
nomia sanguínea e tempestuo
sa. sempre pronto a ferir o ad
versário pela ironia das répli
cas como pela violências das a- 
cusaçõcs.

Os debates, depois de ultra
passada a fase inicial, caracte
rizada por uma controvers a bi
zantina em torno cio texto oe 
Kravchenko, ganharam cm agi
tação e interesse. O processo 
passou a se desenvolver dentro 
do seu clima, a girar nao ma s 
ern torno do pretexto que o 
toíftòu pqssivel mas cio tema 
que deu oiugeni. Tornou-sc efe- 
tivameii’ è uni processo político, 
abriu a válvula á paixão e ao 
tumulto, que encontram campo 
aberto no liberai processamen
to das audiências judiciárias na 
França.

Aqui. na verdade, quem toma 
parte na causa, seja em que 
qualidade for. juiz, advogado, 
autor e réu e testemunhas, po
de falar, perguntar e respon
der, apartear e discutir. O pre
sidente, mantendo a hierarquia, 
e o respeito, tia-se ao mesmo 
tempo á reprimeira <■ ao “ hu- 
mou, Um jornalista russo de 
dara que exercia a sua proí 
são em Moscpif, escrevendo a > 
ligos que pubhcava com a as
sinatura de opera‘-tos, cujos no
mes ele; mesmo ia colher nas 
fabricas.

•‘ Mais c est um dròle de me
d ie i”,  aparteia o- presidente 
Durkheim, provocando a hilari- 
dade na sala.

O réu André Wurmser inter
pela o seu acusador e o ofen
de. Kravchenko rebate cotu in
dignação; “ por que mentir, 
mentir sempre?”  —- c avança 
na direção do adversário. O 
presidente, porém, já convoca
ra a gendarmeria e a mão de 
ferro do guarda impede o con
flito esboçado.

ATROCIDADES E VIOLÊN
CIAS NA RÚSSIA
Nesse clima desenrolou-se 

quase toda a segunda semana 
do processo Kravchenko-”  Let- 
tres Françaises”  caracterizada 
por uma contra ofensiva do au
tor de “ Eu escolhi a liberdade 
cujas testemunhas, na maioria 
russos e ucranianos trazidos dos 
campos de deslocados da Ale
manha deram o tom sombrio 
ás audiências com o relato de 
atrocidades de que se dizem VI

Carlos Castelo B ranco
(Dos Diários ssociados)

todo o drama, que é a vida dof 
desajustados dentro dos regi- 
mes de natureza policial e re
pressiva. Atrocidades e violên
cias, que o deputado trabalhis
ta britânico Zilliacus, presente 
ao tribunal como testemunha 
de defesa, antes justificou que 
negou, fixando-se no que consi
dera a necessidade desses sacri
fícios. pois o bem estar coleti
vo justificaria a quebra de re
sistência e incompreensões.

As testemunhas dc defesa, 
que chegaram á ultima hora 
quando já o advogado Norman 
acentuava em tom de protesto 
junto á presidência que o pro
cesso tomava aspecto de me- 
tiug anti-soviético — o laboris- 
ta inglês dc extrema esquerda 
e o jornalista americano Kahn, 
especializado cm assuntos oe 
quinta coluna alemã c japonesa 
— pouco se ativeram ao proces
so propriamente, preferindo f i 
car no repudio do ordem geral 
ao livro de Kravchenko c á 
exaltação da política dos So- 
victs. cujos . resultados Kahn 
considera excelentes pelo fato 
de não ter a Rússia durante a 
guerra lutaao com o problema 
da quinta-coluna.

ARMADA UMA CILADA 
O depoimento dc Kahn, feito 

em tom peremptório e abun

dante, preparado eviáentemen- 
te para grandes auditórios, não 
pôde obter todo o efeito pro
jetado, pois a intervenção do 
interprete quebrava a cada fra
se o impeto desse orador repri
mido. No final do seu discurso. 
Kahn cieu oportunidade a qüe 
se trouxesse a debate novomen
te o motivo que iniciara a agi
tação no começo da semana, 
quando o advogado Nordinan. 
sem armas para a lula po.s as 
testemunhas que vieram da 
Rússia não se sabe porque mo- 
,tivo ainda não foram postas pe
los seus clientes' á sua disposi
ção, interpelou diretamente 
Kravchenko sobre como conse
guira sair dos Estados Unido; 
sob nome suposto, o que impli
caria no auxilio de pelo menos 
quatro departamentos do gover
no yankee, Kravchenko negou- 
se a responder.

— O senhor é um agente se
creto do governo americano

— “ Não — retrucou Krav- 
chenko.

O senhor nega que tenha li
gações com o serviço secreto 
dos Estados Unidos?

Kravchenko foi obstado dt 
responedr pelo seu advogado, 
prevendo qualquer cilada que <

Ponto Comercial

publico não compreendeu, e as
segurando que o caso seria es
clarecido na presença das tes
temunhas das “ Lettres írançai- 
ses” .

Kahn, interrogado sobre se a- 
creditava que Kravchenko fosse 
agente secreto do governo cio 
seu país, disse não pensar as 
sim, pois estava propenso a a- 
credltar que o autor de “ Eu es
colhi a liberdade”  era agente 
secreto mas do governo nazis
ta. A palavra, porem, que mais 
nteresse está despertando — o 

depoimento vedette como o es
tá classificando a imprensa pa
risiense — é a da antiga senho
ra Kravchenko, misteriosa 
quando desceu do avião no 
campo de Oily mergulhando 
numa limousine preta. Krav
chenko, que viu a fotografia 
que dela estamparam os jornais, 
a reconheu. No seu livro ele 
se refere á cx-esposa como a 
uma “ pequeno-burguesa egois- 
ia” que se aproveitava das suas 
ausências para “ travar relações 
com cavalheiros interessantes” .

O general Rudenko, cujo pas
saporte está há vários dias vi
sado pela embaixada francesa 
em Moscou, ainda não chegou, 
estando assim limitadas a cin-Ico us cento e tantas testemu
nhas que a imprensa comunista 
anunciou que viríam da Rús
sia para “ desmascarar Krav- 

I cheiiko.

VENDE-SE uma otima ca
sa, sita á rua dos Pageús, 1694 
(antiga Av. Oito), toda de ti
jolo, recem-construida, possuiu 
do a mesma uma terrasse, ti!e-3 
quartos, sala de jantar, sala de 
copa, tosinha, dispensa, ba
nheiro, W .C ., etc. Próxima a 
vila militar da Base Naval.

Tratar com, Domingos Tar- 
gino, á avenida Deodoro,. 875. 
Cidade Aita. ____

T E R R E N O S
VENDE-SE um terreno me

dindo 2 0  metros de frente por

VENDE-SE ou troca-se por 
objeto de va or a Mercearia de 
Francisco Capistrano. Tratar 
na Av. Rodrigues Alves, 653 
ou pelo telefone 2 0 0 2 .

D I V E R S O S

VENDE-SE um cofre mar
ca “ Lusitano” , semi-novo. A 
tratar na “ Sapataria Silva” , ou 
pelo telefone 2091 ■
NEGOCIO URGENTE

Vende-se por preço de. oca
sião um possante radio com 
apenas 3 meses de uso.

Tratar á Av. 'Silvio Pelieo. 
272 — AIecj'iav...,

Os dias que vêm

- 1Historias verdadeiras, historias vividas-.V

Existem os navios-fantasmas
O Judeu Errante dos sete mares-^Dois milte~ 

legretmets recebidos fptlo “ Lloyd’s”, de 
Londres*"As tragédias do^mar

(Conclusão da 2a Pagina)
nel Sosthene Ben. Ao almoço, 
a que rne convidara, no 59° an
dar do edifício da I . T . T . em 
Nova York, disse-me o coro
nel Page:

— Você , sabe, meu amigo, 
ve eu pudesse escolher o meu 
ponte de ferias, o lugar de re 
pouso, por sessenta dias do 
ano', desta vida vertiginosa de 
Nova York, pelo qual optaria 
n0' planeta? Uma fazenda en 
tre Bagé e Pelotas. E’ o sitia 
mais sugestivo que conheço. 
Aquela savana é a Tonte da 
minha mais profunda intimida-

{ Conclusão da 2a. pag.)
é^teena, especialmente nossa 
djáetiva política sobre a Rus- 
sía e nossas relações com a 
Rússia, não constituía ponto 
de discussão; conscientemen- 
le  SS, evitou que o fosse. A 
íesponsabilidade disso — o 
mqrito poder-se-ia razoavel-

;nfcdte dize-lo —  coube, pela latroCMtaae8 ac que „ J i  L  
hatureza das coisas, aos Re- | t;-nas ou testemunhas, tudo con- 
publicanos, como partido da j tacio. numa algaravia turbulenta
W m l  Logicamente e pral lM8 ua“ T 'o
ticamente, o partido no po- 
Úéj n.qo podia considerar-se 
isçnio de defender sus dirc- 

poíitica externa, nem 
f^zêr de sua diretiva políti
ca exterior um tema de dis 
cÚSsão afirmativo. Mas c 
partido da oposição podia a- 
tíster-se de atacar c issim o 
fez. AÍ decisão de deixar nos 
sa diretiva política sobre a 
Ííus,úà fory de campanlm c- 
le&ógjú teve conseimo quase 

V úftdfaitné. O unico grupo poli- 
íipo .qúç a discutiu, desaore- 
•fhfido*a, foi um terceiro par
tido/ bs Progressistis do se

LONDRES — Em 1948, uma 
criança rin cinco anos possui 
conhecimentos biologicos sufici
entes para saber que os bebês 
não são trazidos pela cegonhas. 
Aos três anos talvez não acre
dite mais em Papai N oel...

Mas os marinheiros de todos 
os países acreditam ainda e 
sempre acreditarão nas lendas, 
como a do “ Navio Fantasma” , 
cada vez mais em voga.

E como tem, os marujos, car
radas de razão!...

O Lloyd’s, de Londres, acaba 
de revelar que o  Navio-Fantas- 
ma realmente existe. . .  E tal
vez que existam centenas de
les, autenticados por milhares 
de relatórios anuais...

Os velhos lobos do mar de 
todos os cantos e recantos do 
globo contam e recontam a his
toria do Judeu Errante que, não

que 1»  ----  ---------------- contente dc cu.spm nas faces do
como sendo a lingua russa e o : Meigo Nazareno, sobre ele des- 
seu dialeto falado ná Ucrania. ‘

As narrativas que fizeram 
bois' cngenheífoc-, um casal tie 
kuláks b  üm jornalista — alern 
cie outras produzidas por fran- 
íceses que rèsídiram na Rússia 
confirmando vários pontos do 

1 livro de Kravchenko — contem

F ierre André Verber
rota de outro, a algumas mi- i pela equipagem, muita vez em 
lhas ae distancia, também en- - revolta. Vez por outra, trata-se 
contrava o Navio-Fantasma a de um velho galeão, considera

do perdido há muito, cujos pe
daços dc vela tremem ao ven
to de par com o cavername a-

três ou quatro hofas de espa 
ço. E todos os testemunhos de 
um e de outro concordavam...li c UC UUtiU cvuewi. UM * • • ■ *- ̂  -------------- ~      

Foi o Lloyd’s, de Londres, o podrecido, gelando de mêdo os
celebrissimo consorcio de Segu
ros, que desvendou o mistério 
que dura há quinhentos anos. 
O Lloyd’s acaba de publicar 
que cada ano lhe chegam cer
ca de 2.000 telegramas assina
lando as posições de navios per
didos, voando ao sabor das on
das ou dos ventos, mas rara
mente identificados.

São barcos de pesca, destro
ços de escunas, portos meio a 
pique por' minas derivantes. São 
“ juncos”  chineses desarvorados 
por algum tufão e abandonados

e s p e c t a d o r e s  alucinados. E 
íambem — por que não? — na
vios de guerra, velhos belona- 
ves, submarinos ct reliqua, o 
casco de bôreo, esburacado. . . 
E, ainda, hidro-aviões. . .

Todos os anos, de Cabo Horn 
a Mar da China, da Islandia ao 
Cabo da Boa Esperança, barcos 
sempre os há em perigo.

Em alguns, munidos de T.S.F., 
o contacto é guardado até o 
minuto em que a grande esta
ção das Saintes-Maries de-la- 
Mcr anuncia no espaço; —

“ Ruptura brutal de toda e qual
quer comunicação radiotelegra 
fica com o navio X. em per' 
go em tal grau de latitude...'

Mas a vida nem por isso dei
xou de existir no navio em pe
rigo e que ago.a vai. talvez, 
vogar ainda anos e anos, en
grossando o exercito imenso dos 
Navios-Fantàsma com os cadá
veres dos marinheiros mortos 
de fome e exgotamento no con
vés.

Os anais do mar contara his
tórias várias de marujos que 
enlouqueceram de terror c que 
sobreviveram meses a fio com 
o repasto de cadáveres apodre
cidos e roendo as cordas ou o 
madeirame do navio...

A explosão, o incêndio, os 
motins, as tempestades, as ava
rias... A rasa ambulante c o 
teatro emocionante dc dramas 
atrozes e desconhecidos.

Quando, á vista de um na
vio perdido que fende as aguas 
era meio aos tufões, os mari
nheiros bretãos se persignam 
diante do Judeu Errante, não 
sabem que essa é a unica ho
menagem que jamais será pres
tada aos cadáveres que juncam 
o navio maldito, a esses mortos 
inscpultados. . .

(Copyright da Agencia Scoop 
e dc os “ Diários Associados” ).

a pessoa que achou, telefo
nar jsara o numero 141G ou 
se entender pessoa! mente 
com a proprietária da refe
rida “ Joia” , dona Carolina 
Mattielle a rua Alossoró. 723 
que. será sumamente bem 
gratificada. „

Atenção!Atenção!
«JOIA OE ESTIMAÇÃO 

PERDIDA”
Desapareceu no ultime dia 

de carnaval, durante o corso, 
“Um raro e lindíssimo reló
gio Classie-15 rubis, todo de 

nau os r n ™ » » ™  . ouro” , proprio para senhora.
1 ’ tf, n ,v  a W iliro  e n- I “A  Policia em busca” , voga nhor Henry A. Walacc. e n„ ^  que acho„. telefo-

> eleição ( esse partido recebeu
menos de Ire- por cento da

- VÒtáção total.
<.<’ Entretanto, embora cese.ia- 
' vel o consenso bi-partidario 

que deixou o problema de nos 
Sa diretiva política sobre a 
Ruèsia fora da campanha pre 
Búiencial de 1948, a historia 
dé mais larga visão incide 
uniâ anomalia. Nossa atuais 
relações com a Rússia são a 
ultima fase de uma evolução 
qüe, com a intervenção de 
muitos acontecimentos, inclu
sive unia guerra em que nó; 
e a Rússia fomos aliados, 
começou com o nosso reco
nhecimento da Rússia no pri
meiro ano do governo Roose- 
velt, depois de quatro gover
no prescedentes se terem a- 
batido de reconhece-la. O 
partido que tem estado con- 
tiriuâmente no poder durante 
todo P tempo em que temos 
tido relações * oficiais - com a

Rússia, foi o que ganhou a re 
cc-nte eleição, numa campa
nha era que a nossa direti
va política sobre a Rússia 
não constituía tema de dis
cussão.

carregou a sua arma e por rs 
so foi condenado — Judeu E r
rante dos Sete M ares — a va
gar eternamente no seu barco 
desarvorado,

Mas, há navegante digno des
se nome por não jurar solene
mente haver encontrado, ao 
menos uma vez na vida em 
meio ao turbilh.ão das tempes
tades, um barco destroçado; o 
cerebre Navio-Fantasma. A 
persistência de tal lenda intri
gam mais de um pesquisadof. 
Um deles chegou a acreditar, 
há quinze ahoc, haver achado 
engenhosa explicação cientifica 
para o caso ...

Observa ele què, certas tar
des, ao sol poente, quando uma 
rajada dc vento se levantava, 
anunciando tempestade, as nu
vens se acompanhando a con- 
tra-luz, um fenomeuo de retra
ção pnftetava á sombra do na
vio sobre as vagas ondulantes.

Entretanto, quantos marinhei
ros não eram formais e precio
sos em suas descrições!... Su
gestão coletiva? Nada disso. A 
policia inglesa dos mares, a 
unica que faz Lei e que nada 
ignora do que se passe no Rei
no das Focas, não importa sob 
que latitude ou longitude, tam
bém se inclinou sobre o proble
ma.

Todos os detalhes e minúcias 
são levados em consideração. 
Um barco seguindo a mesma

/ jp M U U W A ... m a s  !

r

oue t isso, juouinha, você virou ar
mazém de panc adas, ineu filho! Tam
bém, com essa m agreza, todo o 
mundo abusa! Vamos verqU e é isso!

rs?

nada de gkave, disse o médico. Ape
nas vermes. E receitou o Licor de 
Cacau Xavier, o lombrigueiro in
falível, conhecido h á 'm eio 'sécu lo .

t
J U L I A  A R A N H A  S O A R E S—  a0c Dia —

Antonia Alcina Aranha Lins', Amélia Marinho, Nazi- 
nha Aranha Rego,, Alice- Aranha e Padre Bianor Aranha 
(ausente) antecipadamente agradecem a, todos os seus pa
rentes e amiffos ^"e assistirem a missa que mandam cele
brar no próximo dia 21 ás 6  horas na. Capela dos Salcsianos 
cm memória de sua querida irmã —  JULIA ARANHA SOA- 

' RES —  pela passagem do -30° dia do seu falecimento.

delicioso de toma*, sem exigir diéta
nem purgantes, as crianças tomam 
com prazer o L i c o r  d e  C a c a u  
X a v i e r ,  o remédio providencial,

f AGORA ê ASSIM, forte, valente * 
decidido, quem dá os “ tapa- 
olhos”  é o Juquinhal 
Antes assim ...o remédio providenciai. x u r a

LICOR DE CACAU XAVIEJ
E UM MOOIITO DO 

UJOIATÔtlO L!M>* CE CACAU H V ! »  *. A

de. Quando a recordo, compre
endo que ela faz parte dos ob- 
ietos mais cativantes do meu 
tesouro de recovdaç .fes” .

Nossa palestra com o pre 
feito Luwe —  u .v gaúcho teu- 
to baiano iseu pai nasceu na 
Cidade do Salvador) e com o 
diretor do Centro Medico dr. 
Darcy Gaffrée, aCerca do Cen
tro de Puericultura, foi coroa
da de particular sucesso. Vi
nha desencorajado a Bagé e 
regresso cheio, de fé e de en 
tusiasmo. Vão os dois, o pre
feito e o diretor do Centro Mé
dico local, empenhar-se num 
porfiado embate contra a pra 
ga da mortalidade infantil.  ̂
Diirgem-se os planos traçados 
por ambos (e o dr. Luwe < 
também medico, e largar ent 
conceituado aqui) a uma ação. 
que de-bordará a .cidade e 
seus suburblos, para atingir a 
própria zona rural. Conffci-ihes 
que a nossa grande Lahyr Cos 
ta Rego, tendo recebido <̂ n 
1944 a doação de duzentos e 
cinquenta mil cruze'ro3 do.ex
traordinário filantropo que c 
o nosso amigo sr . Egyclio Bian- 
chi, para a Campanha de Re
denção da Criança, converte 
ra-a em duas esplendidas am- 
bulancias para assistir algu
mas secçces da zona rural pau- 
l:sta. Até serviço dentário tem 

( as ambulapcias que em nóme 
da Brasitai ofereceu o incom
parável magnata que superin
tende erse consorcio têxtil.

O geral dos chefes dos exe
cutivos municipais e se que
darem inertes diante de em
preendimentos quç traduzem 
a bos vontade de outrem. No 
Dr. Luwe encontrei ao con
trario o gosto de envolver-se 
e- a seu governo, a fundo, n i 
erradicação da praga, a qual 
se estende cor.o uma das man
chas negras do Brasil, o espe- 
cificamento em Bagé. Aliás 
nobres esforços já os desén- 
volve aqui o governo estadual 
no . entidu da campanha de de
fesa da cr unça.

A compreensão do valor da-; 
ehaves do problema, é què é 
tudo, quando se trata de lida 
com autoridades que eontro 
iam elementos importantes pa
ra a ação comum. Bagé eu- ’  
cheu-nos as medidas.

A verdade é que nós não te
mos, diante do.3 dois problemas 
da maternidade e do berço, um 
cinturão de postos destinado; 
a protegê-los. Não data senão 

trinta ou quarenta anos o 
•ia eiro instituto de assistên

cia á infancia e as primeira 5 
maternidades para defender a 
saude c a vida da gestante. A 
sociedade via e ainda vê a cri
ança com indiferença. Cada 
qual vive cercado da molhe: 
e dos filhos, preocupado covn 
os interesses da familia, antes 
de sair á rua e fazer o que fez, 
sozinha, em. Ríbe rão Preto 
esta maravilhosa Sinhá Jun 

tomar os filhos dós 
que também são filhes 

de Deus, e ajudá-los a viver.
Regresso a São Paulo caiu 

a fortuna nas mãos: porque vi 
que p ara os doutores Luwe s 
Gaffré a criança pobre que e’.e; 
a adotam como seus filhos. A 
divindade da cr.’ança enterne
ce um t  outro. E’ já um pas- 
3 ij vigoroso para oa ‘ 4i?.j que

-

de
pri

a.üeiro:
outros,

vêm.
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Crônica social
OS MÉRITOS DA I X

PROFISSÃO,,.
Álvaro Navarro entrou me

nino para um balcão de farma- 
eia e desenove anos serviu en
tre os deveres de vender e os 
cuidados da manipulação de 
receitas medicas. Tornou-se 
antes um pratico honesto e di
ligente para depois conquistar 
numa Faculdade o titulo de 
farmacêutico. Nessas duas dé
cadas inciais da profissão nada 
£ez em seu beneficio mais do 
que aprender a aplicar a ciên
cia dos laboratorios na tareia 
quotidiana f ç  manter a saude 
alheia. l ai dia Álvaro Navar
ro en.vou para uma catedra no 
telho Ateneu e começou a en
sinar materia relacionada com 
a sua especialidade. Dizent 
que o velho patrão não gostou 
.da ausência de duas horas que 
lhe daria o melhor dos empre
sados .- ' - * à *

Esse inclcente teria aberto 
para o jovem farmacêutico uma 
fáse em que necessitou de 
trabalhar sosinho. Foi para o 
bairro da Alecrim, ao tempo 
pm que era considerado um 
bairro pebre. Não tinha, inde
pendência economica, não ti
nha cani alistas. Ainda não 
havia surgido para ele a sei
va que o desenvolveu a engran. 
dece. Álvaro Navarro instalou- 
se modestameute numa esqui
na que já fôra ponto de farma- 
cia. Com ele, porem, o Alecrim 
começou verdadeiramente a 
contar com um serviço larma- 
ceutico pronto e de confiança. 
Moço afeito ás regras de uma 
educacão que ainda c  na s o 
ciedade um imant para simpa
tias e reconhecimentos, con
quistou amigos e a preferen- 
eia dos médicos e do novo

de

. Ontem Álvaro Navarro ins
talou-se no seu terceiro ponto 
comercial no grande bairro 
onde assentou a sua tenda de 
trabalho. Um otirno prédio, 
excelente construção, dando a 
uma das novas esquinas mais 
movimentadas um aspecto de 
bom gosto, uma afirmação de 
valor na órbita em que se ex
pande o progresso e as condi
ções sociais do Alecrim As
sistí á solenidade da benção do 
edifício com a alegria de dar 
em Álvaro Navarro um abraço 
de regosijo. eu que o conheci 
caxeiro de farmacia e o vejo 
hoje um dos pioneiros máximos 
4 a grandesa de um bairro que 
ire transmuda em cidade

DANILO

O PRECEITO DO DIA
CONSEQUÊNCIAS DAS

VEGETAÇÕES
ADENÓ1DES
As adenóides, quando aurr.en. 

tadas de volume, na infancia, 
ou persistentes depois da ado
lescência, trazem uma série 
de transtornos. 0  ar não é res
pirado pelo nariz, e sim pela

boca, o que pode acarretar do
enças da garganta e dos pul
mões. A pessoa adquire uma 
fisiononva peculiar caracteri
zada por narinas apertadas, 
boca constantemente aberta o 
“ ar” apalermado.

Quando seu filho tiver di
ficuldade em respirar pelo 
nariz, leve-o ao especialista, 
que corrigirá o defeito, evi
tando consequências nocivas 
e desagradáveis. — SNES.

.! NI VERSAMOS
HOJE 

Senhores
Adauto Camara, no;:'o con

terrâneo e d.retor-propi etário 
do Colégio Metropolitano, no 
Rio de Janeiro.

— Lauro EscoSsia, residente 
e.n Mossoró.

— Odilon Barbalho, prefeito 
de Goianinha.

— Joaquim Etelvino da iCu- 
nha, clinico nesta capital e 
péssoa de destaque em nossos 
meios sociais.
Senhoras

Edite Cavalcanti Rocha, es
posa do sr. Antonio Marinho 
Róchá. funcionário do Banco 
do Brasil, nesta capital.

— Ana Alves da Cunha, es
posa do sr. Francisco Sotero 
da Cunha.

— Judith Dantas de Morais,
esposa cio sr. Enock Cavalcan
ti de Morais, sargento musico 
da Policia Militar do Estado. 
Jovens

Jurandir Rodrigues de Sou
za, aluno do Colégio Marista e 
filho do sr. João Rodrigues de 
Souza, cirorgião-dentista nes
ta capital.
Senhoritas *

Elza Pereira de Lima, filha 
do sr. José Freire de Lima, 
funcionário dos Correios e Te
légrafos. ' < ,

— Romira Leite, filha do 
sr. Romulo Leite,, chefe de 
maquinas de “ A Republica” , e 
de sua esposa d. Luiza Leite.

— Claudia da Souza Nunes, 
aluna do Curso Cientifico do 
Colégio Estadual e filha do sr. 
Israel Ferreira Nunes, depu
tado estadual pelo PSD, e de 
sua esposa d. Maria Dolores 
Luz Núnes.

j — Maria Freire da Silva; fi- 
1 lha do sr. João Teotonio da 

Silva a de sua esposa d . Cons
tância Freire da Silva.

D e r r o ta d a  a seleção 
a m a d o re s  do B ra s il

4x2, o placard de ante-ontem, frente aos uruguaios» 
Os chilenos na liderança do campeonato

f  lilí N     i M ciíXC ^ nA n f  n tm  VlWXO TtPj

3?

O QUARTO TRE» NO DO CONJUN
TO BRASi LEíRO ^  

(Foto=Reportagem Ângelo Regato)

(Meridional)
Por todos os modo* a sele-

RIO, 13

Cria nr as
Ester, f ’ lha do sr. Tobias 

Printsak, comerciante nesta 
praça.

— José, filho do sr. Urbano 
Brandão, funcionário do Ban
co do Brasil.

— . Barbosinha, filho do sr. 
João Rodrigues Barbosa, pro
prietário da Livraria Interna
cional nesta cidade, e de sua 
esposa d. Creusa Dantas Bar
bosa .
DIVERSAS

Por motivo do seu aniversá
rio natalicio ocorrido no dia 
11 ulti.ro, o jovem Eugênio

ção de amadores brasileira 
era favorita na noite de on
tem, no jogo contra o Uru
guai, em disputa do Campeo
nato Sul-Americano de A- 
madores que se realiza em 
Santiago do Chile. A par dá- 
quele empate de lx l, no Tur 
no fruto de uma atuação pou
co animadora do arbitro, tí
nhamos como base, o treino 
que o conjunto nacional rea
lizou ainda esta semana, 
preparando-se para o choque.

Todavia ,o desenrolar ft° 
prelio foi completamente ad
verso. Iniciamos, é certo, bem. 
o jogo. Dominando jf.s ações 
dentro do gramado, os re
presentantes amadores do 
Brasil só não lograram van 
tagem numérica, por defici 
encia de arremessos finais, 
sempre muito demoradas. 
Deram ensejo ,a que os uru
guaios esboçassem uma ueri- 
gosa reação, mas reagindo no 
final do primeiro tempo, os 
brasileiros assinalaram seu 
primeiro tento, por interme 
dio de Robson, aos 44 minu
tos.

A  segunda etapa, surppe 
endeu. Logo aos. cinco pri
meiros minutos, o centro Aya 
la içonsigraava o empate. 
Convenhamos entretanto, cue 
já nesta ocasião vinha-se re
gistrando visivel falta de 
chance dos brasileiros, que 

perdiam excelentes oportuni
dades. O jogo assumiu carac
terísticas de equilíbrio nos 15 
minutos após este tento, 
quando, voltando a pressio
nar o nosso selecionado velo 
a conquistar, talvez o melhor 
tento da noite, de João Car
los, num boleio empolgante. 
Nesta altura, e com a vanta
gem no marcador, era pouco 
provável uma reviravolta na 
peleja, o que justamente su
cedeu. Cinco minutos após, e 
novamente Ayala, sem duvi
da o melhor jogador uruguaio 
assinalava novo empate. E 
veio o descontrole do conjun
to patrieio. A defesa não se 
encontrava, obrigando João 
Carlos a um recuo, que cul
minou com o desarmamento 
do ataque. Os uruguaios por

seu turno cresciam, c aos 33 
minutos numa falha de toda 
a retaguarda, Mamerto de
sempatava o epeontro. Com o 
mesmo panorama, aproxima- 
monos dos 39 minutos em que 
ainda Ayala, asssegurou o 
justo triunfo dos uruguaios 
por 4x2. Assim, para con
quistar o titulo, o seleciona
do brasileiro terá que ven
cer o Chile, que sempre, ago 
ra, a liderança com um pon 
to á frente dos brasileiros.

O arbitro Alejandro Gal*

vez, teve uma boa atuação. 
Quadros:

BRASIL —  Cabeção; Car- 
deli e Pinhenro; Tovar, Val
dir e Emilson; Prospero (Jan 
sen), Robson, Bahia Jero- 
nimo e outra vez Bahia, João 
Carlos é Tite.

URUGUAI —  La Paz; Ivan 
cich e Varela; Parada, Geor- 
gette e Soza; Layés (Marti- 
nez), Loreiro (Mamerto), 
Martinez • (Ayala), Bithen- 
court e Oliveira.

Vitoria do Vasco da 
Gama em Macaiba
Abatido o Cruzeiro por 5 x 2

Do outro lado, contra a linha titular, CàsflHfó"’ t€#fe ainda 
mais trabalho que o seu coi ega, sendo Vétveidq Cinco 've
zes, mas sempre de' forma ?, napeiavei, como localiza este 
lance, em que Otávio o ven ceu com alia classe.

Jogando domingo ultimo na 
vizinha cidade de Macaiba o 
Vasco derrotou espetacular
mente o Cruzeiro pelo eleva
do escore de 5 tentos a 2. de
pois de uma partida bastan
te acidentada. A primeira 
fase, diga-se a verdade per
tenceu ao esquadrão Vaseai- 
no, que dominou inteiramen
te o seu adversário, mas' 
mesmo assjm o Vasco não 
foi alem de 1  a  0 , goal con
quistado por intermédio de 

Rolé terminando assim a prl 
meira fase. Funcionou como 
Juiz o Snr. Waldir, que atu
ou a contento. Na fase com 
plementar logo aos 1 0  minu
tos o juiz apitou uma falta 
maxima contra os visitantes. 
Batida a falta por intermédio 
de Pereira ficou empatada a 
partida, depois do empate os 
Vascainos não desanimam e 
vão ao ataque por Pernambu
co que do limite da grande 
arca fuzila no canto direito 
da meta guarnecida por Oton 
marcando o segundo goal pa
ra o Vasco. Dai por diante o 
jogo assumiu uma caracte
rística diferente com joga 
c.:s bruscas por parte dos 
locais. Aos vinte minutos o

Silva Filho, nosso companheiro 
da Radio Poti, ofereceu ontem 
uma recepção aos seus amigos 
e colegas. Na mesma ocasião, 
foi o aniversariante recepcio
nado na séde do. Nacional F. 
Clube, do qual é membro de 
sua diretoria, seguindo anima
das dansas ao som de uma afi
nada orquestra.

4M
\

CABOCLO DURO!
ENTRETANTO, antes, era pali- 

■ do, fraco, desanimado! Mas ho- 
éle é assim: forte, robusto e 

trabalhador. E tudo isso porque 
matou os vermes do amarelão, 
com as Pilulas Xavier. As Pílula* 
Xavier à base de timol e oxalato 
de cálcio, destroem as verminoses, 
ao mesmo tempo que enriquecem 
o sangue e tonificam o organis
mo. As Pílulas Xavier dispensam 
purgantes e não exigem dieta.

PILULAS
XAVIERi

ttlMM

Vasco obteve o seu terceiro 
goal por intermedie de Pedro 
Humberto cobrando um a,fal
ta de fora da area, , decorri
dos' 5 minutes volta o marca
dor a funcionar desta vez por 
intermédio do centro avante 
Selfes, i inalisando uma belís
sima jogada de Pernambuco,! 
aos 34 minutos Pedro Hum
berto com uma jogada toda 
pessc .tl marca o 5 e ultimo 
tento para o Vasco. O segun
do goal dos locais' foi marca
do precisamente aos 44 mi
nutos por intermédio de De- 
dé. No quadro vencedor me
rece destaque em primeiro 
plano o centro medio Araca- 
ti, Pernambuco e Bastos na 
defesa e P. Humberto, Pilo
to, Gilvandro no ataque.

As duas equipes estavam 
assim constituídas:

.VASCO DA CAMA — Bri 
gido. José e Bastos; Tatá, A - 
racati, e Pernambuco; Rolé, 
P. Humberto, Selfes, Piloto 
e Gilvandro.

CRUZEIRO — Oton, Perei
ra e Zé Victor; Quinca, De- 
bon (Tião) e Paulo; Caic*\ 
Bedé, Passarinho, Cearense 
e Tota.

Desta feita, porem, o jover* goleiro se antecipou ao valo
roso çomandante da vanguarda titular-,;qúe,,í^ut.?em cheio 
dentro Ba area, enquanto o s  oleiro, caUnq.inesiíij, recolhia 

pelota. Em materia de g o  ieiro, o scçptch «spt, bem ser
vido. . ,  . 4

Brilhante vitoria doPal 
meiras em Araraquara
Venceu, ícfmbem, o 7\[dcianal 
2m Jundiai, perdendo a Portu
guesa em Presidente Prudente

S. PAULO, 14 (Meridio
nal) — O Palmeira, a Portu
guesa de Desportos e o Nacio
nal estiveram, ontem, em a- 
ção tora desta capital.

0  conjunto palmeirense a l 
cançou espetacular vitoria 
em Araraquara. frente ao 
quadro do Paulista, pela con 
tagem 'de 5x0. Marcaram os 
tentos. Lima, Abelardo, P.v- 
nato (2) e F.amon.

O Nacional jogou em Jun
diai e venceu o quadro lortd 
do Paulista por 4x2. Já a 
Portuguesa de Desportos nao

Presidente Prudente, foi der
rotada pelo campeão local 
per 3x0.

Empataram Ponte 
Preta e Poriuguesí;

SantisíPJ

S. PAULO, 14 (Meridio
nal) — Na cidade de Santos, 
a Portuguesa Santista en
frentou, ontem, o quadro de 
Ponta Preta registrando-se

Fustigado por Cláudio, Castilho saiu precipitadamenté do 
arco, tendo o ponta com habilidade, atirado com sucesso 
Canhotinho ficou a olhar a trajetória da pelota, ntas 
Santos, observado por Bigcd e, conseguiu salva'.

------------------------------------------------- _ ------ - ----------------------—  ,.f ■ .  —

r u u u g u c a a  ------------
foi feliz, pois se exibindo em ‘ um empate de um' tento

Vitorioso o Santos 
em Rio Preto
■ S. PAULO. 14 (Meridio

nal) — O Santos, viee-cem- 
peão paulista, jogou, entorn
em Rio Preto contra o A- 
mcrica. local.

O encontro terminou com 
a vitoria do quadro santista 
por 2x1. Os goals foram mar 
cados por interir.ed;o de Pi- 
nhegas e Juvenal para o San 
tos, e Fortes, de penalty, pa
ra os locais.

Dr. Gcnarò Florio
Clinica .Médica « o  e da criança 

D oenças ilc senhoras 
Partos —  Perturbações (la G ra 
videz —  tratam ento das várlzes 

—  Ondas Curtas —  
E lctrocoagulação 

Coiísultoricrhr' residência: 
AvChidit Dio Kranco, 767

r Fpnv; 241*
H orário: 13,30 horas, em diante

l e i a m  o  S
“ ? linrio de Natal” i

£ UM PRODUTO DO LABORATÓRIO LICOR DE CACAU XAVIER S. A.

JOTA.VÊ_-Ff *#*»**(-(• P *  *

Suspenso aos 2 2  minutos do 
po o treino de ontem dos br
0  quadro reseiva vencia pela contagem de 3 x ’ -Protesto da assis
tência contra a súbita paralização do ensaio-Ccrlyle ( 2 ) ;  Bragui-

nha e Cláudio marcarem os tentos
RIO. 14 (Meridional) — 

Realixcu-se, ontem o ultimo 
treino dos jogadores brasi- 
leigop r,a concentração o fi
cial de Poços de Caldas, que 
foi assistido pelo sr. Rivada- 
via Correia Meyer, presiden
ta da CBD

O publico que compareceu 
á praça de desportos da Cal- 
denso foi dos mais numero
sos, em virtude do interesse 
de que estava, cercado o exer 
cicio, no qual seria lançado, 
em ação. o provável quadro 
titulmv

O primeiro tempo transcor
reu bçm movimentado, cum
prindo mesmo, o quadro bran 
co (titulares) atuação bem 
melhor que a dos verdes (re
servas), onde apenas a defe
sa aparecia comò ponto alto. 
Aliás, as duas retaguardas 
impressionaram bem.

Finda a primeira fase. o 
quadro branco apresentava

vantagem de um *ento a ze
ro, goal de Cláudio, aos 8  
minutos do jogo.

Para o segundo tempo, Fla- 
vio Costa fez substituir Cas
tilho, por Bino, escalando O- 
tavio no lugar de Lconidas e 
Chico no de Canhotinho, no 
time branco, e Jair, na equi
pe dos verdes, substituindo a 
Geninho. A  presença do 
meia-esquerda do Flamengo 
foi o bastante para Imprimir 
novo rumo ao jogo pasando, 
então, os Verdes a um desem
penho mais convincente e bri 
lhante. Assim, aos 11 minu
tos Carlile empatava e nova
mente Carlile, aos 16 minu
tos, assinalava o segundo ten
to dos verdes. Aos 20 minu
tos. a direção técnica subs
tituiu Carlile por Nininho e 
decorrido um minuto dessa 
muefança, o quadro verde e- 
levava a contagem para 3x1, 
por intermédio de Braguinha. 
Conquistado o goal o juiz

suspendeu o treino alegando j No quapiró verde, a 
que recebera instruções do j esteve kegtiiúRé todos 
técnico Flavio CMsta^ _A _-su- 
bita paralização d í  
provocou protestos da 
tencia, que se mostrara iVri- 
tac'a desde' a substituição 
Carlile pelo centro-avant^ 
paulista Nininho.

msaio
afesis-

OS MELHORES

Barbosa, Augusto, Danilo e 
Noronha foram as grandes 
figuras da defesa dos bran
cos. No ataque, ClaUd:o e 
Leonidas se destacaram. Zi- 
zinho prejudicou muito corn o 
seu jogo pessoal, sendo que 
Orlando foi dos mais esfor
çados.

Canhotinho treinou regu
larmente e Chico em apenas 
2 1  minutos .de jogo. não teve 
oportunidades. O mesmo se 
pode dizer com Otávio que. 
não obstante, fez jogadas no
táveis. . .

bem': Ar IvirgusrdaA  ei
vei» a uuürecer n<jf se-

1 'J F

1M:T!
goiy vejju n<£
gundo .tèTJÔ$*ríTüando, es-
paço pd e .2 U'nülnutqs, .golèou 
treá 'vézêtú ff;wefesa dos brpn- 
çosl Paragííaj».® Jpemir su- 

K ■ p 1 n ntayarre^nú:r<y memte Clau- 
tô^ -G a*lile  foi o 

melhor.-: .ç^yp-aw m te _.!err 
camjló’, ' .7^i- . a Orlan
do, e 'Geninhôl^E Braguinha, 
esteve" táníbemr em plano 
dertaeaçift, í .-jc  

Qs quç^ççsrjtrcinaram as
sim organiZadps:

B R Ã N Õ ü S ^  Barbosa. (Di- 
nó). Augusto e Wilson; Eli, 
E.anilo e: Noronha; Cláudio, 
Zizinho,.. Leonidas (Otávio),
Orlando " ç Gánhotinho (Chi
co) *

VERDES------ Castilho (Bar
fcosa),. Santos q Mauro; Bauer 
Rui e Bigode,;.Paraguaio, A - 
demj]-..pCarlile .Nininho-,. Ge 
ninhô f-JuirJ' e Braguinha.

ar



Política Estadual
Ainda o fracassado 
acordo - Ü.D.N.-P.S.D.

r (De Celso MOTA )
Terminaram ijie^neolica - 

mente,’ tom o se viu, os ' en
tendimentos --ttdeno- pessedis-

poli-
t J o  no Estado. At demarches, 
iiiciadas em tórno da condi- 
dftura João CWW£Í' á,. . 6 °* 
vérnançà,' >i|ora,
direção. pesseáista, considera
das definitivamente encer- 
ratlas, etri face.Jdo que se a- 
crSscentou, da recusa udé- 
nifta em aceitar o nome do 
senador Georgino Avelino, 
qtfe substituiu q. d o v-fif7 Joãt 
Câmara, cõffi o ÍJÍeotmer.to 
d^ste. '

Em comentário ha cerca de 
dóis meses tivemos oportuni
dade de prognosticar que o 
ptetendido acordo, desde en
tão, seria um dia concluído. 
Não viamos abismos profun- 
d ís  á consecução dessa en. 

fite, tão parecidas, no seu 
jnteudo e nas coxacteristL 
s, são as duas correntes, ho- 
' separadas talvez, por uma 
jestão pjuramente de riva- 
lades entre" chefes. Melhor 
r>3 tnos qce houve em 1945 

nosso. Estado, uma cisão 
uma lAiica e grande cor 

q u e  ççjpjprç militara 
como «m  hloco político. A  
partir desse ano, que marca 
o ádvejito da redemocratiza 
ção d«ipais, passoji-a existir 
o que - se podería - denominar 
a ala 'pessedista e-u ata ude- 
rvista áiaquele bloco, conheci
do còmo Partido Popular. Não 
prejudica o .mciocinio o fa 
tó muito cornupi em politica, 
de -uma -e eáitra ala, na oca-

no Pronto
Foram/atendidas, pél.o Ser

viço de Pronto Socorro do Hos- 
.pital Miguel. .Couto, sabádo e 
domingo, as seguintes pessoas: 
*)IA  12: -

Jaime Araújo, de 10 anos de 
idade, estudante, residente em 
São José de Mipibu’, com es- 
imagamento do quidrodaetilo 
da mao direita.

—  José Messias da Cruz, de 
52 anos de idade, agricultor, 
residente no município de Ita- 
retama, com fratura do terço 
superior .dá perna direita, con- 
êSquéncià de queda.
NO DIA 13:

Juarein Morena de Souza, de 
três anos de idade, residente á 
rua dos Pageus, com um, corpo 
estranho rio olho direito.

—  Maria da Conceição, de 
19 anos de idade, residente á 
av. Hermes da Fonseca, com 
intoxicação alimentar.

—  Simeão Marinho de An
drade, 2 0  anos de idade, eo- 
pierc>a.hte, residente á av. 1 1 , 
cor- esmagamonto devido cor- 
iè de uma serra, térido sido fei
ta amputação da falangite do£dQ.indicaiçlqr-.da rr.ão direita.

—  Sebastião Batista, de 25 s 
anos de idade, servente, resi
dente en). Igap6 j. cQin. uma fe 
rida incisà na região lombar 
esquerda.

*.4,^. Flfgaruo íábÇaníara, de
1 2  anos de idade, estudante, 
residente á rüa Machado de 
Àssis, €om eontusão do braço 
direito e da cabeça, motivado 
por queda. -

—  Pedro BAoncio, de 21 anos 
de idader pqdeiro, residente á 
rua Amapq Barreto, com uma 
ferida iniíSã na regiAoí-meta- 
carpiaha ê^edob iqdicàdor.v^- 
dio, ayulgr e miiutd» 
direita, por"ter *se-cortado com 
cilindro de padaria.

sião da desavença, terem a- 
traido talvez elementos que 
anteriormente gravitavam, 
em torno de outras agremia
ções. Movimento circunscrito 
unicamente á periferia, sem 
atingir o centro, e normalia- 
simo em qualquer rcajusta- 
mento político.

Hoje não vemos razão p*- 
ra julgar prejudicado o prog
nostico anterior, de que o' 
ansiado entendimento entre 
pessedistas e udenistás possa 
deixar de em breve ser con
cluído. Sabemos apenas que 
a entente não virá em bloco, 
de alto o. baixo. Serão ine
vitáveis rompimentos aqui e 
ali, de§te ou daquele chefe, 
desavenças resultantes de s! 
tuaçõeS criadas num ou nou 
tro município. E’ cedo po
rem para que as duas alas 
do antigo Partido Popular, 
mesmo em parte, voltem a se 
anastomosar. A  polarização 
das forças no nosso como noe 
dem ias Estados ocorrem quan 
do lançado no tablado nacio
nal o problema da .sucessão 
presidencial.

E teremos ent5o algumas 
surpresas, pelo imprevisto 
dos nomes, que resultarem 
das manobras e sondagens, 

óra em curso nos bastidores 
nacionais. Por enquanto ha 
apenas muita hipótese no cr. 
Tem-se ,por exemplo, como 
certa a candidatura Ademar 
de Barros. No entanto, há 
poucos dias um representan
te federal da UDN pelo nos
so Estado opinava pela im- 
possibilidade do lançamento 
do nome do governador de S. 
Paulo. E eram tão ponderá
veis as razões apontadas por 
esse atilado representante da 
UDN, como contra-indicando 
a apresentação do presidente 
nacional do PSD, que nao 
queremos perder a oportuni
dade de registra-las aqui. E’ 
que o vice-governador, que 
assumiría o executivo na ter
ra bandeirante na época da
desincompatibilização, nào
inspira confiança ao PSP e 
o sr. Ademar de Barros pro
vavelmente não correría, o 
risco de expor aos azares da 
sorte a maquina oficial cio

Chapa única para a mesa da Gamara
Ao que se diz as demarches seriam coijcluidas hoje

DIÁRIO DE NATAL
NATAL — Segunda-feira, 14 de Março de 1949

MovmientôtloFôro

Soubemos de boa fonte se 
processam no momento de
marches entre os três maio
res partidos1 com represen
tantes eleitos á Camara Mu
nicipal desta capitai, no sen
tido de uma chapa única, pa
ra a mesa. dirigente dos tra
balhos da casa durante a le
gislatura deste ano, a iniciar- 
se dia 1  do proximo mês.

As conversações estão sen
do conduzidos, em nome do 
PSD, pelo deputado Antanio 
Soares Filho; em nome do 
PSP, pelo deputado Abelardo 
Cálafange; em nome da UDN 
pelo vereador Gentil Ferrei
ra de Souza. Adianta-se que 
pessedistas e progressistas 
chegaram a acordo quanto 
.aos nomes a serem apresenta
dos na sessão inaugural da 
Camara, faltando apenas _c  
palavrâ da UDN, que seria 
dada hoje á noite pelo sr. 
Gentil Ferreira.

A chapa, respeitado o prin
cipio democrático da repre
sentação proporcional dos 
partidos nas Camara».- / teria 
sido elaborada pelo PSD, do- 
pois de ouvidos o povern^- 
dor. o prefeito, o Uder da 
maioria na Assembléia Es
tadual, os presidentes respec
tivos da Comissão Estadual e 
do Dirc-torio Municipal e os 
lideres do partido interessa 
dos na situação politiqa na 
capital.

Conseguimos saoer que os 
nomes indicados são Olavo 
Galvão (PSP), para a presi
dência; Gentil Ferreira (U 
D .N .) , para Io vice-presiden 
te; Luis Soares (PSD), para 
o° viee-presndente; Martinho 
Machado (PSD), para Io se
cretario; Sebastião Moreira 
(UDN ou FSP), para 2o secre 
tario; Manuel Rodrigues (P. 
R .P .) ,  para 3o secretario; 
João Santana (PSD), para 4o 
secretario.

Paira duvida quanto á indi
cação do sr. Sebastião Morei
ra, elemento apartidario. e

mesa da Camara Municipal, 
teremos dado}um grande pas
so no aprimoramento dos 

costumes políticos em nosso 
Estado. Será essa a primeira 
vez em que veremos respei

tado pelos partidos aqui o 
principio democrático univer
sal, da representação pro
porcional nas mesas dirigen
tes e comissões nos Parla
mentos.

Mais uma vitima de um 
“ conto de vigário”

Prosseguem suas atividades, 
nesta capital, os marreteiros

** ------- - , ------ 1 tt, eieiliciitu  Ctpai u ucuio, V--
Estado de maior concentra- » pelos votos evangelis-

rví 1 nn TM31C r, Tlfl i í ____J .. ri 'ção eleitoral do pais. E no 
presente estagio da nossa de
mocracia a máquina oficial 
representa ainda fator deci
sivo nos nossos pleitos no in
terior. Fala-se também, a- 
cresceryteva o representante 
udenistr, num eventual apoio 
dos 500 mil votos comunistas 
á candidatura paulista, si es
ta viesse a ser lançada. Es
sa aderão, todavia, é pouco 
provável, depois das profun
das maguas que os amigo do 
sr. Carlos Prestes conservam 
do governador dc São Paulo, 
feridas que resultaram de 
uma aliança anterior e des
feita com recriminações pela 
imprensa.

Mas voltemos ao Aio Gran
de do Norte. Ha quem afir
me já existe uma cisão la
tente nas fileiras dos dois 
rr.-aiorec partidos em nosso 
Estado. Essa divergência, a- 
crescentam, virá inevitavel
mente a furo com a sucessão 
presidencial. Trata-se.na rea
lidade de um antigo e unico 
blcco politieo. O espaço^ é o 
mesmo, porém o tempo é ou
tro que não o de 1934. N3o ê 
possível que um simples m o
vimento de cupola possa aco
modar todas as situações 
municipais. Ademais nin
guém pode prever o que o- 
c-orreria em nosso Estado no 
caro de uma candidatura do

tas, r.u legenda da Coligação; 
Desfeita esta, resta saber si 
o pastor Sebastião Moreira 
opinará pela UDN ou pelo 
Partido Social Progressista..

A  unica exigencia dos pro
gressistas teria sido para que 
a presidência continuasse 
com o sr. Olavo Galvão. O 
PSD, agora majoritário na 
casa, depois da defecção do 
sr. Demetrio de Viveiros, das 
fileiras progressistas para as 
pessedistas, partido que rei
vindicava também a presj- 
dencia, accedera afinal ás 
instâncias progressistas. p;n 
troca de quatro outros luga
res,, como representação ma
joritária, pum a' mesa de se
te. De uma primeira conver
sa preliminar com o sr. Gen
til Ferreira, contrapropusera 
este, em carater pessoal, que 
PSD, UDN e PSP ficassem 
com dois lugares cada uni, 
sendo a vaga restante cntr^y 
gue ao unico representante 
populista na Camara. O PSD, 
entretanto, não aceitara a 
Magestão, que denominou sn- 
lomônica, do sr. Gentil Fer- 
reira. preferindo manter a 
opinião de que a representa
ção deveria ser proporcional, 
de acordo com a praxe demo-, 
cratica consagrada e consti
tucional nos Parlamentos,

A  terem bom exito, T> que 
ardente mente desejamos, as 
presentes negociações em tor
no da chapa unica para a

Era pelas 4,30 da manhã, na 
estação central da Estrada de 
Ferro. Locomotiva de fogos a- 
cesos, pronta para partir den
tro de pouco mais de uma ho
ra, arrastando a composição de 
Angicos.

Ao ’ lusco-fusco da hora ma
tinal, Manoel Pedro fôra dos 
passageiros mais madrugadores 
a procurar lugar no trem e se 
debruçava pela janela do vagão, 
observando o movimento dos 
que entravam na gare. Enquan
to fumava o seu cigarro, Ma
noel Pedro se recordava dos 
«eus tres dias de permanência 
em Natal. Com Os créditos ban
cários trancados, conseguira a- 
qui com dificuldade, particu
larmente, um pequeno adianta
mento em dinheiro para o’  seu 
algodão, a ser colhido na pró
xima saíra no sertão. Ha vários 
anos a odisséa era a mesma, 
peregrinando em Natal, de por
ta em porta de negociantes de 
algodão, comprometendo as se- 
meaduras que com sacrifício 
deixara no sertão, em troca de 
um financiamento insuficiente

oneroso, que lhe proporcio
nasse a manutenção da íami- 
lia até a entrega do produto do 
seu trabalho ao agiota da ca
pital.
C A L Ç A D O S PELA M ETADE

DO CUSTO
Na plataforma da estação o 

movimento aumentava. Um des
ses zangões vendedores de bu- 
gingangas e quinquilharias ofe
recia por 300 crs. de janela em 
janela dos vagões, um par de 
sapatos de fabricação carioca, 
desses de couro de bezerre a- 
mevicano, com solado compli
cado de borracha. O artigo va- 
ha 500 crs. em qualquer sapa-

taria da cidade, alegava o zan
gão, mas se tratava de uma si
tuação apertada a resolver e 
se desfasia da mercadoria por 
300 crs.

O zangão passou também em 
frente ã janelinha do vagão on
de Manoel Pedro pensava nas 
suas lavouras. Apresentou o 
tentador par de sapatos, expos
tos numa caixa de papelão. A- 
legou o matuto que não preci
saria muito no sertão de cai- 
çados tão caros, para uma ou 
outra missa dominical. Entre
tanto, acrescentou Manoel Pe
dro, daria 150 crs. mais para
fazer um favor ao rapaz. O zan
gão deu de ombros, meio ofen 
dido pela contra-proposta, ,e 
continuou apregoando pelas de
mais janelas do vagão.
PA R TE  O TREM

Soaram as 6,10. O chefe da 
estação silva o sinal de parti
da do trem. A  locomotiva api
ta e começa lentamente a mo
vimentar a composição.

Manoel Pedro nem mais se 
lembrava dos sapatos que ha 
poucos instantes lhe haviam o- 
ferecido. Mas lá lhe reaparece 
com passos apressados o vende
dor, com a caixa de sapatos, 
devidamente fechada e embru
lhada. Não conseguira melhor 
preço e como estava realmen
te apertado aceitaria mesmo os 
150 crs.

Manoel Pedro mal leve tem
po de receber pela janela o 
embrulho e atirar ao rapaz na 
extremidade da plataforma as 
duas notas, uma cie 100 outra de 
50 crs.
F IZ E R A  O TIM A  C O M P R A ..  .

O trem em plena marcha. An
tes assim, pensava Manoel Pe
dro. Tivera afinal uma compen-

naldo Neto, acumulando feitos 
de quatro varas de Direito da 
capital:

Concedeu a Eítr^Ta Rodrigues 
de Freitas t> beneficio da jus
tiça gratuita, para apelar da 
Sentença que a destituiu da 
posse de suas filhas, nomean
do patrono o advògudo Tarci- 
so Medeiros.

—  A requerimento do advo
gado da Fazenda, mandou in
timar Frqncisca Ricardo Mon
teiro, para prestar compromis
so de inventariante e dar bens 
a inventario pelo falecimento 
do seu irmão, Brasil ano Alves 
Monteiro.

—  Presidiu audiência de 
instrução da ação de despejo, 
que Dulce Cruz promove pelo 
advogado Paulo de Viveiros, 
contra Adolfo Elias França, 
defendido este pelo advogado 
Jessé Café. A autora requer 
o imóvel para uso proprio.

— Presidiu audiência de ins
trução na ação executiva pro 
movida por Severino Paulo, pe
lo advogado Paulo Luz, contra 
Severino Germano, para rece
ber 2 2 . 0 0 0  crs., representados 
por uma promissória vencida.

—  A requerirnento de Paula 
& Irmãos, pelo advogado Rai
mundo Nonato ,mandou expe
dir rr. andado de citação contra 
Eipidio Falcão, para pagar... 
8 . 0 0 0  crs. representados por 
1 0  promissórias vencidas.

— Concedeu a Joel de Oli
veira o beneficio da justiça 
gratuita, para mover uma ação 
contra Noé Assunção, nomean
do patrono o advogado Jessé 
Café.

— A requerimento de Ma
noel Coelho de Souza e sua fi
lha menor, mandou citar a Cia. 
Força e Luz, para responder 
aos termos de uma ação de 
indenização, pelo atropelamen
to e morte, ex  agosto de 1944,

por um bonde da empresa, de 
Pedro Coelho de Souza.

— Nomeou Oscar Siqueira 
Sobrinho para avaliador dos 
bens de Heraclio Ribeiro Filho 
e Ezequiel Xavier Bezerra, que 
requerem os favores da lei de 
moratoria a pecuaristas.

Fatos policiais
Abalrroou com a 
corrente das Quintas

Ontem, ás 13 e 13 horas, o  
caminhão de placa 133 oficial 
pertencente ao Departamep- 
to do Serviço Nacional de 
Malaria, dirigido na ocasião 
pelo motorista Francisco D. 
de Assis, foi de encontro 
com a corrente do posto das 
Quintas, quebrando-a, assim 
como o veio de mão que m o
vimenta a referida corrente.

O imprudente motorista 
não fez parada, tendo ainda 
dito indiretas aos guardas, 
tais como “ o carro é oficiei” ; 
“ isto tudo pertence ao go
verno” , etc., continuando «U3  
viagem indiferente ao acon
tecido.

O caso foi levado ao c<— 
nhecimènto da Inspetoria dr» 
Transito, tendo um perito vc-> 
riiicado q , procadencia fia 
parte.

Movimentam-se os mo- 
çosj espiritas de Natal
Instalada a União.da Mocida 

de Espirita-Outras notas

C L I P P E R ,  o rádio de maior aceitação 
popular. Hoje em dia'todos podem adquirir 
um rádio, graças ás facilidades de pagamen
to concedidas pelos distribuidores

&  O u w r// / %

J (ÍIIPPEH à

sr, Getulio Vaigas ou de um 
nome recomendado por ele s
que estivesse em oposição a 
uma candidatura pessedjsta.
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RUA CORONEL BONIFÁCIO, 194

D R .  J A C O B  V O L F S O N
(Carta de Aperfeiçoamento nt Argentina) 

OLHOS. VIDOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇÕES E TRATAMENTOS 

CainlUr!»: Praça Joio Maria, n.* (4 — fone: 1171 
-  GranKu: — D u 15 í i  17 hora*

— á-K---- — '---------  -

Reunir=se.ão ama 
nhã, a Diretoria e os 
Conselhos Fiscal e 
Consultivo do Cen 
tro de Imprensa S.A.

j!
,Em sua sede, reunir-se-ãò 

amanhã, ás 10 horas, a Dire
toria e os Conselhos Fiscal e 
Consultivo do Centro de Im
prensa S. A.

Pnra essa sessão, mensal: 
conjunta, dos orgãos adminis 
írativos da sociedade e que, 
pelos Estatutos, tomarão co
nhecimento dos negocios do 
Centro, são convidados os srs. 
J. G. Meira Lima, Pedro Sil
va, dr Ricardo Barreto, Oscar 
Pinheiro de .Freitas, Iolando 
Cocentino, Jósé Avelino, Gu- 
mercindo Saraiva, Teodorico 
Bezerra, dr. Paulo Vi.v.eiros, 
Luiz Veiga. Miguel Ferreira 
Néto, Sinval Potl de Lirr q, 
Padre Eugênio Sales, dr. Oto 
Guena. Prof. Ulisses de Gcis, 
dr. Aldo Fernandes, Oton O- 
: orio, Amaro Mesquita e Fe
lipe de Andrade

Teve lugar entem, pela 
manhã, com a pzesença de 
representações das Mocida
des adesistas e quasi todos 
os Centros Espiritas, bem co
mo do Departamento Femini
no da F.E.N.R a solenidade 
de instalação da União da 
Mocidade Espirita Norte-Rio-, 
grandense

DETALHE DA
REUNIÃO

Escolhida a mesa dirigente, 
foi lida a ata da sessão pre 
paratoria, sendo logo após 
feita a leitura do projeto dos 
Estatutos da União, pelo sr. 
Sebastião Avelino de Mace
do.

Facultada a palavra, fala
ram os srs. Felipe Soares de 
Melo, Orlando Galvão, Lin- 
dolfo Coutinho o José Augus
to da Costa.

Em seguida ô* escolhida_a 
diretoria Provisória da União 
constituída dos jovens: Isma
el Neves, José Roque Mar
tins, Romeu Amoras, Risete 
Ribeiro e Ivone Emerenciano.

O APOIO DA FEDERAÇAO
ESPIRITA

Ainda facultada 
falou o sr. José

palavra,
Anselmo,

presidente da Federação Es
pirita Riograndense do Nor

te, apresentando, em nome 
dos seus companheiros dc 
Diretoria, o apoio daquela 
sociedade ao movimento ju 
venil espirita que naquele 
instante firmava os seus pri
meiros' passos.

Houve alegria geral no 
seio da Mocidade Espirita, 
falando ainda o sr. Sebastião 
Avelino e o jovem Ismael 
Neves, congratulando-se pe
la atitude louvável dos diri
gentes da Federação Espirita, 
ao atender com simpatia, ás 
aspiriações dos moços.

NOVA REUNIÃO, DOMIN
GO A ’ TARDE
Nessa ocasião, foi marcada 

nova assembléia dos moços 
para domingo á tarde, dia 
20, na sede da Federação Es
pirita, á av. Rodrigues Alvçs, 
779, no Tirol.

Na sessão em apreço, serão 
discutidos e aprovados os Es
tatutos da União, bem como 
eleita a primeira diretoria 
efetiva da agremiação.

Nessa oportunidade, reali
zar-se-á também a terceira 
concentração das Mocidades 
Espiritas preparatória dp Se
mana do Moço Espirita.

São convidados para essa 
reunião não só os moços es
piritas como toda a familia 
espirita natalense.
..a )  A Comissão Promotora.

Em Natal o dr. Dix= 
sept Rosado
Encontram-se desde saba- 

do nesta capital, procedentes 
de Mossoró o prefeito Dix- 
sept Rosado e o deputado 
Mario Negocio de Almeida, 
pertencente a bancada d.a 
UDN na Assembléia Estadual

Os dois políticos mossoro- 
enses deverão regressar a_ zo
na ceste hoje ou amanhã.

;ação nesta viagem a Natal, 
domprara por 150 crs. sapatos 
le 500, que lhe durariam vári
os anos, a julgar que' apenas 
aos domingos e em dia de elei
ção iria retirá-los da caixa. 
Nem bem o trem alcançara a 
iroxima estação e já Manoel 
Pedro conversava animadamen- 
e com o companheiro cie pol

trona, sobre a excelente tran
sação que fizera com o enfor
cado da plataforma. Quis mos
trar o artigo ao companheiro 
basbaque e com cuidado desem
brulhou a mercadoria. Dentro 
da caixa, entretanto, dura de
cepção, apenas dois tijolos en
volvidos em papel celofane. 
Caira num logro. O malandro 
cia plataforma prepara adrede 
ciuas caixas, uma com o par cie 
sapatos, para embair o incauto, 
outra devidamente embrulhada, 
com os dois tijolos, para entre
gar na ocasição da largada do 
trem.

Essa foi' mais marrelagem dps 
vigaristas nesta capital. A  ' his
toria é autentica, narrada pelo 
nosso informante. E’ imaginá
rio apenas o nome da vítima.

Mdvimenta-se o De= 
partamento Social 

dc Brasil Club
Amanhã o diretor social do 

Brasil Clube sr. Ademar de 
Galhardo Gomes, com o apoio 
do presidente daquele sodali- 
cio sr. Joaquim Vítor de Ho 
landa, apresentará uma de
monstração da Receita e Des 
pesa do Clube, pedindo tam
bém a ampliação da progra
mação das festividades men
sais daquela sociedade. ^ £ ' 
pensamento também do dire
tor social apresentar um 
plano para uma campanha 
de recrutamento de novos 
soçios, sem joia, no periodo 
do 15 de março a 3 de maio 
do corrente anu

Ao que parece será plena- 
mente vitoriosa essa nova 
campanha do Brasil Clube

Em nova fase o progra
ma Ilustração Musical, 

na Rádio Potí
A partir de hoje, terá no

va orientação o programa 
Ilustração Musical, que' vem 
sendo apresentaclq todas "3 
segundas Feiras ás 20 horas, 
na Radio Poti.

Em lugar dos alunos: do
Curso Waldema.r de Almeida 
o programa será organizado 
com gravações a cargo dos 
mais famosos artistas do 
mundo, interpretando obras 
de compositores celebres. _ 

Ilustração Musical^ sera 
precedido de explicações pa
ra melhor orientar os ouvin
tes ,aproximando-os cada vez 
mais da legitima arte musi
cal.

O programa desta noite, 
está assim organizado; .

ADdlGIO (da Sonata »n  
Luar) de Beethovem — Pia
nista: I. J. Paderewskl.

MINUETO (em sol maior 
aop. 4) de I. J. Paderewskl 
— Pianista: o autor

NOTURNO (em Mi bemol 
maior, op. 9 de Chopiu — Pia
nista: Artur Rubinsteln 

JARDINS SOUS LA PLUIE 
de Deitussy —

Pianista: .Cláudio Arrau 
DANSE de Delmssy — 
Pianista: Cláudio Arrau 
As gravações serac forneci 

das pela firma desta Praça- 
Carlos Lamas cooperando as
sim para o exito desta inicia
tiva em prol da divulgação 
da boa rnusica.

------°o°------
NO DIA 24 O CONCERTO 

DE ITALO BAÔINí
Contratado pela Sociedade 

de Cultura Musical, devera 
realizar um concerto de vio
loncelo, no dia 24 o jovem 
artista conterrâneo ítalo Bv- 
bini. ' ‘

A presença em Natal <;o 
notável violoncelista pre
miado recentemente pem 
Governo ue Pernambuco, e*- 
t ú provocando o mais vivo 
interesse dada as qualidade» 
invulgares que ornam a eu» 
personalidade.

O concerto de ítalo Rabinl 
terá pois a virtude de pro
porcionar aos amantes da ar
te interpretativa uma noita
da de esplendor por eoinci- 
denciaiBhl Rlp3 o
dir com a data que assinala 
mais um aniversário de exis
tência do velho fc tradicional 
Teatro Carlos Gomes.

Os ingressos serão vendi
dos ao preço de 2 0 , 0 0  e esta
rão a venda a partir do dia 
Ifi no Instituto de Musica « 
no cscritorio da firma Carlos 
Lamas.

Os socios devçrão apresen
tar na pertaria a carteira 
social com o recibo n° 3.

Pedro Vargas será apresentado no Ciite Rio Grande
Patrocínio exclusivo d' A Graciosa e da Joalheria Brasil -Fechado na ma

nhã de hoje o imoortante contrato de publicidade
* . i  **___ i iA rxrv\ Tviw narnti- SPTltaCTtPS ri

Já estão definitiva mente as
sentadas as apresentações de 
Pedro Vargas em Natal. O 
grande cantor mexicano que 
é sem qualquer exagero o  majs 
Caro artista que até hoje veio 
a Natal Será apresentado no 
cine-teatro Rio Grande, a gran

de casa' de espetáculos feita 
para conforto dos natalensea 
por um grupo de abnegados 
amigos da terra potiguar. Na 
maphã de .hoje presentes dire
tores da é.r.issora natalense 
dos Diários e Rádios Associa

dos e os srs. Kalil Aby Faraj, 
propretário da A Graciosa a 
.Tamil M. Nacer, proprietário 
da Joalheria Brasil, foi fecha
do o contrato de publicidade 
aue garante 3  exclusividade 
daquele artista ps duas impor
tantes organisações comerciais 
de nossa terra que brevemen
te se fundirão numa só, para 
oferecer aos Seus clientes um 
estabelecimento onde imperará 
o luxo. o conforto e a modici- 
dade de pre;os. De feito. A 
Joalheria Brasil e A uraciosa 
que constituirão uma só org'a

nisação estão já em preparati
vos nara a sua instalação de- 
fihitiva á Av. Rio Branco, no 
ponto mais central da cidade 
f> ali organisarão um estabe
lecimento á altura do crogre' 
so da capital potiguar.

4 PRESF,NTAÇÕD> NO CINE 
TEATRO R IG  &RANDF.

- Pedro Vargas estreará em 
Natal no dia 26. no cine-teatro 
Rio Grande com; ingressos nu
merados e vendida apenas a 
lotação do cinema. As apre-

sentaçMes de Pedro Vargas em 
Natal, conforme galientámos 
ac ma. terão o patrocínio ex
clusivo de A G;*ciosa e da Joa
lheria Brasil, duas organisa- 
ções oue há muito servem á 
capital potiguar e que dentro 
em breve cm novas e luxuosas 
instalaçPos :.e  fundirão nump 
só firma para melhor servir á 
sua cl!ente'a. Os ingressos pa
ra os festivais Pedro YprgaS 
passarão a ser vendidos a par
tir do dia 18 na bilheteria do 
cine-teatro Rio Grande ao pre
ço de Cr$ 20,00.



Instala-se hoje, o Congresso Nacional
S ^ i " â S J : i Seria*Prorr°S ado °  mandato de Dutra
gemido presidente da 

^[Republica
» RIO, 15 (Meridional) —  Se
rá hoje 'solenemente instalado 
no Palãírio Tiradentes, o Con
gresso Nacional, para a legis
latura do corrente ano. O ba
talhão de guardas formará cti 
ante d0  edifício, ao qual com 
(parecerão o representante do 
chefe do governo, o presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
o  cardeal-arcebispo do Rio de 
Janeiro e outras peíeoimlida 
des.

Será lida na sessão inaugu
ral, a mensagem do presidente 
da Republica, _ ,

O SR. GEORGINO AVELI. 
NO NA PRESIDÊNCIA DOS

TRABALHQS
RIO, 15 (Meridional) — O 

Congresso Nacional se instala 
rá hoje solenemente sob a 
presidência do sr. Georgino 
Avelino, em vista de estar 
ausente o senador M elo Viana 
Alem  da instalação o Con
gresso receberá a mensagem 
anual do presidente Dutra 
compreendendo um relatorio 
daS atividades administrati
vas do ano passado. O impor
tante documento deverá ser 
entregue á mesa pelo chefe 
da Casa Civil do presidente

0  abastecimento 
de carne para 
São Paulo

RIO. 14 (Meridional) —  A 
comissão inter-parlamentar da 
inquérito para estudar a solu
ção do abastecimento de carne 
de São Paulo, concluirá hoje 
seus trabalhos, entregando as 
sugestões ao governo, num 
completo relatório sobre o as
sunto.

Seu presidente, senador Al
fredo Nasser, disse á reporta 
gem que não é de esperar que 
a comissão parlamentar procu
re influir por qualquer meio 
■na solução da atual crise, pre
tendendo apenas equacionar o 
problema e formular suges- 
tlfes, para uma solução per
manente do abastecimento do 
carne.

Realizadas as eíei= 
ções em 64 munici= 
pios paulistas
S. PAULO, 15 (Meridional) 

— Realizaram-se as eleições 
nos 64 municípios criados re
centemente. Verificou-se em 
todos, a mesma opinião de 
propositos assinalada em face 
da conquista da autonomia, 
que resultou na apresentação- 
de candidaturas únicas para 
as cadeiras de vereadores.

Nos municípios onde foram 
apresentadas varias chapas, a 
campanha eleitoral suscitou 
uma ambiente de inquietação 
com possibilidade mesmo, de 
conflitos. O pleito, todavia, 
decorreu na mais completa 
ordem, lamentando-se unica
mente que em muitos luga
res a percentagem de absten
ções tenha atingido até 509c, 
como por exemplo em São 
Caetano, onde compareceram 
5.197 dos 10.420 eleitores ins
critos. No município de Braz 
inscreveram-se 527 eleitores, 
tendo comparecido apenas 
268

da Republica e será lido ime
diatamente pelo primeiro se
cretario.
RESUMO DA MENSAGEM

PRESIDENCIAL
RIO, 15 (Meridional) — Um 

resumo da mensagem do pre
sidente Dutra será lida na reu
nião do Congresso Nacional. 
A imensagem trata dentre ou
tras coisas, da convocação ex
traordinária, faz um balanço 
dos três anos de governo, re
fere-se á dispersão de verbas, 
comenta a situação da juta e 
do trigo, considerando-as duas 
vitórias do governo, analisa a 
atuação moderadora do gover
no, a política interna e exter
na, o intercâmbio cultural, as 
relaçdes internacionais, a de
fesa nacional, a política social 
trabalista, a imigração e colo
nização e assuntos correlatas.
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Sensivelfalteração [na situação política paulista
Fala-se ainda em interven
ção no estado bandeirante
Em  se] fundamentaria o pedido

Declinou do convite 
o sr. Osvaldo 

Aranha
RIO, 15 (Meridional)

Nos Estados Unidos será efe
tuada em breve uma grande 
reunião «los nomes internacio 
nais em evidencia, devendo 
nela ser debatidos, os mais 
palpitantes temas da atuali
dade de todos os setores do 
mundo. Comparecerão os ho
mens públicos os mais cnsa- 
grados nas cinca partes do 
mundo,

Especialmente convidado, o  
sr. Osvaldo Aranha declinou 
gentilmente do convite, sob a 
alegação de não poder ausen
tar-se no momento, do Bra
sil.

Intenso fogo de 
artilharia n i  
laguslavia

TRIEST), 15 (UP) — Pou
co antes da meia noite foi ou
vido intenso fôgo de artilha
ria vindo da Iugoslávia. Fon
tes aliadas dizem acreditar 
tratar-se de canhões de 8 8  mi- 
iimetros. Na opinião das au
toridades, deve tratar-se de 
manobras do exército iugosla
vo, embora não tenha sido fei
ta qualquer comunicação a res
peito. - .

RIO, 15 (Meridional) — A 
situação política de S. Paulo 
nos últimos dias sofreu sensi
vel alteração com a eleição do 
sr. Cirilo Junior para a presi
dência da Camara Federal o  
principalmente com a vitoria 
do sr. Brasilio Machado Neto, 
candidato da corrente oposicio
nista na Assembléia Legisla
tiva paulista. Segundo o ma
tutino “ A Manhã” , nos uitimos 
dias avolumaram-se as versões 
sobre o novo movimento de in
tervenção em São Paulo, acres

centando que. ontem certos cír
culos de responsabilidade do 
governo, pó" provocação do 
Congresso teria agora elemen
to novo em qué fundamentar 
uma posgivel intervenção em 
São Paulo, a qual se funda

mentaria no artigo oitavo, ca
pitulo de crimes, contra a sç- 

1 gurança interníf do pais e da 
Constituição, isto porque se
gundo consta, a .jogo é pratica
do de modo desenfreado em 
todo o território de São Paulo

Aindafas acusações ao 
Instituto Feminino Mo

delo 3de São P atilo
S. PAULO, 15 (Meridional) 

— O sr. Roberto Grassi ocu
pou a tribuna da Camara 
Municipal, para relembrar 
as acusações que formulara 
á direção do Instituto Femi
nino Modelo de Penha, cons
tituído de menores, responsa
bilizando o sr. Luiz Toledo, 
diretor do Serviço de Meno
res do Estado, pelos espanca
mentos e maus trato? inflin- 
gidos ás ~menores''  recolhidas 
aquele Instituto.

Criticou o sr. Toledo por 
haver nomeado uma comis
são de subordinados seus, pa

ra apurar as irregularidade? 
denunciadas. Denunciou que 
os espancamentos em plena 
rua, das menores Tereza Ca
margo e Joana Santos, enca
minhadas á Policia e cujo fa 
to fora denunciado pela im 
prensa, confirmava sua de
nuncia. Pediu no final, o a- 
fastamento do sr. Luis Tole
do do cargo que vem ocupan
do.

O presidente ,a seguir no
meou uma comissão para a- 
purar a veracidade das de
nuncias.

Aceitou suajeandidatura 
para o Congressdtj f

NOVA YORK, 15 (UP) — 
Sabe-se que o sr, Franklin 
Roosevelt Junior aceitou sua

candidatura para a cadeira 
do Congresso que ficou vaga 
na semana passada, em vlrtu-

Pedida a queda do
gabinete japonês --

Demonstração monstro em T o k io 1
TOKJO, 15 (UP) — Uma 

multidão calculada em cem 
mil trabalhadores realizou 
uma demonstração cm  frente 
ao Palacio Imperial, pedindo 
a queda do gabinete Yoshida.

Os promotores da manifes
tação, inclusive comunistas e

socialistas da esquerda, ale
garam que duzentas mil pes
soas dela participaram, a des 
peito da chuva. Pela primei

ra vez, os comunistas carre
garam bandeiras da China 
Comunista.

Em abril ?o senhor Vargas lestará no'Rio
7. .  ‘ Nenhum acordo

Sem importância as altera- 
(Sos no governo russo -

TOKIO, 15 (UP) — Mem
bros da missão soviética no 
Japão declararam que não 
tem grande importância, as 
recentes alterações nos altos 
circulos do governo russo.

Os soviéticos, -inclusive um, 
alto funcionário' recém che
gado de Moscou, disseram: 
“ Nós, os russos, compreende
mos porque Molotov foi des
tituído de suas funções de 
ministro do Exterior e não 
emprestamos tanta importân
cia ao fato como fazem os 
britânicos e norte-americanos 
Molotov estava sobrecarrega
do de tarefas. E’ claro que 
Vishinsky, que é um homem 
capaz, poderá desincumblr-se 
de muitos trabalhos que se

achavam sobre os ombros de 
Molotov.

Apoiarão o Pacto do 
Atlântico os munar 
quistas italianos

ROMA, 15 (UP) — Os de
putados monarquistas anun
ciaram que apoiarão o Pacto 
de Segurança do Atlântico 
Norte. Dessa forma, o gover 
no conta agora com 329 vo
tos a favor do tratado, o que 
lhe asegura a maioria, mes
mo que oh socialistas da di
reita não votem em seu o- 
poio.

com re la ç ã o 1 
a sucessão

RIO, 15 (Meridional) —  Um 
elemento do PTB que esteve 
há pouco no Rio Grande do 
Sul, onde se avistou com o 
sr. Getulio Vargas, em pales
tra com a reportagem, decla
rou que o senador gauchp vi
rá ao Rio logo depois de seu 
aniversário, a 19 de abril, de
vendo chegar aqui no fimi da- 
auele mês ou no principio de 
maio.

Acrescentou que o sr. Getu
lio Vargas confirmou cue até 
o momento não tem êle ou o 
PTB, qualquer acordo em. re
ação ao problema da sucessão 
presidencial. Adisntou que 
pela conversa que manteve 
com o senador Vargas, pode 
dizer que o Partido Trabalhista 
terá um candidato próprio 
se entrar em acordo, só o fa
rá no âmbito estadual.

de do falecimento do depu
tado Sol Bloom.

O sr. Robert BIakie> lider 
democrático do 13° Distrito, 
que abrange a maior parte 
do oeste de Manhattã, decla
rou estar apoiando o sr. R oo
sevelt e submeterá seu nome 
no comitê executivo do Dis- 
trito-

Ainda o preenchi= 
mento das vagas 
comunistas
RIO, 15 (Meridional) — O 

“Diário Carioca” tratando do 
preenchimento das vagas co
munistas no Senado na Cama 
ra Federal e nas Assembléias 
Estaduais acentua que o Tri
bunal Eleitoral entrando em 
ferias no dia 31 do corrente, 
somente em abril poderá tra
tar do assunto, afirmando 
que o Tribunal determinará 
aos Tribunais Regionais a re
visão dos quocientes eleito, 
rais, em vez de conferir di- 
retamente a estes últimos o 
cumprimento da medida.

Mais adiante diz o “ Diário 
Carioca” que alguns juizes 
como os srs. Sá Filho e Ri
beiro da Costa, do Supremo 
Tribunal Eleitoral, por exem
plo, que se pronunciaram con 
tra o fechamento do Partido 
Comunista e contra a cassação 
de mandatos, poderão sob 
vários pretextos, retardar a 
aplicação da lei sancionada. 
Conclue o jornal, sugerindo 
a convocação extraordinária 
do Tribunal.

O  projeto 
que terá a -  
preseutado 
pelo deputa
do Negreiros 
Falcão
Ouvido o sr. Pia
do Kelly

RIO, l í  (Meridional) — O 
ambiente político é de expec
tativa diante das declarações 
formuladas pelo deputf^lo Na-
greiros Falcão do PSD baiano, 
anunciando que apresentará 
dentro de doucos dias d Cama
ra um projeto prorrogando por 
n-.ais um ano o mandato do 
presidente Dutra. A propósi
to a reportagem procurou ou
vir o sr. Prado Kelly, presi
dente da UDN que declarou o 
seguinte quanto a posição de 
seú partido em relação ao pro
jeto: “ A UDN não poderá ad
mitir a aprovação do projeto, 
se é que o sr. Negreiros Fal
cão de fato vai apresenta-lt>. 
Politicamente o assunto não 
desperta interesse que se lhe 
quer emprestar, em vista das 
declarações feitas e reiteradas 
de Dutra que juridicamente 
considero uma tese defendida 
e como contraria aos princípios 
do dieitio publico e a inspira
ção do regime democrático.

Reorganiza
ria o P.S.T. 
paulista

S. PAULO. 15 ( Meridional) 
— Corriam íuomres segundo 
os quais o sr. Marrey Junior 
estaria incumbido efê organizar 
o Partido SociaL. Trabalhista 
em São Paulo.

Ouvido pela reportagem, o 
ur. Marrey Junior informou 
que realmente suas tendências 
são trabalhistas, mas que ain 
da não torrou posição. Acredi
ta-se porém que êle ingresse 
no Partido Trabalhista Brasi
leiro.

FOGO NOS ESTÚDIOS E NO AUDITORIO DA RADIO TüpP
__ Vemos na gravura acima, um flagrante do sinistro, quando as
chamas lavravam furiosamente nos 5. e 6.“ andares do Edifício. 

(Foto da Agencia Meridional" para o DIÁRIO DE N ATAL)

Minas, coesa para a sucessão
BELO HORIZONTE, 15 

(Meridional) — Um fato da 
maior importância, que foi 
recebido nos meios políticos 
como sinal de que Minas s& 
apresentará coesa no prelio 
da sucessão presidencial, o- 
correu aqui, na eleição da co
missão executiva da Assem
bléia Legislativa.

Lideres de diversas banca
das, com assento no Parla

mento mineiro, estiveram 
reunidos, apreciando a pro
posta do sr. Tancredo Neves, 
do PSD, para que todas as 
agremiações partidarías se 
fizessem representar na 
mesa. O gesto do PSD foi re

cebido com simpatias gerais.
Para presidente da comis

são executiva foi eleito- ty sr. 
Américo Costa, do PSD libe-

Nomeado comandan 
te da 8* Região Mi= 
lítar, o gal João 

Daud Fabricio
RIO, 15 (Meridional) — O 

presidente da Republica assi
nou decretos na pasta da 
Guerra, nofneando os gene
rais João Daudt Fabricio, co
mandante da 8 a Região Mili
tar Otávio Sardanha Mazza, 
comandante da 3a Divisão do 
Infantaria; Gastão Augusto 
Cunha, sub-comandante da 
mesma Divisão; José Felinto 
Trajano de Oliveira, diretor 
de obras e fortificações do 
Exercito.

ral; para vices-presidentes os 
srs. Cândido Uchôa, do PTB 
e Juarez Carmo, do PR; para 
secretários os srs. Rondon Pa 
checo, da UDN, João Camilo', 
do PSD, Cesar Seragi, do 
PSP e Jazen Albergaria do 
PDC.

Elogiada] a atuaçãofdo 
sr. L inco ln  Feliciano^
Disposto a controlar a Assembléia 

paulista o bloco oposicionista
S. PAULO, 15 (Meridional) 

— O deputado Lincoln Feli- 
ciano, que acaba de deixar a 
presidência da Assembléia, 
recebeu um telegrama assi
nado pelos srs. Cirilo Junior,

Noveii Junior,' Costa Neto. 
Cardoso Melo Neto, Edfar 
Pereira, Alves Palma, Plinio 
Cavalcanti, João Martins Fi
lho, Machado Coelho e Ma
ciel de Castro, elogiando sua

Serãolchamados perante o 
Comitê judiciário da Camara

WASHINGTON, 16 (UP) 
— O deputado Francis Walter 
presidente do Comitê Judiciá
rio da Cansara, declarou pre

tender charnar os srs. Wiili- 
am Foster e Eugene Dennis, 
presidente e secretario do

Partido Comunista dos Est%, 
dos Unidos, respectivamente, 
perante aquele orgão, afim 
de declararem publicamente 
se tentarão fazer sabotagem 
na eventualidade de ums 
guerra entre os Estados Uni
dos e a Rússia.

Os dois lideres comunistas 
serão intimados, logo que *> 
Comitê comece jx  estudar o 
projeto do deputado Franeh*

Walter, casando a todos os 
comunistas a cidadania nor
te-americana.

atuação na presidência da 
Camara Estadual.

Informa-se que o bloco o- 
posicionista, com a vitoria 
de sabado, está disposto o 
controlar a situação da As
sembléia. com o apoio do gru
po do sr. Oliveira Costa, ten
do em vista as declarações 
daquele lider, no sentido de 
que jamais passara pela sua 
cabeça, a ideia de abandonar 
o PSD, eom cuja orientação 
de oposição construtiva, o go
verno estava e continua a 
estar de pleno acordo.

Apuramos que será organi
zada uma comissão inter-par 
lamentar para controlar os 
trabalhos do bloco opoiici®. 
nista, _ ,
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fl grande bata 
lha de Klossoró

SJgtuj . p
ifel:No ‘ S tu  memória! apelo ao 
presidente1 'Eur.co Gaspar D i- 

. trsv pleiteando a ajuda da 
União n:. iadtaía,ião de um (ser 

rbvlçbf-âfe oiabaâleci-Tento dágua 
e.m Mossipti?’. ó.pm feito daque 

. .fe,jnuniVi'x:iô çajiénta que exis-

A hora das decisões«  ^  _ÍA C T A  DIURNA

, ta^lÉxr plagio ;■ para instalação substancial entre essas 
'■' ■ *». <r' j. 1 ve,sò<\. o Secr etario Ro>A •provosdi-iaÇ'pí'1'fettamente apto .

Há muitas questões interes
santes da ética jornalística re
lacionadas com o alvoroço que 
provocou a entrevista coletiva 
concedida pelo Secretario Roy- 
all na embaixada americana em 
Toquio em princípios de feve
reiro.

Embora haja algumas, não
são mu itas as duvicias a respei- 
to do que êle disse. O cones- 
ponáente da United Press ou- 
v.u-o dizer que tinha "graves 
duvidas” de que em caso de 
guena, “ valesse a pena" con
serva. o Japão e empreender a 
"tarefa de alimentar 80 milhões 
de civis". O correspondente da 
Associated Press diz que o Se
cretario Royall não «eu "indi
cação... de que os Estados t i 
nidos pretendam retirar-se do 
Japão” , mas afirma; que, no 
correr da entrevista, *‘ o que 
ele . tez apenas foi levantar es-\ 
ta questão fundamental: Esta- 
: âo os Estados Unipos obriga
dos a defender o Japão? O Se
cretario, depois de levantar a 
questão, respondeu negativa
mente. O General Douglas Mac 
Aithur, porem, disse "sim ".

Embora nãtr haja diferença 
duas 

Royall es-
ã petie .ente dentro dos

W ALTER LIPP.MANK 

Copyrlgth dos “ D. A.*:

nossa política externa. Não há 
ouvida, porque o fato é do co
nhecimento publico, que o Ge
neral Mac Arthur pediu refor
ços e que estes lhe foram ne
gados pelos chefes de Estado 
Maior. Esies tem desatendido 
muitos pedidos semelhantes — 
aos que acham que- ctevemos 
estabelecer-nos solidamente na 
Coréia, dos que acham que de
vemos dar apoio militar a Chi- 
ang Kai Cheio, dos que pensam 
que o Sueste da A;pa está a- 
meaçado e deve ser fortificado, 
que o Irã está ameaçado, que 
a Grécia precisa ainda de mais 
auxilio militar, que q transpoi - 
le aéreo para Berlim deve ser 
ampliado e, mais recentemente, 
que a Noruegua deve ser aten- 
ciiaa em todas as suas necessi
dades. Todas essas solicitações

vêm acrescentar-se ao rearma
mento da Europa Ocidental de 
icordo com o Pacto do Atlânti
co*

Aí temos, pois, de maneira 
concrjta e não mais sob a for
ma de retórica diplomática,, a 
prova da famosa política de re
sistência também conhecida co
ma Doutrina de Truman. Con
forme o que declarou há dois 
anos o sr. Trumau: "A  politi- 
ca dos Estados Unidos, deve ser 
a de apoia, os povos livres que 
estão procurando resistir ás ten
tativas de domínio por parte 
de minorias armarias ou em 
virtude de pressão externa” . 
Na opinião do General Mac Ar 
íhur e dos japoneses, de Chiang 
Kai Chek e no deputado Judd 
do governo grego, dos alemães 
do Oeste, dos habitantes da zo-

R E T R A T O  D O  B R A S IL

eotretqnto, pára ir solucior.an-.j seus direitl,.s em negar o fa ú 
do li situação’. E que as d e s - ' Sabe-se que a entrevista cole-

FEIJÃO E ARROZ
, .n^íi^Êai-a,: a ■ re

. " ..jpuUjêGs de- cruzeiros. Tudo 
■ ;=:iqud"íe’.fÍEÍr, na concretização 

dessas obras assim esquema- 
...tizodas, er.tvps&r se-á. poste- 

.''^. pjormènte,.sern prejuízo ou e,.n- 
dei. quaisquer espécie 

a u r . . 1 serviço i de'initivo, que 
•• ddnlJrréendaVjalé.r do abasteci- 

*‘ í*5ment0 , . 5  sã.nçamento.
,.f ,Bstfséee*»os,'qUe; em faee da 

> fãi-. eihergoncigi;' não poderá o 
4 1 gcríOttTo- (federal recusar o 
fL' , gpoiò pleiteado. Só mesmo se. 

,,;não tjver jhtçresse em atendei 
.aos xecíamos, justíssimos, do 
grande .xunicipio.

' - ’ Para se ter uma idéia do 
que.repfesenta a ca rê n ca jla - 
gua, o problema da precarie
dade da agua em

realização desse jtrva na embaixada de Toquio 
v , , . "  S foi expr.essanienio concedidaflanói õâíkíiladas por tecmcO, h ,a u-o sel. pabllCada. A re.

do Escritório Saturnino - do ,,ta (1( > j0gO é que unia autori- 
Bçí-to» OrÇani em cerca de SeteJuacUs não pode sei pubiicamen-

te responsável por observações 
piéssaittente festas para não se
rem publicadas. A autoridade 
tem o direito de negar os fa
tos, ainda que tenha' dito que 
os mesmos podería ser divul- t 
gados desde que não lhe fossem , 
atribuídos. Um correspondente 
que comparece a uma entrevis
ta coletiva que não deve ser 
divulgada sabe que em troca do 
que conseguir deverá pagar um, 
preço — o  de ter desmentida a' 
Sua historia. Essa é a regra do.; 
jogo. que. corno quase -todos os 
arranjos humanos, tem as suas 
vantagens e as suas desvenía- 
gens. ; l. "~

Quem melhor me explicou 
esse mecanismo foi Theodore 
Roõsevelt a quem uma vez o 
diretor do meu jom al me man
dou procurar para saber se e 
ram verdadeiras as acusações

Mnssnr-n r feitas a determinado senador 
s. |‘ ‘ São verdadeiras” , disse-me oasta que se atente no seguin RoGSeveIt « e êle é um consu.

te fato, recentissimo: tom  a ::; ma<j0 canalha". Depois, agar- 
primeiras grandes chuvas cai- ; rou-me pelo ombro, olhdu-me

‘ bem nos olhos e acrescentou: 
“ Mas, meu amigo, se você re-- das, há pouso, naquela área, 

os habitantes da cidade, que 
,, possuem cisternas, em suas 

residências (onde acumulam 
" ogua da chuva para cobrir ar, 

necessidades do verão) resol
veram esva iá-las. do que ain
da restava em agua, limpando- 
as para nova colheita do pre
cioso liquido. As chuvas, po- 

■ rém, eom çpram a escassear, 
e a agua que chegou a juntai 
êm certos trechos do leito do 

, riot apodreceu. 'Como t 
ftearô a situação, já tão difi- 

■ ei/-*ágdrà, de ás chuvas contis 
_ nuarem . pouco dadivosas?

;;u :, Q ,. gpverno municipal de 
Mòssoróp aó; que informativo 
sétt fitdliãr, p.essoahrente, a 
es'te conjuptarista, ontem, emr 

• .peAhou-se na campanha para 
a Snjftaladãò dê um serviço da- 
gua naquela cidade, com -a de- 
térniinâçâp ,de levá-la, real-

petir uma palavra do que eu 
lhe acabo de dizer, eu • o cha
marei publicamente dé menti
roso” . E eu voltei para o jor
nal sentindo que havia compra
do um tigre numa loja de ani
mais de estimação.

Desprezando o aspecto jorna 
Estico do caso, o incidente 
Royall aponta o mais duro e 
menos esclarecido problema da

Em junho do ano filido, o Serv iço de Estatística da 
Produção, do M inistério da AgriciM lura, procedeu a um 
levantam ento da produção estimada de feijão c arroz com  
casea, i«n a  1948. Os resultados desse inquérito foram  de 
m olde a inspirar a certeza de que os quantitativos da sa
fra dos dois produtos em  foço , no ano civil que vem  de 
findar, seriam  superiores aos registrados para 1947, ano 
que não foi bom , n o que diz respeito ás atividades a grí
colas. Nenhum elem ento n ovo alterou a estimativa e la b o 
rada, dai poder-se adm itir que a mesm a correspondeu á 
realidade, ou a espelhou em m edida aproxim ada.

Segundo a estim ativa do SEP, a produção de fe ijã o  
fo i de 19.146 674 sacos de 60 kg. em 1948. Em 1947, essa 
produção fora de 17,4 m ilhões de sacos, e em pouco m ais 
de 17,9 m ilhões. O bserva-se, assim, substancial aum ento 
em relação aos anos im ediatam ente anteriores, m uito em - 

-  bora, em  con fron to os dados da área cultivada por essa 
legum inosa, se constate que o espaço ocupado no ano f in 
do é  m enor do que o reservado ao plantio, em 1947. Em 
verdade, cm  1947, foram  cobertos de feijãi* 1.583.723 h ec
tares, enquanto em 1948 apenas 1.566.721 hectares. As 
m aiores áreas cobertas de fe ijã o  localizavam -se em Minas 
C erais, em São Paulo e no Paraná, enquanto os m ais e x 
pressivos volum es da produção foram  conseguidos nessas 
m esm as Unidades da Federação, c  mais no Rio G rande do 
Sul e no Ceará.

Em referencia  ao arroz com  casca, a produção de 1948 
fo i estim ada em 10,6 m ilhões de sacos de 60 kg. enquanto 
em 1947 o  volum e da safra rizicola  apenas a lcançou  43,3 
m ilhões, e em 1945 46,0 m ilhões. O bserva-se, assim, que, 
em  1948,a produção brasileira de arroz retom ou o ritm o 
de crescim ento interrom pida cm  1947. Em con fronto os d a 
dos dc area cultivada, nos três anos em foco , verifica -se  
continuado aum ento dos arrozais Em 1946, os arrozais c o 
briam  1 m illião e  646 mil hectares; cm 1947, 1 m ilhão e 
65J m il; em 1948, 1 m illião e 654 mil.

São Paulo possuia, cm  1948, 510 mil hectares cobertos 
de arroz; Minas Gerais, 446 m il; R io Grande do Sul, 233 
m il; e Goiás, 100 m il. Quanto ao volum e produzido, v i
nham, depois dc São Paulo com  13,3 m ilhões de sacos, R io 
G rande do Sul com  11,9 m ilhões; Minas Gerais com  9,4 
m ilhões; Goiás com  3,2 m ilhões; e Paraná, M aranhão e 
Santa Catarina com , respectivam enle, 1,5 — 1,4 e 1,2 m i
lhões de sacos de 60 kg.

na ocidental de Berlim, do Sr. 
Lange, da Noruega, dos holan
deses, dos belgas e dos france- 
es, aquela declaração represen

tou um compromisso america
no a defende-los, a criar para 
eles o equivalente de uma Li
nha Maginot, a dar-lhes uma 
garantia automatica ,de que a 
força americana estará sempre 
disponível em suas fronteira* 
para deter a Rússia.

Não foi nunca essa a opinião 
dos chefes de estado maior a- 
mericanos, que sabem o absur
do que seria manter forças su
ficientes em torno do vasto pe
rímetro cia União Sov.ética na 
Europa, no Oriente Médio e na 
Ar ia. Seria o mesmo que tentar 
cercar com três guardas apenas 
u a  edificio de vinte e cinco 
portes. Os chefes de estado mai
or sabem que uma potência co
mo a Rússia, se quiser fazer a 
guetta, não poderá ser çontida 
pelas defesas locais, mas só de
sistirá dos seus intuitos diante 
da força concentrada e esmaga
dora dos Estados Unidos.

Nos seus dois anos de exis- 
tencia, portanto, a Doutrina de 
Truman tem sido uma tremen
da contradição entre os planos 
estratégicos dos Estados Unidos 
e os planos diplomáticos ame
ricanos. O sr. Lange. confiando 
nas nossas declarações ci.ploma- 
ticas, veio a Washington, mui
to justamente, pai a saber, não 
se os Estados Unidos irão á a 
guerra se a Noruega for ataca
da, mas se os Estados Unidos 
podem e querem defender a 
Noruega da invasão. E’ essa a 
questão entre o Gal. MacArthur 

o Secretario Royall. Não se 
trata de saber se os Estados Uni
dos irão á Guerra caso o Japão 
seja atacado, mas de saber se, 
em caso de guerra, o Japão se 
tornará outra Bataan.

E’ isso o que realmente inte
ressa aos franceses, aos belgas, 
aos holandeses, como também- 
aos alemães do ocidente e aos 
berlínenses da parte ocidental. 
Deixamos de compreender a 
realidade quando peraemos 
tempo discutindo se os Estados 
Unidos irão à guerra se a U- 
nião Soviética for à guerra. 
Ninguém em seu juizo perfeito 
pensará que deixaremos de ir 
à guerra. O que os europeus 
qVierem saber é se nós iremos 
à guerra “ automaticamente” , 
Querem saber se podemos de
fendê-los com êxito, se não con
seguirmos evitar a guerra. Do 
mesmo modo que o General 
Mac Arthur não deseja outra 
Bataan, eles não desejam outra 
Diinqüeique.

Esta é que é a verdadeira 
questão, que de ' dia para dia 
se torna mais concreta e mais 
aguda. E' por isso que o sr. A- 
cheson está entrando num pe
rmeio em que devem ser toma
das as grandes decisões políti
cas, em combinação com o Ge-

O poeta Jorge Fer
nandes

LUIS DA CAMABA CASCUDO
(ESPECIAL PARA O “DIÁRIO DE NATAL")

Cada grupo de rapazes que atinge a idade do traba
lho' mental encontra Jorge Fernandes e tem- uma surpre
sa encontrando-d sempre aluai, infalivelmenlys contempo
râneo. Deverá haver decepção intima porque muita gente 
julga descobrir o que envelhece no tempo e rotúla novida- 
dades pessoais elementos do milênio.

Surpresa real foi Jorge Fernandes para nás ba cipc# 
lustros. Era um empregado de comercio, risonho, com fama 
de humorista, conversador, meio tímido, tendo mai; estçria* 
que historia. , U ,

Kabitualmeute vivo assim sorrindo 
O riso para mim exprime tudo...
E no ato mais sério, estando rindo,
Sou mais sério sorrindo que. siiudo!

Jorge fez teatro e contos. Mas o poeta revelou-se nuim 
ambiente compreensivo, numa especie barbara dé çlub que 
não é mais possível porque desaparecem os elementos._ psi
cológicos essenciais e perde-se, assustadorameivte, „ q' maior 
dos dons intelectuais, o dom de admirar... ’ '

Ainda era lio tempo dos cafés. O Òafé ÍVIqgestíc çriot) 
esse ciub e dele nasceu o primeiro poema. Publiqúel-o na 
IMPRENSA. Outros foram surgindo. Espalhei-os para o, pul, 
sacudindo-os para os amigos distantes. Mariõ..'de jÀj»c r̂á4* 
escreveu-me uma carta, entusiasmado, arrebatado pela poe
sia nova, intensa e viva, do Jorge Fernandes, ffra págudo- 
ninio? Os poemas voaram c foram declamados no^RTo,,. f f .  
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre pelas mais altap Xpje»- 
Maria Eugenia Celso abriu um recital na Teatro Muptqfpal 
de São Paulo com um poema de Jorge. Raro Sfriá o. pÇojjrà- 
ma brasileiro sem Jorge. ”, .’ -V i : - . . .a;í . ■: t-

O que se disse no seu LIVRO DE POEMAS íoi CariÉtbo- 
so e amplo. Agora Veríssimo de Melo estuda-o num ensaio. 
Jorge Fernandes merece tudo. Ninguém o esconderá. Ne
nhum silencio apagará aquela cidadela luminosa, er^ulíta, pe
lo talento, no cimo da cordilheira. . .

O grande poeta moderno, moderno no plano incompa
rável da diuturnidade, nunca dependerá do tempo e «ía Von
tade dos homens para continuar vivendo nos versoí inauletos 
em que guardou su’alma inteira. : '

Na nossa paisagem cultural êle é uma constante, natural 
como um rio, mna montanha, ondas do mar, ventos dst terra, 
estrelas do céu...

---- --------- ---- ---------------------- ---------------- '■ ....... .

Em marcha psra à 
economia dirisiáa

JIARi: SULUVAN .. , ^
(Copyright dos “ DSarios A s s o c i a d o s > . t

Varios fatos recentes, al- gresso sobre o “ estado da U- 
guns noves e outros conse- nião” , disse falando do seu 

governo e do de Roosevelt, 
que durante os últimos de
zesseis anos “estivemos tra
tando de criar uma socieda
de” . O que é essa sociedade,

assenlaoa
sores, porque essa política 
está desagregando por comple- 

neral Eisenhower. O sr. Ache- j to, da Coréia à Noruega, da 
son não se pode limitar a man- I China à Grécia, de Tóquio a 
ter e administrar uma política Berlim.

quencias de fatos anteriores, 
fazem o povo parar e pergun
tar: “ Que estará acontecen
do?” Refiro-me aos fatos que 
se relacionam com a econo
mia do pais. j f>s que procuram promovç-la

O Presidente Truman. na | nem sempre têm o'cuidado-de 
mensagem dirigida ao Con- ' explicar. Expressões cwrio 

---—  ■ ■ -----  j "New Deal” e “ Fftir DéàT’
não são explicativas, • Çóis-pelos seus predeees- ^  de ^

Parece certo que nós iremos 
dar outro passo na estrada do 

que çoletivismo burocrátfeo graças 
a uma lei de seguro médico 
obrigatório, pela qual se em
penha o presidente Truman.

O Serviço de Saude Publiea 
dos Estados Unidos é favorá
vel á lei, como é sempre qual
quer departamento do gover
no a uma vasta ampliação dos 
seus poderes. Os sindicatos <■ 
organizares agrícolas são fa- 

I v craveis á lei, porque esta lhes

Apesar das lições da experiência

mente, a bom termo. Não me- j j-.arcíe boa. A industria gosta 
ti irá % -forço s. não será detido i ja c)e passar para o governo 
po • dificuldades. Abrirá seu  ̂ fedeia! as despesas coro 
caminho, não só com idealismo, casos de indenização aos ope- 

.: :?s!?; , ' :;o -i air otico, mas com rários. Os trabalhadores so- 
: t"hacjdaíle, trabalho. | ciais profissionais prevêm gran

vXls^petimos o que já temos des oportunidades. E os escas- 
'afcehtuado eip. sueltos anterio-' sos 150 mil médicos, 90% dos 

t ; ; os noste riogran- quais são contrários á medida,
õen :es, especialmente quantos j não podem ir contra a corren- 
betêm ttma i arcéla de respon-Jte. Além disso, é voz geral 
sabijjdade no poaer, devem aju- j que êles são suspeitos
uar on njpgsproenses na con- 
quisia de?Se melhoramento.

• ’ . qtle é qualquer cousa como a
• \ '■ -v- ,  ̂ .
:'.r . redenção <le um poderoso nu- 
A - ,~Jrtec-da--populacào estadual.

4 Cíuvca de Senhoras
t í  ‘ i  I f  ju  'D O  —

Dç. Etelvino Cunha
(ESPECJ ALISTA) 

Corso de aperfeiçoamento 
no Rio de Janeiro e | 

São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Ondas ultra-curías, blsturl 

«letríco, eletrocoagu- 
r r- lação etc.

Câncer — Tnmorea 
CONSULTAS:

Das 16 horas em diante 
aos sabados 

NSULTORIC : 
CeL'Iíonifacio. tZt 
~  1083

’ KESTDENCIA :
Re*.Joaquim  Manoel, 530 
<■ - i i Petropoli*

par
tindo do prine pio de que as 
pe;soas que mais tenham co
nhecimento de determinado 
assunto hão são testemunhas 
que mereçam fé.

Além disso, a oposição feita 
á lei não tem sido inteligente. 
Limita-se a atacar a “ sociali 
zação” , como sc a simples pa
lavra tivesse poderes mágico’ . 
Entretanto, êste sHrc-sário “ ai 
ser b?s. ‘ ... ... o. Sou con-
trárO á lei não porque ela se
ja "socialista” , mas porque é 
a aplica-ão do socialismo na- 
c onal no campo menos apro 
priado. Por outro lado. já vivi 
sob êsses si temas médicos na 
Inglaterra, ;.a Alemanha e na 
Áustria e sei quanto são hor
ríveis.

São excessivamente caros 
pala o publico, prestam servi
ços inferores por um preço 
eleVàdo e são incapazes de tra
tar dos casos realmente sétnos 
e complicados. Dêles resultam 
duas espécies de medicina: 
boa medicina para os que es. 
tão em boas condições finan
ceiras e n á medicina para as

OOROTHY THOMPSON 
(Copyrlgth dos “ D. A.” )

massas, por um preço elevado, 
juitamente para quem menos'

tade d os qais xaniácos que fa - 
zero questão dc receber algum

pode pagá-lo. Per fim, criam j tratamento médico em troei
(remendo péso morto de médi
cos e burocratas de que o povo 
nunca mais se libertará..

O mais engraçado de todos 
êsses planos é que são anun
ciados como “gratuitos” . Os 
seus partidários deviam ao me
nos dizer a verdade. O  que se 
está pleiteando é o seguro obri
gatório .

Todo o trabalhador dêsía 
pais terá o etistn do serviço 
médico subtraído do seu enve
lope de pagamento e acrescen
tado, pelos seus patrees ao 
preço de tudo o que êle com
prar. Pagará por aspirinas 
que não tomará quando preci
sa do dinheiro para laranjas. 
Sustentará inúmeros burocra
tas q quando ficar doente será 
apenas um dos 50 doentes (me

do seu dinheiro) que um mé
dico deve examinar no espaço 

*ue uma hora!
E se estiver realmente doea 

te e achar que com os proces
sos apressados de médicos so- 
brecairegados de trabalho, cu 
jo salário de qualquer manei
ra já está pago, está piorando 
ao invés de melhorar, irá en 
desespero de c-ausa consulta” 
um dos médicos particulares 
que não quiseram seguir a ar 
regimehtação > e terá, então 
além de tudo o que já pagou 
Jodos os meses, pagar a con
sulta particular.

Como é que eu sei disso? Já 
passei por isso.

E’ de espantar que ê-te pais 
tão inventivo se julgue obriga
do a copiar cegamente medidas 
sociais concebidas em outros

logares. E ’ certo que preéisa 
mós de melhores serviços dc 
saude. Precisamos de muito 
mais hospitaie. Os hospitais 
existentes precisam de auxilio 
publico, pois as fontes de au
xilio particular são cada vez 
mais sobrecarregadas de im 
postos. E precisamos de ma 
dicina mais genuinamente gra
tuita para gente em real difi
culdade .

Mas antes que o Congresso. . , _  _, , . . I dia, o Presidente Truman Jouaprove qualquer lei de seguro t ■ . ■■ j> ■
1  , , vou a sociedade dirigida nummente chamada de seguro de

“ saude” , deve dizer ao povo 
amer'cano exatamente o quo 
uma pessoa com um salário-.

não nos dizem o  que devèfá 
ser -a nova sociedade. Os ter
mos “ socialismo” e “naciona
lismo” no são em regra úsa- 
dos senão pelos adversários 
Uma expressão, porem “So
ciedade dirigida” , é emprega
da tanto pelos promotorê -'da 
nova sociedade quanto pçlòs 
seus adversários. Sem duvi
da. trata-se de uma expres
so bem explicativa e que bem 
se ajusta ao que está sendo 
tentado. A. TV.

A tentativa é formidável 
e a sua importância vai 'em 
ritmo crescente. Ainda otttro

discurso publico .Ausua' ^rò-
posta formal ao Çtingresso
para que o governo, medtân*

, „ „ ,. te determinadas condições-indicamos de 2 a 3 mil doiarn . . , ., , tervenha na industria.-do Aço,por ano vai pagar durante . ____ __________
uma vida de trabalho de 40 
anos para que o governo lhe 
garantirá em troca do seu di 
nheiro. Assuroirá. por exem 
pio, o governo o eompromiss 
de fornecer um leito e um mé 
clico no momento crit co, quan 
do a mulher do traba hado 
estiver para dar a luz?

Não me façam rir! Eu co 
nheço a aplicação desses pia 
nosA-

9
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é uma prova das suas intien- 
ções. As colunas e 'as vigas 
de-uma sociedade dirigida 
são visíveis em grande -pilrte 
do programa econofnicb pfò- 
posto pelo St'. Truman ; ao 
Congresso. ' ; " J;

O movimento para uma so
ciedade dirigida é  evidente, 
ainda que o publico não- ó 
perceba plenamente. Algumás 
das etapas são tomadas a- 

| berlamente, como a proposta 
•Ipara que o governo partici

pe da fabricação do aço ao 
passo que outras não São re
conhecidas como passos no 
rumo da sociedade dirigida 
Algumas providencias são con 
sequencia de providencias 
anteriores não antecipadas 
pelos planekádores da nos?:, 
sociedade. Vários desses fator 
não. tem chamado muito, a 
atenção do publico.

O mecanismo da economia 
dirigida é em essencla o 
mecanismo para >a manuten- 
ço dos preços dos produtos 
agrícolas, coisa que já exis
te nos Estados Unidos. A.ma
nutenção dos preços ê uma 
boa experiencia da viabilida.

( CeatíuH» n» 40 V tfb B ) á
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O paquete Rodrigues Alves 
é esperado aqui. dia 2 1 , vindo 
do norte. Prosseguirá para o 
sul, até Santos e escala.

Do Rio é esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Prosíeguirá para Belem e es-' 
cala.

—- O paquete Campos Sales 
deu. entrada ontem em nosso 
porto, procedente do Rio e es
cala. Prosseguiu hoje pava o 
norte, até Manaus e escala.

— O paquete Duque oe Ca
ldas está sendo esperado aqui 
dia 18, vindo do norte. Prosse
guirá para o sul, até Santos e 
escala.

— O cargueiro Rio Gurupi 
é esperado aqui na 2 a quinze
na deste, vindo de Belem e es
cala. Prosseguirá daqui para 
o qul, até Porto Alegre e esca
la, recebendo carga.

' Sairão brçve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tos do norte, ate Natal, os car
gueiros Jángadeiro e Carioca, 
gendo aqui esperados ha Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto de origem e eséala, 
recebendo carga.

— De Porto Aivgre, saiu em 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei
rante, sendo aqui esperado dia 
153. Retornará daqui ao porto 
le origem e escala, recebendo 
carga.

COMPANHIA COSTEIRA -  
O paquete Itahíté está sendo 
esperado aqui, dia 2 2 , vindo de 
Belem e escala, -Prossegui?» 
pára o sul, até Porto Alegr* e 
rscala.

— O pxiquete Itapc está ten
do esperado aqui dia 23. pro
cedente <Je Porto Alegre e' ca
ca’» .  Prosseguirá para o nor
te, escalando em Fortaleza- 
São Luiz e Belem,

— O eargueiro Arassu’ é 
aguardado aqui dia 16. vindo 
dç Santos e escala. Retornará 
4 aqui ao sul. escalando em 
Cabedelo, Recife, Rio e San
tos.. recebendo carga.

— ; 0  ••cargueiro Árataia é 
agimgdpdo aqui dia 2 2 , vindo 
do sul.- Daqui irá a Fortaleza

X I A- COM E NAV. - -  
Do sul está.Sendo esperado 
aoúi dia 25, o - cargueiro Cahi. 
Daqui irá a Areia Brancà- •' 

MOORE MAC CORMACK -
— O Mormacdale é aguar 

dado aqui -día 2 3 , porcédenta

de Nova York e eseula. Do 
nos to porto retornará ao de 
origem, recebendo carga.

PRÓXIMAS SAÍDAS DE
NOVA YORK:
—  U Mormuc-reed sairá dia 

27.
—  O Mormàclark sairá dia 

8  de abril.
— O Mormactern sairá dia 

2 2  de abrii, todos para portos 
brasileiros.

THE BOQTIf LI NE —
— Está sendo esperado de 

Antuérpia e Londres, na 2a 
quinze m de março, o vapor Bo- 
nifacc, que receberá carga em 
nosso porto para I.isboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do confnentc europeu.

—  Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vapor Dunstan. 
A G E N C IA S DE T R A N S 

PO RTES
A Agencia Informador» Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque dc Caxias 182, nesta c i 
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintae-fei- 
ras e domingos para Motssoró 
e Fortaleza, ás G horas da ma
nhã, e para Campina Grande 
as terças e sextas-feiras. Pa- 
Retifo ás terças-feiras e sa- 
bados.

AVIAÇÃO
PANAIR — De Belem para 

o -Rio, passou coa 9, o PP-PBU, 
fendo deserbarcado aqui:
■ De Fortaleza: Rafael Go

mes, Ivone Gomes, Josc Re- 
bouças de Lima e José Nicode- 
mus cia STveira Martins . Con
duzia em transito, 1 0  passagei
ros. Não houve embarque.

—  Do Rio para Belem, tran; 
sitou dia 10, o PP-PCM, de
sembarcando aqui.-

Do Ric: Fernando de' Alen
car Santiago.

De Salvador: Sevetina Bar
res.

De Recife: Jftck Kcmangue- 
rà e Giul ano Reichardt.

De João Pessoa: Mccgda Ro ; 
manb, John Addisch Tumin:,' 
Joarês Brmdeiro;.Aisisés.. Oli-, 
veirã Santos, Gerson Alencar; 
e Scyllas PeaSsavc." E n tran
sito, 7 passageiros.

Embarcaram, para Fortaje-; 
za:. Agostinho Soares de. Sop- 

; za e Irmão Leandro Lavredji.
1 Para Belem: Jorge Dolabane

MAR, DOCE MAR
ADEMAR — NaJa :'iz para fazer crescer a onda e nada farei para conte-la. 
(Charge de Augusto Radrigr es — Distribuída pela a AGE NCIA MERIDIONAL)

Historias verdadeiras, historias vividas-Vi

Uma empreiteira de divprcios
0  caso da sra. Kaj jantzen, mãe de 4  filh o s-27 
flagrantes do adultério.-"Vida digna e acima de 
qualquer suspeita” de uma bigama que não o era

PARIS. — A ação sc passou 
na capital sueca.

De modo ge:ul, os nórdicos 
não são lá mUilo notáveis pelo 
seu cio:a <Je. fantasia. Mas a mu
lher, de qualquer nacionalidade 
que sèjá, 5 sempre tem metas e 
modos cie : desfazer a manolónia 
da vida, especialmente quando 
é forçada; a pfoder á sua pró
pria subsistência.

Mulheres há - garinpeiras. ou 
cavadoras ' de • oui o. como tam- 
betn as há clumactoi-a» de cava- 
1 òs ou de animais ferozes. E 
lambem ex.steiu foguistas do

Pierre Andrc Verber
belo sexo, nas ferrovias. . .

Vejamos o caso cie Madame 
Kaj Jantzen, mãe de quatro f - 
lhos, com um marido bem man
drião. Jfflietéu-sc ela numa pro
fissão da qtiãl o menos que se 
pode dizer -é; que -não está niu.- 
• o atravancada cie concuíven- 
tes: -o. empretle.ra de divorci
eis, ou desmancha-casais... 

i - Mas, na verdade, i.-uo era a- 
penas um •*bjcjúibho-'*, um b;s- 
cacó, pã.u ‘ Mme. • Jantzen. por; 
ela. na vida real cie todos os 

_citas, era contabilista profissio
nal.

E VOCp. é cnrçon, aprenda 
n sorrir. Sorria sempre, 

a todo o in-tanlo. M o-trc-se 
alegre <■ L-q» liumorailn. Verá 
<jiie diferença is-o fu/, - -  no 
fim tio d ia ! I .iii sorris.» i!c 
corte/.ia lios lábios do garço» 
é sempre uma promessa para 
o ficguês — uma garantia c!e 
cpu; Cie será bem sen  ido — 
c% isso até abre o apelile e 
facilita a digestão! Se você 
c garço», pois, aprenda a 
sortir —  a sorrir coiu since- m im

ü

—  o omigp ngaaai ao seu ngaaoi  

P R O D U T O  D O  L A B O R A T Ó R I O  L I C O R  D E  C A C A U  X A V I E R  S A.

A policia de Sloçkholm já 
vivia intrigada com o sistemá
tico aparecimento do nome de 
Kay Jantzea nos processos de 
ciivorciq: no espaço de dois a- 
nos. nada menos de 27 casos... 
E no flagrante de adultério, era 
sempre a nossa» heroina quem 
aparecia, inferectivelmenle.

Foi um jornalista, eneaneei- 
• cio no batente, quem, pela vez 

primeira, deixou entrever o 
seu espanto; diante ciaquelefenoT 
ir.enp: deparava sempre com a 
mesma mulher a seduzir siste- 
m aíicanieul.e v t  hoinça* casa
dos

O jornalista •: '.eteu-íe em 
r:: r.po. ma.- qual não foi o seu 
c -aparecnnenlo diante do re- 

• K ;:,ü .ias suas .investigações. 
"Vida ci.g a e acima de qual
quer suspeita’’ : era, pelo me
ios -o que todo o ' bairro dizia, 

“ a una vote", de madame Kay 
Jantzen.

IMa manhã, estava ela na fi
la çio leite. Depois, levava • os
f.lhos mais velhos á escola, da
li ,-e dniguiao para o trabalho, 
ma- isso depois de haver en- 
: egpe o caçulmha ao berça- 
vio. .. O iparido, esse, era uma 
boa bisca, uma espiga, gasta
dor e mantiriáor frequentador 
•:ie botequins. Entrava sempre 
tarde da noite e as más línguas 
dele diziam cobras e lagaitos.

Ao deixar o esçritorio. Mme. 
Jantzen tomava chá com as a- 
migas e colegas, fazia as suas 
compras domesticas e voltava 
logo para cãsa. juntamente com 
a í.lhaiada.

De súbito, a pòlic>a se v»u em 
palpos de aranha diante de uma 
requisição de inquérito, assina
da pelo presidente do Tribunal 
admirado por vez, pela 3.a vez 
em seis meses, o nome de Kay 
Jantzen envolvido em flagran
tes de adultéi i o .. .

O comissário Kortjona tomou, 
o caso a peito, disposto a pro
var que Mme. Jantzen não pus- 
; ava de uma testemunha paga. 
oua “ tapeava" a justiça sueca, 
em beneficio de certos casais 
ansiosos por burlarem a lei c 
apressarem a sua separação, em 
vista de novas uniões...

Durante dois meses, Mme. 
Jantzen foi seguida, mas debal- 
de.

t Uai belo dia. porem, um in- 
I vestígador -embarafustou-se pe- 
: lo gabinete do chefe a dentro, 

izendo:
—t reguci-a. chefe! Ate que 
.In. ola está na unha! c ho- 

.-. á tarde, pelas 5 horas, Mme. 
J : c . . deixou â espritorlo e 
foi ver um sdv<£:ario, o sr. Trev. 
Pc-soa da casa cm que ela Ira- 

dha declarou-me que. do uns 
’ na, a cá. heuve íroca ne 

telefonema entre os dens.. . ”
“ Magnífico! Peguei-a em 

flagrante e 'interrogue a ambos 
t » ouc. confessem tudo".
Do.s dia., depois, contrarian- 

n os seus hábitos. Mme. Jant
ou deixou o Aorviço mais ce- 
o que ce csU im e, dirigindo- 

a um eci ficio ne uma rua 
cm f. equentada.
O investigador que a seguia, 

ôde vo uma hora depois, o 
umissano tio Distrito aparecer 
o iuauhai io  por um homem 
is velrr.ente bêbado. O nosso 
;ves igacior seguiu o grupo.
No eboliço causado pola 

chegada ua ixilic.a. o investiga
do ■ pódo penetrar num bolo a- 

rtamea-io. Lá ao fundo, c em

Informações úteis
IA K .M A C IA S DL P L A N T A O

Farmacia Confiança, á rua 
Vigário Bartolomeu — Cida
de Alta.

Farmacia Bom Jesus, ã pra
ça Gentil Ferre ta — Alecrim.

FILM ES DO D IA :
RIO GRANDE — A ’s 15,30 

c 2 0  horas — "Carta de 
Uma Desconhecida” , Unia pe
lícula de alta metragem, coiit 
Joan Fofltaine.

Breço: Gr$ 7,20.
HEX — A s 13,30 e 19,45 — 

"O Filho dc Lassie” , unia pe
lícula em tecnicolor, de gran
de aceitaçãot

Preço: Cr-S 6,00.
S. LUIS—A’s 15,30 e 19.4»— 

"Museu de Horrores” , e a 5a 
série "O Misterioso Dr. Sa- 
tan.” .

Preco: CrS 3.60.
S . PEDRO — 15.30 c 19,30 — 

“Os Três Diabos” , e o seriado 
"A  So.vbia do Terror” .

ALECRIM — 15.30 e 19,45 — 
“ Marujos Improvisados” , uma 
gozada comedia com o Gordo
e o Magro.

orna
da A sm ?
Aliviada m  Poucos Minutos

Em poucos minutos a nova receita 
M en tísico  —  começa a circular n o > 

sangue, aliviando-os acessos e os ataque3: 
da asma ou bronquite. Em pouco tempo 
e possível dormir bem, respirando,livre e 
facilmente. M en d aco  alivia-o, mesmo 
que o mal seja antigo, purque disêolve © 
remove o mucus que obstrúe as vias res
piratórias, minando a sua energia., arrui- f 
nando sua saúde, fazendo-o sentir-so 
; rematuramente velho. M endaco tem tido 
tanto êxito que se oferece com a garantia, 
de dar ao paciente respiração livre e fácil, 
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça.' 
M e n d a c o . lioje mesmo, em qualquer 
farmácia, A nossa garantia 6 a sua maior; 
proteção.

M e n d a c o  Aobacomc asma.

í ajes mqnores, estava Kay a- 
braçacia com um iapaz.

O investigador deu-se a co
nhece ao comissário do Distri
to. e iniciou o interrogatório cio 
jovem par dè namorados:

— “ Que pouca vergonha é 
essa?”  Com m.ais este, naj vê, 
você que está completando 23 
casos ce divorcio?” —
caso» de divorcio ”  — disse ele 
a jÇay Jantzen.

E virando-se para o rapaz:
— , “ E você aí não vai negar 

cjue forneceu bom dinheiro á 
sua companheira... Quanto foi 
mesmo? Ha muito que estou 
de olho

O iapaz ficou atarantado. Mas 
Kay tomou a palavra:

— "De.xe-o em paz, meu ca- 
o senhor! Ele é meu no ivo . . . "
— “ Mas isso não é possível: . . 

Vejamos, então... Ah! essa pe
quena-bigama. . . E com quatro 
petizes por cana, . .

— "Já que o senhor tem a 
pretensão ae querer saber da 
mktha v.da privada, aqui tem 
mais algumas inform ações...”

— Como?
— Sim, senhor. Não disse que 

c-.-íe é o 28.a divorcio provoca
do por mim? Vá lá que seja. 
Mas é preciso prova-lo e já é 
tarde diante cia Lei, pois ha 
prescrição. Mas esta é a ultima, 
vez que me verei nestes apu
ros ” .

— "Nada com preendo...”
—  "M uito  f®cil. Não está ven 

do este rapaz, aqui? Ele é sol
teiro, c por isio não há possi
bilidade de flagrante adultério, 
nem de d iv o rc io ” — disse Mme. 
Jantzen “ Quer mais ainda? Pois 
fique sabendo que o hom em  
que rsíá junto do com issário é 
meu m arido e veio  aqui v eri
ficar o adultério de sua m u- 
Cier... Que é que o senhor 
quer? Vou casar-m e de novo e 
o meu futuro m arido aceita o 
encargo dos meus quatro filhos. 
Queira descu lpar-m e a d ecep 
ção que lhe causei agora, mas, 
dcsla vez, trabalho, gratuita- 
uientc, c por conta própria!
E passe benf” .

(Copyright da Agencia Scoop 
ê. dos “ Diáiios Associados” »

POPULAR — 15,30 t> 19,30—  
“ Os Mosqueteiros da Índia” , 
com o Gordo e o Magro.
Registro Civil
NASCIMENTOS:

Foram feitos, no dia 10 do 
corrente, no 4o cantorio judi
ciário, desta cidade, «s se
guintes registros:

— Luiza Araújo Pessoa, nas 
eida no dia 24 de novembro 
de 1933, filha de Alfredo 
Marreiro Pessoa e de dona 
Luiza Miguel de Araújo.'

— João Batista Flor, nas
cido a 24 de junho de 1924, 
filho de Ângelo Flor «  de do. 
na Maria Bevenuto Flor;
- — Francisco Olegario Sil

va, nascido d 7 de julho d® 
1932. filho de Ana Joacjuina 
da Conceição;

— Roberto Fernandes - Gur 
gel, nascido a* 8  de março de 
1949, filha de Francisco Mag
no Gurgel e de dona Iracen. t 
Fernandes Gurgél;

— W illy Galvão Quintão, 
nascido no dia 9 de março do 
1949, filho de Virgílio Quin
tão e de dona Lindamai’ Gal
vão Quintão;

— Maria das Graças Siléa, 
nascida a 1 0  de fevereiro - <lo 
1949, filha de João Gomes da 
Silva e de dona Marta Diâs 
da Silva;

—Edite Barbalho Cerri, 
r ascida no dia 9 de Março de 
1949, filha de Jurandyr Cèr- 
ri ■ e de dona Ivente Barba
lho Cerri;

—  Carlos Augusto Caídas 
co, Silva Junior, nascido a 9 
de Março dc 1949, filho do 
Desembargador Carlos Au
gusto Caldas da  Silva é % de 
dona Dharcilia de A íaujo 
Lima Caldas do. Sijva;

— Maria das Graças Fer
reira, nascida no-dia 4, de 
março de 1949, filha de,.Luis 
Fereira cm -Silva e de Mona 
Marieta Ferreira da S.ilvàf*

— Josefa Pinheiro da Sil
va. nascida a 1 °  de maio de 
1928, filha de Manoel Pinhei
ro c o. Silva e 'de  doha Fian- 
citoa Pinheiro da Silva: 'A

—‘ Maria da Gortcei^ão da 
Silva, nascida no dia 3 de 
Julho cie 1948, filha de Màxi- 
iv.ino Firmirio da Silva e: eje 
dov.’. Francisca Oliviaida .Sil
va: . ' . ; *

—  Severino . Gomes Tindp, 
nascido a;4, de agosto.ds 4936,1 
José Gomes Tindô, fiasçido a 
4 de -agosto de 1941, Maria 
das Nôvès Tindiâ, .nascida:;a
18 de outubro dé lj)4(j, filiiòs 
de Alfredo .Tindô e de doha 
Severípa Gomes;Tindô; - •

- -  ' Maria Dam.iaha • de Li
ma, nascida a ,7 de fevereiro 
de 1938. filha de Marisá Sa
les de Lima; , , ' . ; * ;•

-— Rivalda Maria- Gomes, 
nascida no dia 1 ° de sétetn- 
bro de 1948, filha de Antoftiâ 
Gomes'; . • '- f

— Manoel de Jesus Sil
va, nascido a 2 1  de março eje 
1943, filho de Cdlihá Sôares 
Silva; .

— Marcos .Anlonio de Sou
sa, nascido a 27 de Janeiro 
de 1949, filho de Francisco 
Alves de Sousa e de - dona 
Rosalia Rosa de Sousa e j;

— Maria do Socorro Sou
sa, nascida r.o dia 23 de mar
ço de 1945, filha de Maria da 
Sousa.

CA SA M E N TO S
Não houve, r

OBITOS:

Um nati-morlo. filho de 
Manoel Florencio de Morais 
e de dona Adalgiza Batista 
dc Morais;

—  Um nati-moríò, filho de 
Franciscq Fraga da Silva -o 
de dona Olga Emiliá do Nas
cimento.

Natalia Pinheiro Galvão, 
com 54 anos de idade, casada, 
de prendas domesticas, resi
dente nesta capital, natural 
deste Eslado, filha de João 
Tiburcio da Cunha Pinheiro 
ê de‘ 3oba Josefá Emiíia da 
Cunha Pinheiro. . *

IÍIO O R EA IcOORM ACK

MORMACDOYE” Esperado de Nova York c escalas a S9 
do corrente, receberá cargas para Nova 
Y*ork e Pliiladelpliia.

PRÓXIMAS SAÍDAS DL BALTIMORE, NOVA YORK 
E PIIILADELFHIA

“.YIORMACDA1/E”  Sairá de Nova York a 25 de fevereiro 
MORMACKITE” Sairá de Nova York a II  dc Março 
MORMACREED” Sairá de Nova York a 25 dc Março 

✓

D Mais, informações com
MOORE-McCOHMfiCK (navegiçaoi S.
KEC1FE-SÃO LUIZ-B A H I A -RIO- 
SANTOS - BELÉM - SAO PAULO 
N A T A L : Rua Frei M lguellnho, 14

RUY AIOREIRA PAIVA
riíN Ü S 1*41 • lV tl — CAIXA TOSTAL N
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M E D I C I N A  P A R A
TODOS

Neurastenia
Álvaro Vieira

CRIME E CASTIGO
ç - W u e  \ a o  s e  o m l z p '.

Compreende-se por tneuras- 
tenia a perda do equilíbrio 
mental e físico, em pessoas nor
mais. São indivíduos que rea
gem intensaraeníe a estímulos 
ás vezes mínimos. Poucas são 
as pessoas que não hajam ex
perimentado estas perturbações. 
Na grande maioria dos casos a 
neurastenia é proveniente de 
esgotamento físico ou mental. 
Entretanto, parece haver con
cordância entre os autores que 
a neurastenia poderá ser fre
quentemente hereditária e ás 
vezes também familiar. São fa
mílias inteiras de neurasteni- 
cos. Aliás, tocios nós, conhece
mos esses tipos.

— Aquele? é meio maluco, é 
de íamilia, é um sujeito irrita
do por qualquer ciá cá aquela 
palha...

E evidehtcmente encontramos 
a cada momento esses corretos 
diagnósticos populares de neu- 
rastenicos. Quando a neuraste
nia vem assim de íamilia, to
ma o nome clc neurastenia pri
maria e seus sintomas apare? 
eem desde a mfancia.

Frequentemente a neuraste 
nia acompanha a ptirbedade. lí- 
ganáo-se o vicios oú inferior i - 
dade no meio cm que vive o 
jovem. Levam ainda a essa 
perturbação a falta de ocupa
ção, a tensão emocional, os tra
balhos que exijam muiia aten
ção para realizá-los, os abalos 
íisicos como explosões, 'bombar
deios aéreos, o medo de doen
ças veuéreas ou dc cometer in
frações legais.

Inicialmente a neurastenia 
nunca se apresenta brusca, vio
lenta: mesmo nos casos trau
máticos cia se instala vagarosa- 
mente. São queixas de perda 
das forças, esgotamento, máu 
humor que não se justificam, 
depressão intelectual impedin
do concentração e produção u- 
til. As manifestações vegetativas 
es^ão emboladas desue o apeti
te para os alimentos mais apre
ciados até a frieza sexual com
pleta. Aconselha-se como trata
mento para os jovens, uma boa 
higiene física e mental, disci
plina, tí abalho moderado, es
porte. alimentação sadia. Para 
os adultos, alem de parte des- 
'ses conselhos, prqparados a ba
se rie' fosfates, vitamina B-t, es- 
trienina, massagem- etc.

, p e / N
f '/S A B S . CW L(.EG  '

? o e s * p e ó a r  oêZeú1 . / nazT e s  r j - e t ó ~ õ o /v p i
1 I ,rOES CE OAK. OGOEM 
i i « ? ”  u .-m a  s u e  c e e s 'a .  <p u l  
\ -tU / E  E E S E P U E /  E / ^ E S  
\\ A / A  M / / V 7/ A  E O
1 1  ■ />'E p a g a  M E A / r C

p.1p T/CUfc A R ’ NAC Eu

MU. P  
P E  v e  M 

/ P  M A  <S
.___A C e/ A
G?u E  s u a  tS/GA

; o a e e /  r u & o < p u E  <s>u/~À J - ? E / e e M  T O P O  O  /tAEU\
p /a /a E / e o j .

/VA'O O E tX E  Ò u È  M E  /»M- 
T~EM- 5 OUNC3Z EU l PE
ea /e /a/e j  r u n o

,'o i iunÕC NAÕ ía/
SEA'T/E PAl TA PEj' <3Sa,y. __

fS " #  [  n zÜSOn E ,  M A S  s ó
i  ,  i t  &  PU A///ZA S U c s

ESSE CP/NlE.
. . .

~u T ã j c  &s c o n p é ?\ 
'fP/ctC PA tv E--------- PA ME > ,NipA SN t/ ru  '

'gthi j g r  jõ a  < o  f

V - '

C A S A S

ALUGA-SE a casa na praia 
de Areia Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onda funcionou o Bar La- 
blon.

Tratar com Madruga na Ca- 
niara Municipal.

T E R R E N O S

VENDE-SE um terreno me
dindo 2 0  metros de frente por 
25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’ , nesta cida
de . Informações com Isntaei 
Ramos das Neves, neste ves
pertino . ___________________

Ponto Comercial
VENDE-SE o u  troca-se por 

objeto cie valor a Mercearia de 
Francisco Capistrano. Tratai 
na Av. Rodrigues Alves, 655 
ou polo telefone 2 0 0 2 .

-V"
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1 > I V  E  It  S O S

Familia americana bem eu- 
nhecida ligada com o Institu
to Batista, por motivo de via
gem aos. Estados Unidos, em 
ferias pior um ano, vende B* 
seguintes coisas:

1 ) Uma cama de casal famo 
sa marca Si ronrons. Consiste 
de enxergão e “ Beatyresit 
Mattress” -— Colchão. Cada j Av
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pieça tem dezenas de molas f 1 - 
nas de aço em feltro de algo 
dão. A ultima palavra em con
forto .

2) Um piano americano,
-marca “ Estey” — New York.
0  maestro Valdemar pode dar 
informações deste piano po:* 
tem examinado de perto. Um 
dos seu s  alunos' tem ensaiado 
.neste piano nestes últimos mo- 
seS;
3 ) Luas niaqi\1 aA.de escrever, 
ama nova, a outra ‘'reeondicio- 
uada” e escrevendo duas liu 
;uas. E ’ Hamilton Duplex i'y- 

pewriter, que c n:uito difici. 
de adquirir nova hoje.

4) Duas maquinas Kodak. 
Lima Cyro-Flex e outra “ Spar- 
tus-Ful-Vue” . Esta nova e a 
outra semi nova.

5) A JSncyclopedia “ Ameri
cana ' 1 penúltima • edição. Paia 
o.s americanos o que é a Ency. 
ciopedig britânica para o Im
pério Britânico. Também jun
to com a Encyclopedia devo 
ser co-xprado o” tVebstei’s In
ternacional Dicionário, ultima 
edição, nova e com- índex em 
papel da índia fazendo o volu
me mais. íacil de manejar.

G) Um grande radio Zenith- 
Console, com 10 tubos. Pega 
todo o mundo.

7) Um cofre "Acopratt” da 
Casa Pratt com 5 gavíttas.

8 ) U:X fogão Wallig em per
feita condição, se.mi-riovo.

A tratar a. gajs&jwer hora na 
Dcoijuvo, 270.

Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias ue Senhoras, Diatermo 

Coagulação, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Rian — 
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

E m  m a r c h a  p a r a  a  e c o n o m i a ..
(Conclusão da 2a. pag.)

de da. economia dirigida.
O funcionamento da manu

tenção dos preços é pouco 
compreendida pelo publico e 
não são muitos os agricúlto-

Sob os auspício do 
governo Americano 
o “ Trem da 
Liberdade’ ’
WASHINGTON, Í.US1S) — 

O. ,Trem da Liberdade", que 
vem exibindo importante co
leção cie documentos históri
cos atravez dos Estados Uni
dos, continuará suas exeur- 
ções sob os auspicios do go
verno federal.

O Presidente T-ruman assi
nou a lei que garanti °  ̂  pa
trocínio das exibições até 30 
de Junho dc 19g3. As prl 
meirac viagens foram patro* 
cinadas por uma .empresa 
particular, não remunerada e 
terminou seu periodo o. 2 2  do 
Janeiro. Durante os 16 m oíR  
de viagem mais de 3.500.600 
pessoas, em 400 cidades, ti 
veram oportunidade de ver 
os documentos' O pedido de 
outras comunidades para que 
também tivessem a opoftu.

res que o compreendem. Um \ sendo feita há cinco anos.
exemplo mais conhecido do 
que outros e que é, além dis
so, espeeialmente elucidativo 
é o da manutenço do pre
ço das batatas, que já vem

FUNDAÇÃO DO “ CENTRO 
PARAIBANO”
-— Convite —

Sendo antigo desejo de auasi todos os paraibanos resi
dentes e domiciliados neste Estado, reunirem-se cm socie
dade com o objetivo de mcíhormente defenderem os seus 
interesses e, especialmente, proverem ás necessidades de 
assistência social, convidam-se todos os conterrâneos para 
uma reunião no dia 21 do corrente, ás 19 horas, na séde dy 
Ordem dos Advogados do Brasil, á rua da Conceição, gentil- 
.nente cedida pelo seu Ftesidente, para o fim dc serem ini
ciados os trabalhos da fundação do “ CENTRO PARAIBA- 
jNO", agremiaço que t é : p o r  ema, sobretudo, servir ao 
Rio Grande do Norte através do esforço u’til c honesto dos 
.'ue, nascidos no visinho Estado do Sul, aqui empregam as 
• uas atividades ens quaisçuer profissões.

Natal,- 14 de Março de 1949.
João Medeiros Filho — advogado
José Dutra — advogado
Scverino Alves 7a Silva —- funcionário publico 
Arehimedes da Silveira Junior — comerciante
Eugênio Bezerra Cavalcanti — comerciante.

........ ....... —  - ■——  1 11 "—  ----------

t

nidade de
mentos de

apreciar 
tão grande , inte

resse, levou o Congresso a 
unia medida "para que o 
trem continuasse suas via
gens.

De acurdo com os termos 
da nota do Congresso o a •- 
quivista gerai do governo a- 
mericano será u responsável 
pela administração do tre.n 
e por seuS documentos histó
ricos. Unia comissão especial 
do governo dará as informa
ções sobre os planoA do ar
quivista e sobre o itinerário 
do trem.

Entre cs documentos en
contram-se uma copia da 
Magna Carta inglesa, com 
data de 1215, um original 
dos projetos da Declaração 
da Independencia dos Esta 
dos Unidos, a carta das Na
ções Unidas e documentos dc 
rendição _da segunda grande 
guerra mundial.

SE V E R í NO A LVE5 BI LA— 3o Aniversário —
Maria Avclina Alves, Dulce Santos Alves Bila, Ekler, 

os^docu- 1 ' 'írnandç e Flaubert Alves Bila, Mãe. esposa e filhos, cion- 
1 -xjc.am os parentes e amigos para assfctirem as missas que 

nandam celebrar na catedral, Santa Terezinha e Capela 
iq Patronato da Medalha Milagrosa, ás 6  f  2 horas, do dia 
7 do corrente (Quinta-feira )pela passagem do 33  aniversa- 

j ,o do falecimento do seu inesquecível e muito querido filho, 
esposo e pai — SEVERINO ALVES BILA.

Agradecem cordialmente a todos que se dignarem as
sistir a esse ato de religião cristã.

A manutenção do preço 
das batatas c- um fato de e- 
conomia dirigida porque ma 
dos princípios da ■ economia 
dirigida é a participação do 
governo nos negocios com cm 
relação á sisderurgia. Durante 
cinco anos, o governo tem 
participado do comercio das 
batatas, comprando e ven
dendo mais batatas do que 
qualquer -empresa particular.

O resultado das operações 
do governo no comercio das 
batatas pode ser resumido da 
seguinte maneira:

A manutenção dos preços 
elevou-os muito1 acima do ni 
vel em que estariam sem a 
manutenção. E esse o objeti
vo deliberado da manutenção 
dos preços, para isso é que 
cia foi feita, O custo para o 
publico' consumidor não pode 
ser calculado com precisa 
mas deve ter sido bem gran
de.

A manutenção dos preços 
das batatas tem dado aos con
sumidores um produto infe- 

: rior. As batatas de primeira 
qualidade tem sido compra
das em grandes quantidades 
pelo Departamento de Acri-

t
NA FALIA PINHEIRO ÜALVÃO—  AJ issa de 7“ Dia —
Joaquina Pinheiro Galvão, filhos, genros,e noras, con

vidam seus parentes e amigos para assistirem a missa de 7o 
dia que mandam* celebrar na próxima quinta-feira, dia 17, 

6,30 horas, na Catedral, em sufrágio da alma de sua
asposa mãe e sogra, NATA LIA PINHEIRO GALVÀO.

Agradecem, antecipadamente a todos que compare-c 
rem a esse ato de piedada cri. tã.

ALCANCE A FEIfCIDA
DE QUE ASPIKA!

1 ’ rocura dc conhcccr o 
meio dc vencer as influen 
cias opostas á sua felicida
de ,c vença os obstáculos 
da sorte usando um TA- 

I LISMAN eficiente no as
sunto. Peça sem compro
misso o interessante fo 
lheto explicativo, a P. 
EMTE, Caixa Postal 1141 
— Porto Alegre — R. 
Grande do Sul.

ORAÇAS
A' Nossa Senhora das Gra

ças, Carminha e Nilza agrade- 
t.erP "»iq alcançada era

cultura e vendidas para o 
que o Departamento chama 
de fins “não alimentícios” — 
Fabricação de amido, álcool 
e outros produtos. As bata
tas de qualidade inferior é 
que tem sido levadas para os 
mercados comuns para o con 
sumo domestico.

Esses dois resultados da ma 
rutenção do preço das bata
tas, preços mais altos e qua
lidade inferior, bastariam 
para fazer o publico exigir 
uma justificação publica de 
política adotada.

A manutenção do preço das 
batatas custa aoT seura 
batatas custa ao Tesouro, is
to e, ao publico, na qualidade 
de contribuinte, uma some 
considerável. Só no ano pas 
sado, a despesa se elevou * u 
2 0 0  milhões dc dólares.

A manutenção do preço das 
batatas tem sido acompanha
da de praticas que escandali
zam o publico. O governo tem 
comprado batatas a quase 3 
dólares o saco de 50 quilos, 
vendendo-os para fins “ não 
alimenticics” ao preço de 

menos de 10 eents o saço. Te- 
ria sido menos dispendioso I 
para o governo ter comprado 
as batatas para destrui-las. 
Aliás, o Departamento da A- 
gricuitura fez isso em 1940, 
antes que se elevasse um 
general clamou publico. As 
batatas eram amontoadas e 
encharcadas de querosene 
para que não pudessem ser 
comidas. As batatas que o go 
verno comprava eram aban
donadas dessa maneira até a- 
podrecerem.

A manutenção dos preços 
dos produtos agrícolas tem 
sido uma tentativa da econo
mia dirigida nas mais favo
ráveis condições bilhões de 
dólares no Tesouro para sa
car, um exercito de ' funcio
nários e uma porção de leis 

| para executa-la. Se a econo 
mia dirigida tentada em con 
dições tão favoráveis, não dá 
resultado, poderá dar em al
gum caso? E o publico quei 
que isso conliuue?

A alegação do governo hún
garo de que o presidente Tru 
mar e o ministro do Exterior 
da Inglaterra, sr Bevin, ten
taram imiscuir-se nos nego
cios internos do seu pais, ao 
formular comentários desfa
voráveis a condenação do 
cardeal Mindszenty, é intei
ramente desprovida de fun
damentos.

Mostra que os comunistas 
que se encontram a serviço 
da Rússia em BudapesUe en
tregaram a sua patria de 
mãos amarradas aos interes
ses do imperialismo soviéti
co desconhecem as realidades 
da política internacional con
temporânea.

Que fizeram o presidente 
americano e o ministro britâ
nico? Exprimiram com toda 
a liberdade o sentimento pu
blico dos seus paises diante 
de um julgamento monstruo
so, feito de plano, com fins 
obviamente politicos? Esse 
julgamento feriu os direitos 
da consciência humana, o 

que quer dizer que atentou 
contra principies universais 
que denegados em um _ pais 
pode criar uma, situação de 
ameaça e de perigo para os 
povps de todas as nações. O 
julgamento aleivoso e a con
denação injusta de qualquer 
homem, em qualquer parte 
de terra, é sempre um acon-

iltos dignatarios da religião,
i atacar os seus vizinhos pro 
\ ceando a mais terrível guer
ra da historia: Depois, por- 
que hoje os direitos do indi
víduo, os da sua liberdade de 
consciência, são universal
mente protegidos. Foi o que 
decidiu a Terceira A-ssem- 
bleia Gorai das Nações Uni
das. aprovando cm Paris, om 
dezembro passado, a Declara
ção Universal dos Direitos 
do Homem.

E' certo que a respectiy* 
convenção ainda não foi re
digida e ainda que a Hungria 
não pertence ao quadro da 
ONU. Tal porem, não impor
ta para o efeito de compre- 
enderise a mudança que sr 
operou na mentalidade dos 
povos em matéria de prott 
ção dos direitos individuais 
e ainda como testemunho <W 
que hoje em dia se conside
ra que a denegação desses di
reitos põè em risco a seguraq- 
ça da paz e afeta todas as 
nações.

Truman e Bevin, assim Ct> 
mo os governos de outros 
paises, cumpriram rigorosa
mente o seu dever, denunci
ando a condenação do carde
al Mindszenty como um ata
que á consciência humana, 
capaz de eventualmente pro
duzir um conflito de graves 
proporções para o mundo. O

tecimento doloroso para to- governo comunista de Buci«u 
dos os homens. Foi isso que peste foi posto fora da lei. a-
permitiu que a opinio publi
ca universal intervisse no 
processo Dreyfus e tomasse 
partido pela vitima dos odios 
nacionalistas que levaram o 
capitão francês á Ilha do Dia
bo. Por acaso o governo da 
França considerou como uma 
intervenção indevida nos ne
gocios internos da republica 
o exame dessa causa?

Pois o que acontece com o 
cardeal Mindszenty é sumâ- 
mente mais grave do que o 
caso Dreyfus. Primeiramente, 
porque a perseguição do prín
cipe da Igreja é fruto de um 
estado de espírito agressivo, 
do mesmo genero do que le. 
vou os nazistas que também 
perseguiram e encareceram

través de manifestações una
nimes que assumem um cu- 
rater cada vez mais serio, 
em todos os paises civiliza
dos, mesma naqueles em que 
a maioria do povo não é de 
confissão católica.

Não se trata propriamente 
da defesa de Mindszenty co
mo pessoa, mas do que re
presenta a audacia de um 
regime totalitário, escraviza
do á vontade de uma potên
cia imperialista, ao ferir im- 
pudentemente a liberdade de 
consciência, repetindo assim 
as mais hediondas façanhas 
do setarios dc Hitler. TrU- 
nian e Bevin falaram com # 
jutoridade da sua posição no 
mundo, em nome da humani
dade' inteira.

FSCOl.A INDUSTRIAL DE NATAL
Divisão de Seleção do D ASP

A Divisão dc Seleção do D .A .S .P . avisa po: ínter-
nédio da Escola Industrie,1 de Natal, que . estão abertas as 
mscrições para Concurso de Escrivão de? Coletcrias do Mi
nistério da Fazenda no periodo dc 7 de março a 6  de maio 
•jroximo o Prova de Habilitação para Radio-telegrafista 

OBS: Por motivo superior não será atendida nenhu
ma informação por tèlcfonc.

DR. BANDEIRA DE MELO
—  Especialista

iCurso de apeifeiçoamento nos serviços dc Proclologia dos 
Professores Pitanga Santos e Silvio tPAvila — Rio)
Clinicas e üperaçõea das DOENÇAS ANO-RETAIS 

— Cura radical das HEMORROIDAS — DOENÇAS DO 
INTESTINO.

(Tratamento racionai da TUISÃO DE VENTRE, diar- 
réas crônicas, colite, etc.) — Reto-Sigmoidoscopia — Tra 
tamento das VARIZES (Veias dilatadas) —  PARTOS. 

Doenças das Senhoras — Eletricidade Medica 
Consultorio: - r  Praça Augusto Severo, 250 — Io Salas 

108, 109 e 110 —  Fone 15-25
Expediente — diariamente, de 2 ás 5 da tarde. 
Resideucia — Rua João Pessoa, 248 — Fone 1830,
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Crônica social
XI VALOR DAS VITRINAS..

Senipre que eú passava di
ante 4a Casa Rio ficava pen
sando coisas sobre os propo- 
sites que estaTiam mantendo 
aqqelès grandes vidros na fun
ção de permitirem que os olhos 
dxw. transeuntes devassassem 
joda a preciosidade de tecido- 
que a loja contém Não dava.a, 
porem, mais do que uma visão 
de conjunto, sem que a moda 
tivesse um lugarsinho para 
uma apresentação de detalhes. 
Depois da transformação ra
dicai daquela esquina da Ave
nida Rio líranco, onde um. pre- 
4io novo. bem construído e bo
nito. viera substituir um gru 
po ue casas velhas, parecia que 
nada mais podiamos esperar.Ô :S *

Inegavelmente a Casa Rio é 
uma instalação de luxo. dentro 
das normas modernas do espa- 
ço.e da luz\ Mas, sem vitrinas 
de.estilo estava longe de enfi- 
íeirar-se com as suas visinhas. 
onde as exposições têm ambien- 

-te proprio. Pois não seria por 
falta de visão comercial. Esta 
estava ali patenteada num vi
goroso exemplo, que era a mes- 
tna.Casa Rio, tornada uma das 

finais.importantes e mais pre
feridas da cidade. E uma das 
mais n ovintentadas no siste- 

inteligente da propaganda, 
«U eé uma especie de exuberân
cia. vital com que o comercio 

. 6 e  divjiga atravez de todas as 
Òi|LÇsas populares.* •>

■ :JE’ ó caso de dizer-se agora 
qae-a  Casa Rio tardou, mas 
não faltou. Lá está ela cowt 
uzn magnífico par de vitrinas 
ste luso, um conjunto ornamen- 

m  de grande valor. Um mos- 
truario digno de roubar da 

..gente meia hora de obser
vação e de bom gosto. Vi
trinas que vêm contribuir para 
a riqueza da cidade na sua fi
sionomia progressista. Onde a 
pesquisa feminina pode encon
trar também alguma coisa de 
interessante na moda dos vcs- 
tUos ou na escolha dos perfu
mes e dos adornos. Lá estão 
etia?, bonitas e elegantes, ex- 
pesitoras do que a casa tem dc 
melhor para a sua freguezia.

DANILO

O PRECEITO DO DIA
O ESTADO d e  esp ir ito

E O APETITE
O estado dê espirito tem 

gpande influênca sbbre a dis
posição para comer. Quem es
tá; satisfeito e despreocupado

sempre tem bom apetite. 
“ Uma boa risada desopila o 
figado” . Contráriamente, quan 
do se está triste, apreensivo ou 
aborrecido, nada apetece e, se 
se consegue comer alguma coi
sa, o alin-ento fica “pesando 
como chumbo” , no estômago.

Na hora da refeição, pro
cure manter-se alegre e bem
disposto, afastando preocu- 

, paçôes e aborrecimentos. —
SNES.

ANIVERSÁRIOS '  £ 1 ^ '
HOJE

Senhores
Conego Amand Ramalho, 

vigário da paróquia .'e Pare
lhas.

—  Padre N.valdo Monie, as
sistente eclesiástico da Juven
tude Feminina Católica.

—  Herculano Pires de Fa
rias, mecânico nesta cidade.

— José Miguel -Dantas, agri
cultor no interior do Estado. 
Senhoras

Liliosa Vaie, esposa do sr. 
Inácio Vale/'capitão' reforma
do da Policia Militar do Esta
do.

— Adalgísa Segundo de Ma
cedo, esposa do sr. Cicero 
Izaias deJRacedo, proprietário
nesta capitai.

— Maria Eugenia de Souza, 
esposa do sr. Antonio de Sou- 
~a.

—- Marta Ribeiro da Silva, 
esposa do sr. Anfiloquio Sil
va, do coxerc’o desta capital. 
Jovens

Inácio Meira Pires, teatro- 
logo conterrâneo e filho do sr. 
íiburcio Gambarra.
Senhoritas

leda Cavalcanti Moura, filha 
do sr. Manoel Cavalcanti Mou
ra, comerciante e proprietário 
nesta capital, e 'dè suã esposa 
d. Nisia Cavalcanti Moura.

— Marta Bezerra, filha do 
prof. Severino Bezerra de Me
lo, diretor do Departamento de 
Educação, e de sua esposa d. 
Judite Bezerra de Melo.

— Cerli Fernandes, filha do 
sr. André Fernandes, major 
do Exercito Nacional, e de sua 
esposa d . Odete Acioly Fer- 
nances

— Marly Fernandes Serra, 
filha do sr. José Serra e de 
sua esposa d. Maria Fernan
des Serra.

— Marta Maria Viveiros da 
Rocha, filha do sr. José Pedro 
da Rocha e de sua esposa d. 
lida Viveiros da Rocha.

— Zilma do Nascimento, f i
lha do sr. João Benedito do

Preparativos para a temporada do Sport
Treinará amanhã/ o , qua- 
Hdro do America F.C.
Em ação também,^ o selecionado 

de bola ao cesto
A próxima visita dos qua

dros de futebol e basquete
bol do Esporte Clube do Re
cife vem despertando, co
mo é natural, o mais vivo in-

Nascimento, funcionário da 
Base Naval, e de sua esposa 
d. Maria do Nascimento. 
Crianças

Carlos Alberto, filho do sr. 
Pedro Pereira e de sua esposa 
d. Helma de Lima Pereira.

— Marimércia, filha do sr. 
Sandoval Borges de' Oliveira, 
funcionário do Banco do Rio 
Grande do Norte, e de sua es
posa d. O éa Candida de Oli
veira .

— Inez Eugenia, filha do 
sr. Ângelo Fernandes de Car
valho, funcionário publico fe
deral neste Estado, e de sua 
esposa d . Maria Celina de 
Carvalho.

—  José Antonio, filho do sr. 
Clovis Machado, do comercio 
desta cidade, e de sua esposa 
d. FranciSquinha Machado-

NOIVADOS
Prometeram-se em casamen

to na Fazenda Canafistula. 
município de Macau, no dia 20 
do. mês p. passado, a srta. 
Franeisca Medeiros Jacome, f i
lha do sr. Manoel Jacomé. 
agricultor e criador naauele 
município, e de sua esposa d. 
Maria Duó Jacome, com o sr. 
Jonas Martins, proprietário no 
mesmo município.

Os noivos, que são pessoas 
bastante relacionadas, têm sido 
muito cumprimentados. 
ENFERMO

Acha-se acamado de séria 
enfermidade, desde 7 do cor
rente, em sua residência á Rua 
Princesa Izabel n° 458, o ve
lho poéta e conhecido serestei- 
ro Victoriano de' Medeiros, ge 
rente da Fabrica de Bebidas 
Rio Grande Ltda., e oficial su
perior reformado da Policia 
Militar, o qual tem sido muito 
visitado por pessoas de suas 
seiaçees de amizade.

P&GCi/MR A saúde representa mais do que a simples 
OMfDfCO ÇUAttSO ausência de doença. Um exame completo
WCEES7A CONSM/DE ?  Pernlite ao Eeu médico determinar se 

* você está tão bem quanto é possível 
estar, ou quanto você; devia eslar, para viver e trabalhar em 
forma. Se você não istiver perfeitamente bem, o médico pode, 
muitas vezes, atalhar o mal antes que seja tarde. A maior parte 
das pessoas devia submeter-se a um exame médico uma vez 
por ano. Em certos casos de pessoas de mais de 65 anos êsses 
exames devem ser mais frequentes

* f i M M  m m
QWHTAfOimO . 
ESTÁ AMEAÇA N P O r

s> t .

Doenças tais como pressão alta, câncer, 
tuberculose, moléstia de coração, diabe
tes, podem se desenvolver sem apre
sente.' qualquer sintoma prévio. Mas 

Ésses males podem sn- descobertos pelo seu médico e quando ne
cessário por n.çlo de -.xame de sangue, de urina, raio X, eletro- 
cerdiograma, oj outros diagnósticos. Um exame médico anu 1 
fxz. com que se descubra a doença quirda ccfu.ia ainda no seu 

■ cornêço, e a ciência moderna, então, tudo fará para ccntrrJá-la e 
8'çurà-la completamente.

teresse nos nossos meios es
portivos.

Finalmente, após uma lon
ga trégua, voltaram a apre- 
ga trégua, voltaremos a apre
ciar o popular desporto bre
tão com o anunciado encon
tro, a 3 de abril proximo, en
tre os quadros do America, 
de Natal, e do Esporte Clube 
do Recife, campeão pernam
bucano.

Cheque em que eslarão 
empenhados as forças maxi- 
mas do “ association” dos dois 
Estados, para ele voltam-se 
todas as atenções do nosso 
mundo esportivo, ás vesperas 
assim, do um espetáculo sen
sacional e grandioso.

TREINARÃO OS RUBROS

.. Empenhado èeriamente em
defender o nome esportivo 
do Rio Grande do Norte na 
peleja inter-cstadual do dia 
3 de abril, a direção do Ame
rica está tomando todas as 
providencias que a isto se fa
zem necessárias. O preparo j 
de conjunto campeão nata- ! 
lense prossegue intensamen
te, sob os cuidados do técni
co Acosta.

Amanhã, no estádio da av. 
•Hermes da Fonseca, á luz dos 
refletores, os rubros realiza
rão mais um exercido de 
conjunto, aiprontando paia 
o grande prelio com o Es
porte Clube do Recife.

NO SETOR DO ,
BASQUETE

Também no setor do bola 
ao ce?to não é menor e entu- 
siasmo dos nossos esportistas 
e não menor, também, o em
penho aos responsáveis pelo 
Dasquetebol nataiense em fa
zer brilhante figura na tem
porada do campeão de terra 
e mar de Pernambuco.

Como já anunciamos, o fi- 
ve do Esporte Clube do Re
cife disputará dois jegos, um 
contra o Santa Cruz, cam
peão da cidade e outro con
tra o .-,elccionado nataiense.

Amanhã, á noite, na q ladra 
da AABB, os rapazes convo
cados para o selecionado 
com inicio ás 19,30 horas.

Basquetebol
Homenagem aos campeões de 1948
Churrasco, domingo, na praia da Redinha-Serão ho
menageados, também, a F .N .B . e a crônica esportva

Como é sabido, ostenta o 
Santa Cruz, merecidamente, 
os titulos de campeão na ca
tegoria de Aspirantes e de 
titulares, de basquetebol da 
cidade, após brilhante jorna
da no campeonato de 1943, 
promovido com absoluto êxi
to pela Federação Norte-Rio- 
grandense de Basquetebol.

Invicto no primeiro turno, 
nos dois quadros, o tricolor 
no segundo sofreu uma der
rota, sendo que no five prin
cipal, diante do Esparta e 
na representação de Aspiran 
tes, para a ASSEN. O resul
tado foi que, depois de bater 
o America, o Santa Cruz foi 
ao match-deserhpate com o 
Esparta, quando conquistou 
belíssima vitoria que lhe ga
rantiu o primeiro titulo. Nos 
aspirantes, tres clubes chega
ram aò fim do returno em
patados: Santa Cruz, ASSEN

e America. Eliminado o quin 
teto da ASSEN, e vencido o 
Santa Cruz, pelo America, 
coube ao quadro rubro a vi
toria no segundo turno, fin
cando, assim, empatados 
Santa Cruz e America. Em 
sensacional “ melhor de tres” 
o five santacruzense triun
fou na primeira e na segun
da partidas, levantando, con
sequentemente, o titulo de 

campeão.
CHURRASCO DE

CONFRATERNIZAÇÃO

Em regosijo pelo brilhante 
feito dos quadros tricolores, 
o esportista Oscar Francisco 
de Oliveira, dedicado defen
sor e campeão pelo Santa 
Cruz, tomou a iniciativa cio 
promover um churrasco de 
eonfarternização, na aprazi- 
vel praia da Rcdinha.

O churrasco está marcado

para domingo proximo, sendo 
homenageadas, nessa oportu
nidade, não só a Federação 
Norte-Riograndense de Bas
quetebol como também a crô
nica esportiva especializada, 
pela cooperação prestada ao 
campeonato.

A  mentora de bola ao ces
to potiguar aproveitará a o- 
casião para premiar oS cam
peões dos Aspirantes, fazen
do entrega das medalhas o fe
recidas pela firma M. Carri
lho & Cia. Ltda. desta pra
ça, aos rapazes do Santa 
Cruz

A; referida festividade com 
parecerão, tombem, repre
sentantes de todos os Clubes 
da cidade.
I— — ----------------------- ------- ~4
I Sifilis? Reumatismo?
| ELIXIR DF. NOGUEIRA

U S E  P A S T A  
D E N T I F R Í C 1 A

F O R H A N ’ S
Hão custa mais do que 
os dentifrícios comuns

- e som os
SEOS fíA&TOS

Como parte de seu exame físico, certa
mente o médica fará perguntas a res
peito des seus hábito; diários. Ê e pode 
perguntar sêibre a quantidade e espécie 

de olimento3 que você toma, s; você costuma repousar bastante 
e fazer exercícios suficientes, ou coma você emprega o seu tempo 
livre. Sabendo dos seus hábitos diárias, estará êe  habilitado a 
milho, ar a sua saúle, tanto mental co.no física. Seguinio as 
instruções dêle, você terá garantida uma vida mais longa e f ;  iz.

Agç certeza de que é satisfatório o seu estado 
dê áéuwe t  para desfrutar de- naz de espírito, realize 
o séu seguro de vida na “ SÃO PAULO” Companhia 
.Nacional .de Seguros de Vida. Fundada em 1920, 

ç. ofêçece tôdas as garantias morais e financeiras. Receba 
com cordialidade um Agente desta Companhia 
C consinta em estudar com cie o seguro que mais 

>̂ xe adapte ás suas necessidades.

d i r e t o r i a

Dr. J« 4  M cri W h ifctarAs*UH ÇSO 
do Soares0 , .  José Carlos cie Mace

“ SÂO PAULO”
C l i r u t u  H t l l í A L  IIE  X K I.IR M .S  BS í l l l l

, S $  D E  — R U A  15 D E  N O V E M B R O  N.o 3 3 0  —  S Ã O  P A U L O  
SUCURSAL DE PERNAMBUCO - Rua 1.” d? Março, 23 - 3.° andar - Recife

< TirB B f iT iT i i l'~ T . . . M-.g . J i , .  . .

Campeonato 
brasileiro de 
basquetebol

Com granda brilhantismo, 
verificou-se sabado á noite, a 
abertura do 19° Campeonato 
Brasileiro de Basquetebol, 
que pela primeira vez se rea
liza na Bahia, em homena
gem ao Cinquentenário de 
fundação da çidade do Salva
dor.

O ato contou com a presen. 
sa do governador Otávio 
Mangabeira, altas autorida
des e um numeroso publico.

A primeira rodada apre
sentou os seguintes jogos:

Santa Catarina x Pernam
buco, Ceará x Fãraná, e Pará 
x Alagoas.

Venceram os paranaenses, 
santacatarinenses e paraen
ses.

Nos jogos disputados do
mingo, São Paulo venceu Ser 
gipe, os mineiros abateram os 
paranses e os bahianos ven
ceram os paranaenses.

Ontem, foi cumprido mais 
uma rodada, e.para hoje está 
programado o campeonato do 
lance livre.

rj: $ jJ:
>1- li
*  *  *
* ❖  ❖  * lâr

Fone: 1531Avenida Deodoro, G35
------  HOJE ------

Matinéc ás 15,30 — Soiree ás 20 horas

Carta de uma desconhecida
— 'com Joan Fontaine —

— Amanhã
NINGUÉM ENTENDE AS MULHERES

Uma lição excitante dc amor, a delicie, dc uri beijo, 
uma carícia c uma canção 

com Jack Carson

— ( DOMINGO )—
UM ROSTO NO ESPELHO

Falado em Português

O s treinos do scratch, no Rio
Propõe Flavio Costa as datas de 16 e io  proximo

RIO, 15 (Meridional) — 
Em duas turmas chegaram 
ontem de Poços de Caldas os 
jogadores cariccas convoca

dos para o selecionado brasi 
leiro, inclusive o 
gaúcho Tesourinha e os diri 
gentes da CBD.

V A R I A S  E S P O R T I V A S
Os cronistas desportivos dos jornais colombianos, abrem 

forte campanha con+ra a formação do selecionado daquele 
pais, que participará do campeonato sul americano que se 
realizará no Brasil. Dizem os jornais colombianos, que a 
formação da seleção vem sendo mal organizada, e, que 
contam cõm elementos ineficientes, que nada poderão fazer 
no Brasil. De maneira, que consideram a vinda do selecio
nado da Colombia, como uma “criminosa aventura” .

P- *  ❖
O zagueiro Pé cie Valsa, que estava em - litígio com o 

Fluminense criando dificuldades para a renovação dc r eu 
contrato, resolveu mesmo continuar no clube tricolor. A 
principio, exigia 150 mil cruzeiros por dois anos de contra
io, mas, acabou firmando um compromissão, reeebç.ado 53 
mil cruzeiros por um ano, Fodemos adiantar tan.bdm, que 
o jogador, Pé de Valsa, voltará a sua posição ^ntiga. de men- 
tro medio procurando as^im, Ondino Vieira cobrir o claro 
deixado com a saida de Mirim, para o Bangu-

*  ❖  *
O Vasco da Gama te .do perdido os direitos pelo passe 

do jogador Moacir, do seu quadro de reservas, tentou ainda 
com um oficio enviado á FMF, conseguir reajustar o caso, 
afim dt“ poder vender o passe. Entretanto, o presidente da 
entidade carioca despachando .o expediente hoje decidiu 
contrario as pretensões do clube vascaino, considerando que 
não comunicou dentro do prazo legal, que se interessava 
pelo jogador ficando este elemento com pase livre. Portan 
to, hoje mesmo Moacir foi inscrito na Federação Metropo
litana de Futebol, còmo .novo profissional do Olaria.

^
O estádio do Vasco da Gama, que vem sofrendo grandes 

reformas para o campeonato sul americano, não estará pron 
to ainda na próxima semana. oO gramado estará ainda em 
‘ atamento, e, o alambrado está sendo pintado. De maneira 
que ó selecionado brasileiro, que realizará dois treinos nesta 
capital ,a titulo de exibição, deverá ensaiar no setadio dc 
Botafogo, na rua General Severiano. Hoje, estiveram tra
ta ndo disso, na sede da CBD, e segunda-feira ficará deíi- 
nitivamente decidido, sendo também, muito provável que 

j  o ensaio ae verifique em Álvaro Chaves.

| Amanhã são esperados os 
ponteiro ! jogadores paulistas e minei

ros. Não está certo se o pri
meiro treino, nesta capital, 
será amanhã ou quinta-feira, 
o que dependerá do exame 
medico.

Quanto ab local do primei
ro ensaio, açonta-se o estádio 
proletário, sèndo Flavio Costa 
de opinião que o mesmo seja 
secreto.

A concentração contará ini
cialmente com 28 jogadores, 
fotal este que posteriormente 
será reduzido para 2 2 . 
TREINOS AMANHÃ E 

OOMINGO
RIO, 15 (Meridional) — 

Flavio Costa propôs a reali
zação de dois treinos, esta 
‘-emana, e ambos no estádio 
de São Januario. O primeiro, 
amanhã, e o, segundo na tar
de dc domiiigo.

O Madureiro conti= 
nua brilhando na 
Colombia

EMPATE DE lx l  NA RE. 
VANCIfE COM O

SANTA FE’

RIO. 15 (Meridional) — O 
Madureira continua invicto 
em sua temporada nos gra
mados bolivianos.

No match revanche que o 
tricolor suburbano carioca 
concedeu ao Santa Fé. ao 
qual já vencera, por 4x2, re
gistrou-se um empato do um 
tento.

O goal do Madureira foi 
oOnquistádo pér Betinho, no 
primeiro’



Empenha-se Mossoró na batalha da agua
A p ê lo  d o p re fe ito  m u n ic i
pal a o |p re s . d atR e p u b lica
Dom Jaime » Gamara é o intermediário ida mensagem

.   -    » * ■■ i ■ i ti— —  i« ~ -a-inr~ i —•*—

MoVlmenta-se '■ a adminis
tração de Mossoró no sentido 
de resolver em (neve. ao me
nos èrri parte, o secular pro- 
blemâ da cidade, o do abas
tecimento dagua. A  segunda 
cidade do Estado, com popu
lação ao redó'r dos 30 mil ha
bitantes, é um núcleo de ati
vidades-e dc progresso, mas 
se debate: ainda com os sur- 
tos de infecções de origem 
hídrica, em Virtude da pre
cária condição de salubvidade 
do precioso liquido ali utili
zado. Desde a população a- 
bastada da cidade, mantendo 
cisternas de construção one
rosa, para colheita das chu
vas, áté os moradores dos 
bairros pobres, utilizando-se 
das aguas barrentas do ri<>, 
todos' vivem  ali em idcntica 
insegurança, ante o fantas
ma do tifo rondando perma- 
nentemetote o município.

Não é possível fique o go
verno federal surdo aos ape
los que lhe são agora diri
gidos pelos mossoroenscs. 
como insensível não ficou ha 
pouco mais de um ano as ne- 
cesid^des do governo parai- 
bano, para instalação dos s e r 
viços dagua em doze cidades 
do yizinho Estado, dos quais 
já os primeiros forapi ante
ontem inaugurados, em Ala- 
gòa Grande.

Transcrevemos a seguir oa  
apelos dirigidos pela adminis
tração de Mossoró, pela solu
ção do seu maior problenra-

DO PREFEITO I>E MOSSO- 
RO’ AO PRESIDENTE D A  

REPUBLICA

Exmo. snr. Generax 
Eurico Gaspar Dutra 
D.D Presidente da 
Republica —
1  __ Em dias cie Julho as

ano passado, e na qualidade 
de Prefeito Municipal ue 
Mossoró, Estado do Rio Gran
de do Norte, coube-ime a 

honra de apresentar a V Ex- 
cia, um pedido de ajuda iu 
nanceira ao referido rcunu-i- 

á mingua depio, para que,
maiores recursos, pudesse re
solver o seu crucial problema 
de abastecimento dágua dr. 
cidade,

2 — As razões, que invr- 
quei não vale repeti-las, eis 
que já são do coritiecimenm 
de V. E^cia, as condições ■- 
flitivãs, em que se debate a 
ftiáis importante cidade ò • 
interior potiguar.

3  — Ocupando um lugar cc  
relevo na econom ia,do Esta
do, mupiçipip salineiro, com 
.uma população que : atinge n 
' 4 5  mil 'haWtáóté^ centro in-
dustrial de ,larga perspectiva, sincera admiração, 
escoadouro natural —  pela j Respeitosas Saudações 
sua posição geográfica privi- 

~  de toda

'«••AL*___ __ _,_
cipios que empreenderem, 
por si ou por concessão, o a- 
fcastecimerto dágua, nos ter
mos da lei que vier a ser dis
cutida sobre o assunto” , * 
matéria escapa a sua compe
tência. visto que nenhuma lei 
foi ainda decretada a tah res
peito” .

6  — Ao que se sabe, no O r 
çamento atual consta a mes
ma consignação.

7 — Não é cêdo, portanto, 
para que sè torne á presen
ça de V. Excia., formularto»- 
se um novo pedido de finan
ciamento para a solução a»* 
tão relevante problema.

8  — No memorial anterior, 
íçferi-m e ao fato de que a e- 
fetivação dos serviços de u- 
bastecimento dágua e sanea
mento da cidade de Mossoró, 
consoante estudos levaaos •» 
efeito pelo Escritório Satur
nino de Brito, reclamava, já 
em 1045, despesas superiores 
j  vinte e três milhões de 
cruzeiros.

As possibilidades, porem, 
do erário municipal eram 
quasi ridículas em face d*> 
vulto da obra.

S en  embargo, a situaç.Tp 
asravava-so, reclamando pro
videncias tão, rápidas quanto 
dficnz.es.

'x
0 — Por isto, recorrí a um 

plano de emergencia” , para 
a solução, parcial do proble
ma, o qual na declaração do 
proprio escritório, encarre
gado de sua elaboração, :nc 
não representa a solução do 
problema da agua em Mosso
ró, terá a vantagem de con
cretizar elementos de um 
plano de conjunto pre-estabe. 
lecido, em que r.enhum des
ses serviços ficará perdido” .

E as despesas com a exp- 
cução do plano são calcula
das, ú base do orçamento a- 
presentado pelo referido es
critório, no ano passado, em 
cerca de sete milhões de cru
zeiros, inclusive tratamento 
químico e iiltração da água.

Exmo. Sr. Presidente:
E' ainda com maior con 

fiança que, desta vez, a Ci
dade de Mossoró, coloca, sob 
o elevado patrocínio do hon
rado chefe da Nação, a solu
ção do -seu maior problema

Acima dos motivos de or
dem econcm.ica ou social, po
derosas razões de humani
dade justificam, por si sós, o 
pedido, que ora se leva á con
sideração de V. Excia.

Em nome, pois, de todo o 
povo mossoroense, sem qual
quer distinção, antecipo a V. 
Excia., a expressão mais vi
va do teu reconhecimento e
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ato de caridade de profunda r» 
percussão soeial.

o  nome de V. Eminência — 
friso-o sem querer fer.r-lhe à 
m o d é s t ia -  tenj, em todas as 
camadas sociais desta Diocese 
-jm merecimento que raia a 
veneração. Não duvidam já- 
mais. os mossoroen.-es. üa 
axisade oue V. Eminência 
não se cansa de demonstrar 
a este pedaço estremecido <ta 
terra nordestina.

E, agora, mais do que nun
ca, acreditam no bom sucesso 
;io empreendimento, que todos, 
Som qualquer distinção, toma
mos a homibro tòrná-lo efeí* 
vo. E’ que sabem que V. Em> 
ner.cia aceitou o patrocínio da 
c-ausa, Tornando-se o -'eu natu
ral fíador.

E’ , portanto, so d  esses gra
tos auspícios que junto a esta 
o  Memorial que V. Eminência 
s e  dignará de entregar ao 
Exmo. Sr. Presidente da Re 
oublica.

Acompanham as copias dos 
telegramas que dirigi aos nos
sos representantes, no Con
gresso pedindo-lhe P sua coo
peração. A Camara Municipal, 
já terá, por seu turno, mani
festado. enr.i significativa una
nimidade, a sua preciosa eo'a- 
boração.

Queira, pois, V. Eminência, 
aceitar, de par com a expres- 
rão do' meu preifundo resnefto 
r. gratidão mais sincera do po
vo mossoroense.

Atenciosas Saudações — Je- 
vorrimp Dix-sept Rosado MaH
—  Rrefeito. _

Senadores José Ferreira cie 
^ouza, Georgino Avelino, Ker- 
gínaldo Cavalcanti e deputados 
José Augusto Bezerra de Me
deiros, Café Filho, Aluizio Al- 
yps. José Arnaud,^ Monsenhor 
Valfredo Gurgc-1, Vicente da 
Mota Neto e D oclecio Duarte
— Rio ,D . F .) :

Levo conhecimento Vv. Ex- 
cias. que remeti hoje Presiden
te Republica intermédio em;- 
nc-nte Cardeal Gamara n o v o  
memorial esclarecendo afliti
vo problema abastecimento 
agua Mossoró, mesmo tempo, 
pedia ma:s alto magistrado 
Nação ajuda solucionar impor
tante questão. Estou certo que 
remetendo para Vv. Excia». 
copia todqs documentos envie* 
Presidente Eurico Dutra cor
tarei coip a valiosa colabora
ção de V. Excias. para atin
girmos os objetivos visados, 
jreio que antecipo, em nome 
da cidade, q mais vivo reco
nhecimento .

Saudaç’ ,fes Cordiais — Jero- 
nimo Dix-sept Rosado Ma‘a
— Prefeito.

A Graciosa e a Joalheria  Brasil 
patrocinarão P edro Vargas- - - -
Apresentação dolfamoso cantor no Cine Rio Grande--Sa.^ feira u 
inicio da venda dos ingressos--Prepàrativos da festa na “boite”

Continua a despertar em 
nossa capital o maior interes
se, a sensacional apresentação 
de Pedro Vargas, o maior can
tor mexicano e que vírá a esta 
capital contratado pela Rádio 
Poti.

. Cantor que desfruta no ce
nário internacional de um jus
to cartaz a vinda de Pedro Var
gas representa, inegavelmente, 
uma vitória indiscutível pafa 
a direção da emissora natalen- 
se que, ultim.amente, vem tra
zendo a Natal reais valores do 
rádio continental.
PATROCÍNIO DE DUAS CO

NHECIDAS ORGANISA- 
CõES POTIGUARES
Como já é do conhecimento 

publico, cluas conhecidas orga- 
nisações potiguares patrocina 
fão com exclusividade a tem
porada em Natal, de Pedro 
Vargas. São elas: “ A Gracio
sa” , o conhecido e popular es
tabelecimento da rua Ulisses 
Caldas, e a Joalheria Brasil, do 
sr. Jamil M. Nacer, Situado a 
rua Dr. Barata, na Ribeira. 
Esses dois conhecidos estahe 
iecimentos so fundirão dentro 
em breve, niim.a^só casa, á av, 
Rio Branco, esquin^ cin rua 
Toâo Pessoa, para ofereder ao 
publico um estabelecimento á 
altura do progresso da eanital 
potiguar. Já tendo registrado 
na Junta Comercial o respecti
vo contrato social, os srs. 
Xalil Aby Faraj e Jamil M. 
Nacer, com espirito progres
sista e empreendedor, resol
vera dotar a capital potiguar 

,de um estabelecimento á altu-. 
ta e assim é Que, embora ain
da estabelecidos atualmente 
aos seus antigos pontos, já es
tão cuidando da renovação ae 
estoques e dos preparativos

para a inauguração dá nova 
--asa na Cidade Alta. Será is 
so. inegavelmente, um aconte
cimento de destaque no mun
do comercial da cidade 
INICIO 1)A VENDA.DE IN- 

LRRSSOS PARA A 
TEMPORADA 
Os ingresso-, para u tempo

rada'Pedro Vargas, serão ven
didos a partir de 5a feira na

Fatos policiais
CHOCOU-SE COM O AUTO 
MOVEL DE TAQUINHO

A barata n° 370, de n-— - 
priedade de Zacarias de Oli
veira, dirigida por um Ma
rinheiro em estado de omor*;»- 
guês, abalrnou com o auto
móvel n° 319 de autoria do 
s r . Heraelito Ribeiro (Tanui- 
nho) que se enconlruva es
tacionado na porta do Hospi
tal Miguel Couto.

O fato oeo”reu ontem à tór 
de tendo comparecido ao íe- 
cfil o perito Pedro Vilhla C 'a  
que tomou as providencias 
nccessaría..
ABALltOAMENTO NO 

BALDO
..Ontem, á» 15 a 20 horaít 
no Baldo ,o automovel nn 
1606, quando deqeia a ladei
ra .em velocidade foi de on. 
contro ao poste, causando pe
quenas danos lio earro.

O automovel ner.enee .-», 
Zulspul, residente a av. Deo- 
doro 610, tendo eompareeidt 
ao local o perito Pedro Vile- 
la.
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MovimentodoFôro

aa 
o

resis- 
o futu *

jçg^dâ, —r toda uma vas
„tè ,e rica re£iãò, a  cidade cte 

Mossorq sente a angustia 
falta dágua entravar-lhe 
prpgresso, minar-lhe a
tehcia, saprificar-lhe
roc-

4  —  E, còmo sè essas razoes 
- .  não bástassem, o podido teve 

escuda-lo a palavra dc V. 
Excia. quando assim procM-

r  jnouj
"Urge valorizar o elemento 

> humano velando pela sua 
saudè ou lha restituindo. 
i sto aumentará a produção 
e criará -automaticamente 
novas necessidades <le con
sumo. O problema demo
gráfico brasileiro é mais 
de qualidade do que de 
quantidade. Teremos dó 
aumentar o dividendo e 
não o divisor. E a forma de 

' ■ faze-lo é amparar a infân
cia e a maternidade, redu
zir os indices de mortalida
de, nati-mortalidade, crian
do um padrão satisfatório 
de higiene. O que jigora 
falta é produtividade, por
que ha carência de saude. 
Não seria o c ío p o  ressaltar a 

necessidade de ser encarado, 
Como problema correlato, ■> 
do abastecimento dagua as 
cidades de relativa importân
cia, se, antes, V. Excia, na 
mensagem, a que aludi não 
houvesse manifestado o dese
jo  de reaiizar como bôa pe- 

■ litica saniiaria, os serviços 
'.t dè abastecimento dagua' “ ás 
t_  cidades do pais, com popula- 
f  >eã0  èflftre 5.000 e 10.000 ha- 

íbitantes” . -v
5 _;; Por“"circUnstancias in

dependentes da vontade r“3 
1  V  Excia, o pedido em aereco 
| não ponde «èr a soluçqp <::p- 
j^asejada. visto como, informa- 

va o Ministério da Viação c 
Obras Publicas —

“ não obstante haver sido 
rtt cohsignado no seu orçamento 

CVerfca 4, Consignação VII. 
fubeonsignação... 17-04-05-al.

fparcêla iirianceira. . . nc A 
a parcela de CrS 30.000.000,00 
para financiamento dos imim

Jeronimo Dex-sept Rosado 
Maia — Prefeito.

Eminentíssimo Cardeal D. 
Jahr.e de Barros Camara — 
Palacio.S. Joaquim — Rio — 
(D. F .) :
- Só hoje, — quase dois me
ses da honrosa visita de V. 
Eminência a esta cidade, — é 
que posso socorrer-me da gra
ta promessa de V. Eminência 
de que o Cardeal do Rio de Ja 
neiro seria, ele proprio, o por
tador do Memorial, por inter- 
medio do qual os filhos de Mos- 
roró solicitariam ao eminente 
Chefe da Nação u:r.a ajuda fi
nanceira á solução do seu mag 
no problema: o do abasteci
mento dagua da cidade.

Desnecessário se torna res
saltar o valor dessa obra, prin
cipalmente a V. Eminência 
que, como ninguém, sentiu bem 
de perto, ns asperezas da luta, 
e as aílíçJfcS quotidianas qu - 
tem sabido arrostar, pelos anoa 
ei‘n Tora, i  sua querida cidade 
‘1 a Santa huzia de Mossoró, á 
mingua d« recursos que pos- 
11 i >SD'a  *- a efetivação de tais 
‘ ej'tviçt>sTQUe lhe garantam, o 
fututo e a satisfação de viver

Refiro-me, particulax-mcnte 
ás lopulações mais pobres, 
aos que não dispttem de "cis
ternas” , aos_jque, como muiio 
hem conhece V . Eminência, 
para fugirem á tortura da sê- 
■de, são obrigado- a recorrer 
á agua contaminada do ri»

E, neste instante de prova
ções universais e*m que V. 
Eminência, reproduzindo, mais
- ma vez. a iiçio imortal da 
Igreja ,torna bem clara, no 
fragor dessa batalha sem quar
tel com os ihimigos da Fé. a 
sob as vistas gerais do nosso 
povo eminentemente cristão — 
a necessidade de uma ordem 
soeial mais justa e mais hu
mana, que se inspire, natural
mente, nos ensinamentos do 
Cristo — tudo o que se fizer' 
pelo bem daqueles no meio dos 
quais, princLpalmente, levou. a 
efeito V. Eminenc a, quando 
Bispo de Mossor:'. o seu pa?  ̂
toreio inesquecível, — os po
bres, os desvalidos, — é um

A Prefeitura condenada 
a pagar Duzentos Mil 
Cruzeiros e Cem Cru
zeiros de multa diaria

Em uma de suas ultimas reu- 
piões, o Egregiõ Tribunal de 
Justiça, julgando uma apelaçâu 
interposta por Abdenago Cal
das, Amaro Magalhães e ou
tros, condenou a Prefeitura de 
Natal a pagai pela desapropria
ção de um terreno aos mesmos 
pertencentes, a quantia de ... 
Cr.S 2 0 0 .0 0 0 , 0 0  além da multa 
de Cr.S 100.00 diariòs, honorá
rios de. advogados, à base de 
2 0 ”í e perdas é danos pelo es
bulho cometido. Fez a defesa o- 
rál, por parte dos réus, o ad
vogado João Medeiros Filho.

AÇÃO PRIVADA
Presidiu o juiz Murilo A a- 

nha audiência de instrução da 
ação crime privada, promovida 
por Isabel Fonseca Vanderlei, 
pelo advogado Romulo Vander
lei, contra Georgenor SesvAa 
de Brito. Fo, ouvida a testemu
nha Ezilda Lisboa Me. reles. 
Serviu o escrivão Jaime Lam- 
bert, do 3.° cartorm.
REQUER AJUSTE

Presidiu o juiz Arnaldo Neto 
uma justificação requerida por 
José Gurgel do Amaral Valen
te, para efeito de ajuste, p.o- 
vamio que o seu rebanho bo
vino foi reduzido pela seca o 
ep iS oo lia . Compareceram cs ad
vogados Manuel Varela e Fran
cisco Ivo, sendo ouvidas as tes
temunhas Francisco Azevedo e 
Miguel Barbosa de Oliveira. 
IABELO OFERECIDO

O promotor Amaro Marinho 
ofereceu libelo ao juiz Murilo 
Aranha, substituto da 4.n var.q 
contra Severina Bernardo e 
Maria Helena Soares de Lima, 
pronunciadas pelo magistrado 
como incursas, a primeira na:; 
penas do art. 121, § 2.°, n. UI 
e a ultima naS do art. 121, 5 2. ’ 
n. III, combinado com o art. 23. 
tudo do C. Penal. As rés deve
rão entrar em julgamento na.

Instituto dos Advogados 
do Rió\Grande do Norte
Reunião no proximo dia 21

bilheteria do cine teatro Rio 
Grande. A empresa daquela 
confortável casa de espetacu-

O Presidente do Instituto dos 
Advogados do Rio Grande do 
Norte está convocando todos os 
socios para uma reunião no 
proximo dia 21, ás 19 horas, na 
respectiva séde, á rua da Con
ceição, afim de serem discutidas 
as matérias e sugestões para a 
solução do probl<*ma da moro
sidade da Justiça e do descon- 
gestionamento do Supremo Tri
bunal Federal, conforme ins
truções enviadas pelo Conselho 
Diretor do Instituto da Ardem 
dos Advogados Brasileiros.

Alem do assunto principal 
da ordem do dia,, será submeti
do ao conhecimento do plena- 
tío o oficio do sr. Ministro da 
Justiça, em que se pede a co
laboração dos advogados deste

Estado para a elaboração do an- 
te-projeto cio Novo Cociigo Co
mercial Brasileiro, cuja- comis
são ficou assim constituída; Mi.- 
nistro Adroaldo Mesquita — 
Cgtedratieo de Direito Comer
cial da Universidade Católica 
de Porto Alegre; Senador José 
de Souza -t- catcciratico de Di
reito Comercial cia Faculdade 
de Direito ria Universidade cio 
Brasil; Deputado Honorio Mon
teiro — catedratico de Direito 
Comercial da Faculdade de Di
reito da U’.iivei‘sidarie de São 
Paulo.

Escusado é salientar a impor
tância dessa reunião, pai'a a 
qual se pecie por nosso inter
médio o comparecimento cie 
todos os socios do Instituto.

DR.  J A C O B  V O L F S O N
(Cnrco de Aperfeiçoamento n* Arjentin») 

OLHOS. OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇOE3 E TRATAMENTOS 

Canniltorto: Praça Joio Maria, n.° 64 — fone: 1911 
Connüiaa: Daa 15 ás 17 horas

primeira sessão cio juri do cor
rente ano. São acusadas oa 
morte, por envenenamento, cia 
criança José Lopes dos Reis. e . 
agosto do ano passado.

Atos do juiz Arnaldo Neto. 
acumulando feitos das quatro 
vaias de Direito da capital.

— Nomeou Oscar Siqueira 
Sobrinho avaliador dos he.us de 
Francisco Martins Fernandes, 
por intermédio do advogacto 
Raimundo Nonato, está reque
rendo os favores- da lei de mo
ratória a pecuaristas.

— Designou o dia 22 ás 14 ho
ras, para ter lugar audiência de 
instrução da ação por José A l
ves dos- Santos, pelo advogado 
Raimundo Nonato, contra José 
Lourenço de Andrade, para pa
gamento de duas letras no va
lor global de ,17.4400 crs.

— Autorizou o menor Miguel 
Arcanjo Mafra a viajar até o 
Rio de Janeiro, a bordo do na
vio “ Duque de Caxias” , a fim 
de se reunir á genitora, Tore- 
za Lourenço Mafra.

— Julgou procedente a ação 
do desquite promovida por Bri
tai ia Chaves de Oliveira, con-
1) a seu marido. Raimundo Mar- 
celino de. Oliveira. Alegou a 
autora, por intermédio do ad
vogado Claudionor de Andra
de, que ó réu acabara com o 
patrimônio do casal, abando- 
nando-a com 7 filhos. Estando 
em lugar incerto e não sabido, 
foi o réu citado por edital, cor
rendo o feito com o curador 
Raimundo Nonato. .Funcionou 
o promotor Boanerges Soares.

Concedeu autorização ao me
nor Lauro Martins Filho, para 
viajar até o Recife, em avião 
da Àerovias.

— Ao Curador de Acidentes 
mandou abrir vistas do proces
so em que é acidentado Vicen
te Costa e Silva, sendo segura
dora a Meridional Cia. de Segu
ros. Mandou também abril’ vis
tas ao Curador, do processo de 
acidente promovido por . José 
Venancio de Mou, a, contia a 
Sègurarioia Paulista, paia pa
gar 9.072 chs. cujo acordo já 
foi firmado.

— Conòedeu a Antonio Agui- 
naldo de Souza o feneficio da 
juátiça gratuita, para promover 
uma açãq de despejo contra 
Carlifido Revorelo, por falta de 
pagamento dos alugueres, no
meando patrono o advogado 
Tarciso Medeiros.

— A requerimento do advo
gado da Fazenda, mandou inti
mar o inveníariante dos bens 
de Pedro Braz Gomes a reco
lher o imposto de transmissão 
causa moitis e pagar as custas, 
sob pena de enviar oi bens a 
hasta publica.

Comício ém uefesa 
do Pelroleo
O Centro Estudantil do De

fesa- do Petroleo, reálizará 
hoje, ,ás 19,80 horas em fren
te á sede do Alecrim-Clube, 
mais um ccmicio de propa- 
gaida, da,.tese nacionalis a 
tía exploração do petroleo 
brasileiro.

Deverão usar da palavra, 
durante o “mceting” diversos 
oradores. •
estudantes.

Mandado de se
gurança contra 
atos do governa
dor do Estado 
e Tribunal de 
Justiça

O' Juiz de Direito Fábio Má
ximo Pacheco Dantas’, da Co
marca de Macau, deste Esta
do, por intermédio do advoga 
do Manoel Augusto Bezerra de 
Araújo, verv. .de requerer ao 
Tribunal de Justiça mandado 
de segurança contra atos do 
-.rêsmo Tribunal e do sr. Go
vernador do Estado que pro
moveu, por anEgüidade, para 
a Comarca de Ceará-Mirim o 
juiz Rosemíro Robinson Silva, 
da Comarca de Currais Novos, 
de Ia entrancia. t

Alega o impetranjte, entra 
outras cousas, que o seu direi 
to de remoção pa!ra a Comar
ca de Ceará-Mirkfi é liquido e 
certo, sendo, mahifestamenta 
ilegais não só a indicação do 
juiz Robinson Silva pelo Tribu
nal de Justiça, coxo a sua 
consequente promoção pelo 
Chefe do Poder Executivo

O processo acaba de ser dis- 
tribuico ao desembargador Car
los Angu.:to Caldas da Silva 
que, imediatamente, determi
nou fossem feitas as neeessa 
rias notificações e citações, na 
forma do art. 322, do Codigc 
de Processo Civil.

Grêmio Literc-Civi= 
co “ Augusto 
Severo”
Foi solenemente empossa

da no dia 1 0  do corrente, no 
salão de honra do Grupo Es
colar Augusto Severò, a no
ta  diretoria do Grêmio Lite- 
ro-Civico “ Augusto Severo” , 
constituído de alunos daquele 
estabelecimento de epsino 
primário da Capital.

E ' a seguinte .a diretoria rc- 
eem empossada: presidente, 

Massilop Carlos Ferreira; vi- 
ce:'-presidentes, • Josefa dos 
Anjos e João Batista de Sou
za; » 'cretarios, Lêda Lemos 
e Enilde A. Miranda; tesou
reiro, Manoel Pereira da Sil
va; adjunto de tesoureiro, 
Garibaldi Goís Freire; biblio
tecário, Mmia Dilma do As
sis e adjuntos de bibliotecá
rio, Nair Gomes de Lima c  
Enia Maciel Rocha.

Será fundado em 
Natal, o "Cen
tro Paraibano’’

No prux i 
rente na s 
Advogados

io dia 2 1  do cqr- 
dè cia Ordem dos 
reuiúr-se-So com

intui io de organizar uma socie
dade, diversos paraibanos resi
dentes nesta capital p que a- 
qui empregam suas atividades 
nas mais diversas profissões.

O “ Centro Paraibano” como 
se chamará a nova agremiação 
á ser fundada tem por lema 
se i vir ao Rio Giande do Nor
te através cio efeforço dos que 
nascidos na Paraíba, aqui no 
Estado desenvolvem as mais di
versas atividtecies,. .
. Esmo a frente do movimento 
cie fundação do “ Centro Parai- 
banr!‘ os clrs. João Médeiros 
Filho e José Dutra e os srs Se- 
ve.ino Alves da Silva, Arqui- 
medes da Silveira Junior e Eu
gênio Bezerra Cavalcanti.

los comunica ao seu publico 
cue os ingressos serão nume
rados havendo portanto, conve
niência, da aquisição com cer- 
: u antecedencia para escolha 
Ias localidades, embora a si- 
iiiação daquele cinema perqii- 
ia uma ótima vis bilidade eia 
qualquer lugar escolhido. 
PRLP.-\RATIVOS TAMBÉM

NA “ BOITF.”
A “ boite” do Améinca inau

gurará a sua sensacional tera-
noratla de inverno com a anre- 
-enta-ão de uma festa sensa- 
Jioxal: a a. resentação de Pe
dro Vargas, o mais nacional 
dos cantores mexicanos e ar
tista consagrado em todo o 
n undo. As xesas para ess» 
festa já estão sendo reserva
das, com gx-ande procura na 
Confeitaria Helvética, ao pre
ço do CrS 100,00. A diretoria 
renova, por nosso intermédio 
a determinação de não forne
cer convites para a Festa Pe
dro Vhrgas, tendo em vista o 
aumento cio quadro social do 
-Tubs vr.bro.

Vitoria do 
homen livre

(De nm observador social)
Não só os resultados das 

Geiç es americanos eram es
perados com ana edade, como 
ambern havia uma intensa cu

riosidade e.n torno do coiXjpo*- 
tamento do povo americano.

A democracia livre, baseada 
numa admiravel constituição 
politica, punha á prova, em 
olena tempestade pojitica, o 
seu valor e a sua capacidade. 
Numa época em que a consul
ta ao cidadão é considerada 
como u ra  for.r.a antiquada 
pelos reacionários da esquer
da e da direita: num instante 
em que o comunismo, por toda 
parte, atua insidiosamente pro
curando iludir as massas e as 
classes trabalhadoras, a de- 
nfteraCa americana, baseada 
na vontade i:vre e, portanto, 
no reconhecimento pleno dos 
direitos da liberdade, ia mos
trar a sua força e a sua ver
dade.

Os resultados estão ai, admi
ráveis, excedendo a todas as 
expectativas. Venceu o candi
dato Truman, maj o que ven
ceu sobretudo, foi a consciên
cia democrática, essa poderosa 
consciência americana que es
tá resistindo a todas as ondas 
de anarquização do mundo.

Por outro lado, a vitoria de 
Truman representa o espirito 
de continuidade da política 
americana, dentro dos postu
lados jeffersoneanos, de paz 
social. Representa essa ade
quação dos interesses america
no-; ao verdadeiro trabalhismo 
moderno, aquele que fez a gran 
deza da America e que se ba
seou no espirito da livre inicia
tiva e na livre empresa,

Esta vitoria americana re
presenta, por isso tudo, tim 
golpe profundo no plano sovié
tico da desmoralização dos re
gimes livres. A fé política dos 
povos ocidentais continua in
tacta, a energia batalhadora 
do povo dos Estados Unidos 
continua desprezando comple- 
i amente a todos os ataques di
retos e indiretos da política 
vermelha.

De nada, adiantou a infiltra
ção tentada depois da guerra, 
cem o intuito de ferir de mor
te as instituições republicanas, 
A insidiosa política de intriga 
junto aos sind catos, ás asa»- 
ciac”'e3 de beneficeneia, ás ins
tituições culturais, a provoca
ção das greves sucessivas para 
a criação de uma atmosfera 
de anarquia e para ueduzir a 
produção americana foram fn. 
iuiramente infrutífera».

E enquanto, dentro da ordem 
e da Jegaíiciade, dentro do es
pirito da ninis ampla tolerân
cia política, marcjia a demo
cracia americana, o totalitaris
mo ru~so nega as suas proprí»» 
virtudes, r.trav:s de uma dita
dura brutal de ma s de trinta 
mós. na qual se explora o obs
curantismo das massas slava* 
e a-Taticas e se esmaga, sem 
nenhum respeito humano, a 
inteligência e a cultura,

E como não bastasse essa 
poite prolongada de sòmbi-as e 
terrores, o comunismo stalinis- 
ta se irovimenta fora de suas 
fronteiras, procurando m.anlo?- 
o mundo am perpetuo estado 
de guerra, de intranquTidad» é 
de violências, ensanguentando 
os paisea desprevenidos e no
bres; como acontece com a 
Grécia e com a China.



Olpreenchimentodasvagasdoscomunistas
Será estuda
da a posição*
do P.S.D.* K -

,S. PAULO, 15 (Meridional) 
— Estiveram reunidos os 
membros da comissão execu
tiva do PSD paulista, estu
dando a posição do partido 
em face do problema do pre
enchimento das vagas comu
nistas na Ca mar a Federal. 
Ficou resolvido nomear-se u 
ma comissão para esclarecer 
se a lei se refere apenas aos 
suplentes para as vagas co
munistas ou para qualquer 
suplente, ao exigir fidelidade 
á legenda que o elegeu, hem 
como para estudar a posição 
dos suplentes íris Melber e 
Alcides Cirilo.

DIÁRIO DE NATAL
ORGÃO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS 

Fundado em 18 de Setembro de
ANO X — NATAL — Quarta-feira. 16 de Marçoo !e  1 í l » í f^ N ° T 817

Irá ao Rio o sr.[J 
Mangabeira

JtlO, 16 (Meridional) — In
forma-se que depois do dia 7 
de abril, o sr. Otávio Manga
beira Virá ao Rio encontrar-se 
com o gal. Dutra, para trocar 
irr.pressftes sobre a sucessão 
presidencial.

O presidente Dutra já conhe
cerá então a opinião do gover
nador baiano, esperando-se as
sim que tome corpo a politiea 
governamental em face da su- 
«e£são. , » , 1 »

Expulsos dos quadros clandestinos do P . Comunista
Terizm se nega
do a obedecer as 
ordens dos lideres

RIO, 16 (Meridional) — 
Foram expulsos dos quadros 
clandestinos do PCB numero
sos elementos que se nega
ram cumprir ordens emana
das de seus lideres. Essa re
velação foi feita pelo operá
rio Cirilo Ribeiro, suplente 
de vereador da extinta agre
miação, também atingido pe
la medida, o qual acaba de 
abjurar o comunismo. Con
fessou ele que durante a e- 
xistencia legal do Partido Co
munista e também na clan
destinidade promoveu movi
mentos entre trabalhadores 
de varias fabricas daqui, vi
sando a agitação e a sabota
gem.

Condenada a União a pa
gar 117 mil cruzeiros- - -

Estariam tentando o- 
cupar a ilha Formosa
As conversações de paz 

com os nacionalistas
SHANGAI. 16 (U.P.i — A e- 

missora comunista da China a- 
cusou os Estados Unidos de 
conspirar pata ocupar a ilha 
Formosa, colocando-a na esfera 
economica do Japão, '  porém 
previu que o golpe falharia, de 
vez que os comunistas chineses 
“ libertarão em breve seus ha
bitantes.

A irradiação se referiu á re
cente visita feita á ilha, pelo 
vice-almirante Oscar Dadger, 
no navio-capitânea “ Eldorado” . 
TENTARA ORGANIZAR O

GABINETE
NANQUIM, 16 (U.P.) — O 

novo premier continuou suas 
discussões com Li Tsung Jen e 
outros círculos influentes, para 
organizar o gabinete dentro do 
mais breve tempo possível, a- 
fim de solucionar o tríplice 
problema da paz, unidade e re
formas políticas.

Ao mesmo témpo, quatro al
tos funcionários chegaram a es
ta capital, a chamado de Li 
Tsuçg Jen, afim de serem con
sultados sqbre a situação atual

DESMENTE OS ESTADOS 
UNIQOS AS NOTICIAS
SHANGAI, 1G (U.P.) — Um 

porta-voz do consulado geral 
dos Estados Unidos desmentiu 
noticias de que as famílias dos 
funcionários consulares e ou
tros empregados civis, regres
sariam a Shangai.

A evacuação das crianças ' e 
outras pessoas das famílias do 
pessoal do governo, começou 
em novembro passado e ficou 
quasi completa antes de princí
pios de janeiro. '

O afastamento da ameaça mi
litar e as conversações de paz 
determinaram a circulação de 
tais noticias.

Possível a restauração 
da coligação potiguar

Como se manifestou o sr. Cafc Filho a respeito 
das nalavras do sr. José Augusto

RIO, 16 (M.) -— Em. entrevis
ta o sr. José Augusto admitiu 
a possibilidade de ser restaura
da a Coligação potiguar, dela 
voltando a fazer parte o sr. Ca
fé Filho. Procurado pela repor
tagem, o deputado Café Filho, 
a respeito do assunto, assim se -
exprimiu: "A  manifestação do pero que novas foiças a ela se 

José Augusto muito me a- aliem, assegurando seu exito 
gradou, pois revelou espirito de promissor".

concordância com os supremos 
interesses do Estado” .

Prosseguindo, acrescentou: - -  
“ Minha candidaturai como a- 
centuei ao aceitá-la. é uma can
didatura de combate ao nome 
apresentado pelo governo. Ei-

RIO, 16 (Meridional) — O 
juiz Eduardo Jara condenou a 
União a pagar cerca de 117 
mil cruzeiros á Companhia Na
cional de Vidros e Molduras 
pelos danos causados no “que
bra-quebra” ocorrido nesta ca
pital em 1946. A sentença sa
lienta a responsabilidade civil 
da União, que decorria da ne
gligência dos poderes públicos 
na repulsa aos desmandos que 
tanto inquietaram não só quan 
tos temiam pela incolimidadc 
de seu patrlmonio como, os que 
temiam pela sorte do regime 
de liberdade que haviam, ha 
pouco tempo, conquistado. A 
união foi condenada ainda a 
pagar vinte por cento de ho-

Atos do| 
Governo

norarios de advogados e cus
tas. *1 A

^Numero avulso 
C ri 0,80

tefltü

O Governador do Estado as
sinou ontem os seguintes^ de
cretos, publicados na edição de 
hoje do “ Diário Oficial” : 

Nomeando Maria Neide Xa
vier para o cargo de" professor 
primário do Grupo Escolar 
“Capitão-Mór Galvão” , da ci
dade de Currais Novos; e Te- 
resinha do Menino Jesus Gur- 
gel, para o cargo de professor 
primário do Grupo Escolar 
“ Antonio Carlos” , da cidade 
de Caraubas;

Removendo o bel. Inácio 
Soares Barbosq, do cargo de 
Juiz de Direito de Parelhas, 
para o de Currais Nóvos;

Fazendo voltar ao Departa
mento de Imprensa, o motoris
ta Pedro Francisco Carlos, que 
se acha servindo no Departa
mento de Segurança Publica;

Dispensando Djair Gomes 
de Souza, do cargo de profes
sor primário do Grupo Escolar 
“ Duque de Caxias” , da cidade 
de Macau;

Exonerando Rosilda Bessa 
Magalhães, do cargo de profes
sor primário do Grupo Escolar 
“ Joaquim Correia”, da cidade 
de Pau dos Ferros; e Julio Cé
sar Fernandes, do cargo de pro
fessor primário do Grupo Es
colar “ Antonio Carlos” ;

E elevando de 15 para 20 
por cento a gratificação adicio
nal sobre os vencimentos de 
Maria Aline Teixeira Barbosa, 
professor primário do Grupo 
Escolar “ Barão de Ceará-Mi- 
rim” , da cidade de igual nome.

O Secretario Geral do Esta
do assinou na mesma data as 
seguintes portarias: admitindo 
Mereveu Pacheco Dantas, na 
função de auxiliar *de escritó
rio do Serviço Estadual de 
Reeducação e Assistência So
cial; e concedendo seis meses 
de licença a Almira de Carva
lho Monteiro e a Maria da Cos
ta Oliveira, ocupantes dos car
gos de professor primário, res
pectivamente do Grupo Esco
lar “ Barão de Mipjbu” , da ci
dade de São José de Mipibu’ e 
das Escolas Reunidas “ Zenon 
de Souza” , da vila de Umari 
zal, no tmunicipio de Martlqs

Dulcinha Pinto na 
ZYB=5
A Radio Poti apresentará, 

hoje, ás 20,30 horas, um pro
grama com Dulcinha Pinto, 
nossa conterrâneo que ha vá
rios anos se encontrava m  
Capital cia Republica, e atual
mente visitando aqui, pessoas 
de sua família.

Dulcinha Pinto, em verda
de, é um elemento que' for
mou no “ east” da então Ra
dio Educadora de t Natal, 
constituindo um ponto de a- 
tração por qualidades seguras 
de interpretação da musica 
popular das Américas. Em 
Natal, portanto, não seria ló
gico que perdesse a Radio 
Poti -a oportunidade de apre- 
senta-la, hoje, apresentação 
essa que mereceu da parte 
de sua a melhor acolhida

A ZYB-5, portanto, vai a- 
nunclor, hoje, ás 20,30 horas 
uma audição de Dulcinha 
Pinto indiscutivelmente, u- 
ma atração em sua progra
mação noturna.

O JULGAMENTO DOS ^ T A N ^  B U LG -|O S K B S Í 5
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Partidário da
tucionaiosen

RIO, 16 (Meridional) O que drc
sr. Cirilo Junior, presidente 
da Camara Federal, procura
do por numerosos senadores 
para explicar as afirmações

Vai processar um gru
po de radio-dítusoras

reforma consti- 
irilo Junior

reforma da Constituição afim 
de modificar a situação do 
Senado, disse que nunca fo
ra contra o sistema bi-came-

Repercute o 
manifesto do sr. 
Luis C. Prestes

NOVA YORK, 16 (UP) — 
A conhecida atriz Tallulah Bair 
ikhead iniciou ura processo 
c-ontra um grupo de rádio-difü- 
soras, empresas' de publicidade 
e unia fabrica de loção para 
cabelo, exigindo um milhão de 
dólares de indenização, por 
terem usado seu nome na pro
paganda daquele produto. A 
quela loção era vendida em 
tubos a que deram o nome de 
Tallulah e na propaganda ra
diofônica etra divulgado um 
verso que dizia: “ Leve-rr.e pa-

RIO, 16 (Meridional) — 
Continua repercutindo na 
imprensa carioca o manifes
to lançado pelos srs. Luís 
Carlos Prestes, João Amazo
nas, Maurício Grabois, José 
Maria Crispim e Pedro Car
valho Braga, dirigentes co
munistas, reafirmando que 
procurarão impedir por tod^s 
os meios, a adesão do-Brasil 
a uma, guerra dos Eslados 
Unidos contra a União So- 

ietica.

A g u a  para a 
R edinha

Continua recebendo assina
turas de moradores e vera
nistas da praia da Redinha, o 
memorial a ser enviado ao 

' governador José Varela soli
citando os bons oficios de s. 
excia. junto' ao Departamen
to Nacional de Obras Contra 
as Secas, para perfuração de 
dois poços tubulares na nos
sa melhor estancia baln-earia. 
O documento se encontra á 
disposição dos interessados 
na Movelaria Recife, da fir
ma Leon Volfzon, av. Tava
res de Lira. Pretendem os j 
promotores da campanha en
trar hoio- d aumz 
tregar o dccumento ao Chefe 
do Executivo ainda esta se
mana.

ra casa e aperte-me, porque
sou o tubo Tallulah . gai,ou uc mcuiu-wc,

A atriz afirma ser a unica | poderia levar á confusão 
pessoa dòsse nome, no mundo, i perda da confiança publ^a.

Senado. Mas o atual sistema 
lhe parece inadequado, pois 
temos duas camaras com os 
mesmos poderes e as mesmas 
funções, o que vem na práti
ca perturbando a elaboração 
de leis.

Porisso é partidário da re
forma constitucional, para 
que modifique racionalmente 
o atual sistema legislativo, 
opondo-se entretanto á refor
ma que implique na prorro
gação de mandatos, que só

e

S. PAULO, 15 (Meridional) 
,— Segundo informou-nos o de
putado Lincoln Feliciano, pei
tado o mês em curso deverá ser 
aprovada pelo Congresso Na 

o ,eionai. * Lei das RçsponsaldlU
At/Jzw mito instHtnr n “ PTTTiPíl

A  participação da Islandia no 
Pacto do Atlântico Norte - -

WASHINGTON. 14 (UP)
— O ministro do Exterior da 
Islandiá, Bjarni Benedictson, 
chegou a esta capital para dis
cutir com o secretário de Es
tado, Dean Acheson, sobre a 
participação islandesa no Pac
to do Atlântico Norte.

Mas disse á imprensa que a 
opinião publica de seu pais es
tá dividida a respeito do as- 
sunt o .
ESTA SEMANA SER A’ DA

DO Ã CONHECER O 
TEXTO DO PROJETO 
DO PACTO DO 
ATLANTICO
WASHINGTON, 14 (UP)

— Anuncia se que na próxima 
sexta-feira será dado a conhe
cer o texto do projeto do Pac
to do Atlântico Norte. Confir
mou ss e r  fontes oficiais que 
o referido Pacto será assina

do na primeira semana 
abril, nesta capital.

Dá exemplo de re
armamento a 
Inglaterra

de

titu e fo  “ empeachment”

dades, que institue o “ errpea 
chment” .

Essa noticia coincide com o 
inicio dos ataaues que o PSD 
vem desfechando contra o go
vernador do Estado, sendo po-.

ALONBRES, 16 (U.P.)
Inglaterra- parece estar dando 
o exemplo de rearmamento, nas 
bases que acabam .de ser esta
belecidas pela União Ocidental 
Européia.ã Foi anuncAda a du
plicação das forças aéreas a ja
to. ,

Ao mesmo- tempo, a França 
foi autonzaua a constiuu'. ca
ças a jato. do tipo britânico 
“ Vampire", cóm uma velocida
de de 854 quilômetros á hora 
e um raio de ação. de 965 qui
lômetros.

Reuniu-se o con
selho do PSD

felO, 16 (Meridional)* — 
Com o objetivo de estudar a 
questão da liderança do PSD 
na Camara e no Senado, reu- 
niu-se ontem o Conselho Na
cional dp partido, sob a presi
dência ao sr. Nereu Ramos. 
Foi decidida a manutenção dos 
lideres atuais, isto é os srs. 
Acurcio Torres e Ivo de Aqui- 
no, respectivamente na Cama
ra e no Senado.

A luta na 
Indonésia

BATAVIA, 16 (UP) — Uma 
força de eem guerrilheiros re 
publicanos atacou pela segun
da vez em 48 horas, as tropas 
dolandesas, invadindo desta 
ve.z uma plantação de borra
cha e chá, a 30 milhas ao su! 
de Batávia.

Fontes holandesas declaram 
que os guerrilheiros se retira
ram, depois de tr.eia hora de 
luta contra as tropas holande
sas que guardam as planta- 
ç-Jbs. Anuncia-se que o admi
nistrador da plantação, morreu 
na luta.

risso mesmo considerada de 
suma importância para o mo
mento político.

Resultado das 
eleições em 
Minas

RIO, 16 (Meridional) — O 
deputadb Leopoldo Muqiel re
cebeu do presidente do Tri
bunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais, o resultado 
das eleições realizadas no 
dia 6 do corrente, nos novos 
municípios daquele Estado, 
sendo os seguintes os1 resul
tados: UDN, 36 prefeitos; P. 
S.D. (ala chefiada pelo sr. 
Benedito Valadares), 19 p”c- 
feitos; FSD (ala liberal, che
fiada pelo sr. Carlos Luz) 7 
prefeitos: e PR 9 prefeitos.

Não houve eleições no mu
nicípio de Canapolis, um dos 
72 municípios novos.

Permanece re s e rva d o '|o Fp re s .lIru m a n
KEY WEST, 16 (UP) — 

Truman manteve estrito silên-

G r a v e s  a c o n te c im e n to s  e m  H a v a n a
Dissolvida porisoldados a assembléia dos operários

HAVANA, 16 (UP) — Gra
ves acontecimentos se veri
ficaram em Bauta, na provin 
cia de Havana, quando sol
dados do exercito dissolve
ram á força, uma assembléia 
de trabalhadores da Fabrica 
de Tecidos Ariguanabo. A 
empresa tinha anunciado que 
fecharia definitivamente suas 
portas se os trabalhadores

não aceitassem suas propos
tas para reduzir os salarios 
de seiscentos operários.

Os empregados estavam 
justamente reunidos para dis 
cutir essa declaração, quan
do os soldados os atacaram. 
A aldeia foi ocupada milUar- 
mente, sendo tandonada pe
los moradores, que resolve

ra piarchar para Havana e 
levar seu protesto ao presi
dente da Republica.

Enquanto isso, o secretario 
geral da Federação Nacional 
dos Trabalhadores Açucarei- 
ros ameaçou decretar a gre
ve geral desse ramo, para a- 
poiar os trabalhadores têx
teis,

cio sobre a dissidência no Con
gresso . O presidente, segundo 
parece, está deixando o caso 
á inteira responsabilidade dos 
lideres congressistas.

F.ntretanto. isto 'poderá ls-

vá-lo a uma outra campanha 
através do pais, em favor de 
seu programa legislativo, con
forme êle próprio insinuou du
rante um discurso pronuncia
do num jantar, em Washing
ton . -

Parece![ter caído na des- 
confiança presidencial

RIO, 15 (Meridional) — O 
“Correio da Manhã” diz que 
o sr. Benedito Valadares pa
rece ter decaido na confiança 
presidencial, perdendo o pa
pel de coordenador politico 
do gal', Dutra,

Acrescenta que o presiden
te Dutra vai agora coordenar 
pessoalmente. Ontem o Pre
sidente almoçou no Copaca
bana Palace com o sr. A r. 
thur Bern ardes Filho, tratan
do-se da politiea nacional.



s e g u n d a  p a g in a *s sbeskj o b  n a y a i U W. MAftÇÔ t>E IMft

DIÁRIO DE NATAL
Orgão dou

“ Olarias Associados* 
a ' Propriedade d» 
“Empresa O DIÁRIO Ltda.” 

Redação e Oficinas:
Av. Rio Branco, S25 

Fundado a l  de Setembro 
de 1939

Diretor fc Gerente 
EDILSON VARELA

ASSINATURAS:
Ano . . . . . .  Gr.S 130,00
Semestre . . . .  ” 70,00
A vulso..................... r' 0,80
Atrasado . . . .  ” 1,00

SUCURSAIS:
Serviço de Imprensa Lida., 

Rua 7 de Abril,
São Paulo

Serviço de Imprensa «.tda 
Ed. Odeon (sala 802), 

Rio de Janeiro

Prorrogação de 
mandatos

Dir-se ui qtte a1 atividade d.» 
sr . Négreiros Fã.cao, na ( a- 
mnr.v Federal, é toda no sen
tido da desmoralização do ve- 
girr.e Após a apresentação do 
seu projeto de aumento dos 
propr'o« subsidies, o que trans
formou. aliás, as maiorias ua 
Camara c do Senado em outros 
tantos negreiros falcões, 
porque a sua iniciativa, ioi 
ulihat, aprovada, — eis que 
agora -surge esse deputado com 
a estapafúrdia idéia de pror
rogação de mandatos. E essa 
ideia é tudo quanto existe de 
menps republicano c- democrá
tico, cometando por tentar in
troduzir uma cunha perigosa, 
é talvez mortal á integridade 
da Constituição.

O regime democrático, sob 
que vive nos, embora não de 
todo ainda purificado dos maus 
ares da ditadura, por exee- 
leneia, o regime do rodízio dos 
governadores e representantes 
do povo. Nêle. a presunção, ou 
melhor, 6 estabelecido, é que 
o joder é sempre temporário, 
com etapas marcadas peías 
nor.v.as legais. Aproximando* 
se o término de um desses pe
ríodos, o povo é, novamente, 
convocado ás urnas para novas 
escolhas. E’ assim que a lei 
prevê, é assim que acontece 
nas grandes democracias do 
mundo, inclusive e a começar 
pelos Estados Unidos da Ame- 

: rica do Norte. Lá ninguém 
pensa em prorrogar mandatos, 
nem nunca pensou. E o curio 
só, na historia, diga-se de pas- 
sagemj é qne nós, que em tan
ta coufa ruim e ordinaria ma- 
caqueamos os norte america
nos, não procuramos imitar, 
geralmente ,o que êies têm de 
melhor.

O projeto do sr. Négreiros 
Falcão é, por isso mesmo, evi
dentemente anti-democratico. 
E custa u erér como êle se 
atreveu a essa outra inglória e 

. impatr.ota- aventura, depois da 
repuisa, — do povo, diretamer.- 
'e, que ficou contra a maioria 

>.d|osís#us representantes. — que 
dmvtdvetr o seu projeto dos 
subs;dios.

Ao comentarmos esse fato, 
move-nos. primordialmente, o 
intuito de combater essa ati
tude negativa das linhas demo
cráticas. Não acreditamos, po
rém, que éda possa ir adiar.-

O PRIMEIRO MARMITEIRO
DE CASACA

ASSI3 CHATEAUBRIAND

Novo e mais eficieru 
te anestésico
WASHINGTON. (TTSTS) _  

O Serviço de Saude Publica 
dos Estados Unidos anuncia 
que o fiidrocloreto de rr.eto- 
pon/uma nova-droga deriva- 

■'1 dá da morfina, -para uso in
terno, em capsulas, é um po
derosa anestésico. Um sumá
rio dás pesquisas dos médicos 
qualíto ao Uso da nova dro
ga em 3632 casos,- foi recen
temente publicada nos “Re
latórios de Saude Publica . 
editado semanalmente pelo 
SSFEÜ., que mencionou o 
metopon menos perigoso que 
a morfina, não produzindo os 
efeitos de náusea, tonteiras e 
aí des agradaveis sensações 
de agitação, transpiração ex
cessiva, dores de cabeça e 
pesadelos.

. A tolerância do paciente, , 
oU a tendencia de menos ali- • 
vio á proporção que as doses 
são administradas, se desen
volve mais lentamente com o 
metopon tjpe com a morfina, 
alem de apresentar a vantnr 
gem de proporcionar um uso 

■ mais prolongado da droga 
sem que ó paciente se vicie. 
Se,f porém, o doente já tiver 
recebido anteriormente uma 
oü mais doses de morfina, o 
efeito do metopon não se faz 
sentir. A nova droga está sen 

,do preparado em larga es
cala para venda sob prescri
ção medica, para o tratamen
to dè dores1 crônicas.

S. PAULO, dezembro de 
1948 — No batismo do avião 
“Sir Herbert Couzens” , reali 
zado no aeroporto de Utip- 
ga, o sr. Assis Chateaubriand 
disse as seguintes palavras:

Se precisais, meus caros 
amiges acreditar na ação, ex
clusivamente na ação, ai ten
des, no presidente da Brazi- 
lian Traction, morto em 1947 
uma demonstração probante 
da vossa tesa. Sir Herbert 
Couzens. tinha o privilegio 
da extraterritorialidade. no 
pais das ideia: . Seu genio do
minador. suavemente domi
nador, se revela desde o, dia 
em que aqui desembarca. De
pois de conheCe-lo e traba
lhar a seu lado dois anos, eu 
lhe fiz esta pequena reflexão 
que ele tomou como voutade.

— “Não c só o nosso ami
go o astionomico o super 
trai, o fantasmagórico Bei. 
nard Brown, (que diga-se en 
tre parentesis encontrei ro
busto, desmpenhado e infer
nal, as usual, há pouco, nu
ma recepção no Claridgeir, 
em Londres) que quando pòe 
a mão numa engrenagem aú- 
ministrativa só ele poderá de- 
sengrenar a maquina. E as
sim era tanto na City of Sal
tes, quanto na Companhia de 
Diques Secos de Montevidéu, 
que ele dirige as duas, mo
rando simultaneamente em 
Santos e em Montevidéu, por 
que os ingleses diferentes 
que o puseram numa e nou
tra, depois de te.-lo posto em 
função, nunca mais souberam 
desengrenar aquelas duas 
maquina:, sem o braço agil e 
diabolico, sem a mão satani- 
ca do nosso demoníaco Brown

— “O senhor, meu doce a- 
migo á outro absolutista, ou
tro senhor totalitário da sua 
própria influencia, da sua ca
pacidade e do seu orgulho de 
chefe” . Sociedade, relações 
mundanas, v: sitas de corte
sias, jantares, ceias, recep
ções, conferências vilegiatu- 
ras estações dagua, Lanhos 
de mar em Copacabana, vi

nhos, champagne, mulheres. 
Cóte d’Azur, smocking, circu
lo de ‘ relações pessoais, ope
ra, Paris, Florença de tudo e- 
le se abstinha. Só vim a sa- 
-ber que era casado o ^inha

Homens coisas e letras

Aconteceu em Araruama
José Lins do Rego

dos, que admitia á sua con
vivência. Quando acontecia 
falar, seduzia com as próprias 
palavras límpidas e precisas 
e, ao lado delas, com um 
charme pessoal que era ines

um filho, no Canadá, quase gotavel. durante os breves 
ás vesperas da sua morte. E- 
ra sobrio de palavras c en
cantador com os poucos, os 
“happy fews” , os privilegias

minutos em que falava e nos 
convencia. Suas intervenções 
eram escassas, no plano em 
que tinha que dividir res^on-

R E T R A T O  D O  B R A S IL

Marcha do encarecimento
Não tem sido semelhante a marcha do encareci- 

mento da vida no Brasil, quando se examina a situa
ção de cada uma das despesas que compõem o orça- 
menta domestico de famílias não abastadas. Essa diver 
sidade e comportamento pode ser observada- nos índi
ces que- são elaborados pelo Departamento de Cultura 
da Prefeitura de São Paulo, referentes á situação de 
i.iniiliasd a classe operaria residentes na capital pau
lista. De certo modo, pode-se admitir, com boa dose de 
eazãfx , (|Ue os Índices em foco' são representativos da 
realidade brasileira, se não relativamente ao custo da 
vida no interior do pais,’ pelo menos no que tange ás 
capitais e outras grandes cidades.

Considerando-sc a situação de 1939 como igual a 
169,0, em todos os itens, verifica-se, primeiro que as 
uespesas com alimentação tiveram o seguinte cresci
mento: 1940 — 106S; 1942 — 132,7; 1941 — 200,8; 1S4S 
— 31'?,4; 1S4S — 425,1. De 1939 a 1944, assim o custo 

da alimentação çlevou-se em mais de 100%. Ern igual 
periodo de tempo, as despesas com vestuário se ha
viam elevado em 130%; as com combustível, em mais 
de 194%; as com artigos de limpesa domestica, em 
quase 136%; as com moveis, em quase 157%. Já o eza- 
ms da elevação obrei vada nestes itens, em espaço de 
tempo maior, permite o realce de modificaçõs de com
portamento cuja assinalaçâo se impõe nesta nota.

De 1939 a 1948. por exemplo, r.o nltimo decenio, 
por conseguinte o custo da alimentação aumentou de 
mais de 325%, enquanto o custo do vestuário elevou- 
se em 331,4%; o de combustível, em mais de 289%; 
o de artigos de limpesa domestica, em quase 274%; o 
de moveis, em mais de 267%. Fato curioso a resgis-- 
trar a respeito: o custo uo vestuário, que experimen
tara a maior elevação de 1939 a 194q, caiu em 1948. 
Enquanto isso, as despesas com alimentação continuam 
a subir, como se diz na marcha carnavalesca, deva
gar e sempre. Ora, quando foi realizado o inquérito 
ilo salario minimo no Brasil, verificou-se que essas 
despesas contribuem com 55,3%, nas capitais, e com 
63,4%, no interior sobre os rendimentos das familias 
perqueridas.

Que nos diz es<a participação? Diz que subindo o 
euslo da alimentação, essa subida influencia, podero- 
sameate, no sentido do aumento do da vida em
geral, podendo-se mesmo admitir que c crescimento 
dos preços dos geceros alimentícios é a causa .imedia
ta da situação de aperturas, por que passam as clas
ses pobres e medias no pais.

sabilidades. Preferia silen
ciar, simplesmente a abster- 
se de opinar.

Disputavamos uma tarde, 
no Rio na ultima reunião da 
Associação das Emprezas de 
Serviços Públicos Urbanos 
em que tomei parte, no ano 
de 25, a sorte la Conac, que 
mais tarde se- transformou 
na atual Pirelli. Todos os1 nos 
sos companheiros a começar 
de Sir Alexander Mackenzne, 
Weinchenk. os Guinles, Car
valho Brito, Eugênio Gudin, 
Cesar Rabelo, tinha no bolso 
a guilhotina seca para á Co- 
naç. Traziam a capitulação 
ou a morte. Ali éstavam as 
duas vitimas- diante do pelo
tão de execução: Calogeras, 
o presidente, e Roberto Si- 
monsen, na flor da idade, o 
principal acionista da Com
panhia. Foram asperas e cor
teses os debates. A sessão 
convocada por mim, a pedido 
de Calogeras e Simonsen, era 
para deter o proposito em 

lque estavam os grandes tron 
cos de serviços públicos ur
banos no Brasil de construir 
uma fabrica de material de 
cobre, para atender as suas 
próprias necessidades. Isto 
importava na morte da Co
nac que tinha como sua cli
entela a Brazilian Traction. 
os grupos Guinle e Brigton, 
a Pernambuco Tramway, a 
Luz e Força de Belo Horizon
te etc.

Sir Herbert Couzens abste- 
ve-se de tomar parte na con
trovérsia. Encerram-se os de
bates, numa atmosfera frigi
da de ruptura de negocia
ções. Dissolvida a reunião, de 
pé, num portal, conversando 
com Calogeras, em cinco mi
nutos ele deu a sua formula 
que era de entendimento e 
de paz. Ela não cororrera a 
r.enhum dos tops da maqui
na hidro-eletrica do pais. Ro 
fcerto Simonsen chegou-se 
aos interlocutores, falou ou
tros cinco minuts, e tud es
tava acabad. A solução de

(Continua na 4a pagina)

Converso com F.urico Teixeira «obre as belezas de 
Araruama e ele me fala de toda a região dos lagos flumi
nenses. De Saquarenia, do Arraial do Cabo, das praias que 
circulam estes 70 quilômetros de agua azul e mansa. Não 
há no mundo, me diz o simpático Eurico, pedaço de terça 
com esta beleza e salubridade. Aqui, pode-se viver ejn ça- 
maradagem com a natureza. Não há rios que inundem, não 
há pântanos para drenar, não há os acidentes de terrena 
como entraves ã vida fácil. Você tem uma lagoa domestt- . 
cada, para velejar, sem perigo, ventos que liquidam o ca* 
ior, e este ar puro e seco que tira ferrugem das pernas. 
Uma verdadeira carne assada.

Tomavamos banho, na praia de Iguaba Grande, a agua 
tépida nos convidava para um boiar de cadeira de balan
ço, pois, aqui cm Araruama, a densidade líquida nos obrl- ' 
ga a boiar como cortiça. Eurico tem planos maggnifieos 
para transformar tudo isto numa verdadeira “ Çõte 
iTAzur" "Pode estar você certo de que, com uma estra
da de menos de cem quilômetros, igual à de Rio-Petrópo- • 
lis, as lagoas* de Araruama e de Saquarema fariam um su
cesso de paraíso. E para velho, então, isto é uma mão na 
roda. Velho aqui cria perna r. ova, afina-se. O principal é 
tratar as coisas desta zona, como elas merecem. Nada de f. 
delírio de grandeza, tudo com a simplicidade de “ pobre ; 
sim, mas honrado". Seu Zélins, se me dessem poderes çu 
faria de Araruama qualquer eoisa de melhor do que de , 
melhor há na França ou na Italia” . ’ S

A agua morna da lagoa me arrastava, como num em
balo de rede. F.urico falava, aos rompantes. E eu só não ;? 
dormia, porque Eurico falava.

Isto pode acontecer em Araruama.

Preconceito masculino
DOROTÜY THOMPSON

(Copyright dos “ D.arios Associados” )
Os reis do Egito e do Irã de guerras, mas de bons casa- 

divorciaram-se das suas mulhe-J mentos, Teve a coragem de
res por não lhes darem estas 
herdeiros masculinos e a In
glaterra está exultante com a 
a noticia de que um príncipe, 
e não uma princesa, nasceu a 
Elisabeth.

* *
Esse preconceito contra as 

mulheres no governo é infun
dado. Embora seja inadimissi- 
vel no ir.iundo muçulmano uma 
mulher reinar, as mulheres, 
feitas as contas têm sido me
lhores rainhas do que os ho
mens têm sido reis. As duas 
grandes eras da Inglaterra fo
ram femininas, a elisabeteana 
e a vitoriana. Uma idade de 
ouro do Império austro-hun- 
garo foi a de Mar a Teresa.

Lco.nor da Aqultania, embo
ra nunca fôsse de direito rai
nha, foi uma figura política 
de notável envergadura . Bran
ca de Castela venceu tre.r.en- 
do; obstáculos e-ampliou os 
seus domínios não em virtude

WASHINGTON, via rádio 
— A careceu há pouco tempo, 
em “ The Washington Post” 
uma queixa de uma leitora. 
Era a respeito das batatas. 
Rezava sua carta de qut aqu; 
omitimos parte:

“Anfes põdiamos ir ao mer-

0 mistério das batatas
manter elevado o preço das ba 
tatas, sãò bastante conhecidos.

cado e adquirir batatas irr.uito > Mas aquêle aviso encerrava
boas. Mas, r.os últimos três 
anos, isso tem sido prática
mente impossível. E’ um mis
tério o que os agricultores es
tão fazendo com suas batatas”.

Chamando minha atenção 
para o casó, disse uma senho
ra minha conhecida que suas 
amigas donas de casa se quel 
xa r do pequeno tamanho das 
batatas que compram no mer 
cado. E desejava saber porque 
s?o acontecia. Não pude es

clarecê-la. Suspeitava, apenas 
que as condições do tempo, c 
ano passado, tivessem torna
do pequenas as batatas.

Deparou-se-me, pouco de
li ci«, a explica ão. Estava 
num aviso do Deparfamento 
de Agricultura, datado de 7 
de fevereiro, sôbre o “progra 
ma de anoo ah preço das ba
tatas”, para o ano vindouro. 
O programa'do Departamento 
em geral, e seu propósito dc

uma surpresa.
O apoio ao preço não sómen 

te eleva os preços como torna 
as batatas que as donas de ca
sa acham no mercado são 
menores as batata" ist0 é 
sa achar ... rado são me- 
nore=. oevido á maneira coma 
funcionou o apoio ao preço o 
aso passado. Explica-o, numa 
e pécie dc confusão, o recente 
aviso do Departamsqjo. D z 
que espera co--seguir, no pró
ximo ano, que ch.gttem mais 
batatas grandes ás mâõs das 
donas de casa.

O Departamento tinha dois 
preços. Pagava aos agriculto
res. pelas batatas grandes (ti 
po n° 1), B2,92 por cem libras. 
Pelas pequenas e inferiores 
(tipo n° 2) pagava sómente 
81.46.

Em c-onsequencia do sistema 
dos dois preços — declara o 
Departamento, com., manifesto

MARK SULLIVAN
(Copyrigth tios “D. A.” )

desgosto — “o Departamento, 
íoi obrigado a comprar gran
des quantidades de batatas de 
superior qualidade de preço 
mais elevado, e distribui-las 
sem util zar os canais comer 
ciais normais” .

Eis ai para onde foi parte 
das batatas grandes, que as 
donas de casa não podiam 
achar no mercado. E’ a respos
ta quanto ás batatas grandes, 
á queixa da senhora que dis
se “ ser um mistério o que os. 
agricultores estão fazendo com 
suas batatas” .

Quando o Departamento diz 
que comprou batatas de quali
dade superior e as vendeu sem 
utilizar os “ canais comerciais 
normais -, refere se aos fabri
cantes de amido, ou de álcool, 
ou quejandas. Em alguns ca
sos, o Departamento vendeu 
batatas de superioa- qualidade 
como for ragem para o gado. 
(Diga-se de passagem que as 
vendas de batatas para o ga
do foram acompanhadas de

estipulação de que — cito aqui 
o senador Williams, do Estada 
de Delaware, que não gostou 
da coisa — “ o comprador não 
permitirá que qualquer parte 
delas* seja vendida pára consu
mo humano” ) .

O sistema dos dois preços 
tornavíi proveitoso, para o: 
agricultores, encaminhar as 
batatas pequenas para os con
sumidores domésticos e tendia 
a afastar destes as batatas 
grandes. O funcionamento é 
intrincado, mas pode ser des
coberto no aviso do Departa 
mento de Agricultura. Os agri 
cultores “aquiescentes” . isto é. 
os agricultores que tinham 
convênio com o Departamento 
para limitar a superfície a ser 
plantada e obedeciam a outros 
requisitos regulamentares -— 
êstes naturalmente, venderam 
suas batatas grandes ao De-1 
partamento ao preço de apoio 
de 2,92. Os agricultores “não 
aquiescentes” podiam obter 
aproximadamente o valor do apoio aos preços” .

mercado ordinário, visto como 
o efeito e propósito de todo o 
sistema de apoio ao preço era 
conservar altos os preços de 
tôclas as batatas.

Quanto ás batatas pequenas, 
o caso era diferente, embora 
fôsse o mesmo o efeito. O 
preço destas, no mercado or
dinário, tendia a ser mais alto ‘ 
do que o preço de apo'o de. .. j 
$1,46 que o Departamento de 
Agricultura pagava por elas. , 
Consequentemente, não eram 
vendidas ao Departamento. ' 
Todo o sistema de dois preços . 
tendia a levar as batatas pe-' 
ruenas aos consumidores do
mésticos e a afastar deles as 
batatas grandes.

Tudo isso é mais dò que o 
simples caso de estarem as 
donas de cara, como disse uma 
delas, “ fartas de batatas pe
quenas” . E’ matéria da maior 
importância publica. Aqui es
tão dois fatos. O apoio ao pre
ço encareceu as batatas para 
os consumidores. E o apoio ac 
preço obrigou os consumidores 
a comprar batatas de qualida 
de inferior. E aqui está tam
bém uma pergunta; o interêsse 
publico justifica a política de

ser contrária á Grande- CruZa- 
da. Embora eia depois empo
brecesse a terra para apo ar o 
seu filho menos previdente, 
conseguiu manter a paz atra
vés dos desastres que se se
guiram, de acordo co.n o que 
ela esperava.

Catarina da Rússia, a Gran
de, foi chamada -por Lord By- 
ron o maior de todos-os Sobe
ranos. Foi, entre os czares, um 
dos dois mais inteligentes, edu
cados e operosos, depois qtie 
encarcerou, par alegria geral, 
o seu marido e antecessor idio
ta.

Apesar da displicência do3 
seus momentos de lazer, tra
balhava de 5 da manhã ás 8 da
noite, fêz uma compilação-de 
Blackstone, escreveu livres e 
peças de teatro, correSpondeu- 
se de igual para igual com 
Vnltaire, D’Alembert e F. M. 
von Grimm, desceu a cortina 
de ferro russa e foi muito afais 
reformista do que os seus no
bres . Juntamente com Mafia 
Teresa, participou da partilha 
da Polônia. Depois, os homens 
pensaram bem msso e a çar- 
tilha da Polônia passou a sèr 
meio de cimentar a união da 
Rússia e da Polônia, até os 
tempos de Hitler e de Stalin.

S ® * 11* * '  
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i As mulheres que têm rei
nado sempre demonstraram 
possuir essa qualidade, que é 
das menos comuns, c  bpm sen
so. Revelam um desdém. pou
co romântico pela aventura • 
uma tendência mesquinha •, a 
querer saber o preço de tudo. 
Elisabeth da, Inglaterra adiou 
a “ inevitável” guerra contra a 
Espanha durante 16 anos,-fa
zendo, um escarcéu sempre que 
os Lords lhe apresentavam um 
orçamento de guerra.

Se ela não tivesse um com
plexo contra o casamento, co
mo era natural numa filha cu
jo pai mandara decapitar-lhe 
a mãe, poderia ter evitado por 
um casamento a guerra cójn a 
Espanha. E uma das .mais fas
cinantes conjecturas da histó
ria imaginar o que teria acon 
tecido se ela se tivesse Casado 
com Ivã, o Terrível,, que •. dbe 
pediu a mão. , ’ ç.

Qual foi o defeito de Gtii- 
lhermina da Holanda,? (Tj|nto 
quanto sei, foi ela o unieo che
fe de Estado com suficiente 
bom senso para renuncipr , no 
trono, enquanto ainda tinha 
saude e era popular. E que di
plomata ela sempre foi! •

Durante a primeira Grande 
Guerra, conservou a neutrali
dade da Holanda, indo para a 
cama sem receber ninguém, 
com uma grave indisposição, 
logo que soube quo o Kaiser 
ihe ia mandar um ultimatum, 
estabelecendo um prazo. O 
prazo fixado pelo ultimatum 
se esgotou, enquanto todo o 
mundo pensava que ele es tive s-
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LOIDL BRASILEIRO —
O paquete Rodrigues Aires 
c esperado aqui d a 21, vindo 
do norte. Prosseguirá para o 
uul, até Santos e escala.

— Do Rio é esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Prosseguirá para Belem e es
cala.

•— O paquete  ̂Campos Sales 
deu entrada ante-ontem em 
norso porto v.ndo de Santos e 
escala, coa andado pelo capi
tão Euclidei Basilio.

Deixou aqui os seguintes 
passageiros.

De Santos: Dantes Marinho, 
Guilherme Vhn der Linden, Da- 
lila Vau der Linden, Luc a Van 
der Linder, Pedro Lino de Sou
za e Aloisio de Souza.

Do Rio: João Fabio de Al
buquerque, Leonor Nascimen
to, Roberto do Nascimento, 
Valmir Albuquerque, Leide Al
buquerque, Silvino Albuquer
que, Mari ade Lourdes Araújo 
e Eumim Pockrandt. De 8fi 
classe 11. «

De Salvador: 2 de 3a.
De Recife: João Batista Fer

nandes, Emanuel Cavalcanti, 
Josefa Candida Pereira e Ma- 
rizo Pereira. Conduzia em 
transito 159 outros. Prosse
guiu ontem para o norte, ate 
Manaus e escala, levando:

Para Fortaleza: Consuelo
Campeio de Medeiros, Nilsmho 
Batista Nogueira, Pedro Vi
cente Ferreira, Helena A. Fer
reira, laponira A. Ferreira, 
Iticira A . Ferreira, Ivanildo 
A. Ferreira e lvanilza A. Fer
reira. Em 3a, 10.

Para Bele.Ti: 3 cm 3a.
Para Manaus: 8 em 3a clas

se.
— O paquete Duque ce Ca 

xias está sendo esperado aqui 
dia 20, vindo do norte. Prosse
guirá para o sul, até Santos e 
escala.

—- O cargueiro Rio Gurupi 
c esperado aqui na 2a quinzer 
na deste, vindo de Belem e es
cala . Prosseguirá daqui para 
o sul, até Porto Alegre e esca
la, recebendo carga.

— Sairão breve, de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tos do norte, até Natal os car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
.endo aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto de origem e escala, 
recebendo carga.

— De Porto Alegre, aiu ero 
demanda dos -portos do norte, 
até Natal, o cargueiro JBandei 
lántç, sondo aqui esperado dia 
18. Retornará daqui ao porte 
ie origem c escala, recebendo 
carga.

COMPANHIA COSTEIRA 
■ O paquete Itahité está sendo 

espèrádo aqui, dia 22, vindo de 
Belem e esca'a. Prosseguir 
para o sul, até Porto Alegre e 
escala.

— O paquete Itapé está sen
do esperado aqui dia 23,‘ pro- 
redente de Porto Alegre e es
cala. Prosseguirá para o nor
te. escalando e.n Fortaleza, 
São Luiz e Bele r . De retorno 
aqui chegará diaã de abril, 
prosseguindo para o sul, até 
Porto Alegre e escala.

— O cargueiro Arassu’ é 
aguardado aqui hoje ou ama
nhã, vindo de Santos e escala. 
Retomará daqui «o sul, esca
lando em Cabedelo, Recife. Rio 
e Santos, recebendo carga.

— O cargueiro Arataia é 
aguardado aqui dia 22, vindo 
do sul. Daqui irá a Fortaleza

CIA. COM. E NAV. — 
Do sul está sendo esperado

ui, provavelmente dia 22, o 
cargueiro Cahi. Daqui irá t> 
Fortaleza c Areia Branca.

MÒORE MAC COKMACK —
— O Mermacdale é aguar

dado aqui dia 20, procedente 
de Nova York e escala. Do 
lios; o porto retornará ao de 
origem, recebendo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS DE .

NOVA YORK:
— O Mormacreed sairá dia

Edição dehoje:80 centavos
Sindicato dos Empregados no Comercio 

no Estado do Rio Grande do Norte
SEDE — RUA JOÃO PESSOA, 116 — 1° ANDAR — NATAL 

RIO GRANDE DO NORTE
imposto Sindical do exercício de 1949
Pelo - presente edital ficam convidados todos os Senho

res empregadores compreendidos r.us seguintes categorias: 
— tecidos, ferragens e estivas em grosso e á varejo, repre
sentações, bebidas e fumo, perfumarias, armarinhos, secções 
de molhados emprezas de minério e combustíveis minerais, 
viaj-arrtes vendedores- do comercio e práticos, de fqrmacia,. 
-etc., a recolherem no preximo mês de Abril, as AgeuciâSTtío 
TTanco do Brasil S A. o IMPOSTO SINDICAL, que será 
descontado da folha de pagamento • do corrente mês de 
Março, devido pelos seus empregados no presente exercício 
e 1949 á este Sindicato, devidamente conhecido com base 
territorial em todo o Estado do Rio Grande do Norte, pelo 
Ministério do Trabalho, Indu stria c Comercio.

Em face do que estabelece o art. 580 e o para grafo pri
meiro do art. 582 .d-a Consolidação das Leis do Trabalho o 
calculo para o desconto do Imposto deve ser feito sobre 1 25 
(um e vinte e cinco avos ou seja; divisão do salario do em
pregado mersalista por 25 dias.

E X  E M P L O:
Salario Mensal: 509,00 
Imposto: 20,00
Formula observada 
(500,00
---------20,00)

25
Fara evitar a cobrança om juízo dò imposto Sindical de 

1947 e 1948 que deixou de ser efetuada no prazo legil, o 
Sindicato chama a atenção des senhores empregadores pa- 
Ja o que estabelece o aVt. 600, da Consolidação das Leir do 
Trabalho que determina seja acrescido da multa de 10% 
(10 por cento) o pagamento do imposto rfão recolhido no 
prazo legal.

Na sede deste Sindicato, á Rua João Pessoa, 116-1° an
dar, esteo sendo distribuídas Guias para o recolhimento do 
imposto Sindical em todo o Estado do Rio Grande do Nor
te as 19 ás 21 hnas.

Natal, 14 de Março de 1949. »
Carlos Vieira de Andrade Serrano —■ Secretario

TERCEIRA PAGINA

Avenida Deodòro, 635 Fone: 1531 
------  HOJE ----- -

Matinée ás 15,30 — Soiréc ás 20 horas

Ninguém entende as mulheres
Uma lição excitante de amor, a delicia de um beijo, 

t-tb.31 n . ’ uma carícia e uma canção
• com Jack Carson

-( Sôxía feira )-

— O Mormaclark sairá dia 
8 de abril.

— O Mormactern sairá dia 
22 de abril, todos para portos 
brasileiros.

THE BOOTH LINE —
O vapor Hubert está sendo es-,, 
perado aqui dia 19. vindo de 
Liverpool. Do nosso porto re
tornará ao dê origem, receben
do carga.

— Está sendo esperado de 
Antuérpia e Londres, na 2a 
quinze ia de março, o vapor Bo- 
niface, que receberá çarga em 
nosso porto para Lisboa, Li
verpool, Londres e outros por
tos do continente europeu.

— Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vapee Dunsátan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia Inforrnaàora Fou- 

guar, coai cscritorias á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duquo dc Caxias 182, nesta c i
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quirtas-íei- 
rns e domingos para Moãfeoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma
nhã, e paia Campina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Recife ás terças-feiras e sá
bados . v -~- _ rir  .

AVIAÇÃO
LAP — Dia 13. chegou do 

Rio, o PP-LPE, tendo desem
barcado aqui:

Do P.io: Rinaldo Lisboa Ca- 
lheiros.

De Campina Grande: lnac.o 
Lins, Pedro Bezerra de Albu
querque e Vitor Siqueira, A 
aeronave retronou ao Rio no 
dia seguinte, levando:

Para Campina Grande: Ts- 
nard Mesquita Açucena e João 
Alves de Carvalho.

Para Recife: Manoel Naza
reno T. Moura, Saiu: tiano C. 
Albuquerque, Luizá Tejo No- 
iasco, Gerson Malta Alencar. 
José Pedro de Freitas, Arman
do de Freitas, Maria Bernade- 
te de Freitas, Auríno de Frei
tas, Maria Amelia Galvão de 
Moura e Antenegro de Freitas.

Para Siílvador: Guiliano Rei- 
chhardt.

Para o Rió: Gil Gonçalves de 
Ulhoa Cintra, Patrícia Marti 
Ulhoa Cintra e Maria Zoraide 
Ulhoa Cintra.

’  AEROVIAS BRASIL — Do 
P.io para Belem, passou dia 12, 
o PP-AVR, desembarcando 
aqui:

Do Rio: Custodio Neto Ju
nior e Antonio Mendes Rodr - 
gues.

De Recife: Iurne Fried e 
John Stirling. Conduzia e.i. 
transito, 9 passageiros.

Embarcou, para Fortaleza: 
Moisés de Oliveira Santos.

E’ P E R I G O S O  D E B R Ü Ç A R - S E  
com Ana Maria campoy 

Distribuído nela Universal

—( DOMINGO )—
UM ROSTO NO ESPELHO

Falado em Português

R 
8 
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í ABAI AC (AS DE PLANTA O
Farrftacia Guilherme, a pra

ça Augusto Severo.
Farmacia Santo Antouip, á 

rua Amaro Barreto — Alecrim.
FILMES DO DIA:

RIO GRANDE — A’s 15,30 
e 20 horas — “ Ninguém En
te; .. ; Mulheres” , uma alta
produção, com Jack Carson,

Preço: Cr$ 7,20.
REX — A ’s 15,30 c 19,45 ~  

“Algema do Destino” e o se
r i a d o A  Sombra do Terror” .

Preço: Cf$ 3.00.
S. HTJS-rA s 15.30 e 19.45— 

'Museu de Horrores” , e a E'v 
série “ O Misterioso Dr. Sa- 
tan” .

Prpco: CrS 3.G0
8. PEDRO —15 30 e 19 30 — 

'Mal Presagio” , uma divertida 
comedia policial.

ALECRIM — 15,30 é 19,45 — 
“Tentação da Sereia” , e o se
riado “ O Besouro Tentador” .

POPULAR — 15,30 e 19,80— 
"Os Mosqueteiros da índia” , 
com o .Gordo e o Magro.

Leiam
i

Registro Civil
- Registro civil de nasci
mentos e Óbitos feitos no 
quinto cartorio — Alecrim.
Ui A 7:

NASCIMENTOS:
Teimo Ferreira Bezerra, nas

cido em 7 3 .'.949, íiiho de José 
Pontes Ribeiro e Helena Fer
reira Bezerra;

—- E rlene Calmout de Si
queira. nascida em 23 3 1946 
filha dc Giieno Calmont de Si
queira c SoTita Cos Santos Fer
reira .
GRITOS:

Francisco Dantas, com 3 me 
fes. filho de João Dantas e 
Edith Dantas.

—- Marlene Belo Cosmo, com 
11 meses., filha de Pedro Se
ta tiao Cas.ro e Mar a Belo 
Cosío.

— FranciSco de Souza, com 
5 meses, filho de Olegario de 
Souza e Maria Nazaré de 
Souza..

Clinica t?e Senhoras 
— DO -

Dr. liteivino Cunha

OS TRES GRANDES
SOUZA COSTA — Eu sei que o sr. í* tírpu 

versa é dos grandes.
(Clia;'ge cie Augosto Rodrigues — Distribuía

(pilo per Srrgipe. ruas não adianta. A~u: 

a peia AGENCIA MERIDIONAL • ”

(ESPECIALISTA) 
Curso de aperfeiçoamento 

no Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças dc Senhoras 
Ondas oltra-ccrtas, bisturí 

elétrico, eletrocoagn- 
lação ete.

Câncer — Tumores 
CONSULTAS:

Das 16 horas cm diante 
exceto aos. sabados 
CONSULTORIO :

Una Cel. líonifacio, 2ZZ 
Fone: — 1082 

RESIDÊNCIA :
Ri-- Joaquim Manoel, 590 

• Petrmoli*

— Urçulína David dé Souza, 
de 46 anos de idade, filha de 
pais ignorados.

— Gilzêda Felix de Lima, 
com f: meses de idade, filha de 
João Felix de Lima \c Maria 
Felix de Lima.
. — José Gaidino, com 15 d a», 

filho de Luiz Gaidino e Alzi
ra Ferreira.

— Francisco Gonzaga, to.u 
11 meses de idade, filho de 
Luiz Ganzaga e Maria Pauli- 
no de Araújo.

— Marliét Marinho do Nas
cimento. de meses de idade, fi
lha de Sebastião Marinho de 
Andrade é Maria de Souza do 
Nascimento.

— Pedro Alves Teixeira, com 
18 anos de idade, filho de Ma
noel Paraibano c Corina Alves 
de (Vasconcelos.

-— José Francisco de Almei
da, com 55 anos de idade, f i 
lho de Francisco Justino de 
Almeida e Joaquina Maria doa 
Prazeres.
DIA 8

NASCIMENTOS
Arnaldo Farias Pergcntino. 

nascido a 6 de março de 1949, 
filho de Severino 'Mendes Per- 
gentino e Eliza Farias Mendes.

— Raimundo Nóhatò Moura, 
nascido no dia 8 de março de 
1949, filho de Armando Moura 
e Maria da Gloria Moura.

— Marilene Medeiros da No 
brega, nascida no dia 7 de mar
ço de 1949. filha de Poty No- 
brega de Araújo e Maria de 
Lourdes Medeiros da Nobrega.

— Francisco Gomes Neto. 
nascklo no dia 8 de setembro 
de 1948, filho de José Gomes 
da Silva e SebasUana Gomeí 
da Silva s •

OBtTCS
'João Francisco Nascimea. 

to, com 54 anos de idade, filho 
de Franc sco Pedro do Nascl- 
nieato e Maria Rosa do Na .ei-
piento.

— Josá Pedro da Silva, coa. 
3 meses de idade, filho de Luiz 
Pedro da S Jva e Maria Bar
bosa da Silva.

— MarTy do Carro de Liirq, 
tom 6 meses, filha, de Alfredo 
Viterbino de Lima e Maria do 
Carmo de Lima.

— Genival Alves de SouzA. 
com 4 meses dc idade, filho 
dc Benedito Alves de Souza a 
Lourdes-Ramos de Souza.

— Joana Raimunda Ribeiro, 
com 60 anos de idade, filha de 
pais ignorados.

— Gidalt Rufino Marque»,
< o;r 3 arios de idatie, filho de 
Francisco Rufino Marques e 
Maria Sul o.ré Marques.

— Maria R. de Andrade, 
tom 3 meses ue idade, filha de 
•José Andrade da Costa e Lu 
zia Pereira de Andrade.

— Margali Martins. Teixei
ra. com 11 meses,-filha de Vai- 
domiro Martins Teixeira c Zii- 
da Martins Teixeira.

— Uma criança nascida 
morta, do sexo feminino, f.lho 
de Francisco Rodrigues de Li
ma e Antonia Barbosa de Li
ma .

/ O

M 00 R E-McOO R \1A0K

JíO-iiMACDOT I. Esperado de Nova York c escalas a 21 
uo corrente, receberá cargas para Nova 
York e PUiladelphim

ÍT.OXIMAb SAÍDAS DL BALTIMORE, NOVA YORK 
L PII1LADELPHIA

IIORMACDAI.E” Sairá de Nova York a 25 de fevereiro 
' JIORMACKITE” Sairá dc Nova York a 11 de Março 
MORMACREED” Sairá de Nova York a 25 dc Março

NfiO HA PARTOS DIFÍCEIS
IJARTOS dificeis são, muitas vezes, o resul- 
■*- tado de uma saude precária. Prepare-se, 
para um “ bôm sucesso” , tomando Gravidina. 
Gravidina fortalece o organismo c prepara-o 
para os partos rápidos e  felizes. Gravidina 
fornece às mãesinhas os principais elementos 
de que necessitam antes e depois da chegada 
da cegonha. A màior ppova do valôr de 
Gravidina sào os seus 30 anos de existência.

t UM PkODVlQ DO LAÉQHATÓklO IIÇOR Df ÇAÇAU XAYIt* «.
ITT ÍVL A .//|«* GLJ

P '  Mais informações com

MOUí?E-McCORMflCK («avtGíCM) S. A.
P.ECJFE - SAO LUIZ -  B A H IA  - RIO - 
SANTOS -  BElTEM - SAO PA U LO  *>■ '-— 
N A T A L : Rua Frei M isuelinlio, 14

RUY MOREIRA PAIVA
fONSES 1*45 • l?t« — CAIXA FOITAL M

FUNDAÇÃO DO “ CENTRO  
PARAIBANO”
-— C onvite —  *

Sendo antigo desejo de quasi todos cs paraibanos resí- 
entes c domiciliados ne te Estado, reunirem-se em socie- 

.U.de com 6 objetivo de melhormente defenderem os seus 
ir tn  sjs e, esppcialme.itt, proverem ás necessidades de 
•usistenci-a social, convidam-sc todos os conterrâneos para 

a reunião no dia 21 do corrente, ás 19 horas, na séde da 
dom dos Advogado: do Brasil, á rua da Conceição, gentil- 

rente eedidá pèlo seu Piesidente, para o fim de'serem ini. 
,ados os trabalhos da fundação do “CENTRO PARAIBA
NO”, agremiaço que terá por. ema, sobretudo, servir ao 

Rio Grande do Norte através do esforço util e honesto dos 
..•ue. n; saídos no visinho Estado do Sul, aqui empregam na 
vás ti-. idades em quais; uer profissões.

Natal, 14 de Março de 1949.
João .Medeiros Filho — ■ advogado 
José Dutra t— advogado
Severino Alves 'a  Silva — funcionário publico 
Arehimedes da Silveira Junior — comerciante 
Eugênio Bezerra Cavalcanti — comerciante.

—'  ----- —. — ■ -'"N
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ciíUtUlação fora encontrada. 
Calogeríts 'c Roberto Sirnon- 
sbn sieiram debaixo dgs eflu- 
yíog de imensa simpatia da
quele urso fascinante. Dizia- 
rftc mais tarde o grande mi
nistro da Guerra de Epitacio 
Pessoa, que, em sua carreira 
de homem publico e de diplo
mata aqui et na Europa, ra
ras, vezes deparara outro ho
mem qiie tanto o fascinasse.

Eu sofri, no Brasil, acredi
to mais que ninguém o cncan 
to pessoal de Sir Herbert. E 
me púnha a imaginar quando 
o largava, como era capricho 
so a natureza! Dera ela a um 
homem armas esplendidas 
para. vencer mo mundo dos 
cohtáctòs sbeiais. E, entre
tanto, o possuidor dessas ar- 
frias omitiá-se dè usa-las. 
guardava a panoplia soberba 
o aTmamento; inveneivel, pa- | 
ra vivér' a -existência solitá
ria, sem convivência, falan
do apenas com cinco ou sei; 
homens da sua organização, 
c  distante, fechado, dos tres 
e meio milhões de consumi
dores da Bràzilian Traction 
Sir Alexander era um caipi
ra tímido, comparado com ele 
e Miller Lash outro matuto 
bisonho quando pensamos na 
graça na finura na sedução 
da conversa hirtamente obje
tiva de Sir Herbert — uma 
criatura talhada para convi
ver t‘avec les beaux espirit" 
hMs que os evitava por ti 
midez natural, furtando ao 
Brasil, Canadá e Inglaterra o 
contacto com um verdadeiro 
homem de gosto.

Nunca ouvi falar da espi
rito razão, arte, ciência, ou 
filosofia. Como disse sua sin
gela e  prodigiosa personali
dade era hermetica. Se dese
jou conquistar a glorio, igno-' 
ro-o. Em todo caso, que pre
tendia viver longe dela, do 
ruído dos seus sucessos era 
evidente, de tal modo se es
quivava aos jogos da socieda
de nos quais pelo- espírit » 
prouto, o engenho índu triuso. 
a polidez e mesmo o mordant 
deverii alcançar louros fá
ceis.

Sir Herbert Couzens teria 
cóíno Sir Alexander, uma 
Universalidade de conheci
mentos e de idéias sobre c 
rebanho humana e as flore: 
da sua inteligência?

Eu não sabería dize-lo. 7v 
tiquei-o muitas vezes. ma 
nunca fora do ramo de ne
gócios que punha em comu
nhão as r.ossas almas. Acre
dito de resto que é possível 
viver ssm as idéias gerais, a- 
té porque um filosofo fran
cês já pôde sustentar que não 
são as idéias que conduzem 
o mundo. EmiiicTÍaguet ten
tou provar a t^se de que a 
revolução francesa e úrr.a re
volução puramente econômi
ca e administrativa. E o filo
sofo Felix Rocquáin, o qual 
escreveu um livro curioso e 
fartamente documentado
“L’Espirit revolutionnaire «- 

'Vant la Revolution” , sustenta 
que independente de Montes 
quitíü, Diderot, d’Alembert e 
Voltaire, tudo se teria passa
do em 89 e a 10 de agosto de 
91 (que é quando de fato co
meça d revolução) como se 
eleã não existissem ou não 
tivessem escrito uma linha. 
Esses profetas não contam co 
mo precursores da sangrenta 
jornada.

Como vêdcs, pode-se fazer 
uma criae como a Revolução 
Francesa, sem idéia. Mesmo 
que as não tivesse, Sir Her- 
bèrt ele conduziu a Brazilian 
Traction, que 6 50 por cento 
do Brasil (os outros 50 por 
cento; são café. algodão, ole- 
os vegetais e algumas vagas 
pitadãs dé cacau) com a sua 
industria.

Ele foi o operário infatiga- 
Vel da cata, a qual esteve li
gado quase um quarto de sé
culo. Trabalhador contratado 
acabaria seu presidente exe
cutivo. Ausente dos grêmios
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dindo 20 metros de frente por 
25 de fundo, em excelente lo
cal da ruá Mipibu’, nesta cida
de. Informações com lsniae. 
Ramos das Neves, neste ves
pertino.

ALUGA-SE a casa na praia 
de Areia Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga lia Ca
ntara Municipal.

M  A  Q U I N A S

MAQUINAS Singer — Na 
Agencia Infonnadora Poti
guar á rua Ferreira Cíaves, 
74, vendem-se u’a máquina 
“ Singer” para sapateiro e di
versas para costura e bordar.

P o n to  C o m e rc ia l

VENDE-SE ou troca-se por 
objeto de valor a Mercearia de 
Francisco Capistrano. Tratar 
na Av. Rodrigues Alves, 651 
ou pelo telefone 20C2.

D I V E R S O S

PREPARAM-SE cancliuatos 
a concursos cio 1)ASP.

Informac c’3s á Rua Santo 
Ántonio, 711.

T E R R E N O S
•VENDE-SE um terreno me-

Preconceito...
(Conclusão da 2a Pagina)

se agomzante. Enquanto isso, 
fêz saber ao Kaiser que se ês- 
so ultimatum, que ela espera-
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PSICOTESTE

.!

L)R. JOÃO TINO* 
CO FILHO

MEDICO PARTEIRO

Chefe da Clinica de Partos 
. do Hospital Miguel Couto 
Especialista em Partos, Mo
léstias de Senhoras, Diatermo 

Coagularão. Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultoria: Edificio Rian —- 
Rua João Pessoa 163 

Resider.cia: Jundiai 377 
Fone 1415

Historias verdadeiras, historias vi vidas-Vil
* ‘Pancadas de amor não dóem” 
Onde se fala do “Rapto das Sabinas” “Sinto-me 
tão feliz assim mamãe!'9-declara a esposa-mar- 

tir--A estranha tese do causídico, em 
favor dos maridos cruéis...

Pierre André Verber
PARIS, — o  Caso se pas

sou em Builford, na Inglater 
ra. Talvez os leitores se re
cordem ainda da melancóli
ca reflexão de uma grande 
dama ao admirar o "Rapto 
das sabinas” , famosa quadro

levantada? Noturnas deJ."bPe“;, _ „iíia ela 
Envelhecem os Homensjue as Sabjrjs bem queio- riam gostado de ser ragtacias 

desta maneira” . . .
E’ coisa certa que muitas 

mulheres por mais cruéis que

IoTrcqüeiite tunufo, artlOíria 
Da urina, dõr u;i 
n*» iugua, lias | 
lidadc, perda d =

í mieçõ<“f> os csbraiKiuiçad» 
la espkibft dorsal, 
nervosismo, debi- 

vigor. podem ser cau-

R o g e s i a
tites. uretrifes e eisiitei. ÍS

xonados, bonzinhos' e bem a- 
não são insensi-

lado uma marmita que trazia 
de casa, contendo dois san
duíches e uma maçã. O se
nador Marcondes Filho nada 
inventou aqui para esse so
breiro feliz. Ele seria o pri
meiro marmiteiro de casaca 
desta terra.

Apresentamos, neste batis
mo, ura singular contraste: o 
padrinho do “ Sir Herbert 
Couzens" e um notável en
genheiro, um rico espirito nu 
irid</de idéias gerais, e um 
chefe primoroso do que os a- 
írericanos chamam "public 
relations”. O “urso” é apadri 
nhado pelo doutor Odilon de 
Souza que é um gentilho- 
mem, fascinante de sedução 
pessoal e' que, ao contrario 
do paraninfo do avião, usa 
esta arma com sucesso irre
sistível e comprovado- Tam
bém não fosse ele um perito

rociais, limitado a um circulo . de “public relation” , E que 
pequeno de companheiros, e- Sir Herbert sofria o charme 
ra no proprio escritório que de criaturas como o doutor 
tomava o seu almoço. Vi-o ■ Odilon de Souza está no fa- 
comer tres ou quatro vezes, to de ter sido ele quem o a- 
e • invariavelmente tendo apjti.uu paul ,i Light paulista.

sados por unia enfermidade na próMnta 
Esta glândula é uiu <!»>»* mais iinportaute«
órgãos masouliii Para controlar ésto* iCj3m partX C02T1 OS S6US cipíii- 
tranetÓTBos c restaurar rapidamente 
saúde e o  vigor, «  iyjVO trutarnent 
«•ièiitTico chamado S lo g e n a  Mewrno que x*Qn6ÍradcS 
seu sofrimento seja antigo, garantimos * 1

Rogano ■ :ihvi;irá. " \i*nriz»nd<, < n -eis a uma autoridade mas-
glândula prostAtica e fazendo com qm*
V. se ainta iuuito« anos mais jt»vem. Pega -Ulâ C VOluntíirlOSâ . • •

S"M* Outra não é a tese sustenta- 
mH,<aii.. nn ir«- ;a pe]0 advogado de Mr. Rid-

tinerito ae prosta- '
geway Harris, acusado de se- 
vicias e maus tratos na pes
soa de sua digna esposa.

Contra o nosso herói, os 
pais de Mrs. Harris apresen
taram ciueixa-crime.

£)uas coisas são de notar 
nesse curioso processo: 

primeiro que tudo o inculDa- 
do não nega os fatos, mas 
da-se ainda ao luxo de forne
cer detalhes, pormenores e 
misérias sem numero e conta. 
E nada lhe fora perguntado a 
respeito...

Em segundo lugar — vejam 
só! — á esposa-mar lir, Mrs. 
Míriam Harris, que como c 
natural c humano deveria 
ser a mais interessada na ces-) 
sação do seu martírio conju
gal é a primeira a declarár- 
se feliz sim senhores! muito 
ieliz.com as sevicias e maus 
tratos que o seu ilustre ma
rido lhe aplica justamente ã 
hora do breaquefaste do ti
ra-jejum. .,

-— “ Oh!” exclama Mrs. liar 
vis aoarentémente contente e 
satisfeita “ isto e historia pa-' 
ra começar o dia e a jorna
d a .. . Sinto-me tão feliz as
sim mamãe! O! Papai si o 
senhor soubesse!..."

— “Poderá!” 'retrucou os 
pais dela. “Havíamos previs 
to tudo isso quando esse pati
fe do Harris raptou a nossa 
filha para se-casar com ela

•:ontra a nossa vontade. Pa
ra obter o consentimento de 
Míriam o sem-vergonha deu- 
lhe uma bofetada!... E aca

bará matando-a de tanta 
pancadaria. . .”

p o i então que para maior 
atarantamento do juiz 

o cáusidiío fez um longo his- 
lorico das relações con.iugals 
2 dos pedidos de casamento 
ias diferentes regiões do 
;lobo e através das eras mais 
:emot-as até hoje.

— “Sim. Meretissimo juiz. 
?i é exato que envBuin a fi
lha é paga com moedas de 
;onchas, Nanser, afirma que, 
ia costa da Groenlândia o 
sistema para contratar casa
mento consiste em apresentar 
se ò noivo na tenda da esco- 
,hida, agarra-la pelos cabe- 
os e arrasta-la de qualquer 

maneira, tudo sem mais ex- 
licações e rodeios. Sou de o 

pinião até que.o meu cliente 
foi muito moderado e corne- 
iclo. velho “globetroter” quu 

jlc é, acostumado a ver co!- 
sas de arrepiar couro e ca- 
oelo. •

E continuou no mesmo dia- 
pasão com as suas tiradas:

.— “Não nos esqueçamo-. 
de que entre os Kam.tcha- 
dales na península da Sibéria, 
si o noivo encontrar -a sua e~ 
leita losmha ou pouco acom
panhada,’ o seu dever é avan
çar para a sua futura “cara- 
rretãde” e rasgr-lhe as ves
tes até a ultima e derradenja 
p eça ...” Todos as mulheres 
presentes á edificante cena 
lançaram-se então sobre o noi 
Co ,a unhadas e a dentada*, 
arranhando-o trdo, afim do 
impedi-lo mas tudo isso de a- 
eordo com a tradição. .

“E era só isto: — entre os 
Gond, tribu na índia, a íu- 
íura •‘sposa. é moina a pan
cadaria grossa e pesada, tlu 
rante o dia inteiro que prece
de as núpcias.. . E as matro. 
nas ensinam-lhe a chorar n-, 
diapasão mais conveniente. , .  
segundo o caso!

Durante a sua erudita ex. 
posição que levou mais »le 
seis horas marcadas a relo- 
gio, o brilhante causídico pas 
sou em revista as mil e gnu 
maneiras de bater na mulher. 
F terminou eloquente, pela

Europa:
— “ Entre os eslavos de bat 

xa classe ,as mulheres, se 
sentem verdadeiramente ve- 
xadas se não apanham bas
tante do marido As cam
ponesas de certas regiões Ca 
Hungria acham que não são 
bastante amadas se não leva
rem dos maridos bons e va
riados socos no pé do ouvt- 
do Em Carrara. a mulher 
que nao apanhar vai entea 
surras e sovas e tundas do 
pobre <io marido, tem o tli- 
reito dc considera-lo um sa- 
jeito atôa, que não presta pra 
nada! Entre os portugue
ses, concluiu há até um dita
do que fala por si mesmo: 
“Pancada de amor, não dói” ...

Apesar de toda a eioquen- 
cia do seu advogado, itfr. 
Harris não escapou da cadeia 
por três meses, com grande 
magua da esposa-martir. .

va lôsse apenas um produto 
do delirio produzido pela doen
ça, real mente existisse, a res
posta teria de ser desfavorável. 
Tendo tido tempo para pensar- 
melhor, o Kaiser retirou o ul- 
timatuimi e ela, então, se le
vantou na mais perfeita sau
de para passear na sua bici
cleta .

* ¥*
A unica figura guerreira de 

quem a história registra a 
adoração póstuma é Joana 
d’Arc. Mas ela foi morta por
que tanto bom senso só' pode
ría existir numa feiticeira.

Se o Presidente Truman es
tá á procura de um novo Se
cretário dc Estado, por que 
não nomeia a sra. Anne 0'Ha- 
re MeCormick, que sabe tr.ais 
do que todo o Departamento 
de Estado, que nunca, no meu 
conhecimento, fêz grandes er
ros de análise ou previsão, cu
ja habilidade é atenuada pela 
sensibilidade, que é eloquente 
c lógica, que pode mostrar fir
meza, mas é litcralmente in
capaz de fazer um inimigo pes 
soai 7

Mas na vida politica das de 
mocracias são as mulheres me
díocres que sobem, porque os 
homens não lhes receiam a 
competição. Ou são, nas 
vas” ‘democracias 
dades femininas, co.ro Ana 
Pauker, Ministro do iíxterior 
da Rumania. Para chegar ao 
alto n.ima sociedade politica 
civilizada, i- mulher tem <K 
nascer para isso. Nessa oca
sião, todo o mundo torce as 
mãos, resmunga: “ E’ uma me 
n in a ...” c ,rai desfrutar de 
uma idade ce ouro.

LEIAM  O 
“Diário de Natal”

no-
monstruòsi-

Dr. Genaro Florio
Clinica Médica do c da criança 

Doenças dc senhoras 
Partos — Perturbações da Gra
videz — tratamento das varizes 

— Ondas Curtas — 
Eletrocoagutaeão 

Consullorio e residência: 
Avenida Rio Branco, 167 

Fone: 2417
liorario: 13,30 horas, em diante

(jR A Ç A S
A’ Nossa Senhora das Gra

ças agradeço uira graça côr.i 
promessa de publicar.

Natal, 16-3-49.
Branca Magalhães Bezerra

Você é perfeitamente 
normal?

Se você examuiar bem as 
reações causadas nos outros por 
seu procedimento e suas peque- 
uaS excentricidades, verá que 
ha certas coisas que começam 
a causar estranheza e fazem 
com que (iigam que você “ não 
bale certo.

Não estamos aconselhando 
ninguém a deixar de lado a 
própria personalidade, adotan- 
do um conformismo exagerado 
diante das pequenas exigências 
convencionais da sociedade. 
Mas, .se vocè estiver começan
do a perder a perspectiva, o 
cquinOrto, a objetividade e o 
contacto com a realidade, con
vem estar prevenido. O teste 
de hoje aprèsentü dez questões 
que servem para mostrar se 
você está ou não “ batendo cer
to".

i Coute 3 pontos para Sim. 1 
para A ’s vezes e 0 para Não).

1 — Tem certas •' süpertições 
a que se agarra teimosamente. 
apesar da. evidencia dos fatos?

2 — Pequenas contrariedades 
ou leves ofensas fazem-no ex
plodir em acessos de raiva?

3 — Tem um pessimismo 
morbído que o faz imaginar o 
pior. mesmo quando as coisas 
estão correndo bem?

4 — Está tão aferrado a cer
tas opiniões ou crenças que cos
tumam chamá-lo de fanatico ou 
cabeçudo?

5 — Cede a pequenos im "’1'-  
sos que fazem os outros olhá- 
lo com admiração, como. por 
exemplo, tocar em todo poste 
que- encontra lia rua ou dizer 
tolices, em voz baixa?

6 — Sem explicação aparen
te. costuma fugir da convivên
cia com seus semelhantes e fe
char-se num mutismo absoluto?

7 — Costuma contai fatos ab- 
solutameute absurdos?

8 — Faz conclusões apressa
das, baseando-se em suspeitas, 
ciume e inveja, fazendo acusa
ções injustas?

9 — Faz observações infeli
zes que ofendem pessoas que 
tem se mostrado bondosas e a- 
migas?

10 — Revela seus temores e 
odios atacando ámargamente u 
quem, embora mádVèrtidamen- 
te. o íaz recordar-se deles?

Conte o total de pontos. Se 
tiver uma contagem de 18 a 30 
pontos, você é uma criatura 
nervosa, emocional e que se 
deixa levar pela imaginação: 
procure deixar de sei' tão in
trovertido. que passará a “ ba
ter certo novamente. Uma con
tagem de 6 a 18 mostra um 
pouco tie instabilidade. Obser
ve a reação dos outros e verá 
quais os hábitos que tem e pro
vocam estranheza nas pessoas 
que convivem com você. Se ti
ver 2 pontos ou menos, pode 
ficar tranquilo: você ê perfei
tamente normal.

t
SEVERINO ALVES BILA

—  3o Aniversário —
Maria Avelina Alves, Dulce Santos Alves Bíla, Elder, 

Fernando e Flaubert Alves Bila, Mãe, esposa e filhos, con- 
vid.m os parentes e amigos pura assistirem a:, iniscan que 
i.andam celebrar na catedral. Santa Terezinha e Capela 
io Patronato da Medalha Milagrosa, ás 0 7 2 horas, do dia 
7 do corrente (Quinta-feira )pela passagem do 3o aniversa-. 

• io do falecimento do seu Inesquecível e muito querido filho, 
esposo c pai — SEVERINO ALVES BILA.

Agradecem cordialmente a todos que se dignarem as
sistir a esse ato de religião cristã.

t
N A l  A L IA  P IN H E IR O  G A L V Ã G

—  Missa de 7o Dia —
Joaquim Coèlho Galvão, f  ilhos, genros e noras, con

vidam seus parentes, e amigos para assistirem a missa de 7o 
dia que mandam celebrar na próxima quinta-feira, dia 17, 
ás 6.30 horas, na Catedral, em sufrágio da alma de sua 
esposa mãe e feogra, NATALIA PINHEIRO GALVÀO.

Agradecem, antecipadamente a todos que compareee- 
iím a esse ato de piedade cristã,

Violento incêndio 
em Oakland

OAKLAND, EE. UU„ 15 
(U.P) — Um violento incên
dio irrompeu no cais da base 
militar daqui, ás primeiras 
uma explosão nos tambores 
horas de hoje, provocrfcdo 
de oleo-lubrificantes aue se 
encontravam num armazém.

O cais ficou envolvido num 
mar de chamar. Dois navios- 
tanques m
transportes militares foram 
retirados do cais, tendo am
bos sofrido danos, porem sa 
acredito, que não tenham si
do severos-
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C r ô n i c a  s o c i a l
. A ^SCOLA E A VIDA

'Ag cBcola? estão nova mentí 
abertas. Passado o tempo das 
Ferias as ruas reconquistaram 
os grupos de estudantes que ha 

meses estavam arredios. 
í um goSto v ê-los de novo, 
ridèntt s e carregados de 

livros., E’ ’ioi mundo infantil 
, 4®e se movimenta, é a orb»i.. 
da juventude em torno do sol 
(?0 espirito. (ada escola é um 
centre do atividade da inteli
gência, nma preparação para 
o- ftitura. Discípulo e mestre, 
curiosidade e -aber, espera n- 
.a c estimulo. O livro v os 
seus m:st'erios. A leitura e a 
force À «ida e as suas exigên
cias.' *v»
‘ Canjinnamos para o império 

absoluto da concorrência pelo 
espirito e pela compreensão. 
Quem estuda vencerá. Qucin 
não percebe no livro e no mes
tre as forças conjugadas do 
futuro cairá na estagnação e 
no silencio. O seu mundo será 
outro, *sse submundo de inte- 

, cesses.privados que suprem na 
sociedade' a falência dos ho- 
'mens qü> .não estudaram. A 
escola é o marco, é o caminho, 
é a elevação, é a iniciação pa
ra a ..gloria. 15’ a porta da 
emancipação do' espirito, do 
trabalho mental, das lutas do 
gabinete; da vida na mais no 
bre das suas manifestações 
externas c profundas .
<• - \, , •***

Meninos c jovens que passais 
para a escola primaria, para 
o ginásio, para os cursos pro
fissionais, haveis mais tarde 

, de encontrar pela frente a le
gião indormidu dos que despre
zaram o encanto das letras e 
o estudo técnico e se meteram 

- no conubio das conquistas fa- 
Ceis da sociedade. Haveis de 
vêr ao vosso lado a gloriola 
dos nulos de espirito sombrean- 
do a vossa estrada de luz. In- 
felisirfente encontrareis tudo 
isso, Mas procurai avançar, 
tentai subir sempre, invertei 
ás vossas energias na defesa 
^a majestade que o livro e o 
pièstte vos concederam. As 
pòsièSes e o dinheiro forjados 
ha subaltérnidade da política e 
na dureza dos negocios nunei 
serão os vossos ideiais legiti- 
htoe. A escola tai aos indica o 
que ha de superior na vida. 

"Mas a vida, ides vêr. tem mui
to mais planície do que mon-

Si. danilo

0  Fft£€EITO DO DIA
FALTA DE SINCERIDADE
- Há ' pais que, quando os fi- 
;'ihos'adoeeém, passam a cumu- 
Ti-iój dé agrados e brinquedos 
«.'.quando a doença passa, se 
desititétesiam de mimá-los. 
ifvõtahdo a diferença, a crian- 

-ÍÁ'\è e 'eõnvence de que é pro- 
VèUcteo éstar doente, e. para 
gozar de vantagem, amuide se 

;£içixa:-, de qualquer: coisa.
Ássiín .se insinua o hábito 

óíe fTqgiir7ou dissimular. 
ç Não pratique atos nem

s o c i a l
astuma atitudes que possam 
levar seu filho a tornar-se 
interesseiro ou hipócrita. —
SNES.

A NI VERSA BIOS 
HOJE 

Senhores
Osias de Oliveira, medico <:m 

ívecife e filho do sr. Joao Fran 
cisco de Oliveira, comercian
te nesta praça.

dCd1 g^ra á o '-

m a s ...

r r r fv
....... ■».

SjUHífA FASWA

— Francisco Pinheiro, co- 
u erciante cm Macaiba.

— Lauro Botelho, funciona
rão da Estrada de Ferro Cen
tral do Rio Grande do Norte. 
Senhoras

Ana Vanderlei, ' iva do sr. 
Celestino Vanderle,

— Olga Branuão ue Carva
lho, esposa do sr. Mano- Ave- 
lino de Carvalho Hugo, iuacio- 
nario aposentado da Estrada 
de Ferro Central do Rio Gran
de do Norte,-

— Margarida Gaxa de Sou
za. esposa do sr. André Vidal 
de Souza, linotipista de “A 
Ordem” .

— Edite Campos de Vascon
celos Silva, esposa do sr. Sa- 
latiel de Vasconcelos Silva, 
funcionário da Recebedoria de 
Rendas Estaduais.

— Petronila Teixeira Bote
lho, esposa do sr. Ar is t idea 
Botelho, chefe do almoxarifa- 
do da Usina Massauasssu’, em 
Escada, Pernambuco.

— Neci Ubarana, esposa do 
sr. Jeno Tinoco, comerciante 
nesta praça.

Jovens
José Gama Rodrigues, fun

cionário do Departamento de 
Saude Publica do Estado.

— Antonio Carlos de Melo, 
aluno do Colégio Estadual e 
filho do sr. Antonio Felismino 
de Melo, eletricista nesta cida
de, e de sua esposa d. Maria 
José de Melo.

Senhoritas
Ligia Dantas, filha do sr. 

Silvino Dantas, contador da 
Delegacia Fiscal do Tesouro 
Nacional neste Estado.

— Maria Zelia Amorim. fi
lha do sr. Adalberto Amorim, 
Juiz de Direito da Ia Vara des-i 
ta capital, c de -sua esposa d. 
Judite Amorim.

— Dulcinéia Tavares, fillia, 
do sr. João Alipio Tavares, 
agricultor em Padre Migueli- 
hbo, e de sua esposa d. Ana 
Jza'as -Tavares.

— Alba Fernandes de Brito, 
aluna do Colégio Nossa Senho
ra das Neves c filha do d. lo- 
landa Pereira da Silva.

Crianças
Termedalva, filha do sr. 

Teodoro Jales e de sua esposa 
d. Rita Dias Jajes.

— Fernando Antonio e José 
Carlos, filhos do sr. Antonio 
Carolino Gonçalves, Inspetor 
Regional de Estatistica em 
Fortaleza, e de sua esposa d . 
Maria Luiza Vieira Gonçalves/

— Mario, íilho do sr.* Jo#ê 
de França Monte, funcionário 
do Banco do Brasil nesta capi 
tal. e de sua esposa d . Li$eta 
Marinho Monte.

— Jarina, filha do sr. José

bem penteado

TRItüFERO 
DE BARRÍ
F I X A  O  C A B Ê L O

noite, no
Na quadra da AABBtreinará o!selecionado]deibasquete-- 
Preparativos para

F r i c c i o n e  d i á -  
r i . m e n t e  seus 
c a b e l o s  com  
T r i c ó í e r o  de 
Barrj’ . T r i c ó -  
f e r o  de Barrj' 
é  fe ito  à base 
de rícino; fixa, 
s u a v i z a  e 
e m b e l e z a  o  
c a b e l o .

T R I C  Ú F E R O
D E  B B R R 1
é um p»odu*o

l.anmATi & ftrrrp - Barclay 0 Ço
o! Br2 ?il New York Rw Út J metro

Jitíer ■ Çaatvunlal

Prosseguem nesta capital 
os preparativos para a gran
de temporada de futebol e 
basquetebol, era abril pro- 
ximo, promovida pelo Ame
rica e u Federação Norte-Rio- 
grandense de Basquetebol .

Como é do conhecimento 
de todos ,o Esporte Clube do 
Recife trará a Natal, no mês 
entrante, suas equipes para 
um jogo de futebol e duas 
partidas de bola ao cesto.

O encontro pebolistico, que 
mareará a abertura da tem
porada do corrente ano, no 
estádio Juvenal Lamartine se 
rá realizado na tarde do dia 
3, entre os campeões de Per 
nambuco e do Rio Grande do 
Nofte, ou seja Esporte Clube 
do Recife e America, encon
tro que se prenuncia brilham 
te e sensacional.

A turma americana volta
ra a treinar hoje á noite, no 
estádio da av. Hermes da Fon 
seca, perparando-se para o 
grande cotejo.

O ensaio será dirigido por 
Acosta e deverão tomar par
te todos os titulares.
TREINO DA SÉLEÇAO DE 

BASQUETEBOL 
O pessoal do bola ao cesto

também se prepara cuidado
samente paia a temporada do 
campeão pernambucano de 
terra e mar.

Hoje, na quadra iluminada 
da AABB, treinará o selecio
nado de basquetebol da Ci
dade, tendo a FNB convocado 
os seguintes elementos:

ASSEN — Arnaldo e Rodri 
gues.

I
Iri-

*
ESPARTA — Guerra, 

heu e Guerreiro
AMERICA — Daguiar 

Sanford
ESPORTE — Helio 

randir
AABB — Melo c Bessa.
O adversário do seleciona

do no exercício de hoje será 
o quadro da AABB e os ele
mentos convocados deverão

e ou

se apresentar na fede do 
clube dos bancarios ás 19,30 
horas. *

SEXTA FEIRA < TREINARA’ 
O SANTA CRUZ 

,. .O Campeão da Cidade fará
seu apronto sexta-feira á noi 
tc na quadra da AABB. O 
treino, possivelmente, será 
contra o five do Efparta.

Campeonato Brasileiro de
Paulistas, cariocas, [mineiros e ja h ia n o s , finalistas do 
certame-Os resultados já verificados-Os jogos de hoje

Fortunato dos Santos, comer
ciante nesta capital. 
NOIVADOS

— Na Fazenda Canafistula 
município de Macau, promete- 
ram-se em casamento, em dias 
do m’ês p. findo, o sr. Fran
cisco Jacom.e, agricultor na
quele município, e a srta. Ira- 
eilda Pereira Jacome, fiiha do 
sr. Anto.nio Pereira -Jacome a 
d. Marreta Jacome, ambos já 
fa’ecido5.

Os noivos tfèm recebido inu 
meros cumprimentos das pes
soas de suas relações de ami
zade .
VIAJANTES

Engenheiro Mario Bandeira
— Esteve em Natal, em visita, 
o engenheiro Mario Raposò 
Bandeira, alto funcionário da 
Companhia Nacional de Cons- 
troçetes ,Civis e Hidráulicas e 
que durante Vhrios anos residiu 
nesta capital dirigindo as 
obras de prolongamento dõ 
Cais do Porto. O engenheiro' 
Mario Bandeira regressou ná 
manhã de hoje por via aérea.

iada qual trabalha como quer... ma» 
i quando ae machuca, combate a dor 

com Gelol. Contusões, luxações, entor
ses (mau geíto). dores nevrálgicas e 
reumáticas, passam de pronto quand» 
se passa Gelol. Gelol estimula a circulr 
çfto e retempera os músculos fatigado*

A no» tõoo CASSA 
QUANDO St CASSA 

GÍLQL

( UM CtOOUTO DO LAIORATÔ SfQ  UCQ* D£ CACAU XAVi**

r ivt frtftjmlt *1

Flavio Costa andou 
aceitadamente

RIO, 15 (Meridional) — Co 
menta, hoje, um matutino:

“ A atitude do técnico Fla
vio Costa, suspendendo o trei
no de anfe-ontem. em Poços 
<lc Caldas, quando ainda fal
tavam iiiais de vinte minu
tos para o seu encerramento 
normal, só merece elogios 
dos homens sensatos e dos 
esportistas equilibrados. O 
comportamento de parte da 
assistência, composta de tor
cedores denia.siadamjr.te a- 
paixonados, determinara com 
as suas manifestações pró c 
contra determinados jogado
res, a medida extrema d» res
ponsável pola preparação do 
selecionado. A continuaçãd 
da praticá c(>m o ambiente 
que os torcedores exaltados 
gerara, resultaria, sem duvi
da numa verdadeiro tourada 
entre os jogadores, alguns 
prudentemente se resguar
dando de golpes bruscos e 
outros incentivados pelos tor. 
cedores, procurando suplantar 
os adversários, insensatez fia 
grante, pois não se tratava 
de outra coisa senão de um 
ensaio em que se procurava 
aferir da habilidade e dos 
recursos técnicos de alguns 
poucos elementos, e não se 
saber quem tinha sangue 
mais qjiente ou maior dispo, 
sição para derrubar o adver
sário. Infelizmente, porém, o 
torcedor de futebol quando 
tem o bairrismo a obliterar- 
Ihe o cerebro ,só vê os joga. 
dores prediletos e se conven
ce de que é o melhor técnico 
do mundo.

Foi contra isto que Flavio 
Costa se insurgiu e mandou 
paralisar o treino, embora 
isto desagradasse a maioria 
dos assistentes os quais havi
am pago mais de oiteufa mil 
cruzeiros, não para ver os 
nossos crac-ks sairem de cam
po com as pernas quebradas, 
mas para apreciar uma '•vi- 
bição de objetivo pnvamêníc 
preparatório. -Match de fute. 
boi não era aquilo que a Pre. 
feitura de Poços de Caldas 
organizara nem o preparador 
da seleção podería ter ceri
mônias nem respeito a torce
dores unicamente porque pa
garam alguns cruzdiros. Que 
tais torcedores esperem, cm 
Belo Horizonte, outro jogo 
decisivo entre o America e c 
Atlético ”

Em Salyador, como é sabi
do, está sendo disputado o 

XIX Campeon-áto Brasileiro 
de Basquetebol.

O panorama técnico da pri 
meira rodada foi o seguinte:

PARA’ X  ALAGOAS — Os 
dois selecionados representa
tivos destes Estâdos, inicia
ram o Campeonato Brasileiro 
num jogo que, pela categoria 
dos adversários, pode sai- clas
sificado de bom. O primeiro 
tempo teve um desenrolar 
por vezes equilibrado, sàli- 
entando-se todavia, maior em‘ 
penho dos paraenses, que por 
isso, assinalaram a vantagem 
de 22x16. A etapa comple 
mentir consolidou o triunfo 
dos paraenses, que, animados 
pela superioridade da pri
meira fase, e donos de um 
bom jogo, ampliaram o mar
cador p-ara 45x29.

SANTA CATARINA X  PER 
NAMBUCO — Não sem algu
ma insistência, conseguiram 

catarinenses atuar primei 
rameníe contra estes adver
sários, c não os paulistas, co 
rr.o determinava a Tabela. Se 
a vitoria que os catarineáses 
obtiveram sobre os pernam
bucanos, foi just-a, não fc! fá
cil. Suprindo as íaihas técni

cas pelo entusiasfo,1 estes dois 
conjuntos apresentaram o 

melhor “match” da noite dis
putando com muito ardor. Se 
ho primeiro periodo os cata
rinenses marcaram a vanta
gem de 14x11, no segundo, vi 
ram-se surpreendidos pela 
reação dos contrários, que 
lograram o empate no final 
do encontro. Veio a prorroga
ção e ai, os catarinenses le
varam a melhor, assinalando 
sete pontos contra nenhum.

PARANÁ’ X  CEARA’ — 
Estava reservado para o, en
contro final da noite, o desen 
rolar mais fraco. Os dois. se
lecionados não evidenciaram 
uma técnica aprimorada, ou, 
pelo menos, apreciável, cum
prindo atuação com pouco 
destaque. Contribuiu mais’ pa 
rá este insucesso a superio
ridade dos paranaenses, que 
sobrepujando nitidamente o 
adversário no primeiro tem
po. por 25x10, asseguraram a 
viteria por 54x30.

A segunda etapa do cèrta- 
realizada domingo. constou 
dos seguintes jogos

S. PAULO X SERGIPE — 
Este jogo, adiado por um dia, 
serviu de apresentação aos 
paulistas, lim dos favoritos

DR. BANDEIRA DE MELO
—  Especialista —

iCurso de apeifeiçoajoeiito nos serviços de Proctologia dos 
Professores Pitanga Santos e Silvio d’Avila — Rio) 
Clinicas e Operações das DOENÇAS ANO-RETAI& 

— Cura radical das HEMORROIDAS — DOENÇAS DO 
INTESTINO.

(Tratamento racional da PRISÃO DE VENTRE, diar- 
réas crônicas, colite, etc.) — Reto-Sigmoidoscopia — Tra 
(amento das VARIZES (Veias dilatadas) — PARTOS. 

Doenças das Senhoras — Eletricidade Medica 
Consultorio: — Praça Augusto'Severo, 250 — Io Sala; 

i08, 109 e 110 — Fone 19-25
Expediente — diariamente, de 2 ás 5 da tarde. 
Residência — Rua João Pessoa, 248' — Fone 1830.

B r a s i l  x
Hoje á noite, o jogo final do 

tom ào sul-americano de 
futebol amador

do Campeonato. A nota de 
atração, esteve nas mãos dos 
bandeirantes, que, confirman
do os excelentes predicados 
de seu conjunto e enfrentan
do um quadro de categoria 
inferior á sua, conseguiu re
tumbante vitoria, por 87x34. 
A “performance” dos paulis
tas foi das melhores. Na pri
meira fase, vencia o selecio
nado de São Paulo por 38x19 
que bem salienta o ambiente 
■elativamente calmo para os 
vencedores. Credenciaram-se 
os paulistas para enfrentar a 
seleção catarinense.

MINAS X  PARA’ — Os 
paraenses que um dia antes 
haviam eliminado os alagoa
nos, tiveram hos mineiros u- 
ma barreira. Os campeões de 
1947, não demonstraram tudo 
o que. são capazes, pois a vi
toria foi conseguida com rela
tiva facilidade mas sem gran
des méritos, levaram de ven- 

• cida o Pará, pelo “ scorc” de 
42x29. A atuação dos mineiros 
não desagradou, mas, espera- 
se que em sua próxima apre
sentação, produzam dentro de 
suas possibilidades, que, como 
sabemos, são acentuadas. Na 
primeira fase o “placard” u- 
cusava a ligeir vantagem de 
15x14 a íaver dos vencedores

PARANA’ X BAHIA — Os 
promotores do certame, fize
ram uma estreia auspiciosa, 
vencendo os paranaenses, que 
triunfaram sobre os cearen
ses, por 35x23. O prelio tevè 
um transcurso regular, e em 
todas as ocasiões os baianos 
assinalaram vantagem no 
n ai-cador. Deve-se frisar, que 
os paranaenses melhoraram 
muito desde o ultimo Campeo 
nato Brasileiro, do mesmo 
modo que os demais concor
rentes.

PARAÍBA X  ESPIRITO 
SANTO — Verificou-se então 
a primeira anormalidade do 
presente cotejo, quando os 
paraibanos não comparece
ram para o jogo. A  proposito 
da desistência, enviou a Fe
deração deste Estado um te
legrama, no qual, esclarece 
que por falta de transporte 
não poderia tomar parte no 
Campeonato. Venceram assim 
os capixabas. W. O

RIO, 16 (Meridional) — 
Em Santiago serà disputado, 
hoje á noite, o match final do 
torneio americano de futebol 
juvenil entre os quadros do 
Brasil e do Chile.

Os chilenos estão com um

ponto de vantagem cobre os 
brasileiros', mas os nossos pa
trícios têm possibilidades der 
seíem campeões o que de
pende de uma vitoria r a noi
te de hoje sobre a Seleção do 
Chile.

Treino do selecionado no 
campo do Flamengo

RIO, 16 (Meridional) — 
Os jogadores convccado3_ pa
ra o selecionado brasileiro 
trenarão hoje ás 16 horas, no 
campo do Flamengo. O se
gundo ensaio, nesta capitâl, 
será na tarde de sabado, no 
estádio de São Januario.

[ Fraquezas em geral?
| VINHO CREOSOTADO !

(Silveira) I

CONCENTRAÇÃO EM
URUSSANGA
RIO, 16 (Meridional) — O 

técnico Flavio Costa entrou 
em entendimentos com o sr. 
Itivadavia Coréia Meyer afim 
dc que o local da concentra
ção des jogadores convocados 
para o selecionado não seja no 
campo do Vasco, indicando 
Urussanga, onde se realiza a 
concentração dos vascainos 
nos ioaos de camneonato

OS RESULTADOS DA TER
CEIRA RODADA

Dois jogos apresentou a ro
dada de scgünda-feira.

Os cariocas estrearam ads- 
pieiosamente no certame, ven 
cendo aos capixabas pela 
contagem de 54x30, enquan
to os paulistas abaterafn oS 
sautacatarinensès, estabele
cendo o elevado placará de 
63x20, que os credencia, ía - 
âà vez mais, á conquista do 
titulo.
HOJE AS SEMI-FINAIS

Com os resultados da ter
ceira. rodada, cariocas e pau» 
listai) claísificaram-se para 
as íséini-Iínais contra bâhia- 
nos e mineiros.

Iloje á noite, no..pi'eliminar 
jogarão Êf2fcçpsj5Íritações áe 
São Paulo cM m as e, no se
gundo encontro, os seleciona» 
dos do Distrito Federal e da 
Bahia |.(jí



Prossegüêm os entendi
mentos entre os partidos
A i#da a distribuição dos Inga* 

na mesa da Cantara
V- Ssabe-&e que continuam os 
entendimentos entre os tres* 
iriaiores partidos, no sentido 
da apresentação de uma cha, 
pá uniç.a para a mesa da Ca- 
jnarü Municipal da capital, 
,iq[uãndp esta iniciar a legts-

Artes & Artistas
“ U m  Baiido de 

Heróis’1
Sim, um bando de lierois. Seu 
ugtupamento chama-se SO
CIEDADE PRO’-ARTE DE 
ipRTAEEZA. e trabalham 
náo éro busca de glorias se- 

> não .para dar ao povo de sua 
terra,, oportunidade do ter 

.' momentos, de prazer espivi- 
,t ípaL

Tive portanto prazer, um 
jj&ensot prazer em conhecer 
wéssoalmente esse "BONDO 
DE HERÓIS” , que sem outro 
auxilio que não seja o esfor
ço proprio, leva de vencida 
toda uma serie de empreen 
diinenios arriscados.

A . ‘'Sociedade Fró-Arte «e 
Fortâlezà” coln apenas um * 
no de vida, já ofereceu ao 
público cearense, onze con
certos'. .

-Gerardo Parente, dose Dra
go, Caflos Sales, Cecília Gen
til, Margarida Mesquita e 
outros mais que são a S.P.A.. 
tem sempre em mente o ver
dadeiro sentido da palavra 
"Ação” Quando se trata de 
realizar um concerto, movi- 
mentamrse em tedos o" sen
tidos, andam por toda a For
taleza, esgotam-se, mas reali
zem. Força de vontade, essa 
grande virtude, possuetn-na 
esse grupo chamado S.P.A., 
de Fortaleza. — São hoje, to
dos -cies, grandes __ amigos 
meus e  sinto muito não poder 
estar sempre junto dessa gen 
te boa, lutando também, an
dando por toda a Fortaleza e 

, comentando alegre, depois, o 
resultado vitorioso dc mais, 
sçrapre mais realizações*
'  Não, não posso estar ccm 
vocês. Apenas, pedindo a 
Deus, espero confiante que 
apareça ai, aqui e em cada 
rècanto do Brasil, um” .. Cara 
Grande” , que goste muito de 
musica e que se junte a nos 
que gostamos muito “ dela 
também. — SER A V AT .
N A  R A D IO  P O T I  
Hoje o segunde ato 

da opera “ A ida"
O programa de obras com- 

nletas que a Radio Poti vem 
apresentando todas as Quar
tas Feiras, ás 21,10 horas sob 
o titulo Radio Suplemento 
ÍSeJecionado conta com uma 
verdadeira legião de ouvin
tes. *

Podemos assegurar sem re* 
ceio de contestação que a es
ta hora, a maioria dor radio- 
escutas, estão sintonizando 
o.referido programa, sem du. 
vida de grande expressão ar- 
íistiça.
, Verdadeiras joias da musu 
eã,-, ebr.as dc grande enverga
dura são, apresentadas para 
deleite dos ouvinte e , que 
vem agradando em cheio co
mo rprovam as cartas e_ men
sagens r"eeeb{das pela direção 
da emissora potiguar e pe- 

1 íp iergqnizadpr do programa, 
„ Dpnsul Carlos Lamas.

Quarta feira ultima, foi 
. ,kuçjacla a iradiação da fa- 
.hâosá opera AIDA, de Giuse- 
pe Verdi, uma das aprecia
das e-cuja interpretação es
ta a -cargo cios maiores can
tores da arte lirica do mun
do.'Hoje, será irradiado o se
gundo ato, na horário habi
tual.

latura deste ano, dia 1° de 
abril.

Adianta-se que os lideres 
incumbidos de conduzir as 
dcmarches chegaram já a 
entendimento quanto á re
presentação proporcional de 
todas as bancadas. Falta, en
tretanto, a formula quanto 
ao numero de lugares ao 
partido majoritário, Exige c 
PSD uma mesa de sete, qua
tro lugares, o que o PSP e a 
UDN acham excessivo. Opi
nam os minoritários pela dis 
tribuição equitativa, dois lu 
gares a cada uma das tres 
bancadas maiores, cabendo «  
restante ao unico vereador 
populista da casa. Hoje fica
va o sr. Gentil Ferreira que 
participa das conversações 
em nome da UDN, de lev-u 
ao conhecimento do diretorío 
do seu partido o ponto d« 
vista do PSD sobre a- questão,

D l  A  R I O  D E  IN Ã T A L
JJATAL __ Quarta-feira, 16 de Março de 19-19

[ '  aflitiva, atualmente, a situação de 
Mossoró quanto ao problema da agua”
Não é de fácil folução*o casojdiz o depJ.Mario Nego
cio-Em  fócc p acordo partidário entre o PSD e a UDN

Trib u n a l R e 
gional E le i
toral
. Com pedido dc publicação, 
recebemos da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral,
0 seguinte:

O “ Diário de Natal ’, em 
sua edição dc 11 do corrente, 
publicou na 6a pagina, com a 
epígrafe “ CONVERTIDOS OS 
PROCESSOS EM DILIGEN
CIA”, um telegrama do Rio, 
da Meridional, sobre presta- 
çpo dc contas do Tribunal 
Superior Eleitcra! c dos Tri
bunais Regionais, convertidos 
em diligencia pelo Tribunal 
de Contas, “ afim de serem sa 
nades as irregularidades”

Não fora o destaque dacío 
pelo telegrama á parte re
ferente -a este Regional, ci
tando nominalmente os Ex- 
mos. Srs. Desembarga lorea
1 leviano Cavalcanti e Regule 
tes — a cujas geslpç.3 atribua 
aquele telegrama “o fato de 
ípaior gravidade” — nada te 
ria esta Secretaria a dizer a 
respeito..

Mas, por esta razão, temos 
o dever de esclarecer o se
guinte:

O processo de presiaçao d"

Em automóvel regressaram 
na madrugada 3e ontem a Mos
soró o prefeito' D r-sept Rosa
do e o deputado Mario Nego
cio, ambos pòlitioos de grande 
prestigio e atua.ão na zona 
oeste e que, como havíamos* 
noticiado, re encontravam nes
ta capital, desde sabado ultvn.o.

Aqui ettiveiax os dois pra- 
ceres udenistas tratando de in- 

'teresses do município que sob 
a atual admin stração consti
tucional vem se desenvolvendo 
nunt ritmo crescente de traba
lho q confiança publica.

Tanto o prefeito Dix-scpt 
Rosado como o deputado Mario 
Negocio, representam nas f i 
leiras udenistas o que ha de 
melhor e mais combativo, no 
bom. sentido do termo e da éti
ca política, na cojuprecn ão do 
rapei de oposição nunt go 
ver.:o democrático. Num en
contro casual no Grande Ho
tel a nossa reportagem con
versou longamente com o depu
tado Mario Negocio que nos 
pós ao oar de todas as ativ ida
des que com dinamismo e ho

dos

so de prestação das contas, se 
sente no dever de dar estas 
explicações, que visam um 
perfeito esclarecimento 
fatos. . ,

Aliás, já depois de redigi
das estas linhas, nos veio ãs 
mãòs um exemplar do “Diá
rio de .Noticias” de 13 da cor
rente, no qual sob o titulo 
“Em ordem as contas da Jus
tiça Eleitoral” , o sr. Adolpho 
Costa Madruga, Auditor Fis
cal do TSE, diz o seguinte: 

“Na parte do referido lo
cai, sob o •sub-titülo “As Con
tas da Justiça Eleitoral” , es
se conceituado orgão da im
prensa assim refere: “Todos
os processos relatados ontem, 
pelo Aüditor Aprigio ue Mes
quita, referentes as despesas 
eietuadas pelos Tribunais. E-

convertidos

nestidade vem sendo postas ex  
práticá pelo atual edil niosso- 
roense. Coubemos que a situa
d o  economico financeira do 
moníçip o é realmente boa, em
bora a perspectiva de unia se
ca já esteia preocupando os 
mossoroenses. Soubemos tam
bém das atividades da Prefei
tura na pavimentação de inú
meras ruas, a construção de 
dois mercados, um em Scbas- 
tianopolis e outro no Alto da 
Conceição.

Conversamos também sobre 
n situação dos poços tubulares 
do municipio. Todos os po os 
foram reparados e estão em 
pleno funcionamento, ír.u.tos 
deles ha anos não funcionavam. 
Nos serviços municipais tem 
os poços tubulares prioridade 
sobve qualquer outro uma vez 
que o problema dagua é o mais 
angustiante. A turma de con
sertos que antes era transpor
tada em carroças hoje tem di
versos caminhões a sua dispo- 
s'ção. O resultado é que os 
reparos são feitos num. tempo 
record e nenhum poço deixa de 
funcionar por mais de algu
mas horas quando sofre qual
quer desarranjo.

Pedro Vargas estreará no
Inicio amanhã da venda dos ingressos

Nessa conversa que íoi lon
ga c cordial soubemos ainda 
que até junho teremos solucio
nado o problema da luz eletri- 
-■a, velha aspiração dos habi
tantes da capital do oeste e 
que a Prefeitura colaborou ue- 
cisivamente para sua solução 
mais rapida possível. A cida
de está limpa ecnipletaxenta 
apesar das toneladas e tonela
das de lixo nas suas principais, 
vias publicas quando assumiu 
o governo municipal o prefei
to Dix-sept Rosado. Já estão 
sendo instaladas 20 escolas mu 
nicipais na zona rural'de Mos- 
soro eom uma frequeneia de 
SCO alunos, construídas ape
nas com a contribuição do mu
nicípio.

CONCERTO DE VIOLONCE
LISTA ITALO BABINI SOB 
o s  a u s p íc io s  d a  c u l t u 

r a  MUSICAL
Está despertando vivo inte

resse nos 'círculos sociais e 
ajt,istieos£ o GP eoncerto ofi
cial da Sociedade de Cultura 
Musical, marcado para o pro 
xjtno-dia 24, dia. comemorati
vo do 45° aniversário do tra
dicional Teatro Carlos Go
mes.

Especialmente contratado 
pela • SCM, virá de Recife, o 
talentoso violoncelista con
terrâneo, ítalo Babini, que 
pela primeira vez se apre
sentará ao publico de sua ter 
ra. Consagrado pela critica 
como. um autentico virtuosa 
do-viòlòncelo e premiado pe
lo Governo de Pernambuco, 
com uma bolsa de estudos 
nsa Europa, o jovem musicis- 
ta obterá aqui mais uma ex
pressiva vitoria para a sua 
carreira artística que se pre
nuncia cheia de Tçkrrf as.

O Diretoria cV £- ltura es
tá intensificancl? prepara 
tivos para o exito de tr.ais 
uma noitada de arte e bele- 
iu  íe que terá a prestigia-la 
numefo&a tessistencia.

Os ingressos estarão a ven
da a partir de amanhã na ca- 
sa CarlésbLamas e no Insti
tuto dç 3Ii'Sj*f’a*

contas deste TRE, referido no 
telegrama em apreço, é o dos 
credites concedidos para o 
exercício de 1946, quando ain 
da as nossas despesas eram 
promovidas pelo regime de 
“destaques” conseüdos pelo i 
Tribúnal Superior, por ccnta 
de créditos especiais abertos 
a esse orgão:.

A comprovação da aplica
ção de todos os créditos que 
nos foram concedidos para o 
mencionado exercício foi fei
ta em um precesso da cento 
e quarenta folhas, inclusive 
oitenta e dois documentos, e 
remetido ao TSE com oficio 
de 11 de setembro de 1947, 
pesto no Correio no dia 13 
desse mês, sob registro n° 
37.719, por via aérea.

Do processo constou o do
cumentação comprobante do 
recolhimento á agencia do 
Banco do Brasil, neste Capi
tal, do saldo total de CrS .. 
35.653.40 (trinta cinco mil. 
seiscentos cinquenta treis cru 
zeiros e quarenta centavos), 
recolhimento feito pelos do
cumentos n° 13, 27, 38, 53 57. 
72, 77 e 82 respe.etivamente 
ás folhas 15, 42, 65. 83, 91, 115 
126 e 133 do aludido proces
so.

O “Diário da Justiça” (sec- 
vão II) de 15 de outubro de 
1947, publicou o relatorio ge
ral do exame nos processos 

{ de prestação de contas do 
TSE e dos Tribuais Regionais 
atinentes ao exercicio de 1946 

Esse relatorio, íirmado pe
lo Consultor Fiscal do Tribu
nal Superior, anaisa a pres
tação de contas deste Regio
nal (“Diário da Justiça” ) — 
pag . 452),. e nada- argur quer
contra a aplicação dada aos 
créditos, quer quanto á docu
mentação- apresentada, ou 
ainda quarto ao recolhimen
to dos saldos verificados.

E’ certo que da redação do 
telegrama em analise mão se 
pode retirar interpretação 
que honestamente venha em 
desabono dos dois magistra
dos nele nominalmente cita
dos; mas, por outro lado, po 
der-á alguém mal-avisado ou 
de má fé. ter no caso uma 
fonte para conclusões dúbias 
e juizos desvirtuados.

E’ certo, também, queo te
legrama alude á omissão de 
documentos a íls. 142 do pro
cesso, que daqui saiu .consti
tuído de apenas 140 folhas.

No intuito exclusivo de res
salvar a questão contra quais
quer comentários anressados 
que possa originar, é que es
ta Secretaria, responsável 
unica e exclusiva pela mo
vimentação t o numerário co" 
respondente n todes os crédi
tos cqncedidos è pelo recolhi
mento dos saldos, bêm essim 
pela organização - dp pfoçes-

leitoràis, foram 
em diligencia, afim de* serem
sanadas irregularidades, não . „  ...
escapando a essa regi a nem , Llernaa dc Mossoro. Sob, 
rnesmos as contas dos Minis- ryobkma dagua daouele 
i ‘ r inivu-pç P T afave s! nicipio dis^e o líder da banca-

“  AssemUii» K.-
tadual:

Mossoró ainda não poude con
tar com a mihi.xa colaboração 
para solv.c’onar tão alto pro
blema .

O caso do abastecimento da- 
gua em Mossoró* não é de ia- 
oil souçâo. Um plano manda
do elaborar pelo atual prefei- 

no Escritório Saturnino 
13i*ito, monta em mais de 20 
milh Ias de cruzeiros a sua con 
eretízação. ljá. porcx, nesse 
mesmo plano, uip esquema que 
poderã soluiconar ,o problema 
dc abastecimento' durante 15 
-iu 20 anos, daquele m.esnio es
critório técnico, montando em 
7 milhões dt cruzeiros, assun- 
i.o. que já pcd-i.i os a colabora
ção não somente do Presidente 
da Republica, de D. Jaime Ca- 
mara, grande amigo de Mosso
ró e dos parlamentares de to
dos os partidos do Estado, pa
ra consegu reix verba no plano 
SALTE que concretize a ve
lha e premente aspiração, do 
povo de Mossor” .

Como não podia de xar de 
ser enveredamos para o pro
blema pol tico quasi no tinai 
da entrevista. Perguntamos a 
situação do a. unicipio nesse 
a-pecto ao que nos respondeu 
o deputado Mario Negocio:

— “ Apesar de mão estarmos
tratando, atualmente, le polí
tica partidaria, tenho a impres
são que a nossa situação ma-, 
lhorou muito depois das elei
ções” . ,

Perguntamos também sua 
opinião não só sobre o fracas
so do acordo com o PSD como 
das perspectivas politicas do 
Estado e tivemos a seguinte 
resposta:

— “Não era possível, sem 
quebra de dignidade cue . a 
.UDN fizesse um acordo com o 
PSD tendo como base o nome 
do senador Georgino Avelino 
como candidato ao governo do 
Estado.

Alem de ser um noxe agres- 
1 sivamente partidário, cómo

Já estão definitivamente 
marcadas as datas dos espe. 
taculos dc Pedro Vargas em 
Natal. O grande cantor me
xicano estreará no dia 26, no 
cine-teátro Rio Grande num 
grande espetáculo -de palco 
e tela a ser iniciado ás oito 
horas da noite. Os ingressos 
numerados para as duas úni
cas audições de Pedro V ar- 
gas no cine-teatro Rio Gran
de estarão á venda, a partir 
de amanhã ás 10 horas na bi
lheteria do cinema á Praça 
Pio X. Na conformidade do 
que já foi noticiado Pedro

Vargas cantara em Natal sob 
o alto c exclusivo patrocínio 
da JoaUicria Brasil e d’A 
Graciosa, dois estabeleci
mentos que dentro cm breve 
estarão fundidos numa só or
ganização para melhor servir 
aos seus milhares dc amigos 
e clientes.
.. Alem das duas audições no 
cine-teatro Rio Grande, Pe
dro Vargas participará des 
um grande show na “boite 
do America no * Festival Pe- 
dro Vargas promovido pelo 
clube rubro e marcado tam
bém para o dia 36 de março.

Movimento do Fôro
3 CASO DO lATETC

Presidiu o juiz Murilo Ara- 
>ha audiência de. instrução dq 
processo a que responde Euge- 
na Nobre Viana," denunciada 
pelo promotor Amaro Marinho 
por tentativa de homicídio de 
Osvaldo Reis Aronca, fato o- 
-orrido a 26 de dezembro do a- 
io passado. Foram ouvidas as. 
estemunhas de defesa José Be- 
■erra de Souza, Manoel Soares 
Ribeiro e Humberto Anísio. O

te de Andrada. G fato de 
maior gravidade refere-se a 
tomada dc ccmas ucs Desem
bargadores Floriano Caval
canti oe Albuquerque e Re
gulo da Fonseca Toinoco. 
com exercicio no Tribunal 
Regional Eleitoral do R“ 
Grande do Norte.

“Neste processo, continua o 
noticiarista, o Curador Fiscal 
(retificamos: — O Consulto- 
È’iscal, atualmente Auditor 
Fiscal do TSE), alega que ioi 
recolhido um saldo de CrS. 
23.046:89 pela guia de’ fls. 142 
Entretanto, não existe na do
cumentação n pagina 142. Ge 
sapareeida sem qualquer ex
plicação”

:“ A esta grave insinuação, 
cabei-nos protestar pela r.o:* 
sa integridade moral e fun
cional, ao mesmo tempo re f 
ficando o equivoco em que, 
certamente de boa fé.-incor
re o articulista, no seu lou. 
vádo intuito de defesa , do.t 
dinheiros públicos, o qual. a. 
liás, não excede á nossa pro 
pria dedicação. Aguardamo 
a volta de todo o processo -a 
esta Auditoria Fiscal, para 
ventilar esse e quaisquer òu- 
tros detalhes; desde já. po 
rem, cumore-nos clarear out 
o saldo de Cr§ 23.046.80 ve. 
rificado na rubrica das des
pesas feitas pelo Triburvai 
Regional do Rio Grande c do 
Norte, á conta <jo Dec. lei nUr 
8.156. de 1-11-945, foi, no Ge- 
correr do exercicio, reguíar- 
meViíe recolhido á agenci* i<* 
Banco do Brasil, em Natal, e 
transferido para a Matriz, á 
disposição tía Presidência do 
Tribunal Superior Eleitoral, a 
incorporado á sua conta cor
rente geral, do Banco do Bis- 
sil. Tudo isso já se acha de
vidamente esclarecido no pro 
cesso e se constata do quadro 
demonstrativo de fls. 23, or
ganizado pela Consultoria Fis 
cal, e constante da presta
ção geral de contas do TSE, 
e dos demais orgãos da Jus
tiça Eleitoral, relativo ao ci
tado exercicio de 1943.

“Apenas poderemos em ca
ráter oficial, oportunameme. 
reiterar Quaisquer esclareci
mentos.

“Ver-xe-á, desde àgora, que 
não houve desfalqub nem des 
vio de dinheiros públicos.”

Contando com a bondade 
da publicaçãd, ' antecipo- 
rreus melhores agradecimen
tos. '

Cordjalmente,
TEODOMIRO DE SA’ 

Diretor da Secretaria do TRE
Natal: T5 de março de 1949

O deputado Mario Negocio ] chefe que é do Partido Sociai 
focalizou ainda diversos pro-1 Democrático, não. prestou, ao

j n eu ver, ao Rio Grande do 
Norte nenhum serviço ode o 
redenciasse a ser um candida

to acima dos partidos".
— Acha possível novos en

tendimentos com o s  pessed fi
tas?' ' * l  i !

— “ As decIaraçãLs peiexp- 
toiias tanto do senador Geor
gino Avelino como dos chcfos 
pesscdist&s, são de que nho

— “ E’ aflitiva, atual .rente, 
a situação do povo de Mosso
ró quanto ao problema dagua. 
E se não chover dentro de pou- 
i*o tempo essa sltuajâo será 
clamorosa. Com as primeiras, 
chuvas caídas as cisternas fo
ram esvasiadas. E com a sus
pensão abrupta do inverto e 
a seca que não é infelizxeute 
uma perspectiva longínqua as
sa situação será terrível e an
gustiante.

As chuvas que caíram, leva 
ram em enxurrada dejetos,, po-' 
luindo as aguas do rio. Et.ãs* 
cisternas secas. Estamos .vi
vendo das aguas dos poços e 
da que vem.de Caraubas, sem
pre pouca e cara, pois a lata é 
vendida a mais Je dois cruzei
ros .

Somos iaivez urxa das cida
des para qual a solução do pro
blema dagua é imprescindível 
A.pesav da constituição esta
dual determinar que 2?c uas 
rendas tributarias estaduais 
deverão ser empregadas na 
solução do problema de abas
tecimento dagua dos municí
pios, o governo municipal de

Fatos policiais
Menores abandonados 
NECESSÁRIAS MEDIDAS 
IMEDIATAS PARA CONTEF 
A ONDA DE DISCUIDISTAS

Mais uma vez noticiamos 
lurtos realizados em nossa 
hdo.de por menores.

Na Delegacia de Ordem So
cial pode se encontrar grande 
lista dc nomes de menores 
abandonados, alguns deporta- 
Jos de outros Estados e que. 
vivem, exclusivamente, de a» 
proveitarem a acolhida de 
famílias mais caridosas pare 
furtarem o que se encontra 
mais proximo de suas maos.

Esses menores delinqueiw 
tes, conhecidos por “dtòciii- 
distas”  ultimamente vêm se 
organizando em blocos» diri
gidos por conhecidos ladrões, 
e mesmo marreteiros.

Os furtos mais constantes 
são de objetos caseiros, de 
joias e ornamentos de salas.

Ante-ontem a tarde um blo 
co de seis menores, chefia-  ̂
do por um de pouco mais dc 
17 anos,. encontrava-se nv 
praça Carlos Gomes, no Ba! 
do. Demonstrando a inocenq a 
lepois de ligeira, briga en
traram em discussão dois. Foi 
o bastante para descobrirem j 
grande quantidades de rou- 
oos realizados em nossa cida
de e que, possivelmente, nfic 
tenham chegado ao conheci
mento da policia.

A  discussão teye fase mm.

representante ao Ministério Pu
blico contestou o depoimento 
de Manoel Soares Ribeiro, por 
entender não representa . a ex
pressão da verdade em faee do 
exame pericial do local,, pois da 
resposta dada ao oitavo quesi
to náo era possivel qualquer 
pessoa que estivesse na. rua ver 
OsValdo Reis Arouca na janela 
do seu gabinete. Contestava 
mais pelo fato de haver a tes
temunha declarado ter subido 
as escadarias do IAPETC- em 
companhia de dois soldados, 
quando consta do processo o de
poimento do soldado * Autopio 
do Carmo Rodrigues, que de
põe inteiramenfe diferente tío 
que alega a testeinunha. Reque
reu fosseró ouvidos em jurzo 
sobre os fatos contestados não 
só a testemunha Francisco 
Freira, servente Jo IAPETC. 
sobre a entrada do depoente lio. 
Instituto, bem como o soldado 
acima aludido, sub. e as qeçla- 
rações feitas pelã 
Manoel. Soares Ribe^vó.

“tão encerradas definitiva- agudo Quando um aos meno-
mente as conversações 11 ma;
vez que o PSD de forma algu
ma retirará a candidatura lan
çada pelo partido” .

Prosseguindo disse: “ Seria, 
magnífico encontrar-se ura 
candidato acima dos partidos 
As dificuldades, porem, são 
muitas. Não sendo poszivcl es
sa candidatura acho que podo 
rá formar-se mr.a frente das 
forças oposicionistas ú candi
datura do PSD

— Com probabilidade dc vi
toria ? insistimos.

— “ Dependo. apenas do ser 
um bom candidato cujo nonio 
,tenh3 repercussão no meio do 
povo” .

XXX
Depois destas declarações 

foi encerrada a entrevista. An
tes porem, nos comunicou o de
putado Mario Negocio que no 
proximo dia 31 a atual adml

Meu amigo, você quer comprar um rádio e 
o seu ordenado é pequeno? Não se preocupe.

P ^ íêb ifio ch
C L IP P E II I .

Vá buscar o seu 
C 
L  
I
p  . . :  .“  
p  

■ E 
R

e conheça a modali
dade única de paga

mento que lhe 
oferece
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V O L F S O ND R .  J A C O B
(Curco de .Aperfeiçoamento n» Arjentina)

OLHOS. OUVIDOS, NARIZ E r*\*í£^NTA 
OPERAÇOE5 E TRATAMENTOS

GoMultorlo: Praça Joio Maria, n.« 64 — f°n«: 1K1 
Consultas: — Dl* 15 ai 17 horaa

res* afirmava ter sido seu c 
não do colega, um rcubo rea
lizado pela manhã, de duaí 
navalhas. Nesta altura iri“ia-- 
ram a troca de bofetes. en
quanto o resto do bando a- 
preciava o desfecho qüe so
mente não terminou com c 
degolamento de um dos con- 
tendotés eom uma navalha, 
devido a intervenção de sol
dados do exercito que se en
contravam naquele logradou
ro.

O chefe do bando, vendo a 
iminência de irem tfedós pa
rar na Delegacia dé Polícia, 
fez sinal para todos correrem 
o que foi obedecido sem 
maiores delongas.

Se faz mister que sejam 
desdobrados os comodos do 
“Abrigo Melo Matos” , ofere
cendo maiores garantias para 
proibir a fuga dos menores, 
para que espetáculos desta 
natureza mão se repitam.

nistração municipal de Mo so- 
ró completa o sem primeiro 
aniversário. Haverá festas o 
solenidades mo municipio para 
comemorar data tão auspicio
sa parmos mossoroenses.

Associação Rural do 
Rio Grande do

Norte
O presidente da Associa

ção Rural encarece o com- 
parecimento dos associados, 
agronomos e demais pessoas 
interesadas para uma reuni
ão que se realizará amanhã, 
quinta-feira, ás 16,30 na sede 
do Departamento da Agricul
tura.

Queixou=se de 
agressão
Ao chefe de Policia e ao 

delegado de Ordem Social, o 
alfaiate Severino José Ra
mos Carneiro, vulgo “ Biia”, 
formulou queixa contra o 
sargento Varela, do destaca
mento policia! do bairro das 
Rocas. Alega o queixoso ha
ver sido agredido na rua pe
lo policial _________ ___

• Acompanhou ,-qs -depoiinçpi.cb 
o advogado Raimuiiio', Nonato. 
Serviu o er.crivao Eeruáiioo de
Carvalho. '• ' , ' .:

' ... • .”>*,
O juiz Muiilw Aranha,, áéu- 

mulando feitos das quatro va
ras da capital, proferiu" os „ s’e- 
guintes despachos' e presidia 
varias audiências:

— Presidiu audiência dé-ins
trução .era que ' foi cúraíírida 
uma precatória da 7.a , Região
Militar, lendo siçio ouvidas'* dtías 
testemmthás, Maria Amélia*, e 
Maria Nazaré da Silva,, sobrç o 
processo em que o marinheiro 
Oscar dé Oliveira Regís é acu
sado de ter, na noite de. 17’ de 
julho do, ano passado, na jpeu- 
Úãu Varela ferido os cabos qa 

! Áei;onautica, Paulo Afoiíso, - de 
Pahlá e Luiz 'Bezerra de Melo.

A C I D A D E
Está qua-i concluída a sê 

de do Clube de Rádio Ama
dores do Rio Grande do Nor
te. Locabsada numa daa 
margens da Lagôa Manoel 
Felipe em terrenos doados 
pelo Estado, a iniciativa de 
Km grupo dc abnegados, ten
do á frente ò presidente da 
instituição, engenheiro Sinay 
Neves, está plenamentc vi
toriosa, podendo-se aoiantar 
que ainda este ano será inau
gurado o edifício, O prédio 
foi construído com contri
buições particulares dos só
cios c donativos angariados 
dos amigos do rádio amado
rismo. No Brasil não existe 
• eiihum clube similar que 
disponha dc séde própria nas 
condiç es em que está sendo 
construído o clube local, que 
alem de instalações técnicas 
razoaveis, disporá ainda d,e 
acomodações para visitantes 
rádio-amadores eventualmen- 
tc na capital potiguar. E’ 
uina iniciativa digna de lou
vores e que p?v em eviden
cia, mais uma vês, a afirma
tiva de que qualquer inicia
tiva por mais arrojada que 
pareça, será plenamcnte vi
toriosa si pessoas escolhidas 
e capazes forem postas á 
frente dela.

O clube disporá de uma 
parte recreativa onde festas

reuniões intimas poderão 
ser realisadas em ambiente 
distinto. Outro ponto impor
tante que resultará da con
clusão dos serviços do Clube 
de Rádio Amadores será a 
reabertura da Lagôa Manoel 
Felipe. .O belíssimo parque 
que em tempos ido; serviu 
de local para magníficas fes
tividades além de ponto obri
gatório de passeios e.-.j pie» 
nics será beneficiado com a 
construção do clube. Afir
mou o presidente dá institui
ção que já houve entendimen
tos com a Repartição de Sa* 
neamento para reabertura 
tio parque Shlcjalmentfc pa
ra, os sócios do clube e pos
teriormente para toda a po
pulação uma vês que não se
ria razoa vel que o Parque 
fosse aberto apenas a uma 
meia duzia de eleitos.

De qualquer fórma haveri 
\untagens para a cidade o 
o Clube de Rádio Amadores 
em que pese a descrença ̂ dé 
muitos, já é uma esplendida 
realidade, — \ . _______



í

Ainda a prorrogação do  ̂mandato presidencial
'encontro Dutra-Milton de Campos
i _________________________________________________ *deputado Prado a ̂ ire v 

peito, desta medida.
RIO, 17 (Meridional) — So

bre a prorrogação do mandato 
do presidente Dutra, assunto 
que vem sendo agitado por al
guns deputados, a reportagem 
oúviu o sr. Prado Kelly que 
declarou textualmente o se 
guinte: “ Não. compreendo co
mo se ins'ste na questão do 
prazo do mandato presidencial; 
não sei como políticos que teem 
prestigiado o governo possam

contrariar como estão, fazendo 
declara es a respeito do que 
fez o presidente Dutra, sobre
tudo quando as demais corren- 
ieç partidarias confiam como

lhes cumpre, na sinceridade da 
palavra do Chefe ‘da NaçSo. 
Sob o ponto de vista jurídico 
muito haveria de dizer, mas, 
espero que não haja oportuni
dade para isso.

E S P E R A D A  A J I M E D I A T A  
A C E I T A C A O  D Ò jC O N V I T E

«tr * r.TTTM/-«niAM t 1 í T TD \ r.n.atvn n qpripc: nàn com unis-WASHINGTON, 17 (UP)
__ Os círculos diplomáticos
dizem que aguardam a ime
diata aceitação por parte das

Mais um qucrto dos 
homens que servi= 
ram na arma subma 
rina, morreram em 

ação
WASHINGTON, 17 (UP) 

— Mais de uma quarta par
te dos homens qüe serviram 
na arma submarina, durante 
a ultima guerra, morreram 
em ^ção. Foi o que revelou o 
vice-aímirante Fechteller, se 
gundo chefe d-as operações 
navais. Fetcheteller falou na 
comissão da Camara que es
tuda o .pagamento de. uma 
bonificação especial aos mem
bros de certas armas mais 
perigosas e aparentemente vz 
referia ás perdas de todas as 
nações tanto aliadas quanto 
eixistas, ao dizer que 27 % 
dos tripulantes de submari
nos, pereceram.

Em Natal, o co
mandante interi
no da 7 a. Re
gião Militar

Procedente da capital per
nambucana, chegou hoje pela 
manhã á Natal, viajando em 
avião da Força Aérea Brasilei
ra, o General de Brigada Fer
nandes Távora, sub-comandar- 
t.e da . 7a D. I , exercendo 
atualmente o posto de coman
dante da 7a Região Militar, 
com séde em Recife.

Ao seu desembarque, verifi
cado ás 8 horas, comparece
ram altas autoridades civis e, 
militares, inclusive comandan
tes de corporações militares 
aqui sediadas.

O general Fernandes Távo
ra percorreu, hoje pela manhã, 
todos os quartéis, colhendo boa 
impressão da organização mi 
litar encontrada em seu itine
rário .

—  O ilustre militar, que re
tornou hoie á tarde, esteve 
hospedado na resideneia do ge
neral Bina Machado.

quatro nações não comunis
tas, isto é, a Italia. a Dina- 
mrca, Portugal e Islandia do 
convite para a adesão ao 
Pacto do Atlântico. O texto 
do Tratado será publicado 
amanhã cedo.
PARALIZAD4 A CAMARA 

.DOS DEPUTADOS 
< ITALIANA

ROMA, 17 (UP) — A Ca
mara dos deputados acha-se 
paralizada á moda do obstru 
cionismo americano, uma 
vez que os representantes 
comunistas procüram ganhar 
tempo numa tentativa de im
pedir a participação da Ita- 
lia no Pacto do Atlântico 
Norte, A's 11 horas o deba
te já vinha se processando 
há 19 horas, o que eonstitue 
a mais prolongada sessão na 
historia parlamentar italiana 
e acredita-se que_o mesmo 
se prolongue-até as 17 horas.

D I Á R I O  D E  N A T A L
IKGAO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS* 
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Tentam a cisão nas fileiras do Exercito ^Brasileiro
t ■■■" ' 1 11 —

que grangeou cer-GROM1KO EM MOSCOU — André Giofcyko . 
ta fama duvidosa ao lançar ás urnas naúà menos de' 21 votos pe
la Rússia, no Conselho de Segurança da^ Nações Unidas, apare
ce pela primeira vez desde a sua volta a União Soviética. An
dei Gromyko apresenta-se fardado, cm aómpanhia de membros 
da delegação do governo do Norte da Coréia, que foram recebi

dos festivamentes em Moscou — (Foto l.N.S.)

C O N TIN U A  NO C A R T A Z A C A N D ID A TU R A  
P R E S T E S  M A IA  AO GOVERNO DE S . P A U LO
T E N T A  O  S R .  V A L D E M A R  F E R R E  R A  V E T A R  
I A  C A N D ID A T U R A  D O  E X - P R E F E I T O

1110, 17 (Meridional) — Nos São Paulo w  vem sendo- ... ii-nindo nr.Io «i n rnAPa nu t > I 1

Pouco viável a candidatura do 
senador^Nereu Ramos

RIO, 17 (Meridional) — 
Elemento 3 pessedistas e ude- 
tiistas que apoiam a candida
tura do sr. Nereu Ramos, ven
do sua' pouca viabilidade, pro
curaram o general Cesar Obi- 
no, junto do qual tentarami ma
nobras no sentido de promover 
urra cisão nas fileiras do.Exér 
cito, a fim de com isso criarem 
base para um nome para a vi- 
ce-presidencia 3a Republica.

Sabe-se que o general decla
rou não estar disposto a Par'

ticipar de nenhum jogo politi- 
ro, üesejando 'continuar pres 
tando seus serviços ás forças 
armadas. Ademais comentava- 
se nas rodas onde o repórter 
colheu esta noticia, que não é

a primeira vez que se verifica 
sua repulsa nêsse sentido. Há 
pouco, quando lideres políticos 
tentaram servir-se do gaí. 
Obino contra o gaí. Gois Mon
teiro, nenhum êxito obtiveram 
nas manobras.

N a Camara Federal
A tacad o/’ violentamente 
peloisr. [Barreto Pinto, 

o iMinistro da [Guerra!

corredores da Camara comen
tava-se com vivo interesse le
rem sido enviadas pelo 'sr . 
Valdcnuu Foire:."ST’tatEis
lideres dos vários parUdos de 
S . Paulo encarecendo a neces- 
«idade de se congregarem em 
torno da eandidatura do sr. 
Prestes Maia ao governo do 
Estado. Uma fonte altamente 
autorizada falando á reporta
gem assegurou que o sr. Val- 
üemar pretende efetivamenta 
com; essas missivas vetar a 
candidatura do ex-prefeito de

Calma,
SEU BONIFÁCIO!

___  /9

O  SR- PRECISA DE

Boldofí!
O am igo figadal 

d o  seu fíg a d o

Estim ulante ila 
fu n ção  h ep áto- 
b ilia r , a tiv a  a 
digestão das gor
duras e excita  
o  p e r is ta lis m o  
intestinal.

Um produto é»

UIORATÓRIO UCOR 
DE CACAU XAVIER S.A.

v

Peron prestou jura= 
mento á nova Cons" 
tiíuição argentina

BUENOS AIRES, 17 (UPi 
— Constituiu um momento de 
grande emoção, o juramento 
ia nove Constituição da Ar
gentina, prestado pelo gene
ral Peron.

Varias manifestações de en 
tusiasmo partiram da massa 
popular, congregada não só 
na Praça do Congresso, como 
ainda ao longo de todo o per
curso desde a casa do governo 
ao Parlamento.

apoiada pela ala moça da UDN. 
Nosso informante acrescentou 
que o sr. Valdemav Ferrera 
dtega «w e sr. p-.- st-* Mr.‘a
apoiado pelo sr. Getuho Var
gas e pelos comunistas não 
merecendo o sufrágio das affre- 
miarOes liberais. 'Com essa

manobra o presidente da sec- 
<ão payiista da UDN forçará 
imedfa.a difinição de outros 
; artldjs possivelmente desfaít nos-iveimente uesia- e»* -■— , ,

tla candidatura do ex-pi efeito 
da capital, assim desiazendo as 
esperanças da referida ala mo
ça do partido.

Acusação da Inglaterra á Rússia

~ry

LONDRES^ 17 (UP) — O 
governo inglês acusou a Rús
sia de manter ainda 200 mu 
prisioneiros de guerra alemães, 
apesar de todas as promessa? 
de repatriamento. A nota ofi
cial britânico afirmou que _o.> 
únicos prisioneiros alemãe3

que ainda se encontram na In
glaterra, são trabalhadores vo
luntários e propõe que a Orga
nização Internacional dos Re
fugiados investigue a situação 
destes, desde que lhe seja per
mitido fazer igual investiga
ção também na Russ’"-_______

ua.a declaração, acusando a
Rússia pelo fracasso da comis
são das Naç"les Unidas, qúe 
procurou resolver o problema
monetário de Berlim.

Estaria a URSS ajudando a vio
lação dos direitos do hom em --

WASHINGTON, 17 (UP) —
A Rússia foi acusada pelos Es
tados Unidos, de ajudar a 
Hungria e Rumania a inflingi- 
rem a s  cláusulas dos tiatadou 
de paz sobre os direitos huma
nos e limitação de armamen
to?.

A declaração, publicada 
Departamento de Estado diz 
que a responsabilidade Pem 
não cumprimento dos traia 
dos, não recai sobre aqueles 
governos satélites, mas á t' 
sia, que é responsável por tai 
situação. „ _
MAIS UMA ACUSAÇa O

LONDRES, 17 (UP) — A 
chancelaria britanica publicou

RIO, 17 (Meridional) — A 
sessão de ontem, a primeira 
da atual fase legislativa, foi 
presidida pelo sr. Cirilo Ju
nior, presentes 53 deputados. 
O primeiro orador, sr. Aure- 
liano Leite leu um memorial 
dos postalistas em favor da 
reestruturação

Os debates durante o ex
pediente foram movimenta
dos, tendo o sr. Campos Ver
sai respondido ao discurso do 

' * - - -.São.

Denunciará a “ compra
de deputados
S. PAULO. 16 (M.) —r O de

putado Juvenal Sayan declarou 
que imeçará na Camara Esta
dual graves denuncias de' cara 
ter nac.ona), sobre a “ compra 
de deputados” . A*.escentou que 
criará uma. “ bolsa de valores 
humanos'" e citará os nomes 
dos elementos que se vèm ven
dendo etp todo o país, para a 
formaçãoi de novos núcleos par
tidários. Começará citando os 
nomes dós elementos de Goiás 
e Paraná.

Virá ao norte o sr.
Baeta Neves

RIO. 16 (M.) — Divulga ” A | 
Manhã” que o deputado Baeta 
Neves, antigo presidente do 
PTB, i á brevenente ao Ama
zonas e ioutros Betados do Nor- 
to, em viagem política.
■ ■! 1 K A.*■

M o v i m e n t a m - s e i a s f o r ç a s
chinesas do gal. Lin Piao
Forte oressio militar durante ^as conversações de paz

** i  i D F o c r .  A VTI 7  A Si F O R .
NANQUIM, 17 (UP) -  

Um porta-voz militar : Teng 
Wen confirmou a no.icia de 
que cinco exercitos com um 
efetivo de 100 mil homens ■ 
sob o comando do general 
Lin Piao estão se movimen
tando em direção ao rio Yu- 
angtzé exercendo assim uma 
pressão militar sobre o go
verno nas próximas negocia
ções de paz.
CAMINHAM EM DIREÇÃO 
SUL “INTENSAMENTE

EQUIPADOS”
NANQUIM, 17 (UP) — No 

ticia-se que cinco exercitos

sob tí comando do_ general 
comunista Piao, estão_se mo
vimentando na direção suL 
“ intensamente equipados 
com artilharia. Acrescenta-se 
que os referidos exercitos 
chegaram a Suchow, a 320 
quilômetros ao norte daqui, 
onde foi cenário de uma es
magadora vitoria comunista, 
em novembro passado. O por 
ta voz militar Wen ' Yi pela 
primeira vez confirmou o 
movimento das tropas do ge
mera] Piao em direção ao sul 
e que vinha sendo anunciado 
pela imprensa nas duas ulti
mas semanas.

REORGANIZADAS AS FOR 
ÇAS DO GAL CHEN YI

NANQUIM. 17 (UP) — O 
porta voz militar Wen Yi de
clarou que as forças comunis
tas do general Chen Yi -fo
ram reorganizadas em dezoi
to exercitos que por sua vez 
foram divididos em quatro 
grupos de exercitos. Acres
centou que três exercitos co
munistas se acham estaciona
dos em Yangchow, em frente 
a Che Kiang, a oito quilôme
tros da area de Thao Hsen 
no setor sul da ferrovia de 
Tintsin-Pukow. em frente a. 
esta capital

Paulo. Para provar em con 
trario as declarações do sr. 
Costa Neto, leu uma declara
ção do desembargador Ma
io Guimarães, presidente do 

Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo, dizendo que o 
pleito de domingo ultimo cor 
reu normamente. Leu tam
bém um telegrama de seu 
correligionário, sr. Paulo L/au 
ro, dizendo que o PSP, che
fiado pelo st. Ademar de 
Barros, conseguiu vencer em 
23 dos 27 novos municipios. 
Analizando o topico do dis
curso do sr. Costa Neto, so
bre a corrupção, disse que o 
representante pessedista faz 
injustiça aos eleitores paulis
tas, ao dizer que éles sempre 
souberam lêvar ás urnas seus 
traidores. Depois de se dizer 
satisfeito pelo titulo de “ aue- 
rubim” , que lhe deu o sr. 
Costa Neto, passou a outros 
assuntos, tendo apelado ao 
Senado para que dê anda
mento á lei de despejo.

O sr. Aureliano Leite in
terveio dizendo que o sub- 
conciente do orador estava a- 
gindo, pois depois de defen
der o sr. Ademar de Barros. 
defendia agora o projeto que 
impede os despejos, desenvol 
vendo-se o restante dos de
bates em tom ironico.'

O sr. Café Filho levantou 
uma questão de ordem, sobre 
a composição das comissões 
técnicas, dizendo que o prin- 
êipio de proporcionalidade 
das representações partida
rias. não estava sendo obser
vado. O sr. Cirilo Junior dis
se que tal principio seria 
devidamente respeitado.

O sr Costa Porto apelou 
para o Ministro da Educação, 
no sentido de permitir a ma
tricula de todos os alunos a- 
provados' no exame vestibu
lar da Faculdade de Medici
na do Recife. A matricula e 
fixada em apenas 150 alunos, 
quando foi aprovado um nu
mero superior a duzentos.

O sr. Café Filho apresentou 
um projeto dispondo sobre a 
concessão de auxilio vocacio
nal aos diplomas das escolas 
superiores. O sr. Medeiros Ne 
to falou em defesa do ao 
mento de salarios dos ferro
viários da “ Great Western

O sr. Crepori Franco ata
cou o governo do Maranhão, 
acusando-o de perseguir o 
juiz de Caxias, sr. Bento Mo
reira Lima, também o sr. Li- 
no Machado atacou o gover
no maranhense e, dizendo 
que os adversários da situa
ção não podem usar telegra 
fos dentro dos Estados,

O sr. Barreto Pinto tumul
tuou a sessão, atacando o gal. 
Canrobert Pereira, a proposi- 
to de uma entrevista pelo 
mesmo concedida em Porto 
Alegre. A linguagem do ora
dor provocou protestos, tendo 
o presidente da mesa que era 
no momento o sr. Graco Car
doso ,interrompido os traba
lhos, sendo mais tarde reini
ciada a sessão. Antes da In
terrupção. houve, um aparte 
do jíx. Acurcio Torres em res
posta a uma interpelação do 
orador, dizendo o líder pesse
dista: “ Qualquer cidedão eie- 
givel pode ser candidato e 
qualquer eleito deve ser em
possado” .

No final da sessáo o sr. Ci
rilo Junior leu uma mensa
gem do presidente Dutra, re
ferente a um empréstimo ao 
Departamento Nacional do 
Café.

Requereu o arquiva
mento do inquérito
RIO. 16 (M.) — A promotor 

da 13.a Vara Criminal requereu 
arquivamento do inquérito man- j 
dado instaurar para apurar os 
responsáveis pelos disparos de | 
armas de íôgo, em 23 de maio 
de 1948, no Largo da Carioca, 
quanaoi de um comício do Par
tido Comunista, então na lega
lidade.

A promotoria concluindo pe
la incerteza da autoria dos fa
tos, requereu arquivamento do 
inquérito.

Reunião da 
Sociedade [Ru" 
ral Brasileira

S. PAULO, 16 (Meridional)
- Sob a presidência do sr. 

Francisco Malta Cardoso, rea- 
lizou-se na Sociedade Rural 
Brasileira, mais uma reunião 
dedicaria ao problema da pe
cuária, analizando-se mais 
uma a situação da produção 
da carne bovina, sendo um» 
reunião preliminar, da que de
verá se realizar hoje • na capi
tal da Republica, presidida 
pelo ministro da Agricultura.

Os pecuaristas ventilaram, os 
interesses e reivindicaçes dr 
classe, referindo-se aos cálcu
los que exigem aumentos nos 
lucros e afirmando ser atual 
mente a pecuária, uma ativida 
dç completamer.te anti econô
mica .

Será abordada o 
caso da sucessão

■ RIO, 17 (Meridional) — O 
encontro do presidente Dutra 
com o governador mineiro Mil
ton de Campos terá lugat ama
nhã no palacio Rio Negr<jj em 
Petropolis, quando o governa
dor móntanjiês almoçará com 
o Presidente da Republica. Os 
entendimentos r.esse sehtido 
tiveram, como intermediário o 
sr. Bernardes Filho, que trans
mitiu o convite de Dutra ao 
Governador,' sendo o convite 
aceito pròntamente.

Informa-sé que o presidente 
Dutra tratará com o sr. Mil
ton de Campos sobre a suces
são presidencial, numa coorde
nação direta do assunto.

Renunciou aos pode' 
res especiais qiyf lhe 
foram concedidos

SANTIAGO DO iCHILE, 17 
(UP) -— O presidente Gonza- 
lez Videla renunciou a io 
dos os poderes especiais que 
o Congresso lhe concedeu 
meses atraz, para combater a 
agitação comunista. Aboliu 
também as zonas Ce emergen 
cia, estabelecidas em vários 
partes do pais e colocadas 
:ob controle das forças arma

das.

Entregues os balanços 
gerais da União
RIO, 16 (M.) — O contador 

geral da República fez entrega 
ao. ministro da Fazenda, dos ba
lanços gerais üg União, relati
vos ao anq cie 1918. O trabalho 
é volumoso, com inúmeros grá
ficos e demonstrações financei
ras, constatando um “ superá
vit”  de 3.380.651 cruzeiros.

O ministro r emeteu os origi
nas ao Tribunal de Contas.

Mais animais psra o 
Jardim T óõio^ lco  do 

Rio
RIO, 17 (Meridional) — A  

bordo do avião internacional 
procedente de Nova lí ork Ca- 
sembareou aqui um casal de 
avestruzes para ó Jardim 
Zoologico carioca e que teem 
sofrido muito com o calor 
que está fazendo no Rio. 
Dando conta das ultimas a- 
quisições para o Zoo, o sr. 
Barreto Melo disse que em 1 
fins de maio devem chegar 
ao Rio procedente de Johan- 
nesburgo um casal de rino
cerontes, um casal de zebrgs 
e outro de elefantes, cujo 
custo é de 459 mil cruzeiros.

Toma a.-p^oto tfe 
midade publica 
a enchente

cala-

MACEIÓ', 16 tM.F — A en
chente do rio São Francisco, na 
cidade de Penedo tornou aspec
to de calamidade publica. Os 
bairros de Camartelo, Jatebá, 
Barro Vermelho, Oiteiro e Se
te Casas estão totalmente inun
dados e centenas de famílias 
desabrigadas.

O prefeito pediu a coopera
ção do governo do Estado e da 
guarnição federai, tendo toma
do medidas urgentes dé assis
tência á população e transfe
rencia do comercio ameaçade.

Apoiarão a Russle 
os comunistas suecos

ESTOCOLMO, 17 (UP) -  ■ 
Os lideres comunistas em am 
bas as casas do Parlamento 
leram uma declaração, anun
ciando que também os comu
nistas suecos apoiarão a Rús
sia, no caso de uma agressão 
que a mesma venha a ser vi
tima por parte dos Estados 
Unidos.

Comissão para estudar o aumento 
de salarios dos portuários baianos

RÍO, 17 (Meridional) — O 
ministro do Trabalho alvitrou 
que seja constituída uma co
missão inter-ministerial, de 
que participem os ministros do 
Trabalho e da Viação, empre
gados e empregadores, para 
estudar as reivindicações de 
aumento de salário dos portuá
rios da Bahia,

Feio m^rao titular foi soli
citado áo ministro da Viação, 
Umi representante para inte
grar uma comissão para estu
dar as reivindicaçífes dos por
tuários de Santos, sendo ainda 
determinada a constituição de 
outra comissão para apreciar 
as reivindicações dos portuá
rios de Manaus.

r
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Imigrantes .
t t i  s flamengos
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Não tiár-.^wv^a que, Sob o
*J|pú«Dia da imigração. está vi- 
" Veníljb ó ncs'áb jpâiá tim dos rac- 
' Monlos aktf.Uoèi.riyos de sua

f5 r* » ■ * ■ • ■' •** r *■• i -«_ *historia, — numa experiencia 
cujas repercussõfcs íião-deixa- 
rão.de se projetar no nosso 

•^It$ró7 CfíaCüras f 'Jíêj, Outras 
t^ks.kyiiutarklc países. diver

sos da Europa, aqu{- buscam 
a ai m - novó-fiestino' ás suas vidas, 

'«<} liic/nur t e r <> iguc nos tra- 
t.^ui) o c î.iitalj de -seus conheci- 
r^çnt*Í4,.;&ua técnica' .de. traba 
r.Jlho. .Míüâs hi&SÓdoá-' dé lãvrar a 
- tei#à"Mi de ;Tidar '?m‘ íntfüsíria. 

“ üm dos aspectos .mais curio
sos dessa experienofe qtie se 
1 rocéssa atualmente, tem por 
cenário, poi' 3ítíiíbT è Ale" tf m.uni- 

,4 ipm .de Estado do
-jCo »:/« íina-Iidade de ali 

,-JocaJizat--e. lUaruf-d qbu já fo- 
rainr ma^j-oea^devila., 'uitiina- 

^o|^^fe‘ ‘̂ títen(l?iiiéh'fos; necessu- 
O jios’,,taçabiuii i di f̂vhejiar a Ma- 
j.ifaó- fis..,r£ov*> priiheinas famí

lias bola aderas. dhV-TÍuhieiX) das 
Mifé tfSm natmelg área se íi-
M ;d í r  *  ; .

1 razem esses bons imigran- 
Uj§t •byitindeses — tipo de gen
ro. iTciiás,- que só raramente 
cvF 'trircunfetancias difíceis, 
Íibãiuíoha a terra natal, —- as 
suas cabeças de gado, sen ma- 
ciilinál io. agrícola è outros ele
mentos. outro^instrumeutos de 
trabalho no_euuHio, -Dar-lhe-á 
p nçe-so^çoverno, para que pos 
síín). jm’a - promissoras perspec- 

. tiba-v-a ;ui iniciarem suas ati- 
yiflãíles? as terras de uma gran- 

mgLazçiufá do Ministério da 
, .Agricultura, situada ás mar
gens do- rio Maeaé, ] lanicie 
fértil, próxima á cidade.
. Dos holandeses, sob o ponta 

du.;.lista cin co,.., pode-se dizer 
jjfítL.- onieiite foi Senifita a sua 

nossa ge nte. nos 
upação 
noldes- 

B q f  ÍRontin 
aotttescell-

lusão com a1W! -̂ M il

dep raças 
vçrificou 

p^-aossfcaolp .- pelo 
Ss í̂ Kiv ■ eor

hotánde-
-SCÃ s®seg4i iáo. ás nove'já che
^Afr,*l»Mf«lft\ia «V ionstituir.
tAh'*,\ríií’.e Am' Aicféci fiumano Tifiú - M  .-‘. Í M , ,. I.V., ... .
ÍSP*^»í*Wr8rr3fa'Í!r «rige mflu- 
iVNf’a4B& a kí>i«)r.t«'i;m-»-edér. 
«itüAáUlti&s, cbnfiff íflaiOr1 s'm-

■ t-r1* cs"óV futuros- braii- 
ílí-  -

A BORDO DO “RAPOSO 
TAVARES” (Entre São Ga
briel e Cachoeira), 28 — E- 
voando sobre uma paisagem 
campestre de bois, vacas, car 
neiros, cevadas e de trigais 
maduros, que me ponho a re
fletir na extensão do impac
to revolucionário comunista: 
sobi'e a Europa e suas conse- 
quenrias no plano social do 
Velho Mundo.

Os russos, que são mais ur- 
gulos do que imaginamos, to-;! 
maram nas mãos para expio' 
ra-lo, um fenomeno que é a 
filho dileto da civilização da 
maquina a vapor: a rebelião 
das massas. Essas massas; 
tanto são as urbanas, da; 
grartde cidades, populosas pe
la concentração industrial* 
quanto as des pdvos dc cor|; 
da Air Va da Asia c da Oc i-; 
lia, sa .u idas pelo nac. 
iismo político o qual vem g. 
dc a segunda Grande Guer 
3. Wilson foi o avô dos mo

vimentos democráticos dos 
povos coloniais. principal- 
r.ente os que gravitavam na 
órbita do Império Britânico 
i do Império Colonial fran
cês e holandês. O filho, Roõ- 
sevelt, empréitou a jornada 
libertadora, que' o seu ante-i 
cesor entrara a irradiar, com 
) prestigio da Casa Branca. 
\ revolução está em marcha. 
Tornaram os Estados Unidos 
js Philipinas independentes. 
D governo socialista inglês já! 
emancipou o Fqkistão, a Ir
landa e o Ceylão, Árabes e 
siameses se libertaram da 
França e os indonésios dos 
paiscs Baixos.

A fragilidade dos governos 
nacionalistas autóctones pa
ra resistir á pressão mosco
vita, já se exprime na sua 
debilidade para enfrentar os 
conspiradores soviéticos na 
China, em Burma. nu Indo
nésia e no Sião. Por que es
ses Estados, ungidos dc' um 
sentimento nacionalizador tão 
ardente, foram impotentes1 
para barrar o avanço da 
preamar vermelha? O fato sb 
explica, em grande parte, peb 
lo índice baixíssimo de vita
lidade economica dos novôs 
Estados surgidos na Asia, da 
segunda conflagração mundi
al. A arma com que os Est,a-' 
dos Unidos se interpuseram 
entre o Soviet e a Europa, a 
fim de reabilitar a economia 
destroçado dessa parte do 
mundo, não está sendo bran
dida no Oriente cóm a efici
ência com que ela é usada 
no continente branco. O dó
lar e os produtos agrarios e 
industriais não correm na A :

sio- co:uo correm na Europa, 
Assim,, .as. debeis ecoçomias 
orientais hão estão podendo 
resistir ao pfograpna avassa- 
lador russo como resistem as

dias, qual por exemplo, vei- 
eulos para transportes auto
motores e a gasolina com que 
tocá-los.

A, campanha anticomunis-

sar na Europa e a crescer 
nr

outras ocidentais, Eis porque ta, que se desenvolve no Bra 
os soviéticos entram J recu- ] sil, contra os Estados Unidos.

não foi suíicientemente for
te para impedir que uma 
maioria parlamentar desse o 
endosso da União ao emprés
timo de 75 milhões da Brazi- 
lian Traction, Os da partido 
comunista, secunda pelos

cmr certos pontos da' Asia. ' 
Também aqui os prognósti

cos russos para 47 e 43 eram 
na expectativa de uma pro
gressão considerável do Par
tido e dos seus projetos de 
avaçalumcnlo 4a mentalidade 
das massas. Mas a suspirada 
rebelião dessas entre nós foi 
devçras mitigante pela par
ticular atenção que dispen
sou aos seus problemas o go
verno federal. O café em alta, 
.ppdcmos ter dólares. E conl 
.dólares logramos- adquirir 
muito coisa que só os Estados 
'nidos podem proporcionar 
ara o conforto c n satisfação 

f.js massas e das classes me-

ní' si’  .i c  nibíõjuais adi- 
WV vj» : t* u s i d <{ - *«j iid e n t e s.
çãe  catfoi sondé re««feidbs no 
'«ihN íí.i" imiorairtov ■fhviivengos.

filo-comunislas dq-,A Partido 
Socialista, dessencadearam, 
dentro c fora do Congresso, 
uma campanha fundada no 
principio de que o emprésti
mo s destinava a uma empre
sa estrangeira, c por isto de
veria ser combatido* pelos re
presentantes do povjo brasi 
loiro, pois que beneficiava o 
Canadá e não o Brasil.

Felizmente o problema foi 
melhor compreendido do que

RETRATO DO BRASIL

Produção de Milho

Ban-

O Departamento de Agrieultura dos Estados Uni
dos vepi dc revelar algumas informações sobre a sa
fra mundial de milho, no ano findo, segundo se estima 
essa safra alcançou e total “ record” de 5 biliões e 900 
milhões dc “ busliei-” , embora nem todos os países pro
dutores desse cereal tenham dado conta, aos orgãos 
internacionais, da produção apurada A corresponder 
á realidade, a estimativa em foco deixa perceber que 
a safra d<ç 1948 será 25% acima da media produzida nu 
periodo 1S33-39. O aumento da produção foi mais a- 
eentuada nos Estadas Unidos e em algumas regiões 
da Aíriea. onde a cultura desse cereal está recebendo 
cuidados especiais. A colheita do milho, que nos paiscs 
do hemisfério norte é levada a efeito pouco depois da 
colheita dos outro cereais, parece justificar as estima
tivas daquele Departamento.

No hemisfério sul. no entanto, o milho ainda es
tava em fase de plantio nos principais paises prosinto. 
ies e na falta de dados oficiais os cálculos se basea
ram nas melhoras informações disponíveis. Be_ um 
modo geral, informou o Departamento, a produção d^s 
principais cereais 1843-49 trigo, centeio, cevada 
aveia e milho — será superior em 10% á íned.a ... "■ic- 
guidd no quadrienio 1935-39. O maior aumento verifi
cado refcrc-sc ao milho, seguindo-se o trigo e a cevada 
ao passo que as safras de centeio c aveia diminuiram

iigeiramente.
No cohííneftte norte-americano a produção de mi

lh o ,cm  1943, alcançou um nivel elevada, principal- 
niehfc por causa da safra “record” dos Estados Unidos 
■alculada em 3 biliões e 690 milhões de “bushels” , a 

qual Corresponde a 60% da produção nmndial calcula
da. Na Europa, a produção foi ligeiramente inferior 
ã media do quadrienio referido; a diminuição das sa
fras da Europa OcirijeMal foi quase contrabalançada 
pelo aumento verificado na Hungria e na lugosiavia. 
A produção da União Soviética foi quase igual á de 
1947, sendo, entretanto, ainda muito inferior ás safras 
anteriores á guerra.'

Quanto á America do Sul, as primeiras estimati
vas oficiais rclativar ao plantio consignam um ligeiro 
decréscimo em confronto com a produção de 1947. No 
fírasil. por exemplo, a produção dc 194^foi de . . . .  
5.502.548 toneladas, • no valor de 4 biliões e mais de 
390 milhões de cruzeiros. A área cultivada de milho, 
no alio em apreço, montou a 4 milhões e mais de 325 
inil hectares Para ano de 1943, escora-se iigeiro au
mento na brasileira de milho.

supunham os agentes ver> 
rr.elhos e cripto-comunistas 
do socialismo, seus aliados. 
Provou-se justamente o con 
tradio do alegado soviético. 
Ou sej-a que os doiares, ga
rantidos por um aval federal 
se destinam a compra de tur
binas, geradores, e linhas de 
transmissão com que levar, 
tar o standard dc vida do po
vo desta terra, ainda em n 
veis coloniai:, de gente extra- 
ocidental. E c nesse nivel 
que o comunismo pretende 
deixar o Brasil vegetando, 
Tudo que se exprime aqui no 
angulo da industralização, do 
levantamento de niveis eco- 
nomieos, em cooperação com 
os Estados Unidos e com 
Inglaterra, :erve dc matéria 
prima inflamável para o com 
bote dos vermelhos. Sabem 
os russos* que o enriqueci
mento da America Latina 'ig 
nifica a emancipação daquela 
parcela das massas dessa 
perção do hemisfério com 
queni eles jogam. A iepeicus 
são do impaetc subversivo 
slavo sobre massas de medi
das mais elevadas de pros
peridade e de educação, é ms 
aor muito mencr do que so
bre as outras, mergulhadas 
numa fhse mediaval de mi
séria e de analfabetismo.

Temos, pois algo que apren 
der com o que se passa na 
Europa, antes e depois do pla
no Marshall. Não ignoramos 
a o.ue se destina esse plano; 
conter a dilatação do plano 
soviético de conquista do 
r.undo, pelas suas quintas-co- 
lunas vermelhas. Quem viu a 
Europa em 45. antes da recu
peração. e depois de tonifica
da por esse plano de estabi
lização da expansão comunis- 
:o, em todos os paises, onde 
j!a se infiltrara e crescera, á 
sombra.da ruína e da fome.

Até í?gora a Europa rece
beu 4 milhões por conta do 
empreendimento Marshall. 
Tomem-se os gráficos que as
sinalam a evolução da ajuda 
americana á Europa ocidental 
Em maio de 48, as propor
ções de produtos alimentícios 
importados dos Estados Uni
dos eram de 70%. Em mea
dos de outubro elas orçam 
por 40% . Em compensação a 
importação de equipamento 
e rrodutos industrializados se 
eleva de 18% para 50%. Es
sas cifras mostram um come
ço de convalescência euro
péia. Passa a Europa a recla
mar o que se exprime pelos 
niveis mais elevados de im
portação, o que tem carafer

(Continua na 4a paginai
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O exemplo dos 
dar-Log

LUÍS DA C AMAR A CASCUDO 
1 ESPECIAL FAKA O “ UIAKIO HE NATAL"!

No JUNGLE BOOK líudyard Knpling lembra o grande 
povo dos Bandar-Loji, habilantes das arvores, livres e ale
gres criaturas, devotas do proprio mérito.

Todos os animais da selva tém uin chefe, uma ordem, 
uma lei e uma palavra para identificar-se. Itcconliecem nas 
oulras especics os direitos da fome c o dever da caça.

Os Bandar-Eog dispensam tudo. São livres. Não tém 
tradiçpo porque neles a nemoria regista apenas o fato ime
diato. Não admitem pousada certa nem amigos demorados. 
Livres. Independentes. Soberanos. Sempre estão quasi dis
postos a eleger um chefe, proclamar suas leis e usqs pró
prias mas nada fazem porque a memória não guarda o ves
tígio da deliberarão anterior. Faia os Baudar-Eog não ha 
o Brm nem o Mal porque não Ua imagem de confronto nem 
reminiscencias cotcjadoras. O que amam agora odeiam de
pois dc viulc minutos. Não ba um Bandar I.og que não ba
lia sido genial e medíocre cada dia. O espirito c leve, aixa- 
do, volutuoso. ■>

Vivem pulando pelas arvores, elegantes, libertos, sedu
tores, admiráveis dc agilidade, graça, beleza, uns para os 
outros. Do seu Uno cotidiano ha um verso assim: — O que os 
Bandar Eog pen-am agora toda a jangla pensará depois!

Vaiam cstridcnleinente todos os animais que constró
em seu abrigo e dormem na tóca. Atiram sementes e fru
tos secos cw  que passa abaixo das arvores onde vivem, es- 
panhando as pulcjrltudes dos saltos c o amavio dos gritos 
Não tém casa nem alimento ecrlo. Cantam, eontinuamen- 
io: — Não lia nada na selva mais sabio, melhor, mais forte, 
mais aplo e prudente como os Bandar Lng! E todo o bando, 
lio voo fulminante pelas çalharias, aplaude o fervoroso e 
mutuo elogio,

Mowgli viveu algumas horas entre eles. Ouviu-os pro- 
elamar, modesiament-, as cxcelencias: .— Somos grandes! 
Somos livres! Somos admiráveis! Somos o mais admiravel 
povo da floresta. .

Rudyar.d Nipling disse que nenhum outro animal con
corda com esses dogmas dos Bandar-Log, lépidos, sonoros, 
espirituosos, realizadores Uc e.vpleudida vadiagem delicio
sa. Vivem nas matas da índia. Deixaram exemplo no JAN- 
CE.Y e POOK. Ha quem os imite no canto e na devoção 
estasiada c pessoal?

Um governo que perde tempo
COSTA REGO
(Para os “D. A.” )

A chamada Carta dc Tciesó j 
polis foi . o iccultado, sabe-se. | 
de uma conferência de

pePeneia habituados a resol
ver com presteza os i roblemas 

ndtls- da vida, èsse programa não se 
tr ais e comerciantes realiza- j apegava a nenhum^ doutrina 
da na a] razivel cidade flumi- j e não tinha, portanto, a rigi- 
nense para o exame das que?:- , dez das concepções de princ - 
t.-es econô vícas do pais. Tra-! pio. Era uma norma de traba-

í 1’no. a indicarão natural dos 
ta-se de um documento omh j ) ontos fracos de nossa econo- 
essa.; questões aparece r bem mia e dos r.eio.s de ampará-la 
çom-.endiadas, . onuando a es j com providencias eficazes, 
trutuva de verdadeiro 
de governo.

Em regra, diz ce entre nós recer a situação po!itica da 
dos governos que falham pela ninguém, era. em suma, o pro- 
ausência de . programas. Po- grama de qualquer pessoa bem 
deriájnos aciescentar que em intefleionada. O governo fin- 
certos casos óles peca v pela ríu tomá-lo por modelo; asa-} 
razão oposta, o i seja porque dêle até agora nao aproveitou,
estabelecem programas de conforme acaba de acentuar

I

rh-t.io Não sendo feito para eleições 
nem com o desígnio de favo-

t nã

imaginação, fceios, extensos 
porém inexequlveis.

A Carta de Teresópolis ti
nha a vantagem de oferecer ao| nao 
governo, já pronto, um progiaM tênc'a social, 
ma sem nenhum excesso d > 
palavras ou idéias, condensa
do cm iten: claros, objetivos, 
de que era possível tirar me
didas práticas no caarspo admi
nistrativo. Concebido por ho
mens independentes, cm sua
maioria homens dc grande t\-

. . ............. ....... ................
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O governo federai não vep 
ceu inteuamente na ;ua )Ü-'- 
meira intervenção na polhi :a 
da sucessão; teria o gal. l)u 
tra preferido o gr. Souza Ctp 
ta na presidência da Camara. 
mas es á̂ satisfeito com o siv 
Cir to Junior. Aliás, este vi-i 
tou hoje o Catete e, embora seu 
nome não constasse da lista -Aé 
entrevistas, foi imediatametiÇè 
ré: çbido. Obtev(c êxito pareia- 
o gal. Dutra, deixando o seq 
partido unificado; slitisfazen 
do a São Paulo com :ma5s um 
po to de relevo — mas, ileixou 
Minas na expectativa. Trava 
sc. em consequência, já a (Se
gunda etapa intervencionisia 
!o Catcte no panorama polifi 
co-partidario. Existe, pratica
mente vago. o Ministério da 
tt-sti a. O seu titular possui 
o atolo dos seus correligioná
rios gaúchos do PSD. devido a 
um rfíovimento paramente re
gional; o sr. Adroaldo repre
senta uma estimavel força elei 
tora! católica no Rio tíranSe, 
capaz de conijietir cou, o sr.. 
Gctulio Vargas. Mas, o sr. 
Adroaldo poderá, alem daque- 
'e seu valor municipal, ter vul- 
ram, ambos os grupos, oue o 
lo para dar exito a<* desenvol 
vimento da politica nacional? 
Afinal, a sucessão não será de
cidida pelo eleitorado do R o 
Grande.

O problema é delicado. -Co-

A b erta  a luta contra A d em ar  
de Parros—O s  m ineiros q u e

rem o m inistério politico

nío afastar o sr . Adroaldo som 
.que isso importe- em enfraque
cimento, dd plano -federal, a 
posição d,q Kio Grande? E 
tamben: co.vo Jazê-lo, sem que 
os políticos catclicos se Sin
tam melindrados ? Eete é o pri 
meiro obstáculo. Existe o se
gundo: em quq mão de -nvnei-' 
ro entregar o , Ministót’o . O 
sr- N aladareS. coordenador d.> 
gal. Dutra nas ultimas sema
nas, foi indicado. 1'ontudo, pa
rece -improvavéUque oeúivi o 
cargo' — porque ele proprio 
não sç mostra ser a mente in
clinado á "disiiuta. e também 
porque o gal. DÁlqa não exige 
que eie ocupe d posto. Com
pete ao sr. Valadares, portan
to. coqrdfcnar ainda pára que 
o Ministét iff- caiba efativamen 
te ao PSD ortodoxo mineiro e, 
depois, para que o escolhido 
seja uní seu amigo.' O sr. Rias 
Fortes é um candidato natu
ral, com - excelentes virtudes 
politiças. o sr Celso Machado

5*7

Murilo MARKODUIM 
(Uopjdigth dos “D. /).")

é outra figura de equiliblio 
dentro do PSD ortodoxo minei 
ro, bastante ligado á ala dissi
dente e também, aos demais 
partidos do seu Estado.

Os pessedistas mine Tos con
sideram que, se obtiverem 
Ministério da Justiça, o tão dis
cutido accrdo eventual do PSD 
e da UDN mineira sera bss- 
tante facilitado. Os udenistas, 
no plano federal, mantêm re- 
sprvas a ts-c respeito. Espe- 
general Dutra converse a res
peito do caso com o sr. Mil 
ton Campos, no encontro anun
ciado para breve, entre os dois. 
De qualqt: • fôrma, a deciíão 
sobre o Ministério da JusUça 

e sobre outros jxistos de co
rnando no pais — somente se
rá tomada pelo general Dutra 
ao fim de suas ferias de verão. 
Quando o presidente retornar 
ao Catete, chegará o momento, 
para as combinações finais. 
Bem informados pessedistas 
ortodoxos me afirmaram que

estão bastante otimistas com 
o rumo dos acontecimentos; 
julgam que a entrega, a um 
mineiro, da pasta politica, ía 
voreccria sensivelmente os en
tendimentos co r a UDN mhiei- 
ra. através do sr. Milton Cam- 
|os. A proposho, os resulta
dos aqui conhecidos, -obre as 
votaÇvés nos novos ivunicipios 
de Mina?, oferece um quadro 
de equil\trio. Isoladamente, os 
do:s ma'ores partidos têm pra
tica igualdade de condições — 
deixando de parte aqueles mu
nicípios. onde se verificaram 
alianças.

Simultaneamente co.:r. o mo
vimento polit;co dos mineiros
< m direção da pasta da Just:'-
< a, ocorreu na Cantara outro 
bem sintomático, veiculado pe
la bancada paulista. O sr. 
Costa Neto lançou o primeiro 
recente discurso contra o sr. 
Ademar de Barros, justaméme 
depois que outro paulista do

seu partido ganhou a presidên
cia da Casa. A fin ou  o ex-mi
nistro da Justiça que a situi- 
çào politica nq ren li dado jj i > 
ó boa, indicando que é nect-s 
saria uma intervenção parla- 
a enlar, para constatar coiuo 
a adiioa stração local so encon
tra íóra do auibito constitucio
nal. Não foi uma mera coinci
dência o ; ronunciamento d > 
sr. Costa Neto; é evidente que 
insji rado sem duvida pelo Ca
tete, o PSD paulista rotor ir 
ao ataque contra o sr. Ade
mar de Barro.;. A intervenção 
persiste como u va bandeira 
dc alarma. Conforme indique! 
e v notas recentes, o Poaer 
Federal vai naturalmcntu exer
cei' pressão sobre o governado) 
paul sta, com o desenrolar d 
sucessão. O objetivo é natu 
ral: íorçá-lo a descrer de su: 
própria candidatura e, pul 
contrario, vi. eventualmentc : 
.a' o ar im candTlato que ter*:; 
as boas graças do Catete. Ne 
sa eme rgenc-.a. ressurge com 
um balão de ensaios, a hipóte
se de se dai' nuis um ano a 
general Dutra; quer dizer, fa 
zer com oue o presidente assT: 
ta ás eleições estaduais. A: 
sistir, aqui, obv amente itid:c, 
intervir nelas, se.u duvida d, 
modo suave. O poder presi 
dencial póde fazê-lo, e sempr, 
o fez no país, com bons resttl 
tados.

na Associação Comercial d; 
São Paulo o seu presidente, 

Déeio Ferraz Novais, se- 
a parte relativa á assis- 

cujos encargos 
pesar de modo particular sô- 
br o comércio c a industria 
e cujos serviços, aliás, o co
mércio mesmo e a industria 
realizam. No ".vais, a Cari§ de 
Teresópoiis é como'se nunca 
tivesse ex’stido.

Continuamos a lutar contra 
a produção escassa, quando só 
a produção abundante pode en- 
nejar a subsistèhcia barata. 
Contimtumos a' não criar a ri- 
queza, (juando -ó a riqueza po- 
d' assegurar a produção abun
dante.

No me o d a • omissões, o 
governo Io io a iniciativa de 
propor a majura ão de ordena
dos, soldou, vencimentos e sa- 
lários desatando uina campa
nha de inflação coto  ninguém 
supunha viesse um dia a Se* 
de seus desígnios. Para reme, 
diar-lhe os efeitos, promoveu 
— é claro qi'e a este processo 
não fugiria — um aumento ge
ral de impostos è taxas.

Assim, a economia nacional 
foi sangrada em duas formas: 
na forma da agravação dos ilr.■ 
postos e taxas para que tenha 
o governo como atender ás res
ponsabilidades novas do Tesou
ro; na forma do enearecimen. 
to forçoso das utilidades e d03 
serviços para que o comércio 
e a industrid, já sobrecarre
gados pelos ônus fiscais, pos
sam de sua. partg cobrir as- 
despesas com os salários da.-: 
atividades privadas. • -

E’ a inflação um tempo de 
impostos e salários, como acer-

! tada lhe ehamoli o sr.
Décio Ferraz Notais em- suas 
advertências. O governo co
manda essa inflação, em lu
gar dc atacá-la; torna-se, lie 

(Continua na pagtn#>
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O PORTO
LOIDE

O paquete Rodrigues Alves 
é ésperado aqui dia 21, vindo 
do norte. Prosseguirá para o 
sul, até Santos e escala.

— Do Rio é esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Prossegivrá para Belem e es
cala.

— O paquete Duque de Ca
rias está sendo esperado aqui 
dia 20, Vindo do norte. Prosse
guirá tara o sol, até Santos e 
escala.

— O cargueiro Rio Gurupi 
é. esperado aqui na 2a quinze
na deste, vindo de Belem e es
cala. Prosseguirá daqui para 
o sul, até Porto Alegre e esca- 
!a, recebendo carga.

— Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tos do norte, até Natal, os car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
sendo aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
aó porto de origem e escala, 
recebendo carga.

— De Porto Alegre, saiu em 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei- 
lante, sendo aqui esperado dia 
19. Retornará daqui ao porto 
de origem é escala, recebendo 
carga.

COMPANHIA COSTEIRA — 
O paquete Itahité está sendo 
esperado aqui, dia 22, vindo de 
Belem e escala. Prosseguirá 
para o sul, até Porto Alegre e 
escala.

— O paquete Itapé está sen
do esperado aqui dia 23. pro
cedente de Porto Alegre e es- 
ea’a. Prosseguirá para o nor
te, escalando e.tí Fortaleza 
São Luiz e Belem. De retorno 
aqui chegará dia5 de abril, 
prosseguindo para o sul, até 
Porto Alegre e escala.

— O eargueiro Arassu' 4 
aguardado aqui hoje, vindo de 
Santos e escala. Retornará 
dàqui ao sul, escalando erw Ca
bedelo, Recife, Rio e Santos, 
recebendo carga.

— O cargueiro Arataia é 
aguardado aqui dia 22, vindo 
do sul. Daqui irá a Fortaleza

CIA. COM. E NAV. -  
Do sul está sendo eèperado 
equi, provavelmente dia 22, o 
cargueiro , Cahi. Daqui irá a 
Fortaleza e Areia Branca. 

MPORE MAC CORMACK — 
— O Mormacdale é aguar

dado aqui dia 20, procedente

escala.I de Nova York e
BRASILEIRO — nosso porto retornará ao 

origem, recebendo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

dia

Historias verdadeiras, historias vividas-Víil
De monstrol a Miss Budapest
0  tr is te  caso  de S z u sk a  A “ IVlulher B a rb u d a ’ 
venceu o ultimo concurso de beleza da capital 

húngara--A’s margens do Danúbio Azul
NOVA YORK:

O Mormacreed sairá 
27-

— O Mormaclark sairá dia 
8 de abril.

—- O Mormactern rairá dia 
22 de abril, todos para portos 
brasileiros

THE BOOTH LINE —
O vapor Hubert está sendo es
perado aqui dia 19, vindo de 
Liverpool. Do nosso porto re
tornará ao de origem, receben
do carga.

— Está sendo esperado de 
Antuérpia e Londres, na 2a 
quinzéia de março, o vapor Bo- 
niface, que receberá carga eni 
nosso porto para Lisboa, Li
verpool, Londres e outros por
tos dó continente europeu.

— Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, e3 
tá sendo esperado em nosso 
porto o vapev Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia Informadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta c i
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma
nhã, e para Campina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
iíecife ás terças-feiras e sa- 
bados.
AVIAÇÃO

AEROVIA£ BRASIL — De 
Belem para o Rio, passou dia 
14, o PP-AVR, não desembar
cando nenhum passageiro. Em 
transito, 13.

Embarcaram, para Recife: 
John Stirling, José Gurgel, 
Lauro Monte Filho, Franicsco 
das Chagas Monte e Manoel 
Gonçalves Ribeiro.

— Do Rio para Belem tran
sitou dia 15, o PP-A^VT, tendo 
desembarcado aqui:

Do Rio: João Augusto Ca
valcanti .

De Recife: Manoel Gonçal
ves Ribeiro e José Alves dos 
Santos. Conduzia em transi
to, 6 passageiros.

Embarcaram, para Fortale
za; Frank N. Wood, Elisie 
Wood e Cátherine Wood.

Para Parnaiba: Lough Wil- 
liarn. . &! *

Picrre André Vcber
BUDAPEST — Reahv.entc, a 

fatalidade tomou assinatura so
bre a íâmilia Rapotny da al
deia de Pjssysek, perto de Sze- 
kes Fejérvar, lá na- Hungria do 
martirizado cardeal Mindszenty, 
nas terras do Danúbio Azul.

Esmagado sob o peso da ver
gonha, o pai Rapotnyi se enter
ra em casa, chorando dia e noi
te, lágrnnas amargas.

Meta-se você em seu caso e 
olhe lá .. A Hungria, especial
mente a das Alterosas não é 
para brincadeiras, mas, sim. 
uma mina de fenômenos.

E’ coisa sabida: os maiores 
gigantes e os anões mais "m i
rins”  tem a marca da fábrica 
da Hungria. Todas as dançari
nas de circos ambulantes, nas
ceram lá. A oi iança de duas ca
beças é magiar e a primeira 
dança da mulher de três pernas 
foi uma "czarda” descabelada 
e cabeluda.. .

Os “ xifópagos" são conheci
do» pelo nome cie “ irmãos sia- 
meses", isto- porque os irmãos 
Eng e Cheng Buhler nasceram 
em Bangkok, maá a Hungria 
nada fica a dever ao Sião. pois 
alem de ter por emblema a á- 
guia bicefala tem mui-

irmãos.. 
de "ii

de o nascimento de uma crian
ça, dando logo algum dinheiro 
por conta, ou uma pensão. O 
caso do Behé — Ciclope é no
tável, pois até a idade de 5 a- 
nos, quando morreu, sustentou 
família de 20 pessoas!

O que se converteu em ver
dadeira industria nacional! Os 
majiares lançaram mão de pra
ticas especialissimas, até de in
tervenções cirúrgicas... pa-a a 
obtenção- de monstros, mai» de
pressa . .. Que quer você? Nem 
toda a gente tem a “ sorte ’ de 
nascer com um ôlho so, no 
meio da lesta...

Casamentos houve por :u que 
deram origem a conversas des
ta especie:

— “ Minha filha já tem os 
pés achatado^, e aposto que o 
primeiro filho dela tera esca
mas de p e ix e . ..”

— “ Isso é “ café pequeno", é 
“ canja” : meu filho é homem 
macaco e a irmã dele e me:o 
cadela-dágua. .. ”

— "Isso não é ‘ nada... Filho 
de. cachaceiro. cachacemo e

rneno osteologico ia tendo lu
ga r... Subitamente, e cabeça 
de Szuska retomava a forma 
normal. . .  um dia mais tarde, os 
ossos frontais endureceram. O 

mal”  não tinha remedio..
— “ Não seja por isto” , disse 

o pai com- os seus botões. “ De
la farei uma anãzinha...”

Com efeito, em sete anos, 
Szuska pouco crescera e aos 12, 
media apenas* 95 centímetros e 
tartamudeava ainda por cima, 
Radotnyi, acariciando-lhe os ca
belos, dizia desnaturado:

— “ Ah! esta menina será a- 
inda o consolo aos meus velhos 
dias... "

Ora, aos 12 anos, em segui 
da a urna escarlatina, Szuska 
começou a crescer muito. Em 
poucos meses, mais 70 eentiir.e 
tros. . .

Rapotnyi, depois de um :no 
mento de pânico, d.s-e a íami 
lia:

Informações úteis
FARMACIA8 DE PLANTÃO

Farmacia Monteiro, á rua 
Dr. Barata — Ribeira. • 

Farmacia São José, á rua Pre
sidente Quaresma — Alecrim. 
FILMES DO DIA:

RIO GRANDE — A’s 15,30 
e 20 horas — “ Ninguém En
tende as Mulheres” , uma alta 
produção, com Jack Carson. 

Preço: Cr$ 7,20.
REX — A’s 15,30 e 19,45 — 

“ O Mascara de Ferro” , uma 
obra apaixonánte de Alexan
dre Dumas, toda falada em 
português.

Preço: CrS 5,00.

MOORE-McCORMÁCK
/ m e i

tos exemplares de 
húngaros ” , perdão. 
mãos siameses” . .

Os montanhese» magiares vi
veram sempre numa simplici
dade quase bíblica... e nãò se 
preocupavam muito com as 
contingências de moralidade 
que rodeiam a multiplicação da 
especie. Um pai, sem mais nem 
menos, rornava-se avô.. . e »em 
que para tanto se pudesse invo
car algum casamento desi
gual . .

A consanguinidade dos casa
mentos húngaros teria causado 
especie ao proprio Edipo!

Ora, alí por volta de 1850. 
Ph.nea» Taylor Barnum desco
briu essa fonte natqral de fe 
nomenos: e a Hungria, desoe 
então, se tornou a “ fabrica dr- 
moiistros”  de que tanto falou 
Jean Masson.

Da noite para o dia, do pé 
para a' riião, pobre» família 
majiares ficaram '"podres de ri
cas .com o filho mais velho uc 
2m.50, ou de 90 centímetros de 
altura...

Algumas vezes,, Barnum fa
zia urna compra por opção dés-

meio, e ja provioenciei para 
que meu filho, de 3 anos de 
idade, tome desde já o seu pi- 
leque, o seu rneio-litrozinho de 
vodka diariamente. E sabe 
que mais? Já me sangrei nas 
quatro veias!”

— "Aperte estes ossos! Nego
cio feito! O casorio será nestes 
quinze d ia s !...”

Está aqui o que aconteceu ao 
velho Papotnyi. Família antiga 
e laboriosa, só tinha filhos, do- 
ze ao todo, sãos, sadios e sau
dáveis, e por isso vivia 11a mais 
negra miséria. E o velho roga
va aos séus que o 13.° fosse um 
“ monstro”  comercial e comer
ciável. .. Um anãozinho basta
va. não era exigente.

Ora, há 18 anos que Szuska 
lhes nasceu aos Rapotnyi, e an
te» do tem po... Todas as “ es
perança» eram permitidas. Cha
maram os especialistas. Decidi
ram encerrar a cabeça da cri
ança entre faixas “ Velpean” 
paia dela fazer a “ Moça Pão 
de Açúcar. Ao cabo de sete a- 
nos, retrataram-se as bandele- 
tas e e resultado parecia ultra
passar todas as expectativas: — 
Szuska tinha a cabeça em for
ma cie supositorio, . , Mas o ve
lho Rapotnyi ia ter uma sur- 
ele, amargurado, que um feno- 
presa: horas depois, percebeu

— “ Não seja lá poi’ isto... 
Com a ajuda de Deus, faiei de
la uma giganta.'. . "

Ao que parece, porem, Deus 
não estava de acordo com os 
“ decretos”  de Rapotnyi: ao a- 
tingu lm.65. Szuska decidiu pa
rar aí. . . I

Diante da sua “ má”  sorte, 
Rapotnyi não se deu ainda por 
vencido: — o sistema pilozo cic 
Szuska era-lhe uir.a boa espe- 
lança. Como, nãó? Szuska, bela 
rapariga; bem fornidá de car
nes, o “ pinup”  da aldeia, tinha

S. LUIS—A’s 15,30 e 19.43— 
“Museu de Horrores” , a a 5a 
série “ O Misterioso Dr. Sa- 
tan” . ,

Preço: Cr$ 3.60.
S. PEDRO —15,30 e 19.30 — 

“Mal Presagio” , uma divertida 
comedia policial.

ALECRIM — 15.30 e 19,45 — 
“ Tentação da Sereia” , e o se
riado “ Guerreiro Relampago”.

POPULAR — 15,30 e 19,30— 
com o Gordo e o Magro 
“Os Mosqueteiros da índia” , 
TEATRO

Amanhã ás 20 horas, no 
palco do Teatro Carlos Gomes, 
será apresentada a interessan 
te comedia “ O Noivo de Lui 
za” , de Saint-Clair Sena, em 3 
atos, pelo Conjunto Teatral 
Potiguar.
Registro Civil

Severina Nazaré Bezerra;
— Maria Pereira de Brito, 

nascida em 24 de agosto de 
1935, filha de Manoel Mar
tins de Brito e Maria Cristi
na Pereira;

— Agenor Tavares de Sou. 
za, nascido no dia 8 de junho 
de 1933, filho de Joaquim 'Ca
vares de Souza e Maria Ada- 
lia Tavares;

— Terezinha de Souza, nas 
eida no dia 13 de junho de 
1934, filha de Dulce Ana de
Souza;

— Terezinha Capistrano, 
nãsrcido, no dia 29 de junho 
de 1933, filha de Maria ân 
Gloria Capistrano;

— Maria da Saíete Jesul- 
no, nascida no dia 15 de a- 
bril de 19o8, filha de Maria 
da Gloria Capistrano.

OBITOS:

Antonio de Medeiros Filho,
eom 2 mezes filho de Antô
nio de Medeiros e Maria do 
Carmo;

— Ananias Ildefonso de 
Oliveim, com 45 anos de ida
de, filho de Ildefonso de O- 
liveira e Maria da Conceição

— Gilberto Fernandes, com 
5 mezes: de idade, filho de 
Osael Fernandes Bezerra e 
Percilia Fernandes Bczerra-

m .v —10

mudo pelo no queixo...

— “ Ah! achei!” , ésclamou to
do vitorioso o velho Rapotnyi’ 
Szuslca jerá a .“ Mulher de Bar
b a . . ; ” , "Szu»ka, a Barbuda!"

E foiçaram a infeliz a fazer, 
dia e noite, no rosto encanta
dor aplicações com um prepa
rado . especial.. .

Mas, hão “ era" ainda para 
esta vez.. .

O boticário de Pjâan 
ganara-se: — a obediente Szus
ka esfregara cpásc.en temente a 
pomada* nas fáçes. Três dias de
pois, a pele lhe ficara lisa co
mo um espelho...

O velho Rapotnyi perdeu a 
tramoníana. as estribeiras. A 
paciência »e lhe foi toda: — 
expulsou de casa a pobre Szus
ka e amaldiçoou-a. . .

O üm da historia de Szuska,

Registro civil de nasci
mentos e Obitfis feitos no 
quinto eartorio — Alecrini-
DIA — 9

NASCIMENTOS-

NASCIMENTOS:

MORMACDOVE” Esperado de Nova York e escalas a 29 
do corrente, receberá cargas para Nova 
York e Philadelphia.

PRÓXIMA* SAÍDAS DE BALTIMORE, NOVA YORK 
E PHILADELPHIA

“MORMACDALE” Sairá de Nova York a 25 de fevereiro 
“MORMACKITE” Sairá de Nova York a 11 de Março 
• MORMACREED" Sairá de Nova York a 25 de Março

0  Mais informações com
MOflRE-McCORMACK (uvEcicioj S. L
RECIFE - SAO LUIZ - BAHIA - RIO - 
SANTOS - BELÉM - SAO PAULO 
NATAL: Rua Frei Migueltnho, 14

R U Y  M O R E IR A  P A IV A
VONSS IN I • IMS — CAIXA PORTAL 0»

F U N D A Ç Ã O  DO “ C E N T R O  
P A R A IB A N O ”

. —  Convite —
Sendo antigo desejo de quasi todos os- paraibanos resi

dentes e domiciliados ne te Estado, reunirem-se em socie
dade com o objetivo de melhormente defenderem os seus 
intererses e, especialmeute, proverem ás necessidades de 
assistência, social, convidam-se todos os conterrâneos para 
erna reunião no dia 21 do corrente, ás 19 horas, na séde da 
Urdem dos Advogados do Brasil, á rua da Conceição, gentil- 
nente cedida pelo seu Presidente, para o fim de serem ini
ciados os trabalhos da fundação do “CENTRO PARAIBA- 
jNG", agremiaço que terá por ema, sobretudo, servir ao 
.Md Grande do Norte através do esforço u'til e honesto dos 
’ije, nascidos no visinho Estado do Sul, aqui empregam as 

■atividades em quaisquer profissões.
Natal, 14 de Marro de 1949.
João Medeiros Filho — advogado 
José Dutra — advogado
Severino Alves da Silva — funcionário publico 
Archimerie» da Silveira Junior — comerciante 
Eugênio Bezerra Cavalcanti — comerciante.

!t<xS

Edição dehoje:80 centavos
F S C O L A  IN D U S T R IA L  DE N A T A L

Divisão de Seleção do DA SP
A Divisão dc Seleção do D.A.S.P. avisa por inter- 

* mtdio da Escola Industrial de Natal, que estão abertas as 
inscrições pára Concurso de Escrivão de Coletcrias do Mi- 
•.osterio da Fazenda no periodo de 7 de março a 6 de maio 
proximo e Prova dé Habilitação para Radio-telegrafista 

OBS: Por motivo superior não será atendida nenhu
ma infownação por .telefone. V  * »
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Maria das Graças de Aze
vedo, nascida no (lia 5 do 
Março de 1949, filha de José 
Leão de Azevedo e Elenita 
Nunes de Azevedo.

— Josinete Lopes dos San
tos, nascida no dia 6 de De
zembro de 1948, filha de An
tonio Lopes dos Santos e A- 
lice de Lima dos Santos:

— Euclepides Bezerra, nas
ceu no dia 21 de abril de 
1934, filho de Euclides Be
zerra e Severina Nazaré Be
zerra;

— Eurides Bezerra, nasci
da no dia 22 de junho de 1935. 
filho de Euclides Bezerra e

Avenida Deodoro, 635 — Fone: 1531
-------  HOJE -------

Matinée ás 15,30 Soirée ás 20 horas

Ninguém entende as mulheres
com Jack Carson

Será exibido um jornal trazendo completa reportagem do V Congresso Euearistico Na-
oional, realizado em Perto Alegre

-( Sexta feira )-

E P E t t I G O S O  D E B R U Ç A  R - S E 
com Ana Maria Campoy 

Distribuido nela Universal

— ( DOMINGO )—
UM ROSTO NO ESPELHO

UM FILME DA PARAMOUNT FALADO EM PORTUGUÊS

— vergonha da família — in
capaz de ser um “ monstro” ,, 
comercial, até uma simples aná 
ou uma mulher barbada essa 
historia autentica pode ser lida 
nos jornais húngaros desta se
mana . .

Chegando ainda á capital da 
Hungria, liá três meses, Szuska 
empregou-se primeiro numa 
cervejaria. Aí conheceu um de
putado que, comovido com a 
sua historia, compromeleu-se a 
velar pelo futuro dela.

No ultimo concurso dc bele
za, Szusza foi eleita, unanime- 
mente, “ Miss Budapest” . . .

Copyright da Agencia Scoop 
e dos “ Diários Associados” .

O LAXANTE
O  EfEKVESCENTE J
•  ANTIÀCmO
•  EEFRESCAkTE 
«  SZ5C20S0 i

TAMBIM EM VIPROS Df 3 1 AMANHOS '

America F. C.

Altiva Medeiros, r.-ascida 
no dia 12 de junho de 1948. 
filha de João Perici^de Me
deiros e Rosa Medeiros;

— Francisco Canlndé de 
Brito, nascido no dia 28
setembro de 1948, filho do 

PYancisco Luiz de Brito e Aú 
rina da Silva Brito;

— Vanildo da Silva, ra?- 
cido no dia 3 de fevereiro de 
1931, filho de Jovelina Pa. 
tricio de Paiva

— José Maria da Fonseca, 
nascido no dia 4 de maio <Je 
1925, filho de Antonio Ma
ria da Fonseca e Luiza Mà- 
r>p da Fonseca.
OBITOS:

Cleide Xavier Gama, com 
8 rr.eses de idade, filha 
João Messias Gama e Gonçç- 
Ia Xavier Gama. * ,

— Maria Lucia da Silve, 
com 7 mezes de idade, filha 
de Manoel Antonio da Silva 
e Maria Leonida da Silva;

Uma Creança nascida 
morta, do ícxo masculino, 
filho de Gonçalo dos Santos 
Silva e Maria Fernandes dos 
Santcs; é

— Alzira Maria da Concei
ção, com 22 anos de idade, 
filha de Antonio Clementino 
da Coçta e Joanà M. da Con.
ceição.
— :------------- -----------------------------------------—

NEM TODOS

SESSÃO ORDINÁRIA d o  
CONSELHO DELIBERATIVO | _

2a Convocação

De ordem do sr. presidente 
convido os senhores membros 
do Conselho Deliberativo pa
ra uma sessão ordinaría, em 
segunda convocação, a reali
zar-se no dia 13 do corrente 
mês, ás 20 horas, na séde so
cial deste Clube, afim de ser 
procedida a homologação dos 
novos nomes escolhidos para 
a composição tia atual Direto
ria.

N ital, 15 de março de 1949

HUMBERTO NESI
1° Secretario.

NA PTSTA DA SUCESSÃO
OETULIO — Coitado. Ele pensa que é com ele que eu vou. 
tGUarge cie Augusto Bodrigues •— Distribuída pela AGENCIA MERIDIONAL)

; Sifili»? Reumatiraiof 
l ELIXIR DF NOGUEIRA
-______ — ----------------— í

MoJMMFMNQ
que os policiais dc No

va York, sob pena de^eá 
ilusão, não podem usâi 
barbas, bigodes ou suisas 

. que se fosse batida uma 
chapa de ferro com um 
centésimo de milímetro 
de espessura, ela seria 
tão transparente como o 
vidro.

. que peio menos um ter 
ço dos habitantes do 
mundo comem sentadof 
lio chão ou de cocoras: é 
que é mais ou mènos à 
mesma a proporção dos 
que comem diretamente 
com as mãos.

. que as plantas trepadei
ras que crescem ao nor
te da linha equatorial 
enroscam-se da esquerda 
para a direit; e que, áo 
sul da medma linha à- 
queles vegetais se enrrts- 
cam da direita para a es. 
querda,

. que o primeiro homem 
que se dedicou á ostricuí 
tura — industria que àin 
da subsiste na Italia 
foi Sérgio Orata, procon 
sul romano na época de 
Crasso, que instalou seiis 
viveiros no lago Fusaro, 
perto do promontório dc 
Mlseno.

. que í) palavra “bilhar” , 
qué serve para denomi
nar cs.se famoso jogo, de
riva de nome fie seu iiri 
ventor, Bill Kew, quo, 
cm 1580, costumava jo. 
ga-lo todas as noites, ser 
vindo-se, para impulsio
nar as bolas, de uma va- 
ra que linha a medida de 
uma jarda (“ yard,” em 
inglês): e que da cone
xão desta medida (yard), 
com o nome do inventor, 
Bill, nasceu a palavra Jn 
glesa “billiards” , a qual, 
áiais tarde, com peque
nas variações, se intro. 
omiti em todas as ín
guas do mundo,
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MEDICINA PARA 
\ > T O D O S

Prurido senil

d ;ü

AÜvaro Vieira

Iía uma perturbação cuianca 
què desafia os bambas da espe
cialidade. Todos Jos remedios 
sãq bòns, mas nenenhum pres- 

. ta,- neny cura. E o| pior é que o 
ntfòdieo fica ora sjtuaçâo difícil 
para declarar qual é a sua ver
dadeira impressão sobre o caso. 
Muita vez é uma respeitável se
nhora, que se cuida muito, prin- 
eqjalmen-te de diminuir a idade, 
õ — 'Doutor, quase não posso 
dormir, é deitar-me, aparece- 
me.uma coce ira pela» corpo que 
não; consigo dominar. Todos os 
objetos proximos servem para 
esfregar a pele: pente, escova 
dè unha, chinelo, tudo. E quan- 
to.ihais coço, mais quero coça ' 
- Isso.é realmente muito desa
gradável — diz o medico — vou 
passar-lhe um rçmedio muito 

.Bqfcri. :.JT "
'-.Entrotabto, uni remédio mui
to bom- é difícil. Trata-se de 
pmcjdo senil, proprio como se 
depreende 8a"idade. Mas, falan
do emr idade, convem relefíibrãr 
6* que-vbmfife dizemos: idade
biológica não é aquela que es
tá anotada na certidão de nas
cimento, idade' é aquela que a- 
presentamos organicamente. Na 
realidade, talvez pela falta de 
tratamento adequado, as pesso
as envelhecidas precoeemente 
estão cada vez ma.s aumentan
do. Até ha bem pouco tempo, 
quândo se via uma pessoa ain
da jovem na certidão e velha 
na carcassa, todos diziam: —
puxa,’ como está abacado fula
no, hein? Nâo passa de trinta 
anos è tem cara. corpo e alma 
dd. oitenta! Infelizmente para 
(fsíás gerações, e as que virão. 

■ bârticularmen#\ no Brasil, on
de ÕS vícios são muito e a me
dicina social nenhuma, — não 
}iqá ! tefqrimos á medicina ime- 
tíiata, rtías á eugènica, que to
da- ilação tem o dever de zelar 
-rr-a sobrevida diminuirá e os 
envelhecimentos precoces serão 
tão Corriqueiros qôe os indiví
duos se acostumarão á velhice 
dos quarenta "anos.

-Voltando ao prurido, a tera
pêutica esbarra precisamente 
com esta situação: atrofia se
nil! E qual o remédio que os 
esculapios irão dar, .senão pa
liativos, uma vez que não po
derão deter a marcha do declí
nio biológico?

PREÇO DO DIA
C M  0,80

Clinica de Senhoras
- ■ — DO —

Dr. Etelvino Cunha

(ESPECIALISTA) I 
Curso de aperfeiçoamento 

no Rio de Janeiro e 
São Panio 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Ondas ultxa-curtas, blstnrí 

eletrico, eletrocoaga- 
lação ele.

Capcer — Tumorea
CONSULTAS :

Das 16 hora» em diante 
exceto aos. sabados 
CONSULTORIO :

Boa Cel. Bonifácio, 222 
Fone: — 1082

KESIDENCIA :
K n  Joaquim Manuel, 596 

Petronolis

Um governa
(Conclusão da 2a. pag.)

próprio, o responsável por aci
dentes que devia evitar, e de 
pófs contempla o espetáculo da 
sua impotência, a embalar-nos 
eoiíi promessas disto e daquilo, 
com projetos para cuja execu 
ção não dispee de elementos 
por dêles haver privado a eco 
nóntia-do pais. Outras seriam 
as cond'çifcs — não há sóbre 
isto a menor, duvida — se êL 
houvesse acompanhado com es
pirito animoso as reco-rr.cnda 
çces do comércio e da indus
tria expressas na Carta de Te- 
resópolis. Esqueceu essas re- 
eomenda.cts, confinou-se na 
fraqueza de seus conselheiros. 
jE’, por todos os motivos, um 
governo que perde tempo.

CRIME E CASTIGO i 1 Viv

p i i  nripf o  »'R6 roa
■ \ m l  :TIRO AO Ai vo

O RFi DO TihC
/ M  UM CRlMItJOS

AO DESEJO P

NUM CIRCO, SLAOE TORNOU-SE 
bSASSINO POR NAO RE5ISTIR 

RO FÁCIL E BOA VIDA.,

’ SLAõ£'y\ 
I morreu 
1™ CAOSl-l, 
PA £LC- ( 
TRICA FM ff 
marco ;<i 

PP 1936 1:1

A REGlAO POUCO POVOADA DO NORTE DOS GRANDES LA G O S FO I EX P LO R A D A  
E  ATERRO RIS A DA DURANTE VÁRIOS ANOS POR UM EX-ARTISTA DE CIRCO CAM - 
PEAO OE TIRO A O  ALVO, QUE S E  CONVERTEU NUM ASSASSIN O  E  NUM  BANDIDO 
NUNCA S E  TORNOU NO ENTANTO O GRANDE GANGSTER QUE A SPIR A V A  S E R ,  
M A S O R A STO  D E SANGUE DEIXADO NA SUA C A R R E IR A  D E  C R IM E  IGUALA 
AOS DOS M A IO R ES  BANDIDOS D E TODOS O S  TEM P O S. NOSSA HISTÓRIA C O 
M EÇ A . NUMA CID A D E De MEIO O ES T E , E M  JUNHO DE 1 9 3 5  . . .

OH. SCüDE l/O C E  £S-)<iM  
TEVE FORMIDÁVEL /  
HOJE. VOCÊ E 'U M  C\ t L t  
GRANDE ARTISTA. RAO)ESTA 
ACHA SR. DIRETOR ?  J

C A S A S
ALUGA-SE a casa na praia 

de Areia Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga na Ga
mara Municipal.

Ponto Comercial
VENDE-SE ou troca-se por 

objeto de valor a Mercearia de 
Francisco Capistrauo. Tratar 
aa Av. Rodrigues Alves, 65) 
ou pelo telefone 20C2.

T E R R E N O S
VÉNDE-SE um terreno me

dindo 20 metros de frente por 
25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’, nesta cida
de. Informações com Ismae. 
Ramos das Neves, neste ves
pertino . ______ ______

M  A  Q U I N A S

'  f j P V J  

%  W - '

MAQUINAS Singer — Na 
Agencia Informadora Poti
guar. á rua Ferreira Cífítves, 
74, vendem se u’a máquina 
“ Singer” para sapateiro e di
versas para costura ,, bordar.

A maré...
(Conclusão da 2a Pagina)

duradouro e que é o equipa
mento para trabalhar em ar
tigos manufatureiros, e entra 
por outrò lado a diminuir as 
compras do que se traduz 
pelis indices baixos e que 
são artigos alimentares.

Os brasileiros' precisam 
c-Qmpreender melhor o que o 
plano Marshall significa uma 
válvula de segurança para a 
Europa e o mundo ocidental 
que lutam contra o comunis
mo.

Debilitado o antigo conti
nente r.o seu poder de com
pra, é o Brasil “ ipso- fato” 
impossibilitado de vender os 
artigos com que abastecemos 
os-seus mercados. Já viram 
q crise da nossa industria do 
charuto, depois que a Europa 
baixou o seu poder aquisitivo 
do fumo. A forca revolucio
naria do poder soviético c 
contida quando encontra um 
mundo sadio, uma sociedade 
prospera A prosperidade bra
sileira como a recuperação 
europeia são bastiões contra 
os quais se quebra o impac
to comunista. O problema a- 
qui consiste, pois em traba
lhar em coperação com a Eu
ropa e a America travando a 
batalha da expansão das nos
sas1 fontes de riqueza para e- 
vitar a expansão cias fontes 
de subversão slava. Um Bra
sil mais rico é um Brasil ca
da vez mais distante do comu 
nismo. Se outros grupos tão 
idoneos quanto a Brazilian 
Traction quiserem também 
avais para comprar equipa
mento hidro-eletrico, que não 
lhos neguem executivo nem 
legislativo. No desenvolvimen 
to da eletricidade reside uma 
das chaves do crescimento na
cional.

>
Que seria São Paulo sem a 

Light? Um aldeamento de 
indios com uns vagos bran
cos indo para a Europa á cus
ta do café e c i escravidão do 
homem á gleba.

f LÊÍÃM~Õ } 
» “ Diário de NaterT j

Reunidos, ante-ontem , os Con  
seihos de A dm in istração  e F is
cal do Centrofde Im prensa S . A .
G movimento economico-financeiro-A aquisição de uma 
linGtipo--A in te p ü za çã o  do restante do Capita!-Como 
devem os sodalicios catoücos cooperar com A ORDEM

D I V E R S O S ^
PREPARAM-SE candidatos 

a concursos do DASP.
Informações á Rua Santo 

Antonio. i l l .  ______
VENDE-SE um sitio medin

do 240 metros de frente por 
200 de fundos, situado á Av. 
Kavier da Silveira (Av. 17; 
com a rua Tororó (Av. 02) 
Alecrim, com uma casa de ti
jolo e uma outra de taipa. O 
referido terreno acha-se quasi 
todo plantado com fruteiras.

O ônibus da Av. 10. faz ter
minal proximo ao sitio.

A tratar na Agencia Irtfor- 
rnadora — Rua Ferreira .Cha
ves, 74 — Tel. 1638.

Familia americana bem co
nhecida ligada com o Institu 
to Batista, por motivo de via
gem aog. Estados Unidos, em 
ferias por um ano, vende a* 
seguintes coisas: »

1) Uma cama de casal famo
sa marca SinuV.ons. Consiste 
do enxergão e “ Beatyrest 
Mattress” — Colchão. Capa 
peça tem dezenas de molas .í - 
nas de aço em feltro de algo 
dão. A ultima palavra em con
forto.

2) Um piano americano, 
marca “ Estey” — New York.
O maestro Valdémar pode dar 
informações deste piano pois 
tem examinado de perto. Um 
dos seus alunos tem ensaiado 
neste piano nestes últimos me
ses;
3) Duas maqt\ia%.de escrever, 
uma nova, á outlg “recondicio
nada” e escrevendo duas iin- 
guas. E' Hamilton Bwr.Iex I'y- 
pewritcr, que é intuito difícil 
de adquirir nova hoje.

4) Duas maquinas Kodak.
Uir.a Cyro-Flex e outra “ Spav- 
tUs-Ful-Vue". Esta nova e s 
outía semi-nova.

5) A Dneyçlopedia “ Ameri
cana” penúltima edição; Para 
os americanos a que é a Ency. 
clopedia britanica para o Im
pério Britânico. Também jun 
to com a Kneyelopedúi deve 
ser comprado o Webster’s In
ternacional Dicionário, ultima 
eoição, nova e con < index em 
tapei da índia fazendo o volu
me mais faril de manejar.

6) Um grande radio Zenith. 
Console, com 10 tubos. Pega 
todo o mundo.

7> Um cofre “ Acopratt” da 
■(asa Pratt com 5 gavlõtas.

3) U ai fogão Wallig em per
feita condirão, senti-novo. **

A tratar a qualquer hora na 
Av. Peodoro, 270.'

Em reunião conjunta, es
tiveram, ante-ontem a dire
toria e os Conselhos Fiscal 
e Consultivo do Centro de 
Imprensa S. A.

Compareceram os aejonis- 
tas pe. Eugênio Sales, J. G. 
Meira Lima, dr Ricardo Bar
reto, proí. Ulisses de Gois, 
dr. Paulo Viveiros, TJumer- 
cindo Saraiva, Oscar Finhei- 
ro de Freitas, Oton Osorio, 
Sinval Poti  ̂Lima, José Ave
lino de Melo, Pedro Silva, 
Yolando Cocentino, Miguel 
Ferreira Néto, Felipe de An- 
diade e Luiz Veiga.

Justificaram sua ausência 
o dr. Oto Guerra, dr. Aldo 
Fernandes, Amaro Mesquita 
e Teodorico Bezerra.

O diretor gerente Oscar de 
Freitas expôs a situação eco- 
nomico-frnanceira da socie
dade apresentando dados da 
receita e despesa de feverei
ro, compreendendo secção 
grafica assinaturas e publici
dade da A ORDEM O movi 
mento em fevereiro foi maior 
que em Janeiro. Também su
perior á primeira quinzena 
de fevereiro foi a receita da 
de março.

Considerações em torno do 
aesunto fizeram os srs. Oton 
Osorio, dr. Ricardo Barreto, 
Guihercindo Saraiva, Sinval 
Poti e Felipe de Andrade.

O diretor presidente Mei
ra Lima leu a proposta da 
Linotipo do Brasil S. A. so
bre uma maquina de compor 
Mergenthaler. modelo 31-4-90, 
pelo preço de 225.000,00 á vis 
ta. A empresa tem urgente 
necessidade aessa maquina, 
conforme tomara conheci
mento a Assembléia Geral 
de 15 de dezembro ultimo.

Sendo de CrS 365.Ò00.00 o 
capital a realizar do Centro 
de Imprensa S. A. vão ser 
convidados os acionistas a 
entrada do valor da maquina 
á adquirir. ,

O diretor gerente Oscar 
Pinheiro de Freitas se tncum 
birá de entendimento com os 
acionistas.

O prof. Ulisses de Gois re
feriu-se á cooperação dos 
sodalicios religiosos para com

a A ORDEM, no que diz res
peito á publicidade e assina
turas entre os seus associados. 
Se a imprensa, liberal é sus
tentada pelo publico sem fé a 
imprensa católica deve ser 
mantida pelos catolicos. Os 
sodalicios religiosos, portanto, 
tem o grave dever de consi
derar o assunto como princi
pal em suas atividades. Para 
isso se tornam precisos acor
dos, convênios, etc., entre as 
organizações católicas e A 
ORDEM. Nuda hoje se faz 
sem cooperação. Via no pa
dre Eugênio Sales, acrescen
tou o prof. Ulisses de Gcis, o 
elemento providencial para 
■fazer articulação nesse sen
tido.

O Padre Eugênio Sales se 
externou sobre o assunto pro
metendo fazer quanto esti
vesse em seu alcance. Refe
riu-te a Enciclicas do Santo 
Padre. E colocando a impren
sa católica no mesmo nivel 
das vocações sacerdotais, a 
a trabalhar, para que o apelo 
da A ORDEM, que é também 
o da Autoridade Dioce"ana, 
fesse bem compreendida.

Ficou designado o dia 12 
dc abril para a próxima reu
nião dos orgãos diretivos do 

| Centro de Imprensa S.A.

No foro
tConclusão da ultima pagina
Julia Varela Barbosa e seu ma
rido José Belo Barbosa, - operá
rio da Cia. Força e Luz, pelo 
qual ficou f.xaaa uma pensão 
alimentícia.

— Nomeou perito desempata- 
dor Stelio Ferreira Foncesa, na 
vistoria aa perpetuam rei me- 
moriarn, em que é requerente 
Amelio de Azevedo Cruz e re
querido o Estado do Rio Gran
de do Norte.

— Mandou cumprir a pre
catória expedida pelo juizo da 
comarca de Nova Cruz.

— Designou ainda as seguin
tes audienc.as: Dia 25. instru
ção da ação cie indenização em 
que é autora Síelita Pires de 
Souza e ré a Slapdard Oil co. 
of Brasil. Dia 29, instrução do 
processo em que João Rodri- 
gues de Assunção é incurso nas 
penas cm art. 11. letra A. do

B A N C O  DO RIO G R A N D E  
D O  N O R T E  S A *

Assembléia Geral Orclinaria
— -Ia; CONVOCAÇÃO —

A Diretoria do BANCO DO RIO GRANDE DO 
NORTE S A. conv.cla os Srs. Acionistas, para a AS
SEMBLÉIA ÇERAL ORDINARIA, que será realizada 
no eia 18 do corrente, ás 16 horas, em sua séde, a Ave
nida Tavares de L.ra n° 109, conforme estabelecem 
o arí. 88, do Deç'-eto-Lei Federal n° 2.627, de 26 de 
Setembro de 1940. <■ seus Estatutos.

Esra Assemblen terá por fim especial o seguinte
a) Tomar conhecimento da leitura do Relato- 

rto da Diretoria sobre as atividades do 
Banco, durante o exereicio financeiro de 
1048, Parecer do. Conselho Fiscal, Balan
ças, e demonstração da conta de Lucros

. & Percas.
b) Eleger cr membros da Diretoria para o 

biênio 1949/1951:
c) Eleger .>? Membros do Conselho Fiscal e 

respectivos suplentes.
Natal, 8 <je Março de 1949 

Manoel Gurgei tio Amaral — Presidente 
Solon Ruiino Aranha — Gerente.

Afronta 4 
cia do

A nação brasileira demons
trou numa grnade manifesta
ção popular; a sua inteira re
pulsa ao comunismo e ás per
seguições desencadeadas pe
la russia e seus satelites con
tra a religião cristã. O senti
do mais profundo do auda
cioso julgamento do cardeal 
Mindszenty e da sua conde
nação á. prisão perpetua por 
um tribunal “canguru’, co

mo pitorescamente o batizou 
o presidente Truman, para 
'designar a sua falta de de
cência, é um desafio a todos 
os povos cristãos.

Como disse o Papa Pio XII 
no Consistorio Secreto de se
gunda-feira, o proposito dos 
vermelhos é destruir a San
ta Igreja de Cristo. Propo
sito vão e temerário. No cur
so da hostoria teem-se levan
tado muitos tiranos com esse 
mesmo objetivo. Todos pere
ceram e a barca de São Fe- 
dro continuou impavida a sua 
singradura, guiada pelos mes 
mos pastores que hoje a con 
duzem,

A palavra de Deus foi em
penhada na segurança da I- 
greja contra as conspirações 
e tramas das portas do in
ferno. Essa segurança, nasce 
sobretudo do espirito de soli
dariedade de todos' os cris
tãos catolicos em qualquer 
parte do mundo.

O comando do Vigário de 
Cristo é livre e voluntário 
obedecido e.á sua voz os.exer 
citos cristãos, pacificos mas 
pugnazes, põem-se em mar
cha. O povo brasileiro orgu- 
lha-se da sua fé e não esque
ce que toda sua historia se 
desenvolveu sob o signo e 
proteção da Santa Cruz.

Esse foi o primeiro nome 
do nosso pais e se outro ado
tamos, jamais olvidames os 
princípios e deveres simboli
zados pelo primeiro que nos 
foi dado pelo descobridores.

O Brasil é hoje uni dos 
maiores, senão o maior, paí
ses catolicos do mundo, pelo 
numero da sua população. Há 
outi’os, sem duvida, experi
mentados por muitos séculos 
de fidelidade ao catolicismo.

decrelo-lei 91.125. de 4-4-47 
(Lei da Economia Popular). 
por ter' vendido carne por pre
ço superior ao tabelado, na fei
ra do Alecrim. Dia 29. inquiri
ção de testemunhas de acusa
ção no processo em que José 
Felix de Andrade é acusado co
mo incurso nas penas do art 
121. Dia 24, instrução da ação 
de indenização que Aguinaldo 
Barbalho Simonelti mo.ve con
tra a Empresa Potiguar de 
Transporte Ltda. Dia 30, instru
ção do executivo fiscal, em que 
é exequente a Fazenda Estadu
al e executado José Faustino.

Nomeou o perito Oscar Si
queira, na ação especial de a- 
juste (Lei 209), em que é re
querente Romulo da Fonseca 
Tinoco e requerido o Banco do 
Brasil.

conscien- 
Brasil § ímÂ

mas a verdade é que somos 
quase cinquenta milh.es de 
catolicos e essa unidade de 
religião é um dos títulos no
bres da nossa existência cole
tiva e uma das forças do nos 
so civismo.

Mas fora dessas considera
ções ligadas ao sentimento 
religioso do Brasil, existem 
outros motivos políticos de 
grande importância que nos 
levam a dar á luta contra o 
que somos uma nação ameri
cana vinculada aos povos des 
te hemisfério por compromis
sos solenes e sabemos que o 
grande inimigo da America é 
a Russia.

O ataque ao cardeal Minds
zenty não é um ato espontâ
neo dos titeres soviéticos da 
Hungria. Não teriam o atre
vimento de pôr >a mão nesse 
alto dignatario da Igreja, sc 
não se encontrassem sob a 
pressão direta da NKVD, atra 
vés dos esbirros destacados 
em todos os paises satelites 
ir fim de obrigar cs governos 
fantoches a executarem as or 
dens do Potitibum.

Assim como a prisão do 
proprio cardeal Mindszenty 
e do seu colega alemão, car
deal Fdlhauber no tempo do 
nazismo indicava o pródromo 
da guerra que pouco mais 
tarde se iniciava a de agora 
seguida de uma condenação 
monstruosa consequência de 
um julgamento em oue foram 
miseravelmente denegados to 
das as garantias da defesa é
0 sintorr.driia agressão que na 
militaristas soviéticos estão 
preparando contra os povos 
livres do ocidente. Sob esse 
aspecto é que as chancelaria^ 
estão examinando o alelvosr» 
processo de Budapest.

A nação brasileira deu 
rr.eaçam o mundo e de que a 
perseguição á Igreja é um gra 
ve Sinai é que o presidente 
Truman o ministro do Exte
rior Bevin e o ministro do 
Exterior da Fiança sr. Sohu 
•rmn sairam ipqâvid-amente
1 defesa do cardeal, Minds
zenty c a opinião publica ir
ai versai de todas as crenças 
religiosas, esvá se mobilizan
do para protestar. E’ preclsw 
que os algozes de Mindszenty 
na Hungria e os seus patrões 
russos saibam que não apa
nharão a humanidade de sur- 
preza e que por toda a parle 
ende existem consciências li
vres, povos e governos estão 
alerta para a defesa dos seus 
direitos, tal como no curso do 
conflito em que foram esma
gados Hitler e os seus agen
tes.

A r.ação brasileirau deu 
um testemunho digno das 
suas tradições. OI povo saiu á 
rua guiados pelos seus diri
gentes catolicos, para mostrar 
aos perseguidores dos minis
tros de Deus que recebeu o 
julgamento do cardeal Minds
zenty como uma afronta ã 
sua religião e aos direitos da 
sua consciência.
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Crônica social
ÚM \ c o m e d ia  a m a n h ã .

0  teatro Carlos Gomes abre 
amanhã o seu velho palco pa
ra'mais um espetáculo de ama
dores. Sobre suas taboas car
comidas. onde não chegou o 
lavor dos últimos tão falados 
melhora inem os, desenrolar-se- 
ao os capítulos dc uma cor.

Cabral de Vasconcelos c suo 
irmã. sita Maria Auxiliadora 
Cabral, e fo r  parte da noiva, 
seus pais. A cerimônia civil 
que foi presidida pelo sr. Ar
naldo Neto, juiz substituto, foi 
paraninfada, por parte da noi
va, pelo sr, Joaguim Luz Cu
nha e esposa, d. Maria Yilar 
Cunha, e pelo noivo, o sr.

dia dos tempos, de um dos car- | Humberto Micussi e esposa, d- 
tazes mais novos do Kio de Ja- i Joana DArc Cabral Micussi.
neiro. O grupo de Sanduval 
Wanderlcy volta a movimen- 
tár-se. £  o faz. com o mesmo 
entusiasmo sempre vibrante 
com que já assinalou algpus 
anos dc aijvúladcs apreciadas 
pífca seriedade natalcnst.

U Conjunto Teatral Poti
guar escolheu unia l>eça dc 
Saíní Clair Sena, autor talvez 
ainda desconhecido de nossa 
plàtela. E’ umà comedia lim
pa, interessante, que fez suces
so e ainda deve andar por ai 
desintoxicando o figado dc mui- 
tà gente. Nós também temos 
necessidade dc alguns instan
tes de palco humorista. A 
epoca é muito estetil, parecen
do ferida de uma melancolia 
qne se aprofunda, tivemos a 
pensar nos fenomenos de uma 
atualidrrie francamente desnor- 
teante. Refiro-me a este meio 
termo rociai que forma justa- 
mente a intercalação dos dois 
grandes extremos da huiuani 
dsde: a riqueza e a miséria.

Os. reccm-casados, que fixa
ram residência'á Avenida Flo- 
riano Peiroto n° 527, nesta ca
pital, vem recebendo muitos 
cumpri acentos.

BATIZADOS
Rcalizou-se na ,'reja de S. 

Pedio do Alecrim, o batismo 
do garoto Frederico 'lho Uo
sr. Cespr <lc Barros Ci, alcan-
ti, funcionário da Intenueacia 
da Base Naval de. Natal, c dc 
sua esposa d. Edith Medeiros 
Cavalcanti, Foram seus pa 
drinhos, o sr. Carlos Koch de 
Carvalho, engenheiro chefe da 
Repartição de Saneamento do 
Natal, o sua esposa d. Amalia 
Oliveira de Carvalho. 
FALECIMENTOS

Faleceu no dia 7 deste, nes 
ta cidade, e® sua residência á

João

Brilhante vitoria da seleção bra
sileira'ontem á noite, por 3x1

RIO, 17 (Meridional) — O 
Brasil tornou-se detentor do 
titulo de campeão do primei
ro torneio sul-americano de 
amadores juvenis, realizado 
em Santiago do Chile.

Na noite de ontem, enfren 
tando a seleção chilena, a va
lente rapaziada brasileira al
cançou espetacular _ vitoria 
pela contagem dc 3x1.

O quadro brasileiro lutou 
dramaticamente para . con
quistar o triunfo mostrando 
superioridade sobre o adver
sário nas duas fases da pele
ja. Já no primeiro tempo, a 
equipe do Brasil mantinha 
vantagem no marcador por

minutos, Vasconcelos 
violento foul, deixando o cam 
po. Marcada á falta, nova- 
mente Jeronimo é encarre
gado de bate-la, transforman
do-a no terceiro tento dos 
brasileiros, cuja vitoria final 
estava assim assegurada, pe
la contagem de 3x1.

Foi um brilhante feito dos 
juvenis patricios, pois o tri
unfo lhes garantiu o titulo de 
campeões do primeiro cam-

: ua Campo Santo, o sr.
Pedro do Nascimento. O desa- 1x0, goal marcado por mter-

Eelamos cm Nalal ha muitos 
roéses sem um derivativo para 
as nossas apreensões amargu
radas. Um IçaTro ligeiro, uma 
féfeta de arte, um pouco de mu
sica entram-nos na alma como 
Um bafsamo. “ O Noivo da Lui- 
za” ha dc nos trazer qualquer 
coisa de bom neste deserto da 
arte cênica que lemos «atraves
sado, E* um movimento, é uma 
esperança, é um confronto. E 
quantas tezes, julgando pueril 
tbdo esse campo comiço em 
qtie paira o teatro, não encon, 
traiu os nele o exemplo e a lição 
úteis ao controle discreto?

DANILO

parecido deixa viuva a sra. d. 
Ünés Marques do. Nascimento, 
e os reguintes filhos; Aristides 
c José Marques Carneiro e as 
sitas. Rernadete e Maria das 
Graças do Nascimento. O seu 
enterraniento se verificou uo 
dia seguinte, para o, Cenüterio 
do Alecrim, com regular acom
panhamento dc parentes e ami- 
gos. .

■— Ocorreu doiringq ultimo 
na cidade dc Calco, deste Es
tado, o falecimento 'do sr. Jo- 
sc Dias de Medeiros, escrivão 
do' 2o Cartorio daquela cidade. 
O extinto ora casado com d. 
Maria Araújo Dias de Medei
ros, quo lhe sobrevive, deixan
do o* seguirdes! filhos: José

medio de B.obson, aos 42 mi
nutos.

No segundo tempo, aos 
minutos, o juiz mareou 
penalty rigoroso contra

22
um
os

recebe■ sul-americano.
I Todos eles lutaram com al

ma e com o pensamento vol
tado para o Brasil, cujas cores 
foram mais uma vez vitorio
sas em gramados sul-america
nos. O quadro brasileiro, na 
noite de ontem, contou com 
a presença de Tovar, que foi 
um elemento destacado e que 
alern do mais, trouxe animo 
aos seus companheiros, aju
dando-os na conquista desta

pconato de futebol amador [ grande vitoria.

Cariocasxpaulistas
Finalistas do Campeonato'Brasilei- 
ro de Basqutte--Eiiminadas>as re
presentações da Bahia e de M inas

RIO, 17 (Meridional) — 
Cariocas e paulistas são os 
finalistas do XIX Campeona
to Brasileiro de Basquetebol, 
que está sendo disputado era 
Salvador, na Bahia.

Na rodada de ontem, os ca
riocas sobrepujaram os ba- 
hianos, por 49x32 e os paulis

tas venceram aos mineiros, 
por 32x28, numa partida rè- 
riiidamente dispütada.

O campeonato de lance li
vre, foi vencido pela repre
sentação de São Flauto, que 
marcou 143 pontos contra 130 
dos cariocas e mineiros.

Dequinha não interessou ao
E foi para o Am erica-Surgiu, dai, um “caso” nojotebol per
nambucano—E o telegrama do rubro-negro para o ABC!

ANIVERSÁRIOS 
HOJE 

Senhores
Alberto Roseli, advogado no 

Rio de Janeiro e ax-pariameir- 
tar pelo Rio Grande do Norte.

— José Gomes tia Costa. 
Juiz de Direito da Comarca de 
Macaiba.

— Jessé Batista do Medeiros, 
funcionário da Fiscalização do 
Porto.
Sénhura.r

Àltamira Seabra de Melo, 
esposa do sr. Luiz de Melo e 
Souza.

■»— Maria Eunice Lira, espo
sa do sr. Paulo Lira, funcio
nário do Departamento dos Cor 
reios e Telégrafos, nesta ca
pital .
Jovens !

Ttan.ar Diogenes de Carva
lho, filho do sr. Valter de 
Abreu Carvalho, oficial da Ma
rinha Mescante Nacional, e de 
sua esposa d. Nanei Peixoto 
de Carvalho.

— Vanildo Costa, filho do sr. 
Manoel Eliziario Costa, comer
ciante nesta praça.
Senhoriins
. Maria José Ferreira Leite, 

fiília do sr. Jonas de Oliveira 
Leite, advogado em Santa Cruz, 
e de sua esposa d. Severina 
Gouveia Ferreira Leite.

— Terezinha Augusta da 
Silva, filha do sr. Severino Au
gusto dá Silva e de sua espo
sa iL Josefu Augusta da Sil
va.
Crianças' _ f-

Janete, filha do sf. José Ro
berto da Silva e de sua esposa 
d. Lajrde de Souza e Silva, íe- 
sídenfes em Barcelona, deste 
Estado

,<r= Eclêcia, filha do'ar. João 
Lqãhdro e dc sua esposa d. 
Maria Alves Leandro 

t -  Jaiylsõn, filho do sr, 
Jorge. Ferreira, agricultor « 
criador lio municip o de São 
José de Mipibu’, e de sua es 
ppsa d. Lucildá Trigueiro 
Ferreira.
n o i v a d o s .

Compromeíeram-se em casa

Dias de Medeiros, substituto 
do 2o Cartorio, Edilson Dias de 
Medeiros, funcionário do 
IAPTEC, nesta capital e urna 
menor. Ei> irmão do sr. Abi- 
lio Medeiros, medjeo do Posto 
de Saude dc Caicó, e do sr. 
Francisco de Medeiros. O seu 
sepultamenío sc verificou no 
mesmo dia, para o eemiterio 
local, cora grande acompanha
mento de parentes e amigos.

brasileiros, que, diante disso, 
ameaçaram deixar o gramado 
sendo o jogo suspenso. Deci
diram finalmente os juvenis 
da CBD continuar a, luta re 
começando então, a pérfida. 
Os dois quadros; empregaram 
se ardorosamente, depois de 
estabelecido o empate,- com 
a cobrança do penalty, para 
a conquiMa da vitoria, apa
recendo melhor o conjunto 
brasileiro. Aos 40 minutos, o 
juiz assinala uma falta peri
gosa que Jeronimo transfor
ma no. segundo tento dos bra
sileiros. Decorridos mais dois

Vão resolver sobre a 
realização do T o r  
neio Municipal

RIO, 17 (Meridional) 
Deixou de reunir-se, ontem, 
por falta de numero, a Co
missão de Orçamento da Fe 
deração Metropolitana de Fu 
tebol, conovcada para resol
ver se será disputado, este 
ano. o Torneio Municipal.

Foi convocada nova reunião 
para quarta-feira próxima.

O America jogara 
em Minas
RIO. 17 (Meridional) — O 

America jogará domingo, na 
cidade mineira de Passos, 
contra o clube local desse no

Volta ao cartaz o nome de 
Dequinlia, o jovem centro- 
rnedio abecedista. Ha poucos 
dias, como se sabe, noticia
mos a ida do crack mossoro- 
ense para a capital pernam
bucana, contratado pelo Es
porte Clube do Recife. A np- 
ticia foi confirmada á nossa 
•reportagem, pelo esportista 
Alberto Moura, diretor de 
Desportes terrestres do cam
peão pernambucano, quando 
oqui esteve recentctiiénte.

Com surpresa, entretanto, 
i diretoria do ABC foi in
formada. telegraficamenle, 

pelo proprio Esporte Clube 
do Recife, que não tinha co
nhecimento de qualquer con
trato com o player alvi-ne- 
gro.

Apesar disso, divulgam a- 
gora. os nossos confrades do

Excursionará o Bo= 
tafogo ao norte e ao 
sul do pais

RIO, 17 (Meridional) — 
Anuncia-se que o Botafogo 
realizará no proximo mês de 
abril uma vasta excursão, vi
sitando tanto o norte como 
sul do pais.

“ Diário de Pernambuco” a 
noticia do sensacional rapto 
de Dequinha para o America,
tendo o caso ido parar na po
licia.

E’ surpreendente o falo de 
que o rubro-negro recifensé, 
tendo demonstrado aos diri
gentes abecedistas que hou
vesse dado qualquer passo 
para a conquista, do centro-

medio mossoroense esteja a- 
gora a quebrar lanças pelo fu 
turo “crack” .

O que parece admissível 6 
o seguinte: Dequinha, con
terrâneo de Julinho, teria de 
encontrar ambiente no Ame
rica e de interessar, íguaí- 
rnente, ao proprio America, 
que antes já fizera tentativa 
para. conquista-lo. F, efe que

surge a oportunidade.
Quanto ao mais, a julgár 

pela informação do Esporte 
Clube do Recife, prestada ao 
ABC, 6 para efeito'de propa
ganda.

Já contavamos, ati\ com a 
volta do DcquRih». ."3 Toda
via, váráosljjguâí&ir! as novi
dades, pois o assunto prome
te render. - ‘ / á.3

Treinaram ontem, á tarde os
Novamente vitoriosos os teseivas-5x2, a contagem, 
goals de Ademir ( 2 ) , Orlando, Caríyle, Geninho, Zizi- 

nhc, Leonidas e Jair-Convocado o ponteiroiSimão
RIO, 17 (Meridional) — 

Com portões fechados, reali
zou-se, ontem, na campo do 
Flamengo, o primeiro treino

J u s t i f i c a - s e  o t é c n i c o

Não havia ambiente para um treino normal
x>nrr\'i nrr PALHAS 14 Foi evidente que mnguem mal. Os jogadores se irrita-POÇOS DE CALDAS, 14 

(De Farnando Bruce) — O
pretexto que Flavio Costa a- 
presentou, no momento da 
suspensão do ensaio, para jus
tificar sua inesperada resolu
ção, foi o calor. . Disse que 
o calor estava muito forte 
que por isso, resolvera aca
bar com o treino...

Foi evidente que mnguem 
acreditou naquela explicação 
E, mais tarde, no hotel, reu
nindo os cronistas, o treina
dor deu enfim a palavra o- 
ficial:

— “Suspendí o treino — 
declarou o técnico — porque 
compreendí que já não havia 
ambiente para um ensaio nor

mento no dia H. ultinso, na cr
I I O tlN «trt i * C I, V «j .dade da Ccàrá Mir m, o ^ove n 

’ 'Igjass ‘ ledtFernando dc Moura Medeiros, 
acââeruieó de Medicina em Re
cife e.filho do si'- Lauro Me
deiros, já falecido, e de d Ma 
ria Medeiros, coaí a si ta Ma
ria do Carmo Barreto, filho do 
sr, Siineão Barreto, já falehi- 
do, e de d. Corinta M. Barre
to. Os noivos, que são figuras 
de destaque nos meios sociais 
desta, capital e de Ceará Mirim 
vêm recebendo muitos cumpri- 
neiiíofi dos seus amigos e ad- 
mh adore?
NÚPCIAS

No dia 12 ultimo, teve lugar
nesta capita1, o eülace matri
monial 4p sr. José Cesar Ca
bral dc Vasconcelos, funcioná
rio da Base Aerea de Natal, 
com a srta. Terezihha de Je
sus Cunha, filha do sr. Esco- 
lastieo Bezerra da Cunha • 
de sua esposa d . Maria BraU- 
lia Bezerra da Cunha. O ato 
religioso foi celebrado no San
tuário de Santa Terezinha, em 
Tiro], oficiado pelo padre Pe
dro Paulo Bezerra da Cunha, 
irnifo da nubente. Serviram 
de padrinhos, por parte do noi
vo, o seu genitor, Afonso

vam com as manifestações 
doc torcedores e isso podia 
conduzir a resultados muito 
desagradáveis. Verificando 
pois, que o publico estava in
terferindo, com prejuízos e- 
videntes, no meu trabalho e 
no trabalho dos jogadores, 
resolvi suspender o ensaio 
para evitar mal. meicr” .

Depois de afi-mar que sua 
autoridade não poderia ser a- 
tingida, pela incompreensão 
de torcedores apaixonados, 
Flavio chamou a atenção pa
ra o inconveniente dos en. 
saios. públicos, dizendo que 
agora, mais do que nunca, 
exigirá treinos com portões 
fechados, no Rio.

POÇOS DE CALDAS, 14 
— Logo que chegaram ac ho
tel, de volta do treino ina
cabado, os jogadores paulis
tas da seleção trataram dc 
providenciar o regrèsso ime
diato a São Paulo, aprovei
tando a licença que lhe fora 
concedida. E, antes mesmo 
que se avistassem com o téc
nico ou com o chefe da con
centração seguiram em dois 
àutomoveis, pára a capital 
bandeirante. Foram eles Bi
no, Mauro, Brãndãczirho 
Bauer, Rui, Noronha, Cláu
dio Leonidas Niiurfto n Ca. 
nhotinho, Lm numero de 10. 
portanto.

Mais tarde, verificando que 
qs paulistas haviam já deixa- 
.do Poços de Caldas, Flavio 
entendeu-sc com o chefe Plí
nio Segurado Pinto, ertabele-' 
cendo-se que seria enviada 
uma carta, por intermédio do 
Juiz Mario Bardell, que fun
cionara no treino e dirigida

U I Q U T d l l * CACAU XAVi Sf

do selecionado brasileiro nes 
ta Capital.

O quadro verde, conside
rado dos reservas, voltou a 
marcar vantagem no marca
dor. desta vez por 5x3.

O treino teve a duração de 
33 minutos e foi_ dirigido pe
lo juiz Gama Maleher.

A exemplo do que aconte
ceu em Poços de Caldas, o 
quadro reserva demonstrou 
mais segurança na defesa, 
sendo a vanguarda mais posi
tiva. A defesa dos Brancos 
não está mantendo o mesmo 
train de jogo dos ensaios rea- 
lisados na concentração.
3X1 NO PRIMEIRO TEMPO 

O primeiro tempo do en
saio terminou com ; a vanta
gem .dos verdes- por 3x1 Sen 
do os tentos marcados na se
guinte ordem: Ademir, Orlán 
do, Carlile e Ademir.

No per iodo fing.l, os reser
vas mantiveram o mesmo pa
drão dc jogo alargando a con 
agem para Cinco tentos a 

tres. Dois tentos, pdis para 
cada lado. Golearam Geninho 
Zízínho, Leonidas e Jair, uhi 
cada.

O ciisàíó apresentou como 
novidade a presença do pon
teiro canhoto SÍirião, da Por- 
tuguesa, de São Paulo, con
vocado á ultima" liora em su
bstituição a Chico. ( 
o s  QUADROS 

BKANCOS — Barbosa, Au
gusto e Wilson Eli, Danilo 
e Noronha; Cláudio (Tesoti- 
riirha), Zízinho, Otávio (Ma- 
inirho), Oiísndo (Ja'r) e Ca» 
nhotinho (Simão).

Ve r d e s  — s.áit-
tas e Mawu; .Bajaer, Rüi
(Braridpãqsinhp) ;e , Bigçdè:
Paraguaio, AdctuhC Cariifc 
(Leonidas), Geninlrq e Shnão 
(Braguinha),

DOIS PENAI-TIES *
Foram marcados1» dois pe- 

nalties contra os Verdes. O 
primeiro Otávio shôotou para 
fora e o segundo, 'cobrado

a Álvaro Barbosa, pedindo 1 por Nininhõ, oropórcionou
que fosse providenciada a a- 
presentação dos jogadores 
paulistas no Rio, até o meio- 
dia de quarta-feira.

A ordem era dirigida a to
dos, com exceção de Bino, 
cjue ficaria logo dispensado. 
Assim, o paulista Bino e Ju
venal, do Flamengo, foram 
os únicos jogadores dispen
sados após o ultimo treino 
em Poços de Caldas,

defesa de Casti-espetacuhar 
lho. }
NOVO TREINO SABADO 

RIO. 17 (Meridionjfl) — O 
técnico FlavIS Costar estabe
leceu' o segjrinte programa 

Hojbi 's.jkvi será de descatl- 
ço. Amanhã haverá um indi
vidual e'sabado; sejô realiza
do o segunUsWrKno, em São 
Januurid, possivelmente, e 
com pçcrtees íechade^.



A entrega ontem de diplomas a 
novos associados d á , U M E .
AsolepidaVe de ontem naséde daAABB

Com a i'resem,'a dc grande 
numero de assoe ado  ̂ e íami- 
lias, foi realizada ontem ás 20 
horas, nos'salPes da Associa
ção Atlética Bâtteodo Brasil, 
a solenidade promovida eon- 
juntámente pelo Clube dos Ra- 
dio-Ãmadqrcs do Rio Grande 
do Norte e-pola. Delegacia da 
Liga dos Amadores .Brasilei
ros de Rádio-Emiss§o,'para en
trega. dc diplomas, cadernetas 
de identidade e disiiht.yos, nos 
«avos associados, prs. gal. 
liina Machado, snb-phefe- do 
Estádo-Maior.do Exéijélto; cel. 
Álulsio. Moüia, chefe! de Poli- 
c;a o sr. Roq.Udo Gúrgel, di
retor de “ A, Republica” .

A sessãy, foi presidida pe’o 
sr..José Bczerra Marinho, de
legado da LARRE nêste Esta
do,1 ladeado pelos' fers.- Roberto 
Siuay Neves, José Cavalcanti 
Mefo e José Silva Leitão, res- 
petftivs-nento presidente, se
cretário e tésduMro' do Clube 
dos R4dÍP-A madores. e pelo 
padre Ailertial fila i-! residente 
ehi Çaicó-e -atoahnente em 
transito por esta capital.

Usou inicialmente da palu- 
'.Ta, o sr, José Bezerra Mari
nho, fazendo entrega dos diplo
mas aos novos associados, em 
nome dos, nua is falou em agra
decimento o sr. Rexildo Gur- 
gel.

Falara.r.-ainda os srs. José 
Silva Leitão, que proferiu uma 
palestra sob o titulo-” Agiemia- 
Vc<es Radio-amador.sticas” ; 
eug.. Sinay Neves, fazendo en
trega á Tesouraria, de um che
que fde d02 mil. cruzeiros, re-

Sabado, a ex 
posição do F0’ \ 
to Clube £Ji
j Corno já íiõticiarpo» em edi

ções. anteriores." sei á realizada 
iio próximo sàbaflti a primeira 
exposição ce retratos cio Foto 
Clube, agremiação’ que congre
ga em nossa capital. todos os 
fotografes aniãúore.s.
, Procurando apresentai- aos1 

uossos leitores maiores porme
nores sobre a primeira exposi
ção ' do- Fòto, no corrente ano. 
Píocuramos ouvir-na manha de 
hoje o seu. atual presidente* sr. 
Augpsto Severo Neto, que ’ nos 
atendeu no esclitorio (ia fp ma 
Sérgio Severo, tendo s. s. áíix-- 
maáo, de inicio, está deíihiti- 
vamelite .marcada a data de 19 
do corrente, proximo subado, 
,-er.Ud 0 local a aécie dá Cruz 
Vermelha, gentilmc.de cetüdã 
ptla sua diretoria.

‘•Esperamos que a primou a 
exposição — acrescentou -Aú- 
gusto Severo Neto*— do cor
rente ano seja das melhores, is- 
tò porque já contamos coih 12 
associados inscritos, todos pos
suidores, de trabalhos caracte
rísticos de nossa gente e cie 
nossos costumes, apresentando 
as rnpis remotas passagens de 
nos6a historia. Os motivos es
colhidos pelos associados furarn 
vá mais expressivos. Nossas 
praias foram focalizadas com 
muita felicidade, dado o inte
resse dos amadores em apresen
tarem trabalhos què lhes deno- 
ípm- nmtixptns. aproveitamentos” .

QuaAfo' ao interesse que vem 
despertando a primeira exposi
ção do ano, o o Fdto Clube, po
derá tjejt vyiif içado com o nu
mero de rlòvos socios aceitos na 
sociedade nestes últimos meses, 
o que vale dizermos figurarem 
cêrea de quarenta quadros.

Finalizando essa ligeira cn- 
tíevista. disse Augusto Severo 
Neio que “ o município precisa 
incentivar os amadores do Fo
to Clube, pois cpmo sabemos 
esta-sociedade a cada dia me
lhor Vem focalizando os pontos 
mais pitorescos da nossa cida
de, apresentando ao visitante e 
mesmo ao amigo distante de 
nõssa terra, aspectos que mui
to recomendam” .
- — Os salões da Cruz Verme

lha serão . abertos a visitação 
publica ás 19.30 hs. do proximo 
abado.

sultante de contribuições de 
amigos, para a construção da 
séde própria do Çlube dos Rá- 
dio-Amadores; sr. Antonio 
Justino Brzerra. em nome dos 
labreunos de Mossoró e o sr. 
José Cavalcanti Melo, elog an- 
do o interesse se rpre demons
trado pelo gal- Bina Machado 
ao radio-axadorismo norte-rio- 
grandense, oferecendo-lhe por 
fim uma flamula do Clube dos 
P.ádio-Amaàores do Rio Gran
de do Norte, em reconhecimen
to pelqs serviços prestados.

Em’ agradecimento, ialou o 
gal. Bina Machado, o qual 
aproveitou a oportunidade pa
ra apresentar suas despedidas, 
oh virtude de ter fixado resi
dência no Rio de Janeiro, pa
ra onde seguirá e.r breve, sen
do cm seguida encerrada n 
sessão.

Atos do 
Governo

O “ Diário Oficial”  do Esta
do publicou cm sua edição de 
hoje os seguintes decretos as
sinados pelo chefe do Executi
vo estadual:

Nomeando Terezinha Fernaíi- 
des Lopes para o cargo cie pro
fessor primário ao Grupo Es
colar "Joaquim Correia” >ia ci
dade de Pau dos Ferros o A;i- 
tonio Teixedu Filho, para as 
funções cie süb-dclegndo do DS>- 
üito Policial de Cuilé. do mu-, 
nicipio tíc Pedro Velho.

Prorrogando por trinta dias 
a comissão em que se encontra 
Severa Xaxier Giovana Monie- 
aegro, para concluir o Curso 
de Serviço Social, que vem fa
zendo na capital de São Paulo.

E dando consentimento a Jo
sé Guedes da Camara, ocupante, 
de terras ,oo domínio do Esta
do em Baixa Verde, para que 
faça empréstimo na Carteira de 
Crédito Àgricolá e Industrial 
do Banco do Brasil, sob penhor 
de suas plantações.

O secretario geral baixou na 
mesma dáta as seguintes poria-

Dispensando Elvira Lúcio Ri
beiro e Moisés Januario cie Me
deiros. das - funcõés de piofes'- 
sor' primário do Departamen
to de Educação.
1 E admitindo Luiz Chagas Se- 
gunap, jía função ide servente 
fia Contabilidade Geral do Es
tado; Emanuel do Amaral Be
zerra. na função de auxiliar de 
éscrltorio do Departamento de 
Agricultura e Francisea Jacome 
de Medeiros, ila função dç pro
fessor primário do Departamen
to de Educação.

sDIÁRIO DE NATAL
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Houve em 4 5 ,'um aumento de, qua- 
$e700o/o,sobre ò eleitorado de 3 4
De 18.959 votantes passamos a mais tle 130 mil — Cresceu a abstenção 
em 19 dc janeiro — Estatisticas oficiais sobre os resultados dos pleitos

dc 2 dc dezembro e 19 de janeiro
(Primeira de uma serie de reportagens)

Apesar das reiteradas afir- estatisticas oficiais, de 693,918 
hfáçLçs dos políticos interessa- j por cento sobre o eleitorado d.
dos no jogo de bastidores de 
qi e o problema da sucessão 
ainda não existe, a realidade 
é b.cm outra. A sucessão está 
viva,;-palpável, presente em 
todos os cálculos e conversa
ções .

No Rio Grande do Norte o 
— partido do governo — 

iliaugui-ou a luta. Lançou uma 
candidatura que foi motivos de 
longos namoros com a UDN. 
Finalrncrttcn . frac.assaram as 
tonversqçíea.c não houve acor
do. Os progressistas também 
entrara rr. no pareo da suces- 
sãd. Só a UDN ainda se man
tem calada1 .Não que nas suas 
fileiras não se cogite do pro
teína. Apesar de nebulosa
mente, com varas tendeneias, 
:e  cogita.

Esto, porem, não c o assun
to destas reportagens. O que 
vamos fazer é uma resenha, 
um retrospecto da pujança 
eleitoiai de cada corrente po
lítica nos embates passados, a 
luz de estatisticas oficiais. Só 
isto. Sem rr.ais palpites nem 
comentários.

xxx
Em .1934 os eleitores do Rio 

Grande do Norte perfaziam um 
total tle 18.959. Em 1945 tive
mos um aumento, segundo as

Reuniu-se, on
tem a Socieda
de 'Assistência 
a Psicopatas

üob a presidência do sr. João 
da Costa Machado, reuniu-se 
oute.rj, ás 20 horas, a Socieda
de de Assistência a Psicopatas,

Dentre os vários assuntos' 
tratados, mereceu atenção dos 
presentes a II Semana de Hi
giene Mental oue o Departa-. 
mento Diocesano de Defesa da 
Fé c‘ da Moral promoverá aca
to cidade, de 27 do corrente a 
8 de abril vi.ndouro. A Socie
dade resolveu colaborar no 
louvável empreendimento, de
signando, para isso, o seu con- 
sóeio, sr. Romulo C. Wandei-- 
ley pax-a pi-oferir uma palestra 
baseada em psquiatria forense.

Foram- propostos e aceitos 
novos associados e escolhida u 
primeira segunda-feira de ca
da :rlês para a realização de 
uma sessão ordinária da SAP.

O ' px-esidente referiu-se aos 
trabalhos em andamento du 
Hospital Colônia, no. bairro do 
Tirol, depois do que encerrou
a tessS .o .

P A R T ID O  D E  R E P R E S E N T A Ç Ã O  
P O P U L A R

COMICIU HOJE NO GRANDE PONTO

Pruçcdente do Sul, acha.se entre nós, o Professor 
Abel Rafael Pinto, iider ponulista mineiro e emissário 
especial do Sr. Plinio Salgado, aos Estados do Norte 
qfe pela segunda vez nos visita.

Aproveitando a sua passagem por esta cidade, c 
Diretorio Estadual do PRP promoverá hoje, á uoite. 
á® 20 horas, no Grande Ponto, um comicio de propagan 

. da doutrinaria, quando falarão aos Natalenses os srs. 
- vereador Manoel Rodrigues de Melo, Urbano Batista 
Brandão e aquele vereador populista.

Amanhã, á noite, talarão em Ceará-Minm os po
pulistas citados e. no proximo sabado, visitarão Macau 

i c  Pendências onde efetuarão comicios de propagan. 
da do P. R. P,

A[5o solicitou 
exoneração o 
sr. Custodio 
Toscano

Soubemos de fontes geralmen- 
le bem iufojmiqdú3, Carecem de 
tmxdamentó as noticias de que 
q sr. Custodio Toscano teriá so
licitado exoneração do cargo de 
.Secretario Geral dd Estado.

As referidas noticias circula
ram ontem com certa insistên
cia na cidade, acrescentai icio-se 
qiie o pedido do sr. Custodio 
Toscano traduziría atitude in- 
•«eirámenie volur.tci-ia e lería 
ligações cpnl proximo ple.lp. 
a Íiin de que o chefe do execu
tivo pudesse contar na Secre- 
.a, ia Geral com elemento mais 
úlidameníè partidário, para co- 

niUenar às forças políticas es
taduais durante a próxima canx- 
panha.

Sexta'feira no C. O o 
ínes, “ O Noivo tle 

Luiza”
G Conjunto Teatral Pcti-, 

guar, iqiçjando a sua tem
porada arüítica de 1949 le 
vará a efeito depois de s- 
nraithã, ás. 20. horas, no pal
co dó velho teatro da praça 
Augusto Severo, uni interes
sante espetáculo com a co
media em 3 atos, “ O Noivo 
de Luiza” . de Saint Clair 
Sênna.

Os papéis estão assim dis
tribuídos: “Luiza” , Ivone Nu 
nes; “Dr. Armando” , Musso- 
line Fernandes; “ Judith”, Cia 
rice Palma; “Fausto”. Paulo 
Teixeira; “Evaristo” . Marcelo 
Fernandes; “Yanda”. Procilra 
Foneeca..

Os ingressos estarão a ven
da na Bilheteria do Teatro, 
das 9 horas de hoje, em di
ante.

1934: 131.273 ressoas alis-v
radas paia as eieiç hs presi
denciais. Para uma população 
estimada e:r.; 860 mil habitan
tes, temos air.da apenas . . . .  
15,146% de eleitores.

Para a eleição de Presidente 
dá Republica foram ús urnas 
107.273 pessoas, uni compare- 
cimenio portanto de 81,539% 
e uma abstenção dc apenas 
18,461%. Nestas- eleições ío- 
ram apurados 103.111 votos 
assim distribuídos entre -os 
candidatos ao Catete:

Dutra . . . .  50.693
Brigadeiro ... 45.500
Yedtlo Fiúza.. .. 6.915
Uolin Teles . . . .  3
Votos validos para a Camara 

dc Deputados foras contados 
104.545, assim distribuídos: 

PSD , . . . .  42.460
UDN .. .. .. .. 40.397
Progressistas .. 16.993
Co.runistas 2.558
P T B ...................  775
Esta votação representava 

a seguinte percentagem:
PSD ..............  40,614%
UDN . . . .  38,640%
Progressistas 16,254%
Comunistas .. 2,274%
PTB . , ............  0,741%
Nas elei.ces de 1945 o Par

tido Social Democrático ele
geu uni senador e quatro de
putados: Georgino . AveT.no,
Dioclecio Duaite, José Varela, 
monsenhor tValfredo Gurgel e 
Mota Neto. A UDN elegeu um 
Ècnador e dois deputados: Jo
sé Ferreira, José Augusto a 
Aluiz’o Alves. Os progressis
tas éJégeram o deputado Café
M:ho.
llEâULTADÜ DAS ELEI

ÇÕES DE JANEIRO 
Vieram as eleições de 19 de 

janeiro de 1947. A população 
alistada aumentou pai-a . . . . .  
159,310. O con.parecimento 
desceu para 74,310% das ins
crições e a abstenção conse
quentemente se elevou para 
25.690%. Tomaram parte no 
pleito 11S.430 eleitores.

Dos*117.134 votos validos, os 
partidos tiveram, os seguintes:

vam a seguinte 
PSD
Op. Coligadas
(omqnstas
PTB
PRP

percentagem; 
49.438 Vo 
45,560% 
2,465% 
0,927% 
0,888%

PSD 
Op. Coligadas 
Comunistas 
PTB 
PRP
Estas votações

57.890 
53.367 
2.787 
1.086 
1.041

representa-

OS GRANDES PARTIDOS
A-União Democrática Nacio

nal e o Partido Soc ai Progres- 
si~ta eom os resultados de 
1915, tinham u r eleitox-ado que 
somados davam 54,9% do total 
do votantes. Em 1947, com a 
fusão das legendas cm. Oposi- 
ç Cs Coligadas somaram ape
nas -15 560%. O Partido So 
ciai Democrático que em 1945 
representava 40,614% do elei
torado potiguar, erx'aneix-o de 
1947 rubiu para quasi 50%. 
OS PEQUENOS PARTIDOS

Dos pequenos partidos o 
a rdor era o Part:do Comunis
ta. Nas eleições presidenciais 
representaram 2,274%. Já nas 
eleições de janeiro tiveram um 
pequeno aumento passando a 
representar no computo gerai 
2.-165%.

U Partido Trabalhista Brasi
leiro também teve um peque
no aumento no numero de vo- 
tan es: de 775 em 1945 pas- 
ra.m a figurar com 1.086 vo
tos nas ele ç.fes estaduais de 
1947.

O Partido de Representação 
Popular foi o menor dos parti
dos que disputaram as eleições 
em 1947: conseguiu 1.041 su- 
f rngios. O PRP e o PTB reu
nidos ainda não conseguiríam 
bater os comunistas no total 
de votos validos.

Nenhum dos pequenos par
tidos conseguiu eleger repre
sentantes cara á Assembléia 
Estadual que ficou assim cons
tituída: 18 cadeii-as ocupadas 
pelo Partido Social Democrá
tico e 14 pelas Oposições Co
ligadas.

As eleiçJes munic'pais de 21 
de março de 1948 serão o as
sunto da i-eportagem seguinte.

OPORTUNIDADES
VENDE-SE ou troca-se ti 

mais bem instalada Sorveteria 
de Natal , e no melhor ponto 
comercial da cidade. Tratar á 
Rua Ferreira Chaves, 154.

Fatos Policiais
Repressão ao jogo de azar
Yenfioau nossa reportagem, 

l:oje pela manhã, comprovando 
a a:ãa do Delegado do 3o Dis
trito, capitão José Ferreira 
Marinho, ter sido apreendido 
por aquela autoridade, grande 
amterial que vinha sendo usado 
para a pratica de jogos de 
azar no bain-o do Alecrim.

Em ligeira palestra que man 
tivemos com o cap. J . Mari
nho, afirmou-nos aque'e cf-eial 
está envidando todos os esfor
ços para por termo ao jogo uc 
azar ,tão prejudicial a bolsa 
popular, devido a existência Je 
i-oletas viciada., e outius mar- 
rrfagens.

Entx-e o material aprendido 
na noite de ontem, viqos va
rias tabuletas numeradas, p» 
ra jogos, de azar.

Mofa o processo 
à falta de defensor

D R  j a c o b  v o l f s o n
(t*^ó  Aperfeiçoamento n» Arfentioa) 

OLHOS; OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
* ÕPERAÇOES E TRATAMENTOS
buwcotlo: Praça João Maria, nj» 64 — f»ne: 1S71 

Consultas: — Daa 15 àa 17 horas

No dia 23 de setembro tíe 
1947, o então promotor Ader- 
son Lisboa ofereceu denuncia 
contra Oscar Mateus Rangel,, 
recolhido á Casa de Detenção, 
cumprindo sentença como co- 
autor da morte cic Otávio La- 
mariíne, crime ocorrido em A- 
carí, neâte Fstado, por volta de 
1934. Na denuncia alega o pro
motor Aderson Lisboa que Os
car IJateus Rangel dirigiu a 4 
de outubro de 1946 ao presiden
te da Republica uma carta em 
que reclamava o tratamento lhe 
era dispensado pela Justiça des
te Estado, emitindo expressões 
altamente injuriosas não só con
tra a Justiça em geral, como 
de ir.odo especial contra o Tri
bunal dc Justiça. A • denuncia 
capitula a . ofensa como crime 
previílrt no, art. 139. combina
do com (V art. 141. n. II, do Co- 
qigo. Renal.

©' pxdccsâu, depois de realiza
do o interrogatório do aéuuii- 
ciaao, se acha sem andamento, 
atualmente >rn mãos do juiz

Murilo Aranha, tendo anterior
mente transitado pelos seus an
tecessores, em vista de até ho
je não -ter sido encontrado nes
ta comarca qualquer advogado 
que se dispusesse a patrocinar 
a causa áo iéu. »

Designados pelo juizo por on
de corre o processo, já recusa
ram o patrocínio do acusado os 
seguintes advogados:
' Vicente de Souza. José Eme- 
ronciano, Claudionor de Andra
de, Alanoel Augusto Bezerra de. 
Araújo. Paulo de Viveiros. Rai
mundo Nonato. Tarcísio Medei
ros, José Nicodemos, Kerginal- 
do Cavalcanti, Paulo Gomes da 
Costa, João de Brito, Boanerges 
Soares, Djalma Marinho, Amaú- 
rí Fernandes, José Dutrra, 
Newton Fernandes, Liberalo de 
Azevedo Mala, Wxlson Dantas e 
João Jeronimo Cabral Fagun
des Filho.

O ultimo bacharel indicado 
pelo juz r.Iurilo Aranha é o 
d;. José Dutra, que ainda não 
se manifestou, sobre si aceita 
ou - pão e ijatroeinio da defesa

PROCESSADO ron
ESTRUPO
José Feliciano tle Lima, re

sidente á avenida 16, no Ale
crim, vive maritalmente com 
Augusta Ferreira de Lima e 
como esta era obrigada a vir 
a Cidade Alta, duas vezes por 
ter ana ,para trabalhar, fica
va tomando eonta da casa uma 
sua irmã de menor idade. Jo
sé Feliciano de Lima, aprovei
tando a ausência de sua tom- 
panheii-o, seduziu, chegando 
mesmo ao estropo, a referida 
menor, fato ocorrido no mês de 
fevereiro passado, em conse
quência do que fora justar oon 
tas com o capitão Ferreira Ma
rinho, que o está processando 
de acordo comí a lei.
MULHER IMPOSSÍVEL ..

Emilia de Tal, residente á 
rua Pxesidente -José Bento, 
contando mais de quarenta 
anos de idade, é uma mulher 
esterica e que em face de sua 
péssima educação, toxnou-se 
insuportável no ambiente onde 
vive. Ultimamente vem se por
tando do modo mais inconve
niente possivel, tendo as famí
lias residentes nas imediações 
solicitado providencias :a Poli
cia, para por termo aos seus 
abusos.

A Policia tomou conhecimen
to do fato e vai procede;- na 
forma da lei,
INVADIU A CASA E ATI

ROU NAS MULHERES
Foram atendidas, ontem, pe 

lo Serviço de Pronto Socorro, 
a si-a . Maria de Lourdes e sua 
filha menor, de 4 anos de ida
de, residentes em Extremos:, 
a r.bas apresentando ferimen
tos de arma de fogo.

Abordada pela nossa repor
tagem, disse-nos * Maria de 
Lourdes que um indivíduo dts- 
conhecido entrara em sua casa. 
armado de uma espingarda, 
atirando em todos e até mes
mo em sxa filha menor. Adi
antou-nos ainda que ficara fe 
rida uma outra senhora aue 
r.a ocasião encontrava-se em 
sv.a i-esidenc'a

O agressor conseguira fora
gir-se, estando a policia a -ua 
procuro

M o v i m e n t o  d o  F o r o
ü promotor Boanerges Soa 

res,' substituindo a 2a e 3a pro 
motorias, apresentou os se- 
guentes pareceres e requeri
mentos:

Fosse juntada uma copia 
supletiva no pedido de regis
tro fora do prazo do nasci
mento de Antonio Vicente
Ferreira.

— Disse nada tinha ã opor 
no requerimento de registro 
de nascimento fora do prazo, 
requerido por Sossidonio Ju- 
vino de Lima.

— Cohcordou com a avalia 
cão feita no inventario de Lc- 
úcia Dantas Ribeiro.

— Opinou se oficiasse ao 
diretor da Estrada de Ferro, 
no sentido de ser obtido o 
enderéço de José Trajano de 
Farias, funcionário da ferro
via, oara depor como teste
munha no processo em que 
cascar Firmmo Dantas é ncu- 
sado nas penas do art. 129, 
§§ 6o e 7o, por ter no dia 23 
de julho do ano passado n- 
tropelado e deixado de socor
rer Joaquim Jeronimo ds 
Silva.-

— Opinou se remetesse ofi
cio ao Secretario Geral do 
Estado, no sentido de que s.s. 
providencie para que no hos
pital Miguel Couto seja feita 
uTr a radiografia da vitima, 
em virtude dos Departamen
tos de Saude e de Segurança 
informarem não poderem rea
lizar essa diligencia. Tratfc- 
se de inquérito sobre a fra
tura que teria sofrido um 
funcionário dos Correios c 
Telégrafos-, quando empurra
do pelo colega.

— No desquite judicial em 
que é autor Francisco Luiz, 
empregado da Estrada de Fei
ro, e ré Severina Pereira, o- 
pinou no sgntido de ser sus
penso o desconto do salario- 
famiha e ser telegrafado ao 
Juizo de Itarétama, no sen
tido de ser devolvida a pre
catória para lá dirigida.

— Enviou ao juiz , Murilo 
Aranha nove requerimentos 
de registros de nascimento 
fora do prazo, sendo oito com 
o despacho “junte-se uma 
prova supletiva” e um com 
parecer favoravel.

—Enviou ao juiz Arnaldo 
Neto quinze requerimentos 
de registro de nascimento fo
ra do prazo, sendo um com 
parecer favoravel e 14 com 
o despacho “Junte-se uma 
prova supletiva” .

—- Disse não necessitar 
substituir a testemunha fa
lecida Rosemiro Silva, no 
processo em que Leocadio 
Ferreira da Rocha Fiiho ó-a- 
cusado nas penas do art. 129.

M o v im e n to  
no Pronto 
Socorro

Foram atendidas, pelo Ser- 
v'ço de Pronto Socorro, nos 
Últimos dois dias, as seguinte, 
pessoas:
ANTE-ONTEM 

Scverino Leopoldo, dc 20 
anos de idade, earvoeiro, resi
dente á av. oito, com um golpe 
na rotola da perna esquerda.

— Maria de Lourdes, de 18 
anos de idade, residente em 
Extremoz, com uma ferida pe
netrante, devido disparo Je ;;x-- 
ma de fogo.

— Terezinha Queriuo. de 
4 anos de idade, residente em 
Extremoz, eom uma ferida pe
netrante na face, provocada 
por,disparo de arma de fogo.

— Lindalvo da Silva Nasci
mento, de 19 anos de idade, 
verdureix-o, residente á rua do 
Motor-, com uma ferida incisa 
no olho esquerdo.

— Francisco de .Assis, de 31 
anos de idade, comerciante, re
sidente á rua Amaro Barreto, 
com ferida incisa no braço es
querdo .

— Afonso Henrique Cortês, 
de 19 anos de idade, estudante, 
com umi corte na palpebra do 
olho direito . -

- -  José Honorio da Silva, de 
33 anos de idade, operário, x-e- 
sidente á rua Boa VUsta, com 
unia ferida incisa nobraço di
reito .
ONTEM

João Calisto fassíano. de 45 
anos de idade, agricultor, re
sidente em; Santa Cruz, com 
fratura da perna esquerda.

Festà domingo 
no BrasiUClub

Em cumprimento ao seu pro
grama de festividades sociais, a 
diretoria do “ Brasil Clube”  fa
rá realizar no proximo domin
go, em seus vastos salões, uma 
alegre manhã dançante, que se
rá abrilhantada pela orquestra 
do proí. Napoleão Picado.

A referida festa, que vem 
sendo aguardada com grande 
interesse pelos associados da
quele elegante sodalieio. será 
iniciada ás 9 horas, prolongan- 
do-se até ao meio dia, devendo 
decorrer em meio a grande ani
mação e brilhantismo.

Os socios terão díx-eito a in
gresso, com- a apresentação do 
recibo eoi respondeute ao mês 
em curso

§ 6o, por ter atropelado Ar- 
lindo Fioncisco Queiroz no 
bairro das Rocas, em 31 de 
março do ano passado, por so 
conformar o representante do 
Ministério Publico com a pro 
va feita.

— Pediu a condenação nãs 
penas de multa no grau mi- 
nimo do art. 137. do Codigo 
Penal, dos acusados João 
Cadmo Cavalcanti. ítalo de 
Carvalho, Arilto^Luz e Joa
quim Leite, por terem no dia 
1 de agosto, nas proximida
des do Bar Cruzeiro se agre
dido mutuamente. Os advoga 
dos de defesa pleitearam a 
absolvição dos acusados.

— Em contraminuta de a- 
gravo, pediu ao Tribunal dc 
Justiça julgasse improceden
te o agravo em que Felinto 
Manso pleiteia1 a adjudicação 
de um prédio á rua dos Paia- 
nazes, pertencente á massa 
falida de Paulo Bezerra.

— No proceso em que Pe
dro Severino da Silva ô acu
sado nas penas do art. 1551 •§ 
4o n° I, por ter roubado mer 
cadorias da cantina da Base 
Aerca, pediu fossem os autos 
remetidos ao procurador ge
ral, afim de ser nomeado ou
tro promotor, por ser advo
gado do réu seu cunhado. An
tonio Soares Filho e lembran 
do certas irregularidades 
que existem no referido .pro
cesso, para que s-e evitem 
possíveis nulidades.-

— Pediu o depoimento pes 
soai de Julio Fernandes de 
Macedo, residente na rua 
Borborema 1.115, para depor 
como testemunha no proces
so em que Francisco Bernar- 
dino de Sena, João Antonio 
da Rocha, Cicero Sabino da 
Costa, Severino Freire Dintz, 
e José Ferreira de Oliveira 
são acusados nas penas dp art. 
155, § 4o n°s I e III, combi
nado com o art. 12. n° II, tu 
do do Codigo Penal, por te
rem na noite de 9 de dezem
bro de 1945 roubado um mo
tor elétrico perteqcente ^ao 
exercito americano.

O juiz Arnaldo Neto acu
mulando feitos c'as quatro 
varas de Direito da capital, 
proferiu os seguintes atos:

— Maqdou dar vistas ao pi;o- 
xnotor. Boanerges Soares, do 
inquérito em que é apusado Pe- 

"dro Antonio dos Santos, vulgo 
“ Doidelo” , de ter assaltado e 
rgubado uma residência nesta 
capita'.

— Designou as seguintes au
diências: Dia 17, o iiiterrpgatO- 
i io dos réus Romeu José de 
Brito, Severino Joaquim do 
Nascimento e Paulo Quéirozi. a- 
cusados i:as penas do art. 129 
do C. Penal. Dia 19. audiepoia 
especial, em que será ■ - ouvida 
Maria Luiza da Silva, ftitora üe 
txtoa menor que pede habilitá- 
ção para casar. Dia 31. inquiri
ção. das testemunhas, üe defesa 
no processo em que é acusado 
João Muniz de Oliveira, çoMo 
incurso nas penas do art. 129.

— Homologou o acordo enire 
(Continua na 4a p a íi) -

! Ouçam Z Y B -5  \ 
Radio Potí }

A C I Ü A Ü H
Nos dois cartórios de Re

gistro Civil desta capitai, lia 
conformidade do que noticiou 
este vespertino em sua sec- 
ção competente, foram fei
tos no período de 3 dias 21 
registros de óbitos, dos quais 
3 de pessoas adultas e 16 dc 
crianças de idade que variam 
entre os primeiros dias e os 
3 anos de vida. Dessas cri
anças, a v quasi totalidade, 
morreu courmenos de um ano 
de idade. Atentem todos pa
ra essa brutal estatística: 
De 21 obitos, 16 foram re
gistrados entre seres que 
mal nasceram, o que signifi
ca pura e simplesmente mi
séria, doenças, falta de as
sistência e ignorância. Con
tinuamos assim a ser corta
dos em HOs4à própria-.carne, 
numa estatística brutal de 
mortalidade infantil. E é 
fuc'l constatar a veracidade. 
Quem é que saindo á rua não 
se depara quasi sempre com 
enterros (je crianças?

O problema da mórlalidado 
infantil no TJrasil tem sido 
abordado sob vários aspec
tos e é fora de duvida que o 
■Governo Fedwal está mes
mo ensaiando o- primeiros 
passos para -^tacá-lo com r*- I 
gor. Infelizmente, porém, 
estamos muito longe ainda 
de contar com medidas po
sitivas senão para a solução, 
pelo menos para uma dimi
nuição gradual do numero 
de perdas humanas.

Dispoiul;, de poucos recur
sos, o Governo do Estado nãó 
pode tomar a si o grave pro- 
b'etna que dia :t dia angus
tia mais, todos os que de 
frente encaram a situação da 
mortalidade infantil em Na- 
tr-1.

A simples leitura do regis
tro de óbitos no noticiário 
dos jornais dá uma palida 
idéia do nosso atrazo nesse 
terreno. Será que é um con
solo afirmar que em outros 
Estados está ocorrendo o 
me“m<>7 — V .



Para sustar! o preenchimento das vagas
—  ti •«* ...... . ' " ' ' nri lgr" n'1~ r" ~ * -----^

0 pedido feito ao 
T , S . E . pelos j í  
comunistas

RIO, 18 (M.) — Os ex-depu
tados comunistas Abilio Fer
nandes, Agostinho Dias de Oli
veira, Alcedo Coutinho, Carlos 
Marighela, Gervásio Gomes de 
Azevedo, Gregorio Bezerra, Jo
sé Maria Crispim e Maurício 
Orabois, por seu advogado Nel
son Werneek de Castro, depi- 
ram ao Tribunal Superior E- 
leitoral que íaça sustar qual
quer preenchimento das vagas 
dos exparlamentares comunis
tas, não operando os efeitos da 
lei 648 de 10 de março corren
te, até que o Supremo Tribu- 
pal Federal se pronuncie sobre 
o mandado de segurança que 
requereram a 4 de fevereiro de 
1948.

Noticias a 
“ MoridfonaJ” 
para o Rio Gran 
de do Norte j "

DIÁRIO"DEi NATAL
ORGÂO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS" 

Fundado un 18 de Setembro do 1939
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Admite j i n d a .o  .acordo.na p o litic a >  R. G. do Norte
Dec!arações'do s r  José Arnaod--Óferecido’ á UDN o cargo device-governador

PASSARA’ A TER AUTO
NOMIA ADMINISTRATIVA

RIO, 17 (Meridional) — O 
Ministro da Guerra expediu 
aviso, determinando que „.o
Q.G. do Subcomando da 7a 
D. I., sediado em Natal, pas
se a ter autonomia adminis
trativa, de acordo com o dis
posto no artigo 25 do Regu
lamento de Administração do 
E xercito___

Atos
Governo

• O chefe do governo assinou 
ontem os seguintes decretos, 
publicados na edição de hoje 
do DIÁRIO OFICIAL do Esta
do:

Nomeando o cabo Severmo 
Pinheiro Bastos para as funções 
de sub-delegado do Distrito Po
licial de Lage Pintada, do mu
nicípio de Santa Cruz; Isauro 
Cajnilo de Oliveira, para as 
funções de primeiro-suplente de 
Delegado do Interior do muni
cípio de Apodí; o seguindo-sar- 
gento Luiz Vieira Gomes, para 
as funções de sub-delegado do 
Distrito Policial de Japí, do 
município de Nova Cruz; e An- 
tonio Bezerra Santiago, para o 
cargo de arquivista do Depar
tamento de Segurança Publica.

Designando Gerson Duma- 
resque, professor de Metodolo
gia Geral da Escola Normal de 
Mossoró, para a cadeira de 
Prática de Ensino da Escola 
Normal de Natal; Raimundo 
Nonato da Silva, professor de 
Higiene da Escola Normal de 
Mossoró, para’ a cadeira de So
ciologia Educacional da Escola 
Normal de Natal; e o l.° sar
gento Antonio Rosendo Pires, 
para a função de delegado do 
interior, da Delegacia de Poli
cia dc Macau.

Prorrogando por 30 dias o 
prazo para a professora Rai- 
munda Vieira de Andrade, to
mar posse no cargo para o 
qual foi nomeada em feverei
ro ultimo.

Exonerando o 3.° sargento 
Maíaldo Guerra de Oliveira 
Magno, das funções de l.° su
plente de Delegado do Interior 
do município de Apodí: e An
tonio Pontes da Costa, das fun
ções de sub-delegado do Distri
to Policial de Japí do muriici- 
pio de Nova Cruz.

E dando consentimento a Ân
gelo Mariano Neri, ocupante de 
terras do dominio do Estado 
em Baixa Verde, para que fa
ça empréstimo na Carteira de 
Crédito Agrícola e Industrial 
do Banco do Brasil, sob penhor 
de suas plantações.

RIO, 18 (Meridinal) — 
Quando se encontrava no Se
nado onde fôra se avistar cam 
e senador Georgino Avelino, 
procuramos ouvir sobre a po
lítica do Rio Grande do Nor 
te o deputado pessedista Jo
sé Arnaud.

O representante potiguar 
que - hoje um dos grandes in 
dustriais do Estado nortista, 
e elemento de destacada pro
jeção no cenário político es
tadual, prontamente aquies- 
ceu á nossa solicitação. E á 
nossa primeira pergunta res
pondeu-nos;

— “O Governador está fa
zendo uma grande adminis
tração, fazendo o que nenhum 
outro governador conseguiu 
fazer no Estado. Já hoje os 
lideres ^da UDN não escon
dem e não deixam de fazer 
eiOgios os mais justos á ad
ministração proveitosa do g o 
vernador Jos- Varela, ífue 
tão profundamente empenha
do está no trato dos negocios 
públicos, que não teve tempo 
ainda de vir ao Rio como o 
fazem outros governadores.

candidatura do senador Geor 
gino Avelino, mesmo que 

que para iso seja necessário 
caminharmos para uma luta
politico” .

APOIO UNANIME

Dando detalhes dos enten
dimentos que ocorreram para 
a concretização de um acordo 
informou ainda o deputado 
Jsé Arnaud:

— Reunida a Comissão E-
—  i . - v  —

xecutiva. do . partido, que foi 
presidida pelo governador 
José Varela, fui eu incum
bido por s. excia. de expor a 
Comissão o que se estava pas 
sando. Fiz ciente aos meus i- 
ilustres colegas da Comissão 
Executiva das conversações 
havidas e solicitei da mesma 
Comissão a sua solidariedade 
á candidatura do senador 
Georgino Avelino, o que con
segui por unanimidade de vo 
tos

Concluindo suas declara
ções acentuou o depu**!o Jo
sé Arnaud que o Rio Grande 
do Norte se encontra em ab
soluta paz, gozando de um 
ambiente de trabalho e de 
progresso e o PSD potiguar

absolutamente solidário com 
a política que, no plano fe
deral, vem desenvolvendo o 
presidente Dutra, de quem 
sempre recebeu as melhores 
provas de solidariedade.

Segredos atomScos dos EE. UU. 
fornecidos ao governo russo

VITORIA DO PSD

Em relação á política — con 
tinou o deputado José Arnaud 
— há duas candidaturas lan
çadas: q do senador Georgino 
Avelino, pelo PSD e a do de
putado Café Filho pelo PSP, 
Como é do conhecimento da 
Nação, o PSD venceu todas as 
lutas políticas em que se em
penhou nc Estado, tendo naz 
eleições de 19’ de janeiro, para 
Governador levado de venci
da a coligação constituida 
pela UDN e PSP, que hoje se 
acham separadas.

Quanto á vitoria do PSD no 
Estado, acreditamos ser cer
ta por estar o partido unide 
coeso” .

WASHINGTON, 18 (UP) — 
O deputado Carl Vinson, da 
Geórgia, presidente da Comis
são das Forças Armadas da 
Camara, declarou que dera ini
cio a um formal inquérito so
bre a transpiração de informa- 
çifes secretas militares.

O deputado Mahon. demo
crata pelo Texas, falando na 
Camara acusara oficiais mili
tares e a Comissão de Energia 
Atômica de “ permitirem a en
trega á imprensa e a nossos 
inimigos potenciais de impor
tantes segredos militares” .

missão de Energia Atômica 
“ tornou recentemJente á dispo
sição do publico e de nossos 
inimigos potenciais o que po
de com propriedade ser chama
do de mapa de bombardeio, 
dando a exata localização de 
todas as nossas instalações 
atômicas” . Acrescentou que “o 
tempo não permite referencia 
a desaconselhados relatos so
bre o progresso da guerra bio- 
iogica e a citação de outras 
indisciãÇõfes dentro e fora do 
governo. A imprensa, entre 
outras coisas, cita incesSarte-

0 deputado Case, republica- menta as discussões secretas

PREÇO DO DÍA 
CR.$ 0,80

ACREDITA NUM ACORDO

— Acredita na possibilida
de ainda de um acordo do 
PSD com outras correntes po
líticas? — indagamos do re
presentante ■ potiguar, que, 
prontamente respondeu:

— Acredito que possamoi 
ainda fazer um acordo com a 
UDN, mantendo-se natural- 
mente a candidatura do se
nador Georgino Avelino.

Quando esteve em Natal _o 
senador Georgino Avelino, f i 
zemos uma reunião da Co
missão Executiva, a  que com
pareceram o deputado José 
Augusto, meu particular ami
go, sr.. Dinarte Mariz, grande 
lider da UDN no Rio Grande 
do Norte e o deputado Aloi- 
sio Alves, também de grande 
influencia política no Estada 
e nos do PSD. No desejo de 
concretizarmos um acordo 
que trará benefícios para o 
Estado oferecemos á UDN 3 
vice-governança alem de três 
cadeiras na representação fe
deral. A UDN voltou para u- 
ma reunião de elementos do 
PSD com outros da UDN e 
infebzmente, não nos foi pos
sível a chegar a bom termo, 
realizando o desejo de todos 
os bons riograndenses: a paz 
política no Estado.

A UDN pretendia para rea 
lizar o acordo, a retirada do 
nome do senador Georgino A- 
velino aceitando nomes ou
tros de elementos do PSD. «o 
tre os quais o deputado Ma
noel VaTela, lider de nossa 
bancada estadual, do sr. Ma
noel Gurgel, atual presidente 
da Asociação Comercial e o 
meu. E’ escusado dizer que o 
PSD não podería retirar a

no, e o lider democrático Mc 
.Cormack, de Massachusetts, 
exigiram investigação parla
mentar sobre as origens desse 
material e os meios de inter
romper o fluxo,

A discussão Verificada na 
Camara dos Deputados centra
lizou-se na recente publicação 
por uma revista nacional (For
tune) de fotografias das insta
lações atômicas. Vários ora
dores, no entanto, menciona
ram outros relatos publicados 
sobre assuntos militares, como 
por exemplo a maneira de se 
bombardear a Rússia.
PLENA EXPLICAÇÃO

Vinson disse aos jornalistas 
que escreveu ao secretario do 
Ar, Symington, pedindo “ ple
na explicação” do material h°- 
pouco publicado sobre pianos 
da Força Aérea e sobre os su
geridos alvos de bombardeio 
na Rússia.

Mahon declarou que a Co-

entro chefes de estado maior, 
informações ditas sobre como 
esperamos bombardear seten
ta objetivos russos, informes 
áobre o conteúdo dos mapas 
mais secretos do Pentágono 
(GG do Exercito)” .

DE GRANDE VALOR PARA
A RÚSSIA

Mc Cormack disse que ás 
fotografias das instalações de 
energia atômica' eram de gran
de valor para a Rússia, que 
de boa vontade teria pago “ mi
lhões de dclares” pelas foto~ 
publicadas. .

Decisivo para a politica nacional 
o encontro Dutra-Milton Campos
Será um ponto de,apoio paraf íntu 

ra decisão d a ]U .D .N .
RIO, 18 (Meridional) — Um 

ambiente de indisfarçável nei- 
vosismo existe nas altas rodas 
partidárias, em: .consequência 
do próximo entendimento en
tre o presidente Dutra e o go
vernador de Minas Gerais. E’ 
opinião geral que será decisi
vo para a politica nacional, es
se encontro, destacando-se an
tes de tudo que o problema da 
unificação cíe Minas antecede 
ao da própria sucessão.

A direção do PSD n§o se 
sente satisfeita por ficar num 
plano esquecido, mas os pes- 
sedistas partidários do gal. 
Dutra argumentam que o pre
sidente representa. afinal, o 
proprío ^PSD e que se alguma 
.■ousa poderia julgar-se ofendi
da, seria a direção da UDN. O 
Partido Republicano, no entan
to, está a par dos entendimen
tos e êstes foram ultimados 
pelo sr. Artur Bernardes.

CONFIANÇA NOS ENTENDI
MENTOS DE PETROPOLIS 
RIO, 18 (Meridional) — Al

to prócer da direção da UDN 
nos informou que o encontro 
do governador de Minas com 
o gal, Dutra,, será o ponto de 
apoio para qualquer decisão 
futura da UDN com relação á 
sucessão presiclenciql. Confia 
a UDN no sucesso dos enten
dimentos de Petropolis, anun
ciando ainda que dai poderão 
surgir acontecimentos de ca
ráter nacional, visto como se 
terá bem claro o pensamento

dc. governador de Minas e o 
d<j' presidente da Republica. 
OUTROS GOVERNADORES 

SERÃO CONVIDADOS f 
POR DUTRA
RIO, 18 (Meridional) — Fo

mos informados que o gal. Du
tra pretende convidar outros 
governadores a se pronuncia
rem sobre a sucessão presiden
cial . Somente depois de todos 
esses entendimentos, que serão 
iniciados sábado com o gover
nador de Minas, levará o s*al 
ÜPtra seu esquema aos part - 
dos.
SEGUE HOJE PARA O RIO 

O SR MILTON CAMPOS
BELO HORIZONTE. 18

(Meridional) — Afim de se 
avistar com o presidente Du
tra, o governador Milton Cam
pos deixará estd capital hoje 
pela manhã, de automóvel, em 
companhia do sr. Pedro Ale.i- 
xo, secretario do Interior.
■ Ao cair da noite deverá es
tar em Petropolis.
PROVOCA INQUIETAÇÃO A 

ATITUDE DE DUTRA 
RIO, 18 (Meridional) — O 

“ Correio da Manhã” , a propó
sito das gestões de Dutra so
bre a politica sucessorial, diz: 
“ Está provocando inquietação 
nos meios políticos, a atitude 
do gal. Dutra, procurando se 
entender sobre a sucessão pre
sidencial, co n os governadore.s 
e não com os eartidos, cujas 
nrincipais figurV não escon
dem desgostas e contrarieda
des” .

NANQUIM. 18 (U.P.) — O 
Yuan legislativo discutiu

Case disse que perguntara â 
comissão de Energia Atômica 
sobro as refgridas fotografias 
e tinha a impressão de que as 
autoridades imilitares eram as 
responsáveis pela liberação 
das mesmas. E disse mais que, 
já que as autoridades militares I 
não aceitavam a responsabili / À |A . , «
dade pela divulgação de infor- f\  |T|Q i OI I G V o  U C  
maç.êes secertas, deveria o Con 
gresso investigar a fim de des
cobrir os culpados.

Não chegou a uma solu
ção o Yuan Legislativo

Protesto daf Federação 
dasmulheresdeS.Paulo

imigrantes

Teve ganho de causa o 
ex-empregado da 

S.P.N. Mata- 
razzo Ltda.
O Tribunal de Justiça do Es

tado, por uma de suas turmas, 
vem de julgar a apelação in
terposta pela Soejedade Paulis
ta de Navegação Matarazzo Li
mitada, contra a decisão do 
juiz de direito de Baixa-Verde, 
que em substituição ao de Ma
cau, julgou procedente a ação 
proposta por Leoncio Miranda, 
ex-empregado daquela firma, 
o qual reclama ordenados e co
missões referentes aos serviços 
prestados àquela importante or
ganização do grupo Matarazzo. 
Segundo cálculos aproximados, 
a quantia a ser paga é superi
or a Cr.$ 400.000,00.

O des. Adalberto Amorim, re
lator do feito, confirmou inte
gralmente a sentença, que in
clui também honorários de ad
vogado, na base de 20%. Acom
panhou-o o des. Eurico Monte- 
negro. votando, porém, pela, 
reforma da decisão, o des. Felix 
Bezerra.

O sr. Leoncio Miranda teve 
como patronos os advogados 
Ewerton Dantas Cortês e Ro- 
mulo C. Wanderley.

S. PAULO, 17 (Meridio
nal) — A  Federação das Mu
lheres de São Paulo, desmen
tindo o noticiário publicado 
eSn alguns jornais, que lhe 
atribuem atividades subver
sivas e depois de esclarecer 
os fins a que se destina a en
tidade, informa que nesta da
ta acaba de dirigir ao secre
tario geral da ONU o seguip- 
te telegrama;

“A Federação das Mulheres 
de São Paulo, em luta pela 
paz e por uma vida melhor, 
vem perante vossencia pro
testar contra a coação que 
sofre das autoridades poli
ciais, por não se justificar 
essa atitude das autoridades 
policiais brasileiras, conside-

Apreendido vul
toso contrabando

BELEM, 18 (Meridonal) — 
A Alfandega apreendeu vulto
so contrabando a bordo de um 
avião das Linhas Aéreas Inter
nacionais, empregado no trans
porte de peixes de Belém para 
a Venezuela.

Trata-se de projetores cir.e- 
matográfiòos, voitimetros, pick 
ups, tudo avaliado em oitocen
tos mil cruzeiros.

“ 0 P S D , apesar de'tuik>, saiu vitorioso”
Ouvido o sr. Costa Neto sobre as eleições em S. Paulo

RIQ, 18 (M.t — Sobre as e- 
leições realizadas em vários 
municípios paulistas, a reporta
gem ouviu o sr. Benedito Cos
ta Neto, qué declarou o seguin
te: “ O PSD, apesar de tudo, 
saiu vitorioso. À policia do go
vernador Ademar de Barros, 
depois de haver castigado e hu
milhado a população de Jales, 
(durante mais de três semanas,

acabou sequestrando dois mása- 
rios e um candidato a vereador, 
sobre cujo paradeiro nada se 
sabe até o momento. Assim 
mesmo, vencemos pela maioria 
de 198 votos, fazendo o prefeito 
e oito vereadores à Camara lo
cal, tendo o sr. Ademar de Bar
ros feito apenas cinco” .

Informou ainda que hoje ou

amanhã exibirá da tribuna da 
Camara, diversos documentos, 
inclusive os autos de corpo de 
delito dos eleitores espancados 
pela policia. Nessa oportunida
de, apresentará à mesa um re
querimento solicitando a no
meação de uma comissão para 
apurar os fatos ocprridos no 
Estado, sob a responsabilidade 
do governador paulista.

rando-se que o Brasil é mem
bro da Organização das Na
ções Unidas, cujos postulados 
garantem a liberdade de as
sociação e pensamento, espe
cialmente em se tratando de 
uma luta pela paz, que é o 
anseio de toda a ’ 
de.”

RIO, 18 (Meridional) — A 
maior leva de imigrantes re 
cebida pelo Brasil, depois do 
acôrdo firmado com a Organi
zação Internacional de Refu
giados, chegou aqui a bordo de 
um transporte norte-arrerica- 
no. O barco eni apreço proce
deu de Gênova. A leva era 
constituida em grande parte, 
por mulheres, em numero de 
ouinhentas e crianças, cerca de 
350.

Os imigrantes íoram trans
portados pada a ilha das Flo
res, a fim de serem posterior- 

__ mente enviados a seus desíi- 
humaniua- | nos, de acordo com as respec

tivas profissões.

Acompanhará o Presi
dente Dutra aos EE.UU.
Comunicação feita jpefo Sena
dor José Ferreira de Souza

RIO, 18 (Meridional) — O 
senador Ferreira de Souza co 
municou aos seus pares que

havia recebido do ministro 
das Relações Exteriores um 
convite para integrar a co
mitiva do presidente da Re-

publica na próxima viagem 
aos estados Unidos, do que 
já dera conhecimento á Co
missão Diretora do partido e 
recebera a aquiescência.

Homenageado o Gover- i

VaeQiurchilIaos 
lEstados Unidos

nador e autoridades pe
lo adido naval 

britânico
Ao meio dia de hoje. no 

Grande Hotel, o Adido Naval 
Britânico atualmente em visita 

esta Capital homenageou o 
Exmo. Governador José Augus
to Varela e autoridades milita
res aqui sediadas com um al
moço o qual teve o compa re - 
cimento de personalidades da 
colonia britanica em Natal. Par
ticiparam como homenageados 
além do Governador José Va
rela, o General José Bina Ma 
chado do Estado Maior Geral, 
Comandante Batista Coelho di
retor da Base Naval e Major 
Neiva da Base Aérea de Natal. 
Na edição de amanhã divulga
remos novos detalhes da home
nagem,

LONDRES. ia.<UPi — Chur- 
chill partirá amanhã para os 
Estados Unidos, a bordo do 
“ Queen Elizabeth” . Churchill 
deverá visitar Truman e aten
der outros compromissos em

Dois parlamentares inte
grarão a comitiva presiden
cial, sendo o outro represen
tante, o deputado Souza Cos
ta, do PSD gaúcho.

| chegar a uma solução, a abo
lição do "estado de rebelião 
comunista” e poderes de. emer- 
gencia ao Presidente, em vista 
das conversações de paz com o.: 

‘comunistas. Os debates se fize
ram em torno cie uma resolu
ção. solicitando a revogação 
das "medidas constitucionais 
temporárias, durante o período 
de crise nacional e do término 
cio estado de rebelião comunis
ta". A resolução foi assinada 
por uma comissão de legislado
res chefiados por Shin Shaou 
Sin.

Aberta a concorreir 
cia para a construção 
do novo prédio da 
Delegacia Fiscai

Segundo foi informada a 
nossa reportaçem, acaba de 
receber a Delegacia Fiscal do 
Tesouro Nacional, neste Es
tado, autorização para aber
tura d cconçorcncia publica 
para construção do novo pré
dio para aquela importante 
repartição federal.

O novo edifício que terá 
três pavimentos, deverá ser 
erguido na esplanada Silva 
Jardim, no bairro da Ribei
ra. Para os serviços iniciais 
cie construção já se encontra 
á disposição da referida De
legacia uma verba de eerca 
de um milhão e oitocentos 
mil cruzeiros.

Linha defensiva do M ar 
do Norte até a Sníça—

LONDRES, 18 (UP) — A 
Europa Ocidental .trabalhan
do de acordo com o recem a- 
provado plano de defea, pre
tende reafirmar-se antes da 
importante crise diplomática 
com a Rússia, que é espera
da para o proximo verão. O 
programa d^ defesa aprovado 
pelas cinco nações da União 
Ocidental determina que ca
da nação arme-se na medida 
do possível e solicite aos Es-

Boston, Nova York e outras ci- j tados Unidos o material be- 
dades. I lico que a Europa não possa

RegFessoujO[ministro|ddDinamarca
COPENHAGUE, 18 (U.P.) — 

O ministro do Exterior da Di
namarca, Gustav Rasmus, re
gressou de Washington, onde 
entabolou negoaiações sobre o 
Pacto do Atlântico Norte e a- 
nresentará um relatorio ao nre- 
mier Hans Hedorft, sobre suas 
discussões com secretario de 
Estado norte-americano Ache- 
son e outros altos funcionários

dos Estados Unidos.
Amanhã seu relatorio será de

batido durante uma reunião do 
gabinete, devendo ser o mesmo 
enviado ao comitê das relações 
exteriores do Parlamento, se
gunda-feira próxima. Circulos 
bem informados dizem que o 
Parlamento não estará em con
dições de discutir o Pacto an
tes de terça ou quarta-feira.

fabricar. O programa de de
fesa da União Ocidental foi 
elaborado . a portas fechadas. 
Entretanto, sabe-se que a 
Conferência decidiu traçar li
ma linha de defesa, que par
te da Suissa ao longo do Rio 
Reno até o Mar do Norte. Isto 
exigirá que cada uma das cin
co potências mantenha em 
expectativa determinadas for 
ças de terra e, em certos ca
sos, unidades da marinha e
da aviação. Admite-se que o 
plano solicitará que a França 
forneça 24 Divisões, a Grã- 
Bretanha, seis, a Bélgica, tres 
a Holanda duas e o Luxem
burgo uma. Esse potencial é 
menor do que o proposto ini
cialmente pelos peritos em 
defesa quando foram elabo
rados os planos experimen
tais em Paris. Sabe-se que 
as propostas iniciais foram 
reduzidas, depois que os mi
nistros consultaram os peritof 
economicos sobre aé que pon 
to o rearmamento poderia ser 
efetuado sem prejudicar a 
recuperação da'Europa,
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0 plano do S.
Francisco

uma aventura
ASSIS CHATEAUBK1AND

ACTA DIURNA

PETROPOLIS, 24 — Mais 
cedo do que poderiamos es
perar, precipitou-se a catás
trofe econornica da Argenti
na. A seguir (escreva-se o 
que estamos dizendo), assis
tiremos á derrocada política.

para dar o involucro de jor
nadas oratórias, de gestos e 
atos defraudadores o fulgu
rante patrimônio' civico a 
democracia irmã. Quase um 
século de vida constitucional 
talhou a Argentina para o

A Cernirão do ,ta 'c  do^aff- 
Francisco pedut, num despa 
cho exariulof -'tn processo or 

V tfiiüo do Ministério da Faztn 
da, que as importune a.? distri
buídas aos diversos Ministérios 
para a eyecução de obras na
quele vale, fossem depositadas 
no Éanco .do. .Brasil. 1 ’ 1 dos 
diretoria, da referida tomisíSo 

•>"'•èselaròtéu o 'senti.Io da solici- 
‘ d ação dzendo .cjVo se tratava, 
d/apenas, efê .unia-r. fedida visam 

. dp-facilitar a .- movimentação 
>;> dâs* importâncias, m&s qus ca, 

da crédito continuaria, a dst ri, 
,to aó respeètivo Ministóro en- 
cap-regado de qumprir a iua 

i parte n©■■•conjunto das çbras. 
.Vislg: -̂ efh verdadq 'que ao ser 

criada a .Comissão .do Vale do 
i-, São Francdco. ficou este orgáo 

com a - incumbin-:»» ile fiscali
zar a vrovime-rcacão ctc ss-.s,

1 mesmos crédito: Entiefantó
, a sua prmcipr-l inciir.ioencia 

não é eséa, e si.u :> lo elabo
rar o p'ano geral das obsas 
nr.quela vasta regulo, que o 
ateai governo empreende" com 
o objetivo de recupera-d a eco 
nomicamente rara o pais. Não 
entendemos a rasão do pedido 
ainda mais.porque a fiscaliza
ção pede ser exercida sem que 

' os créditos consignados a ca 
da Ministério passe li ás coa 
ias correntes do Banco do Bra-

í Por enquanto, o :;vc há na 
realidade c um ; l.mo t!e emer
gência, para não se .perder 
(" t oo á espera do plano geral. 

r~,3 A,? obras que competem a c-a- 
dg Ministério — foi aliás ve- 

*' uVirsdo — pedem ser atacadas 
„ desde logo se n prejuízo do que 

se venha a conceber futura

política social primaria e de

R E T R A T O  D O  B R A S IL

As consequências de certos papel que ela representa no 
erros tão inelutáveis. Uma hemioferio. Em nome de uma 

nação deste século não pode 
sob prejorto de preservar a 
sua independencia (que nin
guém de resto ameaçava nem 
ameaça), arremessar-se á po- 
Jitica de hermetismo, á qual 
o general Peron lançou a Re
publica platina,

Com um paroximo de in- 
guagem hitlerista ou musso- 
liniana o ditador argentino 
tenta reproduzir o fenôme
no dos seus dois colegas eu
ropeus, que pagaram com a 
vida as próprias tropelias per 
petrada? com o nome de Ipqs 
grandes comunidades civil: 
zadas. E também Rosas apa
rece timidamente na fimbria 
do horizonte, iluminando de 
uma luz baça de querosene, 
as profecias ingênuas do che 
e do executivo do Prata ç 

seus sequazes.
O general Peron esquece 

que chegou atrasado. O ui.i- 
mo expresso de Berlim par
tiu e ele esqueceu de toma- 
lo. Assediam-no, em 1949, os 
roteiros do totalitarismo na-: 
zigta, que levariam a Alema
nha á perdição, ontem, e á 
servidão política, hoje.

E s t á  enfrentando o 
presidente argentino u- 
nia era que não - mais a sua, 
olvidando que a multidão de 
imponderáveis, que construi
ram a grandeza eíemera do 
tirano alemão, foi a mesmi 
que o levou á ruína. Com o 
grosseiro conteúdo ideologico 
de uma eloquência frenetica, 
o que o general Peron revi
ve é uma instituição muito 
nossa conhecida e que é o n- 
reduti-el caudilhismo ameri- 

' cano.
A soberania nacional é o 

pretexto dc qne elo sa serve

uma politica econômica colo-1 
nial, se dispôs o general Pfe- 
ron a inabilitar o povo vizi
nho para continuar exercen
do a missão educadora que 
tinha e tem na America. Fez- 
se a autoridade publica o in 
trumento de um nativismo 
grotesco, de indivíduos inca
pazes de interpretar os níveis

Gastos com educação

me.rle. Q Ministério da Edu- 
ca jãò, pór'exemplo, tem ;i seu 

( '• ‘ cargo á construção de hospi- 
i dais em cada u.r a das cidades 

1‘Hcrinhás do grande rio; o 
v ' Viação está incumbido da

Na nota de ontem, transcrevemos algumas consi
derações com que o “Boletim” do Conselho Técnico 
de Economia e Finanças, no numero de fevereiro, pre
cedeu a apresentação do montante das despesas re
servadas pelos Estados e pelo Distrito Federal para a 
educarão publica, uo orçamento de 1948. Agora, ali
nhamos os montantes respectivos, para que o proble
ma possa ser equacionado em seus .iustos termos. No 
conjunto, a importância destinada pelos Estados e pelo 
Distrito Federal para a custeio da educação, em 1948, 
alcançou 1 bilião e 772 milhões de cruzeiros, impor
tância esta superior á despesa global dos municipios 
brasileiros e á dotação de todo o Ministério da Edu
cação e Saude.

Por outro lado. a referida importância represen
tou, no orçamento dos governos estaduais e da Prefei
tura do Distrito Federal, 22,9% da estimativa geral 
dos impostos para 1948, com o que foi ultrapassado o 
limite fixado pela Constituição de 1946, em seu arti
go 169. Assinalamos, na nota anterior, a situação par
ticular desfrutada por Goiás, por Mato Grosso e por 
Sao Patilo, entre as demais Unidades da Federação, 
pois que cdhtribueni para a educação publica com 
42,4, 40,0 e 29,8% respectivamente de sua receita tri
butaria. prevista em 1948. São Paulo do mesmo modo 
reservít para a educarão publica importância quase e- 
quivalente àquela resérv a pára o mesmo fim por toda 
ss demais Unidades da Federação — 829.6 milhõés dc 
cruzeiros.

O Estado do Fará reservou para a educação publi
ca, em 1948, mais de 24,2 milhões de cruzeiros, 29.5% 
do to*al de impostos: Ceará 25,8 milhões ou seja, 29,2% 
dos impostos; Minas Gerais, 186,4, milhões, ou seja 
28,2% dos imnosto-q Espirito Santo, 22,6 milhões, oa 
seia 25,7%' dos impostos; Amazonas 9,8 milhões ou 
seja, 26,7% dos impestos. Enquanto isso o Distrito Fe
deral apenas reservou 11,7 milhões, ou seja 8,9% dos 
impostos; Pemambúcè, 38,7 milh,es ou seja 14,7% dos 
impostos; Maranhão, 9,6 milhões, ou seja. 18,3 dos im
postos; e Bahia 65,7 milhões, ou seja, 18,4% dos im
postos.

Na analiáe dessas percentagens deve-se ter pre-, 
sente a diversidade de c riterin de clasifioecõo da des
pesa nos orçamentos estaduais. Para o Distrito Fede
ral entre as despesas com educação não estão consig
nadas as de pessoal. Em muitos Estados, os gastos com 
a construção e conservação de prédios ecolares ou com 
a Vnantença íle atividades educacionais de ergãos cuja 
finalidade não é educativa não entram na classificação 
ds. despesãs com a ctlucaçjo publica.

de cultura e de progresso que t 
já conquistou a sua terra.

Para exaltar esse estado 
passional alçrvamente procu- 
ado, das massas inculcou-se 

que a ferramenta de circula
ção da riqueza nacional esta
va nas mãos do estrangeiro. 1. 
que esse explorava de tal mo
do a riqueza do povo, ser 
sangue, sua seiva, que. a 131 
anos da proclamaço ua inde
pendência, o pais subsistia no 
estado colonial não consbgui- 
ram o capital, a técnica, a in
teligência, a bca vontade cc- 
ingleses, belgas e íranceses. 
contribuir para o enriqueci
mento do pais. Os qua lhe de 
ram portos, estradas de fer 
ro, tranways, telefones, luz 
força e gás eram sanguesu- 
gas do orvanismo argentino. 
Fóra indispensável corre-la: 
para fora das fronteiras co
mo inimigos do povo, como, 
vampiros que devoravam n 
carne mais rica de um còrpo 
privilegiado.

Os dois ultimes anos assis
tiram á loucura da transfor
mação da economia argentina 
de um organismo, disciplina
do pela iniciativa privada 
em um corpo estatal cu au-, 
tarquico, debaixo da supervi
são imediata do jovem 'discí
pulo do rosisir.o. Começaram- 
se a aplicar os mesmos méto
dos tão em voga na Alema
nha hitlerista. Sob o funda
mento ca defesa des interes
ses do agricultor, nacionali- 
zou-se o comercio internacio- 

j nal. Vinculou-s‘e o Estado 
produção agraria e pecuans 
— as duas maiores fontes dc 
exportação nacional. Compra
dor imico e vendedor 'único, 
ele eliminava os intermediá
rios estrangeiros e também g 
nacionais, trazendo mais d) ■ 
visas parâ deritKT da ecoíid'- 
m.a interna, pois qug 
fixar o preço de venda Li \i- 

No frenesi de suprimir , a 
concorrência e elevar os lu
cros, não pensou o general 

(Conlinua na 41 paginai

O grande Vicente 
A ndradè

Í.UÍS DA GAMARA CASCUDO
{ESPECIAL PÀÍIA1 )  “ IJIA8IO DE NATAL”)

di-Seaipre lhes falarei hoje da doutor Andrade Lima, 
rctor do c!c Uacioterapia do Ceará, com estágios
üuslrcs prrofessores de fama rutilante e membro
r> : à-Padc" , . i adora'; de sua especialidade. Nosso
. ,! o raio que paraUzá e fulmina a maréhar ca-

c, t:, 'angueijo, simboto do câncer. O doutor An- 
òv ,ti' Cima vã, cada ano, o nome ir subindo para as estre- 
j *. f e. valva-:do na i:aha do mar e da terra,'ntíma ili- 
cessante exoanáâo aiiimadora.

. • ;í1 I.hisa tem duas historias famosas. 
fci.-tcrM . a: . v o  c a historia do estudante.

: , . >..;r,ia direi uma palavra hoje.
,! !■(•. !•;< . 'or nas republicas comunitárias 

o sem benções do ouro, Vicente 
i-u . ■. .• eníc t*o Antonio dc Andrade, de Ma- 

.. . conhecido, prestigioso c poderoso
, : iieriompcu o circulo monotóno

o. i, o.are i-.ntiputias e dedicações, quasi sem- 
, • . estou os colegas dos comícios e 

■i « escadas para os Irabcis. Matou

Çstndai-.íe 
íteciíe, sí.s 
Andrade L 
• a, tornott- 

estudantér cio 
da vida inçui 
pre eSipontane

cu
de
cal

. :• do “ solidarismo” parasitarrio
. , ,  p .  nheiros com o vírus da Musica, es-

. campanha irresistível e Hft-
, a, ; g:. a . , ; . discinlhior ensaiou dezenas de
relc.vas. é ■ : , .  grupo de “ Jazz” , uma orquestrra,

( f, ;.i 'íi.ãe. <• movimento a.iroximador, o otimismo. Os 
“ boina--, verdes" cie Vicente viajaram o Brasil inteiro, se- 
*.ic. . a, r r. v . oaniar.dó. espalhando bom humor, alegria 

• , ' teatros' oficiais' tremcraTn nas
f . ,, .'.aucic-i va pazes ouc locavam todos os instru-
mento 
d, 'su't cot

. c c aiiav.vm as mais lindas canções da época. E qüe 
. r ... um vi s.ígio de ânimo, uma satisfação tran- 

...Sa, reper.-csrão d>as musicas evocadas.
,. \ inste o incntos c manejava o ar- 

• i.iie, trompa, fagote, clarineta 
,, l-ar.dola, bandolim, Corda e so-

ç.','|ucçamo> :> percussão, a batería alu- 
; nedras do calçamento. Sim, c

... : ■ í ir.v v.a. Abriu uma época inten-
. . .  ... Ceri.-.in-rnte não era o unico mas

,-r. , primeiros. I'm precursor
cr..;,, d: l.:!cz.r c dc vitalidade.

£1 |W; % ierio cias
MARK SUI.LIVAN 

(Copyrigth dos “D. A.” )

WASHINGTt via

3

terraplanagem, das com portas, 
(ia. cc n.struçãp de cais e de eu- 
tias obras correlatas; e o da 
Aeiòr.au!i( a, de ed'ficar uni 
aeroporto.

Enqtianto isso, a companhia 
partieulfc r, rue ganhou a con 
eorrencin er.trega-se á tarefa 

Aciç .cçnstruír a 'usina hidro elé
trica, Nenhuma dessas obras 
poderia, errl hioptese alguma, 
alterar o yfaço que se tem cm 
vi.sta executar, e isso foi dev!- 

/lítvr.nie esfrdado :e examina
do jçlos técnico?. A fiscaliza
ção ha _ ar. ieáçâo dos créditos 
deye ,caber, assim, aos proprios 
Ministérios, interessados 
as-unto, os quais terão de 

* / piVsfar contas do que fizeram 
aos poderes competentes. E’ o 
que parece logico, mesmo por
que os créditos existem e teem. 
um dqstino pre-determinado.

Nestas condições, muito em
bora -lhe fosse atribuída a ta 
refa de fsealização das aludi
das, verbas, a Co.r.issão do Va
le do São Francisco deve se 

>:, -preocupar mais é com o plano 
geVàl . "O diretor calcula que o 
nie mo só estará pronto cin 
1̂ 50,- o que tarece bastante 
demorado. Preocupando-se 
mais, com o plano, é bem pos- 

. sivql que antes disso ele possa 
estar compJetamente elabora
do. :■>: '

D r .  G e n a r o  F l o r i o
Cíltiica Médica do e da criança 

Doenças de senhoras 
PaiKos — Perturbações da Gra
videz — tratamento das varizes 

*- — Ondas Curtas —
Eletrocoagulaçáo 

Consultorio e residência: 
Avenida Rio Branco, 767 

’*' ' Fone: 24Í7
Horário: 13,3» hoéas, em diante

Despertando subitamente pa- 
:a as realidades de sua suces

são, o general Dutra deseja 
recuperar o tempo perdido. 
Posso informar, com efe.to. 
c/ue o governo federal vai ini
ciar o seu proprio jogo parti
dário, os conselheiro? do gene
ral lhe dize r. que é necessário 
agir com rapidez, sob pena de 
não poder mais resistir aos 
acontecimentos atuais, que o 
superaram, completamente. Do 
fato, foi desencadeado o pro
blema da íucessão, normalmen- 
te, os políticos esperaram que 
somente em meados deste ano 
a questão se apresentasse. 
Ocorreu, contudo, a anormali
dade: havia muitas correntes 
politica? em luta subterrâneo, 
e, do choque das mesmas re 
sultou o impacto po itico cio 
momento. TiEs candidatos to- 
tenciais existem sem a interfe 
reneia do poder central, e. sob 

u°' muitos asnectos fundamentais.

Dutra resolveu intervir na sucessac 
-Situação tensa na LjDN

Murilo MARROQUEYI
nacional

I,"
até agora contra o mesmo: as 
dos senhores Ademar de Bar 
ros Néreu Ráros e Eduardo 
Gomes. Como -poderá o gene
ral Dutra influir no sentido de 
compor-se ou não com aquela- 
candidaturas ?

Até o dia 15 de, março

clarou-me um e’er.tento alta
mente categorizado — o gover 
no vai demonstrar, adiantou- 
me ele que não pode ser. iiud 
do pelas- manobras políticas: 
epue precisa ser ouvido, pois 
tem o que dizer e. o que fazer. 
E cis a questão posta em ter
mo? já de desafio político 
Convem, portanto examinar a 
real pos’ "o .co. l ;,i'>.ido3, da? 
cand dataras naturais e do go
verno, na base das verdades 
conhecidas. E.r. primeiro lugar, 
u candidatura Nereu Ramo? 
não é. obviame.ite, do agrad > 
èo general Dutra. Contudo 
está reunindo a maioria da 
representação pe sedista no 
plano federal. Simultânea ren
te.. é apresentada pelos pesse 
distas como uma bandeira ci 
v:l sta, em face das possibil- 
dades de candidatos militare?. 
Enfim, uma candidatura tipi 
ca dc reação partidaria ao po
der federal. E;m segundo lu 
gar, a candidatura Ademar de 
Barros também de' desafio re 
flexo ao poder federal»—- co.r,

a agravante de possuir as suas 
tintas demagógicas capazes du
re confundir com-um “populis- 
mo” considerado pernicioso. 
Fm terceiro lugar, o movimen
to pró Brigadeiro, que irrom
peu de - modo quase dramatieo, 
trazendo a furo todo d proble
ma da sucessão. O movimento 
veio - entrosado com os ente.i- 
d mentes de brigadeiristas da 
UBN e de fora dela com ele 
mento; do senhor Getulio Var- 
ga: .Tanto bastou para que o 
a arma ganhasse os arraiais 
políticos e partidários, reíle 
tír.cío-se na presidência da Re
publica. E’ curioso constatar 
que es’?as três candidaturas 
eventuais não são do agrado do 
governo federal; tamben não 
são tio inteiro agrado, as do 
Brigadeiro e do senhor Nereu 
Ramos, da totalidade dos par
tidos a que pertencem. Porisso 
me-.rr.o, surge o campo para 
manobras do governo federal.

, V # * *
Tanto no PSD como na UDN 

reina o desassossego. Entre os

udenistas, a tensão á mcsiv; ■ 
indisfarçavcl. Interrogado f I 
loa lideres udenistas mais c : i 
tegerizades. o sr. Prado Keiy , 
fica em r tuação difícil: ir.s ? 
te em afirmar que o par 
não tomou posição, que a : 
ultima nota oficial é defimt va 
— m as, nada q-ode fazer pa a 
conter as alas do partido cru 
plena ofensiva presidencial.
A situação dentro da UDN 
ati.igiu ura ponto de tal mecL 
sensível que alguns udenista? 
temem uma rutura grave .c 
prr.ido. Declarou-me um de- 
pu‘ ãcio udenista da Bahia c.uc 
“a situação exige um rápido e 
total ese’areeiment<3, pois 
contrario a unidade part dar,a 
pode desaparecer” . Situação 
ce nelhante, e r bora meno? 
aguda, ocorre no PSD: a ala 
riutrísta existe dentro cio par | 
tido majoritário e, ao a. cl" 
previsto do governo federal,; 
para os proximos poucos dias 
terá de definir-se. Abre-se, em 
consequência, o campo Mea! 
para a atuação do poder lede

. it: ;:n 
!. de nne 
ilo PSD 
fo feita 
’o atua

o
do

:cío

|-a.rt
ef-

amh

1)

ic c  a :> pec . > -.0 .-.er tomad:
( "ti . i CL O St1 f o--çrno. O ,T"
*?i;ovrnr.n4e aUs en e cate." t
ri ado destacou o ; meado:- C
março para o rimeiro mov
vento do gõvcx;:io federal:
rá. cnlvo, ofe , -a do qva

' • 7 >r» ■■■ -  - >■ • ■ a.,txíi

*
Pjfòg UM PRODUTO Dd 

WUORATÓjitO UCOg D l CACAU
• - -  . • ■ .

nhora minha conhecida que 
•■?: :: amigas donas de casa 
se. queixam do pequeno t a - , 
m.anho das batatas que com
eram ' no mercado. E deseja
va saber rorque isso acon- 
tacia. Não pude esclarece-la. 
Suspeitava, apenas, que as 
condições do tempo ,o ano 
pasado, .ivessem tornado pe
quenas 'as bátatasf

Dbirrou-se-me, pouco de
pois, a explicação. Estava 
num aviso do Departamento 
dc agricultura, datado de 7 
dc fevereiro, sobre o progra 
ma de apoio ao preço das 
batatas” , paia o ano vindou
ro. O programa db Departa
mento cm geral, e seu propo- 
sito de manter elevado o pre 
ço .das batatas, são bastante 
•conhecidos. Mas aquele aviso 
encerrava uma surpresa.

O apoio ao preço não so
mente eleva cs preços como 
torna menores as batatas 
isto c. as batatas que as donas 
dc casa acham no mercado 
são menores, devido á manei- 
•a como 'funcionou o apoio 

pre o o ano pasado Expli 
■r-o, numa espccie de confu
so, o recente aviso do Depar 
r.-ronío. .Diz que espera con- 

seguir. no proximo ano, que 
cheguem mais batatas gran
des ás mãos das donas de ca-

O Departamento tinha dois 
:ev;".... Pagava aos agriculto- 
ref'. pelas batatas grandes 
:íipo n° 1) £2 92 por cem li
bras. Pelas pequenas e in
feriores (tipo ri° 2) pagava 
.'.emente S1.45.

Em consequência cio sis- 
lema dos dois preçes — de
clara o Departamento, com 
manifesto desgosto — “o De
partamento foi obrigado a 
comprar grande quantidade 
de batatas' de superior qua
lidade de preço mais elevado,
■ distribui-las sem utilizar 
is canais comerciais nor
mais”

Eis ai para onde foi parte- 
las batatas grandes, que as 
donas de casa não podiam a- 
char no mercado. E’ a res
posta, quanto ás batatas gran 
des, á queixa da senhora que 
disse *‘ser um mistério o que 
os agricultores estão fazendo 
com suas batatas”.

Quando p Departamento 
diz ■ que com^rbtí batatas dc 
qualidade superioi' V  as Ven
deu sem ut.ijizar os “canais 
comerciais normais” , refere- 
e aos fabricantes de amido,

. >u de álcool ou cjüejandes. Èm 
Iguns casos, o Departamen- 
. v..-.oi-it ba-tatss' (ie supárl- 

(Ccatinua aa 4a pag ) !
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L01DE BRASILEIRO — 
O paquete Rodrigues Alves 
ú esperado aqui du 21, vindo 
do norte. Pro sCguivá para o 
sul, até Santos e. escala •

— Do Rio é esperado aqui 
dia 2 de abril, o .paquete Pará. 
Prosseguirá pára Belem e es
cala.

O paquete Duque de Ca 
xiijs está sendo esperado aqu> 
dia 20, vindo do norte. Prosse- 
gu:rá vara o sul, até Santos £ 
escala'.

— O cargueiro Rio Gurupi 
é esperado aqui na 2a quinze
na- deste, vindo de Belem e es
cala. Prosseguirá daqui para 
o sul, até Porto Alegre e esca
la, recebendo carga.

■ Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tes do norte, até Natal, os car- 
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
sendo aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto de origem e escala, 
recebendo carga.

— làe Porto Alegre, saiu em 
(Umaijda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei
rante, sendo aqui espçrado uia 
19. Retornará daqui ao porto 
de origem e escala, recebendo 
carga.

COMPANHIA COSTEIRA 
O paquete Itahité estú sendo 
esperado aqui, dia 22, vindo do 
Belem e esea’a. Prosseguirá 
para o sul, até Porto Alegre e 
escala.

—■ O paquete Itapé está sen
do esperado aqui dia 23, pro
cedente de Porto Alegre e es- 
ca’a. Prosseguirá' para o nor- 
ie. escalando em Fortaleza. 
São Luiz e B d e r . De retorn^ 
aqui chegará dia 5 de a br d, 
prosseguindo para o sul, até 
Porto Alegre e escala.

— O cargueiro Arataia s 
aguardado aqui dia 22, vindo

do sul. Daqui irá a Fortaleza 
CIA. COM. E NAY. — 

Do sul está sendo especado 
aqui, provavelmente dia 22, o 
cargueiro Cahi. Daqui irá á 
Fortaleza o Areia Branca.

MOQRE MAC CORMACK —
— O Mermacdale é aguar

dado aqui dia 20, procedente 
de Nova York e escala Do 
nosso porto retornará ao de 
origem, recebendo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

NOVA YORK:
— O Mormacreed sa:rá dia 

27.
— O Momaclark sairá dia 

8 de abril.
— O Mormaetern sairá dia 

22 de abril, todos ■para portos 
brasileiros.

THE BOQTil L1NE — 
O vapor Hubert está sendo es
perado aqui dia 19. vindo de 
Liverpool. Do nosso porto re
tornará ao de origem, receben
do carga.

— Está sendo esperado da 
Antuérpia e Londres, na 2a 
qumze ia de março, o vapor Bo- 
nifaee, que receberá carga ení 
nosso porto para I.isboa, L'- 
verpool, Londres e çntros P°r* 
tos do confnente europeu.

— Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vapev Dunstan.

AGENCIAS DE TRANS
PORTES
A Agencia Informadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta c i
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma
nhã, e para Campina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Kecife ás terças-feiras e sá
bados.

Historias verdadeiras, historias Vividas-IX

0  cão que realiza milagres
A comovente historia de Conchita-Pablo Perez, 
máu pai e gatuno, acusado de homicidio--Oito fi

lhos era demais-Um "filho pródigo" dc 
nova especie que retorna ao lar

s
* z*

Informações uteís |

Oito filhos'.,.. E' demais pa
ra ma mulher só! Sim, é de
mais! O oitavo l:lho de Con- 
ehita Perez nasceu defeituoso, 
a coluna vertebral desviaria <lo 
lugar, e o pé torto. Oito filhos, 
o mais velho com 14 anos ago- 
> a, e que mal inicia a sua a- 
prendizagem num marceneiro 
que lhe dá mais' trabalho- que 
mesmo "pesetas” .

Cenas terríveis se passam no 
cóchicholo em que mora a ía- 
milia Perez, dois cômodos e 
mais um quartinho para a ga
rotada, no bairro de Paceo Pu- 
jaues.

Os vizinhos, uns esfomeados 
também, e que já deviam estar 
cui tidos por essa cspéc.e dc 
d: amas domésticos, assistiam a 
verdadeiras batalhas entre os 
pequenos por causa de um pe
daço de pão que o pai lhes a- 
tirava ao chão...

Mau sujeito, esse tal Pablo 
Perez, conõenacio já três vezes 
poi furto. A mãe pobrezinha, 
lava os assoalhos dos escritóri
os comerciais da Ramblas, os 
grandes bulevarcis de Barcelo- 
ía.

Ela, já tem os joelhos calcja- 
ckik de tanto esfregá-los no 
chão, lavando assoalhos á cata- 
lã . .. com uma só perna apoia
da em terra. E é por isto, uc e- 
dita ela, que o seu caçula nas
ceu defeituoso.

MOOREMcCORMACK
UMÔJ

MORM ACDO VE“ L-perade de Nova York e escalas a 29 
. do corrente, receberá cargas para Nova 

York e Philadelphia.
PRÓXIMA n SAÍDAS Í»E BALTIMORE, NOVA YORK 

E PHILADELPHIA 
.MOR.MACDA1.E" Sairá de Nova York a 25 de fevereiro 

"MtORMACKITE” Sairá dc Nova York a 11 de Março 
MOUMACREED" Sairá de Nova York a 25 de Março

ff  liais informações com
MOQBE-McCORMACK (MYEG&ÇÍO) S. 3.
KECIFE - SAO LUIZ - BAHIA - RIO - 
SANTOS - BELÉM - SAO PAULO ~
NATAL: Rua Frei Mlgueiinho, 14

R U Y  M O R E IR A  P A IV A
rONKS 1MI t  1IM — CAIXA POSTAL M

1’ ierre André Vebcr
leiros, * ió  se esquece dos ma
ços de cigarros...

O preso não tem direito ao» 
cigarros; é sabido, e eles r.ão 
são outra coisa senão o dizimo 
que a.s famílias pobres pagam 
aos grandes...

E lá está a pobre Conchita, á 
poita da cadeia, sem o mínimo 
atrazo, senão Pablo terá que 
jejuar. De volta para casa. en
volta a cabeça num vasto cha
lé p.eto, ela entra numa ígie-, 
ja para rezar, o cesto vaz o na 
mão.

Diante da Virgem das Dores, 
Conchita se ajoelha e reza, em 
pranto desfeita. Desfia, uma a 

i uma, as coutas tio rosário, e 
medita, como só uma pobre mu
lher pode meditai: sobre as
suas ctores e desgraça^. . .

Desta vez, porem, Conchita 
meditou ma'-s que de costu
m e ... E alta madrugada ei-la 
saindo de casa. meio ás escon
didas, a grande cesta nos bra
ços. E desta vez também, a ces
ta de Conchita pesava mais que 
de costume.. .

Conchita dirigiu-se á igreja e 
la deixou um embrulho d c . . 
cueiros!. e saiu correndo... 
Alta madrugada, em Paceo Pu- 
jades, não havia senão 7 crian
ças em casa dos Perez!

Mas pela manhãzinha, diante 
da porta dos mesmos Perez. ha-

. .. cueiros 
op.de saia 

bebé que chora-

Naquela manhã, os policiais 
vieram prender mais uma vez 
Pablo Perez por outro furto. 
Hoje, porem, a coisa é mais 
grave, visto que alem do rou
bo, havia, um morto Pablo 
deu verdadeiros urros, ao ver 
aqueles homens de uniforme: 
.matar a^uiuswttu},. A xujum  &hn-, 
pies cõnipatsá. . Não importa 
Terá que iv paia a cadeia, on
de esperará longos meses até 
que seja decidida a sua sorte.

Cóhchita já está acostumada.- 
e está preparando a sua cesta 
para que o companheiro inala 
na pnsão um pas.-adro melhor. 
Como boa conhecedora do codi- 
go das prisões, das leis e da for
ça que lá deltiro tem os edree-

via um embrulho de 
sujos e imundos, de 
a voz de um 
va de fome.

Ao lado do embrulho, uni 
grande cão dos Pi-meus fazia 
coto á criancinha, pondo a rua 
em polvorosa.com os seus lati- 
ios.

A porta -se abre: Madame Pe- 
ez toma nos braços a criança 
iefeituoia. ajoelha-se para o 

sol que nascia e chora perdida- 
mente. . .

O cão deu então meia volta 
e partiu em dispararia, sem oe- 
clmar a sua Identidade. As mar- 
ca.-t cios i-cus cai unos, t*;*ivet8tiF 
to, jbodíam-se ver ainda na bae
ta. e a sua baba lambem. Foi o 
qt:e os Vizinhos do casal Perez 
puderam vez e não se fala de 
outra coisa em toca Barçeli na.

Quando, porem, o "s-nhor" 
Nietíe viu o seu grande cão dos 
Pírinecs voltar para casa só ás 
oito horas da manhã, deu-lhe 
tremenda surra. O "pau can
tou” no lombo do bom e fiel 
amigo do homem:

— “ Hei dc ensinar-te a fugir 
na calada da noite’ liei de cn- 
sinar-le a correr atrás das ca
deias. . Toma, "seu” desaver
gonhado! Toma “ seu” .. .  Toma, 
mais ainda!’’

(Copyr ght da Agencia Secop 
e dos “ D-arios Associados” >.

DR. B A N D H IR A  D l: MELO
—  Especialista

FARMACIAS VE PLANTA O
Farmacia Natal, ã rua Uiis- 

òer Caldas — Cidade Alta.
Farmacia Navarro. á rua Ama. 

ro Barreto — Alecrim.
FILMES DO DIA:

RIO GRANDE — A ’s 15,80 
e 20 hõtas — Teiógoso
Debruçar-se” , co:n Ana Maria. 
Carepoy, uma produção portu
guesa, distribuída pela Uni
versal,

Rreço: Cr$ 7,20.
REX — A’s 15.30 e 19,45 —

“O Mascara de Ferro” , uma 
obra apaixonante de Alexan
dre Dumas, toda falada em 
português.

Pl< ço: Cr$ 0,00.
S. LUÍS—A’s 15.30 e 19,45— 

“ A Dama de Jade” , uma pe'i- 
eula dq serio de "O Sombra , 
e o ser ado "O Misterioso Dr. 
Satan” . ., ^

pieco: CrS 3.00.
"S. PEDRO —15 30 e 19,30 — 

"O Filho de Lassie” , uma gran 
de produção em tecnicolor.

AíjLChiM — 15,30 e ly.45 — 
"Branca Selvagem” , um belís
simo tecnicolor, com John Hall 
Sabu’ e Maria Montez. 
VEATKU

Hoje, ás 20 horas, no 
palco o o Teatro Carlos Gomes, 
será apresentada a interessan
te comedia “ O Noivo de Lui- 
za” , de Saint Clair Sena, em í 
atos, pelo Conjunto Teatral 
Potiguar. . .. _
Registro Civil

Registro civil tle nasci
mentos c Óbitos feitos _ no 
nninto eartorio — Alecrim.
DIA 11:
NASCIMENTOS*

Clco i Va’er.t u de Souza 
nascido no dia 44jl949, filho 
i'e Tenelito José Valentim de 
Souza e Analia Toreaz de Sou- 

,za-
— Maria do Carmo Lopes 

nascida nó d:a 16,2,1920, íijha

dos■ Curso dc apeifeiçoamento nos serviços de Proctologia 
Professores Pitanga Santos e Silvio d’Avila — Rio) 
Clinicas e Operações das DOENÇAS ANO-RETAIS 

— Cura radical das HEMORROIDAS — DOENÇAS DO 
INTESTINO.

(Tratamento racional da PRISÃO DL VENTRE, diar- 
réas crônicas, colite, etc.) — Eeto-Sigmoidoscopi.i — Tra 
umento das VARIZES (Veias dilatadas» -  PARTOS. 

Doenças fias Senhoras — Eletricidade Medica 
Consultorio: — Praça Augusto Severo, 250 — 1° Sa;as 

iG3, 1( 9 e 110 — Fone*10-2ã
Expediente — diariamente, de ? ás 5 da tarde. 
Residência — Rua Joao Pessoa, 21.3 — Fone 1830.

Sindicato dos Empregados no Comercio 
no Estado do Rio Grande do Norte

SEDE — RUA JOAO PESSOA, 116 — 1° ANDAR — NATAL 
RIO GRANDE DO NORTE

Imposto Sindical do exercício de 1949
Pelo presente edital ficam convidados todos os Senho

res empregadores compreendidos n-as seguintes categorias: 
— tecidos, ferragens e estivas em grosso e á varejo, repre
sentações. bebidas e fumo, perfumarias, armarinhos, secções 
de molhados emprezas de minério e combustíveis minerais, 
viajantes vendedores do comercio e práticos de farmacia, 
etc’, a recolherem no prcxixno mês de Abril, as Agencias do 
Rance do Brasil S A. o IMPOSTO SINDICAL, que será 
descontado da folha de pagamento do corrente mês de 
.Tarço, devido pelos seus empregados no presente exercício 

e 1949 á este Sindicato, devidamente conhecido com base 
territorial em todo o Estado do Rio Grande do Norte, pelo 
Ministério do Trabalho, Industria e Comercio.

Em face do que estabelece o art. 580 e o paragrafo pri
meiro do art. 582 ,tí>a Consolidação das Leis do Trabalho o 
calculo para o desconto dc. Imposto deve ser feito sobre 1725 
(um e vinte e cinco avos) ou seja; divisão do salario do em
pregado mensalista por 25 dias.

E X E M P L O:
Salario Mensal: 500,00 
Tmposto: 20,00
Formula oorervada 
(500,00
--------- : 20,00)

25
Pfna evitar:a cobrança em juizo do imposto Sindical de 

1947 e Í948 que deixou de ser efetuada no_prazo legal,- -o 
Sindicato cham a-a atenção dos-senhores-; empregadores pa
ra- :Q - que -estabelece-o • art-. 000. da Consolidação ClOS Leis do 

' Trabalho que determina seja acrescido da multa de 10% 
(10 por cento) o pagamento do imposto não recolhido no 
prazo legal.

Na sede deste Sindicato, á .Rua João Pessoa. 116-1° an
dar, estão sendo distribuídas Guias para o recolhimento do 
impcsiO Sindical em todo o Estado do Rio Grande do Nor
te, as IS ás 21 hras.

Natal, 14 de Março de 1949.
Carlos Vieira dc Andrade Serrano — Secretario

de João Pedro Lopes e Anto- 
ni:i Lopes dos. Santos.

—■ Luiz Ferreira do Nasci
mento. nasc:do no dia 24.10j 
1932, filho de Maria Nazaré do 
Nascimento.

— Edi Caridade, nascido nó
dia 3011:1945, f.Yho de José To- 
maz Caridade é Edite Earrós 
Caridade. ; .

— Miguel Caridade, nasctüò 
a 4 1 1946.^Plho de José Tomaz 
Caridade e Edite Barros Cart - 
dade.

— Mar.oel Caridade, nascido 
im dia 4 8 1948, filho de Jo^é 
Tomaz Caridade e Edita Bar- 
vos Caridade.
OBITOS:

Maria do Socorro Oliveira-, 
core .6 meses de idade, f  lha do 
José Marinho de Oliveira e Al 
zíra Fontes»d o Olíve ra.

— Maria José, com 7 meses 
de idade, filha de José Antonio 
Nepomuc-eno e» Maria das Ne
ves dc Nascimento.

— Matilde Gomes da ST\a, 
com 7 0 anos de idade, filha du 
José Ferreira dos jj5autos e 
Maria Ana da Conceição.

— Leonidas Soares, com -5 
meses, filho d» Salustiano Hoa-, 
ves e Severina Ferreira.

— Expedito Gomes da Silva, 
com 4 meses, filho de Joao 
Antonío ca Silva e Alzira Go
mes Fes-oa.

— Maria das Dores da Sil
va, conn 4 meses, filha de Joãu . 
Antonio da Silva e Alzira ’Jo 
ntes Pessoa.

.— José do Rêgo Lms, cfr.n 
60 anos de idade, filho de An
tonio do Riègo Lins e Ar.a xia 
Conceição Lins.
DIA 12:
NASCIMENTOS

Fausto Leir as, nascido nc 
dia 15J2Í1949, filho de Valerio 
Pereira Leiras e Maria /dó 
Carmo Leirias. >

—• Maria Angeüta do Nas 
cimento, naspida no dia 19;t) 
1931. fjlha de Luiza Uuilhnr- 
me do Nascimento.

— Severina Rodrigues, nas
cida no dia 9j4il925, filha de 
Tomaz Lourenço de Carvalho 
e Ana Rodrigues de Carvalho.

i — Maria FrancifCa de As
sis, nascida no dia 4!10|1980, 
f i  a de José Marques du 
Queiroz.

— Mari4 Leandro da Silva, 
nascida no dia 8|7|1939, filha 
de Francisca Galdina da Silva.

— José Francisco da Silva, 
nascido no dia 14|ljl949, filho 
de -Juvino Francisco da Silva 
e Maria Alves da Silva.

— Maria da Conceição, nas
cida no dia 14'111949, filha de 
Geralda de Souza.

— Vaiai Salyiano de Olivei
ra. nascido no dia 25jl2[193ô. 
filho do Januario Salviano da 
Oliveira e Maria izãbel de 
Moura.
OBITOS;

Luzia Rodrigues Cabral, com 
2 meses de idade, filha dc‘ Bs- 
menia Rodrigues Cabral.

— Francisca Canindé da Sil
va, com 16 dias, filha jde JoS‘- 
klaliúb cfa Silva c Helena Éli- 
na; da 'Silvo.

— Maria Geralda dó Naspí- 
n ènto, com 2 nrJeses dq idade 
filha de João Ovid o do Nasci
mento e Alice Alves do Nasci
mento,

— Expedito Roque Marinhei, 
com 2 meses de idade filho Mf 
Gentil Roque Maxánho e Maria

| Amélia da Silva.

Avenida Deodoro, 635 — Fone: 1531 
------  HOJE ------

Malinée ás 15.30 — Soirée ás 20 horas

E ’  p e r i g o s o  d e l i r a ç a r - s e
com Ana Maria Campoy 

'Üistribuido nela Universal

UM

— ( DOMINGO’)—
UM IIOSTO NO ESPELIIO

FILME DA PARAMOUNT FALADO EM PORTUGUÊS

------ (Quarta-feira1------
M  O F  F O V  O R  A  Z 

com Margaret Lockwood

PSICOTESTE

DR. JOÃO TINO- 
CO FILHO

MEDICO PARTEIRO 
Chefe da Ciinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto • 

Especialista em Partos, Mo
léstias de Senhoras, Diatermo 

Coagulação, Ondas Curtas 
Tratamentos gw»ecologicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

üorario: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Rian — 
Iíua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

] Ouçam Z Y B -5  
Raclio Potí

BOXS AMIGOS
GBOKGINO AVELINO — Fique mais um ano. presidente 

mos isso ainda que tenhamos que mudar o calendário.
(Charge ce Augusto Rodrigues — Distfibu

Hu. Vitorino e Nesrre1 -os g-aranti-

pela AGENCIA MERIDIONAL1

o*rr'vjn **
9 y on u iu & rt

. que dentre as raças de 
cães existentes no mun
do, çomente não ladram 
os cães australianos e 
os cães de rebanho di 
Egito.

. que, apesar de a Chuta 
ainda ser uma das nações 
do ntundo de tecnica 
mais atrazada, 74% das 
suas estradas de ferro 
vão eletrificadas.

. que está provado, por 
documentos autênticos, 
nue <> mercado dc peixe 
de Billinsgate. em Lon
dres, funciona sem in
terrupção há cerca dc 
” 00? anos

. que, primitivamente, o* 
papas eram eleitos pelo 
clero e pelo povo de Ro
ma, só sendo transferido
este privilegio aos car. 
diais a partir do ano d e .
IMF

. que, certa voz, Mark 
Tvvain recebeu umajfoto. 
grafia de um admirador 
com a seguinte anotaçãoí 
"Observe, Mr.*Twaiir, T  
grande semelhança entre 
nós dois” , e que o grande 
humorista americano res- 
p-ondeu nos seguintes fer
inos: ”Rea’-Tíiente, è cu- 
r:osa a semelhança, tão 
curiosa que agora faço 
todos os di?~- a barb ’ 
diante do sen retrato”.

. que todo o indivíduo que 
deseja uma assinatura dc 
jornal ‘The Times”, de- 
Londres, após dirigir-sr 
a gerencia do mesmo, 
tem o seu nome incluído 
numa extensa lista onde 
já figuram iuvmeros ou
tros candidatos; e que, 

desse modo, para que ê- 
le eomcce a receber «  
jornal, terá que espesav 
pelo espaço de um ano. 
ou talvez mais, até qu? 
a morte de um nume- 
suíiciente de antigos as
sinantes o coloquem vh- 
tre os muitíssimos «ias 
limitados leitores que go- 
; am do privá-egio de as
sinar o grande diário íon. 
drino.

Você sabe lidar com o 
publico?

Existe sempre, em .cada ba/:* - 
ro, uma casa comercial mais 
procurada que ás outras dp 
mesmo ramo. Em geral, issó a- 
eóutcce porque o empregado 
que atende ao publico, sabe có- 
mo tratá-lo.

Há pessoas que nascem com 
esse dom. Nem por isso, deixa 
de ser possível sua aquisição.'

Se você sabe lidar com o pu- 
olico, o teste de hoje poderá 
ser-lhe muito util.

(Conte 3 pontos para “ sim” ,
1 para “ ás vezes”  e 0 ppra 
“ não” . Calcule depois o total.

1 — E’ tão desconfiado que 
acha impossível mostrar-se na
tural e ag.a.davel?

2 — E’, em geral, descuida
do com sua aparência . peSsoa(J?

3 — Toma uma atitude de té
dio ou superioridade, quando 11-

' da com o publico?
4 — Cede com frequência a » 

desejo de insultar e responder, 
“ com a mesma moeda”  as pes
soas que adotam uma atitude 
orgulhosa, ao dirlgir-se a você?

5 — Já lhe disseram que não 
é mor mostrar tanta intimida
de cour estranhos, como você 
costuma fazer?

6 — Conftadiz o freguês,
quando sabe que é você quem 
está com-a- razão? - •* -t ~

7 — Quelxa-sc de assynjqs.. 
iutmmos' .cõníTá "prirtíèírá ‘ pessóá' 
disposta o escutá-lo?

3 — Custa a recordar-se de 
nomes e fisionomias?

— Larga as pessoas que çs- 
iá servindo para atender a fre
gueses mais importantes?

10 — Quando não tem o que 
o freguês deseja, desinteressa- 
se do caso. sem ao menos infor
mar onde poderá encontrar o 
objeto desejado, ou tenta em- 
purrar-lhe outro artigo que te
nha em estoque, procurando 
convencê-lo de que é igual, ou 
melhor que o pedido?

Uma contagem de 18 pontos 
oíi mais indica que sua atitude 
para com o publico é cheia de 
falhas.

Seus nogoclos só melhorarão 
quando você tratar de corrigir- 
se deias. Se tiver obtido um 
total entre >4 e 17 pontos, de
verá examinar as respostas a- 
firmaíivas, para encontrar a 
chave tia falta de sucesso em 
seuo negocios. Uma contagem 
menor indica que você causa 
boa imnressão ao publico. O 
resultado de suas vendas de
certo será um indiee mais con
creto desse fato. • i
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MEDICINA PARA 
TODOS

Leucenia linfocítica
Ailvaro Vieira

Respondemos hoje a uma 
carta aflitissima de N. B.. de 
Boa -Sarte. Está essa boa cria
tura -impressionadissima com o 
estado de fraqueza de seu filhi- 
nba. de apenas 2 anos cie idade. 
È essa impressão é ainda maj
or quando tem ela em mente 
um easo .de leucemia . "linfóli- 
ca” que teria sido negligencia
do pelo médico, e fora causa 
morte da criança. Fato esse pu
blicado permenorizadamente 
em jornal, leigo..

Primeiro, dona -N. B., deve 
haver, confusão de nome,- e tra
tar-se na realidade, de ieuce- 
miaalinfacitica. Segundo, o mé
dico não teve culpa, alguma, es
sa doença não tem predileção 
por raças, sexos, não c herecü- 
tarla».não é familia) e não se 
sabe por ijue aparece. Não há 
prçsfgntivos, Há sinais, absoluta 
mente inconfundíveis, jmed iànte 
um exame, de sangue. Sendo as 
áim; podemos, afirmar que sua 
criahça — aliás .de acordo com 
a. opinião, do . colega (perdoe es- 
$a modesta. condição) — não •. 
portadora de. leucemia, Unia ; 
fin idade ;dc . doenças outras po 
Ae. - apresentar palidez,. ghmgh- 
os aumentado» de .volume, e não 
ser: leucemia. E para citarmos 
apenas duas grandes doenças 
brasileiras: sifílis e tuberculo
se,'- que (ambçm dão sintomas 
suspeito* para as pessoas não 
èhtepdidas Iodas as especies de 
àhèmias impaludismo etc... tra
zem a mesma confusão.
| -íla um estado parecido tam- 

. bem çom isso, muno semelhan
te a leucemia, chamado doença 
de 'Jacksch “(autor alemãoJ, tem

0 fim de uma a ventura política
(Conclusão da 2a Pagina)

Peron que se os preços, ele os 
podia fazer dentro do merca
do interno, no outro, no in
ternacional, a competição, que 
é a alma do comercio, se 
mantinha desafiando-lhe o 
delirío supernacíonàlista. Es- 
eapou-se-lhe o probiema ná 
.vida de relações com o ex
terior. Reconvertidos o Cana
dá, os Estados Unidos, a Aus
trália e a Nova Zelandia da 
economia de guerra para a de 
paz. voltaram a lavoura e a 
pecuaria argentins a encon
trar competidores', que am
bas desconheciam a- bem di
zer desde 1939.

Finanças do governo e fi
nanças agrícolas c do gado e 
seus derivados, entraram a 
confi.mdir.se no programa go 
verhamental do ditador pla
tino, desde que, por circuns
tancias excepcionais, o mundo 
passou a comprar em Buenos 
Aires e Rosário aquilo que 
os mercados americanos e 
canadenses deixavairt de su
prir-lhe, por condições obvias 
Cessada porem a conflagra
ção. e verificada a impossi
bilidade da America Latina 
insistir vendendo á Europa e 
nes Estados Unidos, pelos pre 
çós de guerra; os produtos e 
as matérias primas do seu

ío.cítíca.- É“ propna cio» 
primeiros anoa cie vida.

dois
estar: ligada á sifilis. uão atin- | capitular

o sangue mu,to alterado, mas * sol° e da sua agricultura, — 
não é-leucemia liníoide ou lin- :o comprador e vendedor uni
T r w i t l l n a  l ”  v \ » n v , n ' n  . .1 ! ,co ao Prata porfiou em não 

ante a evidencia.
ge crianças rica», o que faz pen- Dispôs-se a fazer frente a vi
çar ser doença também de ca- j ma alternativa, para a qual 
rímtía.-Uan «uuter .cronico. du- aqui. todos ncs preparamos. 
fa t,eu> a nove meses, nao ma- . _ , , , ,
to,'1 apresenta o baço muito grau- 0 desdobramento das suas 
de, e se cura espontaneamente! j diferentes fases o plano 
Còmo vê, dona N. B.. os seus Marshall acabaria completan
receios são infundados, plena- j ,,  , „  ... ,. , * do os lances que o fim dameate ]UbliiiC3Qos, dâdss íis
circunstancias em que a senho- Suerra 3a iniciara, 
ra se encontra. Mas tenha ié j Obstinado, o herdeiro de 
no esculápio daí, que lhe co- Rosas proseguia jogando a

cartada a sustentação dos pre 
ços. Ficou sem ter a quem 
vender porque os armazéns 
do Middle West e de Winne- 
peg estão abarrotados para 
abastecer a Europa, e por 
preços razoaveis. Não quiz 
tompreender o «executivo vi- 
.inho que passara a hora da 
necessidade irrecorrivel da 
(uerra. Chegaram a da compe 
içâo — que é a base do ne
gocio.

Não é facii a tarefa de ali- 
nentar com a gasolina, car
vão, oleo, trilhos, celofanes 
urbinas, tratores caminhões 
lUtomoveis adubos tecidos de 
dgodõo um pais cujo gover- 
ío declarou guerra ao estran 
;ciro, considerando soberba- 
■rente urn pecado capital, um 
■rime de lesa-patría, mane
ar a sua economia com re- 
tursos propríos e também de 
.'ora. A carta do sr. Miranda 
ro presidente Peron c o a- 
lompanhomento em clave de 
“á dos sustemdoç da clave dc 
icl do presidente, na embria
gues da expulsão do capital 
tue tanto ajudou a compro
ve r a grandeza nacional e 
*arcr da Argentina o pais, 
io ponto de vista da econo. 
mia valorizada, o rr-ais rico 
ia America Latina. Foi trans 
formada em três anos, aber
ta e deliberadamente uma 
grande nação ocidental, num 
Paraguai dá era do ‘dr. Fran- 
ia. Encontramos nos discur. 

scs e nps • atos do presidente 
Peron, intacta a mentalidade 
obscurantista e inferior do 
im Francia ou de um Rosas 

Converteu-se o governo de 
uma sociedade europeizada 
heia de coníianca em sua

hhece o pai da criança e cabe
rá fazer um tratamento geral 
erq regra, para tirar-lhe esse 
pesadelo. Espero que a senhora 
não perca de vista o que dis
semos acima sobre uma doen
ça muito brasileira — a sdilis.

Bismuío, arsênico, penicilina, 
vermífugos, ferro, são o» remé
dios de que muito necessitamos.

0 mistério...
(Conclusão da 2a. pag.)

or qualidade como forragem 
para gauo. (Diga-se de passa
gem que as vendas de batatas 
para o gacío foram acompa
nhadas de estipulação de que 
t— cfto aqui o senador Willi
ams, do Estado do Delaware, 
que não gostou da coisa — 
“o comprador naó permitirá 
que qualquer parte delas se
ja vendida para consumo hu
mano” .;

O sisteni" dor dois preços 
tornava- pVovcltbso, para os 
agricultores, encaminhar as 
batatas pequenas para or, con 
sumidores domestico:? c ten
dia, .a afastar destes as bata
tas grandes. O funcionamen
to é intrincado, mas pode sei 
descoberto no 'aviso do De
partamento de Agricultura. 
0 3 ; agricultores “aquicscen- 
tes") feto é, os agricultores 
que tinham convênio com o 
Departamento para limitar a 
SMperficic a ser plantada e o- 
bédeciam a outros requisitos 
tjfcguiarntentarás — estes, na
turalmente venderam suas ba 
latas grands ao Departamen
to ao preço de apoio de $2,92.

: Os agricultores “não aquies- 
centes” podiam obter aproxi 
madamente o valor do preço 
de apoio no mercado ordiná
rio, visto como o efeito e pro- 
posito de todo o sistema de 
api a preç era conservar al
tos os preços de todas as ba
tatas.

Quanto ás batatas peque
nas, o caso era diferente, em
bora fosse o mesmo o efeito. 
O preço destas, no mercado 
ordinário, tendia a ser mais 
alto do que o' preço de a- 
poio de -1,46 que o Departa 
mento de Agricultura paga
va por elas. Consequentemen
te, não eram vendidas m l\ 
partair.snto. Todo o s!ste:u 
de -dois preços tendia a 1' 
var as batatas pequenas ;j< 
orttigiimírloivn flunicr-ficos c*

çao em agente opressor das li 
berdades civis e dos contac
tos com aqueles povos dc 
cultura milenaria, que deram 
a toda a America os estímu
los e os exemplos para o, sua 
estrutura democrática e para 
incremento das suas fontes 
de riqueza. Se somos aqui o 
que chegamos a ser, devemo- 
lo ao sangue, ao ouro, á ciên
cia, á técnica, á cooperação, 
em suma dos povos que admi 
timos cbmo os fatores do des 
cobrimento da America. Co
mo tentar restaurar em ple-

Desmascarado
mais um conto 
de vigário

Sabado por volta das 17 
roras, na praça 7 de Setem
bro, foi idealizado por dois 
marreteiros mais um “conto 
de vigário”, o qual foi pre
senciado por uin. dos nossos 
repórteres, e que, felizmente, 
não foi consumado.

O sucedido ,em sintese, foi 
o seguinte:

Encontrava-se em um dos 
bancos da praça 7 de setem
bro um cidadão que aparenta 
va quarenta e pouco sanos d<v 
idade, vestindo um terno tíe 
brim quadriculado c já um 
pcuco amarrotado. Proximo 
a este, em um outro banco, 
o repórter.

Da esquina da Prefeitura 
Municipal chega um rapaz 
vestindo linho branco. en
quanto um outro havia para
do na esquina da praça. O 
de branco, ao passar pelo 
banco, deixa cair um anel um 
pouco a sua frente. Num ges
to continuo e procurando 
despertar a atenção do outro, 
que se encontrava sentado, 
apanha o objeto, mostrando-o 
Ambos examinam o tão pre
cioso achado.
Neste momento o outro, que 

se encontrava ainda parado 
na esquina, aproxima-se e 
pede permissão para sentar 
no mesmo banco, demons
trando está completarnente a- 
lheio ao acontecido.

Demorados alguns instantes 
volta o rapaz ao assunto, a- 
firmando ser o anel de ouro 
legitimo, e então, dá inicio a 
marretagem.

— “ Olhe, senhor: — dfe 
ele — este anel deve custar 
mais de tres mil cruzeiros.
mas estou precisando de di
nheiro, e tendo achado berc 
em seus pés, faço qualquer 
negocio. Dê-me mil cruzeiros 
e fique com o anel. (demons 
trando desinteresse, <1eirá 
cair nas mãos da possível vi
tima)

— “Não estou interessado 
no negocio — protesta o je
nhor, acrescentando — e se 
foi você quem achou, é seu...

Mas, neste momento c ven
do se perder a caçada, o se. 
gundo marreteiro entra na 
conversa

— “ Dê-mo para examinar. 
Eu sou ourives.”

Após alguns momentos de 
“exame” , olhando todas as 
margens do anel, o que 
dizia técnico sentencia:

— “Vale mais de dois mil 
cruzeiros. E pode comprar 
sem medo que é ouro legiti
mo e esta pedra ó diarnõhtel”

O senhor, no entanto, de
monstrando maior desinteres. 
se, faz entrega do anel ao 
que dizia ter achado, dizendo 
que não estava em condições 
financeiras de comprar.

Com esta resolução o pri
meiro marreteiro sai um pou
co vagaroso em direção ao 
Cartorio, enquanto o outro, 
que se dizia técnico fala no 
ouvido da possível vitima

— “ Senhor! Compre o a- 
nel que vale quatro mil cru
zeiros. Eu disse dois apenas 
para o senhor fazer melhor 
negocio. Na certa ele lhe 
venderá por oitocentos cru
zeiros”

No enronlo, a possível vi
tima já havia desconfiado 
de toda a trama e procuran-

na metade do secuio XIX a 
mentalidade botocuda do des 
potismo de tiranos da metade 
<lo ultimo secuio? O ideal 
desses sobas artoctones era 
isolar a America da Europa, 
dessa Europa a quem deve
mos tudo o que ganhamos, 
desde que saimos da taba do 
gentio para as civitas portu
guesas e espanhola# do lito
ral, na era da descoberta. 
Exterioriza-se, atualmente .> 
tendencia de reação anti-eu- 
ropeia. Pôem-se barra á fo
ra capitais que foram íorçaa 
criadoras do progresso dome.x 
tico, fazendo diminuir a ca
pacidade produtiva do paia. 
como se estã vendo pela ur 
gente necessidade de dólares 
em que se contrai a Argenti
na. De que resulta o grave 
desequilíbrio que hoie se coní, 
tata entre o poder de compra 
da Argentina e as suas ven
das para o exterior? E’ qui 
os dólares e os libras que o 
pais acumulara durante e 
guerra, foram poucos para 
compelir o estrangeiro que 
fundaram os serviços de trans 
portes, força c luz, a deixa 
rem o pais, pagos dos seus ca 
pitais, por serem esses capi
tais reputados nocivos á ad
ministração. Dentro da Ar
gentina, há 50 ou 80 anos — 
em que esses reservas hon- 
radamente aplicadas compro
metiam a segurança nacio
nal? Porque o capital não é 
tão elástico, qual imaginam 
os que lançam jactos so

bre jactos de papel moeda 
inconversivel no meio circu
lante, debate-se neste momen 
to, o governo do pais vizinho 
diante da penúria do seu po

der aquisitivo no exterior. O 
remedio paia tão grave cri
se reside numa moderação 
do rigor jacobino sucestive] 
a inspirar de novo a confian
ça abalada no bom senso do 
governo.

Dom Manuel Rosas está 
muito longe na noite dos tem
pos, para conduzir o povo do 
Prata através da senda de 
uma comunidade civilizada, 
de uma nação livre. isenta 
dc morbído nacionalismo doa 
inimigos da política de com
promissos entre o capital, a 
ciência c a técnica europeus 
e norte-americanos com os re 
cursos inexplorados dos paí
ses novos.

Vê-se bem que deu uma 
nação rica eliminar comercio 
e lucros legítimos dos atos 
mercantis da essencia da sua 
vida ecõnomica. Sossobra a 
maior experieneia de dirigis- 
mo estatal ainda tentada nes 
sa parte do hemisfério. Estã 
malograda o general Peron 
com as suas coceiras nativis- 
tas, que pestearam e debili
taram um dos maravilhosos 
organismos políticos e econo- 
nomicos da America Latina. 
Anuncia-se que a Argentina, 
mesmo sob o consulado do ge 
neral Peron, se prepara a fim 
de voltar ao padrão da inicia
tiva privada e da abertura do 
seu comercio ao livre jogo 
das influencias naturais do 
íenomeno mercantil. Seria de 
escassa importância o baque 
soberbo de um ditador, se ele 
não houvesse, no desvario * 
dela, comprometido a saude 
da sua patria.

C A S A S

ALUGA-SE a casa na praia 
de Areia Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga na Ca- 
mara Municipal.

Ponto Comercial
VENDE-SE ou troca-se por 

objeto de valor a Mercearia dc 
Francisco Capistrano. Tratar 
na Av. Rodrigues Alves, 658 
oá pelo telefone 2002.

ALUGAM-SE duas confortá
veis salas sei vindo para ccn 
sultorios, escritórios de repre
sentações, á Rua Ulisses Cal
das, 116, 2o andar, Edifício 
Progres:o. Tratar no Banco 
do Fovo S A, nesta.

T E R R E N O S

VENDÉ-SE um terreno me
dindo 20 metros de frente por 
25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’, nesta cida
de. Informações com Ismael 
Ramos das Neves, neste ves
pertino .

M A Q U I N A

Erro imperdoável

vitalidade e na sua educa- ln‘aividuos, grita quasi deses
perado:

-  “Por favor! Retire-se 
daqui ou eu chamo a Policia, 
marreteiros sen vergonhas, etc 

Com este alarme o Jovem 
que se encontrava no banco 
levantou-se, dirigindo-se pa
na a Ribeira, tendo feito siical 
ao seu colega, que inconti- 
nente o seguiu.

Após alguns momentos, po
pulares seguiram pelo mes
mo caminho, sem, contudo, 
conseguirem identificar o pa
radeiro dos dois marreteiros, 

O que vale, contudo, é a 
certeza de que o ambiente ,iã 
não está tã.o propicio eomp 
antes, para os marreteiro^ a, 
plicarem seus “conto de vi
gário”. Nossa população já 
compreendeu suas taticas e 
o combate vem sendo o meuis 
severo.

afastar deles as batatas gran
des. • |

Tudo isso é mais do que o 
simples caso de estarem as 
donas de casa, como disse 
uma delas, “fartas de batatas 
pequenas”. E’ matéria da 
maior importância publica. A- 
qui estão dois fatos. O apoio 
ao preço encareceu as bata
tas para os consumidores E 
o apoio ao preço obrigou os 
ensumidores a comprar bata
tas de qualidade inferior. E’ 
aqui esta também uma per- 

o interesse publico jus 
tifica a politisa de apoio, aos 
preços? .

O processo e condenação 
do cardeal Mindszenty re. 
velam o estado de desespero 
;m  que se encontra o gover. 
no da Hungria,' falido nas 
suas promessas ao povo e ás 
vesperas de bancarrota eco. 
nomica, determinada pelo er
ro essencial da economia fe
chada das nações que se en
contram sob o guante de Mos 
co u.

O arcebispo?primaz de Bu. 
lapest era de fato uma íor- 
:a de resistência moral aos 

desmandos comunistas. Mas 
is crimes que lhe imputam 
íão passam de uma farsa du 
orosa c carecera do mais li
geiro fundamento. Toda a 
3Ua luta contra o governo fc- 
ca apenas uma parte do de
sempenho do seu ministério. 
Cifrava-se á defesa dos inte
resses espirituais da Igreja e 
dos direitos do povo. Era a 
unica voz em condições de fa 
lar; era a voz que se fazit, 
ouvir ainda dentro e fora do 
pais. Por isso não silenciave. 
porque silenciar importara, 
ao abandono de um dever dc 
ministério que lhe foi confia
do.

Mas, na verdade, Mindszen
ty jair.ais constituiu uma *- 
meuça seria ao governo dc 
Budapest, Se esse apesar dis 
so se decidiu a enfrentar o 
clamor do mundo inteiro, jus- 
támente revoltado contra « 
processo e a sentença, é au« 
a agressão ao cardeal e á Igrc 
ja serve aos seus planos e re
presenta uma necessidade da 
linha politica que está seguin
do.

O intuito dos comunistas 
húngaros foi atribuir a al
guém a responsabilidade cio 
fracasso da sua economia 
cardeal e a  Igreja Católica, 
aparecem como responsai 
pelo não cumprimenta cias 
promessas, feitas peio gover
no ao povo .quando suprimiu 
o regime democrático. A im
prensa vermeina de BuCa - 
pest como a da Rússia e dos 
satelites acusa os catolicos d-- 
constituírem um impecilho 
realização do programa d-- 
governo, quando esse nao s- 
realiza, pelas mesmas razões 
pelos quais não o poude la 
zer na Iugoslávia, na Ruma- 
nia, na Bulgaria, na Tchecos 
lovaquia e nos outros naisev 
dominados pelo Kominforn- 

O processo de Mindszenty é 
uma diversão criada peta es
tratégia dos comunistas, como 
dois objetivos. Dentro da Hun 
gria, servirá para atemorizar 
os últimos restos da oposi
ção e fazer crer que a laieti- 
cia do regime resulta dos 
entraves representados pela 
Igreja; no exterior, uora 5 
prova o grau dc resistência 
do catolicismo e  a medida 
em que as potências demo
cráticas se empenharão em 
defender as liberdades espi

rituais  ̂ tão brutalmente eli
minadas no quadro dos povos 
submetidos a escravidão mos 
covita.

A reação mundial foi enor
me e proseguirá. As palavras 
candentes do secretario de 
Estado, sr. Dean Acheson, de
nunciando os métodos totali
tários do governo húngaro, 
foram bastante expressiva e 
não poderão ser interpreta
das em Budapest fora do seu 
sentido real.

Talvez neste momento os 
comunistas da Hungria já es? 
tejam convencidos de que não 
foi uma iniciativa feliz a do 
processo do cardeal e de que, 
na balança dos seus proprios 
interesses, esse golpe desfe
rido contra o catolicismo ve
nha a ser avaliado no futuro 
como um erro imperdoável.

MAQUINAS Smger - Na 
Agencia Informadora Poti
guar. á rua Ferreira Chave», 
74, vemlem-se u’a máquina 
“ Singer” rara sapateiro e di
versas para costura e bordar.

VENDL SE ou troca-se a 
mais bem instalada Sorveteria 
de Natal e no melhor ponto 
comercial da cidade. Tratar á 
Kua Ferreira Chaves, 154.

D I V E R S O S

VENDE-SE u.u sitio medin
do 240 metros de frente por 
200 de fundos, situado á Av. 
Xavier da Silveira (Av. 17) 
eoni a ma Tororó (Av. 32) 
Alecrim, com uma casa de ti
jolo e umj outra de taipa. 0 
referido terreno acha-se quasi 
todo plantado cçm fruteiras.

0 ônibus da Av. 10, faz ter
minal proximo ao sitio-

A tratar ria Agencia Infof- 
mndora - Rua Ferreira Cha
ves, 71 — TeL 1638.

PRE p ARAM - S E candidatos 
n concrtrsos do DASP.

Informações á Rua Santo 
Antonio, *11..

Nos b a s tiÉre s jjâ o  'mondo
Por

Em Moscou, no dia l.° de no- J Enquanto países q'ue foram 
vembro cie 1943. os Três Grau- considerados como inimig.es 
CH-. deram a conhecer uma De- a liai.a. a Hungria, a Rumania

! c a Bulgária :— há muno já as-claração sobre o futuro cia Áus
tria.

Naquela Declaração dizia-se 
que a Áustria deveria . ser tra
tada não como um inimigo, ma., 
como Um país libertado.

A Declaração acrescentava 
que os austríacos deveríam ser 
governados por. um governo 
proprio. como uma nação livre 
e independente-.

Desae a Declaração de Mos
cou até hoje, cinco séries cie 
reuniões foram realizadas pele 
Conselho de Ministros do Exte
rior, seus representantes e téc
nicos, sem que se chegasse a 
uma solução üo problema aus
tríaco.

No
(Conclusão da ultima pagina
<le acidentes, Amaro Marinha, 
foi requerida a citação das tes
temunhas Geraldo dos Santos 
e Arei Costa Ramos, os quais 
deverão comparecer debaixo 
de vara. designando audiência 
para o d:a 18 ás 14 horas.

— Na precatória oriunda da 
auditoria da 7a Região Militar, 
ouviu as teste;r unhas Sebas 
tião Malaquias e o cabo João 
Fagundes, em processo sobra 
furto de mercadoria do depo
sito da Subsistência Militar 
nesta capital.

— Designou o dia 24 ás 14 , 
horas para se proceder a au- ’ 
diencia de instrução da ação 
em que Francisco Pignataru 
propde contra o Estado, de nu 
lidade de ato administrativo.

— Mandou contar, selar o 
preparar para julgamento os 
autos do pedido de ajuste re
querido por Garibaldi Aives.

— Designou audiência para 
serem ouvidos Raimundo Pi 
nheiro e João Gald no de Alen 
ear, em cumprimento de pre
catória do juiz da 3a vara (1j 
Fortaieza.

— A requerimento de Fran
cisco Pignataro rrandou expe. 
dir alvará para que em nome 
da sua filh2 menor Maria Lú
cia Pignataro pudesse assinar

a escritura de doação que íez 
a ssu filho Elias Pignataro.

— A requerimento de João 
Rodrigues dç Souza, pelo ad
vogado Nestor Lima, julgo'- 
procedente a ação executiva 
proposta pelo requerente con
tra o espolio de Avel.no F;- 
aheiro Borges, para o pagame í 
to de 35 mil crs., representa 
dos por uma promissória de 
aceite do de cujos,

-— A requerimento de Deoiin 
da de Jesus Gomes, pelo advo 
gado Joaquim: das Virgens 
mandou intimar Anar.ias Ge- 
raldino Pere ra, para no praz > 
de 99 dias desocupar o predi > 
c,U" habita, recentemente ad
quirido por compra pe'a re 
quercile.

— A requerimento de M.. 
Martins íi iCin., pelo advoga
do Ciro Barreto, mandou citai' 
Cícero Cardoso dc Paiva, para 
ragar 9 mil crs., representa
dos por um^pronvssoria■ Ain
da pelo advogado Ciro Barre
to. no arresto requerido pein 
mesma firma num caminhao 
dc Cicero Cardoso de Paiva, 
mandou citar esto ao piaga- 
mento de 4 mil crs.

— Designou o dia 29, ] ara 
se proceder audiência de .u--- 
trução no concurso de crcd.r_i 
requerido pela Importadora 
Severino Alves Bila. contra 
Severino Germano ife Souza, 
que está sendo executado por 
Eliziario Xaviei .

— A'requerimento de Ivlar a 
Lidia Bezerra de Carvalho, 
mandou expedir precatória ao 
juiz da 3a vara de Fortaleza, 
a fim de ser citado o sargento 
Natanael Bezerra de Carvalho 
a pagar 2 mil crs., correspon
dentes ás mensalidades dc se
tembro a dezpmbro do ano ras
sado, á lazão de 500 crs., sob 
pena de prisAo.

— A requerimento de Miguel 
Sinucs, pelo advogado iiomulo 
Vanderlei, mandou citar a 
União Federai, para responder 
aos termos de urna a- ão em que 
cobra a importância de 125 v il 
eis. O requerente se julga pre
judicado na concorrência publi
ca feita pelo comando da Base 
Aérea, para a exploração da 
lavanderia de roupa naquele 
estabelecimento.

su-.aram seus iraiaaos ae paz, a 
Áustria ainda permanece como 
ura ten itor-o cie ocupação.

As zonas ocidentais, que par- 
ticipam do Plano Marshall, es
tão se reabilitando • gradual e 
promissoramente.

A zona soviética, que é lam
bem a mais importante, conti
nua entretanto sendo objeto a 
opressão e da exploração ót: 
russos.

Ao fazer este comentar-o, o 
jornal The New York Times re
vela que 135.000 austríacos já 
desapareceram nnstenosamenle 
na zona soviética.

Além disso. 20 por cento das 
terras agrícolas e cia produção 
industrial austríacas foram ab
sorvidas pela Rússia.

As Potências Ocidentais têm 
tratado por todas as formas de 
conseguir a assinatura de um 
tratado de paz com a Áustria.

O governo Austríaco mostra- 
se desejoso de pagar vnrtual- 
mente qualquer preço para c :- 
seguir a assinatura desse t-iua- 
do.

Até agora, porém, a União 
Soviética tem .barrado sistema
ticamente o caminho pa a a so
lução do problema austríaco.

Nos Bastidores da obstrução 
russa exisiem dois elementos 
significativos.

O primeiro está em que en
quanto não for assinado <> tra
tado com a Aust: Ia. a Russ-a 
pode não somente ordenar a 
vaca austríaca, mas também 
mán.ter tropas na Hungria e n-i 
Rumania, afim de guardar suas 
liuhas de comunicação com a 
Áustria.

Estas tropas russas em lerri- 
lorio húngaTo e rumeno — cu
jo toíal sc calcula em 100.00** 
homens — pe. mito tt Kremlin' 
manter o reg.mc comunista nes
sas duas nações. •

O segundo elemento que exi*- 
Nos Bastidores da obstrução 

ssa ao tratado com a Áustria, 
e o fracasso dos comunistas aus
tríacos.

Como os comunistas austría
cos uão conseguem tomar pé. a 
8 i ■ tratai de evitar a ns.ns- 
tuva do tratado afim de po- 
cior continuar seu domínio eco- 
nornico sobre uma grande par
te da nação.

A obstrução russa está coilti- 
nuando durante a Conferência 
que se celeb.u em Limares nes
te momento.

Ao .porpor a cicação de uma 
p ovii.e.a ãutonoma na Cariu- 
lia — segundo quererá os yu- 
gosíavos — o delegaao russo 
não ignorava que esta propos
ta seria forçosilmente . cgena
da pelos outros Grandes.

E isso é prectsamente o que 
Moscou deseja: evitar uni acor
do.

José Stalin gosta de falar em 
paz e cooperação internacio
nais; mas 'quando se trata de 
agir nesse tio, os russos fa
zem como o caramujo, é reco* 
Ihehi-se ao seu casulo totalita-
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Crônica social
HOMENS E, LETRAS DO 

INTERIOR

Num destes dias o professor 
Raimundo Nonato, sempre ata
refado com o seu precioso do
nativo intelectual á nossa lite
ratura, deu-me uin exemplar 
da Polianteia comemorativa do 
Io aniversário da morte •( •> i CT ■

da Armada Nacional, e de sua 
esposa d . Maria de Lourdes 
.Carvalho.

— Rpsa Maria, filha do sr. 
Oto Rodngues Cacho, cirur
gião-dentista nesta capital, e 
de sua esposa d. Nair Medei
ros Cacho.

— .Luiz Edmundo, filho do 
José Brandão de Paiva,

jornalista José Martins oe 
Vasconcelos, homenagem de 
sua familia, amigos e admira
dores. Não me era exíranho o 
neme daquele mossoroense 
emigrado do velho sertão d« 
Açodi. Trabalnador sem des
canço portilhou sua vida na 
historia dos jornais que fundou, 
nos livros que escreveu, na 
poesia e no conto que cultivou 
com carinho e sensibilidade. 
No jornalismo abriu fileiras ás 
letras mososroenses e enfren
tou os rijos problemas dos seus 
dèveres. ,

Preso a ocupações humildes 
na grande cidade do oeste, com 
o encargo de numerosa famí
lia, iiunea desdenhou do livro 
nem da pena. Entre eles o es
pirito lairava. “ Ele loi. ca 
toda sua vida de combatí ente, 
lôn verdadeiro caçador de 
emoçívs e um autentico ado
rador Ca Beleza. Como poeta, 
musico, contista, jornalista, 
compositor musical, tjpografo 
e mais duas ou três profissões, 
esse--inquieto espirito de ónrio- 
sidadv sertaneja, foi durante se
tenta anos um esbaujuüor de 
vida a servido da Arte e em 
cada pagina de sua obra “ fui- 
gUfa í» ditína energia cia ai- 
Ba”. na luminosa expressão de 
WilÍ Durant” . Assim ■> julgqu 
Cpsme Lemos, quando laiubem 
sobre ele escrevia Vingt-Un 
Roçado: “A sua atividade pe
lo desenvolvimento cultural, 
em Mossoró, foi das mais pro
veitosas. Rara a sociedade li
terária do seu tempo de que 
náo tomou parte. Raro o jor
nal em qUe não colaborou'.

Pagina descritiva impressio
nante é "O Exodo", de Mar
tins de Vasconcelos, gra-ura 
úe uma partida de imigrantes 
sertanejos desiludidos da ter
ra berco em busca da prome
tida redenção da Amazônia. 
Triste manhã de maio de 1932! 
Martins de Vasconcelc-, fixo.i 
no “O Nordeste” a culminância 
das suas inquietações na '.ida 
jornalística. “ Assim, escreveu 
Luis da Camara Cascudo, as- 
Sim viveu sempre entre livros, 
aspirando o cheiro de iinta cie 
imprensa, sonhando - jornais, 
sociedades literárias, reuniões 
todas aa alegrias, tão raras, 
do convívio intelectual” . A ho
menagem que prestaram á sua 
memória, com a polianteia de 
dezembro ultimo, os que com 
ele conviveram, assinalou na 
sociedade mossoroense uma 
nota de justiça e gratidão.

DANILO

luncionario da Contadoria Ge
ral da Republica, nesta cida
de. . ~ & s l

ONTEM '
Crianças

Odarrir Junor, filho do,sr. 
Odemar Guilherme Caldas, 
sargento do Exercito Nacional, 
servindo na 24a C. R., e de 
sua esposa d. Lu ira Rabelo 
Caldas.

— Maria Auxiliadva, fitha 
do sr. Luiz de Françu da Sil
va e de sua esposa d . Aurea 
Rodrigues Silva.
NÚPCIAS

Realizou-se, no dia 15 deste, 
nesta capiial, o enlace matri- 
ronial do sr. José. Domingos 
de Lima,..funcionário da Fa
brica de Bebidas “ Rio Grande 
Ltcía” . desta praça,£ a srta. 
Maria Cicera de Lima. 
BATIZADOS 

Foi levada no dia 11 ultimo, 
á pia batismal, do Santuario 
de Santa Terezinha,. no Tirpi, 
a garota. Rita Cassia, filha do 
fr. Sebastião Diniz Rocha, far
macêutico em Santa.Cruz, £ da, 
tua esposa d. Maria Maura 
Pinto Rocha. Foram seus pa
drinhos, o sr. Gentil -Ferreira 
de SouXg. e  sua esposa d, Be- 
l ta de Medeiros Ferreira de 
Souza, e a srta. Edna Furtado. 
A cer monia foi oficiada peio 
padre Francisco ^daç Chaggs 
Neves Ourarei capitão-eapeião

— Ante-ontem, na Catedral, 
dc Base Naval de Natal.
foi levado a pia batismal, .o 
garotjo Lucio, filho do sr. Lau- 
,-o Marting Ferreira, capitão 
cie Fragata e sub-coxandante 
da Ease Naval de Natal, e de 
st»a esposa d. Divauise Martins 
Fervera. Oficiou a cerimônia 
e padre Benedito Alves, ser
vindo de p.adi inhos o sr. Odi
lon Silva e sua espása d. Per- 
uiinia Silva.

Um Matarazzo dis= 
posto a adquirir o 
passe de Heleno

RIO. 18 (Meridional) — 
Foi noticiado que o goleiro a- 
mador do Botafogo Mataraz
zo,, pertencente á conhecido 
familia de milionários, está 
disnosto a adquirir junto ao 
JBoca Junior ,o passe de Hele
no, de quem é grande amigo 
è, deste modo, facilitar o in
gresso do conhecido centro
avante em qu-alquer clube 
brasileiro.

Empatou o BangtT 
em (Joiania

RIO, 18 (Meridional) — O 
Bangu’, jogando domingo em 
Goiania, empatou de 2x2 com 
o Goiania Sport Clube.

O presidente da 
FIFA conyidado a 
■visitar o Brasil

RÍO, 18 (Meridional) — In 
forma-se que o sr. Rivadavia 
'Correia Meyer convidará 
sr. Jules RImet, presidente 
da FIFA, a visitar o Rio, em 
junho proximo, afim de co
nhecer o Estádio Municipal, 
onde ‘ se realizarão os jògos 
da Copa. do Mundo, em 1950.

Acontecimento inédito na
vida esportiva de C. “Novos
O fumado onze do “Seridó Esperte Cíube” excursionará d 
7\[atal--Sensação e entusiasmo na cidade--Os natalenses ve> 

rão uma equipe categorisadü* -0  “Atlético” defenderá o 
prestigio do futebol da capital*-Outras notas

CURRAIS NOVOS — mar
ço — Estourou como verda
deira bomba atômica em toda 
a cidade a noticia do hon
roso convite que o “ Atlético” 
de .Natal fizera ao “ Seridó” 
para esfe se exibir em can
chas n&talénses. Os seridoen-

ses aguerridos e audaciosos, 
onze hesitaram em aceitar o 
desafio do clube de Dj alma 
Maranhão e estão na inabala- 
vel disposição de confirmar, 
isu notável acervo de vito- 
.rias espetaculares. O cartaz 
cia. equipe curraisnovense, no

momento, é algo de impressio
nante. Jogando com coração, 
com alma, com intusiasmo, 
com bravura, com vigor e fa
zendo “das tripas coração” cs 
craques de Galvanopolis con
seguiram projetar a cidade 
no âmbito esportivo do Esta-

Fraquezas em geral? 
VINHO CREOSOTADO 

(Silveira)

Armando Vieira con= 
vidado a competir na 
França
RIO. 18 (Meridional) — O 

tenistá brasileira Armando 
Vieira recebeu convite para 
uma serie de competições In
ternacionais na França.

0 churrasco de domingo,
Homenagens aos campeêes!tríGoiores 
-Serão recepcionados a F .N .B . e a

O Santa Cruz. por -iniciatí- mingo. os campeões de bas- 
va do sr. Oscar Francisco (le cjuetebol da cidade, nás clâs- 
Oliveira, homenageará, - do-ses principal c cie Aspirantes,

O TREINO INACABADO DOS SCKATCHMEN 
.(Foto-reportagem de Ângelo Regato)

awn»

Chegou, ontem, ao Rio, 
a delegação do Perú
Amanhã, a tarde, novo ensaio do

na
. ,  i f  „

ao
-

crônica esportiva
O simpático grêmio trico

lor aproveitará, também, >a 
oportunidade para recepcio
nar a Federação Nórte-Fio- 
grandense de Basquetebol e n 
crônica esportiva.

Essa festa de cordialidade 
constará de um churrasco, na 
aprazível praia na Redinha e 
terá inicio ás 9 horas.

O esportista Oscar Fran
cisco de Oliveira vem toman
do todas as providencias pa
ra que esta reunião constitua 
um brilhante acontecimento. 
Um carneiro bem sevado está 
reservado para o churrasco, 
incluindo, ainda, o carciapio 
peru’ galinha e uns salgadi
nhos, pois haverá bebidas 
também.

do, como uma força vigorosa., 
e convincente. Podemos mes
mo afirmar que, depois dè 
Mossoró Currais Novos é o lí
der incontestável do futebol 
no interior potiguar. Os na- 
talenses verão uma equipe 
categorizada, cheia de entu
siasmo c de apreciável capa
cidade combativa alem ' de 
uma técnica aprimorada.

A iniciativa do Atlé
tico merece francos en- 
cômios pois colabora decisiva
mente para o desenvolvimeri-' 
to do futebol no interior, cu
jos clubes sentem-se envai
decidos e estimulados. .

Os rubro-negros natalenses 
estão no firme proposito de 
se vingarem, da .astronômica , 
derrota sofrida ha pouco, éfh 
Currais Novos, quando foram 
vencidos^pelo campeão seri- • 
doense, por 8x1, contagem 
quasi inacreditável, porém 
que dá uma ideia da atual 
forma fisica e técnica do qua 
tiro do “Seridó”.

O ultimo treino do scratch brasileiro cm 
chegou ao final regulamentar, em virtude 
tada de Fiavio, que achou prm 
as manifestações hostis fia terei 

rar a verdadeira fi:

roços de C'aldr.3, não 
le uma decisão acer-

ANIiVÇRSARIOS
HOJE

Senhores
Edilson Cid Varela, diretor- 

superinfendente da Radio Poti 
e deste vespert no.

— Garibaidi Dantas, presi
dente da Comissão de Assuntos 
Eeonomicos do Ministério da 
F azenda.

— Engenheiro Arnvilo Ro
drigues Monteiro, ex-chefe da 
Estrada de Ferro Central do 
Rio Grande do Norte.

— Osvaldo Medeiros, d recor 
gerente da Radio Internacional 
do Brasil, nesta capital.

— Ilelio GalVão, funcionário 
publico federal e nosso rola- 
«orador.

— Gabriel Menezes, funcio
nário aposentado da Estrada 
de Ferm Central do Rio Gran
de do Norte.
Senhoras r ~

Aonaiva Dantas, esposa do 
sr. Renato Celso Dantai. juiz 
de D raito de líaretama.

— Lucra Cabral, esposa do 
r. -Terooimo Caotal. proprie- 
ário da Drogaria “ Brasil’', ues

ta cidade. j*
Jovens T W í# ’

Nilton Martins, filho do sr. 
Giovnni Martins, proprietário 
da Erogaria “ Martins” , e de 
*ua esposa d. Maria Rodrigues 
Martins.

Ari Guerra Cunha Lima, 
aluno do Curso Cientifico do 
Colégio Ertadual e filho do sr. 
Pedro Nobiega da Cunha Li
ma, comerciante nesta capital, 
e rte sua esposa d. Bertilde 
Guerra Cunha Lima. 
Senhoritas

Maria Abigail de Liiua, filha 
do sr. Antonio Antunes Je 
Lima.

— Nilda Gueria Cunha L - 
ma, filha do sr. Pedro Nobic- 
ga da Cunha Lima e de sua 
esposa d. Bertilde Guerra Cu
nha Lima.
Crianças

— Maria José de Andrade 
filha do sr. Valerio Francisco 
de Andrade e de sua esposa d. 
Maria das Dores de Andrade.

Ativai, filho do sr. Raimun
do Nonato de Oliveira e de sua 
esposa1 d. Silvina Maria de 
Oliveira.

-— l.iane, filha do sr. Hum
berto Lustosa da Camara e de 
sua tsposa d, Maria Pureza 
Andrade da Camara.

—- Valdir, filho do-sr. José 
Goihes de Carvalho, sub-oficial

RIO, 18 (Meridional) -V 
Realiza.se amanhã, á .tarde,' 
com portões ^echados, no c-an. 
po do Vasco, o segundo en
saio dor,' jogadores convoca
dos para o selecionado brasi 
leiro, nesta capital.

Numere avulso
C ri 0,80

Hoje, os jogadores farão 
um ligeiro individual.
NO RIO A DELEGAÇÃO

DO PERU*
RIO, 18 (Meridional) —-

Chegou ontem, por via aerea, 
parte da delegação peruana 
ao Campeonato Sul-Ameri
cano de Futebol, que vem • 
presidida p«lo sr. Miguel Da? 
so.

A dolegrção peruana é a 
primeira a chegar ao Rio pa
ra o certame continental.

. . . . . .  -  ..................... —

VARIAS ESPORTIVAS
O sr. Ernest Jorge, presi- 

tende c’.a Federação France
sa de Natação procedente de 
Montevidéu, onde permane
ceu varies cias-, seguiu para 
Euenos Aires, O presidente 
daquela entidade francesa, es 
teve no Uruguai assistindo o 
ultimo campeonato sul ame
ricano de natação, e, segun
do telegramas chegados, in
forma-se que o snr. Ernest 
Jorge, na próxima reunião 
do Comitê Olímpico interna
cional, vae propor que a ca
pital Argentina, seja a sede 
da futura Olimpiada, em 
1935. Quanto ao sul america
no de natação, declarou ficou 
bastante impressionado com 
o estilo e a forma dos nada
dores argentinos e brasileiros. 

*  *  *
A volta de Mr. .'Barrick 

para o futebol carioca, e prin 
cipalmente para o sul ameri
cano de futebol, está nos 
seus últimos detalhes. A Foot 
bali Assoeiation de Londres, 
telegrafou ontem, á CBD, so
licitando a remessa de passa-

más ainda não desistiu, agora, 
entrou em contacto com diri
gentes do Flamengo e o pre- 
sidente do clube ruBro-negro, 
aceitou em principio, a pro
posta. Assim, ha possibilida
de da vinda do Rapid, cam
peão austríaco, ao Brasil, sa
tisfazendo ao seu represen
tante, que tenta isso, ha quas» 
um ano.

4= *  *

O Botafogo, empenhado em 
promover mais uma grande 
temporada de futebol com 
clubes ingleses, concluiu, os 
entendimentos para a vinda 
do Arsenal, famoso clube de 
Londres. As negociações esta
vam bem adiantadas, mas, 
faltavam detalhes importan
tes, como as bases para a tem
porada que o famoso clube 
inglês realizará nõ Brasil,. 
Hoje, o Botafogo telegrafou 
aos dirigentes do Arsenal, 
concordando com a propsta, 
concluindo assim, os enten
dimentos para a temporada, 
que custará ao campeão ca

gem e do contrato para Mr. í rioca, dois milhões de cruzel- 
Barrick. A CBD, remeteu ho- I ros> 
je ,com urgência a passagem j —■■■■■■ '
e o contrato, para que o re
ferido arbitro, venha com c 
sua sntuação regularizada.

*  *  *
O representante do cam

peão da Áustria, Alfred Neu- 
feld, continua tentando tra
zer o Rapid ao Brasil, já íez 
varias tentativas e falhou,

i l f i

Muito firmes as duas defesas, oa dois ataques tiveram seus mo
vimentos quase anulados, bastando dizer que, no primeiro tem
po, somente houve um goal, marcado- par Cláudio contra o arco 
de Castilho, tendo canhotinho entrado quando a bola já estava

nas redes. * .

Alem da turma tricolor, 
representantes dos demais 
clubes tomarão parte na fes
ta dos campeões de bola ao 
cesto, que promete ser do ou
tro mundo.

PREMÍ AÇÃO DOS 
ASPIRANTES

Nessa ocasião, Carlos Silva 
o dinâmico presidente da F. 
N.B., fará entrega das meda
lhas conquistadas pelos Aspi
rantes',do Santa Cruz e oferta 
da firma M Carrilho & Cia. 
Ltda, que também estará re
presentada nesse churrasco 
de confraternização.

Clinica de Senhoras
— DO —

Dr. Etelvino Cunha

(ESPECIALISTA) 
Çnrso de aperfeiçoamento 

tio Rio de Janeiro n 
São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Ondas ultra-curtas. blsturf 

eletrico, eletrocoagn- 
lação etc.

Câncer — Tumorea
CONSULTAS:

Das 16 hora» em diante | 
exceto aos sabados 
CONSULTORIO :

Roa Çel. Bonifácio, ZZt 
Fone: — 1083

RESIDÊNCIA :
Roa Joaquim Manoel, 599 

Pelropolis

CARTEL DA FALANGE 
CURRAIS N Ò VENSE

O campeão sericioens'e obteã 
ve, nesses últimos tres anos '. 
sensacionais triunfos, ao pas- ‘ 
so que sofreu apenas quatro 
derrotas, uma frente ao Cai- 
co F. C. (3x1), outra no coh 
íronto com o Penarol, de Na 
tal (2x0), outra na contenda 
com o Centro Esportivo Açu- 
ense (4x2) e finalmente dian. 
te do então campeão natalen- 
se. o ABC, pelo escore míni
mo. Entre os triunfos con
quistados pelo “ Seridó” pode
mos destacar os que se se
gue: Sobre o “Santa Cruz” , 
de Natal por 2x0; o “Juventus 
t.a Capital, por 4x2; o “Pena
ra!” natalense (jogo revan- 
che) poi 7x3; o “Atlético”, 
também de Natal, por 8x1: o 
Trany, de Santa Cruz, venci
do consecutivamente três ve
zes. uma em sua pro_pria can  ̂ * 
eh  ̂ (2x1; 4x1 e 3dl) o Caí- I 
c-ó Futebol Clube, com duas 
derrotas (2x1 -e 4x1); o Jar
dim F. C., da cidade serido- 
enre do mesmo nome, • por 
3x1; o Caité F. C. da Paraí
ba, por 8x3; o time da Cástt, 
do Estudante, de Natal, p&r 
8x0; o “ Lusitania”, da capi
tal. por 2x1; o quadro de E s
tudantes natalenses, por"3x0; 
o 'Cruzeiro” de Macaibh, der 
rolado espetacularmertte por 
5x1: o “Centro Esportivo A- 
mtcnsè” . por 4x3; o “Cerro 
Cr rá F. C.”, por 3x1 e o San- 
tanense Futebol Clube por 
0x0. '

Como se vê, o “ Seridó” se
rá um adversário perigoso e 
voluntarioso, apresentando 
credenciais de autentico cam
peão • ,

Iniciado o segundo tempo, o ataque ganhou mais sent.do, de pe
netração, com a entrada de Jair na meia esquerda. E fei as.,i:n 
que Carlyíe, numa jogada brilhante, decretou o goal do empate 

e que abriría cámjnho á vitoria dos titulares.

C a m p e o n a t o  B r a s i l e i »
ro de Basquetebol 
Hoje, o inicio da série melhor 

!de 3 entre cariocas e paulistas

Á
f Saindo Barbosa, entrou Bino, que 

Os verdes voltaram a Impressionar ( 
goal. Foi aí que Fiavio retirou, o atai 
ninho. A torcida não gostou ií?. alter 

tar ’ e o técnico acaboi

RIO, 18 (Meridional) — 
Com as vitorias das represen
tações de São Paulo e do Dis 
trito Federal nos jogos com 
'mineiros e bahianos, classi
ficaram-se cariocas e paulis
tas para a peleja final, que 
será disputada em “melhor- 
de tres”, nos dias 18, 19 e 2G 
do corrente. ’ .

Hoje, portanto, em Salva
dor, será realizada a primei
ra partida para decisão dc 
titulo de campeão do décimo 
nono Campeonato Brasileiro 
de Basquetebol.

SURPRESAS NO CAMPEO 
NATO DE LANCE LIVRE 

•«
O campeonato de lance-li- 

vre, que, como já informamos

foi vencido pelos paulistas, 
seguidos dos mineiros e ca
riocas, ofereceu duas surpre
sas. Primeiro foi a colocação 
dos paraenses, em 4° lugar, 
com 125 pontos, seguidos dos 
bahianos, com 117, dos capi
xabas, com 114 e dos catari
nenses, com 48.

A outra surpresa, e a prin
cipal, estava reservada ao ti
tulo individual. Esperava-so 

como não poderia deixar de 
ser, dadas as características 
individuais dos jogadores mi
neiros, paulistas e cariocas, 
que um desses jogadores con
quistasse o titulo. Demons- 
trantío. todavia, maior segu
rança e calma nos arreütes- 
sos, o bahiano Agnaldo Bor
ges sagrou-se campeão,



de
imigwftte$;extrangeiro$ em

; Estado
Çomo estava- anunciado 

realizou-se onterri no Depar
tamento de Agricultura maia 
urjja rèrtniãó -d* • Federação 
Rtiral, sob a presidência «*o 
sri Juvenal Lamartine e ou> 
tefe um regular compareci- 
ír.tnto de associados e agrono 
n^s e pessoas interessadas 
nÇS atividades daquele orgâc 
dfi, classe dos ruralistas.

.tJm dos assuntos que mere
c ia m  largas discussões foi 
setm duvida neuhurr.a o Xjĉ  
bbema de localização de ir.. 5- 
grantes estrangeiros nc »: Ic. 
G.|ande do Norte. O Dr. E- 
r.ock Çareia, diretpr do De
partamento de Agricultura 

ipebera do Ministro do Tra. 
■Iho uma consulta sobre sc 
Sstado podei;Í£ oferecer con 
fões econômicas e sociais 
ra o Ibcofização de um nu- 

cLçp de imigrantes astrangeí- 
ros-^e-àfTSÇSfttCtnrera discus- 
são do assunto áos membro? 
da Federação Rura!- 

Muitás forám as opiniões a 
respeito não sè chegando a 
urna conclusão porem. Ficou 
a$s|m designada ó presidente 
Júyehal Lamartine para apjc

septar na próxima quinta- 
feira um ralatorio detalhado 
sobre o problema, a base do 
qual será discutido o assunto 
e dadas conclusões que serãc 
então enviadas ao Ministro 
do Trabalho.

Também foi lido no expe
diente um oficio do governo 
estadual, em resposta a uma 

''solicitação da Federação, Ru
ral, para que esta informas- 
í-3 quais os poços tubulares 
que estão abandonados para 
uma providencia do Poder E5 
recutivo sobre o caso, Esse 
assunto fora ventilado na ul
tima reunião da Federação- 
Rural pelo professor Gonzaga 
Galvão que em nome de agri
cultores de diversos municí
pios fazia chegar cté aquele 
orgão de classe de qlie alguns 
poços tubulares estavam abai) 
donado por diversas prefeitu
ras do interior.

O sr. Gonraga Galvão pro
meteu trazer na próxima 
reunião a. lista dos poços c- 
bandonados pr.ra resposta a 
solicitação do governo estg- 
dual.

r sDIARIODE1NATAL
NATAL — Sexta-feira, 18 de Março de lata

Impasse^ iiasl^conversações para 
mação da|| mesa da Gamara Municipal
Rejeitada pelo PSD^a* contraproposta da UDN e do PSP— 
I  Quase certa a exclusão dos pessedistas da mesa

Detido ParazinhoA"J* ?i-, o i>r V ty.; L ç- 7? . .

juventude desviada pela malandragem
Pejas sete horas da manhã de 

ontem, pelo investigador Arnal
do Barbosa, ern frente á Joa
lharia Brasil, rua dr. Barata, 
foi detido o lunfa Valriemar 
Pereira da Silva, mais conheci
do por “ Para?dnho,r: x

Embora muito jbyem, Para
zinho é já conhecido pelas au
toridades de vários Estados Jo 
Norte, sendo exímio arromba- 
dor,; lanceiro, venta-íista e des- 
cuidista. Ém Natal arrombou c 
roubou o ano passado uma re- 
lójoaria na travessa México, 
contígua à Joalharia Alencar. 
Ainda o ano passado foi daqui 
çl.eportado para Eelem num na
vio, juntamente com mais 18 
malandros, fato. sobre o qual a 
imprensa da capital paraense 
publicou reportagens escalando- 

' sas..
Ontem, no 2.° distrito polici

al onde se acha recolhido, Pa- 
razinho fez • declarações a re
pórteres da imprensa local. 
Contestou nessa oportunidade 
declarações a si atribuída.;, pu
blicadas na imprensa paraense, 
de que ele e seus companhei
ros de deportação tivessem si
do extorquidos em dinheiro, 
durante a viagem, pelo investi
gador Clementino de Farias, da 
policia potiguar, qpe acompa
nhara a leva até o Maranhão. 
Contestou mais, igualmente pu
blicado então pelos jornais de 
Belem, que o referido investi
gador fosse fjçhadp çomo ma
landro nas , polícias da capital 
paraense e do Recife.

Dessa leva dò deportados, 18 
foram devolvidos a Natal pelas 
autoridades paraenses. Parazi- 
nho, porem, í.cou em Belem, 

•recolhido à cadeia de S. José 
çumprmdo. pena de seis anos, 
por crime de FOuhnjq tentativa 
de homicídio; do - fnvéstigador 
que o nrendera no Pará. Pou- 
m  míltes,- 'todavia, ÍParazinho 
Cermai è̂be»! nÁ^ptesçlio de S. 
ftfléè, de lÇIugind^. espetacular- 
JSènte, na cesta de um padei- 
Tgr Disse-itU.s ter -sido' essa ' sua 
segltnda fuga- do mesmo presi
dio, assim cbmo anteriormente 
sè evadira da ilha de Cotjjuba, 
TeformatoFÍo de menores aban
donados e delinquentes na ba- 
hia dè Guajará.

Declarou c(ue erp vista de não

poqer permanecer em Belem, 
d.rigiu-se ao sul, percorrendo 
os Estudoç de Maranhão, Piauí, 
Ceará, sendo detido nas capi
tais respectivas. Aqui chegara 
de Russas, Ceará, num cami
nhão, ás duas da madrugada de 
ontem, sendo detido horas de
pois, antes dç realizar o assal
to pretendido à Joalharia Bra
sil, programado para hoje.

Acrescentou sempre teve a- 
tração espec.al pelas joias, que 
são objetos pequenos, fáceis dç 
carregar e de grande valor. Ha 
seis anos vive na malandragem. 
Alegou, todavia, estar entedia- 
do da malandragem, que nem 
sçmpxe é uma vida folgada. 
Tem mesmo pensado em se re
generai', tentando já certa vez 
tomar rumos honestos, conse
guindo emprego como estafeta 
na Western Telegrafh cm Bo
lem. Do emprego porem teVc 
de sair, em vista, segundo ale
gou, por ter sido a companhia 
informaria ao seu passado, po. 
um investigador de policia. Não 
•fora igualmente feliz numa no
va colocação posteriormente 
conseguida, como auxiliar de 
mecânico nas oficinas Ford dg 
C3pital paraense, despedido 
também por causa do passado.

Diz ele pretendia alcançar 
Recife, onde tentaria a regene
ração com um emprego hones
to. Daqui, entretanto, será re
cambiado a Belem, onde tem 
pena a cumprir, 
lasc; ETAOIN ETAOIN ET A O 
WILSON DEIXO!' O

HOSPITAI,
Teve alta dò hospital .Miguel 

Couto, sendo recolhido ao xa
drez do 2.° Distrito, Wilson Pe
reira da Silva, que está sendo 
reclamado pela policia de Per
nambuco, a fim de responder a 
inquérito pelo crime de roubo 
de joias numa residência no 
Recife.

Ha cerca de 15 dias Wilson, 
ao ter ciência de qpe seria efi- 
viado a Recife, tentara o suicí
dio, atirando-se- á ave. Duque 
de Caxias, pela janela do pri
meiro andar do edifício do De
partamento ria Segurança Pú
blica. Sofreu eemoses generali
zadas, nlem de fraturas nos 
braços e pernas, achando-se a- 
|nda com alguns membros en-

C L I P P E lt, o rádio valiosíssimo que todos 
podem adquirir devido ao sistema 

de pagamento.
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Ao que... pudemos apurar on
tem nàs rodas pòiticas locais 
chegaram a um impasse as 
conversaç.íes que ha dias vi- 
nharr' fendo realizadas para » ' 
composijão da nc?a da Camâra 
; Municipal de. Natal.

Fugindo ao sistema dè pro
porcionalidade, precedente ja 
aberto pelo Partido Social De
mocrático, na Assembléia Es
tadual; em. duas eleiçles, as 
oposiçees coligadas elegeram 
no ano passado a mesa, apenas 
eom elementos do Partido So
cial Progressista e da União 
Dorr.ocratica Nacional, que con
correram e.x chapa unica 6s 
eleiçíes municipais. Ficou as
sim o i?SD, como na Assem
bléia ficaram! a UDN e o PSP. 
fòra da mesa.

Rompido o acordo entre as 
forças de oposição o PSD, com 
a adesão do progressista De- 
metrio de Viveiros ficou repre
sentando a força .iriajoritaria 
na tarara Municipal, com 8 
vereadores, seguido do PSP, 
eom 7 e a UDN com 3. Era 
pensamento das três corren
tes entrarem em negociações 
sendo em vista o principio de 
proporcionalidade, já que ne
nhum dos partidos, isoladamen
te, poderir, eleger a mesa.

Surgiu ai . a exigcncia do 
?rrtido Social Dexoeratieo, 
que concordava na reeleição«do 
vereador Úlavo Galvão para u 
pres.dencia, mas, fazendo pon- 
io de partida de maiores enten
dimentos a concessão de 4 dos 
1 lugares da mesa, inclusive a 
pjrmeira secretaria. A UDN e 
o PST ficariam assim com 3 
lugares.

Os pvoceres udenistas e pro- 
gress stas íaz'am uma contra 
proposta: dois lugares para 
cada partido e air.da um outro 
’ ara o vereador Manuel Rodri
gues, unico representante po- 
pjiista O PSD, p.or intermé
dio do deputado Antonio Soa
res não aceitou a proposta dos 
antigos coligados.

Acresce ainda que o deputa
do Abelardo CaTafange que 
coordenava as conversações 
^m r.o.v.e do Part.do Social 
Progressista apresentou uma 
exigencia ao Partido Social De- 
p.o.ratico. O Partido majori
tário na Assembléia Estaduai 
comprometia-se também res
peitar para a UDN e o PSP o 
sistema de proporcional.dade, 
na coiposi.ão da irnesa, pre
tensão . que apesar de justifi
car, o daputado Antonio Soa-: 
ses não poude se comprometer 
a aceitar em nome. do PSD.

Assim é quasi certa que na 
composição da mesa da Gama
ra Municipal figurem apenas 
•progressistas e uden stas, ex
cluindo-se os pessedistas ca- 
quela composição uma vez que 
0 PSD não estaria disposto 
nem á abrir mão da pretensão 
dos 4 lugares como também 
não se comprometería a adotar 
o-sistema de proporcionalidade 
na Aarembléia. Estadual, onde 
é majoritário.

Nesse caso.a -mesa seria a 
seguinte: Presidente — Olavo 
Galvão (PSP); Io Vice-Presi
dente — Gentil Ferreira de 
Souza (UDN); 2°»Vice-Presi
dente — Manoel Vilar de Me
lo (UDN); Io Secretario —

Severino Galvão (UDN); 2o 
Secretario — Sebastião Morei
ra (PSP): 3o Secretario — 
Elizeu Leite ou Antonio Felix 
(PSP) e 4o Secretario — Ama 
ro Magalhães ou Antonio Gou
veia (PSP).

Desfalque na Recebedoria
Perante o juiz Murilo Ara

nha loi realizado o interroga
tório de Claudiano Ribeiro, de
nunciado pelo promotor Boa- 
nerges Soares como incurso 
nâ i penas do art. 171. O acu
sado, segundo a denuncia, abu
sando da qualidade de íunc o- 
nario da agenc a do Alecrim, 
da Recebedoria de Renda3, re
cebeu e deixou de recolher aos 
cofres públicos a quantia de 
50 mil crs., utilizando restos 
de taides que tinha sob sua 
guarda.

Claudiano Ribeiro negou no 
interrogatório a autoria, do 
desfalque, acrescentando que 
Miguel Fernandes, encarrega- 
do da agencia fiscal, vivia in
sistindo para cue o denunciado 
solicitasse feiias, tendo esie» 
sempre recusado o oferecimen-

Hoje u encenação da co= 
media “ 0 noivo da Luiza’ ’ 
no Teatro Carlos,, Gomes

O Conjunto Teatral Poti
guar levará hoje á noite no 
Teatro Carlos Gomes a en
graçada comedia de Saint 
Clair Sena intitulada “O noi 
vo de Luiza” .

Peça ligeira, de situações 
cômicas interessantes e atra
entes, eom forte cunho hü- 
mano, “O noivo de Luiza” 
promete agradar aos seus as
sistentes. O CTP realizou di
versos ensaios de apuro da
quela peça sendo de prever 
um bom desempenho do elen

co que tomou a si a respon
sabilidade de* encenar a co
media de Saint Clair Sena.

Os papéis estão assim, dis* 
tribuidos:

“Luiza” — Ivone Nunes. 
"Dr. Armando” — Musoiiue 
Fernandes. “Jadith” Gla- 
risse Palma, “ Fausto” — Pau 
lo Teixeira “Evaristo” — Mar 
colo Fernandes e “Vqnda”  —  
Pfocilda Fonseca.

Os bilhetes estão sendo ven 
didos desde ontem eom feoa 
aceitação.

Movimento do Fôro

to. Um dia, entretanto, teve 
necessidade de ir deixar uma 
menina sua em Mossorí, re
querendo e obtendo para isa-- 
dois dias de licença, xucusando 
o ofeercimento de trinta, feno 
pelo superior da repart ção. Ac. 
regressar a Natal, no-te de i2, 
foi a residência de Miguel Fer
nandes, comunicar da sua cha
gada, soube ali estavam dando 
balanço na agencia de rendas

Disse ainda Claudiano Ribei
ro que já depois de preso :o- 
ccbeu a visita do conego Luiz 
Adolfo que em nome de Mi 
guel Fernandes mandara que 
o depoènte fugisse, tendo sido 
o alvitre íeeusado. *

O denunciado indicou rara 
defensor o • advogado Wilson 
Dantas.

Aproxima-se a sem a
nas do Moço Espirita 
Domingoá tarde, 3a. concentra
ção de Mocidades Espiritas

gessados. Na próxima semana 
deverá Wilson seguir para o 
Recife, acompanhado de inves
tigador da policia pernambuca
na.

“ E X P R E S S Ã O ’ 
culará amanhã

cir

Voltará a circular amanhíi 
o jornal de jovens EXPRES
SÃO dirigido pelos estu
dantes Ticiano Duarte, Josè 
Fagundes do Menezes, Gilbcr 
to Avelino e Aderbal Morei- 
ii. «

A manhã a Ex
posição do 
Foto Clube

Realizar-sq-á amanhã, ás 
19,30 horas, na sede da Cruz 
Vermelha brasileira, a pri
meira exposição de retratos 
no corrente ano, do Foto Clu
be. agremiação que congrega 
em nossa capital íodoá os fo- 
tografos afriadores.

Para está exposição, que 
contará com mais de quaren
ta qu-adros estão voltadas as 
atenções de nossa sociedade, 
que a poucos meses assistiu a 
ultima, exposição, _cuj os qua
dros desjpertaram _.o mais vi
v í interessè, dddobôs motivou 
escolhidos, versaqdo sobre 
nossos costumes e nossa gen
te.- y  1 *«- -

Amanhã daremos noticia 
mais detalhada.

Continuam intensos os tra
balhos de preparação da Se
mana do Moço Espirita, que 
será realizada nesta capital, 
de 25 a 31 do corente.

Como parte preparatória, 
terá lugar, no proximo do
mingo, á tarde, na sede da 
Federação Espirita á av. Ro
drigues Alves, 779, no Tirol, 
a terceira concentração das 
Mocidades Espirites prepara
tória da Semana.

Comparecerão a essa reu
nião representantes dc agre
miações espiritas da capital 
sendo organizado interessante 
programa de recitativos pe
las crianças das “ Aulas de 
Moral Cristã” .

Nessa ocasião, também se
rá pçqcedida á discussão e a 
prováçãò dos Estatutos da 
União da Mocidade Espirita 
Norte-Riograndense, bem co 
mo á eleição da primeira di
retoria efetiva dessa organi
zação.

MENSAGEM AOS 
CRISTÃOS

F.' a seguinte a mer.sagem 
que Cs moços espiritas de Na- 
lal dirigem á cristandade de 
sua terra:

“Cristãos:
Paz em Jesus.
Nós, Moços espiritas, co

mo parte integrante da cris- 
tándade, vímps, mui frater
nalmente, trazervos a mensa
gem do nosso desejo arden
te de reforma moral e conpe- 
ouente evolução espiritual, u- 
través de nossas palavras 
simples porem sinceras de 
que devemos todos nos. mo
ços ou velhos, brancos ou 
pretos, ricos ou pobres, igno
rantes ou sábios, profitentes 
dessa ou daquela doutrina, 
nos considerarmos irmãos em 
humanidade, porque todos so-

de Deus, irmãos 
mensageiro da

mos filho 
de Jesus, o 
Boa NoVa.

Saudando-vos, irmãos, que
remos deixar bem vivos os 
nossos votos sinceros de paz 
e consolação a todas as cria
turas que sentem n’alma n 
chama ardente da regenera
ção, aceitando a cruz sobre 
os ombros na certeza de 
que só o Sofrimento pode 
derramar bênçãos de miseri
córdia e de virtude, porque 
só êle rehabilita os crimino
sos, os vaidosos, os egoístas, 
is vacilantes, que somos to
dos nós.

Paz em Jesus, humanidade” 
a- A Gomisão Promotora 

da Semana do Moço Espirita.

L E IA M  O j 
“ Diário de Natal” \

Centro Náutico 
Potengi
A diretoria do Centro Nau 

tico Potengi, pede a finesa de 
quem encontrar uma coleção 
de recibos do referido Clube, 
a bondade de entregar ao sr. 
Odilo Salviano, qa Rua Vigá
rio Bartolomeu, 572, ou pelo 
Tone 19-11, que será gratifi
cada.

O juiz Mtuilo Aranha, acu
mulando feitos das quatro Va
ras de Direito da capital, pre
sidiu varias audiências e pro
feriu os seguintes despachos: 

Presidiu audiência de instru
ção do processo crime instau
rado contra Pedro Inaciò, de- 
nanciado pelo promotor Boa- 
nerges Soares como incurso 
nas penas do art. 147 do Co- 
digo Penal, por ter no dia 7 de 
outubro do ano findo ameaçado 
com uma arma a Ananias Ge- 
raldino Pereira. Foram' inqui
ridas as testemunhas arrola
das ixria acusação, Augusto da 
Silva Abreu e Manoel Toscano 
de Brito. Esteve presente o de
fensor do acusado, advogado

Levada a bom termo 
a diligencia

RIO, 18 (Meridional) — A 
Delegacia . de Costumes aca
ba de levar a bom termo ri
ma diligencia num aparta
mento elegante de Copacaba
na,' transformado num au
tentico cassino clandestino, 
para a prática de pif-paf.

Na ocasião em que a poli
cia penetrou no apartamen
to n° 503, de um edifício Tii- 
tuado á avenida Nossa Senho 
ra de Copacabana, surpreen
deu a volta da mesa, entre 
fichas, dinheiro e baralho, 
vários jogadores que foram 
autuados em flagrante.

F A T O S  PO= 
L iC lA IS

Inquérito em vesne= 
ras de conclusão

Estão em via de conclusão 
na Delagacia do Terceiro Dis 
trito, do Alecrim, os seguin
tes inquéritos:

— Contra Francisco Se
cundo de Assis, que na tarde 
do dia 25 do mes p. findo, 
quando dirigia um jipão do 
Serviço Nacional de Malaria, 
atropelou o menor Orlando 
Silva, na rua Amaro Barreto, 
no- cruzamento com a rua 
Presidente José Bento, em 
consequência do que o menor 
sofreu fraturas do braço» e 
.perna esquerdos o escoria
ções generalizadas pelo cor- 
po.

— Contra o motorista Di- 
val Passos Pimentel, acusado 
de haver atropelado José E- 
duardo Veríssimo, quancíat»a 
tarde de 1 do corrente, diri
gia um caminhão de proprie
dade do sr. Segundo Moura 
O acicate verificou-se no cru 
zamento da av. Presidente 
Quaresrha e rua dos Pageu’s.

I)jalma Marinho. Serviu o es
crivão Jaime Lambert. do 8° 
Cartorio.

— Procedeu também aos in
terrogatórios de Rómeu José 
de Brito e Paulo Queiroz,‘ que 
juntamente com Severino Joa
quim do Nascimento, foram de
nunciados pelo promotor Boa- 
nerges Soaresi nas penas do 
art. 129, § Io, n. I, combinado 
com o art. 150, tudo do Oodi- 
go Penai. Na denuncia cons
ta que os denunciados, no dia 
21 de dezembro do ano passa
do, em Parnamirim, munidos 
de cacete e “cipó de boi” ,- pe
netraram na residência de ‘Isa
bel Azevedo Dantas, espan
cando-a e ferindo-a. Os réus 
indicaram para defensor os 
advogados José Nicodemos o 
José Emerenc'ano, tendo :eAâ 
último recusado a incumbên
cia alegando imnediir.ento. 
Funcionou o escrivão Jaima 
Lambert, do 3° Cartorio.

O juiz Arnaldo Neto, acumu- 
iando feitos das quatro varas 
dç Direito da capital proferiu 
os seguintes atos*:

,— Mando a exçed r rrecn 
ria ao juizo do Rio de Janei- 
ío, a fim de intimar Antonio 
Ribeiro dq Gosta, cabo do ten
der Belmonte, de senten;a que 
o condenou a prestar a Gui- 
Ihermina Marques da Silva, em 
beneficio de um neto desta, A 
pensão de alimentos de 400 crs. 
mensais. ; •'

— Designou o dia 23 ás '4 4 
horas, para porceder audiência 
de instrução da ação de .des
pejo que contra Antonio Fer
nandes de Oliveira promove 
Mar'a Anunciada -Gomes,. por 
intermédio do advogado Je-S$ 
Café. E’ defensor do réu o ad
vogado Kerginaldo Cavalcanti.

— Presidiu audiência de 
ir.stiução do processo em.que 
é acidentado Juventino Cândi
do. sendo ouvido em depo'meíti 
to r.essoal o dr. Gentil Ferrei- 
-n de Souza. O acidentado co- 
tra 10.SCO crs. Pelo curador

(iC ontinúa n a  4* p ag in a )
---- i. ---- --- ......... .................

Reformada a sentença 
para conceder “ sursis”

O Tribunal de Justiça, cm 
sua ultima sessão, conhecendo 
da apelação interposta por 
Joaqrnm Miguel de Aguiar, 
agricultor residente etn Cuieó. 
deu provimento, para conceder 
ao apelante o beneficio Ja sus
pensão da pena. ficando o be

neficiário sugeito ás condições 
de não mudar cesidoncia
:em aviso prévio ao juiz; não 
usar armas ofensivas,» uem 
1 requentar casas de. jogos.

A apelação teve como rela
tor o desembargador Carlos 
Augusto.

Grande expectativa em torno 
da estreia de Pedro V argas--
IN IC IA D A  C O M  Q R A N D E  P R O C U R A  A V E N D A  p E  

IN G R E S S O S  N U M E R A D O S
Continua a aumentar a ex

pectativa em torno das apre
sentações em Natal de Pedro 
Vargas o grande cantor me
xicano, criador de grande nu
mero ae sucessos interr.acio • 
pais. A? rnedida que se apro
xima a d#ta da estreia do fa 
moso cantoí maior vem sen
do o interesse do publico pe

las suas apresentações. IV '-  
de ontem á tarde foi inicia
da a venda de ingressos para 
os dois unicoa festivais no 
■cine-teatro Rio Grande ha
vendo regular procu. a apesar 
dós dias- que ainda afastam a 
temDorada do cantor inter
nacional, ^

PATROCÍNIO d a  g r a 
c io s a  e JOALHERIA

BRASIL (
As apresentações em Na

tal de Pedro Vargas terão o 
catrocinio exclusivo 1 de duau 
importantes organizações na- 
talenses: A “ Graciosa” popu
lar estabelecimento da rua 
Ulisses Caldas e a “Joalheria 
Brasil” , da Rua Dr. Barata. 
Esses dois estabelecimentos 
que dentro em breve consti
tuirão uma só organização ;á 
psto em grandes preparativos 
para sua inauguração oficial 
a av. Rio Branco na parte ter 
rea do edifício do Natal Clu
be.

A Graciosa e a Joalheria

Brasil patrocinaro com ex
clusividade as apresentações 
de Pedro Vargas.
FESTA NA “ BOITE” DO

AMERICA
A “boite” do America rei

niciará também as suas ativi
dades apresentando a “Fetíta 
Pedro Vargas” no dia 26 do 
corrente para apresencaço s-» 
seu quadro social do famoso 
"anter mexicano. Trata-se 
de um empreendimento de 
vulto e o interesse crue vem 
despertando a festividade ga
rante á mesma um sucesso 
áVtentico. As mesas pa^a es
sa festa poderão ser reser
vadas na Confeitaria Hei- 
vetíca, ao preço de Cr$ 100,00

A C I D A D E
Os incidentes ontem veri

ficados per ocasião de uáu 
comício programado por um 
dos partidos pol.t cos Ifegal- 
mente registrados atestam o 
quanto ainda estamos atra- 
zados em matéria de deba
tes públicos. Si a policia 
concordou com a realisação 
do meeting e si, no caso, tra
ta-se de organisação cuja 
propagajida está sendo per
mitida em todo o pais, não é 
absolutamente admbs.vel 
que um grupo de Irrespon
sáveis tivesse o topete dè 
proibir a realisação do comí
cio. Foi o que se viu ontem. 
Os oradores não puderam 
falar e não pela chuva in
tempestiva de apartes que 
hem poderíam ter transfor
mado o comício numa tribu 
na de debates, mas pelas 
vaias incessantes, pela» as- 
ouailas e pela exaltação de 
ânimos, por pouco não dege
nerando em conflito. A’ certa 
altura, ninguém mais se en
tendia e os promotores do 
comicio viram-se obrigados 
a suspender o meeting para 
o qual tiveram permissão 
policial e cumpriram todàs 
as formalidades exigidas pa
ra a sua realisação.

Claro que aos promotores 
do meeting cabe um pouco 
de icsponsabilidade pela es
colha do local. O Grande 
1’onto, lugar de ajuntamen
to de pei-sôas de todos os 
credos políticos e centro de 
estudantes das nossas Esco
las Secundárias não é, real
mente, um local apropriado 
para um meeting do Partido 
que reune os adeptos do sr. 
Plínio Salgado. Há outros 
pontos na cidade que bem 
poderíam, ser selecionados 
pela policia para a realisa- 
ç5o de comidos e que natu
ralmente poderíam evitar 
cenas como as de ontem. 
Mas jústamentè porisso, por
que foi autorizado o comicio 
naquele ponto, a policia civil 
deveria estar mais atenta 

acontecimentos, e si is- 
sv tivesse ocorrido, talvez os 
i ’Je nos visitam sejam ele» 
ria qualquer partido não sals- 
M>m com a impressão desa
gradável rio que aqui ainda 
os'amos ” d<s gatinhas” nea- 
f-» questão rie educação polí
tica ... — V.

ír



0 que pensa o sr. Milton 
de Campos sobre^o grave 
problema queorase agita
Conferência com oj sr. Prado 

Kelly, governador** mineiro

Dificil uma'intervenção em São Paulo
RIO, 19 (Meridional) — A 

reportagem apurou que o sr. 
Milton Campos coloca o pro
blema sucessório num plano 
elevado, fazendo abstenção 
de uma posição política pes. 
soai, para considerar a ques
tão em face do interesse na
cional. Afirmou a seus Ínti
mos políticos, que encara a 
questão como de suma gravi
dade, exigindo o máximo de 
entendimento entre os gran
des partidos, para que se pos
sa promover a escolha de um 
nome que concilie os interes
ses em jogo.

Julga que o pareo deve ser 
disputado entre dois candida
tos, sendo um, representan
te das forças conservadoras, 
com um nome que identifi
que a classe. A vitoria des
fia força seria o desapareci
mento do “queremismo” e ou
tras correntes formadas du- 
íaUte o período de transição.

O ponto de vista conciliató
rio do governador de Minas, 
entretanto, não representa a 
totalidade da UDN mineira, 
preferindo outros o lançamen 
to de uma candidatura niti
damente udenista, mesmo 
com risco de derrota.

AMPLAMENTE d e s e j a d a  
A RECONCILIAÇÃO

GERAL
RIO, 19 (Meridional) — O 

sr. Pedro Aleixo. secretario 
do Interior do Estado de Mi
nas Gerais, falando á repor
tagem disse que a conciliação 
geral é amplamente desejada. 
Acrescentou que ésse desejo 
de todos os democratas está 
dependendo das condições a 
serem acertadas no momen
to oportuno, e que talvez 
Surja após as conversações 
entre . o governador Milton 
Campos e o presidente Euri- 
co Dutra.
A  UDN E AS DEMARCHES

REALIZADAS
*- RIO,' 19 (Meridional) — 
Ressalta-se que a conferência 
mantida pelo sr. Prado Kelly 
côm o governador Milton 
Campos, assinala a presença 
da direção nacional da UDN 
nas demarches que serão rea
lizadas. O encontro com o gal

Dutra deverá realizar-se hoje 
ás. 9,d0 horas, realizando-se 
ás 12 horas um almoço na 
presença' dos membros da co
mitiva e outras autoridade*.

Segundo se diz o governa
dor mineiro regressará ain
da hoje a Mines, afim de_ a. 
tender a problemas urgèn. 
tes que reclamam sua pre 
sença em Belo Horizonte,
EM SUSPENSO OS MEIOS

POLÍTICOS
RIO, 19 (Meridional) — 

Os meios políticos estão em 
suspenso até que se conclu
am os entendimentos entre 
o gal. Dutra e x> governador 
de Minas. A direção do PSD 
mostra-se reservada, mas es
tá francamente contra a e»- 
trevista.

O fato do sr. Nereu Ramos 
ter ficado á margem é con
siderado como indicio de que 
o gal. Dutra pretende por si- 
mesmo agir quanto á suces
são, para depois ouvir a opi
nião de seu proprio partido. 
Alguns elementos da direção 
do PSD observaram que o 
presidente está deixando o 
partido á margem e um deles 
comentou: “O general poderá 
ter ainda muita surpresa.” 
AVISTOU-SE COM O SR.

CARLOS LÜZ
RIO, 19 (Meridional)

Antes de se dirigir ao Hotel 
Quatandinha, o governador 
mineiro esteve na residência 
do deputado Afonso Arinos, 
avistando-se ai com o deputa
do Carlos Luz, lider da ala 
liberal do PSD mineiro, que 
apoia o governo.

Em seguida conferenciou 
com os srs. Prado Kelly, pre
sidente da UDN, Artur Ber- 
nardes Filho e outras figu
ras de relevo.

Muito reservado, o sr. Mil
ton Campos não quiz fazer 
declarações, dizendo apenas 
que não trazia pensamentos 
pre-estabelecidos, esperando 
fixar seus pontos de vista 
no decorrer das conversa
ções com o gal Dutra. Nãa 
escondeu entretanto o obje
tivo essencialmente político 
de sua viagem, cuja confir
mação foi feita abertamen
te pelo sr. Pedro Aleixo.

D I Á R I O  D E  N A T A L
OKGAO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS* 
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Mark Clark reafirma seu entu
siasmo pelos'soldados do Brasil
“ São capazes de entrar’ em combate !e  cumprir, sua missão,' mesmo sob 

as mais adversas condições”  disse o general norte-americano ‘
RIO, 19 (Meridional) — 

Numa • conferência promovi
da na Escola de Estado Maior 
do Exercito, sobre a campa
nha italiana, na presença de

altos patentes militares, o gal 
Marck Clarck declarou: “ Em 
junho de 1944 ainda em ple
na guerra e quando os alia
dos mantinham as melhores

ralações com os russos, o pa
pa preocupava-se com o pe
rigo comunista” .

Reafirmando seu entusias
mo pelos soldados brasileiros,

“Se as nações livres não se 
unirem, cairão uma a uma”
Importantes declarações do secretario de Esta- 
do-Norte-americano sobre o Pacto do Atlântico

COMISSÃO DE ENERGIA ATÔMICA PARA O BRASIL — E’ de 
grande interesse para o Brasil a criação urgente de uma comis
são de energia atômica. No flagrante acima vemos o cientista 
Komulo Argentiére, um dos estudiosos da fisica nuclear, mos
trando ao repórter dos “ Diários Associados” no espectroscopio, 

o reconhecimento de minérios radio-ativos.

Esduirá os empregados comnistas
LONDRES, 19 — (U.P.) — A 

empreza John Lew, proprietá
ria de uma grande cadeia de 
dojas e outros estabelecimentos 
em toda a Inglaterra, pretende 
efetuar uma depuração entre 
seus doze mil empregados. Na 
próxima sessão do Conselho 
Central de empregados será a-

presentada uma resolução, no 
sentido de estabelecer-se uma 
prova de lealdade. Afirma o di
retor de relações publicas da 
empreza que o comunismo não 
é compatível com os princípios 
dessa empreza, cujos lucros são 
divididos entre empregados e 
patrões.

Analizará a entrevista doGo- 
vernador Ademar de Barros

S. PAULO, 19 (M.) — O de
putado Lincoln Feliciano, ex- 
presidente da Assembléia, infor
mou que pronunciará veemente 
discurro na próxima terça-feira, 
analizaudo a ultima entrevista 
do governador e criticando a- 
cremente sua conduta em rela
ção às ultimas eleições munici
pais. "

Afirma-se que esse discurso é 
parte da série que os pessedis- 
tas realizarão nas Camaras es
taduais e federal, visando uma 
violenta ofensiva contra o sr. 
Ademar de Barros, afim de cri
ar o micla rp-seaaoa

ar o clima 
ment” .

para o “ impeach-

Novo aumento na 
produção norte ame* 
ricana de automóveis

NOVA YORK. 19 (UP) — 
A produção norte-americana 
de automóveis registrou no
vamente na semana passada. 
Entre os carros de passagei
ros, caminhões e ônibus fo
ram fabricados 119.674 uni
dades, contra apenas 115.223 
na semana anterior.

WASHINGTON, 19 (UP) 
— “ Se as Nações livres não 
se unirem cairão uma a uma. 
Nós e as Nações livres da 
Europa decidimos evitar a re 
petição da Historia no que 
diz respeito a isso. As Na
ções que aderiram ao Pacto 
do Atlântico sabem que a 
guerra não beneficia nin
guém. Pode ser que outras 
Nações não estejam conven
cidas disso. O Tratado do A. 
tlantico deverá ajudar a con 
vence-las que a guerra não 
traz beneficio a ninguém.”

Tais palavras foram pro
nunciadas pelo sr. Dean A- 
cheson, em discurso ontem 
pronunciado. Acrescentou o 
chefe do Departamento de 
Estado dos Estgdos Unidos: 
“Este pais não pretende ten
tar a guerra contra ninguém. 
Não procura a guerra. Detes 
ta a guerra. Não acredita que 
a guerra seja inevitável” 
FALA BEVIN SOBRE O 
PACTO DE DEFESA DO 
ATLANTICO NORTE

LONDRES, 19 (UP) — O 
ministro do Exterior, Bevin, 
em discurso transmitido pa
ra todo o império, afirmou 
que “ as nações ocidentais 

concentaram o Pacto do A- 
tlantico, para não ficarem de 
braços cruzados e serem des
truídas” pelo comunismo.

O chanceler inglês acusou 
os comunistas de estarem 
procurando “ criar uma situa
ção caótica, afim de pode
rem irnpôr a vontade do 
Kremlin e submeter toda 
Europa á escravidão” . 
“ CONSPIRAÇÃO CONTRA

A PAZ”
MOSCOU, 19 (UP) — O jor

nal “ Izvestia” em seu comen
tário internacional, qualifica o

Não revelarão nen= 
huma informação 
sobre o duelo
BUENOS AIRES, 19 (UP) 

— Informa-se que os padri
nhos do Chefe de policia, ge
neral Bertoldo ê do ex-depu
tado Sam Martino juraram 
não divulgar informação ne
nhuma sobre o projetado due
lo entre os dois. Ao que cons
ta, o encontro estaria marca
do para a manh de hoje, em 
Colonia no Uruguai.

Pacto do Atlântico de “cons
piração agressiva contra a 
paz” e acrescenta que os cir- 
culos governamefttais norte- 
americanos £*do fazejir para 
enganar o publico, tentando 
provar que o Pacto do Atlân
tico se coaduna com a Carta 
das NaÇões Unidas.

va de apoio popular. Anterior
mente a rádio de Moscou só ha- 
via divulgado comentários de 
jornais norte-americanos so
bre o Pacto, cujos pormenores 
até agora não foram irradiados 
por Moscou.

REAÇÃO SOVIÉTICA CON 
TRA O PACTO DO 
ATLANTICO
LONDRES, 19 (UP) — A 

rádio de Moscou deu a primei
ra reação ->viética ao Pacto do 
Atlântico, numa violenta irra
diação do comentarista Lemin, 
lido em dioma inglês ás 5 ho
ras da madrugada de hoje.

Lemin afirmou que “ milhões 
de pessoas compreendem que 
ésse Pacto significa a guerra 
contra a União Soviética” . C - 
tou ainda as manifestares oi- 
ganizadas pelos comunistas 
em toda a Europa, como pro
va de que o tratado não goza-

IChurchilI nos  ̂
Estados U n id o s*

M ais otimista o 
assessor econo- 
mico de Truman

NOVA YORK, 19 (U.P.) — O 
assesor economico do presiden
te Truman dr. Edwin Nourse 
que vinha advertendo o país 
contra os perigos da inflação, 
tornou-se agora mais otimista, 
tendo afirmado que o ano cor
rente também será bom para 
a economia norte-americana. 
1949 será apenas ligeiramente 
menos prosperos que 1948, e 
poderá sê-lo até mais. desde 
que os comerciantes e consumi
dores não se deixem tomar de 
pânico.

CAMBRIDGE, EE.UU.- 19 — 
(UP.) — Churchill, Osvaldo A- 
ranha e Truman são convidados 
de honra para a posse do novo 
presidente do Instituto de Mas- 
sachusetts. Outras personalida
des mundiais também estarão 
presentes.

O sr. Winston Churchill pro
nunciará um discurso no dia 31 
do corrente. O presidente Tru
man falará no dia l.° de abril. 
E o sr. Osvaldo Aranha, desta
cado estadista brasileiro e ex- 
presidente da Assembléia Ge
ral das Nações Unidas, pro
nunciará uma conferência so
bre o tema “ Homens contra 
Homens.

Já ofereceu os pro* 
prios olhos ao recem= 
fundado Banco dos 
Olhos
RIO, 19 (Meridional) — 

Com a inauguração do Banco 
dos Olhos, a enfermeira «7o- 
sefina Pereira Campos, aca
ba de oferecer àquela insti-1 
tuição, seus proprios olhos, 
depois de seu falecimento, 
para que os mesmos possam 
ser uteis a alguém.

disse: “São capazes de entrar 
em combate e cumprir sua 
missão mesmo sob as mais 
diversas condições” . Adiante 
aludiu ás dificuldades que 
teve ou os russos quando co 
mandante das tropas de ocu
pação da Áustria, dizendo 
que pode constatar as “con
dições de fome e miséria ali 
reinante, campo propicio á 
proliferação do comunismo.”

Aprovada a política 
exterior do governo
ANKARA, 18 (UP) — A 

Assembléia Nacional aprovou 
por unanimidade a política 
exterior do governo. Numero
sos oradores apelaram para 
uma política em favor dos 
ocidentais, que foi boicotada 
pelo ministro do Exterior.

PREÇO DO DIA 
CR.$ 0,801*

Um homem macaco 
no Rio
RIO, 18 (Meridional) — O 

bairro de Boca < | Mato conti
nua em polvorosa com a noti
cia do aparecimento de um ho- 
mem-macaco, que já fez pelo 
menos duas apariçáes. Unia 
vez o guarda civil n° 630 des
maiou e outra, um ieiteiro lar
gou a mercadoria e correu. O 
monstro assobia e gargalha.

Entretanto, julga-se tratar- 
se de exagfko, pois ninguém 
viu detalhadamente o ho.r.em- 
macaco.

Prefeito S il
v io  Pedroza

Está sendo esperado hoje 
nesta capital: procedente da 
capital da Republica, onde se 
encontrava há .dias em visita 
a pessoa de sua família, o 
prefeito Silvio Pedroza, o 
qual viaja em aparelho das 
Aerovias Brasil:

No mesmo aparelho viaja 
de regresso a esta capital o 
deputado José Arnaud, repre 
sentante deste Estado na Ca- 
mara Federal, o qual se en
contrava no Rio de Janeiro 
no trato de negocios de seu 
interesse.

0 s; rumores são 
"uma assombra
ção’’ diz o sr. 
Ademar Barros

S. PAULO. 19 (Meridio
nal) — Em entrevista á im
prensa o sr. Ademar de Bar
ros afirmou não acreditar na 
possibilidade de intervenção 
em São Paulo, classificando 
os rumores correntes, como 
asombração.

Sobre a sucessão presiden
cial, afirmou: “ Não sou can
didato. Comprometi-me com 
destacados lideres do paia, 
somente discutir o problema, 
depois de janeiro de 1950 e 
cumprirei minha palavra” .

Perdem a cal
ma os chefes 
do Cominforn

BELBRADO, 19 (U.P.) — O-
chefes cio Cominform estão per
dendo a calma, por não terem 
conseguido cierrumar o regime 
de T.to na Yugoslavia, foi o 
que afirmou on Congresso dn 
Juventude cia Yugoslavia. o pri
meiro ministro da Sérvia, Peter 
Stámboliich.

Continuam 
ções uara 
misticio

as negocia- 
) ar-

Seria indicado oIsr.^Benedito Va
ladares parata pasta da Justiça

A inesperada viagem do sr. Adroaldo Mesquita
RIO, 19 (Meridional) — Se

guiu ontem, inesperadamente 
para o Rio Grande do Sul, em 
avião militar, o sr. Adroaldo 
Mesquita, titular da pasta da 
Justiça. Embora afirmasse
que vai visitar sua família

conjecturas diversas estão sen
do feitas em torno do assunto. 
Diz-se que a possivel nomeaçã o 
do sr. Benedito Valadares pa - 
ra a referida pasta, é a caus\ i 
da viagem do sr. Adroaldi 
Mesquita.

Unidos' pela grandeza dal terralcomum
Respondem os parlamentares’ deste-Estado ao'-apêlo do 

prefeito de Mossoró, sr. Dix-sept Rosado

• Interpelado, o prócer minei
ro desmentiu a noticia. Outros 
dizem que o sr. Adroaldo Mes
quita percebendo sua instabili
dade, foi pedir apoio ao sr. 
Walter Jobirn, contra a passa
gem da pasta para a mão de 
um mineiro.

RHODES, 18 (UP) — A- 
nuncia-se que os delegado? 
de Israel e da Transjordania 
continuam suas negociações 
para o armistício, depois de 
terem chegado a um acordo 
sobre os termos de paz para 
a área de Jerusalem.

Essas discussões estão se*i- 
do efetuadas com assistên
cia cio mediador Bunehe.

Chuvas no 
interior

A diretoria do Trafego Te
legráfico do Departamento 
dos Correios e Telégrafos re
cebeu comunicação de que 
boas enuvas estão caindo em 
Itau’, Epitacio Pessoa, Afon
so Bezerra, Ceará Mirim. 
Santa Cruz Augusto Severc 
São João do Sabugi, Jardim 
de Piranhas, Portalegre, U- 
marizal, Demetrio Lemos, 
Açu e Parelhas.

Em Patu' choveu 43mm, 
em S. Miguel 35mm cm Mar 
tins 21,4m o Paratis, 15 mm.

A  proposito do teiegrama 
que transmitiu, recentemente, 
«os representantes norte-rio- 
grandenses no Parlamento Na
cional, solicitando-lhes, sem côr 
partidária, o apoio em benefi
cio da campanha que encetou 
no sentido de dotar a cidade de 
Mossoró de uiu serviço de abas
tecimento dagua, o «refeito 
Dix-sept Rosado, daquele mu
nicípio. acaba de receber o se
guinte' despacho:

"RIO, 18 — Atendendo apé- 
ío essa municipalidade e dese
josos de uma patriótica coope
ração na concretização do 
maior empreendimento desse 
grande município, qual seja o 
problema do abastecimento da-

gna, temos a satisfação de co
municar que, sem côr partidá
ria, num trabalhe em bem da 
terra comum, sexta-feira tia 
próxima semana, teremos uma

audiência com Sua Eminência 
o Cardeal Jaime Camara, afim 
de traçarmos pianos" positivos 
e imediato? para o engrande- 
clmento e bem estar desse gran. 
de e generoso povo. Abraços.

(aa) Mota Neto, Georglno Ave
lino, Ferreira de Souza, K*r- 
ginaldo Cavalcanti, José Au
gusto. Café Filho. "VValfredo 
Gurgel, Aluisio Alves, José 
Arnaud” ,

Pedida a retirada do 
adido de imprensa 
em Varsovia

WASHINGTON. 19 (UP) 
— Os funcionários do Depar
tamento de Estado confirma
ram a noticia de que o gover
no polonês solicitou a retira
da do adido de imprensa em 
Varsovia, sr. Chester Opal, 
nonqrre o ultimo numero do 
boletim de informações da 
embai xada norte-americana 
qualífi cou a Polonia de “sa
télite & ovietico”.

Opal foi declarado “perso- 
na noit grata” , o que obriga 
os Estamos Unidos a transfe 
ri-lo. O Departamento de Es
tado nãt> fez comentários,

AtOS dO
Governo

O governador do Estado as- 
nou ontem os seguintes de

cretos, publicados na edição 
de hoje do “Diário Oficial” : 

Nomeando Elias Palmeira 
Silva, para as funções de sub- 
delegado do Distrito Policial 
de Araci município de Ale
xandria; o 3o sargento José 
Pereira da Silva, para as fun
ções de sub-delegado da Sub- 
Delegaeia de Passagem de 
Areia, município da Capital; 
e Maria Oriene de Carvalho 
pára o cargo de professor pri 
mario do Grupo Escolar 
“João Tiburcio” desta capi
tal.

Concedendo aposentadoria 
a Marcina Pinto Barros, no 
cargo de professor primário 
do Grupo Escolar “ Augusto 
Severo,” desta capital;

E exonerando Francisco 
Monteiro de Oliveira, das fun 
ções de sub-deiegado do Dis
trito Policial de Araci, muni
cípio de Alexandria.

O secretario geral do Esta
do assinou uma portaria, con 
cedendo sessenta dias de li
cença a Maria Bernadetc 
Marques de Souza Ginane. 
professor primário do Grupo 
Escolar .Senador Guerra” dr. 
cidade de Caicó. 
PROTESTARÃO CONTRA A 

PRATICA DO TIRO REAI. 
BERLIM. 19 (UP) — O? 

aliados ocidentais anunciaram 
que vão protestar contra a prá 
tica de tiro real pelos aviões 
soviéticos, nos corredores aé
reos de Berlim. Os russos cn 
mup.icaram ao*Centro de Segu 
rança Aérea sua intenção do 
realizar novas manobras dessa 
natureza,
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O novo prédio 
da Delegacia 

Fiscal
. E' a : i rron notria. certa 

'mente, c?sa de' caie vai ser 
Ubèría concunehcia publica 
qara a construção do novo (‘di 
fieio-séde da Delegacia Fiscal, 
rioStr. cttpitaí'.

Velho e antigo pro.eto, adia- 
s àd CWj removido re.r.pre, não 

sabemos quantas vezes, aasdo 
1921, ei-Io. afinal, ria perspec
tiva de próxima .objetivarão,

. -Q itnfi. vozt qhpvjá chegou a 
i i f o i i i  y  'deHda autorização 

pára aquela concurrencie.
-Ao que estamos informados, 

ô novo f¥édio da Delegacia 
dedei'4 sor (levantado na Espla
nada Silva Jardim e possui
rá três andares. O local, sem 
duvida, ç magnífico e o colo 
ca nas vizinhanças de outras 
Ãr.portam es repartie.es fede 

•rais, como a AUandega, os Ccr- 
íeios e Telégrafos, a Divisão 
dos Portos, Ros c Canais, o 
irr.-ponente edifício Fernando

• Costa, onde funcionam as or
ganizações regionais do Minis
tério da Agricultura.
• Não conseguimos, aliás, no 
vôs e ma's amplos detalhes so
bre o assunto, alím desses, 
e alím ainda, 'daquele de iá 
dispôr a Delegacia de cerca de 
um milhão e oitocentos mi! 
cruzemos para as despesas ini
ciais da construção.

Apczar de ter ros o edifício 
FôVhdbdò Costa, já citado, so
mos, sob o ponto dp vista de 
edific os civis federais, uma

• capital paupérrima. Nenhum 
Tnídituto construiu ainda aqui 
íí s.a sede, c-onio tem sucedido 
em outra - capitais brasileiras 
ma s afortunadas, como Reci
fe, onde o Instituto dos Indus 
triarios, por exemplo, elevou 
uma-obra, r r edificio verda
deiramente grand oso, monu
mental. E basta que lembre
mos que a nossa agencia do

> Banco do Bras.l marca passo, 
ha' folgo tempo, num prédio 
sènr acomodações e se.m, con- 

-íorto de instala; Jc3 precarls-
• rimas, superlotado.
' A Bèiegaea Fiscal arreca
da, anual .rente, excluída a ren
da dos Correios e Telégrafos, 
era de euhrenta e cinco mi- 
Ihces de cruzeiros. E’ uma be- 

p ]a soma.
C  Deve-nos, por sso o gover

no1,um béio edificio. A oportu
nidade de rpsto. para a sua

■ i  -5 Í

. uor.strução, não p.odería ser 
propic a. inclus've porque pro- 
jortio.rará trata ho a variai 
dqz,en:is de artífice; c* opera 

.... rios: potçgaxirES

A BORDO DO PP-SP.K.
DA VASP (Entre Foz do Igua 
çu’ e Teixeira Soares), 13 — 
Estamos desde a manhã de 
hoje no Vale do Iguaçu e seus 
afluentes: o Paranapanema, 
depois do Tibagi, através do 
Paranapanema. O Ivai e v 
Pequiri (que esses são tribu
tários do Paraná). A noite 
de ontem, com um ceu cheio 
de estrelas, prenunciava o 
dia flavo de hqje. Decola
mos ás 7 horas da manhã, sob 
o comando do capitão \n- 
drada, um “ás" da VASP, 
com uma pontualidade em 
que apostaram canadenses e 
brasileiros. Era o doutor Odi
lon de Souza o captain do 
team canadense. E eu o dos 
brasileiros. As senhoras Yo- 
landa Penteado Matarazzo 
Fulvio Morganti, Paulo Ma
tarazzo. Maria Penteado de 
Camargo, senheritas Mcr.Tn 
Pujol e Lucilia de Souza c 
mais os senhores Odilon de 
Souza e Fulvio Monganti. ás 
6 Vá estavam no aeroporto. E 
empataram com o team cana
dense Mr. e Mrsr. G, Glassco, 
Mrs. K. H. McCrimmon, Mr. 
W. A. G. Kelley, Mr. e Mrs 
W . L . Simpson e Major J . S. 
Bell, chegavam á mesma ho
ra. Os automóveis faziam fi
las, uns atras dos outros. Foi 
bonito. Ninguém fez-se espe
rar pelos outros

Quando um brasileiro visi
ta o Canadá sabe de antemão 
que o casal Henry Borden, é. 
o seu anfitrião. Nunca, admi
ti a ideia de estar sozinho no 
Dominio. A senhora Borden e 
o seu marido organizam o 
que se pessa imaginar como 
doçura e gentileza dá hospi
talidade, para tornar a nossa 
permanência a mais agrada- 
vel possível, num dos países 
mais atraentes do planeta. Vo 
cês tem caça, pesca, vachtis- 
mo, weèk-ends, almoços, íjan 
tares, passeies de trem e de 
avião visitas a lagos, rios, 
vales e serras numa abun
dância de facilidade de con
tacto que entontecem. Nosso 
poder de agasalhar o estran
geiro sofre muitos vezes da 
debilidade de iniciativa. O 
dos canadenses nunca, pois 
que a sua hospitalidade é a- 
té agressiva. Não há socie. 
do.de mais expansiva e gene
rosa.

Quando quisemos propor
cionar á mocidade brasileira 
uma pequena academia de ar 
te em Florença foi este bra
sileiro magnífico em compa
nhia de McCrimmon, que tor 
naram acessível a realização 
patrocinando junto acs trus-

tes da herança de Sir Ale- 
xander Mackenzie a aquisição 
da sua vila de Florença para 
tal fim. Henry Borden è na- 
cional-canadense e nacional- 
brasilciro. Tem dupla nacio
nalidade.

Ao pedirmos na VASP o a- 
vião que deveria transportar- 
o professor Henry Borden a 
Iguaçu’, o seu presidente te
ve um gesto de fidolguia, dos 
muitos que o caracterizam:

—- “Como disse ele, a VASP 
não contribuir a fim de ho
menagear-se a um- homem 
que vai dar mais Vá milhão 
de cavalos de força ao Bra
sil?” E.pês a sua disposição 
os 2.100 cavalos de um Dou
glas da grande empresa ae
ronáutica paulista, para. trans’ 
potta-lo a Iguçu’. Não, os 
“Diários Associados” não r>o- 
~ enageariam sozinhos o ea- 
u l Borden. A VASP, que 
sente o valor e a extensão 
da obra do presidente da 
Brazilian Traction, quis as
sociaras ao gesto daqueles 
que pretendiam proporcionar 
lhe uma excursão agrádavel 
á nossa mais sugestiva cadeia

de quedas dágua Marcello Ro
drigues sente a importância 
da Brazilian Trâction no 
crescimento do Brasil.

O coronel Hygino Leão rios 
recebe com uma hospitalida
de que é tradicional. A Du
quesa de la Rochefoucauld já 
saiu uma pequena caporal 
desse coronel magnifico da 
selva. Ele sabe receber. Tem 
o, dom de agasalhar Sua li
nha de jeeps, jeepões e an- 
íibfos é como uma cadeia de
abraços a estreitar o visitan
te de Iguaçu’ E' o comandan 
te do batalhão desta frontei
ra como um paíer-familias da 
zona. Ele casa batiza, crisma, 
e o povo de Foz ainda acha 
que são poucas as suas atri
buições. Quer que o bom ti. 
rano, que é um mineiro soft 
de Ouro Fino, tenha mais a- 
largado o seu parque de ati
vidades de modo que no an
tigo território só ele mande 
porque este soldado não se 
desmanda nunca Nossos artis 
tas, da Tupi e da Tamoio, que 
vieram cantar para os solda
dos de Iguaçu' e Guaira, vol
veram seus súditos. Todos 
queroam ser casados, batiza-
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Evolução industrial
Lamentando a falia de estatísticas da produção indus

trial, no Brasil, o "Diário do São Paulo" registra dados, 
colhidos r.ão sabemos em que fonte, sobre o numero e o 
valor da produção dos estabelecimentos fabris e manufa- 
reiros existentes em nosso país, em 1946. A nosso ver, em 
matéria de estatística da produção industria!, cm geral, es
tamos ainda com  cs elementos fornecidos pelo censo de 
194(1. E’ bem de ver que alguns setores industriais são in
vestigados regularmente — o siderúrgico, o de alimenta
ção, etc. Mas, em conjunto, nada pode existir, de caratcr 
oficial, a merecer fé. As estatísticas industriais, no Brasil 
são da competência do Serviço de Estatística ela Previdên
cia e Trabalho, do Ministério do Trabalho. Ora, essa re
partição divulga os elementos colhidos com grande atraso, 
e esses elementos são ele valor discutível, pois o "Anuário 
Estatístico elo Brasil’ não os aproveita, ■

De qualquer forma, cr. números citados pelo “ Diário 
d? São Faulo" mcreeom divulgação nesta coluna, de vez 
que atestam a ampliação e o desenvolvimento do parque 
industrial brasileiro. Em verdade, de acordo com o mate
rial trabalhado por aquele matutino, existiam no Brasil, 
em 1946, 65.500 estabelecimentos industriais, e neles se en
contravam ocupados cerca de 1 milhão e 500 mil traba
lhadores. Em relação ao total d<> Brasil, o numero de fá
bricas existentes em São Paulo montava a 3C,7f ). Em Mi
nas Gerais localizavam-se 10,Kr, das fábricas brasileiras: 
no Rio Grande do Sul. 9,2<7 e no R>o de Janeiro, 5,5Çr- 

No ano era foco, o valor da produção industrial bra
sileira alcançou a cifra "record" de G4 biliões de cruzei
ros, pnqur.nto no ano anterior havia sido de 56,4 biliões: 
em 1944, de 17,1 biliões; em 1943, de 24 biliõas. Para mai
or realce desses dados, c&ns;gnamos, aqui, o valor da pro
dução industriai em anos mais recuados. Em 1925, por 
exemplo, foi de 1,3 biliões, e em 1930 de 5,9 biliões.

Mesmo levando-se em conta a alta espetacular do eus-, 
to da vida, notndanieníe nos últimos tempos, e o declinic 
do poder aquisitivo da moeda, força é admitir-se a cir
cunstancia ammadora de que o Brasil é uma nação que. 
no campo industrial, se expande, cresce, alarga o volume 
de sua produção, implanH* novas fábricas, assiste á ascen
são da sua população operária, diversifica essa mesma 
produção industrial, aumenta os capitais investidos cm seu 
arcabouço fabril e se prepara para o avento da época do 
seu industrial:smo pesado.

dos e crismados pelo cel Hy
gino Leão, de Ouro Fino, I- 
guaçu e Guaira.

Pensai, leitor amigo, que a 
equipe canadense dos nossos 
hospedes chega de um inver
no de ursos brancos de 25 
30 e 40 graus abaixo de ze
ro. Gente de sensibilidade 
fria. e que não sabe o que é 
calor tropical. Hoje faz em 
Iguaçu’ 43 graus ao sol e é 
de caminhão aberto que uma 
parte dos excurcionistas tra 
fega- os 28 quiometics entre 
Foz e os cachoeiras. Vimos o 
homem canadense derreter-se 
como sorvete ao sai Quase 
que os desmontamos. Pessoal 
de uma paisagem de focas, 
ursos brancos e trutas, con
denado >a viajar em cami
nhões e jeeps a 42 graus! E’ 
de desmontar de derreter a 
medula dos ossos. Travamos 
um duelo feroz de jungle e 
canirula contra planícies de 
lobos e de neve. Felizmente, 
passada a r.efrega ninguém 
parecia estropiado aqui den
tro do avião. Tivemos três 
casos de começo de invernob 
casos de começo de insoaç&o. 
Mas a curandeira Dona Mata
razzo, logo atendeu as vitimas 
que não precisaram ser hos
pitalizadas. E aconteceu que 
uma era native, a Viscondes
sa do Empyreo. Per solida
riedade e simpatia com os 
canadenses, deixou-se insular.

Assentamos com Mr. Bor
den e sua turma que o pro- 
ximo ponto de rendez-vous 
no novo round de 1950, será 
em Manaus e Porto Velho. 
Ou seja no Rio Negro e no 
Alto Madeira.

Ali daremos um segundo 
balanço de forças ,a ver 
quem derrete mais depressa 
e resiste mais tempo. E os 
canadenses toparam o encon
tro. A manobra será dura: — 
enfrentar o sol equatorial um 
grupo de canadenses, ‘de On- 
tario, New Brunswick. Win- 
nepeg, Manitoba e Terra No
va! E’ ousadia. Iloje eles fo- 
ram ape^s nomericos. Tive
mos impeto de anexa-los 
Mereciam todos um "As- 
chluss” tropical, uma incor
poração intima conosco, ves
tidos de pele de onça nas ave- 
nidas do Parque Nacional de 
Iguaçu

Esta viagem foi um com- 
plot do tempo da selva e do 
brasileiro para dar um “ cal
do” r.um afoito peotão ds tu
ristas canadenses. Votaram 
■assados, alguns quase mortos 
de insolação, porem todos so
nhando em novos avanços pe- 

CContinua na 4a Pag.)

A lição de um museu
LUÍS DA CÁMAKA CASCUDO 

(ESPECIAL PARA O “DIARIO DE NATAL")

Discursando na inauguração do esplendido MUSEU DE 
ARTE POPULAR em Lisboa disse o sr. Antonio Ferro: —- 
“ São, aliás, ingênuos aqueles que pensam libertar-se do 
que eles, chamam nacional porque vão cair imediatamente 
no nacional dos outros, ainda que esse nacional revista
apenas um aspecto de moda passageiro” . E ainda: _ “ A
diferenciação é a própria independencia dos povos, a pro- 
iunda manifestação do seu cafâclér, seja qual for o aspec
to em que se manifeste: modos de viver, de sentir, costu
mes. (radições, instifuições políticas, solo, clima, poesia, ar- 
quicteturr, pintura

-Tá tenho citado esse admiravel discurso, resumo claro 
- aSil de uma campanha doutrinaria pela etnografia real 
c pelo Folk Lore legitimo, formas únicas e positivas da 
expressão coletiva de uma nacionalidade viva. Dos viajan- 
li*s que tém visitado o Museu em Belem, nos arredores de 
Lisboa, tenho tido a impressão de uma simpatia total, en
tusiástica é compreensiva. Do sr. B. Aitkcn, tão conheci
do pelos estudiosos do Folk Lore, partiu mesmo uma fra
se com que fechou sua noticia laudatoria na revista FOLK- 
LORE, de Londres, LIX, 192: — HTIEN, if ever, will a 
Eritish Museum of Folk Arts comc into being?

Certamente o MUSEU DE ARTE POPULAR em Lis
boa e o MUSEU DEL PUEBLO ESPANOL em Madrid cons
tituem atualmente os dois centros mais completos, suges
tivos o sistemáticos para o estudo imediato das atividades 
normais de um povo. Não é o sentido da “ curiosidade” 
e do “ exolieo" o critério que organizou aquelas salas ma- 
íavjlhosas de simplicidade, a simplicidade fecunda do po
vo realizador, mas os utensílios de sua missão ná terra, 
todos os elementos que fixam o homem na região patria, 
da casa, do interior, do trabalho, com as modificações de
corativas, as transformações regionais que dão fisionomia 
á cada grupo demográfico do mundo. O Museu é a vi
são de conjunto desse documentário.

Ninguém podia deduzir que esse MUSEU DE x\RTE 
POPULAR, que visitei carinhosamente ainda em forma
ção, arrancasse uma frase daquelas, frase que é o supre
mo e o maior elogio irrespondível que foi possivel õüvir- 
sc ou ler-se escrita por um inglês, referindo-se a uma ins- 
liíuição extrangeira.

Desde o momento em que u futuro Museu Inglês de 
Arte Popular imitará o que se fez em Lisboa, nada mais 
direi sináo que os “ Doze da Inglaterra” são treze.

O i  com unistas europeus
/ /  » i

e os o nze
DOROTHY THOMPSON 
(Copyrigth dos “D. 7L” )

NOVA YORK. viá radio -  
Há, naturalmente, relação 
direta entre as1 declarações e 
incitamentos de Thorez r.a 
França, Togliatti na Italia. 
Pollit na Inglaterra, os comti 
nistas alemães na zoria sovié
tica e o processo dos 11 li
deres comunistas em Nova 
York. Todos pertencem ao 
mesmo partido internacional; 
têm objetivos idênticos; e são 
todos participantes de uma 
grande estratégia universal.

Graças á candura dos eu
ropeus comunistas, essa es
tratégia torna-se objeto de 
registro contemporâneo ime
diato, embora se coadune 
com planos e concepções co
munista que vêm sendo sus
tentado sem desvio desde a 
uevolução bolchçvista na Rus 
sia até os nossos dias

No conceito global, todo 
comunista no*mundo e em to 
da seção do partido mundial, 
em cada pais, só tem ume. 
patria — a União Soviética.

Por êsse conceito, as guer
ras internacionais são inevi
táveis até que o mundo in
teiro se sovietize

Todas as guerras, exceto a-

DR. JO Ã O  T IN O  
CO F IL H O

MEDICO PARTEIRO 
' Chefe da Clinica de Partos 

do Iíospilal Miguel Couto 
Especialista C.m__Partos, Mo
léstias óe Senhoras, Diatermo 

Coagularão, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hSpra previamente marcada 
L v“ ã para senhoras 
Iíorarioi Das -15,30 horas,

•L 4 diariamente 
( qqsoltàrto': Edificio Rian — 

'* Rça João Pessoa 163 
Residência: Jundiai 377 

Fone 1415

Ãinda.o “impeach= 
meniT ..contra Ade' 
mar de Barro?
, RIO, 18 (Meridional) — Di 

vujga-se que o sr. Noveli Ju
nior, vice-presidente de São 
Paulo, esteve com o sr. Ne- 
rew Rarpos, depois que se en- 
eçnlrcu com o sr. Vitorino 

lETeim
Julga-se que logo depois de 

aprovada á Lei de Responsr- 
bi-Hdade, sçrá reiniciado o mo 
vimento no sentido de ser 
proeeisado o “ impeachment”

. eo-ntra o sr. Ademar de Bar- 
rçs. ■ oio,-'- o

PORTO ALEGRE 14 — No 
piapo nacional das comVna- 
Lus políticas, pergunta-se o uai 
será a posição do Rio Grande; 
aqui, tamberr se pergunta qual 
a solu:ão regional, rara n su
cessão do senhor Jobim. A ! 
genda do Estado é responsável 
por este íaseinio político: pa 
rece que o Rio Grande á dis- 
anc a é um* fator decisivo no 
fleito nacional» No entanto os* 
auelios não terão a menor ii- 

'luenc a naquele pleito: o seu 
Veitorado está dividido írreme 
Jnvelmente; em termos rigo
rosas ente aritméticos, o fulc
ro presidente podería dispen
sar a votação liogranden p'c 
sul. E’ facil compreender ;aa 
linhas gerais do problema po
lítico do Rio Grande. O PSD 
está dividido e sua maioria de

i
execução é queremista, tendo 
curio&amente no governador 
pessedista Jobim, o anti-qee- 
remista numero um do Estado 
Como esperar um futuro go 
vernador do PSD? O ministro 
Adroáldo conta com a Votação 
católica, pois a Igreja exerce 
aqui sensivelmente a sua in
fluência; o ministro Adroáldo 
recçberia os milharps de votos 
da zona colonial —,mas depen
dendo de um fator especial, 
dependendo de ciue o senhor 
Alberto Pasquaiini não sa can- 
d'd£|te ao governo. O senhor 
Pasquaiini é praticamente do

0 Rio Grande não terá influencia na 
sucessão--Convite do general Dutra 

ao sr. Milton Campos
no de 100.000 votes —- jusl?.- 
mente aa zo:ia c-olonial.

Pergunta-se: o por que par
tido seria cventualmente apre
sentado o senhor Pasquaiini.’ 
\ sua legenda é o PTB, ma 
u senhor Fasquaüni não é u.u 
queremista e sim unr “ traba
lhista” . Ainda agora acaba de 
escrever um novo esboço • rio 
programa para o part.do, a -e: 
apresntado ao senhor Getulio 
Vargas e á comissão executiva 
nacional. O senhor Pasquaiini, 
rendo um tremendo eleitorado 
própria, quer unr partido — e 
não uma legenda. De modo 
que o PTB queremista, mais r 
PSD queremista, terão cerca 
le 100.000 votós. Apresente- 
das as suas primeiras força", 
políticas, restam as outras: o 
PRP do senhor Plinio Salga
do, que está com um tremen 
do impulso no Estado, justa 
mente na zona colonial alemã; 
ronia-se eue o PRP terá os 
seus 800 000 eleitores. A UDN 
e o PRP formam, a força deci 
siva, c-aso se inclinem para 
qualquer dos lado:; os polití

Murilo MARROQUIM

ro ; do Rio Grande imagina n 
que ambos apo’arão a candida
tura eventual Pasquaiini. raso 
o PTB. queremista e mais o 
PSD queremista lancem o no
me do senhor Dorneles.

* 4* *
E o Partido Libertador? Uni 

partido curioso, que reune o 
maior grupo de políticos int2- 
'eetuais do Estado. Uma es.pé 
c’e de escola de teoricos d: 
política, que sempre pratica i: 
noutros partidos. Possui :r,e- 
gavel autoridade moral e sofre 
os efeitos dos reformistas: 
pouco eleitorado. De modo 
que esta é a situação do Rio 
Grande. Uma combinação ge
ral de toda sas forças politYas 
é impossível; a sua divisão se
rá em d as fatias iguais — 
que se a, ..iam no computo da 
sucessão presidencial. Os grnn 
des municípios do Estado estão 
so,b o controle da oposição, fi
gurada na UDN, no PL, no 
PTB; o PSD é quem menos 
tem. E, adiante desse quadro,’ 
a reaüdade do povo desiludido 
com os seus políticos e repte- 
sentantes; observadores gaú

chos ^stimam que cerca de 89 
por cento dos atuais represen
tantes serão varridos nas proxi. 
mas ele:çjes. O singular é que 
o Estado Novo sc mantem, co
mo uma ajitude de esp rito — 
c sem duvida de que em conse
quência da presença do senhor 
Getulio Vargas e seus amigos. 
Parece rematada tolice querei 
negar o ’ prestigio do senhor 
Getulio Vargas no seu Estado 
muito embora o seu PTB, no: 
falta de lideres, tenha perdidq 
terreno eleitoral.

Perguntam os riograndenscs j 
qual o candidato eventual d>j 
PSD; o ministro Adroáldo tem 
ra sua sombra a candidatura’ 
Pasquaiini, que o derrotaria. 
Resta o senhor Clovis Pestar.a | 
figura simpatisada no Estado 
e ' cujo trabalho no Ministério 
é refletido nas obras de estra j 
das, canalização e planos le 
eletrificação do Estado. 
tendeneia, no plano nacional 
para dar a pasta da Justiça a 
Minas, toma ainda rrais criti
ca a posição do ministro

Adroáldo. Aliás, a 23 de outu
bro passado, o general Dutra 
env ou ao governador Jobim 
u r a carta, dizendo que preten
dia reformar o Ministério c 
pedia a indicação de um nov 
titular da Justiça. Reuniram- 
se o governador e mais os £e 
nhores C-ilon Rosas, Lu is Pra 
tes e Oscar Fontoura, recain
do a escolha no deputado Frei
tas de Castro. A carta dc rer- 
po-la foi enviada pelo genera. 
Dutra, naturalmente que po. 
equivoco, ao proprio ministro 
Adroáldo. O caso foi tão sin
gular que o senhor Adroáldo 
Costa ficou e, agora, resiste â 
pressão dos nraeiros do PSD

Ontem, o deputado e o sen".- i 
dor Beraardes almoçaram com ‘ 
o general Dutra num resta ; J 
rante da cidade. Cur oso háli
to dc chefe da narão. A con
versa girou em torno de i r . 
convite do presidente da Re
publica ao senhor Milton Cam
pos, para uma conferência, u 
tes que o presidente viaje pa I 
ra o Rio Grande. A articule,-’ 
rão dos mine ro.5 está cam - 
nhando com mais rapidez, r.os 
últimos dias; o general Dutra 
dispôs-se. a fazer imediatnn er. 
te o convite ao governador de 
Minas. Em- consequência, o 
problema da pasta da Justiça 
será debatido.

ouelas em qqe a Rússia So
viética estiver empenhada, 
tão “guerras imperialistas”.

Em todas as guerras inter
nacionais, a União Soviética 
i “ por definição” segundo as 
palavras de Thorez, não-agres 
sora, a lutar defensivamen
te. Se, por exemplo, a União 
Soviética atacar outra nação 
so n aviso prévio como o fez 
e:n 1939 o ato não é de agres 
são, mas simplesmente de 
pura previdência defensiva. 
Por outro lado, quem quer 
;uo ataque a União Soviética 

ou resista a um ataque da U- 
nião Soviética e “por defini
ção" agressor imperialista.

Se ocorrer uma guerra en
tro a União, Soviética e qual
quer outro Estado ou com
binação de Estados, os parti
dos comunistas devem dar a 
primeira todo auxilio e con
forto. Devem sabotar instala
ções de defesa, promover mo
tins nas forças armadas, em- 
gendrar greves nas fabricas, 
procurar a transformação da 
guerra internacional em guer 
ra civil, e saudar como “ li
bertadores” os exercítos so
viéticos e dos aliados sovle- 
ticos.

;>< 5í:
Todas essas “ teses” são a- 

bertamente confirmadas pe
los comunistas europeus. De
las compartilha o partido co
munista americano de cujo 
ccmite central os membros 
principais se acham agora 
em julgamento, acusados de 
conspirar para advogar a 
derrubada do governo pela 
força.

A conspiração para derru
bar esse governo e qualquer 
outro governo é qualouer ou
tro não comunista e indiscu
tível. O que é discutível é a- 
penas o significado da pala
vra “advogar”. Os comunis
tas só “advogam” a derruba
da de governos no momento 
“justo” de uma preamar co
munista.

Momento “justo” é o tempo 
de grande depressão e de
semprego, em que os comu
nistas possam montar ao po
der na esteira de um movi- 
hnento “ liberal”, de “frente 
popular” , como o de Henry 
Wallace.

Mas o momento suprema
mente "justo” está na guerra 
seja desencadeada pelos So- 
viets ou contra os Soviets.

. ' jjí íjí Sfc
De qual maneira se as ci

vilizações e os governos “bur
gueses” não podeni ser der-

(Continâa as 41 pafin»)
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LOUJE BRASILEIRO 
Ò paquete Rodrigues Alva:, 
á esperado aqui dia 21. vindo 
do norte. Prosseguirá para o 
kul, até Santos e escala.

— Do Rio ó esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Fará. 
Prosseguirá para Belem e es- 
w ala •

— O paquete Duque de ta
• ’as está «çndo esperado aqan 
dia 21, vindo do norte. Proste* 
qu ra para o sul, ate Santos o 
escala.

-L O cargueiro Rio Gurupi 
6 esperado aqui dia 31, vinio 
de Belem. e escala. Prossegui
rá daqui para o sul, até Porto 
Alegre e esca’a, recebendo 
carga.

— Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tos do norte, até Natal, os car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
sendo aqui esperados na Xa 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto da origem e escala, 
recebendo carga.

De Porto Alegre, aiu eru 
demanda dos portos do norte, 
uíé Natal, o cargueiro Bandei
rante, sendo aqui esperado dia 
23. Retornará daqui ao porto 
<‘e origem e escala, recebendo 
cárga.

COMPANHIA COSTEIRA -  
O paquete Itahitc está sendo 
esperado aqui, dia 22, vindo de 
Bélem e escada. Prosseguirá 
para o sul, até Porto Aiegre e 
'escala.

— O paquete Itapé está Sen
do esperado aqui dia 23, pro
cedente de Porto Alegre e es
cala. Prosseguirá para o nor
te, escalando em Fortaleza. 
São Luiz e Belém.. De retomo 
aqui chegará dia 5 de abril, 
prosseguindo para o sul, até 
Porto Alegre e escala.

— O cargueiro Aiataia í 
aguardado aqui dia 22, vindo 
do sul. Daqui irá a-lFortaleza

O A . COM. E L\'AV. — 
Do sul está sendo esperado 
aqqi, provavelmente dia 22, o 
cargueiro Cshi. Daqui irá « 
Fortaleza e Areia Branca.

MOORE MAC CORMACK -  
* 1 — 0  Mormacdaie é aguar

dado aqui dia 20, procedente 
de Nova York e escala. Do 
nosso porto retornará ao de 
origem, recebendo carga- 
PRÓXIMAS SAÍDAS DE 

NOVA YORK:
— O Mormaereed sa’rá dia 

; 27. .
"'— 'O Mormaclark sairá dia 

0 de abril.
— O Mormaetevn sairá dia 

22'dei abril, todos para portos 
brasileiros.

THE BOOTH L1NE — 
O vapor Tlubert está sendo es
perado aqui segunda ou terça- 
feira, ,v‘ndo de Liverpool. Do 
nosso porto retornará ao de 
origem, recebndo carga.

Está sendo esperado de 
Antuérpia e Londres, na 2a

»  M T  MOM«*

quinzena de março, o vapor Bo- 
niface, que receberá carga em 
nosso porto para Lisboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos, do cont nente europeu.

— Para a Ia quinze na de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nossé 
porto o vap. c Dunstan. 
AGENCIAS) HE TRANS

PORTES
A Agencia Infonnadora Poti

guar, cofn eecritorios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta c i
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintasVei- 
ras c domingos para Mossorò 
e Fortaleza, ás G horas da ma
nhã, e para Campina Grande 
ás terças c sextas-feiras. Pu- 
Kõciie ás terças-feiras c sa- 
balos.

Dezuite Fernandes de Melo 
agradece ao glorioso São José 
c a  Nossa Senhora das Graças, 
uma graça alcançada com pro
messa de publicar.

Natal, 19 de março-de 1949. 
A\ XAVÃO

AEROVIAS BRASIL — De
Bclem para o Rio. passou dia 
17, o PP-AVT, desembarcando
aqui:

De São Luiz: Frederico Cui- 
herme Sievres.

De Fortaleza: Abel Raquel 
Pinto, José Pereira de Andra
de, Igor Oümpiew e José Ge
raldo Corrêa de Souza.. iCoa- 
duzia em transito 15 passagei
ros.

Embarcaram, para Recife: 
Luiz Veiga, Inez Antunes Lé
mos, José Planto ,de Carvalho, 
Ajírédd Moura. Alberto Barre
to, Mahomed N. Dhoznadar, 
Manoel Rodrigues Cardoso e 
Chester Nelson Wentworth.

LAP — Dia 17 chegou do 
Rio, o PP-LPC, tendo desem
barcado aqui:

De Aracaju’ : Álvaro Franco 
Fonseca e Ruth Araújo Fonse
ca. *

De Recife: Ítalo Fernandes 
Costa, Maria da Gloria Lima. 
Eustaquio Alves, Maria Ame 
lia Galvão Moura e Manoel Na
zareno Moura.

De Caiv.pina Grande: Ricar
do Epstein e, João Araújo de 
Andrade. A aeronave retornou 
ao Rio, no dia seguinte, le 
vando;

Para Campina Grande: 
Anais Mesguita Açucena. Lei- 
!a Maria Mesquita. Pola Man- 
dell, Riva Mande’1 e Miguel 
Kelmanscu.

Para Recife: Álvaro de Sou
za Leite.

Para o Rio: Expedita Me
deiros, Norma Nunes Viana, 
Nancy• Nunes Viana. Ernesti- 
na Nunes Viana. Ivanoska Ka 
malho, Marionila de Medeiros 
Leal, Joselia Maria de Medei
ros Leal, Evandalo Silva Leal, 
Michel Fischer, Romulo Mace
do Gutierrez e^Willíam; P.nbei- 
ro.

/ OM OOREiVlcCORM /UíK
MOKMACDOYE” Lsperadu de Nova York e escalas a 29 

d o  corrente, receberá cargas para Nova 
York e Philadelphia.

PRÓXIMA» SAÍDAS DL BALTOJORE, NOVA YORK 
E PHILADELPHIA

■‘MORMACDALE" Sairá de Nova York a 25 dc fevereiro 
•‘MORMACKITE” Sairá de Nova York a 11 de Março 
‘■'MORMACREED“ Sairá de Nova York a 25 de Marco

Mais in form ações com

MOORE-McCORMilCK (N&VTG2ÇÍ9! $,
RECIFE -  SA O  LUIZ -  B A H IA  - RIO - 
SANTOS - BELÉM  - SAO PAU LO  
NATAL: Rua Frei M lguelinho, U

R U Y  M O R E IR A  P A IV A
rONKS H4» • IMS — CAIXA PORTAL H

PREÇO DO IDIAgCR.$ 0,80
t>ilO compadre José

0ji€ sfiu facão é o i&clhor... 
.“Porem e a Aveia Gluâ er 

que lhe dá. 
esse vigor/

Quanto V . se sent£ saudável, 
quando V. tem  energia, tudo pa
rece mais fácil. Garanta-se com  
um  alim ento d e  a !ío  valor nutri
tivo. T om e A vela QU AKER did- 
rU n tiercte. E o  cereal mais rico  em  
proteína e vitam ina B l. A lém  
disso, a A vela QU AKER é  deli
ciosa. Sirva-a a toda a fam ília.

EM SEU HÁ OIO -N ovela Quaker- 
Rio: Rádio Tupi (17 hs. 2a., 4a„ 6a.) S .: 

,  lo: Rádio S. Paulo (11,15 h«. 2a., 4a ,

's s & T & l
1 fiecr

1

DIA CERTO, HOIIA MARCADA
DUTRA — Sou pela maior rapidez na apuração do pleito!
REPÓRTER — Muito bem general, conlrario que não se alraze o pleito.
(Charge de Augusto Rodrigues — Distribuída pela AGENCIA. MERIDIONAL >

Avenida Dcodoro, 635 — Fone: 1531 
------  ÍIOJE — —

Matinée ás 15,30 — Soiréc ás 20 horas

E’ perigoso debruçasse
c o m  A n a  M a ria  C a m p o y  

Distribuído nela Universal

A m a n h ã
Matinal ás 9,30 horas 

Matinée ás 15,30 — Soirée ás 18 e 20 horas 
UM IIOSTO NO ESPELHO

c o m  P A U L  K E L L Y
UM FILME DA PARAMOUNT FALADO EM PORTUGUÊS

------ (Quarta-feira)-------
M  O R R  O Y  O R  A  Z

Pakulitch a curto subia a 
vereda acossado pela neve. E 
q rase não se aguentava mais. 
De Serayevo a Bulbul. ma:- 
geando o rio Boina, bem ion- 
ga era a jornlda. Dali para 
diante, era-lhe preciso to
mar ainda o caminho da mon 
tanha para atingir Fetuit e 
chegar ao povoado que' o vi
ra nascer.

Pakulitch fez das tripas co
ração, num derradeiro esfor
ço. estucando o passo, por ha
ver divisado, entre duas ra
jadas de vento o clarão fre- 
tremente de uma luzinha ao 
longe.

Alguma casa? Nada dirsos 
uma baiuca, um cochicolo do 
que vagamente se recordava, 
a beira 'da estrada, não mui
to longe da sua casa. Quem 
estará morando ali agora? 
Pakulitch de nada sabe, ‘ 
tudo ignora. Há quinze anos 
què não pisava aquelas ter. 
rus, há quinze longos rno: 
que “mofava” numa prisãr- 
de Seirayevo. expiando e ca 
gando um crime de meio rro- 
Ü51 c circunstancias não mrir 
recordava... E’ que tudo is
so devia ter suas origens em 
questões políticas, mas ern 
qual delas? A politica muda 
tanto e tanto... O cuc hoje 
à crime amanhã já não o é. 
ou vice-versa... E Pnku- 
i'.ch tudo osduecia p nao mal
fazia ideia de conciencia nen- 
nhuxs. E sò em pensar no 
caso quase ficava maluco 
quinze anos de reclusão nu
ma cadeia yugoslava, sem sa
ber mesmo porque... Era dc 
eiYoqnjc?'-!

Desde o dia em que se viu 
solto Pakulitch vivia, num es. 
tado dc devaneio sem fim

r*crrc André Ycber
Uma bela, manhã chamaram 
no ao escritório da prisão. A- 
presentaram-lhe uns papéis 
que teve que assinar de cruz. 
Fizeram-no envergar unifor
mes militares já fòra de úso. 
Deram-lhe algum dinheiro, 
e empurrando-o para fora, 
disseram-lhe.

— “Vai-te embora, Paku 
litch: estás liv re !...”

Atordoado pelo tumulto de 
Saravejo, em dia de feira, 
rançado de ouvir coisas e lou 
sa:-. deslumbrado pela luz dc 
dia, a pouco estava mais acos
tumado, revistado ora po? 
uns, cra por outros, d ponte 
de se ver quase atropefa.de 
por um automovel ou pisado 
por um animal. Pakulitch con 
seguira enfim que he mostras 
sem a saida da cidade e es
gueirou-se pelo caminho da 
montanha. '

E eis que pouco faltava a- 
gora pora que aquele pobre 
diabo chegasse ao po’rto dc 
sua salvação as miseráveis 
botinas muito estragadas e 
amarradas aos. pés doidòs. Ba 
teu á porta do casinholo e foi 
entrando, ao mesmo tempe 
cue ia dizendo as palavras 
tradicionais:

— “Cristo e Paz. . .
O vagabundo aproxtm.a-s? 

í.í  lareira, e tomou um pu
nhado de cinzas da mão dc 
velho ccgo ali sentado e c!c 
.icnrdo com o costume rior 
viajantes que pedem hespita- 
lidàdc

-— “Assenta-te, estrangeiro 
aqui e. tás .em tua casa e sob 
o teu teto. . . ”

— “ Estrangeiro não s<#u 
bom velho", respondeu c

reeem-chegado. Sou Paulo 
Pakulitch. fiho de Pedro, da 
adeía de Dudone. aquele que 
ta bem tocava “guzla. . . ”

Um grito de horror respon
deu a esto enunciado de iden
tidade, saido do peito de qua
tro mulheres que recuando 
espavoridas, escondendo o 
resto.

— '“ Paz!” repete o ancião 
para elas. “Paulo Fabulifch 
é nosso hóspede” .

Informações uteis

Historias verdadeiras, historias vividas-X
Estranhas Se‘s na fugoslavia
Depois de 15 anos, Pa\n1itch volta para caso 
- -Hóspede de sms mairos inimigos m orta is - 

Pãpando jantares para salvar a pele
A porta de iiovo se abre. è 

Ires sujeitos, armados até os 
dentes, penetraram no oasi- 
aholo:

— "Cristo e Paz!"
— “Paz e Saudo!”
Os recem-chegados dc;oõ 

em os fuzis, contra a porta 
enquanto uma mulher lhe fa 
la baixinho apontando o ex- 
prisioneiro. Os trcs . homens 
dão Uma risada de hiena c 
iazem menção de apanhar -as 
suas. armas:

— “Paz meus filhos! Paku
litch unico sobrevivente da

Há somente um ali que na
da compreende daquilo tudo:, 
o famoso Pakulitch... .

Eis o que se passara: du--
rante os passados quihze a- 
nos, houve entre a familia 
Pakulitch e a familia Psck 
(que o hospedavam nessa nci 
te .. .) toda uma serie de dra
mas e de “ vendetas” que cus
taram a vida a umas quinze 
pessoas, uma por ano, c:n 
media.

O proprio irmão de Paku
itch, unico sobrevivente da 
familia. fzra ir.orto também, 
depois de haver fuzilado >a 

uatro filhos c!o veho cego, 
;V s  primos e.n quarto grau 
e alguns sobrinhos de corte- 
: ia..

Postg ao par do que se pas
sara, dc delicada situação err. 

u» se encontrava Paulo Pa 
.uliích começou a ter sauda- 
ies da prisão de Serajevo..
V um sina do c.ncião, todos 
r.yndo se pós á mesa, deixar, 
fo ao passageiro hospede o 
iugar de honra. Ao servir 
^servam-lhe a melhor parte 
Todavia, a conversa deixa 
um pcuco a de -jar. Depois 
•le jantar, o ancião vqltr. pa
ra o pé c!a lareira e •apresen- 
a uma “guzla” a Fakulitch 

que. segundo a- tradição, tem 
de tocar. E' a unic-a coisa de 
que a genle não se esquece 
na prisão. Pakulitch ainda sa- 
bfe cantar e seus dedos tor
nam a encontra a guzla... 
enquanto diante dele, os trer 
rapazes o espreitas, o olha: 
em fogo, como o gato faz ao

D a/  í /  /  / / /' V /-éU VV4V VVJ4

FAKMACIAS DE TLANTAO
Fannacia Moaèlo, á rua Dr. 

Barata — Ribeira.
Farniaciu Coelho, á rua ^ma

io Barreto — Alecrim.
1T1.MES DO DIA:

RIO GRANDE A’s iô.30 
e 29 h  as — “ E’ Tcrlgóso 
Dcbruçar-se” , coar Ana Maria 
íCan poy, uma produção portu
guesa, distribuída pela Uni- 
vcr:al,

Preço: Cr$ 7,20.
REX — A’s 15.30 e 1D,R> — 

“O Mascara de Ferro” , uma 
olua ápaixõnante de A’cxan- 
iie Punia toda falada . ea> 
.orlugucs.

Preço: < , ■ 0.C0.
S. LUÍS—A s |h30 e 13,45- 

“ Sanguc ç Areia” , uma alta 
j rcdr.ç o com Tyione i'ower, 
a a --ay .rcrth e Linda Dar 

ncll.
i reço: -Cr3 C,C0.
S. PEDRO —15 30 e 19,30 — 

“ O Filho de Lassie” , uma graa 
de produção cm tccnicolor.'

ALECRIM — 15,30 e m.-ta — 
“ Branca Selvagem”, um belís
simo tecnicolór, com John Hall 
Sabu’ e Maria Montcz.

POPULAR — 15.3Ú e 19,30— 
“ O Sinal da Cruz” , com Frc- 
drich MarchY Claudete Colbert
Registro Civi*

Foram feitas, durante os 
dias 11 e 12 do corrente mês, 
no 4° Cartorio jtidiciario des
ta cidade os seguintes regis
tros: *
NASCIMENTOS:
DIA II; " ”r
' Terezinha Lucia Fereira, 

nascida no dia 9 de junho de 
1938, Maria da Natividade 
Fereira, r. ascida no dia 3 de 
outubro de 1940 e José Lucio 
ferreira, nascido a 9 de ja
neiro de 1943, filhos de Pedro 
Lucio Ferreira e de dona Ri- 
cá Dias Ferreira;

— Marcos Luiz de Albu
querque. nascido a 16 de ju
nho de 1945. e Geraldo Luiz 
de Albuquerque, nascido a 
16 de junho de 1945 e Geral- 
'•o Luiz de Albuquerque, nas 
cido a 18 de junho de 1946. 
filhos de Manoel Luiz de Al 
buquerqüe e de dona Francis. 
ca Pereira de Albuquerque;

— Maria da Silva, nascida 
r 13 de fevereiro de 1948. fi
lha de Cláudio Jeronimo da 
Silva e- de dona Maria Bari 
besa da Silva;

— Lenio Seabra de Melo. 
rascido a 4 de março de 1931, 
filho de Oseas Seabra. de Me
io e de dona Alda Esmeralda 
le Melo;

— Maria Calva de Olivei
ra, nascida no dia 18 de maio 
'e 1947. filha dc Salatiel de 
Dlivojra e tíe dona Leonila da 
Diiveira;

— José Bezerra de Paula, 
lascido no dia 8 de setembro 
1c 1935, filho de José Alo- 
randre de Paula e de dona 
Marieta Bezerra de Paula;

—Antonio Beliseria Bezer 
a, nascido a 24 de Outubro 
ls 1937, Josefa Belisario Be
zerra, nascida a 4 de abril 
le 1939 Maria Belisario Be
zerra. nascida a. 13 de Novern- 
to de 1940, Pedro Belisario 
3ezerra, nascido a 19 de se- 
embro de 1942 João Belisa- 
•io Bezerra, nascido a 25 de 
unho de 1943, José Belisario 
lezerra. nascido a 20 de de

zembro de 1945 Miguel Beli
sario Bezerra, nascido a 25 
dc Novembro de 1947, Geral
do Belisario Bezerra, nasci
do a Io de Fevereiro de 1949, 
filhos de Raimundo Belisario 
Bezerra e de dona Joaquina 
Maria Bezerra;

DIA 12:

Antonio Severino .Jusrtino, 
nascido a 24 de fevereiro Ce 
1948, filhos de Severino An
dré Justino e de dona Ireno 
Justino Ferreira,

— lleraldo de Sousa Ri
beiro. nascido a 19 dc dezem
bro de 193U, filho de_Dr. An 
loniu da Silva Itibeiro e de 
dona Libia dc Sousa Ribeiro;

— Luzinete Alves Bezerra, 
nascida a 7 de dezembro de 
1947, filha de Joaquim Alves 
Filho e de dona Francisca Al 
ves Bezerio.

— Eliano Morais Barbosa, 
nascido no dia 11 de março 
de 1949, filho de João Bai*. 
boza c de dona Sebastiana 
Barbosa.

•ato e a neve entinua cair 
a' íóra. . .

Para Pakulitch dormir, as 
luaíro mulheres foram bus- 
:ar da melhor palha fresca e 
aorosa e deram-lhe os ms*- 
íores cobertores", os maia 
quentes e mais novos. Era : 
lei! De resto, tudo isto é sé 
por uma noite. De manhãzi
nha, logo que Pakulitch 
transpor a pòrta, terá perdi
do ifnediatamente a sua qual' 
dade de hospede; e os trer 
filhes do cego poderão mata. 
lo com a um cão...

A noite é boa conselheira, 
,o'rem. Pelo romper ria au- 
ora os tres mentanheses es- 

:eram-no perto da entrada 
de armas na mão. Mas Paku- 
itch decidiu dormir até tar- 
.ie. . . E a refeição de meio- 
dia, reuniu toda aquela “ aie- 
?re “ases r.bleia.. . E á noite 
de novo, Pakulitch põe-so a 
cocar uma aria saudosa, a 
canto do fogo. . L no dia se
guinte não quer tianspor -.i 
icleira da porta...
..Há dois metes c meio qai 
Uira essa situação: os trcs 
i'has do cego se ralam de 
aiva e Pabuliícli engorda 
omr> um cevado. Sob o te

to do veho. cego, seu hospe
deiro agora, Pakulitch come 
k» bom c do mcihor, tuma 
iom cachimbo e toca guzla... 
Rakulitch sen(e-se com forca 
asíants para “atuar” isto, pa 

rientemenie, outros ouinze a 
aos. . para o que está bem 
reinado! Sã na primavera c 

que çs trcs irmãos Fseek te
rão que desnio'n'ar a sua casa 
acura por pedra, vi^a p«í" 
viga, para se verem livres da 
obrigação cie hospedar re- 
eiamente Pakulitch Sc* então 
é que poderão matar o “papa- 
ja’-»aves” , aquele.

Por enquanto, a neve con
tínua a cair la fora . . .

PS1C0TESTE
Você consegue o que 

deseja?
Eni busca de luxo e de po

sição social, Jane casou-se com 
um homem que não amava. Só 
conseguiu infelicidade. Tom de
seja obter uma boa colocação 
e sabe que tem a competência 
p o taleuío exigidos para con- 
seguí-la, mas tem medo de dei
xar o empreguinho seguro que 
ocupa ha anos John podería 
conseguir muita coisa, mas é 
preguiçoso demais para isso.

Você pode estar num desses 
casos. Talvez não. saiba o que 
melhor lhe convém, talvez exis
tam vários obstáculos psicoló
gicos em seu caminho impedin
do-o de vencer. Também é pos
sível -que se esteja iludindo c 
que sua preguiça,o esteja pre
judicando. Vamos fazer o dxag- 
viotico . deVsèti caso? (Conte 2 
pontos para “ Sim” , 1 para “ AL 
vezes” e 0 para “ Não” . Calcu
la cicpoiS o total-'

1 — Preocupa-se apenas com 
o uía de hoje, açliáucio inútil 
fazer planos para o futuro?

2 — Pequenas decepções' ou 
contratempos imprevistos ' ía- 
zenl-no desanimar e abandonar 
seus planos? •

3 — ' E’ inconstante, abando
na um projeto para começar 
outro, que deixara, pouca de
pois? . '

4 —: Costuma, num acesso de 
raiva, destruir amizades, per
der empregos e oportunidades 
ae promoção?

5 — Seja franco: seria pre- 
ciso um milagre para que seus 
sonhos se realizassem?

6 — Vive a dizer que deseja 
“ ser feliz”  mas é incapaz de 
dizer em que consiste, para vo
cê. a felicidade?

7 — Um excesso de orgulho 
ou uma sensibilidade exagera
da impedem-no de se dar bem 
com os outros?

8 — Trabalha num ramo de 
que não gosta, somente por in
teresse pecuniário?

9 — Tem grandes projetos e 
altos planos, mas nunca chega 
o dia de pô-los em pratica?

10 — Não tem uma opin âa 
certa sobie o que deseja cia vi
da, sobre sua vocação, etc.?

Uma contagem de 13 pontos 
ou mais mostra que você é um 
visionário, sonhador e confuso! 
Com um total de 4 a .12 você 
pode conseguir o que deseja, 
mas escolheu o caminho mais 
comprido. Examine suas respos
tas afirmativas e trate de afas
tar p que ainda o impede de 
atingir seus objetivos. Com me
nos de 4 pontos, você sabe bem 
o que deseja da vida e ,comu 
consegui-lo. Se ainda não con
seguia o que deseja cm breve 
o conseguirá.

Pedido o repatriamento 
dos prisioneiros de 
guerra japoneses
TOQUrO, 10 (U.P.) J O quar

tel-general aliado interpelou 
mais uma vez o delegado sovié
tico no Conselho de Controle 
Aliado, sobre quando a Rússia 
pretendo repatriar os 400 mil 
prisioneiros dc guerra japone
ses, ainda internados na Sébé- 
ria. Saklialinas e Kurilas.

Os russos suspenderam o rc- 
patriamehto cm dezembro, ale
gando que o inverno dificulta
va p transito marítimo. Agora, 
'o quartel-general diz que sen
do em maio o inicio cio próxi
mo ijivetiio, é de se esperar 
que o repatriamento seja reini
ciado antes de abril.
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MEDICINA PARA 
TODOS 

Regurgitação e 
ruminação
Allvaro Vieira

Falamos aqui em uma das 
ultimas vezes sobre os vomi- 
tos. 'Hoje nos ocupamos de al
guns aspectos dos tiúustornos 
secreção gastrica. Mas, afites, 
queremos nos rclerir a regur
gitação, unia perturbação mais 
oü menos frequente e que con
siste nó reflexo dos* alimentos 
á boca, sem náuseas, nem , es
forço, apenas còm sensação de 
queimação no qsôfagó. Gcfal- 
rrrente a regurgitação é compa
nheira da pressa. E quando se 
diz pressa, sc subentende ae- 
rofagia, deglutição rápida, sem 
mastigar, dispepsia. Compree::- 
de-se que a regurgitação é um 
estado evitavel e, se distinguem 
duas espccies:; uma de saliva 
còm .sensação de ardencia c 
azedume, e outra com a refei
ção ainda sem sofrer os efei
tos da digestão. A primeira é 
chamada pirose e ã ségunda 
regurgitação de alimento. A 
pfimèira define um estado mór- 
bWò ás vezes, mais grave, a se
gunda uma perturbação sem 
maior importância. Citam-se a- 
ihda a ruminação ou inericis- 
rriO,' estado áltámente palologi- 
co propriô aos neuropatas, epi- 
létiòos e doentes mentais. A ru
minação como o nome está- di
zendo é a imitação 'dos rumi
nantes pelo homem, embora' na
da de comum tenha seu esío- 
mágo com o daqueles animar 
A. ruminação humana — pato
lógica, natuTalménte — consiste 
cjn lazer voltar o alimento do 
esíomagô rcmastigá-lo e deglu
tir novamente.

Voltemos agora ás perturba
ções, da secreção do estômago. 
Como acontece em todas as fun
ções sccrctantes, ou ela é de
masiada, diminuída o ausente 
Assim, no estomago também 
temos hipercloridrin. hipóclori- 
cllia e hacloridria ou aquília. 
Devemos esôlarecér que estas 
expressões sp referem exclpsi- 

:\-amente ao teor de aciúo clo
rídrico, particularmcnle, por
que todas as demais íuuçõe.-. ou 
os demais elementos digestivos, 
estão em equilíbrio como o áci
do ‘ clorídrico. Por isso, quando 

"te diz hiperclodria, sc supõe 
que-os outros elementos tam
bém estejam aumentados. Bie- 
verhente trataremos da pertur
bação clorídrica. Por hoje o 
nosso espaço terminou.

O s  comunistas...
(Conclusão da 2a. pag.) j

rubados por movimento da • 
deiitro, serão, a final, derru
bados’ por ataque de fora, 
pelos Soviets e seus aliados. - 

Ái mais uma vez, trata-se 
apenas de horário “ justo".

O horário justo tdrá para 
ós Soviets, dentro de tres; a 
cinco anos, quando forem 
bem sucedidos seus planos, e 
empreendimento, terão cons
truído sua força aetea acu
mulado estoques de bombas 
atômicas óu óutras armes su- 
per-destruidoras, aperfeiçoa
do' armas propulsionadas a 
jato e armas e qu-ando a 
situação interna dos Estadcs 
Unidos for íavorave! ao ata
que'. O ataque será simultâ
neo: contra á Eiíropa, por 
invasão de infantaria, e con
tra a America pèlo ar, com o 
objetivo de eliminar, de um 
! j  golpe â , principais indus
trias americanas e estabele
cer o pânico: Na desiçorali- 
zação; que resultará os cava
lheiros ora em julgamento — 
se estiverem soltos — inicia
rão; um uiõvimentti pela ca
pitulação imediata, para pou
par ' vidas humanas” .

Tndo isto ?e 1103 afigura um. 
pesadelo dc Julio Vèrfte, ihasj 
0 mundo em que vivemos é 
mesmo um pesadelo.

Um  anschluss...
(Conclusão da 2a Pagina)

la selva e novas arrevneíidas 
através da canicula.

Quem acreditar que o ca
nadense é um “ foca” dentro 
da jungle tropical, que ve
nha ve-lo em ação na flores
ta de Iguaçu'. Gente dos ge- 
oss, da neve, dos icebergs e 
dos invernos severos entram 
na mata virgem como um é- 
xercito disciplinado da ocupa
ção. O presidente Borden esse 
então ,parecia já ter o util 
possidetis da selva, quando o 
bando sc infiltrava na jun
gle, como um japonês que 
fosse dominar a Malaia em 
1942

CRIME E CASTIGO  ̂j|
SI ade, 0 Rei Do Tiro Ao Alvo - Capitulo II

f i o  5’CAIDOS" estioque r is  
«airnoburaco,..Mas..,eou« 
tr« meu grito, coulusSes, 
líitscori m «iorc!» em geral, 
existe Gelol. Para eombi« 
ter as dores reiimátieaa • 
uerralgícas, de tombos • 
pancadas, truha sempre 
em casa um tubo de Ge» 
lol. Gelol descongestione 
a estimula a eircúlaç-fe,

c»
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C A S A S

ALUGA-SE a casa na praia 
de Areia Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga na Ca- 
mara Municipal.

VENDE-SE uma casa á Kua 
Ari Parreiras, 233, fundos pa
ra a Policlinica. A tratar 11a 
mesma.

Ponto Comercial-  . 1.1 . ..... . 1.....
VENDE-SE ou troca-se por 

objeto de valor a Mercearia de 
Francisco Capistrano. Trata: 
na Av. Rodrigues Alves, 60 5 
ou pelo telefone 20C2.

minai proximo ao sitio.
A tratar 11a Agencia Iníor- 

madora — Rua Ferreira Cira 
ves, 74 — Tel. 1633.

VÈNDE-SE ou troca-se a 
mais bem instalada Sovveteria 
de Natal e no melhor ponto 
comercial da cidade. Tratar á 
Rua Ferreira Chaves, 154.

VENDE-SE um terreno me
dindo 20 metros do frente poi 
25 de fundo, em excelente lo
cal -da rúa Mipibu’, nesta cida
de. Informações com Ismae 
Ramos das Neves, neste ves 
pertino.

PREPARAM-SE candidato* 
a concursos do DASP.

Informações á Rua Santo 
Antonio. 111.

MAQUINAS Singer —- Na 
Agencia Informadora Poti
guar, á nia Ferreira Chaves, 
74, vendenr-se u’a máquina 
“ Singer” para sapateiro e di
versas para costura e bordar. 
Compram-se por bom preço.

D I V E R S O S

VENDE-SE um sitio medin
do 240 metros de frente por 
200 de fundos, situado á Av. 
Xavier da Silveira (Av. 17) 
com a rua Tororó (Av. 32) 
Alecrim, com uma casa de ti
jolo e uma outra de taipa. O 
referido terreno acha-se quasi 
todo plantado com fruteiras.

O ônibus da Av. 10. faz ter-

Familia americana bem c»- 
nhecidà ligada com o institu - 
to Batista, por motivo de via
gem aos Estados Unidos, em 
ferias por um ano, vende ac 
seguintes coisas:

1) Uma cama de’ casal famo
sa marca , Sirc-xons. Consista 
de enxergào e " Beatyrest 
Màttress ” — Colchão. Cada 
peça tem dezenas de molas f i 
nas’ da aço, em feltro de alg*- 
düo. A ultima palavra um can 
farto.

2) Um piano americana, 
nr.arca “ Ést^y” — New York.
0 maestro Vaklerrar pode dar 
informações deste piano pois 
tem examinado de perto. Un* 
dos seus alunos tem ensaiad» 
neste piano nestes últimos rn*- 
ses;
3) Duas maqirpas çle-escrever, 
uma nova, a oqug “ ruccndici» 
nada” . 0 escrevendo duas lia 
guas, E' Hamilton Duplex Ty 
pewriter, que é muito difícil 
de adquirir nova hoje.

4) 'Duas máquinas Kodak. 
Un a Cyro-Flex e outra “Spar- 
tus-Ful-Vue” . Esta nova c a 
outra semi- nova.

5) A Encyçlopedia “ Ameri
cana” penúltima edição. Para 
os americanos o que é a Ency. 
clopèdij) britânica- para o Im
pério Britânico. Também jun
to com a Encyclopedia deve 
ser coa:prado o Webster’s In- 
Hernacional Dicionário, ultima 
edição, nova e covr index em 
papel da índia fazendo o volu 
nie mais facil de manejar.

1 6) Um grande radio Zenith. 
Console, com 10 tubos. Pega 
todo o mundo.

7) Um cofre “ Acopratt” da 
Casa Pratt com 5 gav;êtas’.

.8) Um fogão IVallig em per
feita condição; semi-novo.

A tratar a qualquer hora i:a 
Av. Deodoro, 270.

D R , B A N D E I R A  D E  M E L O
—  Especialista —

iCurso dc apeifeiçoamento nos serviços de Proctologia dos 
Professores Pitanga Santos e Silvio d’Avila — Rio) 
Clinicas e Operações das DOENÇAS ANO-RETAIS 

— Cura radical das HEMOPiROIDAS — DOENÇAS DO 
INTESTINO.

(Tratamento racional da TRISÃO DE VENTRE, diir- 
réas crônicas, colite, etc.) — Rcto-Signioidoseopia —• Tra 
tamento das VARIZES (Veias dilatadas) — PARTOS. 

Doenças das Senhoras — Eletricidade Medica 
Consultorio: — Praça Augusto Severo, 250 — Io Salas 

108, 109 e 110 — Fone 16-25
Expediente — diariamente, de 2 ás 5 da tarde. 
Residência — Rua João Pessoa, 248 — Fone 1830.

Aliança explicável

F A U S T I N A  P E Z Z I  D E  L I M A
—  E A n iversário  —

Mancei José Luciano, Francisc 1 Crispina de Oliveira, 
João Pezzi .le Oliveira, Maria José de Almeida, esposa, mãe, 
e irmãos, convidam seus parentes c amigos parà assistirem 
a missa que mandam celebrar na Capela do Colégio Maris- 
tA, no dia 21, ás 6 horas, pelo descanso eterno de sua alma.

Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem 
a erre ato -le piedade cristã,

jReuniáo conjunta de todas ‘ as
congregações marianas

Amanhã, depois'da misru do 
7 horas, na Catedral, reunir- 
se-ão, ra séde social da Ftcie- 
íação Mariana todas as Cor- 
gregaçees Mariunas desia ca
pital. s>b a presidência do 
revmo. padre Emerson Ns- 
greiros.

l,.rportantes assuntos serão 
tratados, destacando-se os que

ile formação da Ação Católi- 
ti círculos de estudos e apos- 
toiado externo. Dado o inte 
3 esse e entusiasmo reinante 
entre os marianos em torno 
uas atividades dos diversos se 
tores, espera-se avultado com 

cimento á sessão de do 
míngò..

A f  ederação Mariana fixa 
rn •«, diaa a< ••tta.í reuni<7es p

Um comentarista poliíico mos
trou-se escajidalizado com o 
fato de estarem os partidos do 
general De Gaulle na França e 
os comunistas incidindo no 
mesmo propósito de sabotar c 
empréstimo dc cem biliões de 
francos, que o governo Queillt 
acaba de lançar.

•
Não c a primeira vez que c.s 

dois extremados, o da direita r 
o da esquerda, sé ajustam ir  
mesmas campanhas contra o 
governo. Em numerosas outras 
ocasiões gaullístas e vermelhos 
somam as suas forças e susten-. 
tam uma ahança tácita á busca 
de objetivos qúe a ambos po
derão beneficiar.

No caso desse empréstimo a: 
razões da conjugação dos inte 
resses soviéticos c rio R.P.F. 
são evidentes. Ambos sabem 
que o êxito dessa operação de 
crédilo dará ao governo finan
ceiros de primeira ordem par;: 
deter a inflação, que e o gran
de mal da vida francesa tíésté 
momento e reequilibrar, a e c.- 
nomia interna do pais, dentro' 
das grandes possibilidades que 
lhe está oferecendo a execução 
do Plano Marshall.

Por .mais estranho que pare
ça, o grupo degaullista e a fac
ção do senhor Thorez empe
nham-se numa triste política e 
derrotismo. Sabem que a recu
peração do equilíbrio ecoriom - 
co da Republica se refletirá em 
prestigio para as forças een- 
tristas. que estão suportando 
galhardamente a democracia 
nos quadros da Qaurta Repu- 
olica.

As enormes despesas orça
mentarias tem obrigado a rea
lizar emissões sucessivas. As 
máquinas de papel-moeda tra
balham incessantemente na 
Fiança, produzindo a conse

quência I ri - d do inflacionhrn* 
ou seja. a~queda do valor- aquí- 
siUvo da moeda, a alta dos pre
ços e -o  desajustai.nento dos sa
lários. O ;;ove., :k> estava sendt 
acusado de lançar mão dos req 
cíivsos do Plano Marshall que, 
logicamente, deveríam destinav- 
: c á reconstrução das industri
as e da agricultura do.pai;-, oé- 
ra cobrir os gastos ir reprodu
tivos com a administração pu
blico. O empréstimo de cem 
milhões estancará o emissionis- 
mo, o que quer dizer que pora 
ura paradeiro á causa princi
pal da inquietação reinante « » -  
todas as classes sociais france
sas como resultado do desequi
líbrio ecchoraico.

Sifili»? Reumatismo? 
ELIXIR DF, NOGUEIRA

ra se articular melhor com 
LoUalicio:) filiadoá..

tvTanto cr, dcr.aulusfas comb as 
comuiústas. par motivos bem dí- 
\ ossos c com finalidades diferen
te desejam que o governo con- 
, mie enbfmào. que os preços 
uuir.eníem c que os trabalhado- 

tun. nueni a exigir novas 
elevações dc saía rio. Essa c a 
gsautíe fonte de proselitismo 
rios dois partidos. Uma parte 
da op.jnão pubbcu volta-se pa
ia o -Rassembiemeiit du Peu- 
ple França’.-.” na esperança de 
que ele traga remedio aos ma
les ecónomicos e financeiros 
que a França, está sofrendo 
desde a invasão .é a derrota. Os 
comuiiistas por sua vez assegu
ram que não have a salvação 
fora de uma reforma revolucio
naria. que só o seu partido es
tá em condições de realizar.

E' obvio que se o gabinete 
Queille puser ordem nas finan
ças do Estado; fazendo cessar a 
inflação e estabilização a eco
nomia do país, o efeito da tran
quilidade e do bein estar será 
contraproducente para os inte
resses políticos das duas agre
miações extremistas. Eis a cau
sa dos ataques de uns e cie ou
tros contra o empréstimo lan
çado pelo governo e rio empe
nho em que se acham, empre
gando todos os recursos, mes
mo alguns que são bem cc ude- 

J naveis. para frustai o êxito da 
I arando operação.
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Crônica social
A VOLTA DO CONJUNTO

TEATRAL POTIGUAR
Yoltou ontem o Conjunto 

Teatral Potiguar ás suas ati
vidades de palco. E voltou de 
modo a merecer francos ;i pia u- 
sos na comedia em três atos de 
Satnt Clair fcjena: ‘ ‘O Noivo 
da..Euiaa’:'. E’ uma peça licoi- 
r*». envolvendo uma saliru 
títica e um teste de espertes», 
social. Dentro desses motivos 
principais vemos um rol de fa- 
Ins positivos e comuns entre 
homens, mulheres, antbiçíães e 
aventuras. São coisas da vida 
amoldadas á sensação da come
di* e í.ue em menos de duas 
ho. r.j os amadores do Conjunto 
interpretaram com muita pro
priedade . .

Sustenta ' o enrêdo da peça 
0 dupla Clarice Palma-Paulc 
Teixeira, viuva rica que sabe 
tecer um desfecho amoroso e 
um candidato a marido qu .* 
participa de um noivado de in
teresses privados. As dentai 
figuras Tãnibent satisfizeram 
pleiiamente os fins da come
di^ na representação dos seu-, 
personagens. Destaco a atua
ção de Marcelo Fernandes, o 
cándic-to a deputado e a unia 
héranc i de família, esperança*- 
essas tornadas irremissivel- 
mente em duas inesperadas 
sepulturas. Clarice Palm a deu 
naturalidade ao seu papel de 
“Judith” , fazendo-o com êxito. 
Ivone Nunes, em “ Luiza", a 
noiva cuja sorte se jogava en
tre dois pretendentes esperta
lhões, soube manter-se em bõa 
situação. Paulo Teixeira en
frentou momentos que não lhe 
foram dificeis de vencer. Mus- 
soline Fernandes, o secretario 
escolhido na trama domestica 
para resolver um “caso” , es
teve muito bom. Procilia Fon
seca pouco deixou a desejar no 
seu divertido papel de empre- 
gadinha sapeca.

Eo teria apenas a manifestar 
o meu desagrado na parte do 
estilo entre personagens de 
certo relevo social. As con
versas em nosso palco ainda 
mantêm aquele velho vicio das 
pessôas se levantarem e se. 
sentarem e mudarem de luga
res quantas vezes por minuto. 
Ontem notei que um cavalhei
ro sentado em uma poltrona 
conversava com uma senhora 
enquanto esta permanecia de 
pé. Admite-se o contrario 
Parece que a comedia, que é 
uma caricatura da vida e de 
fatos sociais, não exige a que
bra de um convencionalismo 
«JUe reflete a própria elegancia 
das reuniões de cerimônia. Ou
tro reparo: não seria possível 
suprimir aquele incrível “ pas
se” dò gato, principalmente 
quando não se sabe imitá-lo? 
A culpa é mais do autor dr. 
que do interprete. . .

DANILO

O PRECEITO DO DIA
CAUSAS FREDISPONENTES 

Certas pessoas resfriam-se 
frequentemente: são os fracos 
c esgotados, os mal alimenta
dos, os portadores de ntolés 
tias crônicas e anomalias do 
nariz e dk garganta, como te 
jana amidalites, faripgites, ve
getações adenóides, desvio do 
sep.to' r.asal, etc.

Verifique qual a causa do? 
seus resfriados frequentes r 
áaça removê-la. — SN ES.

cido, e de d. Maria Florenria.
— José Origenes Dantas Ra- 

malho, aluno do Colégio Esta
dual e filho do sr. Manoel 
Gregorio da Silva Ramalho, já 
falecido, e de d. Leticia Dan
tas Ramalho, proprietária em 
Acari, deste Estado, e residen
tes nesta capital.

— Milton Ferreira Segundo, 
filho do sr. Astrogildo Segun-’ 
do. funcionário'publico federal, 
nesta capital.
Senhoritas

— Alba Gurgel, filha do sr. 
Antonio Arebol Gurgel, comer
ciante nesta praça.

— Marfba Barbosa de Oli
veira. filha, do sr. Apolonio 
Gonçalves Barbo a, proprietá
rio em Santa Ciua.

— Adalgisa Sá uos Reis, fi
lha do sr. Hesegipo .'eis de 
Oliveira^fupcionario oa firma 
José ae Brito & Cia., ao c© 
nercio desta cidade.
Crianças

Terezinha, filha tl© sr. Luiz 
Lampreia, funcionário do De
partamento da Fazenda.

— Rosalvo, filho do sr. Ale
xandrino Delgado Filho, pro
prietário em Pedro Velho.

— Margarida Maria, filha 
do sr. Lauro Freire e de sua 
esposa d. Aida Freire.
__ — Elba, filha do sr. José 
Cassimiro de Andrade, funcio
nário do Departa-vento de Sau
de Publica.

— Maria José, aluna do Co
légio “ Nossa Senhora do 
Carmo” , de Nova Cruz e filha 
rfo sr. Domingos G. Correia e 
de,sua esposa d. Joana Andra
de Correia.
NÚPCIAS

Realizar-se-á hoje, ás 14 
horas, na Matriz de São Pedro, 
o enlace matrimonial do jo 
vem Milton Francisco Peque
no, da Força Aérea Brasileira, 
servindo atualmente na Base 
de Parnantirim, com a srta. 
Herminia Canuto’ de Oliveira. 
Servirão de padrinhos no ato 
religioso, o sr. João Fortuna- 
to de Lima' e sua esposa d . 
Maria de Lourdes de Lima. 
Senhoritas

— Adaigisa Sá dos Reis, ei- 
rurgiã-dentista e pessoa bas
tante relacionada em nossos 
meios sociais, filha do sr. He- 
gesipo de Oliveira Reis, fun
cionário de categoria da fir
ma José de Brito & Cia., e de 
sua esposa d . Zulmira Sá dos 
Reis.

LE IA M  O | 
] “Diário de Natal” i

Clinica de Senhoras
— DO —

Dr. Etelvino Cunha
(ESPECIALISTA) 

Curso de aperfeiçoamento' 
no Rio de Janeiro e 

São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Ondas ultra-curtas, bisturi 

eletrlco, eletrocoagn- 
lação etc.

Câncer — Tumores
CONSULTAS:

Das 16 horas em diante 
exceto aos sabados 
CONSULTORIO :

Rua CeL Bonifácio, 222 
Fone: — 1082

RESIDÊNCIA:
Rua Joaquim Manoel, 591 

Petropolis

Deu conhecimento 
ao TSE que o sr. Ne* 
to Campeio abandcv= 
nou o PSD.
RIO, 18 (Meridional) — O 

delegado nacional do PSD di
rigiu uma petição ao Tribu
nal Superior Eleitoral, dando 
conhecimento de que o sr. 
Manoel Neto Campélo Ju
nior, suplente de deputado 
federal por Pernambuco, ha
via abandonado publicamen- 
te o partido cuja legenda o 
elegeu. Péde que não seja 
indicado seu nome para pre
enchimento das vagas comu
nistas.

Atacada a industria pe
trolífera mexicana

CIDADE DO MÉXICO, 18 
(UP) — A poderosa União 
dos Trabalhadores da Indus
tria de Petroleo, segundo se 
anuncia, atacou a industria 
petrolífera controlada pelo 
governo, pelo fato de ter con 
cedido aos Estados Unida, 
direitos para perfuração de 
campos de petroleo no Méxi
co, sem consultar a referida 
entidade. Entretanto a União 
comunicou aos industriais 
que não tomará qualquer me 
dida antes de apurar se os 
interessados estrangeiros res
peitarão “ a soberania e os 
interesses dos trabalhadores 
mexicanos” .

PSCOLA INDUSTRIAL DE NATAL
Divisão de Seleção do DASP

A Divisão de Seleção do D.A.S.P. avisa por inter
médio da Escola Indu^ria! d» Natal, que estão abertas as 
iiiscrições para Concurso' de Escrivão de Coletorias do Mi
nistério da Fazenda no periodo de 7 de março a 6 de maio 
proximo e Prova de Habilitação para Radio-telegrafista 

OBS: Por motivo superior não será atendida nenhu
ma informação por telefone.

PELO MUNDO
Onde serão as Olimpíadas de 56
Reunir-se-ão enTRom a, em Abril, delegados ú k  S3 paises para 

a escolha da cidade-Outras noticias
ROMA, (Meridional) — 

De 24 a 29 de abril, em Ro
ma ,realizar-se-á a reunião 
dos delegados de sessenta e 
tres paises ao Comitê Inter
nacional Olímpico convoca
do pelo respectivo presiden
te, Sigfrid Edstrom. A inau
guração faz-se em uma ses
são solene, no Capitólio, e as 
nove sessões de trabalho rea
lizam-se no Hotel Excelcior, 
onde os membros do Comitê 
ficarão hospedados e onde se
rão instaladas a chancelarias 
e a secretaria daquele orga
nismo. Na ordem do dia figu
ra a escolha da cidade, onde 
devem realizar-se os Jogos 
Olímpicos de 1956.

LITÍGIO DE CRACKS
LONDRES, 18 (UP) — O

Ministério do Trabalho deci
diu criar um comitê misto 
permanente, para resolver *as 
reclamações de tres mil jogã 
dores profissionais de fute
bol da Inglaterra, no sentido 
de uma maior participação 
nos beneficios do esporte. 
Essa decisão foi anunciada 
ao terminar a reunião de 
duas horas, entre o ministro 
do Trabalho, George Isaacs. 
e seu principal conselheiro 
industrial com os represen
tantes da Associação de Fu
tebol Liga de Futebol e o 
Sindicato dos Jogadcres.

OS MELHORES
RESULTADOS
LONDRES, 18 (UP) — 

(por George Chandler, da U. 
P .) — Cinquenta e tres dos 
melhores saltadores do mun
do estão empenhados1 na fase 
final de treinos para partici
par na centenária ”Grand Na 
tional” , prova de obstáculo 
que será levado a efeito no 
proximo dia 26. em Aintree 
Liverpool.

Conhecida como uma das 
mais severas provas de re
sistência para cavalos e- 
quitação e coragem os com-

ANIVERSARIOS ’
HOJE

Penhores
José Bezerra da Silva, alto 

comerciante e proprietário em 
Acari e pessoa bastante rela
cionada nos meios sócia s da
quela cidade.'

— José Wil o.t Cabral Bar- 
talho, funcionário do Departa 
mento de Agricultura do Es
tado.

— Manoel Tavares Guerrei
ro, funcionário da Fazenda | 
Nacional, no ml do pais.

— José Vínicio Dantas, fun
cionário da Prefeitura de Na 
tai.

— José Amando.. dj Lima, 
fiscal geral do Departamento 
da Saude Publica do Estado

— Vescio Barreto, advogado 
em Recife.

— Jqão Bezerra dc Andrade, 
guarda-livros em João Pessoa.

— Major José Vaz da Silva, 
oficial da Força Aérea Brasi
leira, an.tigo comandante da 
Base Aérea de Natal, e atual
mente servindo no sul do pais.

— José Rodrigues Dias, 
funcionário publico estadual. 
Senhoras

■Mirtes Maranhão, esposa do 
sr. José Aveliho, sorio da Im
portadora Severino Alves Bi- 
la S, A ., desta praça.

•— Aida Barbalho Carrilho, 
esposa do sr. Edgar Carrilho, 
nosso conterrâneo, residentes 
no Rio de Janeiro.

— Maria José Lustosa de 
Ltra, esposa do ar. João Be- 
zerri dc Lira, grafico nesta 
capital.
Jovens

José Teotonio Filho, filho 
do .r . José Teotonio. já í&le-

AGORA Ê TARDE... mas, 
para quem salta em picinas 
vazias há GeloL Contusões, 
luxações, entorses, dores 
nevrálgicas e reumáticas, 
encontram alívio pronto com 
aplicações de Gelol. Gelol 
estimula a circulação e retem
pera os músculos fatigados.

UM PRODUTO DO LABORATÓRIO LICOR DE CACAU XAVIER S. A, 
JOT AVTrPrcfüjtnda

A DOR LOGO PASSA QUANDO 
SE PASSA GELOL

petidores deverão cobrir o 
percurso de 6.200 metros, sal 
tar 30 obstáculos, cuja altu
ra oscila entre l,35m e l,80m 
em dois circuitos de pista tri
angular

Os prêmios serão os se
guintes: — Io lugar — 9.467 
libras esterlinas: 2o — 1,150; 
3o — 575; e 4° — 287 Alem

disso, um troféu, avaliado 
em 300 libras, será entregue 
ao proprietário do vencedor 
uma tapa. no valor -de 50 li
bras irá para o jóquei e ao 
treinador caberá uma taça de 
25 libras.

A primeira vez que l'oi
disputada a prova foi em
fevereiro de 1836 sob os aus

pícios de Lord-Sefton.e Lord 
Derby Dai até, hoje*, a -joista 
em que "é ' disptttadú “ expe-ri- 
mentoy poqçpis, mpcianijas, ex 
ceto nas tribunas, e instala
ções para o publico (Jtie fo
ram modernizadas e. amplia
das. Na longa historia turfis 
tica desta tradicionãl.-carrei- 
ra britanica. brilharam as cov ■ ■ ■ - - a • - -
res de reis. a tahegpelços

RIO, 17 — Infelizmente
não me foi possível ver o 
treino de ontem das seleções 
que disputam a honra de de
fender o renome desportivo 
de nossa tenra no proximo 
sul-americano de futebol. En
tretanto, num intervalo de 
duras atividades que me ab
sorveram o dia todo sob ter
rível calor, ouvi as opiniões 
de vífcãos colegas de diferen
tes emissoras que transmiti
ram o desenrolar do ensaio. 
Tive o cuidado de anotar al
gumas. Creio na sinceridade 
de todas. Os locutores espe
cializados, em geral, são ra
pazes de boa compreensão de 
seus deveres como condutores 
do publico. Transcreverei al
gumas com o objetivo de de
monstrar a impossibilidade 
dc um ponto de vista unani
me em torno da produção 
dos jogadores, da solidez de 
vários setores dos conjuntos, 
do trabalho do técnico enfim

Cem ó dedo no “dial” fui 
correndo as estações:

“Não gostei da defesa dos 
brancos” . Outra pi\: “O que 
o selecionado branco tAm de 
melhor é a defesa onde se 
destacam Danilo. Eli e Wil
son” .

“Carlyle revelou-se o me
lhor dos comandantes até a-

ARY BARROSO
'gora experimentados” Ou
tra pr: “ Não consideramos 
Carlyle capaz para o posto. 
Desequelibra-se constante
mente, tem a mania das bici
cletas e lhe falta ainda um 
pouco de malicia” .

“O selecionado branco mos 
trou-se apático e lento” . Ou
tra pr: “ O selecionadb bran
co demonstrando alta catego
ria, praticou, até o momento 
iim futebol mais consciente” .

Estes, são poucos des mui
tos exemplos que constata
mos em rápidos momentos de 
escuta. Repito: creio na sin
ceridade de todos os meus 
colegas. A divergência ilc 
opiniões, porem ó tão gritan
te que chega a ser inveros
símil. Nem todas as emisso
ras estiveram no treino. Fo
ram poucas. E seus locutores 
não tiraram conclusões idên
ticas em torno do primeirc 
tempo Vale dizer: é muito di
fícil obter-se unanimidade em 
torno das conclusões do téc
nico. Este, sim. Precisa, pos
tar-se a cavaleiro do entre- 
choque de preferencias e de 
pontos de vista. Com poucas 
emissoras as opiniões diver
giram-se nssombrosamente. 
Imagine-se o que não vai por 
esse Brasil afera, onde em 
cada jornal de capitais ou de

cidades do interiot^isifi cada 
emissora' de ‘cirfquéwíâ kiln- 
vvats ou de duzentos' e cin
quenta watts,, opina,'jum jor
nalista ou-uni “ speaker” . To
dos estão cõhvictos*-de que, 
em boa fé, colkbofarn çcm o 
técnico, para *a, çonqpista da 
perfeição. Todos desejam, co
mo o teeniéoy a vitoria de 
nossas cores.. Convenhamos, 

porem, em que se o técnico 
desse ouvidos á tqdas as opi
niões. pof, màis sjnçiras que 
sejam, não teria ' tempo para 
emitir a própria Eis.por que 
consideramos eadá: 'véz mais 
dificil, penosa ;e iffgrata. a 
missão de técnico, .brasileiro. 
O futebol é o esporte que a- 
paixona, que empolga, que 
interessa a oitenta por cento 
da população nacional. Nes
ta época que precede o sen
sacional certame justifica-se 
o barulho que anda por todos 
os cantos do pais, pelas rodas 
jornalísticas, pelas emissoras 
pelas* ruas e equinas. O téc
nico tem de se manter á mar 
gem de toda a zoeira*. Depois 
então, que terminar o seu 
.serviço preparatório e entrar 
no terreno das lutas propria
mente ditas, poderemos tirar 
as nossas conclusões E garan
to que. mesmo em face de 
uma futura vitoria brasileira 
ferentes. Isto é o, futebol.

Grande] interesse a pela tem
porada do Sport C. do (Recife

Depois de mais de tres me
ses de inatividades, dos 
meios futebolísticos, vem des 
pertando o mais justo interes
se em nossos círculos esporti 
vos a próxima temporada do 
Sport Club do Recife, promo
vida pelo America Futebol 
Clube. Como vemos o lider 
do campeonato do ano passa
do do vizinho Estado encon
trará em nossa cidade um 
adversário categorizado

O encontro marcado para o 
primeiro domingo do 
p r o x i m o  mes do

abril entre os dois represen
tantes máximos do Rio Gran 
de do Norte e Pernambuco, 
irá assinalar mais um recorfl 
em bilheteria, isto porque o 
clube que nos visitará é, sem 
duvida, o que coma com maio 
res simpatias em Natal. A- 
pós uma das mais brilnantes 
temporadas o Sport Ciube de 
Recife sagrou-se campeáo de 
terra e mar e é justameme 
para apresentar aos natalen- 
ses o seu poderio, que o ru- 
bro-negro trará todos os seus 
titulares, inclusive uma de
legação de bola-ao-cesto que 
em nossa cidade dará dois 
jogos contra o Santa Cruz e 
um selecionado

TREINAM OS LOCAIS

O “expresso de Campes Sa
les” vem realizando constan
tes treinamentos sob a dire
ção do técnico Acosta. No 
Ultimo preparo vimos com 
quantas possibilidades em 
vencer a partida “dos cam
peões” o onze rubro pisará c

gramãdo O trio íinai que 
treinou satisfatoriamente era 
integrado por Gerin, Arte- 
mio ç Barbosa, enquanto sua 
linha media jogou com Dere- 
to, Renato e Helio, ficando 
Harry na interrnediaria re
serva. Acreditamos, pelo trei
no que assistimos, que a li
nha media não vem corres
pondendo, isto porque Dedit.o 
no é o jogador apontado para 
fazer parte do conjunto prin 
eipalrr.ente naquela posição 
Embora multo combativo, 
Dedito não é um jogador tecí
nico. enquanto seu colega da 
estrema esquerda, Helio. ain
da não conta com bastant. 
segurança para um jogo de 
taanha responsabilidade. C 
oivot, esteve falho. Eenrb 
não produziu o que se r-m., 
esperar. Mais de uma desen; 
ie vezes vimos o jovem, i*?.,- 
tro-medio abandonar a sua 
posição e ir para o ataque, 
chulHr a goal No ataque o 
ponto alto foi Tico que este
ve magnífico, conseguindo in
filtrar-se e chutar com facili-

ctede. 4  ala; dirqiía 1 formou 
com pedro Bala e Valenano 
cuja atuação ainda nãò su
pera a de George.e Pedro 
Humberto, que por motivos 
superiores não. poderam trei
nar. Ernani e Pgrnambuco 
produziram, o esperado, supe- 
rando  ̂a ala direita.

— Ontem a noite, na qua
dra da AABBjyj realizou-se 
mais um qprpntp, do selecio
nado de..bola-ao-cesto Todos 
compareceram dando a impres 
são de representarem o no
me desportivo, de nossa terra 
a altura, .Isto porque terão de 
enfrentar os . canjpeões dq 
basquetebol .pernambucano. 
Guerra, . Irincu,,. ; Guerreiro, 
Sanford Aguinaldo c outros 
valores, treinaram satisfato
riamente todo- p tempo regu
lamentar seri.do.de esperar 
uma atuação.'dgs ma s con
vincentes > £.?
............................. . ..... ........ .

Numero ayulso
m i p

Completou 2.9jj noras
de sessão contínüa, a 
Gamara dos Deputa

dos italiana
ROMA, 18 <U.P.) A Cama:a 

de Deputados italiana, ainda 
sob pesada guarda policial, en
trou em seu segundo dia da 
campanha de obstrucinismo da 
extrema-esquerda, contra o Pac
to do Atlântico.

A's 7 ho. as, o Parlamento 
completou 29--heras de sessão 
contínua, havendu- ainda vinte 
oradores, dispostos a falar. Os 
meios políticos acreditam que 
a sessSA cbriflntle até aò meio 
dia-
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Será iniciada a ex
posição do Foto Clube DIÁRIO DE NATAL

NATAL — Sábado, 19 de Março de 1949

Instalada uma uziita de descaroçamen- 
to de algodão na cidade de Nova Cruz
A modetna maquinaria "Continental" adquirida pela 

firma exportadora José de Brito & Cia.
O patrimônio industrial de que garante não só lio: pesa 

Nova Cruz foi enriquecido com completo da pluma, como pos- 
a :nav.guração, segunda-feira I sibilita irelhor qualidade do
ultirra, de uma uzina de des- 
caroçamento de algodão, cia 
firma exportadora José de Bri
to & Cia.

A ararelhage.i i é material o 
mais moderno que existe no 
gênero, o primeiro a ser ins
talado na América do Sul, 
compreende c.uatro máquinas 
“ Continental” , de fabrca.ão 
norte-americnna, dotadas to
das de FÒUR-X, dispositivo

Este é um expressivo quadro de autoria de Augusto Severo 
Neto, apresentando um dos barcos a vela usados em nossa 
rapital para pescaria, quando navegava pelo rio Potengi

O “Foto Clube” , agremiação 
que congrega em nossa capital 
iodos os íotograios amadores, 
tem se imposto no conceito e 
admiração de nossa sociedade, 
oj que poderá ser comprovado 
pelo grande comparecimento 
Verificado nas apresentações 
pnteriores. Em. setembro do 
nno passado os retratos apre
sentados receberam os mais 
francos .elogios da critica na- 
tàlense, dado os aspectos foca
lizados e a otima confecção dos 
mesmos, nos quais os amado* 
rc*; demonstrando técnica na 
revela:ão dos negativos, apre
sentaram quadros que hoje fi
guram: em vários sal bs do 
arte de nossa capital.

Convidado pelos dirigentes 
do “ Fpto Clnbe” , teve o nos
so repórter oportunidade de 
admirar alguns dos trabalho., 
que serão expostos hoje, no 
salão da Cruz Vermelha, g«m- 
íâlmente cedido pela sua dire

Já responderam ne= 
gativamente
BERLIM, 19 (UP) — Vá

rios dirigentes alemães da 
zona ocidental já  responde
ram, rejeitando o convite co 
munista para um congresso 
no qual seria elaborada vffíP- 
constituição unica para toda a 
Alemnhn

F A T O S  P O 
L IC IA IS

Q uerem  indeni
zação pela mor
te do pai

O velhò Miguel Honorio da 
Camaráy' cra pessoa bastante 
conhecida e estimada por todos 
,quç„o cercavam, dado o seu hu- 
mórisnio ao atender a todos. No 
'mes de’ setembro de 1947, quan
do contava 73 anos de idade, 
fora colhido por uma locomoti
va da Central, que proced.a do 
interior do Estado.

A prova testemunhei do in
quérito não ' forneceu elementos 
suficientes, para ’ que a família 
conseguisse ideqização, em vis
ta das testemunhas não terem 
pi^senciado o fato. Entretanto, 
os filhos do falçcido Miguel Ho- 
nífen da Camaira estão procu- 

indenização, para o que 
conseguiram novas testemunhas, 
que teriaóv presenciado o fato.

Manoel de Castro Nob- e foi 
oH&rliheiro a prestar declara- 
nHês, tendo afirmado n nossa 
rcpbctãgêtn qnc. soubei a

toiia. A maioria das fotogra
fias aresentam aspectos pito
rescos' dc nossa terra e nossa 
gente, como podtrá ser veri- 
lieado no clichê, apresentando 
um barco a .veia, usado para' 
pescaria em nossas pra as.

A primeira exposição do 
“ Foto Clube .no corrente, anc. 
terá inicio boje, ás 19,30 horas 
sendo os seguintes os exposi
tores: — Augusto Severo Ne
to, Aguinaldo Muniz, João Lo 
pes Mousinho, Epitacio Garç a 
da Silva, dr. Alvamnr Furta
do, João Foster, dr. Geremias 
Pinhe.ro, Mo.séi Dieb, Fran
cisco Finto e o sargento Van- 
der.ei.

Em  Natal a dupla 
Clautenes A n - 
drade-Canelinha
Estréia hoje na ZYB-5 
com o programa Feira 

de Sucessos

Cjautlienes Andrade

A íainosa dupla Canelinha e 
Cluathenes que já atuou nesta 
Capital em vqrias 'oportunida
des, encontra-se novamente em 
Natal, para novas apresenta
ções ao microfone da Rádio Po- 
tí. Desta vez, Clautenes e An
drade Junior apresentarão um;

jq por
Iho inenor te

Ui <■-
um

-filho ihfenor tendo rei se- 
tttta ido Verihça.-. çrnsjtemndo 

g fc . Miguel
qUâLeíti mudo co- 

depois procurara re- 
tBoarã ó «ídaver, ^endo inlcr- 
cêplaqõ por que a«onselhou ser 
)rielhcwíÇt.ÀsrJs?je; comparecesse

ftffiobre que cm 
seguida > ü v a .  vinda
n ^ a r ^ r ^ a  passar, no-

do corpo.
(9 prócçspo que já se encor.-

tè : àndámênto. agora sobre a 
í  Presidência <jo eap. J. Feree.- 

Marinho, Delegado do 3.° 
Distrito, no Alecrim, onde se
ção ouvidas, ainda, novas tesfe- 
itmhhas oculares.
# ----------------------— ------ -------

CANELINHA

novo pre grama denominado 
Feira de Sucessos o qual será 
lançado na imite dc hoje na 
Rádio Poti.

Artistas já consagrados paio 
publico Canelinha e Clautenes 
conquistarão de certo, nessa no
va oportunidade em que se a- 
prensentam, novos louros a 
quem fazem jús pslo talento de 
que são possuidores.

R. J A C O B  V O L F S O N
(Cerco dt Aperfeiçoamento n* Argentina) 

OLHOS. OÜVTOOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇOE3 E TRATAMENTOS 

Coeeultorlo: Praça Joio Maria, n.“ 64 — fone; li?l 
-  Cenraltaa: -  Da. 15 ái 11 boraa

Seguiu para o Re
cife o sr. Heury 
Pratt

Em avião da Aero Geral, 
aecnypanhado da esposa, se
guiu ontem para o Recife, o 
sr. Arthur Henry Pratt, que 
durante ma;s de um ano ocu
pou a gerencia local da Wes
tern Telegraph. No Recife o 
isr. Pratt ocupará o posto de 
engenheiro chefe da estação da 
Western ali.

O sr. Piatt é um aficionado 
da raquete, tornando-se muito 
conhecido nos nossos cifctllos 
ten stieos.

Em Natal assumiu a geren
cia da empresa inglesa o sr. 
John Donald Seilex, que ante- 
rormente servia na éstàção do 
Rio de Janeiro.

“O Noivo de 
Luiza”
O Conjunto Teatral Poti

guar iniciou ,com felicidade, 
a sua temporada artistica de 
1949. Òs que ontem compare
ceram a.o Carlos Gomes para 
assistir ao trabalho dos nos
sos anqadores sairam bem im 
pressionados satisfeitos.

"O Noivo de Luiza” é uma 
comedia leve, familiar, sem 
grandes lances, mas agrada 
pela subtileza do seu enredo, 
pelo realismo que encerram 
as suas cenas.

A sua interpretação quasi 
não teve falhas. Clarice Pal
ma, Marcelo Fernandes, Pau
lo Teixeira, Mussoline Fer
nandes, Procilia Fonseca e I- 
voné Nunes estavam segures 
dos seus papéis. Ao nosso 
vêr, Clarice Palma no papel 
de “Tia Judith” mereceu, 
mais as atenções, especiais, 
dà platéia pela naturalidade 
com que se houve.

Todos, enfim trabalharam 
bem e satisfizeram a espeeta- 
tiva dô numeroso publico qué 
enchia o velho Carlos Gomai. 
O C. T.P. está assim, de pa- 
raben.< Hoje, ás 29 horas. “Ò 
Noivo dr Luiza” subirá a cê- 
na ern 2a apresentação, aos 
preços de: Camarote Crê 
50,00; cadeira sem numero 
CrS 10,00 '

Noticias de 
Mossoró
CHEGA O PRIMEIRO MO

TOR I)A “ COMEMSA”

MOSSORO’ 18 — Acaba de 
chegar o primeiro grande ro- 

jtor adquerido nos Estados Unl-

Idos. pela Companhia Melhora
mentos de Mosoró, da qual a 
Prefeitura local é a ma;or acio- 

J nista e cue, se destina ao for
necimento dr luz e energia 
elétrica á c'd:vde. O segunde, 
motor, está sendo esperado em 
Fortaleza amanhã, comoletan- 
do a aparelhagem neeessaria 
á concretizarão de uma das 
maiores aspirações da popula
ção da cidade, reclamada em 
s-ucessiva? a(lroin'straç'fes, a 
fim de ser possrVel o reinicio 
da expansão industrial do 
Mossoró» U‘ . G 
CONTINÜA A BATALHA DA 

AGUA NO OESTE 
MOSSORO’, 18 — Foi ontem 

iniciada pela Prefeitura a 
ronstru.ão de úm chafariz pu
blico no bairro da Baixinha, 
em poço fubular cedido peia 
diocese erh txrpsseguirnesto ar> 
programa de» gover no rr fnici - 
pal, dc mecanização dos poços 
de Mo&sor-; ,. Prosseguem as 
si f. o= empreend'ment03 *’e 
emergencla. da atual admin s- 
lra;to" hõ̂  áfntidtT de resolver 
em .par^é -» angostioso prob'e- 
ma do Xbrnecrmento do precio
so líquido â população pobre 
do jnumçipio'/ f _____ _ ____

produto bcnefjcado. Fazem 
parte do conjunto çluas deslin- 
tadeiras, cada uma delas ac o- 
nada a motor elétrico de 30 
cavalos. A aparelhagem é 
completada por uma prensa hi
dráulica, maqu nário ta.r.bem 
de primeira ordem, fabricação 
americana, .com motor Atlas 
de 155 cavalos, que aciona 
igualmente as quatro descaro- 
çadeiras “ Gontinental ” .

A nova uzina da firma Josó 
de Brito & Cia. está em con
dições de -produzir cm media 
doze toneladas diarias de plu
ma inteiramente limpa e sele
cionada.

A arquitetura, compreenden
do um conjunto de constru
ções em estilo rroderno e cle-

Detido, ontem, 
mais um co
nhecido ladrão

Foi preso, ontè.n, pelo in
vestigador José' Clementino d“ 
Farias, o gatuno Francisco 
Duarte Filho, ex-3° sargento 
dá Marinha.

.O referido gatuno hav'a 
furtado de Gunter Israel Le- 
i y, quando viajavam juntos no 
navio “ Campos Sales” , um ra
dio portátil, uma caneta Par- 
Irer, Uma lapiseira e um por- 
ta-niqueis. .

Ambos procediam do Rio de 
Janeiro, com destino á Manaus, 
tendo o gatuno resolvido fixar 
residência e.n nossa cidade, 
tendo se hospedado na Pensão 
Alecrim,, onde fora preso.

Nos primeiros interrogato-' 
rios Francisco - Duarte Filho 
procurou negar a pratica do 
roubo, tendo, finalmente,' re
velado, encontrando-se detido 
no 2o Distrito.

gante, tudo massiço em con
creto armado e porFVs de aço, 
foi projeto do profiss’onal 
Haac Soares. A montagem da 
maquinaria foi feita pelos en
genheiros E. Newmann e J. 
Tliersen do corpo técnico da 
falriea vendedora. A nova 
uzina custou a lir.ra o apre
ciável capitai de 8.800.000,00 
crs-

A inauguração do estabele
cimento con-t tuiu um grande 
acontecia ento na c dade de 
Nova Cruz, comparecendo o 
prefeito municipal sr. Lauro 
Arruda, o juiz Eutiquiano 
Reis, o vigário local padre Pe
dro Rebouças e elementos re
presentativos das classes pro
dutoras locais e dos mumcipios 
vizinhos. Campina Grande, sé- 
de da firma proprietária, es
teve representada pelo dr. As- 
cendino Moura e srs. Pedro 
Benjamim, João Arruda e En- 
graeio Guedeí, todos ligados 
So comercio do algodão no grau 
de centro paraibano. Repre
sentando a firma estiveram 
presentes os srs. José de Bri
to Lira e José Leite Pedroza, 
além dos srs. Elias de Araú
jo, Hegesipo Reis e Raimtindo 
Sales, altos funcioftarios nas 
varias filiais da casa

Mais vagões de pas= 
sageiros para a Cen= 
trai do Brasil
RIO, 19 (Meridional) — A 

Central do Brasil recebeu u- 
ma comunicação de embar
que para Filadélfia, de 23 
vagões de pasageiros da en
comenda de 63 feita pela re
ferida ferrovia, para trafe 
gar entre, o Rio e São Paulo 
e Belo Horizonte, Ainda este 
ano a Central pretende inau
gurar Um trecho eletrificado 
entre Juperi e Barra do Pi 
rai.

I V S o v i m e n t o c i o F ô r o
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C L I P P E R ,  o rádio valiosíssimo que todos 
podem adquirir devido ao sistema 

de pagamento.
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FACA UMA VISITA A

PEDROZA, IRMÃO & CIA. LTDA.
RUA CORONEL BONIFÁCIO, 194

s

O juiz Arnaldo Neto, acu
mulando feitos da quatro va
ras da capital, presidiu as se
guintes audiências:

De instrução do processo em 
que Crisanto Barros e Serze- 
delo Cesar Alves, funcionários 
da Estrada de Ferro, acusados 
de por negligencia terem cau
sado abalroamento de um 
carro de linha eom. o tender de 
uma locomotiva, de cujo cho
que sairami feridos inferiores 
do exercito. Foi ouvida a tes
temunha Sandoval de Olivei
ra Tinoco. tendo comparecido, 
além do promotor Boanerges 
Soares, os advogados José 
l. rereneiano e Vicente de 
Souza.

— De instrução do proces
so em sue José Fernandes da 
Silva é acusado de fer espan- 
cr.do a mulher Amalia Batista 
Ferreira, nas Rocas, no dia 28 
de n ar\o do ano pasado, pelas 
21 horas. Foi ouvida a teste
munha Manuel Barbosa de 
t iíve ra, tendo comparecido o 
promoíor Boanerges Soares e
0 advogado Raimundo Nonato.

— De instrução do processo 
em que Manuel Joaqu m San
tana é acusado de ter em Ca- 
jopiranga, no dia 1 de abrit 
de 1948, ferido Manuel de Frei. 
tas. Foi ouvida a testemunha 
Manuel Francisco * da Silva. 
Compareceram o promotor Boa 
nerges Soares e o advogado Vi
cente de Souza.

— De instrução do processo 
enu que Vicente de Lucena é 
acusado de ter ferido o solda
do da Policia Militar Raimun
do Manuel da Paixão, no lugar 
denominado Passagem de 
Areia, distrito de Parnamirim, 
no dia 5 de setembro do ano 
passado. Foram ouvidas as 
testemunhas Zulmira 1 Alexan
dre da Silva, Gonçalo Alexan
dre da Silva e Maida José da 
Conceição. Compareceram o 
promotor Boanerges Soares e o 
advogado ÍRomulo Vanderlei,

— De instrução do processo 
em que José Soares da Silva é 
acusado de ter no dia 23 de se
tembro do ano passado ferido 
com uma lamina Gilette Cíce
ro Elias do Nastímcnto, nas 
proximidades da praça Gentil 
Ferreira. _Foram; ouvidas as 
testemunhas José Euzebio da 
Silva e Miguel Cristino Fer
reira . 1 Compareceram o pro
motor Boanerges Soares e c 
advogado José Dutra. 
ALIMENTOS E PATER

NIDADE
Presidiu o juiz Murilo Ara

nha audiência de instrução da 
ação de investigação de pater
nidade cumulada de alimentos, 
promovida por Alice Rodrigues, 
por intermédio do advogado 
Tarciso Mede’ros, contra Lau
ro Magalhães Damasceno, ope
rário da Cia. Força e Luz. 
Foram ouvidas testemunhas da 
autora. Corre o feito pelo 2' 
Cartorio-

1 Presidiu também o mesmo 
juiz audiência da instrução da 
ação de investigação de pater
nidade, promovida por Joana 
ferreira da Silva, por intermé
dio do advogado Tarciso Me
deiros. para ser reconhec da o 
paternidade de um filho. Cor
re o feito relo 2° Cartorio. 
REQUEREU MOiRATORIA

Pelo juiz Arnaldo Neto f«i 
Oscar Homem de Siqueira So
brinho nomeado perito desem- 
patador com o fim especial de 
funcionar no processo de aju?- 
tes judVais. requerido? pelos 
pecuaristas Francisco Martins 
rernandes, Iieraclio Ribeiro 
Filho e Ezequiel Xavier Be
zerra. As perícias re pectivas 
se realizarão nos ü U3 28 3,49, 
18j3;49 e 20;3|49. Com a mes
ma finalidade o referido peri
to foi nomeado pelo juiz Muri
lo Aranha para funcionar no 
porcesso de Genuíno de Sou 
za Menino, que requereu vis-, 
toria jud céal, para gozar os"

Precarissimo o estado 
da ponte de Guarapes

Dirige o gov. José: Varela insistente apêlo ao 
DMOCS-Disposto o governo a arcar com as 
despesas caso as obras não sejam iniciadas 

por aquela repartição
Mais um insistente apêlo aca

ba de ser dirigido pelo gover
nador José Varela, solicitando 
providencias para o imediato 
inicio das obras de reparo da 
ponte de Guarapes, de primor
dial importância para a ligação 
rodoviária entre esta capital e 
as cidacfes do sul do Estado.

Como sabemos, a referida 
ponte, localizada entre Nntal t- 
Macaiba, encontra-se em preca
rissimo estado de conservação, 
constituindo sério perigo aos 
veicrilos que por ali transitam. 
Em v.Tiude disso o governador 
do Estado solicitou ao Departa
mento Nacional de Obras Con
tra as Secas, as medidas que 
estava d exigir a segurança do 
tráfego naquela via de comuni
cação. não tendo sido no entan
to tomada nenhtiírta providen- 
eia coiicreta por aquela repar- 
t.çãO: . . - =• ,

Agravando-se como era natu
ral, o estado daquela ponte, 
mais umá vei dirigiu-se o go

vernador José Varela á direção 
do DNOCS, a qual enviou ape
nas o engenheiro Manoel Mar
tins de Ataíde, que inteirado 
pessoalmenle da gravidade da 
situação, determinou a suspen
são do tráfego o que vem acar
retar sérios transtornos á regu
lar comunicação entre esta ca
pital e as cidades limítrofes, dc 
vez que essa ligação só poderá 
ser feita por Parnamirim ou 
Arês. o que, alem de aumentar 
consideravelmente o percurso, 
vem onerar ainda mais o tráfe
go rodoviário.

Assim, reiterando aquele pe 
dido, o governador José Varela 
acaba de dirigir ao senador Ge- 
orgino Avelino o seguinte te
legrama:

“ 430 — 17-3-49 — Reiterada- 
mente tenho solicitado provi
dencias do Departamento Na
cional de Obras Contra as Se
cas, quçr junto à autoridades 
do Rio, quer aos seus represen
tantes aqui e na Paraiba, para

os trabalhos de conservação da 
ponte de Guarapes, elo dc mai
or importância para o nosso sis
tema rodoviário. Dispensável 
talvez, é dizer que nenhuma 
providencia concreta, desde o 
ano passado foi tomada. Agora 
é um proprio funcionário do 
Departamento, engenheiro Ma
noel Martins de Ataíde, que em 
transmite sua opinião pela con
veniência de suspendei-se c 
trafego pela referida ponte, e- 
vitando assim iminentes desaba
mentos e possíveis perdas de 
vidas. Conclamo todo o seu es
forço afim de conseguir com o 
Ministério da Viação os traba
lhos que se impõem com tal ur
gência. Abraços — José Varela, 
Governador” .

Ao que informa o oigão of,- 
cial rio Es!ado, o governador 
José Varela está disposto a 
executar a obra em apreço, or
çada em cerca de duzentos mil 
cruzeiros, caso não sejam as 
mesmas iniciadas por aquela re
partição.

benefieioB da moratoria a pe
cuaristas .
DENUNCIA RECEBIDA 

Oferecida pelo promotor Boa" 
nerges Soares, o juiz Mur.lo 
Aranha recebeu denuncia con
tra Claudiano Ribeiro, acusa
do de desvio de 50 m 1 crs. da 
Recebedoria de Rondas. 
RADIO PENHORADO

Deu entrada no Deposito 
Judicial um aparelho de rádio 
marca Sonia, para garant a 
da importância de 200 crs. de
vida por Cicero Abdré Pereira 
ao IÃPC, penhora requerida 
pelo proourador Wilson Rega
lado.

Continuam as alga= 
zarras nos cinemas
NOVOS PEDIDOS DE PRO
VIDENCIAS SÀO

SOLICITADOS

Não é esia a primeira yêz 
que nos batemos contra a 
conduta pouco recomendável 
dc certos menores que não 
sabem se comportar nas ca
sas de diversões?, onde é exi
gido respeito e silencio.

Ultimamente tivemos opor-,, 
tunidade de ver se retirar do 
cinema Rex varias famílias, 
em vista das pilhérias pouca 
recomendáveis e, ainda, a 
zuada produzida pelos meno
res, nas cadeiras e mesmo em 
correrías na parte superior do 
edifício. Ainda para comple
tar o abuso, esses referidos 
menores, acendem e fumam 
cigarros e, segundo informa
ram-nos pelo telefone, cha
rutos de péssima qualidade.

Esses abusos constantes, 
não merecem apenas a aten
ção da policia. Cabe aos pais 
parte das responsabilidades, 
pois, ef não poucas vezes 
vemos ? impossibilidade do 
um simples guarda manter a 
ordem.

Em cinemas localizados 
:m nosos arrcbaldehs, es
petáculo desta natureza não 
poderão ser visto. Isto por
que a ação da policia se tor
na mais eficiente.

Falando sobre o assunto 
com o Capitão José Ferreira 
Marinho, * Delegado do Distri
to do Alecrim, este nos afir
mou que recebera algumas 
reclamações sobre possíveis 
transtornos que se estariam 
verificando no cinema São 
Pedro. Mandara umá patru
lha reforçada e apenas dois 
dias, pondo fora do . recinto 
tedo aquele encontrado fa
zendo algazanac. No terceiro 
dia não fora .mais necessá
rio a presença da Patrulha 
no Cinema.

No entanto, esta mesma pro 
videncia já não poderá ser 
seguida no Cinema Rex. Ima 
ginemos se houver duac ou 
tres prisões... contra cs me
nores, que comparecem as 
sessões. Neste particular é 
qjie se faz neeessaria a provi
dencia do pai.

\ C I D A D E
Va> ser afinal construída 

o prédio da Delegacia Fis
cal. Após uma luta de qua- 
si 20 anos de administrado
res bem intencionados, o Go
verno Federal concedeu a 
verba destinada á construção 
daquele edificio que abriga
rá não só a Delegacia Fis
cal, mas a maior parle das 
repartiçães fazendárias fe
derais nesta capital. Trata- 
se de obra de vulto e na qual 
pode.-á ser consumida impor
tância superior a três ml- 
Ih ões de cruzeiros. A dire
toria do Patrimônio já foi 
autorizada a abrir concor
rência e já se encontra á dis
posição da i autoridades com- 
r.eíenies a verba de um mi
lhão e oitocentos mil cruzei
ro®. O prédio terá três pa- 
vimentos e será localisado na 
Esplanada Silva Jardim, 
ponto magnífico, na proxi
midade da zona bancária • 
portuária.

Teremo-i assim a ser iní« 
ciada dentro de pouco tem
po uma obra que dará servi
ço a dezenas de operários e 
enriquecerá o patrimônio da 
capital potiguar. São nos
sos desejos de que não haja 
mais perda de tempo qa le-• 
gal sação dos papéis iindis- 
pensávei? ao imediato Inicio 
da construção. Não cdnvêra 
esquecer que já o ano (lass». 
do tivemos uma verba de 
quasi dois mil contos para a 
ronstrução do armazém do 
Cais do Porto e passou todo 
o ano e afinal perdemos a 
verba por falta de registro 
no Tribunal de Contas. E 
í.crescente-se que fôra aber
ta concorrência, x firma ví- 
foriosí empregou esforços 
para a execução do serviço e 
o engenheiro chefe da renar- 
íição coimetente em Natal 
não teve mãos a medir na 
sentido de obter a realisacãa 
da obra. Contudo, nada foi 
feito e ainda este ano a e t̂a 
altura -soamos sem saber si 
ò armazém do Cais do Por- 
)o será construído

F’ bem Dossivel porém que 
tenhamos mais sorte com o 
prédio da Delegacia Fiscal— 
— Y .
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Causa-mortis de outros tempos
Posto em confronto um livro 

de registo de óbitos de 1940 
com um outro de 1790 verifica
mos um curioso fenomeno que,

Helio Galvão %
ao lado do interesse particular 
para a medicina e paia a his-

C a n t o  d a  H o r a  N o n a

JOANILO REGO

Quando todas as formas se dissolverem 
Na vastidão incomensurável do éter,
Quando a luz se tornar um pálido reflexo 
Para os meus olhos lassos e minhas órbitas vazias, 
Guando as estrelas bailarem cansadas como áves tontas 
Na fantasia longínqua da distancia,
Quando as ultimas vozes que me choram 
Chegarem-me aos ouvidos ensurdecidos 
Como um córo fantástico de enforcados,
Quando secarem os ólhos de fôgo
Que vertem lágrimas de cêra
Em torno do meu corpo horizontal e rigido,
Quando as flores perderem o perfume que embriaga 
t  forem apenas pétalas murchas para me embalsamarem, 
Quando o coração fòr um éco amortecido 
Da pulsação frenética da vida,
Quando os lábios pronunciarem palavras desconexas 
E os seus suspiros tiverem a cadência desarticulãda 
De um vòo de azas partidas,
Quando os meus dedos hirtos como rochêdos 
Não puderem sentir mais o contácto das carnes 
Nem apalpar a penumbra do silencio derradeiro, 
Quando deixar de ouvir o grito angustioso do mar.
Que me chama com o sortilégio de gritos de afogadas. 
Quando os abismos não exercerem mais a sedução da

[vertigem
Aos meus sentidos «ansados do infinito e do indefinivel, 
Quando o meu rosto pendido no muro do tempo 
Não puder mais contemplar as paiságens imóveis 
E o ritmo e o movimento paralizarem na estática da

[morte,
Quando as mãos que me acariciam 
Parecerem adeuses de longas despedidas,
Quando a terra me receber para a grande noite sem

[aurora
3 meu espectro ultrajado penetrar no seio da grande

[paz,
Quando a fatalidade me encarcerar nos circulos da

[angustia
E estiver certo de que nunca mais eu sofrerei,
Eu cantarei ainda, eu cantarei...

Um romance
Fagundes de MENEZES

«falso
O sentido da universalida-

de das obras de ficção não
esteve nunca afastado d«as
características própria^ do
ambiente em que a mesma
foi criada.

impossivel a elaboração de 
um romance ou um conto sem 
a marca do ambiente em que 
o mesmo entrou e gestação 
e nasceu.

(Continua na 4a pag.)

toria, tem por igual o seu in
teresse sociologico. permitin
do a averiguação da mortali
dade infantil, do índice medio 
de vida, bem como a persis 
tência de certas endemias.

Depois que foi padronizada 
a denominação das doenças 
pela “ Nomenclatura Interna 
cional de Moléstias" os regis
tos de óbitos não representam 
qúasi nenhum interesse.

Os assentamentos paroquiais 
de óbitos são ricos de porme 
nores curiosos, resumindo as 
vezes as disposiçófes testamen 
tarias, registando a cor, a ida 
de, o estado civil, a residência, 
o logar do sepultamento, 
cor e a forma da ‘‘toillette” 
fúnebre: habito branco, de S. 
Francisco, preto, mortalha 
branca, etc.

As notas aqui alinhadas re
portam-se ao município de Go- 
ianinha, compreendida a vas 
ta area da primitiva fregue
sia, envolvendo Nova Cruz, 
Canguaretama, Pedro Velho e 
Santo Antonio.

Não são poucos os assentos 
que referem “ mordida de co
bra” como a “causa-mortis” .

' As úlceras são também fre
quentes: “huma ferida no pé 
esquerdo” , “ huma ferida na 
perna”, etc. A maior percen
tagem é para a doença ou do
enças que os registos catalo
gam com o nome generico de 
“maligna ” .

De maligna morreram entre 
centenas: Delfina Filadélfia de 
Freitas, esposa de Felix Fer
reira da Silva Junior, a 18 de 
fevereiro de 1841; Tomaz Ma
rinho, residente em Pernambu- 
quinho, a 1 de fevereiro de 
1840; “ a India Luiza, viuva do 
Índio Jeronimo” , a 2 ‘de junho 
de 1841 e o capitão José Inácio 
Marinho a 22 de abril de 1832.

“ Causa-mortis” de impossí
vel identificação é que vitimou 
o padre Antonio de Albuquer
que Montenegro e o cel. João 
José da Cunha, pai do padre

(Continua na 3.a página)

DESENHO DE MARIANINA CARIELLO 
XILOGRAVURA DE JOSE’ AURINO

Até rhesmo nos romances 
introspectivos — nos roman- 
ces que são realmente 
dêsse nome e contam na 
tória de qualquer literatura 
— há necessidade de um am
biente inconfundível, de uma 
atmosfera real, vivida pelo 
autor e que, na obra, surge 
como um dos elementos es
senciais á sua criação e á sua 
permanência como obra de 
arte.

Do mesmo modo como não 
se poderá construir um edifí
cio nos ares, assim também é

oman- ^—s .

X l  C a r t a  a o s  g e n t i o s  s o b r e  o  

h o m e m  C h a r l e s  C h a p l i n

2.° NUMERO DE 
“ BANDO”
Circulou, quinta-feira ultima, 

o 2.° numero de “ Bando” , re
vista literaria desta capital.

Inegavelmente, houve uma e 
volução do numero anterior pa
ra este, e o certo é que a re
vista não só surgiu melhor a- 
presentada, graficamente, com 
melhores colocações dos artigos 
e poemas, como valorizou-se 
mais a sua “ qualidade” litera
ria.

Colaboraram neste 2.° nume
ro -de “ Bando” os srs. Camara 
Cascudo. Nilo Pereirra, Helio 
Galvão, R. Nonato, Rodrigues 
de Melo, Veríssimo de Melo, 
Vingt-un Rosado, Assis Silva, 
Cosme Lemos, Otoniel Menezes, 
Jaime Vanderlei, José Bezerra 
Gomes, Luís Patrriota, Jorge 
Fernandes, Joanilo Rêgo q Luiz 
Rabêlo.

Antonio Pinto de Medeiros

Atenção! O que está saindo para a ultima ronda ao sol,
— Cartola, sapatos compridos, bigode, bengala elastica — 
E que ao mundo e á luz salta e ri e ri,
— Os letreiros, os cartazes não dizem —
Não é, meu irmão chin, esquimó ou fueguino,
O que dará o ultimo passo sozinho.

Lenine Pinto
Bravo marujo da Armada de sua majestade 

o rei, bêbado pelas docas de Liverpool, entoando 
cantos sob os letreiros luminosos, o néon verde 
adocicando-lhe a voz, I am Sinbad the sailor, ur
ra, urra!

Mergulhar no mar em busca da ostra bran
ca perdida numa concha, god save the king, up, 
não adiantava; Connie quer mais whisky and run, 
dear, só mais um traguinho ô lá lá . .. Ser rebelde 
amotinado porque no mês passado lhe desconta
ram alguns shellings virgula, algumas libras men 
tiroso, e deram inúteis war bonds em paga, oh!. . .  
Queria mais era danar-sesna Sibéria e morrer 
de frio em busca do ouro, como bravo marujo 
H.M.S. no gorro, cheio de medalhas o peito, do 
que ter neurosis de guerra, o bravo covarde, up, 
up.

Uf que gente Deus! e o cachimbo babado de 
cuspo, o suor gotejando das narinas e que testa 
fria, rooney, a do seven seas wolf de calça mes
cla lavando o tombadilho do couraçado Hood 
posto a pique desde ha muito, uf uf, calor dana
do. Queria agora estar no Rio de Janeiro, praça 
Mauá, Brasil, cantando samba mal cantado com 
seu sotaque britânico, oh delicadeza, e morrer 
de uma vez por todas nos braços balofos de uma 
ridícula mulata gorda chi, iii, dear oh dear, me
lhor do que receber cartas de Hellen ou Kathy 
em perdida ilha do Pacifico, pensando em sucu
lentos bifes de sangue com molho pardo, no 
Joe’s da Fifth Avenue ôba ôba!

Lançar-se num Junco de Yang Tze Kang a 
dentro, bramindo enorme facão herança dos 
Mings Fo, no peito tatuado o retrato de Anna- 
bel loura menina de trancinhas e olhos claros, 
e que liricas mãos brarleas que no peito não es
tavam: a Inglaterra espera, que cada um cum
pra o seu dever. Viva Nelson o de Trafalgar, que 
como eu não era, pobre garoto de um Condado 
qualquer, sentado nos batentes com os joelhos 
sujos de terras nascemos no mar, up! somos do 
mar, servos da princeza linda, Elizabeth, ai!

— Whisky and run, meu amor, quero só 
mais um tragozinho, dear, . . .

E danado, não é ?
R. NONATO

MARINA, a criatura deste 
motivo, nada tem que ver 
com a popularissima da com
posição de Lourival Gaime, 
cuja musica os rádios espa
lham para toda a parte, a- 
companhando 'as estrofes que 
todo o mundo repete, num. 
ritmo mole, que bota cabor- 
ge:

— Marina, morena
— Você se pintou...
Nada disso.

A Marina, aqui referida, 
era outra pessoa, um pobre 
diabo, uma mulher diferente, 
sem alegrias, sem vaidades, 
possivelmente, até sem espe
ranças. ..

Era assim que, muitos a 
conheciam em Mossoró, na
quele seu perambular pelas 
ruas dos suburbios, cruzando, 
apressadamente, os becos 
mais afastados, mais escon
didos, de menos gente.

Poucas vezes andava pelo 
centro da cidade ou aparecia 
no mercado, onde de ordiná
rio, o seu modo esquesit&, 
seu olhar sombrio, divagati- 
vo, e os seus gestos de coisa 
do outro mundo, despertavam 
idéias e motejos, escuros « 
equívocos pensamentos, que 
morriam eón duvidas, em sus
peitas mal veladas...

Magra, escura e feia, de 
face comprida e chupada, de 
olhos amarelos, encovados lá 
no fundo das órbitas, com 
uns cabelos lisos, estirados, 
que lhe caiam pelos ombros, 
dando impressão de que vi
viam pingando azeite, vesti
da de branco, de casaco e de 
alpercata de correia entre os 
dedos, nem muito alta, nem 
baixa, era a figura desta mu
lher do povo, que 'até ai não 

■ deixou outro nome, ou sinal 
de identidade de sua passa- 

(Continua na 3a pag.)

A ’ MARGEM DOS LIVROS

NOTAS E ALGUMAS REPETIÇÕES 
EM TORNO DE MARCEL PROUST

Anatole France incorporou 
Verlaine, como personagem, a 
dois de seus livros. O “ pauvre 
Lélian” é, em primeiro lugar, 
Gestas, em “ L’étui de nacre” . 
E é, também, Choulette, em 
/“ Le lys rouge” , — “ un vieux 
vagabond fatigué d’avoir erré 
trente ans sur tous les che- 
mins... “ un vieux vagabond 
des routes et des faubourgs” ... 
(1).

II
Américo de Oliveira Costa

gnra humana, noções do perfil 
intelectual e moral, da sua po
sição e incidências nos quadros 
literários e nos salões.

As citações, por exemplo, 
que “No caminho de Swann” 
Proust faz, atribuindo-as a 
Bergotte, cujos livros conside
ra “espelhos da verdade’’ (3),

Marcei Proust usou de idên
tica atitude em relação ao ar- 
tista-filosofo de “Sur la pierre 
blanche” .

Bergotte, “esse velho infini
tamente sabio e quase divino” 
(2), é o velho Anatole, em alu
sões. palavras, detalhes da fi-

Novidades 
literárias
0  FAVORITO DOS BORGIAS

Samuel Shellabarger, autor 
de O Favorito dos Borgias, que 
que a Livraria José Olympio 
Editora acaba de publicar, em 
tradução de Wanda Murgel de 
Castro, além de doutor em fi
losofia pela Universidade de 
Harvard, é um apaixonado pe
la historia, principalmente pe
lo grande período da Renas
cença. Já em Capitão de Caste- 
la, seu livro anterior Shellabar
ger demonstra essa preferencia, 
que agora, em O Favorito dos 
Borgias, mostra-se em toda sua 
plenitude. Esse romance, cuja 
ação decorre na Italia da Re
nascença, quando por toda a pe
nínsula floriam com expleridor 
as artes, e a cultura que iriam 
dar ao mundo tantos nomes fa
mosos, é uma narrativa onde o 
leitor poderá mergulhar fundo 
num mundo de emoções e a- 
venturas, em que se misturam 
nomes históricos e personagens 
de ficção. Andrrea Orsini, figu- 

| ra central do romance, é um 
são tipicas do estilo franceano:; ousado cavalheiro de fortuna, 
o “ sonho vão da vida” (4); a '« u« Percorre toda a Italia en-
“inesgotavel torrente das bé- ‘ C  Per*gos’ a“ ° fes « intri* 6 • gas, guerreiro e diplomata, en-
las aparências” (5 ); o “ tor- frentando ora o punhal ora o'
mento estéril e delicioso de veneno. Belo pelo cenário, fer-
compreender e de amar” (6 ) ; ‘ lil de romanesco e de ação. O

1 Favorito dos Borgias é um ro
mance destinado ao maior su“as comoventes efígies que 

enobrecem para sempre a fa
chada venerável e encantadora 
das catedrais”  (7 ) . A um an
tigo leitor de Anatole, como 

(Continua na 3a pag.)

cesso, empolgante e maravilho
so como a própria época que 
descreve. Em filmagem pela 
Fox, na própria Italia, com Or- 
son Welles e Tyrone Power nos 
papéis principais.
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Milton Campos
Serájrganizado o Conselho do Pacto-jdo Atlântico

RIO, 19 (Meridional) — O 
sr. Benedito Valadares afir
mou que o gal. Dutra tem re
almente conversado com os il- 
c.eres politicos sobre a suces
são. Acrescenta qu.e o chefe 
do governo, porém, em suas 
palestnas, não alude a nomes 
de possiveis candidatos. 
DECLARAÇÕES DO SR.

BERNÀRDES FILHO 
..RIO, 19 (Meridional) — O 
sr. Bernardes Filho afirmou 
sobre o encontro do presiden 
te Dutra jcom o governador 
Milton Campos o seguinte: 
“Ninguém melhr do que am
bos para julgar a. oportuni
dade de discutir já ou depois, 
o problema da sucessão.” 
AVISTOU-SE COM O SR. 
MILTON CAMPOS O SR.

PEREIRA LIRA 
..PETROPOLIS, 19 (Meri
dional) —• O sr. Pereira Li
ra avistou-se com o sr. Mil
ton Campos, ás 10 horas, com 
binando para as 11 uma visi
ta ao gal. Dutra no Palacio do 
Rio Negro.

O chefe da Casa Civil da 
presidência da Republica con- 
ferenciou algum tempo, tam
bém com o sr. Pedro Aleixo, 
secretario do Interior de Mi
nas, que acompanha o gover
nador daquele Estado.

Numerosos deputados che
garam na manhã de hoje a 
Petropolis, inclusive os srs 
José Augusto e Gabriel Pas
sos, lideres da CDN. 
ALMOÇO OFERECIDO AO 
GOVERNADOR MILTON 

CAMPOS 
RIO, 19 (Meridional) — 

Foi realizado hoje no Palacio 
do Rio Negro, em Petropolis, 
um almoço ferecid pelo pre 
sidente Eurico Dutra oo go
vernador Milton Campos,

V  i Kl s

0 estabelecimento id e um Comitê de Dafeza-Livro-branco sobre o Pacto
WASHINGTON, 19 (UP) — : material e moral das democra 

Revelou-se em fontes autori- ' çias ocidentais.

Chegou o dep. 
José Arnaud

Viajando em aparelho da Ae- 
rovias Brasil, chegou 11a tarde 
de ontem a esta Capital o sr. 
José Arnaud, deputado federal 
eleito pela legenda do Partido 
Social Democrático. Ao seu de
sembarque estiveram presentes 
líderes do PSD dentre os quais 
o sr. Teodorico Bezerra, presi
dente da Comissão Executiva, 
amigos e parentes.

zadas que é provável que se 
organize o Conselho do Pacto 
do At.antico Norte, após a as
sinatura daquele acordo, na 
primeira semana de abril pró
ximo .

A mais importante tarefa 
do Conselho do Pacto do 
Atlântico Norte será estabele
cer, imediatamente, um Comi
tê de Defesa. Todos os paises 
signatários do acordo estarão 
representados no Conselho, 
que provavelmente será pre
sidido pelo general Lyman 
Limnltzer, principal persona
lidade norte-americana em co
nhecimento das necessidades 
da Europa no que se refere a 
ara-aiventos.
8DENUNCIOU O PACTO DO 

ATLANTICO
BERLIM, 19 (UP) — O Con

selho do Povo Alemão, organi- 
zaao sob o patrocínio soviéti
co, apiovou hoje a Constitui- 

0 para toda a A’emanha, de
nunciou 0 Pacto do Atlântico 
Norte como perigoso para a 
paz mundial e exortou o povo 
alemão a lutar rontra o refe
rido Pacto.

Em seguida, acusa as potên
cias ocidentais de transformar 
o oeste da Alemanha em base 
militar, política e economica 
para a agressão contra o mun- 
uo oriental.
O DEPARTAMENTO DE ES

TADO PUBLICA UM 
LIVRO BRANCO
WASHINGTON, 19 (UP) — 

O Departamento de Estado 
publicou um livro branco so
bre o Facto do Atlântico Nor
te, prevenindo o governo rus
so de que lhe seria perigoso 
duvidar do poderio e da deter
minação das potências ociden
tais, para empreender uma 
ação militar conjunta, contra 
qualquer ataque por parte da 
união Soviética.

O livro branco se destina 
também a anular nos lideres 
russos, seus conceitos possivel
mente errôneos sobre a força

NOVOS PACTOS EM 
ESTUDO
LONDRES, 19 (UP) — 

Fontes autorizadas anunciam 
que provavelmente serão pro

jetado» outros pactos regio
nais para deter a onda comu
nista em todo o mundo ociden
tal. Os referidos pactos se
riam o do Pacifico, que uniria 
as naçCes asiáticas aos Esta
dos Unidos; o do Oriente Mé

dio, compreendendo a Turquia 
e os Estados Árabes, ;em a 
participação de Israel; e o do 
MediterraTleo Setentrional, que 
abrangeria a Gnécia, Espanha 
e possivelmente também a 
Turquia.

ruguaiana
RIO, 19 (M.) — C___  __ __  — O ministro

da Guerra, gal. Canroberto Pe
reira da Costa, fez novas decla
rações em Uruguaiana, dizendo 
que estava somente tratando 
“ dos que se vestem de verde- 
oliva” . Mas ante a insistência 
do repórter, disse que, quanto 
à sua candidatura, sendo solda
do não fugiría a qualquer cir
cunstancia.

Não colide com o t e x t o  do 
pacto! franco-soviético--
Schum an fix a i a posição" ,da Françaíjem 
relação ás||novas [obrigações assumidas

____ ^ 1 , j ________ M/iiincAO q -

Readmitidos á Escola 
Naval
RIO, 19' (M.) — O ministro 

da Marinha, almirante Silvio 
de Noronha, mandou matricu
lar na Escola Naval, no mesmo 
ano que cursavam em 1948, os 
aspirantes que haviam sido 
desligados daquela instituição, 
em meiados do ano passado.

Regressou o 
Prefeito Silvioj 
Piza Pedroza

Regressou o st. 
José A lve s dos, 
Santos

■a'

Por via aerea regressou on
tem a Natal o Prefeito Silvio 
Pedroza que há dias viajara 
para a Capital da Republica 
em visita a pessoa de sua fa
mília gravemente enferma. Ao 
seu desembarque estiveram 
presentes amigos e parentes.

O

Em avião da Aerovias Bra 
sil, regressou na tarde de on
tem a esta capital, o sr. José 
Alves dos Santos, chefe da 
firma Santos & Cia. Ltda., 
desta cidade e que fôra á ca
pital pernambucana inaugu
rar a firma santos Auto-Pe- 
ças Ltda., de que é também 0 
chefe. No aeroporto, teve aque. 
te comerc ante e proprietário 
concorridiss rao desembarque, 
notando-se a presença de todos 
os auxiliares da firma em Na
tal, de seus agentes em vários 
Estados do nordeete, além . de 
grande numero de amigos e 
admiradores .Após o desem
barque, foi o sr. José Alves 
dos Santos recepcionado na re
sidência de seu filho Geraldo 
Rair.os dos Santos, em Petro- 
pol.s, falando nessa ocasião em 
nome dos manifestantes o sr. 
Angeles R- Luciano, diretor 
do departamento de importa
ção e exportação da importan
te organisação natalense.

Ilustração
musical

Programa que a Cultura Mu
sical apresentará amanhã na 
Radio Poti, ás 20, horas;

1 — Marcha da Opera “Tan- 
nhauser” — de Wagner — In
terpretação da Orquestra Fi
larmônica de Berlim.

2 — Czardas — De Delibes 
— Pela Orquestra Promenade 
<iç Boston.
, 3 — Dança do Ballet "Co- 
peJia" — De Delibes — Pela 
Orquestra Promenade, de BoS 
ton,

4 — Prelúdio, Op. 3, n° 2. 
de Rachmaninoff — Pela Or

I questra Sinfônica de Londres.
5 — Intermezzo, da Opera 

“Cavalaria Rusticana” , de Mas 
cagni — Pela Osquestra Sinfo 
nicq de Londres.

PARIS, 19 (UP) — O mi
nistro de Assuntos Externos, 
sr. Robert Schuman,. fez ho
je, em entrevista coletiva á 
imprensa, imporffente decla
rações sobre o Pacto do A- 
tlantico.

Inicialmente, numa genera 
lização de seu comentário o 
ministro disse que nenhum 
texto secreto existe junto ao 
Pacto do Atlântico. A inter
pretação de algumas de suas 
clausulas poderá, no entanto, 
ser objeto de uma troca de 
cartas que serão ulteriormen 
te publicadas, acrescentou e- 
le.

Assim é que, referindo-se 
ao ataque armado previsto 
pelo artigo V e VI, todos os 
signatários concordaram ex
pressamente em estabelecer 
que um simples incidente de 
que fosse objeto ,por exem
plo, um avião ou um navio 
isolado — não seria suficien
te para fazer funcionar o me
canismo do Pacto e que será 
preciso haver agressão siste
mática e intencional de um 
governo contra outro para 
que entrem em jogo as obri
gações de assistência mutua. 
Outro exemplo de interpreta- 
ção inscrita no documento a- 
nexo é o de Trieste. Ficou de
cidido que por “ forças de ocu
pação na Europa” se compre
endería também o conjunto 
dè forças anglo-americanas 
gstacionadas em Trieste, en
quanto nessa denominação 
não devem ser incluídos, por 
exemplo, as missões milita
res.
ANTI-TOTALITARIO

A seguir o sr. Schuman a 
comentar gradualmente o 
preâmbulo e os artigos do Pac 
to. Disse que o preâmbulo ex 
clue por definição dos Esta
dos participantes do tratado 
todo regime totalitário. De
clarou que “o Pacto não é di 
rigido contra a União Sovie 
tica” .

A pergunta sobre se espe
rava poder convence-la disso 
respondeu: — “Depende do 
desejo da Rússia de ser con
vencida” . “ O que justifica 0 
Pacto é o desequilíbrio das 
forças entre a Europa oci
dental atualmente desarmada 
e aquilo que forçoso e deno
minar o bloco oriental consti

tuido por 23 tratados de as 
sistencia, muito antes de que 
se cogitasse do Pacto do Atian 
tico”, afirmou Schuman ain
da.

*  *  *
Em resposta a diversos pe

didos de esclarecimentos so
bre o artigo 3 Schuman afir
mou que a obrigação de a&sis 
tencia mutua inscrita no ar
tigo 5 serão sem valor se os 
signatários continuassem sem

armas e s£m recursos. Decla 
rou mais que se tratava uni
camente de resistência e que 
o programa de armamento 
nele implicado não tem de 
maneira alguma carater ofen 
sivo. Observou que de modo 
algum se cogitou do estabe
lecimento de bases militares 
estrangeiras na França e que 
mesmo que houvesse sido fei
to esse pedido, a França não 
se submetería a isso*

Regressou o gal. Can- 
robert Pereira 
da Costa
RIO, 19 (M.) — Procedente 

do Rio Grande do Sul, onde 
inspecionou os corpos da tropa 
naquela Região Militar, regres
sou hoje ao Rio de Janeiro o 
gal. Canrobert da Costa, minis
tro da Marinha.

M i a  aj inlerferencia da 
U N ESC O  na Amazônia- - -

Apelo para a captura 
do espertalhão
BELO HORIZONTE, 10 (M.) 

A policia de Minas recebeu da 
do Espirito Santo, um apelo pa
ra a captura de um esperta
lhão, que atende pelò sobre-no- 
me de Escósio, o qual furtou 
em Colatina o bilhete de lote
ria n. 18.194, premiado com 2 
milhões de cruzeiros e que, se
gundo se julga, teria fugido pa
ra esta capital.

MANAUS, 19 (M.) — A mi
noria obteve “grande vitoria na 
Assembléia, aprovando uma in
dicação que reconhece atentató
ria à nossa soberania, a interfe
rência da UNESCO na Amazô
nia.

A indicação pede que não se
ja ratificado o acordo que cri

ou o Instituto Internacional da 
Hiléa e que se envie o mesmo 
ao Estado-Maior do Exército 
Não obstante a defesa do líder 
da maioria, a indicarção foi a- 
provada por 14 votos contra 10 

A indicação diz que a atitude 
da Assembléia visa interpretar 
os sentimentos do povo brasi
leiro.

Getulio Vargas estará 
no Rio a 20 de Abril
RIO, 19 (M.) — Informa-se 

que o sr. Getulio Vargas comu
nicou a pessoas íntimas, que 
pretende chegar ao Rio no dia 
20 de abril proximo, para to
mar parte nos trabalhos do Se
nado e iniciar suas demarches 
em torno da sucessão presiden
cial.

Contra a indicação de 
Café Filho para a Co
missão de Finanças

Reunião dos grandes da 
UDN em Belo 
Horizonte
RIO, 19 (M.) — Noticia-se 

que nestes proximos dias have
rá uma reunião dos grandes da 
UDN, provavelmente em Belo 
Horizonte, com a presença de 
vários governadores.

RIO 19 (Meridional) — i levou o sr. Campos Vergai a 
Na sessão da Camara de j lhe declarar que o orador sun 
ontem, após: .a organização i dajião era o ̂ lider partido.
das comissões, passou o sr 
Cirilo Junior a presidência 
ao sr. José Augusto, a quem 
coube receber um protesto do 
sr. Campos Vergai, lider da 
bancada social progressista, 
contra a escolha do sr. Café 
Filho para a Comissão de Fi
nanças. Disse que havia a 
Mesa recusado todos os no
mes por ele apresentado e via 
nisso um gesto pouco amisto
so, pois alem do mais, o pre
sidente fizera a escolha de 
um deputado eleito sob a le
genda progressista, mas não 
indicado pelo partido.

Em troca, o sr. Jurandir 
Pires Ferreira, também do 
Fartido Social Progressista, 
pronunciou-se de maneira di
versa congratulando-se com a 
Mesa pela escolha feita, o que

Respondendo á reclamação, 
o sr. José’ Augusto acentuou 
que a escolha se fizera de a- 
cordo com a letra e o espiri
to do Regimento, sendo os 
nomeados representantes não 
deste ou daquele partido, 
mas do conjunto de banca
das sem quociente. O sr. 
Campos Vergai insistiu e obte 
Ve a mesma resposta. Não sa
tisfeito, voltou a pedir a pa
lavra pela terceira vez, de
clarando que o seu partido 
não reconhecia a Indicação 
nem falaria dentro da Co
missão de Finanças.

Veio então o sr. Flores da

Em  fóco o restabelecim ento 
do  Senado Estadual paulista

RIO, 19 (M.) — O senador 
Atilio Vivaqua falando sobre o 
movimento para o restabeleci
mento em São Paulo, do Sena
do Estadual, disse considerar 
que, em principio, não pode 
existir no atual regime consti
tucional, senadores estaduais.

Acentuou que os municipios 
não estão para com os Estados, 
assim como estes estão para a 
Federação. O Estado é unitário 

O sr. Ferreira de Souza, líder 
udenista do Senado, disse que 
não estudara o assunto, não po 
dendo assim emitir opinião.

PREÇO DO DIA
c m  i,oo

de-Cunha e fez a seguinte 
ciaração:

— Veja, senhor presidente, 
o pandemônio da política na
cional: os partidos são tão 
poucos e já estão brigando.

O assunto 'ainda foi agitado 
pelo sr. Barreto Pinto, que 
taxou de deselegante a ati
tude do lider progressista, 
tendo este retrucado .que não 
estava na Camara para rece
ber lições de elegancia do o- 
rador.

Violento ataque contra 
as atividades anglo- 

americanas
LONDRES, 19 (U.P.) — A 

emissora de Moscou difundiu 
esta noite, violento ataque con
tra as atividades anglo-ameri
canas no Iran. Afirmou aquela 
emissora que os anglo-america
nos estão construindo aerodro- 
mos, portos e comunicações no 
Iran, de acordo com o progra

ma de expansão militar dos Es
tados Unidos e da Inglaterra.

Em seguida, acusou aos rea
cionários iranianos de desen
volver intensa campanha de 
terror contra todos os que le
vantam a voz contra a domi
nação anglo-americana naque
le país.
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KARMACIAS DE PLANTAO 
Farmacia Maia, á praça Se1

te de Sete.ubro — Cidade Alta.
F a rm a cia  Dutra, a rua Ama

ro B a rre to  — A le c r im . 
fTLiUEC DO DIA:

RIO GRANDE — A’s 15,30
18 e 20 hs. — “ Um Rosto no 
Espelho ” , uma grande produ
ção aa Paramount, falada em 
poratgues, com Paul Kelly • 

rreço: Cr§ 7,20.
Haverá matinal com um. co

lossal i-lme, ao preço de Cr? 
4,b0.

KEX — 15,30, 18 e 20,15 — 
"O Alaseara de Ferro” , uma 
oDia apaixonante de Alexan- 
uie Dumas, toda falada em 
i-oriuguês.

rreço: Cr? 6,00. 
ü,m matinal ás 9,30 — 

Comp.ementos e o seriado “ A 
oouiora ao Terror” . 

i reço: Cr? 2,50.
S. LUÍS—A s  15,30 e 19,45— 

Sangue e Areia” , uma alta 
^roüuç^o, com Tyrone Power, 
....a i.ayworth e Linda Dar-
• c-li.

rreço: |Cr§ 6,Ó0.
Giu n.aunal ás 8,45 — 

Domwigo Aiegre”, um colos
sa; ,,ro0rama ae aud.torio, com 
^v.a.ofcs, sorteios e prêmios 
cOs vOuve.i-piados e ainda a 
feo-aaa uupia clautenes An- 
urade e oanennha, grandes 
Humoristas nacionais.

Preço: Cr$ 3.60.
S . PEDRO —15,30 e 19,30 — 

“ U Fuho de Lassie’, uma gran 
de produção em tecnicolor.

Po p u l AR — 15,30 e 19,30— 
"O S.nai da Cruz” , com Fre- 
ünch luarch e ulaudete Colher; 
nOKxcKiOS DE MISSAS 

iiorarios das missas domini 
cais celebradas nesta capital, 
ein d.ierentes igrejas:

A ’s 5, 6, 7 e 9 horas — Ca
tedral. Aiáti

& 0,30, 6,30 e 7,30 — Con
vento ae Santo Antonio. 
do Hospital Miguel Couto,

A s 4,30, 6,30 e 8,30 horas — 
matriz do Bom Jesus das Do
res (Ribeira).

A s o o0 e 7 horas — Cape
la da Sagrada Familia (Rocas- 

A's 6, 6,30 e 7,30 horas — 
Capela Salesiana.

A’ s 7,30 horas — Capela de 
Santa Terazinha (Tirol).

A's 4,15, 6, 7,30 e 8,30 horas 
— Matriz de S. Pedro (Ale
crim).

A s 6,30 horas —  Capela da 
maculada Conceição.

A’.-: 7 horas — Igreja do Ro
mário.

A’s 6,30 h oras-----Colégio
Marista.

A’s 6,45 horas — Colégio de 
Santo Antonio.
TELEGRAMAS RETIDOS: 

Encontram-se retidos os se
guintes telegramas na Dire
toria dos Correios e Telégra
fos: , _ f i !

Ana, Rua São João 58, Ro
cas; Antocosta; Aluizio Silva 
Araújo, Radio Nacional; Arol- 
do Lima, Av. Deodoro 350; Fi- 
lonso. Tavares de Lira 52; Fil- 
na para Marcos; Floramil; Hi 
ran; Henrique Travassos, Pça 
Augusto Severo 197; João Dias 
Filho, Rua São Jorge 530; João 
Olimp o, Mipibu’ 745; Marii- 
nha Gama, R. Paula Barros. 
Molima; Maria Mendonça, La 
range ras 40; Metroseg para 
Mozart; Marluce Fiúza; Cap. 
Manoel Soares para Raimundo 
Rocha Assis; Maria Macedo, 
São Sebastião 127; Passacar- 
gas para Fernando; Silas; Se- 
verina Melo, R. Afonso Pena 
427; Tabatiniek; Walter Go
mes da Costa. João Pessoa 138; 
Vitoria.

E r o s ã o  e |  r e c u p e r a ç ã o
d o  s o l o

J. Lamartine 
— I I  —

Segundo os cálculos do engenheiro a- 
gronomo, João Quiutiliano de Avelar Mar
quês, o prejuízo causado pela erosão ao Bar- 
sil, pode. ser computado em 500 milhões de 
toneladas anuais. “ O montante, desse pre- 
juizo, diz o agronomo citado, que ocupa o 
o lugar de chefe da Seção de Conservação 
do Solo do Instituto Agronomico do Estado 
de São Paulo, na base do valor atual dos 
adubos necessários para repor os elementos 
nutritivos que se encontram nesta terra ein 
condições de pronta assimilação pelas plan
tas, é de cerca de seis biliões e quinhentos 
milhões de cruzeiros” .

Esses cálculos que parecem exagerados, 
talvez não exprimam a verdade inteira, se 
atentarmos para a vasta zona do Nordeste 
sèco, onde o machado conjugado com o fo
go as sêcas e os ventos, alísios estão des
truindo a camada rica que cobre a super
fície da terra e a tornando irremediavelmen
te perdida para uma agricultura rendosa e 
compensadora.

A queda de nossas safras é atribuida 
erradamente, ora á qualidade das sementes, 
ora ao uso da capinadeira, que seciona as 
raíses supearficiais das plantas, quando a 
causa principal é da pobreza do solo pro
duzida pela erosão, responsável também 
pela maioria das moléstias que atacam as 
nossas lavouras, que não encontram seiva 
suficiente para crescer e frutificar com vi
gor. Crescem anêmicas e não resistem ao a- 
taque dos fungos, da broca e de vários pa
rasitas que se desenvolvem rapidamente 
graças ao meio favoravel que encontram. O 
vigor da planta, decorrente dos elementos 
fornecidos por um rico é certamente, o pro
cesso mais economico e eficiente da defesa 
vegetal, que não conseguiremos obter inse
ticidas e outras drogas, sem cuidarmos de 
restituir ao solo os principios nutritivos car
reados pela erosão.

O problema da recuperação do solo e 
do combate a erosão é de uma importância 
e de uma complexidade indisfarçaveis. Te
mos até hoje vivido de uma agricultura a- 
trasadissima e anti-economiea, que julgando 
produzir, destroe as fontes de produção 
mais importantes e mais difíceis de recupe
ração. Agora é que vamos nos apercebemos 
da gravidade dos erros que temos cometi
dos na pratica de uma lavoura de destrui
ção da riqueza de nosso solo, e ainda assim 
só uma insignificante minoria está vendo o 
problema com clareza. O trabalho escravo, 
em primeiro lugar, e depois a nossa educa
ção teórica, de desinteresse das questões 
técnicas, nos afastarão da verdadeira orien
tação que desde o inicio de nossa vida co
mo povo organizado em nação nos devia ter 
conduzido.

Só muito recentemente, depois da crea- 
ção das escolas técnicas de agricultura e 
dos estudos experimentais, que lentamente 
vão surgindo no Brasil, vai-se chamando a 
atenção dos dirigentes para problemas, já 
velhos em paises de cultura avançado. São 
os Estados mais adiantados, em matéria de 
educação, São Paulo a frente de todos, que 
estão dando o grito de alarme contra os ini
migos insidiosos de nossa riqueza e de nos
sa economia.

São Paulo acaba de dar um exemplo 
digno de ser imitado pelos demais Estados 
da União, reunindo em torno de uma mesa 
redonda, técnioos, professores, científicos, 
todos interessados e procurando dar a con
tribuição de sua experiencia ou de suas ob
servações á solução de uma das mais im
portantes e graves questões, com que se de
fronta o Brasil agrícola, interessando não só 
a produção interna, ao barateamento da vi
da, ao bem estar do brasileiro, ás nossas re
lações econômicas internacionais, ao proble
ma do povoamento do solo pela imigração, 
a fixação do trabalhador ao campo e ao 

! proprio desenvolvimento industrial do país.
No Nordeste do país estas questões ain- 

; da não despertaram a atenção dos dirigen- 
, tej, não obslante serem aqui, onde elas mais 
! gravts se apresentam c mais urgentes e ri- 
, gorosas medidas de combate exigem.

Em XS29, o Rio Grande do Norte antéci- 
> json -se  aos demais Estados do Brasil, reu- 
; nindo uma mesa redonda, sob minha pre-

• A/-/ / f  •

sidencia, em que foram discutidas e estu
dadas todas as questões agro-pecuarias que 
se relacionavam com o desenvolvimento 
economico do Estado. Nessa mesa redonda 
não só tomaram parte todos os técnicos 
agricolas que aqui estavam, como agriculto
res, creadorcs e mais interessados pelo pro
gresso de nossa terra. As teses discutidas e 
as conclusões a que chegaram os relatores 
foram interessantes e valiosas. Pena é que 
se tenha perdido o arquivo dessa conferên
cia, onde hoje, encontraríamos farta docu
mentação para um estudo mais completo 
de nossos problemas economicos.

E’ possivel que o descaso do Nordeste 
pelo problema da erosão do solo tenha a 
sua origem na lavoura da cana do açúcar, 
que foi a primeira que praticamos e que 
constituiu a nossa principal riqueza. A ca
na de açúcar é a que menos sofre com a 
erosão. Talvez mesmo aproveite com o des
gaste das terras do interior, pois sendo pra
ticada, de preferencia á margem dos va
les úmidos do litoral se enriquece com o 
presente que lhe fazem os rios sertanejos 
trazendo-lhe anualmente terras vegetais e 
matérias organicas do interior.

O café e o algodão são as lavouras que 
mais prejuízos sofrem com a erosão do so
lo e as que mais urgentemenle estão exigin
do uma providencia que atenue ao menos 
o empobrecimento de nossas terras. O café 
já sofreu uma queda de mais de 30% na 
sua produção, alem de estar sendo cada vez 
mais levado para o interior do país, para 
os sertões do ParanãT e Goiás. O algodão es
tá com sua produção se reduzindo grada
tivamente enquanto cresce a area cultiva
da. A produção atualmente por hectare é 
bem menor do que era ha poucos anos a- 
traz, e a causa dessa redução é unicamen
te o empobrecimento da terra.

Entre os parlamentares que comparece
ram á mesa redonda de São Paulo estava 
o deputado federal Eduardo Duvivier, que 
tomou parte na discussão, discorrendo com 
abundancia de conhecimentos sobre geogra
fia íisica, terminando por apresentar uma 
tese, que não discutiu e que é de imensa 
importância: ATE’ ONDE O ESTADO DE- 

. VE LIMITAR A SUA INTERVENÇÃO NA 
LUTA PELA CONSERVAÇÃO DO SOLO?

A questão é delicada, porque envolve 
uma série de outras questões que dizem 
respeito a competência da União, dos Esta
dos e dos Municípios, tudo em relação aos 
direitos patrimoniais feridos, e abre campo 
vasto para proteção, injustiças, persegui
ções e complicações de toda ordem e es- 
pecie.

O senhor Quintiliano Marques, citado 
no começo deste artigo, lembra as seguin
tes medidas que devem ser tomadas pelo 
governo para incentivar os agricultores na 
pratica dc conservação do solo:

a)

b)

c)
d)

e) 
f ) 
S)

h)
1)

L% *k v ; * ytstas# 1 1 #
rr.aacas lostam r m  praierí

Draper ,Clay e a Acheson
WALTER LIPPMANN 
Copyrigth dos “D, A /;

auxilio com técnicos, mão de obra e ma
terial;
destribuição de prêmios previamente es
tipulados;
financiamento direto dos serviços; 
condicionamento da conservação do solo 
para as ajudas governamentais; 
a reorganização do crédito rural; 
reorganização da tributação rural; 
estabilisação dos preços e da renda da 
agricultura; 
seguro agrario;
estabilisação economica do país.

A enumeração das medidas aconselha
das espelha bem claro as dificuldades para 
a solução, que se procura para o problema 
que como disse no meu primeiro artigo, o- 
ferece solução diversa não só de Estado a 
Estado, como dentro da mesma circunscri- 
ção política.

Não podemos desprezar a cooperação 
dos proprietários, certamente os mais dire- 
taraente interessados no desenvolvimento e 
barateamento de sua produção agricola.

Quero aguardar a publicação do relató
rio geral da conferência, de suas teses e 
conclusão para voltar ao assunto, emitindo 
também a minha opinião, que embora des- 
valiosa, representa uma contribuição pessoal 
de um velho estudioso dos nossos problemas 
agro-pecuarios.

k f j p v j  0 F f a c i u  i m ã
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O presidente Truxnan acei
tou o pedido de demissão do 
Sub-Secretario do Exercito, 
General William H. Draper, 
Junior. Pode-se dizer que es
se é um dos acontecimentos 
que podem projetar uma 
grande sombra sobre o futuro.

O sr. Draper é um servidor 
publico fiel, eficiente e ho
nesto, sendo um amigo de
dicado do General Clay, de 
quem foi, primeiro, o princi
pal assessor em Berlim, e, 
mais tarde o seu superior no
minal em Washington. Nin
guém pode substitui-lo e é 
dificil supor que a sua exo
neração tivesse sido propos
ta e aceita se não houvesse 
um acordo geral em todos os 
setores de não adiar por mais 
tempo a transferencia para 
os* civis da autoridade que o 
exercito exerce sobre os as
suntos alemães.

*  *  *
Das potências de ocupação, 

os Estados Unidos são a úni
ca que não subordinou ainda 
os seus negocios alemães ao 
controle direto e sem discus
são dos civis que dirigem os 
negocios estrangeiros. O gene 
ral Robertson, comandante 
inglês na Alemanha, recebe 
ordens, salvo sobre assuntos 
rigorosamente militares, di
retamente do “Foreing Offi
ce ". Mas o General Clay tem 
recebido ordem por intermé
dio do General Draper, que 
era, a bem dizer, o represen
tante do General Clay em 
Washington. O resultado dis
so é que a politica america
na na Alemanha nunca foi 
formulada pelo sr. Byrnes, 
pelo sr. Marshall ou pelo De
partamento de Estado, mas 
na realidade, pelo General 
Clay.

^ >(c
Entretanto, enquanto o 

Departamento de Estado não 
orientar a nossa politica na 

j Alemanha, nunca poderemos 
ter uma politica europeia sa- 

| tisfatoria. A Alemanha é o 
problema central da seguran
ça europeia, da reconstrução 
europeia e do nosso conflito 
com a União Soviética. En
quanto o sr. Acheson não pü- 
der decidir quais devem ser 
as nossas relações com a In
glaterra, a França, a Escandi 
navia ou a Iugoslávia, estará 
de mãos amarradas.

Não será, porém, facil o 
Departamento de Estado as
sumir agora, o controle dos 
negocios alemães. O Departa
mento de Estado nunca exer
ceu qualquer controle. O Ge
neral Clay não pediu o con
trole que exerce. Isso só lhe 
foi atribuído porque alguém 
dnha de ter autoridade na 
Alemanha e não havia nin
guém em Washington que 
soubesse como assumir a res 
ponsabilidade ou estivesse 
disposto a isso.

O General Clay é um ho
mem de grande capacidade, 
sendo uma das maiores figu
ras do nosso tempo. Acha-se 
também articulado com a 
melhor tradição americana e 
não tem ambição vulgares 
nem manias de grandeza. Em 
nenhum sentido do termo, á 
êle um usurpador. Se adqui
riu poder, muito mais do que 
qualquer general ou qual
quer oficial deveria ter, foi 

rque não havia ninguém 
Washington nos últimos 

1 tres anos que conhecesse su-

% rç
rtn

ficientemente a Alemanha 
para discutir com ele ou con
fiasse «uficientemente no seu 
julgamento para sobrepor-se 
a êle.

Por essa razão, embora o 
General Clay e todo o mundo 
saibam que o Departamento 
de Estado deve assumir a res 
ponsabilidade na Alemanha, 
é dificil ver quem pode su
bstitui-lo e como isso deve 
ger feito. Para dizer a  verda
de, não há pessoa alguma ao 
alcance do Departamento de 
Estado que saiba tanto acer
ca da Alemanha quanto o 
Generl Clay aprendeu nos ul 
timos quatro anos. Não é pro. 
vavel .portanto, que o Depar
tamento de Estado possa ad
ministrar com exito uma po
litica que o General Clay e 
não o Departamento, formu
lou.

A nosa politica alemã es
tá tão intimamente ligada ao 
General Clay, resulta de tal 
modo do seu conhecimento 
especial e da sua posição ^ni
ca, que só um inconsciente 
julgar-se-ia capaz de conti
nuar o que o General Clay 
começou. Se a politica em que 
estamos empenhado na Ale
manha tem de ser mantida, 
todas as probabilidades mos
tram que isso só poderá ser 
conseguido com o General 
Clay.

*  *  *
Por conseguindo a conclu

são lógica é que o Departa
mento de Estado não deverá 
assumir a responsabilidade 
sobre a Alemanha se não es
tiver disposto a reformar a 
politica americana na Ale
manha. Se a ideia é a manu
tenção esencial desa politica 
será muito melhor conservar 
a autoridade do General 
Clay. Se a poitica em questão 
pode dar agum resultado, é 
ele o homem indicado para 
leva-la a bom termo, e, por
tanto, deve ficar onde está. 
Se a politica estiver conde
nada a falhar, qualquer dj. 
minuição da autoridade do Ge 
neral Clay levará a atribuir 
o insucesso não aos erros da 
politica mas á ineficiência do 
Departamento de Estado.

Iscso significa que a ques
tão basica não é a substitui
ção do Exerrito pelo Depar
tamento de Estado, mas se a 

j substituição é desejável por
que uma mudança de politi- 
oa é necessária.

*  *  *
E’ dificil o dilema do De

partamento de Estado. Se é 
necessário fazer importantes 
alterações na nossa politica 
na Alemanha, como poderá o 
Departamento covencer o 
pais e o Congresso de que es
sas alterações são necessárias 
e corretas? Se houver qual
quer conflito de opinião en
tre o Departamento de Esta
do e o General Clay, o mais 
provável é que o Sr. Acheson 
não conta com o apoio popu
lar suficiente para os pontos 
de vista do Departamento de 
Estado.

O dilema pode levar a um 
debate destruidor. Não se de
ve permitir que isso aconteça 
e a maneira mais facil de e- 
vitar o fato seria provocar 
um julgamento novo, desinte
ressado e respeitado sobre a 
questão alemã. Isso se conse
guiría com a nomeação de u- 
raa comissão de homens ilus-

(Continua na 7a pagina)
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A N Ú N C IO S  C L A S S IF IC A D O S
Ofertas Pelo Reembolso Postal

O. V. E. R.
ORGANIZAÇÃO E VENDA PELO REEMBOLSO 

OFERECE PELO REEMBOLSO POSTAL
L — 01 — Puro Linho, beije, branco e c in z a .............
L — 02 — Puro Linho, pardo natural.........................
L — 03 — Furo Linho, fio inglês, em branco
-Beije e c in za .......................................................................
H30/30F — Puro Linho Natural, pardo claro .. .. ..
L39/35BB — Linho Especial em branco, beje ou cinza
S;30 — Linho branco, legitimo irlandês........................
Tropicais em 10 cores . . ............................................. *.
Casemira, pura lã, em 6 c o re s .................. .. .. . • • •
Casemira, azul maunho, fio inglês, superior qualidade

Pedidos a O.V.E.R. — Rua do Lavradio, 180 — 3o andar — 
• Caixa Postal, 4.272 — Rio de Janeiro — D. Federal

Metro Cr* . . . . 49,00
Metro Cr$ . . . 57,00

Metro Cr? .. .. 70,00
Metro Cr- .. .. 60,00
Metro Cr$ .. .. 80,00
Metro Cr? .. .. 170,00
Metro Cr? .. .. 180,00
Metro Cr? .. .. 190,00
Metro Cr? .. . . 250,00

ENSINO SEM EXPLICADOR
ATENÇÃO SENHORAS E SENHORITAS!

Adquiram o novo Método do Corto • Co*» 
tura VOGUE para ALTA COSTURA, com 38S 
figuras e com amplas ilustrações sobre ata-  
zenda. Ricamente encadernado, formato 20x27 
,-m Adquiram também o Esquadro Numerado 
VOGUE, curvo, com escalas do busto, ombro* 
e costas, e o Suplemento Ilustrado "VOGUE*** 
MÉTODO DE CORTE VOGUE Cr* 125,00 — 
Esquadro Numerado VOGUE Cr* 40*00 ■»

Suplemente Ilustrado VOGUE Cr* 25,00- 
Pedidos pelo reembolso poetai para a

__ CORTE E COSTURA SAO PAUL®
A B. ISIS — CAIXA POSTAI* 152 — RIO CLARO 

da. Paulista — Estado «a Rio Paulo 
COESOS POR CORRESPONDÊNCIA — Matricule-*• ao Cuno 

a «B • me**a ▼. S. será perfeita modista, pelo moderno
MTBtiulo da Corto “VOGUE”, cm S fasdculoe — Curso* de Corto- 

Tecnica. com diploma da contra-mestre ou J 
Especializados, com diploma d* professora 

•nos prospectos paa ensino da Arte *

ESCOLA

O F E R T A S  D O  L E Ã O  D ’A M E R IC A
Garfo, faca e colher “ Hercules” aço inoxidável, p/mesas

3 peças .................................................................
^ara sobre-mesa ................. ........................ ...  • —
Vidro “Pirex” : .............................. ............................
Jogo com 3 t ije la s ............................ .......................
Caçarolas para fogo 18 cms................ ? ...............
Caçarola para fogo 20 cms...............................* • •
Caçarola pana fogo 22 cms 

JOGOS PARA

48.00
46.00

75.00
45.00
55.00
68.00

N o  mundo 
dos livros

GRAMATICANDO
(Atentados à monografia da crase)

Cabelos Brancos 
O L E O  M A C  B1R
Não contém enxofre nem 

sais de prata. Vegetal e per
fumado. Combate a caspa e 
detem a queda dos cabelos. 
Não é tintura e não prejudi
ca a permanente. A’ venda 
nas boas Farmacias, Droga
rias e Perfumarias do Brasil. 
Atendemos pelo REEMBOL
SO POSTAL: Vidro, .. .. • • 
CrS 20,00, livre de porte, Pe
didos á Caixa Postal, 4.272 — 
Rio de Janeiro — D. F,

REFRESCO DE CRISTAL
Inglês Branco com 7 p e ça s .............

JOGO PARA SALADA DE CRISTAL
Branco com 7 peças .. ...........................................

CAPACHOS DE COCO LEGITIMO
Superior qualidade: ............................................

70x30 ......................................
80x35 ......................................

Pedidos pelo Reembolso Postal a: 
— DEPTO. DO INTERIOR —

Av. Erasmo Braga, 277-13° — s/1302 
R I O  DE J A N E I R O

Srs. Médicos procu= 
rem junto ao seu li= 

vreiro
Radiologia clinica do apare
lho digestivo — Dr. Paulo de 
Almeida Toledi. Dois volu
mes — 948 paginas, 547 figu
ras — Preço: Cr* 400,00, 
Entubação duodonal — Estu 
do citologico do sedimento 
biliar — Drs. José Oria e 
Paulo Carvalhaes — 80 pa
ginas, 15 figuras. —- Cr* 70,00 
Pedidos pelo Reembolso Pos
tal para Finocchiaro e Crusoo 
Ltda.

Rua Wenceslau Braz, 78 
São Paulo.

130,00

65.00

45.00
55.00
68.00

S E M E N T E S  DE  
C E B O L A S

e demais variedades de 
hortaliças, Flores, Florestais, 
etc.

Não as encontrando no seu 
fornecedor peça diretamente 

á
DIEBERGER AGRO CO

MERCIAL LTDA.
Rua Libero Badaró, 499-501 

Caixa Postal, 458 
— S. PAULO — 
Catalogo Grátis

R E G IS T R O  D E D IP L O M A S
—  A v i s o s :  —

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES DE ENSINO 
SUPERIOR' — De acordo com a Lei n° 609 49, poderão re- 
ouerer a validação dos seus diplomas, cujo prazo para este
procedimento termina no dia 14 de ^ y p e q o R E S - ’ _  Ter- REGISTRO DEFINITIVO DE PROFESSORES ler 
n-ina no dia 21 de Maio próximo, o prazo para substituição 
dos certificados de registro provisorio pelos dehCf[ta,Wn Aé 
nitivo. Perderão o valor cs certificados nao substituídos a

aQU PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: — De acordo com 
a legislação atual, poderão registrar os seus títulos, para o

•“Ã & S S O E  S S S K S &  ASSENTOS REFERENTE 
AO ENSINO

Bureau Universitário
Av. Almirante Barroso, 11 — 1° andar — Tel 42-5191 

Caixa Postal — 3932
Direção do Dr. Pedro Olavo de Menezes

a c o r d e o n
SEM MESTRE 

Chegaram os novos méto- 
r'_,s para Acordeon do pro
les? ir Heinz Feldmann, mé- 
odo prático para aprender 

mestre.
O mais moderno da atuali

dade.
A venda em todas as ca- 

c-s de musica. Editores: 
CASA RIVERA, Rua da 

Carioca, 57. Rio — Remete- 
in^s pelo Reembolso Postal 
CrS 50,00,

Continuava e- 
migraçio de
judeus

ADEN, 19 (U.P.E — As auto
ridades britânicas neste prote- 
rorado da Arabia teme -d 
distúrbios, devido a chegada de 
centenas de judeus vindos do 
Yemem e que pretendem seguir 
rumo a Palestina. O governa
dor da colonia solicitou do go
verno do Yemem que ponha 
fim a essa emigração, mas, a- 
pesar de tudo os israelitas conti
nuam chegando.

HOMENS
ENFRAQUECIDOS 

VELHICE PRECOCE 
IMPOTÊNCIA 

O homem deve conservar 
suas forças juvenis; deve per
manecer viril porque as ma
nifestações da potência se
xual não pertencem senão á 
juventude. A velhice não tem 
idade. Existe uma só mocida
de sexual e a um dado mo
mento está se perde. Este mo - 
mento deve ser retardado a 
todo euslo, porque traz sem
pre uma côrte infinita de 
misérias.

F A L U S T O N
COMPRIMIDOS 

RENOVA AS FORÇAS DA 
VIDA

FALUSTON, o medicamen
to mais completo, á base de: 
testículos, cerebro, hipofjse, 
pancreas, tiroide, timus, su- 
prarrenal,, bromidrato de qui 
nino,, catuaba, marapuama e 
damiana.

F A L U S T O N
é uin produto da SocTFarma- 

ceutica Virmona Ltda.
EM TODAS AS FARMA- 

CIAS E DROGARIAS
Remessa pelo reembolso — 
Quantidade minirna 3 vidros 
Pedidos aos distribuidores ex

clusivos no Estado de 
São Paulo:

SOC. COMERCIAL O. F.
DE OLIVEIRA LTDA. 

Rua Senador Feijó n° 29 — 
4° — sala 416 — Telefone, 

8-9072 — SAO PAULO

“CAHIERS DU NORD” —
A revista francesa “ Cahiers 
du Nord” publicou há algum 
tempo um numero dedicado ás 
literaturas portuguesa e bra
sileira. Entre os escritores in
cluídos nessa antologia con
tam-se: Raul Bopp, Jorge
Amado. Augusto Frederico 
Schmidt, Carlos Druimmond de 
Andrade, José Lins do Rego e 
Erico Veríssimo.

NOVO LIVRO DE AGATHA 
CHRISTIE — A já volumosa 
e tão apreciada Coleção Ama
rela da Editora Globo, forma
da de livros policiais, acaba de 
ser enriquecida com mais uma 
obra de Agatha Christie, a fa- 
■mosa escritora inglesa. Tra
ta-Se de “ O Segredo de Chim- 
neys” , romance policial de en
trecho empolgante. Da mesma 
autora e na mesma coleção 
aparecerá em breve a novela 
de mistério “ O Adversário Se 
ereto” . ‘

“ LE TESTAMENT SPIRI- 
TUEL” — Será êste o titulo 
do próximo livro de André Gi- 
de. A julgar por alguns tre
chos já publicados, trata-se de 
um livro irreverente e ateu, 
e.mi que o escritor francês lau
reado com o Prêmio Nobel ain
da não ge liberta, embora já 
septuagenário, dos amargorés 
de sua tragédia intima.

“RETRATO NUM ESPE
LHO” — A propósito dêste 
livro do grande escritor inglês 
Charles Morgan, há pouco lan 
çado pela Editora Globo em 
primorosa tradução, escreveu 
o romancista José Geraldo Vi 
eira no “Jornal de Noticias* 
de São Paulo: “Parece que a 
arte de Morgan é tão sensível, 
seu fenômeno de captação se 
insere tão alto nã esfera dos 
sentimentos, que o seu mundo 
novelistico, não sendo do povo, 
da rua, do cotidiano, será já, 
antecipadamente, a atmosfera 
que o povo, melhorado, quere 
ria ter em seus devaneios liri 
cos. De fato o esquecimento e 
a fuga á realidade trivial e du
ra dã existência e a busca de 
estados de alma, de lirismo, de 
consciência, de livre arbitrio, 
de remorso canônico em almas 
ás voltas não com a fome, o 
frio, o trabalho, as injustiças, 
mas ás voltas sim com casos 
psíquicos, sentimentais, reli
giosos, com escrúpulos de es
tética e de situaçõfes, consti
tuem a clave e o diapasão da 
constante literária de Morgan”

BALANÇO DAS PUBLICA
ÇÕES GLOBO — Para se fa
zer uma idéia do ponto a que 
já chegaram as atividades edi
toriais no Brasil, haja vista o 
balanço dos lançamentos da 
Editora Globo em 1948. Pu
blicou o grande estabelecimen
to gaúcho, no ano passado, um 
total de 95 volumes, sendo 44 
primeiras edições e 51 reedi
ções. A média mensal de lan- 
amentos, portanto, foi de 8 

volumes, o que vem a dar um 
volume para cada 3 ou 4 dias. 
Verdade é. que nesse total es
tão computadas algumas pu
blicações em forma de revista. 
co.To a “ Província de São Pe
dro” e os cadernos da coleção 
“ A Mulher e o Lar” . Mas nem 
por isso enfraquece a idéia de 
pujança que desperta o traba
lho dessa empresa a serviço da 
cultura nacional. As coleções 
contempladas com o maior nu
mero de volumes foram a “ No
bel” e a de “Livros Didáticos" 
cada uma delas com 15 lança
mentos .

O lamentável é que o mer-

t í i Lição X V I
Aureliano Medeiros, FILHO

Julgamos que para o nosso 
modesto trabalho, não é sufi
ciente o numero de frases c— 
tadas em outras lições,, pelo 
unico motivo de termos, ainda, 
muitos casos que necessitam 
de esclarecimentos mais minu
ciosos, ei-los:

— PREVINE SE AOS ES
TRANHOS QLE E’ PROIBI
DA A ENTRADA, (Sem cra
se) sendo esta expressão cor
retíssima. Podemos, também, 
dizer: — PKEViNE-SE AOS 
ESTRANHOS QUE E* PROI-

DA. Aqui, somos forçados a 
uma rigorosa concordância en
tre os vocábulos — PROIBI
DA e ENTRADA — por cau
sa do artigo — A — que an
tecede ao substantivo feminino 
— ENTRADA. O bom enten- 
dedor deve observar que para 
estes dois casos não houve 
crase.

— EM — E’ PROIBIDA A’ 
ENTRADÀ, (erro de crase) 
conforme se lê em algumas 
repart'Ç ês, onde há gente

( ilustre, pessoas até portadoras 
BIDO ENTRADA ou que Se de diplomas, exibindo um cus- 
acha INTERDITA A EN- toso anél de formatura, é co- 
TRADA. (Sem crase). ■ .rr.tum o uso imperdoável do

— Em — E’ PROIBIDO acento sobre o — A — que so
(Sem crase).
— E’ PROIBIDO 

ENTRADA, nota-se que o su
bstantivo — ENTRADA -— 

mesta construção exige que o 
adjetivo — PROIBIDO — to
me a fornta neutra, ficando 
invariável. Deve i os, portan
to, escrever correiamente: — 
PROIBIDO — e não — PROI
BIDA.

— E’ PROIBIDA A ENTRA-

O senhor fica 
sonolento depois das re
feições ? Isso é sintoma 
de uma digestão pouco 
normal. Convem nesse ca
so tomar uma dose de 
SAL DE UVAS PICOT 
em meio copo de agua. 
Altamente d gestivo, tira 
• peso do estômago e 
alivia a cabeça.

S A L  e *  U V A S

PI CO T
kinescAn k  t g o s t o s o

EM V ID R O S  DE 
3 TA M A N H O S

d i g e s t i v o
LAXANTE 

ANTIACIDO

REFRESCANTE- ESTOM ACAL- S A B O R O S f

j DR. AL VARO VIEIRA
| Chefe Clinic# Cirúrgica 
| do Hospital Miguel 

Couto
I CIRURGIA GERAL 
i DOENÇAS DE SENHORAS 
| ELETRICIDADE MEDICA 
| Consnltorio: Av. Duque
| de Caxias, 198 (Torreo)
| Das 10 ás 12 e 14 i s II 
i horas — Fone: 1284 

Residência: Av. Ge túlio |
i Vargas, 704 — Foae: 1423

L E IA M  O 
“ Diário de N atal’

cado brasileiro parece não es
tar comportando esse ritmo ex
traordinário de produção de li
vros. Agora que temos gran
des editoras, não temos ainda 
numerosos leitores capazes de 
situar.o consumo de livros á 
altura da sua produção. Em 
virtude dêsse desequilíbrio, 
talvez passageiro, as editoras 
nacionais serão obrigadas a 
restringir neste ano os seus 
programas editoriais E1 
triste realidade.

antepõe ao substantivo femi
nino — ENTRADA, — nota- • 
damente, quando não existe 
redução de sons.

— Entre diversos escolares 
e apreciadores de romances, 
literatura, historia, etc., é, 
também, vulgar o hábito incor
reto da crase nas capas de
eus livros e cadernos, como:
— ESTE LIVRO PERTEN

CE A’ ANTONIO ou ESTE 
CADERNO PERTENiCE A ’ 
MANOEL. Pois, Antonio e 
Manoel são substantivos mas
culinos, o que seria absurde o
— A — acentuado.

— Tratando-se, porem, de
nomes femininos, neste caso é 
justificável a crase, apenas em 
lingaugam puramente familiar, 
porque na intimidade, podemos 
dizer: A JULIA VOLTOU
CEDO. E* por isso que escre
vemos — ESTE LIVRO PER
TENCE A ’ JULIA, embora 
não seja obrigatorio o uso da 
crase, uma vêz que temos a 
liberdade de acentuarmos ou 
não aquele — A —-, exceto 
quando o nome proprio de pes
soa vem seguido de sobrenome, 
como:

— ESTA REGUA PERTEN
CE A ASTA MEDEIROS, 
(semi crase) sendo que o — 
A — anteposto ao substanti
vo feminino — ASTA —, exer
ce aqui as funções de simples 
preposição.

Outro caso: — ESTA ME
DALHA PERTENCEU A ANI
TA GARIBALDI. Não pode
mos, também, acentuar este
— A —, porque nesta citação 
eixa de haver qualquer inti- 
nidade que nos permita fazer 
so do artigo — A — antes do 
iome proprio daquela heroina 
jrasileira. Pois, ninguém de 
>ôa  fé_ gramatical, dirá: A 
ÍNITA GARIBALDI FOI DE 
?ATO UMA GRANDE HE- 
ÍOINA BRASILEIRA, mas. 
simplesmente — ANITA GA- 
UBALDI foi de fato uma 
rande heroina brasileira. Eis

r razão lógica, porque não 
icentuamos aquele — A — 
mtepôsto ao substantivo ie- 
ndnino — ANITA.

— Não obstante a estes en
sinamentos, é correto escre- 
vér-se: (com crase) — ESTE 
Ll|V!RO PERTENCE A’ ALU- 
MA ZÉLIA MEDEIROS, por
que dizemos: A ALUNA ZE- 
LIA MEDEIROS E’ APLICA
DA EM SEUS ESTUDOS.

— E, não se diga — que o 
douto prof. Aires da Mata 
Machado Filho faltou com a 
verdade, quando escreveu: “ A 
crase é casca de banana em 
que tem escorregado muito ca
valheiro ilustre” . (Escrever

I Certo. Primeira Série. Pag. 
26).



20 DÍ MARÇO DK 1949

Criação d e . »
(Continuação do Suplemento)
também, dentro em breve, 
urn grande criador de peru’s 
abastecendo totalmente não 
só o seu proprio mercado in
terno ,como também o exte
rior, se cada avicultor dedi
casse a essas aves um pouco 
da sua atenção.

O peru’ é criado bem em 
tdas as regiões do pais, bas
tando apenas que se lhe dis
pense certos cuidados espe
ciais, principalmente nos 
três primeiros meses de nas
cidos, cuidados esses que são 
suficiqntemente recompen^ 
sado pelo valor economico de 
sua carne nos grandes cen
tros consumidores.

Em noso pais as raças que 
melhor se recomendam para 
a criação são: “Mammouth
bronzeado ”e a “White Hol- 
land” ou o Holandês branco.

A primeira oíerece um 
maior rendimento em carne 
do que a segunda, mas a car
ne desta é mais tenra e mais 
saborosa.

Os peru’s da raça “Mam
mouth bronzeada” alcançam, 
ao cabo de um ano, o peso de 
15 quilos e as peruas de 8 a 
9 quilos. Em regime de en
gorda, os machos adultos che 
gam mesmo a 18 quilos, % as 
fêmeas a 10 quilos, enquanto 
que 'as aves das raças ‘‘White 
Holland” não ultrapassam, os 
machos, de 11 a 12,5 quilos, e 
as fêmeas 7 a 8 quilos.

Para que se possam desen
volver os peru’s necessitam 
de terrenos amplos isentos de 
humidade, onde tenham li
berdade de se locomover em 
busca de alimentos e onde 
haja abrigos que os resguar
dem dos ventos e das chuvas, 
por ocasião das intemperies.

Esses abrigos devem ser 
construídos de modo a ser, 
sempre que preciso, facilmen 
te desinfetados e neles colo- 
car-se-ão bebedouros e come- 
douros higiênicos onde todas 
as manhãs e á tardinha se
rão depositados rações de 
grãos farelos e verduras.

No regime de engorda, é 
. conveniente administrar-lhes 

rações ricas em hidratos de 
carbonos, compostes princi- 
palmente de batatas cozidas, 
fubá de milho, remoido de 
trigo, mandioca, cevada a- 
veia, além de leite desnatado 
e verduras.

Afim de evitar brigas en
tre as aves torna-se necessá
rio que os comedouros sejam 
amplos e que nos abrigos os 
poleiros sejam construídos 
a mesma altura, -pois os pe
rus costumam lutar entre si 
para se colocar nas posições 
mais altas.

Cada peru’ pode ter em 
sua companhia cerca de quin
ze peruas. Quando o numero 
de femeas ultrapassa esse to
tal, a criação deve ser divi
didos em lotes, em parques 
separados, para que não haja 
luta entre machos e uma bai 
xa de fertilidade nos ovos, 
pois o vencedor não permite 
o acasalamento do vencido 
com as fêmeas e ele proprio 
não poderá cobrir maior nu
mero de peruas do que aque
le, sem risco de grande esgo
tamento.

Caso as condições locais não 
facultem a instalação de mais 
de um parque, poder-se-á co 
locar, todos os dias, um ma
cho com as fêmeas, prenden
do-se o outro.

Cada perua põe anualmen-

\
Não devem permanecer em 

locais húmidos, nem forte
mente batidos pelo sol, só se 
os deixando soltos quando o 
tepo estiver bom e recolhen- 
do-se-os ao entardecer aos > 
abrigos, que serão exclusivos 
e independentes das outras 
aves.

Chuvas e ventos fortes são 
causas que muito contribuem 
para a mortalidade dos pe- 
rusinhos.

No primeiro dia após o seu 
nascimento os perusinhos não 
devem receber como alimen
tação senão agua límpida.

tamente com ar criação artifi
cial segundo as mais recen
tes experiencias, oferece me
lhores resultados do que a 
incubação natural.

Os cuidados a serem ob
servados com a incubação ar
tificial de ovos de perua são 
quasi os mesmos que se ob
servam por ocasião da incu
bação dos pintos. A tempera
tura deverá ser regulada, i- 
nicialmente entre 101 e 101°,5 
F, chegando-se gradualmente 
até ao fim da incubação, que 
é também de 28 dias, á tem
peratura de 102 a 103° F. Os 
ovos serão virados duas a

três vezes por dia e inspe- i 
cionados no nono e no décimo 
oitavo dia, retirando-se a- 
queles que estiverem claros 
ou gorados. A partir do 23° 
dia os ovos não serão mais 
tocado, devendo os perusinhos 
após nascidos, ainda perma
necer na chocadeira por mais 
24 horas, removendo-se-os 
depois para crhadeiras aque
cidas.

Os perusinhos, durante suas 
primeiras semanas de vida, 
requerem cuidados extraor
dinários e especiais e nestes 
reside todo o exito da criação 
das outras aves.

te cerca de 30 a 40 ovos ou 
mesmo mais, caso não fique 
choca, o que se consegue co
locando,se-a, logo após t rmi- 
nada a, época da postura, em 
uma pequena gaiola de 1,20 
m. de comprimento, por 0,90 
m. de largura, situada um 
pouco acima do solo e onde 
poderão permanecer 3 a 4 
aves de cada vez.

Geralmente, após a idade 
de quatro anos, a postura de
clina, não devendo 'as aves 
ser conservadas além dessa 
idade, atendendo-se ainda que 
sua carne se torna dura e 
pouco saborosa.

A incubação dos ovos pode 
ser feita natural ou artifici
almente. A incubação natu
ral não oferece dificuldades 
especiais, podendo cada pe
rua cobrir cerca de 15 ovos, 
sendo o periodo de incubação
em media de 28 dias. i*_

Os locais onde se instala
rão os ninhos devem ser com 
pletamente isolados das outras 
aves e convenientemente a- 
brigados. E’ aconselhável pul 
veriza-los antes de nelès se 
colocar os ovos, bem como a 
perua, com fluoreto ‘de sodio, 
piretro ou DDT.

Aincubação artificial jun-

- , -v .

...está entregue a homens de confiança!
Aerovias Brasil orgulha-se de possuir um quadro de pilotos 
vigorosamente selecionados. Nossos capitães do espaço são 
homens técnica e fisicamente capacitados para a tarefa 
de grande responsabilidade que pesa sôbre seus ombros. 
Quem embarca num dos nossos possantes aparelhos — e 
são milhares e milhares de pessoas! -  pode fazê-lo com 
a certeza de que será conduzido por mãos dignas de tôda 
a confiança. Por isso -  e tudo mais que Aerovias Brasil 
oferece para seu “conforto aéreo” — também o senhor dirá, 
ao desembarcar, concordando com o que dizem os demais 
passageiros: “ Foi uma ótima viagem!”

Nossas rotas cobrem os quatro pontos car
deais, ligando o Rio ao Brasil to Brasil a 
todo o Continente Americano. Ao planejar 
sua viagem, consulte o nosso agente: for- 
necer-ihe-á todos os informes que desejar.

AGÊNCIAS NAS SEGUINTES CIDADES: 
Anápolis - Aracaju - Araguari - Belém * Belo 
Horizonte * Carolina - Curitiba • Foríale.a 
Go ânia - Maceió Natal - P<»rto Alegre 
Põrto Nacional - Rio de Janeiro - Recife 
Salvador - SSo Luís - S3o Paulo - Uberaba 
U-eriândia - V ióti» - Ilhéus ■ Londrina 
Pedro Afonso - Poço d? Caldas - Parnaíba 
Santarém • Maná s - Paramaribo - Port of

V
Ksf*v
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IMPORTADORA SEVERINO ALVES BILA S. A.
Exercido de 1948 -  Relatorio da Diretoriar

s

O

Como preeeitúam às Leis e os nossos Estatutos, temos o pra
zer especial de apresentar o relatorio do exercício de 1948, com 
as indispensáveis análises das ocorrências administrativas.

VENDAS: — Alcançamos a cifra de Cr.$ '14.728.284,00, con
tra Cr.$ 14.951.337,00, de 1947. Convém porém, ressaltar que hou
ve grande falta de estoque de mercadorias de importação, atin
gindo cerca de Cr.S 5.000.000,00, a diferença de vendas. Mesmo, as
sim, nos demais produtos conseguimos quasi anular a diferença 
citada.

As perspectivas são animadoras para em 1949 ultrapassarmos 
muito o total de 1948.

DESPESAS: —  Foi de Cr.$ 2.264.398,30, sendo “ Pessoal” . . .  
Cr.$ 331.365,00 e “ Despesas Gerais” , Cr.S 1.933.033,00, que dá 
0,2% e 13%, respectivamente, s/o movimento total de vendas, o 
que reputamos normal.

DIVIDENDO: — Tivemos um lucro líquido d e . . . . .................
Cr.$ 1.718.771,20, do qual retiramos Cr.$ 343.019,80, para “ Fun
do de Reserva” , e Cr.S 3.677,00 para a “ Conta de Prejuízo” , 
dando consequentemente Cr.S 1.372.074,40, para dividendo.

Coube a cada ação de Cr.S 10.000,00 Cr.$ 3.430,20 ou seja 
34%, que julgamos magnifico.

AUMENTO DE CAPITAL: — E’ motivo de desvanecimento 
existir a vontade unânime dos acionistas para ampliação do ca
pital social em mais Cr.S 2.000.000,00, atingindo p orta n to ...... .
Cr.S 6.000.000,00.

Será fato brevemente consumado e serão outras as nossas 
possibilidades comerciais.

CONSELHO FISCAL: — Somos reconhecidos e agradecidos 
a colaboração prestada, da qual não podemos prescindir.

FUNCIONÁRIOS: — Estão atendendo plenamente aos servi - 
uns tiveram seus salários aumentados e todos receberamços e 

gratificações.
Temos um vendedor para que maior contacto seja mantido 

com a íreguezia.
TRANSFERENCIA DE AÇÕES: — Houve somente a seguinte:
De Jaime Nobrega, para José Avelino Alves — 6.
DIRETORIA: — Sem modificações.
OBRIGAÇÕES DE GUERRA: — Continuam em nosso poder 

aguardando oportunidade para vendê-las.
OFICINA MECANICA: — O prédio está construído e a sua 

crescente valorização, compensará a vultosa inversão de capi
tal. O funcionamento da oficina depende exclusivamente do re
cebimento das máquinas pedidas por intermédio da General Mo
tors do Brasil S. A.

POSTO CALORIC: — Está em plena atividade, desde 4 de 
Outubro, com resultados satisfatórios. Sua instalação é numa de 
pendencia de nossa oficina, sem prejuízo desta. Nêle vendemos, 
gasolina, oleo, peças e tudo para automovel.

CONTA DE PREJUÍZO: — Conforme dissemos noutro lo
cal, foi para a mesma Cr.S 3.677,00, que com Cr.S 24.777,10, dos 
exercícios de 1946 e 1947, forma o total de Cr.$ 28.454,10. As 
vendas em igual período subiram a Cr.$ 35.458.185,30, o que 
atesta não só uma acertada e cuidadosa politica de crédito 
venda, como também demonstra quanto conosco colaboraram 
os nossos bons fregueses, de quem dependemos para continua 
ção de melhores negócios e para os quais tudo faremos no sen
tido de bem servi-los.

TRANSPORTE: — Uma caminhonete e um caminhao estão 
fazendo com apreciável economia e presteza os nossos transpor- 
tes. Nêles teremos uma fonte de lucro.

FILIAL: __ Depois de aumentado o capital, não será desca

bida ã idéia de procurarmos novos mercados. E’ uma oportuni
dade de ascenção para os funcionários que trabalham com dedi
cação e zelo e a certeza da realização de maiores negócios e de 
que melhores dividendos poderão ser oferecidos.

NOVA REPRESENTAÇÃO: — Estamos trabalhando há 3 
meses como distribuidores para todo o Estado do Rio Grande do 
Norte, com a poderosa organização “ The Caloric Company” , 
vendedora de querozener gazolina. diesel e lubrificantes em geral.

Tal representação tem entre outros méritos, o de completar 
o círculo de produtos do ramo automobilístico.

A coneurrencia, é, pode-se dizer, violenta, contudo estamos 
alegres com os resultados até agora obtidos.

Temos esperança de quando tivermos completado o nosso 
serviço no interior, podermos apresentar resultados ainda mais 
satisfatórios.

OUTROS REPRESENTADOS: — General Motors do Brasil
S. A „ Cia. Antartica Paulista, Cia. de Propaganda Administração 
e Comercio (distribuídos da Blacktone & Cia. Ltda., Indústria e 
Pneumáticos Firestone S. A., Indian Motocycle Co., nossos agra
decimentos pelas atenções dispensadas e nossa afirmação de me
lhores negocios, com suas preciosas colaborações.

SEVERINO ALVES BILA: Prestamos mais uma vez a
nossa homenagem, dizendo que estamos convencidos de que os 
homens de sua envergadura moral, de sua capacidade realiza
dora, de sua lealdade em todas as horas, de sua bondade perma
nente, não morrem, porque dia a dia mais vivos estão no meio 
de seus amigos e admiradores.

Os nossos empreendimentos serão sempre pelos caminhos que 
ele traçou.

CONCLUSÃO: — Não deve haver mais dúvida de que tudo 
é possível fazer onde há harmonia de pontos de vistas e o resul 
tado da conjugação de esforços, é sempre o bem estar da socie 
dade.

Congratulamo-nos com todos os componentes da Importado
ra e de todos esperamos uma palavra de fé e atos de colabora
ção proveitosa.

Assim, a Importadora, terá o destino para o qual foi feita: 
— comerciar honestamente e vencer.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DA IMPORTA 
DORA SEVERINO ALVES BILA S.A., REALIZADA 

EM 11 DE MARÇO DE 1949

Aos onze dias do mês de março de 1949, reunidos em pri
meira ccíhvocação na Séde Social, à Rua Silva Jardim, 86 — ter- 
reo, às 16 horas, acionistas da Importadora Severino Alves Bila 
S. A., que representavam o total do capital social, todo êle com 
direito de voto, como se verificou de suas assinaturas, à fls. 8-V, 
9 e 9-V, do Livro de Presença, com as declarações exigidas no 
art. 92, do decreto-lei n. 2.627, de 1940

O Diretor Presidente, sr. Florencio Luciano, convidou o sr. 
Alfredo Maciei F. Melo, para secretário, conforme o artigo 16, 
§ Unico dos Estatutos.

Constituída, aseim, a Mesa, o Presidente declarou instalada 
a Assembléia Geral Ordinaria, a qual, acrescentou fôra regular
mente convocada por anúncios publicados no orgão oficial do 
Estado, “ A Republica, dos dias 5, 6 e 8 de março de 1949, anún
cio que é deste teôr: — “ Importadora Severino Alves Bila S. A. 
Primeira convocação. São convidados todos os acionistas da Im
portadora Severino Alves Bila S. A., a se reunirem em Assem
bléia Geral Ordinaria, a realizar-se no dia 11 de março de 1949,

M
as 16 horas, na Séde Social da referida Empresa, em Natal, à 
Rua Silva Jardim, 86 térreo, para aprovação do balanço do 
exercício de 1948, a eleição do Conselho Fiscal, parra o ano de 
194P e da Diretoria para os anos de 1949/51. Natal. 4 de março 
de 1949. — A Diretoria” .

Também declarou que fôra feito regularmente o anúncio se
guinte: — nos dias 5, 6 e 8 de Fevereiro de 1949, deste teôr: — 

Importadora Severino Alves Bila S. A. Aviso. Conforme os 
termos da lei ficam avisados os srs. acionistas desta Sociedade, 
que se acham à sua disposição para exame e fiscalização, os se
guintes documentos: ««- a) relatorio da diretoria s/o exercício 
de 1948. b) copia do balanço e da conta “ lucros e perdas” , c) 
parecer do Conselho Fiscal. Natal, 4 de Fevereiro de 1949. A 
Diretoria” .

Disse que tendo sido feitas todas as publicações conforme 
determina o art. 99, a Assembléia podia deliberar sôbre os as
suntos para os quais fôra convocada.

E determinou-me em seguida que como secretário, eu pro
cedesse a leitura do relatório da diretoria, balanço, contas de 
“ lucros e perdas”  e parecer do conselho fiscal.

Finda a leitura, o Presidente submeteu estes documentos a 
discussão e como ninguém quizesse usar da palavra, postos em 
votação, verificou-se terem os mesmos sido aprovados por una
nimidade, abstendo-se de votar os membros da diretoria e do 
conselho fiscal.

O Presidente de acordò com o art. 18 dos Estatutos comu
nicou a distribuição para dividendo de 80% (oitenta por cento) 
do lucro liquido ou seja Cr.S 3.430,20 (tres mil quatrocentos e 
trinta cruzeiros e vinte centavos) por ação de Cr.S 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros), sobre o qual se manifestara favoravelmente o 
Conselho Fiscal,

Procedeu-se então, em seguida a eleição do Conselho Fiscal 
para o exercício de 1949, cujo resultado foi o seguinte: — efe
tivos Ademar Cirilo da Silva, João Medeiros e José Cavalcante 
Melo e suplentes Epifanio Dias Fernandes, Antonio Costa e João 
Lúcio Fonseca.

Procedeu-se também, a eleição para a Diretoria para o pe
ríodo de 1949 a 1951, tendo sido reeleitos para Diretor-Presiden- 
te, o sr. Florencio Luciano, para Diretor-Gerente o sr. Othon de 
Oliveira, para Diretor-Comercial o sr. Anísio Leite e para Di- 
retor-Tesoureiro, o sr. Cirilo Santos.

Nada mais havendo a tratar e encerrando a fls. 9-v do li
vro de presença, com a assinatura do Presidente e a minha, a 
sessão foi suspensa pelo tempo necessário a lavratura desta ata, 
no livro proprio, por mim Secretário, e reaberta a sessão foi a 
mesma ata lida e aprovada e vai ser assinada pelos acionistas 
presentes.

a) Florencio Luciano 
Othon de Oliveira 
Cirilo Santos 
José Avelino Alves 
Anísio Leite
Nival Nery Moura Camara 
Alfredo Maciel F. Melo 
Jacy Cirilo da Silva 
João Medeiros 
Colombo Cirilo da Silva 
João da Silva Vieira 
Djalma Aranha Marinho

BALANÇO DA IMPORTADORA SEVERINO ALVES BILA, S. A. — EM 31 DE DEZEMBRO DE 1948
—  P A S S I V O  —A T I V O  —

DISPONÍVEL:

Caixa e B a n cos ...........................
REALISAVEL A CURTO PRASO

Títulos e contas a receber . . 
Estoque geral de mercadorias 

REALISAVEL A LONGO PRASO
.Caução luz, te l.............................
Apólices, ações . . . .  
Obrigações de guerra .. . , j_.
Títulos Capitalisações..............
Ret. L u c r o s .............................. .
Garantias Diversas 

IMOBILIS ADO
Im óv e is ................................... •
Móveis e utensílios...................
Máquinas e F e r r a ....................
Carros em se rv iço s ............•
Móveis Oficina e outros

Cr.$

231,916,60

4,775,847,80 
1 622 337,70

Total Ativo co rren te .............
COMPENSAÇÃO

Pneus e Camaras em cons. 
Cobrança — c/alheia ..

3.009.00 
4.000,00

153.600,00
1.560.00 

78.901,80 
2 0 .000,00

835.210,30
92.448,50
69,840,60
79.099,40
30.073,70

643.473,60
9.362,60

Total A t iv o ...........................................................
Florencio Luciano — Dir.-Presidente 
Anisio Leite — Dir.-Presidente______

261.070,80

1.106.672,50

7,997.845,40

652.836,20 

8 650.681,60

EXIGIVEL — CURTO PRASO

Títulos a Pagar ,. 
Bancos — Saques 
Dividendos

LONGO PRASO

Govêrno — c/Retenção 
Resp. Favor Terceiros 
Depósitos acionistas . 

NÃO EXIGIVEL
Capital Registrado .. 
Reserva Geral

Totai Passivo corrente

COMPENSAÇÃO

Indústria de Pneumáticos Firestone, S. A. — c/consg. 
Cia. Antartica Paulista — c/cob ....................................

Cirilo Santos — Dir. Tesoureiro
Oton de Oliveira • 
Alfredo Maciei F.

Cr.$

1.048.Í79.40
514.795,10

1.372.074,40

78.901,802 0 . 000,00
119.299,90

4.000,000,00
844.594,80

7 997.845,40

643.473,60
9.362,60

8.650.681,60

— Dir.-Gerente
Melo — Contador Reg. 55323

1 j-iâaèfc-ii'

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS DA IMPORTADORA SEVERINO ALVES BILA
—  D E B I T O

DESPESAS GERAIS
IMPOSTOS .....................
DESPESAS PESSOAL 
CONTRIBUIÇÕES I. A. 
TÍTULOS A RECEBER 
FUNDCT DE RESERVA 
CONTAS RESULTADO

P. C.

Cr.S 1.199.218,70
719.078.80 
331.365,00

14,735,80
*3.677,00

343.019.80 
1.372.074,40

Cr.$ 3.983.169,50

S. A. — em 31 de Dezembro de 1948 
— C R E D I T  O —

Lucro bruto verificado nas operações das seguintes contas:

CARROS NOVOS, PEÇAS E ACCESSORIOS, OLEO E 
GRAXA. PNEUS E CAMARAS, REFRIGERADORES, 
TINTAS PRODUTOS ANTARTICA, INDIAN, CALORIC, 
MOTORES LISTER E BLACKSTONE E OUTROS Cr.S 3 983.169,50

Cr.S 3 983,169.50

PARECER DO CONSELHO FISCAL
_  n  i i . .  ai Aa IMPORTADORA SEVERINO ALVES BILA, S. A., tendo examinado o relatório,

balanço Ldlde 1948, e tendo encontrado tndo na devida ordem, são de parecer ,u e  os mesmos devem ser

aprovados pela assemblãia *eral. Natal, 11 de Março de 1949 ^  ^  DA SILVA

JOÃO MEDEIROS 
JOSE’ CAVALCANTI MELO

• '- v* u ,
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Os animais também teriam alma
# * '•

Um cachorro “apareceu” em sessões espiritas, soltou ganidos e 
fez festinhas aos presentes-Outros casos^ sensacionais de espiri
tismo, curas espantosas e experiencias da “voz direta” dos espíritos

S. PAULO, 15 (Meridional) , 
— Passou por São Paulo, com 
destino á Alta Paulista, o co
nhecido conferencista espirita 
e representante da “ Revista 
Internacional do Espiritismo” , 
sr. Urbano de Assis Xavier. 
Informada de que o mesmo ha
via presenciado insolitos fenô
menos de materialização nesta 
capital, na presença de pessoas 
do mais alto. destaque dos nos
sos meios sociais, a nossa re
portagem» procurou ouvi-lo a 
respeito.

“ Tenho presenciado fenôme
nos os mais diversos — decla
rou-nos — não apenas aqui, na 
capital, como em varias ou
tras cidades do Estado e do 
pais. Os mais inpressionaníes 
são os de “ voz direta” , em que 
os espíritos falam com os as
sistentes sem a interferencia 
de médiuns. Entre 1938 e 39, 
aqui, em São Paulo, tive opor
tunidade de participar de um 
grupo de experimentadores 
que se reuniam na residência 
do meu amigo particular sr. 
Odilon Negrão, funcionário da 
Imprema Oficial, e então re
sidente á rua Agostinho Go
mes no Ipiranga. Sua esposa, 
dona Hilda, é excelente mé
dium de materialização e voz 
direta, e contavamos ainda, no 
grupo, o saudoso mediuim e 
medico paranaense dr. Luiz 
Parigot de Souza. Faziam 
parte do grupo os srs. Antonio 
de Castilho, Alipio Couto, Wan- 
dyck de Freitas, jornalista 
muito conhecido nesta cap tal, 
e a sra. Maria Gianini Nova- 
zzi diretora do Abrigo Batui- 
ra, de Poá. Nessa ocasião, que 
considero uma das mais felizes 
da minha vida, tive a ventura 
de a ar mais de doze vezes 
com o espirito de um meu ir
mão. o engenheiro Adhemar de 
As-is Xavier, falecido em 1934, 
,;uando a serviço da rodovia 
Rio-Bahia. A voz, vibrando no 
espaço, sem intermediários, era 
períeitamente reconhecivel. 
Falei ainda varias vezes com 
o espirito do meu querido ami
go Cairbar Schutel, fundador 
da “Revista Internacional do 
Espiritismo” , e com o espiri

to da sua esposa. Mais recen-1 
temente, passando por São Pau | 
lo, fiz uma visita ao meu ami
go jOdilon Negrão, e resolve
mos improvisar uma sessão. 
Manifestou-se então o espiri
to do meu amigo Ivan de Al
buquerque, falecido na Alta 
Paulista em. 1945, e quando, de
pois de reconhecer-lhe a voz, 
pensei em lhe perguntar pelas 
circunstancias da sua morto 
ele captou e respondeu pronta
mente ao meu pensamento. A 
mediunidade de dona Hilda Ne
grão continua, portanto, em 
franca atividade, com os me
lhores resultados” .
ESPANTOSOS FEN0MEN03

DE CURA
“ Em agosto de 1939 — pros

seguiu o sr. Ubaldo de Assia 
Xavier — meu irmão Adhemar 
me disse, pela voz direta, que 
sua viuva, dona Caeilda Cunha 
Xavier, amanuense do Minis
tério da Agricultura, residente 
na Capital Federal, estava í»  
zendo uma estação de repouso, 
e que sua segunda filha, Ma- 
riza, encontrava-se adoentada, 
mas sem gravidade. Eu não 
linha o endereço de minha cu
nhada, que o esp rito, então.

T EC M G R A FIC JI S . A ,1

TEC
'  (u d y fa A a  a 4 - aÀ& A. Ç \ à p a z 4 .

MASSA PARA ROLOS, NUMERADORES, 
TIPOS, PÓ PARA ALTO RELEVO, OURO 
PARA DOURAÇÃO, COLA, CUNHAS 
E CHAVES, E TUDO CON CERN EN TE  
ÀS ARTES GRÁFICAS, INCLUSIVE  

MÁQUINAS PARA IMPRESSÃO.
PEÇAM CATÁLOGOS

«TENDEMOS PELO REEMBOLSO POSTAI
MATRIZ r AV. N. SENHORA DE FÁTIMA, 86-A 

C. Postal 3344 • RIO DE JANEIRO 
F IL IA L : R U A  S IL V E IR A  M A R TIN S , 3 00  

C. Postal 3420 - SÃO PAULO

me deu, pela voz direta. Em j 
dezembro desse mesmo ano» 
viajando para a Bahia, procu
rei-a o Rio, encontrando-a no 
endereço fornecido pelo espi
rito. Caeilda confirmou todas 
as informações que Adhemar 
me havia dado a respeito da 
situação dela e das filhas, 
acrescentando,, com lagrimas 
nos olhos, que Mariza, sua se
gunda filha, estava atacada pe
lo mal de-Hansen. Realmente, 
a menina apresentava feias 
cr.ancha.s cinzentas pelo corpo, 
dotadas de insensibilidade. Os 
exames, porém, levados a efei
to no Instituto de Manguinhos, 
indicaram ajsenas uma esclero- 
dermia. Resolvi, na volta, tra
zer Mariza comigo. E logo na 
primeira sessão que partici 
pei, Adhemar apareceu, com 
sua voz inconfundivel, agrade - 
cendo-me o cuidado que tivera 
com a menina e dizendo que os 
médicos não estavam certos. 
Havia consultado um. medico 
“do lado de lá” e disse que a 
menina sararia ao passar dos 
doze para os treze anos, sem 
necessidade da tratamentos. 
Em 1947, ao passar de novo 
pelo Rio, estive com minha cu
nhada. Mariza de fato, sarou 
por completo, após o periodo 
de transição, e é hoje Uma al
ta funcionaria do Ministério da 
Agricultura” .

; ESPANTOSOS CASOS
DE CURA
“ Em Gar;a, na Alta Paulis- 

; _a — continuou o sr. Urbano 
de Assis Xavier — fui deparar 
.om um caso interessante de 
mediunidade curadora, lógo 
após a dissolução do nosso 
grupo.de “ voz direta” aqui de 
São Paulo. A médium, dona 
Bernarda Torrubio, de familia 
muito conhecida na cidade, pos
sui a estranha faculdade de 
desmaterializar as partes do
entes do enfermo, que são a 
seguir materializadas no estô
mago e por ele vomitadas du
rante a sessão. Assisti a cu
ras espantosas. Certa vez, na 
companhia do jornalista Ed- 
gard de Castro Marques, da 
“A Comarca de Garça” , rios 
imeus amigos José Garibe, Gon-

çalo Assumpçfto e Riguel Ruiz, 
e do medico Auto Cândido de 
Oliveira Lima, segui de auto
móvel para a fazenda de Mor
ro Redondo, a 18 ou 24 quilô
metros da cidade, para uma 
sessão de cura do administra
dor da mesma, sr. Mendes, 
tuberculoso desenganado. O 
citado medico me confirmara 
que o estado do doente era in
curável. Pois bem, iniciados 
os trabalhos, após a prece da 
abertura a médium caiu em 
transe e logo mais vomitava 
sobre a mesa tamanha quanti
dade de sangue, que chegou a 
ensopar parcialmente três toa
lhas. Feita pelo imedico a co
lheita do material, que foi en
viado ao I.P .B ., nesta capital, 
o resultado da analise acusou 
a presença • de grande quanti
dade de bacilos de Koch. Mas, 
a médium que havia expelido o 
material não estava doente. L 
realizadas mais três sessc.es, 
a que não assisti, o sr. Men
des sarou por completo. Em 
fins de 1945, em Tupã, conver
sava eu com o*prof. Almiro 
Mendes, lente do Ginásio Gue 
des de Azevedo, de Bauru’, e 
contei-lhe esse caso. Qual não 
ioi a minha surpresa ou ouvir 
do prof, Alaniro que o admi
nistrador Mendes era o seu 
proprio pai, que com ele resi
de em Bauru’, completamente 
curado da terrivel moléstia” .
TAMBÉM OS ANIMAIS

TEEM ESPIRITO
Perguntamos ao sr. Urbano 

de Assis Xavier por um: pro
palado fenomeno de materiali
zação de animais, que se teria 
verificado nas sessões do gru
po de “voz direta” , nesta ca
pital .

“ E’ fato — respondeu-nos 
I — mas, infelizmente não o 
presenciei. Não obstante, aqui 
está” .

Exibiu-nos, então, um nu
mero da revista “ O Revela
dor” , que se editava nesta ca
pital, numero esse referente a 
novembro-dezembro de 1941, e 
que trazia um completo relato 
da sessão, feito pelo proprio 
sr. Odilon Negrão. Na reu
nião de 25 de dezembro de 1941, 
segundo o relato, o espirito do

falta de afinidades ectoplas- 
maticas, como explicou o dr. 
Paulo Leão naquela noite, não 
conseguiu manifestar-se den 
iro da corrente da sessão. Em 
vez de janeiro, voltamos a rea
lizar outro trabalho de "voz 
direta” , com o mesmo médium, 
os assistentes da sessão ante
rior e mais a sra. Elisa, mãe 
do sr. Pereira. O espirito de 
Romão Rocha dirigiu a sessão 
em sua parte técnica. Manifes-1 
taram-se quatro entidades 
dentre as quais uma deu o no
me de Qinzote. Este foi primo 
do sr. Pereira e seu compa
nheiro de infancia. Após fa 
lar ligeiramente sobre assun
tos íntimos com o seu paren
te e amigo, Quinzote afirma: 
“ Leão está na sala” . Segundos 
depois, ouvimos latidos sotur 
nos, roucos e insistentes. O 
sr. Pereira, assim como sua 
mãe, sentiram earicias nas 
mãos e nas pernas. O interes
sante foi que, enquanto Leão 
se manifestava materializado. 
Quinzote, pela voz direta, ia 
dizendo: “ Leão está satisfei
to, está-lhes fazendo festas” . 
NOVA APARIÇÃO DE LEAO

Diz ainda, o relato do sr.
_ - *----- 1

Entrevista do sr.
Luis Veiga
Divulgaremos em nossa edi

ção de amanhã uma palpipan- 
te entrevista do sr. Luis Veiga 
na qual aquele industrial re
porta-se aos motivos determi
nantes do lançamento de um 
novo tipo de café, o 31 e ao 
mesmo tempo aborda interes
santes aspectos do problema ca- 
feeiro no momento presente

Odilon Negrão, que no d»a 15 
de janeiro de 1941, em nova 
sessão, com o mediutmi Luiz 
Parigot de Souza, Leão rea
pareceu, materializado, arra
nhando fortemente o tapete 
oleado do soalho, soltando rá
pidos ganidos de alegria, an
dando, . deitando-se e espojan- 
do-se no chão. E acrescenta:

“Perfeita, em todos os seus 
intimos detalhes, essa manifes
tação!”

QUEM ERA O SR. PEREIRA
A nossa reportagem está 

informada de que o sr. Perei
ra, a que alude o relato, seria 
o sr. Osvaldo Pereira l̂e Bar
rou, irmão do governador Ade
mar de Barros. 0 cão materia
lizado, portanto teria perten
cido á familia do governador, 
e a progenitora deste presen- 
c:ara o fenorreno na residência 
do sr. Odilon Negrão.

C A S A S

ALUGA-SE a casa na praia 
de Areia Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga na Ca- 
mara Municipal.____________

ALUGA-SE ampla e confor
tável casa á Av. Rodrigues 
Alves n° 865, no bairro do Ti- 

, „ , , rol. Ver e tratar no prédio acdr. Paulo, ex-freqeuntador uo ,a(j0 no ggĝ  com 0 proprieta
grupo, anunciou que estava ] rj0 _ __________

objeto de valor a Mercearia de 
Francisco Capistrano. Tratar 
na Av, Rodrigues Alves, 658 
ou pelo telefone 20C2.

VENDE-SE ou troca-se a 
mais bem instalada Sorveteria 
de Natal e no melhor ponto 
comercial da cidade. Tratar á 
Rua Ferreira Chaves, 154.

presente aos trabalhos “a almaj VENDE-SE uma casa á Rua 
A~ —  » ío.ln Aj,. Parreiras> 233, fundos pa

ra a Policliniea. A tratar na

—  D IS T R IB U ID O R E S  —

Pedroza, Irmão & Cia. Ltda.
Rua Cel. Bonifácio, 194 —  Tel. 1099 —  Natal = R. G. Norte

de um cão” , e fê-lo diretamen 
te a um visitante, de nome Pe
reira. Prossegue nestes ter
mos o relato do sr. Odilon Ne
grão: “ Minha esposa pergun
ta-lhe se se tratava de um ca- 
chorrinho lulu, que ela, como 
vidente que é, costumava ver, 
de raro em raro, perambulando 
pela casa. “Não” , respondeu o 
dr. Paulo, “é um animal gran
de, um cão dinamarquês. Cha 
ma-se Leão” . E dirigindo-se 
ao sr. Pereira: “Você conhece 
bem esse cachorro. Ele oer 
tenceu á familia de seu pai 
Foi grande amigo de você e de 
seus irmãos” . O espirito esta
va emodionado. O sr. Pereira 
comovidissimo, disse que LeSo 
falecera há mais de vinte anos, 
e que fora um cão dinamar 
quês, que seu progenitor adqui 
rira na Europa. Leão era ft- 
rosissimo e servia de guarcia 
da casa, na fazenda que seu 
pai possuia no interior, Por

mesma.
VENDEM-SE na vizinha ci

dade de Macaiba, á Praça Cel. 
João Soares, uma casa de bôa 
construção, com bem montada 
e afreguesada padaria; contí
gua a esta uma casa para re
sidência, ambas tendo instala
ção dágua potável a toda ho
ra e junto a elas um armazeui 
para cereais,

O motivo da venda é que o 
proprietário se acha com avan
çada idade, tendo passado 40 
anos no ramo, fazendo muito 
bom negocio o que prova sua 
situação financeira.

Tratar com José de Melo, na 
cidade de Macaiba.

ALUGAM-SE duas confortá
veis salas servindo para con
sultórios, escritórios de repre
sentações, á Rua Ulisses Cal
das, 116f, 2o andar, Edifício 
Progresso, Tratar no Banco 
do Povo SI A, nesta.

Ponto Comercial
VENDE-SE ou troca-se por

M A Q U I N A S

MAQUINAS Singer — Na 
Agencia Informadora Poti
guar, á rua Ferreira Chaves, 
74, vendem-se u’a máquina 
“ Singer” para sapateiro e di 
versas para costura e bordar 
Compram-se por bom preço.

T E R R E N O S
VENDE-SE um terreno im 

dindo 20 metros de frente poi 
25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’, nesta cida
de. Informações com Ismae, 
Ramos das Neves, neste ves- 
pértino._____________________

D I V E R S O S

VENDE-SE um sitio medin
do 240 metros de frente por 
200 de fundos, situado á Av. 
Xavier da Silveira (Av. 17> 
com a rua Tororó (Av. 32) 
Alecrim, com uma casa de ti
jolo e uma outra de taipa. Q 
referido terreno acha-se quasi 
todo plantado com: fruteiras.

O ônibus da Av. 10, faz ter
minal proximo ao sitio.

A tratar na Agencia Infor- 
madora — Rua Ferreira Cha
ves, 74 — Tel. 1638.

PREPARAM-SE candidatos 
a concursos do DASP.

Informaçõtes á Rua Santo 
Antonio, 711,
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Crônica social
AGUA E PRISÃO DE 

VENTRE

A prisão de ventre pode ter 
como causa o costume de beber 
pouca ãgua. Quando o indivi- 
auo não bebe agua em quanl i- 
adde suficiente, o ' organismo 
ietira do intestino a agua con
tida nos alimentos. As íezes 
Heam, por isso, muito reduzi
das de volume, o que concorre 
para a "preguiça intestinal” .

Livre-se ua prisão de ven
tre, habuuanao-se a beber 
aiguns copos dágua durante 
o dia. — SNES.

ANIVERSÁRIOS 
HOJE

£ enhores ^
Osvaldo Ribeiro, cirurgião- 

oent.sta nesta capital.
— Ezequ-as Pegado, procu 

raaor iiscal do Departamento 
da razendji.

— cebasãão Aialaquias, de
legado do 1° Distrito e de Eco
nomia Popular.

— José ae oliveira Costa, so- 
cio da luaig Fernandes & 
Cia. Ltda., do comercio desta 
capital,

— otavio de Freitas, funcio
nário do Banco do Brasil. 
Senhoras

m  e Nasc mento de Alen
car, c po a uo sr. Luis Alencar 
de i-.aujo, Io sargento do 
Exercito, servindo atualmente 
na ui-arnuao de Fernando de 
Aoronna.

— r.linete iOavalcanti Bahia, 
esposa ao sr. Luciano Lins 
Lah.a, oficial do Exercito Na 
Cional.

— Mar a Dalva de Gois, es
posa uo sr. Irineu Clodoaldo 
ue Gois, comerciante nesta 
praça, „

Jovens
Frederico Ozanan de Souza, 

aluno do Curso Cientifico do 
Cú.egiu Estadual, funcionário 
do 5o Distrito de Portos, Rios 

Canais e filho do sr. Vicen
te de Souza, advogado em nos
sos auditórios.
Senhoritas

Ambrosina Paiva, iiiha do 
sr. Vicente Gomes de Paiva e 
de sua esposa d. Elvira Gomes 
de Paiva.

— Zilá Mesquita, filha do 
sr. Vicente Mesquita, comer
ciante nesta capital.
Crianças

Esmar, filho do sr. Esme- 
rindo Colaço e de ^ua esposa 
d. Maria da Penha Colaço.

— Elza, filha do sr. Silvino 
Laa artine, cliniqo nesta capi
tal, e de sua esposa d, Nazi- 
nha Lamartme.

— Iara, filha do sr. Manoel 
Florentino de Albuquerque, 
luncionario da Recebedoria de 
nenaas Estaduais.

— Terezinha, filha do sr. 
Cirilo Mousinbo, funcionário 
do Banco do Brasil.

—• Wilma, filha do sr. Ar
tur Grossmann, já falecido, e 
de d . Alzira Martins Fernan
des.

0 segundo.treino em conjunto dos brasileiros no Rio
V e n c e ta n ^ tito la ie s  p e ia > n ta g e n i de 7x5--Zizmho foi o score-Des-

tacada ^atuação Lde Leonidas-Geninho esteve espetacular

Draper
(Conclusão da 2a. pag.)

tres, nenhum deles relacio
nado com o Departamento de 
Estado, com o Exercito ou 
com as comissões do Congres
so que trataram do problema 
da Alemanha, para proceder 
a uma reviso completa da 
nossa posição naquele pais. 
Essa

RIO, 19 (Meridional) — O 
selecionado brasileiro realizou 
y seu segando treino em con
junto aqui. Mais uma vez o 
exercício não agradou pois al
guns elementos julgando-se 
auto-suficientes nào se empe 
nharam muito na luta. Apenas 
os elementos que estavam 
ameaçados de corte, jogaram 
com graude entusiasmo, cum
prindo uma firme atuação. 
Neste particular podemos sa
lientar a figura de Geninho 
que foi um jogador espetacu
lar superando tanto Orlando 
como Jair. O meia alvi-negro 
treinou com disposição cum
prindo uma performance co
mo naqueles seus jogos do cam. 
peonato carioca. Leonidas foi 
outro elemento de destaque, 
formando entre os titulares. 
Afenso á sua mocidade, o Dia
mante Negro, esteve excelen
te, jogando melhor que Carlyle 
e Nininho. Tesourinha foi me
lhor que Cláudio enquanto Pa
raguaio melhorou muito pou
co. Os demais sem render o 
máximo, corresponderam. Ape 
nas o treino esteve fraco ter
minando com a vitoria dos

ma forte base para a transfe
rencia de autoridade e a re- 

eomissão fornecería u« visão da política,

C t t í E I U Õ C U M

Avenitla Deodoro, 635 — Fone: 1531
------  HOJE ------

Matinal ás 9,30 horas 
— Preço Cr.$ 4,80 —

— Nacional
— Pareça incrível (natural)
—  Noiva do diabo (Short em tecnicolor)
—  E’ PERIGOSO DEBRUÇAR-SE
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Matinée ás 15,30 — Soirée ás 18 e 20 horas

Umirosto no espelho(19

UM
com PAUL KELLY

FILME DA PARAMOUNT FALADO EM PORTUGUÊS

Modelo de grande 
alcance com transfor
mador, ondas curtas 
c longas e 
para radiola.

Materials para  
montagens om gorai

RADIO ELETRICA REAL
é 0 -  R U A  D A  C O N S T I T U I R Ã O  -  é •

ESCREVA-NOS PEDINDO INFORMAÇÕES — Rio de Janeiro, D, F.

brancos pela contagem de 7x5. 
O primeiro tempo finalizou 
com a contagem de 3x2 para 
os titulares, goals marcados 
na seguinte ordem: Zizinho, 
Zizinho, Geninho, Paraguaio e 
Zizinho. No segundo tempo os 
tentos foram marcados por 
Geninho, Leonidas, Simão, 
Orlando, Tesourinha, Bragui- 
nha, de penalty e Nininho. Os 
dois quadros tiveram a seguin
te constituição:

TITULARES: Barbosa, Au
gusto e Wilson; Eli, Danilo 
(depois Brandãosinho) e Bigo
de; Cláudio (depois Tesouri

nha), Zizinho Gtavio (depois 
Leonidas), Jair (depô s Orlan-' 
do) e Simão.

RESERVAS: Castilho. San
tos e Mauro; tíauer, Rui e 
Tão; Paraguaio Ademir, Car

lyle (depois Nininho), Geni
nho e Chico (depios Bragui- 
nha). O medio Tão, do Vasco 
da Gama, treinou em lugar de 
Noronha que se encontra ligei- 
ramente contundido.

Grande festival esporti
v o  pelo Riachuêlo A .  C .

O  plano 
comunista^

(De um observador social)

Os comunistas repetem hoje 
o mesmo erro de ontem! prati
cado pelos nacionais socialis
tas. Contam eles, pela multi
plicação de seus armamentos e 
pelo furor bélico de sua dita
dura, esmagar toda ou qual
quer resistência européia, em 
muito pouco tempo. Mais uma 
vez as democracias que vivem 
da toleraneia e da liberdade, 
são consideradas ineptas e in
capazes para resistir numa 
guerra, esquecidos os que ass-m 
pensam do formidável exemplo 
da ultima conflagração, quan- 
>to a vitoria só foi possível 
pela consciência de seus direi
tos que tinham os povos livres.

Mas o totalitarismo russo 
não pode Tugir ao tenebroso 
destino de todos os totalitaris- 
mos e por isso repete o trági
co erro de Hitler. Para insis
tir no seu plano de conquista 
do mundo, a Rússia vermelha 
deu, pelo Kominform as ordens 
necessárias para isso fazendo 
funcionar, desde logo, a quin
ta coluna. A missão desta é 
criar a frente interna, é que
brar a resistência dos adversá
rios em seu proprio terreno, é 
o de despertar a desconfiança, 
criar o pânico, os inesperados 
golpes da traição e da mistifi
cação . O primeiro que recebeu 
ordens* para essa politica mi
serável foi Thorez. Na Fran
ça sacrificada, principaimente 
pelas traiçõfes do comunismo 
na ultima guerra, levanta-se 
esse agente do bolchevismo 
universal, para dizer, com es
pantoso cinismo, que os fran
ceses em caso de guerra rece
berão os russos como liberta
dores. E, ao mesmo tempo se 
anuncia a existência de um vas
to complot no pais, estando já 
piesos vários comprometidos, 
io s generais.

No mesmo caminho de Tho
rez segue o leader comunista 
■ ogliatti. Repetiu o mesmo 
tíiedo do seu companheiro 
raucês, afirmando que a Ita- 
-a não podia jamais receber a 
ruissia como uma nação con- 
puistadora. Os comunistas ita- 
. anos se movimentam assim 
para amolecer as possibilida
des de resistência nacional pa
ia que a Italia se veja nas mes- 
uas condições em que ficou a 
r rança, logo, depois da invasão 
.er.xanica.vir- r i  '~w r *

Por fim na própria Ingla- 
- rra. tão r.vesa ás possibili- 
ades do comunismo, cujo po

vo 6 temperamentalmente ad
verto ao marxismo, surge um 
heíe comunista, com os mes

mos gestos dos chefes trance- 
ses e ital anos. Assim é que 
Harry Pollit, que é o secreta
rio do Part'do na Inglaterra 
declarou que os comunistas in- 
g!e es lutarão contra a própria 
pátria em favor da União So
viética . E|j

Para a vitoria final precisam 
assim as democracias redobrar 
sua vigílancia na frente inter
na, onde reside a maior espe
rança de ambição imperialista 
soviética,

O “Riachuelo A. C.” fará 
realizar no proxia.o dia 20 
do corrente no seu campo ofi
cial (Centro de Treinamen
to), um grande festival es
portivo, efetuando-se três in
teressantes partidas de fute
bol que terão inicio ás 13 ho
ras, essas partida serão rea
lizadas entre os tin es consi
derados expoentes máximos 
do esporte menor, como se
jam Nacional, Central, Treze, 
Mauá, Onze e Riachuelo.

Para esse festival haverá 
quatro taças para serem dis
putadas pelos concorrentes, 
sendo uma de simpatia, que 
caberá ao Clube que conse
guir passar o maior numero 
de tombolas, pertencerão aos 
vencedores das partidas, as 
outras três taças oferecidas 
pelo promotor do festival.

As tombolas para esse festi 
vai se acham a venda nas se

des dos clubes participantes 
dôs festejos esportivos do 
“R .A .C .”, as quais darão di
reito a prêmios que serão 
sorteados, pelo numero das 
mesmas, nos intervalos dos 
jogos.

O “Riachuelo” nesse domin
go esportivo apresentará o 
seu quadro principal inte
grado do zagueiro esquerdo 
Boanerges, recentemente che
gado da capital do pais, tra
ta-se de plaier de grandes 
qualidades e recursos, tam
bém farão reentré o grande 
eentro-avante Mulico que se 
achava contundido e o meia- 
esquerda revelação, Leal que 
sstava afastado por motivo 
de saude. Provavelmente o 
"Riachuelo” entrará em cam
po com a seguinte constitui
ção: Helio, Meia-duca e Boa- 

| nerges azareno, Bulhões e 
Ruy, Jó Edson, Mulico Leal e 
Biluca.

ir icic,a25,dasema 
na do Moço Espirtta

Terá nicio, no próximo dia 
25, sexta-feira, na séde da Fe
deração Espirita Riograndense 
do Norte, a Semana do Moço 
Espirita, cuja realização nesta 
capital vem aguardada com an-

Cartas á redação
Conclusão da ultima pagina

ponto de vista que deverb 
ser adotada a, chapa — Ola 
vo Galvão; o dr. Gentil infor 
mou que estava encontrandt 
certa resistência da parte do 
seus amigos, os quais insisti 
■am pelos dois lugares para : 
UDN; entretanto, ainda nã< 
oodia dar resposta definiti 
va. Laga que estivesse 
em condições, seriamos avi
sados.

Esta, senhor redator, é a 
situação atual das negocia
ções. Como vê, estamos aguar 
dando a resposta udenista. O 
PSD não rejeitou nem rece
beu o oferecimento de uma 
chapa organizada pelos anti. 
gos coligados. Ao contrario, o 
meu Partido aceitou a chapa 
proposta pelo ilustre lidei 
progressista e Presidentè dr. 
Camara Municipal.

Não creio na'veracidade dt 
noticia publicada pelo ser 
grande jornal, e na qual st 
afirma que o Partido Social 
Democrático, apezar de con
tar com maior numero de ve
readores, não será contempla, 
do na composição da Mesa 
2 ara acreditar nisso, serit 
admitir que não houve t 
‘sinceridade” reclamada nc 
nicio das negociações e, o 
que é mais grave, que é cer
to o boato de que a antiga 
coligação oposicionista foi 
restaurada secretamente com 
intuito de surpreender os 
pessedistas.

Entendi-me com dois ad
versários a quem reputo ho- 
mèns de bem. Não creio, po- 
risso, que êles estejam meti
dos em uma negociata á re
velia do terceiro convidado,

siedade pos meios espipritas 
da capital.

Durante a Serrana, serão 
distribuídos inúmeros boletins, 
jornais e revistas de difusão 
espirita, reinando ambiente de 
sadio entusiasmo entre os mo
ços espiritas.
HOJE A’ TARDE, CONCEN- 

TRAÇÃO DAS MOCIDA
DES ESPIRITAS
Na tarde de hoje, ainda na 

séde da Federação Espirita, á 
\v. Rodrigues Alves, 779, no 
Tirol, realizar-se-á a terceira 
concentração das Mocidades 
Espiritas, como preparativo 
ara a Semana.
Nessa oportunidade, falarão 

••epresentantes de diversas 
agremiações espiritas da cida- 
le, estando organizado interes
sante prograip^ de “Espiritis
mo para as Crianças” , constan- 
e de reeitativos pelos alunos 

las “ Aulas dè Moral Cristã” 
Por ocasião, também será 

procedida á eleição da primei
ra diret.ojáa efetiva da União 
da Mocidade Espirita Norte- 
Riograndense, entidade que 
acaba de ser fundada para de
sempenhar trabalho de maior 
JisSeminação dos ensinamentos 
do Cristo no seio das Mocida
des Espiritas.

São convidados todos os mo
ços espiritas e a familia espi
rita em geral.

(a) A Comissão Promotora.

quando o Partido Social De
mocrático concordou inteira
mente com a chapa organiza
da por .um dos mais ilustres 
adversários, justamente o 
mais interessado na composi
ção de uma Mesa que o ajude 
a dirigir os trabalhos com o 
mesmo brilho do período an
terior e na qual não se dê ês 
se exemplo triste e profun
damente anti-democratico -de 
se alijar completamente o 
Partido maior pela junção e- 
ventu-al de dois menores que, 
politicamente se dizem sepa
rados.

Seu patrício e admirador, 
a) Antonio Soares Filho



A  reportagem da semana
Esquina da Tavares de Lira com a 
dr. Barata,^centro convergente e ̂ irra

diador da vida^norte-riograndense
—* i —

Reportagem de DJALMÂ

iOomipareça á esquina da 
Avenida Tavares de Lira com 
a Rua Dr. Barata, no trecho 
que vai da Livraria que foi ̂ io 
velho Fortunato Aranha, (uu.a 
especie de seu Fingner nata- 
lense, fundador e disseminador 
ao espiritismo em nossa terra) 
até a esquina do Armazém Po
tiguar e da confeitaria de um 
jovem que antes mesmo de 
atingir a idade do sorteio mi
litar, tem a gloria de possuir 
três confeitarias, e você, irmão, 
ticará a par de toda á vida 
norte-riograndense.

Os gazeteiros, sem estudar 
psicólog.a, sabem disto. Ficam 
acumulados, espalhando suas 
revistas e jornais pelas calça
das e berrando a plenos pul
mões as noticias mais sensa
cionais. O formigueiro huma 
no é constante. O vai e vem 
prolonga-se até a hora do fe 
chamento do comercio.

Todos nós, pobres mortais e 
constantes pecadores, reserva
mos alguns instantes para ren
der o nosso culto á velha es
quina natalense.
OS CAFÉS E BOTEQUINS

A fisionomia da Esquina da 
Sorte, para uns, da Angustia e 
d0 Desespero, da Luxuria e da 
Miséria para outros, são os 
seus' cafés expressos, os seus 
bares imundos e os seus sórdi
dos botequins. A  vida gira em 
torno deles.- Umá chicara de 
café fumegante, uma media de 
leite com pão, um grogue de 
vermute com gin ou simples
mente uma chamada de cana 
com limão. O borborinho é 
constante e as conversas a: 
mais variadas.

No café expresso da negra 
Ana. em certos momentos não 
existe vaga de especie alguma. 
A colored é geitosa e ativa 
tem bossa para o comercio 
a sua freguesia é imensa. Ana 
está se tornando uma figuia  
digna do nosso folc-lore, com 
licença dos “ latifundiários” do 
assunto. . .  Lembra Simôa 
quando falo em Simôa, meu 
cerebro se povôa de recorda- 
çCfes da meninice. E  quem; 
meus irmãos, não conheceu pe
lo menos a tradição, a fama 
inglória de Simôa, dona do 
ma s vasto repertório de por
nografias que Natal já possuiu, 
perarmbulando pelas ruas, uma 
cesta ao braço, fazendo com
pras para as pensões do baixo

ainda élnãis pitoresca. No re
servado de Inácio existe sem
pre um eajá, uma bandá de 
caju’ , um tira gosto de fruta.
E ’ um ponto grania, apezar dç 
minusculo, com uma porta de 
vai e vem para a rua • Eebe- 
se mesmo em pé, porque as 
mesas são poucas e estão sem
pre ocupadas.

O bêco transversal, chamado 
Travessa Venezuela, é meio 
bas-fond, parecido com antro.
O jogo campeia, nas salas tra- 
zeiras, separadas por “ pare 
des de pano” e as “rodadas” se 
sucedem. Existe sempre gali 
nha, ‘um® posta de peixe e as 
vezés mesmo peru’ e muito 
farrista almoça e janta por lá 
iresnio. . .
UNICO BAR QUE NÃO SE 

AMERICANISOU  
Na recente guerra de liber

tação dos povos contra a tira
nia nazi-fascista, Natal foi 
praticamente uma cidade ocu
pada pelas forças norte-ameri
canas, transformando a Base 
de ParnamirUn*, o maior aero 
dromo do hemisfério, no Tram
polim da Vitoria.

A  influencia yankee foi po
derosa, decisiva mesmo em 
certos setores. Mas, esta é ou
tra historia, como diria Ki- 
pling e motivo para uma pos- 
sivel e futura reportagem-.

Voltemos para a nossa es
quina . . .  O Café Globo foi o 
unico bar natalense que não S3 
americanisou. Atravessou a 
guerra cem por cento brasi
leiro. Os fuzileiros e a maru 
jada de Tio Sam nunca o fre
quentaram. O seu proprietá
rio recebeu propostas vanta
josas de velhas polacas e 
aventureiras de todas as ra
ças, para comprá-lo ou pelo 
rr.ienos arrendá-lo. Resistiu 
sempre, preferindo continuar 
rotineiramente. O Café Globo 
notabilizou-se por diversos fa 
tores . O primeiro é não ter 
geladeira. Lá não Be bebe na
da gelado. A  agua é simples
mente fria, fresca como chama 
o garçon, guardada de vespe- 
ra em enormes jarras de bar
ro. Os vendedores de geladei
ra, inclusive o bonzão da Fri- 
gidaire, o incrível Nival, suam 
a camisa, gastam saliva, ofe
recem vantagem, vendem a 
prestação, mas não conseguem 
empurrar uma geladeira. No 
Café Globo também não se ven-
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meretrício, pilheriando, aqui, 
soltando um- palavrão mais 
adiante e despejando a sua se
rie inexgotavel de imoralida
des, tanto por palavras como 
por mimicas, sem nenhuma 
consideração pelo ambiente ou 
pelas pessoas presentes. Ana, 
eu te batiso co,m o sobre-nome 
de Simôa e escolho para o teu 
padrinho o major José Bezer
r a . . .

O expresso da negra Ana 
tem um rival. E ’ o Café Expres
so Natal, da branca, da alva 
Adalgiza, que os ciúmes de Se- 
verinojas vezes atingem os fre
gueses metidos a conquistado
res . . .

A  paisagem dos botequins,

MARANHÃO

palavra, absorto. O seu mundo 
é o balcão. Existem em Natal, 
relativamente popularizados, 
três Luis de Barros. Um de
les é o dono do Café Globo. Os 
outros dois são “ cumpade” 
Luis, proprietário de cinema, 
importador de farinha de trigo 
e exportador de açúcar, levan
do uma vida de príncipe, ver
dadeiro marajoara-.mirim 
outro é Luis “Careca” , dinami 
co e boêmio, trabalhando como 
um burro de carga e gozando 
a vida em loucas bacanais 
Mas nenhum deles é mais co
nhecido do que “ Seu Luis de 
Barros do Café Globo” .

O Café Globo, o café cem por 
cento brasileiro, tem as suas 
anedotas, girando em torno do 
velho e neurastenico Luis de 
Barros. Faz pouco tempo que 
um viajante do sul, rapaz bem 
glostorado, trepado nuns sapa- 
tCes de três andares, pediu um 
café e distraidamente começou 
a colocar açúcar na xicara. 
Uma colherada, duas, três e 
Luis de Barros corro o per?o- 
nagem da anedota, ficou pres
tando atenção ás intenções do 
moço sulista. Quando o fre
guês ia completar meia duzia

de colheradas, Luis de Barros 
saiu calmamente da registra
dora e acercou-se da m êsa. 
Dá licença, moço, e antes que 
o viajante tivesse tempo de 
raciocinar, Luis de Barros der
ramou a xicara de café dentro 
do açucareiro e nervosamente 
mexeu o “ pirão” , dizendo: 
Agora está doce, pode beber.

‘Certo dia, pela manhã, as
sistí uma cena gozada. Um 
freguês pediu um copo de lei
te e pilheriou, dizendo que bo- 
tasse pouca agua. Numa me
sa vizinha estavam diversas 
personalidades graudas, inclu
sive o deputado Manuel Vare
la, lider do PSD na Assem
bléia Estadual, especie de orá
culo do governo, o mais auto
rizado porta voz db situacio- 
nismo, que meteu a sua colher 
torta na conversa. Luis de 
Barros saiu da registradora 
patético no meio do salão, vol
tado para o deputado, gague
jando de entusiasmo e de neu- 
rastenia, quase fêz um discur
so, dizendo que de fato vendia 
leite com agua, porque certa 
ocasião ao reclamar de um dos 

fornecedores, o

Cartas â direção
Com pedido de publicação, 

recebemos do sr. Antonio 
Soares Filho, a seguinte car
ta:
Natal, 19 de Março de 1949 
Sr. Redator:

O seu conceituado jornal, 
na edição de ontem, publicou 
longa reportagem a respeito 
da próxima renovação da 
Mesa da Gamara Municipal 
e, entre outras coisas, asse
verou que o Partido Social 
Demoiratico, por meu inter
médio, havia rejeitado uma 
contra-proposta, de chapa u’ - 
nica feita pelos Partido So- 
sial Progressista e União De
mocrática Nacional.

Não sei onde a reportagem  
colheu a informação que não 
procede em absoluto, e não é 
sem certo constrangimento 
que venho tocar no assunto, 
vez que as negociaçes entre 
os tres partidos não se acham 
encerradas e a divulgação da

palavra de qualquer dos me
diadores poderá criar dificul
dades nos entendimentos que 
prosseguem normalmente.

Entretanto, para, evitar d e 
vidas e malentendidos, soli
cito a publicação desta carta, 
onde pretendo esclarecer o 
assunto.

Ha cerca de dez dias, em 
um encontro casual com o 
ilustre deputado Abelardo 
Calafange, fui abordado, na 
qualidade de interessado na 
política municipal, sôbre a

Ouçam Z Y B -5  \ 
Radio Potí )

de bebidas não tem cerveja e 
nerr. aperitivos, é a Lei Sêca, 
no duro.. .  O calor, sim, o ca
lor asfix ante é outra espe?ia- 
lidade do estabelecimento. Dois 
enferrujados ventiladores, gru 
dados no tecto. assistem impas
sível a angustia da freguezia... 
A  especialidade da casa é O ca
fezinho pequeno. Também se 
consegue um lanche; doce com 
queijo, um copo de coalhada, 
um pedaço de bôlo e nada 
mais.

O proprietário do Café Glo 
bo é um- tipo excêntrico. Ve- 
ltohe, meio gordo, acaboclado, 
caladão, é capaz de passar um 
dia inteiro, por traz da maqui
na registradora, sem dar uma

lhe dissera que “ batisava” 
leite porque podia e ninguém 
dava geito, pois era cabo elei
toral do PSD. O deputado pro
curava mudar de conversa, mas 
o velhote insistia e a platéia 
gozava a situação embaraçosa, 
verdadéira camisa de onze va
ras em que se metera o dr 
Manuel V are la ...

Os fatos mostraram que a 
razão estava com o Café Glo
bo. Terminada a guerra Na
tal voltou a ser uma cidade 
provinciana, nas margens 
Potengi lendar o, digna do 
poema de D . Marcolino. Os ou
tros bares, os exclusivos dos 
norte-americanos, foram um a 
um fechando. Naquelas ime
diações, sobreviveu unicamen
te o Café Globo. A  sua fregue
zia nunca mudou, continuando 
íiel ao café que deixando de 
lado as miragens do momento, 
pi-eferiu os brasileiros paupér
rimos. E hoje o Café Globo é 
uns simbolo da resistência na
tiva. Com toda a neurastenla 
do velho Luis de Barros, o Glo
bo vive cada dia mais cheio e 
é nas suas mezinhas quadra
das e geralmente sujas, que se 
traçam os destinos do Rio Gran 
de do Norte. São os políticos, 
os homens da alta finança, os 
corretores, os intelectuais, mis
turados com estudantes, auxi 
liares do comercio, jogadores 
de futebol, que o frequentam.

seus mesmo!

NOTA —  O segundo capitu
lo desta serie de reportagens, 
será publicado em nossa edi
ção do proximo domingo.

viabilidade de uma composi
ção amigavel para as próxi
mas eleições de renovação da 
Mesa de nossa Camara de V e
readores, acrescentando-me 
que desejava apenas “since
ridade” nos entendimentos e 
que fosse efetuada a reelei
ção do Presidente Olavo Gal- 
vão.

Respondi que, no momen
to, poderia somente emitir a  
minha opinião pessoal, aliás 
inteiramente favoraVel ás ne
gociações com qualquer par
tido adversário e, de prefe- 
rencia, com todos eles para 
apresentação de chapa unica. 
Prometi entender-me com os 
proceres do meu Partido, in
teressados na vida partidaria 
do município e procura-lo de
pois para relatar os resul
tados.

Poucos momentos após en
contrei-me com o Prefeito 
Silvio Pedroza em corflpanhia 
do Vereador Olavo Galvão e 
a 'ambos fiz ciente da propos
ta que havia recebido. Con
versámos demoradamente sô- 

,j0 ! bre o assunto e, afinal, o ilus
tre vereador progressista pro- 
poz o feitio de uma chapa na 
qual o seu Partido fosse con
templado com a Presidência 
a 2a e a 4a secretarias; o PSD  
com a 2a vice-presidencia e a 
Ia Secretaria; a UDN com a 
Ia vice-presidencia e, final
mente, o PRP com a 3a secre
taria. Fiz ver ao atual Presi
dente da Camara Municipal 
que a  divisão não obedecera 
á representação proporcional, 
vez que o Partido Social De
mocrático era majoritário. 
Reivindiquei, então, para o 
PSD, também a 4a secretaria, 
com o que concordou imedia- 
tamenfe o vereador progres
sista.

Acertada a divisão pelos lu 
gares da Mesa, o honrado Pre 
sidente redigiu a chapa que 
foi publicada ha poucos dias 
pelo “Diário de Natal.” Le
vada a mesma ao conheci
mento do Governador, Presi
dente da comissão Executiva 
do PSD, lider da maioria na 
Assembléia Legislativa, Pre
sidente do Diretorio Munici
pal, vereadores e alguns in- 
teresados diretos na política 
municipal, ninguém se opoz 
á chapa organizada pelo ve
reador progressista, embora 
alguns entendessem que a ' 
bancada do PSD deveria t e r !

sido contemplada com a Pre
sidência, dado o seu direito 
de majoritaria.

Assim, retornei á presença 
do deputado Calafange. O 
lider progressista ainda plei
teou para o seu Partido a 3a 
ou 4a Secretaria e o compro
misso do Partido Social Pro
gressista ser contemplado 
com um lugar na Mesa da 
Asembleia Legislativa, em  
agosto proximo. Retruquei 
que não tinha poderes para 
transigir na feitura da cha
pa Olavo Galvão, e, quanto 
ás eleições para a Mesa do 
Legislativo Estadual, era atri
buição do meu Partido ditar 
as normas; acrescentei que, 
de minha parte .achava “jus
ta " a representação das m i
norias.

Estando, assim, acertada, 
entre os dois maiores parti
dos do município, a composi
ção da chapa unica, fui, em 
companhia do deputado Cala
fange, á residência do ve
reador Gentil Ferreira, lider 
da bancada da UDN na Ca
mara Municipal, onde apre
sentamos os nomes propostos 
pelo vereador Olavo Galvão, 
figurando o dr. Gentil Ferrei
ra na Ia vice-presidencia.

O lider udenista informou- 
nos que precisava ouvir al
guns companheiros do Par
tido, porém, pessoalmente, e- 
ra de opinião que os seis lu
gares fossem divididos, não 
proporcionalmente, e sim 
dois a dois pelos tres parti
dos, cabendo o sétimo ao re
presentante do PRP.

Fiz ciente que não tinha 
poderes para concordar com 
qualquer alteração na chapa, 
era apenas portador das razões 
por que o PSD aceitava a 
chapa —  Olavo Galvão. Pes
soalmente, entretanto, era 
contrario a que o meu Par
tido cedesse um dos tres lu
gares, pois ,o principio mais 
elementar da democracia é 
a representação proporcional 
e, sendo o PSD majoritário, 
deveria ser contemplado com 
tres lugares, o PSD com dois 
e a UDN com um. A  cessão 
da Presidência, que deveria 
caber ao PSD, somente se 
justificava em  atenção ao 
mérito pessoal do candidato 
a ser reconduzido e por ter 
sido a unica exigencia dos 
progressistas.

O dr. Gentil Ferreira pe
diu-me para ouvir os proce
res do meu Partido a respei
to da contra-proposta que 
fazia, enquanto ouviria os 
seus correligionários sobre a 
chapa —  Olavo Galvão.

Dois dias após, voltei no
vamente á residência do dr. 
Gintil, acompanhando o de
putado Calafange. Comuni- 
quei ao ilustre lider udenista 
que o meu Prtido mantinha o 

(Continua na 7a pagina)

Sabado proximo a estréia em Natai de Pedro Vargas
Excepcional interesse em torno da presença do famoso cantor —  Patrocínio exclusivo d’A  Gracio

sa e da Joalharia Brasil —  Festa Pedro Vargas no America
Na conformidade do que tem 

sido noticiado, deverá estrear 
no proximo sabado nesta Capi
tal, no cine-teatro Rio Grande, 
o famoso cantor mexicano Pe
dro Vargas detentor de um sem 
■numero de sucessos na musica 
popular de seu país. Nome cre
denciado pelas suas apresenta
ções em quasi todos os países

da Europa e da America, a es
tréia de Pedro Vargas em Na
tal não poderia deixar de pren
der as atenções de todo publi
co potiguar habituado a ouvir 
suas magníficas interpretações 
em discos que fazem parte de

todas as discotecas. Pedro Var
gas que vem a Natal contrata
do pela Emissora Natalense dos 
Diários e Rádios Associados, 
sendo mesmo considerado o 
mais caro artista que já terá 
vindo a Natal até o presente, 
realisará apenas 3 audições 
nesta Capital duas das quais na 
grande casa de espetáculos da 
Praça Pio X. Os ingressos pa
ra os dois festivais de Pedro 
Vargas no Rio Grande já se 
encontram á venda na bilhete
ria do cinema. Os espetáculos 
incluem também a exibição de 
uma magnífica película da 
Warner Bros interpretada por

Errol Flynn e Eleanor Parker, 
constituindo o programa assim 
um magnífico presente ao pu
blico natalense.

PATROCÍNIO D’A GRACIOSA 
E DA JOALHARIA 
BRASIL

Os espetáculos de Pedro Var
gas no cine-teatro Rio Grande 
terão o alto e exclusivo patro
cínio de duas importantes orga- 
nisações de nossa capital: A
Graciosa e a Joalharia Brasil.

Esses dois estabelecimentos 
dentro em breve constituirão 
uma só organização á Av. Rio

Branco, na parte terrea do E- 
dificio do Natal Clube onde a- 
pós novas e modernissimas ins
talações estarão aptos para me
lhor servir aos seus clientes e 
amigos. Patrocinando os espe
táculos de Pedro Vargags e ofe
recendo assim aos ouvintes da 
Rádio Potí magníficos progra
mas a serem irradiados direta
mente do cine-teatro Rio Gran
de, A Graciosa e a Joalharia 
Brasil dão aos seus clientes 
uma demonstração do gosto e 
do carinho com que preparam 
o novo estabelecimento a ser 
inaugurado possivelmente no 
mês de abril proximo.

A partir de sabado,  no São Luís
A N A  E  O  R E I  D E  S I Ã O
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Causa-mortis de outros tempos
Posto em confronto um livro 

de registo de óbitos de 1940 
com um outro de 1790 verifica
mos um curioso fenomeno que,

Helio Galvão%
ao lado do interesse particular 
para a medicina e para a his-

Canto da Hora Nona
JOANILO REGO

Quando todas as formas se dissolverem 
Na vastidão incomensurável do éter,
Quando a luz se tornar um pálido reflexo 
Para os meus ólhos lassos e minhas órbitas vazias, 
tjuando as estrelas bailarem cansadas como áves tontas 
Na fantasia longínqua da distancia,
Quando as ultimas vozes que me choram 
Chegarem-me aos ouvidos ensurdecidos 
Como um côro fantástico de enforcados,
Quando secarem os ólhos de fôgo
Que vertem lágrimas de cêra
Em torno do meu corpo horizontal e rigido,
Quando as flores perderem o perfume que embriaga 
L forem apenas pétalas murchas para me embalsamarem, 
Quando o coração fôr um éco amortecido 
Da pulsação frenética da vida,
Quando os lábios pronunciarem palavras desconexas 
E os seus suspiros tiverem a cadência desarticuláda 
De um vòo de azas partidas,
Quando os meus dedos hirtos como rochedos 
Não puderem sentir mais o contácto das carnes 
Nem apalpar a penumbra do silencio derradeiro, 
Quando deixar de ouvir o grito anguslioso do mar.
Que me chama com o sortilégio de gritos de afogadas, 
Quando os abismos não exercerem mais a sedução da

[vertigem
Aos meus sentidos < ansados do infinito e do indefinivel, 
Quando o meu rosto pendido no muro do tempo 
Não puder mais contemplar as paiságens imóveis 
E o ritmo e o movimento paralizarem na estática da

[morte,
Quando as mãos que me acariciam 
Parecerem adeuses de longas despedidas,
Quando a terra me receber para a grande noite sem

[aurora
:3 meu espectro ultrajado penetrar no seio da grande

[paz,
Quando a fatalidade me encarcerar nos círculos da

[qngustia
E estiver certo de que nunca mais eu sofrerei,
Eu cantarei ainda, eu cantarei. . .

Umromance,
Fagundes de MENEZES

•falso
O sentido da universalida

de das obras de ficção não 
esteve nunca afastado das 
características próprias do 
ambiente em que a mesma 
foi criada.

Até fhesmo nos romances 
introspectivos —  nos roman
ces que são realmente 
dêsse nome e contam na 
tória de qualquer literatura 
—  há necessidade de um am
biente inconfundível, de uma 
atmosfera real, vivida pelo 
autor e que, na obra, surge 
como um dos elementos es
senciais á sua criação e á sua 
permanência como obra de 
arte.

Do mesmo modo como não 
se poderá construir um edifí
cio nos ares, assim também é

2.° NUMERO DE 
“BANDO”
Circulou, quinta-feira ultima, 

o 2.° numero de “ Bando” , re
vista literaria desta capital.

Inegavelmente, houve uma e- 
volução do numero anterior pa 
ra este, e o certo é que a re
vista não só surgiu melhor a- 
presentada, graficamente, com 
melhores colocações dos artigos 
e poemas, como valorizou-se 
mais a sua “ qualidade”  litera
ria.

Colaboraram neste 2.° nume
ro de “ Bando”  os srs. Camara 
Cascudo. Nilo Pereirra, Helio 
Galvão, R. Nonato, Rodrigues 
de Melo, Veríssimo de Melo, 
Vingt-un Rosado, Assis Silva, 
Cosme Lemos, Otoniel Menezes, 
Jaime Vanderlei, José Bezerra 
Gomes, Luís Patrriota, Jorge 
Fernandes, Joanilo Rêgo q  Luiz 
Rabêlo.

impossível a elaboração de 
um romance ou um conto sem 
a marca do ambiente em que 
o mesmo entrou e gestação 
e nasceu.

(Continua na 4a pag.)

toria, tem por igual o seu in
teresse sociologico. permitin
do a averiguação da mortali
dade infantil, do indice medio 
de vida, bem como a persis 
tência de certas endemias.

Depois que foi padronizada 
a denominação das doenças 
pela “ Nomenclatura Interna 
cional de Moléstias” os regis
tos de óbitos não representam 
qúasi nenhum interesse.

Os assentamentos paroquiais 
de óibitos são ricos de porme
nores curiosos, resumindo as 
vezes as disposiçCfes testamen- 
tarias, registando a cor, a ida
de, o estado civil, a residência, 
o logar do sepultamento, a 
cor e a forma da “toillette” 
fúnebre: habito branco, de S. 
Francisco, preto, mortalha 
branca, etc.

As notas aqui alinhadas re
portam-se ao município de Go- 
ianinha, compreendida a vas
ta area da primitiva fregue
sia, envolvendo Nova Cruz, 
Canguaretama, Pedro Velho 
Santo Antonio.

Não são poucos os assentos 
que referem “ mordida de co
bra” como a “causa-mortis” . 
As úlceras são também fre
quentes: “huma ferida no pé 
esquerdo” , “ huma ferida na 
perna”, etc. A  maior percen
tagem é para a doença ou do
enças que os registos catalo
gam com o nome generico de 
“maligna” .

De maligna morreram entre 
centenas: Delfina Filadélfia de 
Freitas, esposa de Felix Fer
reira da Silva Junior, a 18 de 
fevereiro de 1841; Tomaz Ma
rinho, residente em Peraambu- 
quinho, a 1 de fevereiro de 
1840; "a  India Luiza. viuva do 
índio Jeronimo” , a 2 'de junho 
de 1841 e o capitão José Inácio 
Marinho a 22 de abril de 1832.

“ Causa-mortis” de impossí
vel identificação é que vitimou 
o padre Antonio de Albuquer
que Montenegro e o cel. João 
José da Cunha, pai do padre 

(Continúa na 3.* página)

DESENHO DE MARIANINA CARIELLO 
XILOGRAVURA DE JOSE’ AURINO

unian-

"gr!Cârtâ aos gentios sobre o 
homem Charles Chaplin

Antonio Pinto de Medeiros

Atenção) O que está saindo para a ultima ronda ao sol,
— Cartola, sapatos compridos, bigode, bengala elastira — 
E que ao mundo e á luz salta e ri e ri,
— Os letreiros, os cartazes não dizem —
Não é, meu irmão cbin, esquimó ou fueguino,
O que dará o ultimo passo sozinho.

Lenine P in to
B ra vo  m a ru jo  da A rm a d a  de sua m a jesta d e  

o rei, bêba d o pelas docas de L iv erp o o l, entoando  
cantos sob  os letreiros lu m in osos, o n éo n  v erd e  
adocica n d o-lh e a v o z , I am S inbad th e sailor, u r
ra, urra!

M erg u lh a r n o m a r e m  busca da ostra  bran
ca p erdida  n u m a  concha, god  sa ve  th e king, up, 
não adiantava; Connie quer mais w h is k y  and run, 
dear, só  m a is u m  traguinho ô lá l á . . .  S er  reb eld e  
am otinado p o rq u e  no m ês  passado lhe d escon ta 
ram  alguns sh ellin gs virgu la , algum as libras m en  
tiroso , e dera m  in ú teis w a r bonds e m  paga, o h ! . . .  
Q ueria  m ais era  d a n a r -se\ ia  S ibéria  e  m o rrer  
d e frio  e m  busca do ouro, com o bra vo  m a rujo  
H .M .S . no gorro , cheio d e m edalhas o  p eito , do  
qu e ter  n eu rosis de guerra , o bra vo  cova rd e, up , 
up.

U f q u e g en te  D eu s! e o ca chim bo babado de 
cu spo, o su or  goteja n d o das narinas e  qu e testa  
fria, r o o n e y , a do s e v e n  seas w o lf  de calça m e s 
cla lavando o tom ba d ilh o  do couraçado H ood  
p o sto  a p iq u e d esd e ha m u ito , u f u f, calor dana
do. Q u eria  agora estar n o R io de Janeiro, praça  
M auá, B rasil, cantando sa m ba  m al cantado com  
seu  sota qu e britânico, oh  delicadeza, e  m orrer  
de um a v e z  p or todas n os braços balofos de um a  
ridicula m ulata  gorda chi, iii, dear oh  dear, m e 
lhor do qu e re c e b e r  cartas d e H ellen  ou  K a th y  
e m  perdida ilha do P acifico , pensan do e m  su cu 
len tos b ifes  de sangu e com  m olh o  pardo, no  
J oe’s da F ifth  A v e n u e  ôba  ôba!

L an ça r-se n u m  J un co de Y a n g  T ze  K a n g  a 
d en tro , bram indo en o rm e  facão herança do9 
M in g s F o , no p eito  tatuado o retra to  de A n n a • 
bel loura m enina  de trancinhas e  o lh os claros, 
e qu e liricas m ãos brartcas qu e no p eito  não e s 
ta va m : a Inglaterra  espera , qu e cada u m  cu m 
pra o seu  d ev er . V iv a  N elson  o de Trafalgar, que  
com o eu  não era, p o b re  garoto de u m  Condado  
qua lqu er, sentado n os b a ten tes  co m  os jo e lh o s  
su jo s  de terra s n a scem os no m ar, u p ! so m o s do 
m ar, serv o s  da p rin ceza  linda, E liza beth , ai!

— W h is k y  and ru n , m e u  a m or, q u ero  só  
m ais u m  tra gozinh o, d e a r , ' . .

Literatura —  M o
das —  Cinema 

Agricultura

E danado, nao é?
R. NONATO

M ARIN A, a criatura deste 
motivo, nada tem que ver 
com a popularissima da com
posição de Lourival Gaime, 
cuja musica os rádios espa
lham para toda a parte, a- 
companhando 'as estrofes que 
todo o mundo repete, num 
ritmo mole, que bota cabor- 
ge:

—  Marina, morena
—  Você se p in tou ...
Nada disso.

A  Marina, aqui referida, 
era outra pessoa, um pobre 
diabo, uma mulher diferente, 
sem alegrias, sem vaidades, 
possivelmente, até sem espe
ranças. . .

Era assim que, muitos a 
conheciam em Mossoró, na- 
quele seu perambular pelas 
ruas dos suburbios, cruzando, 
apressadamente, os becos 
mais afastados, mais escon
didos, de menos gente.

Poucas Vezes andava pelo 
centro da cidade ou aparecia 
no mercado, onde de ordiná
rio, o seu modo esquesite,, 
seu olhar sombrio, divagati- 
vo, e os seus gestos de coisa 
do outro mundo, despertavam 
idéias e motejos, escuros « 
equivocos pensamentos, que 
morriam ebn duvidas, em sus
peitas mal veladas. . .

Magra, escura e feia, de 
face comprida e chupada, de 
olhos amarelos, encovados lá 
no fundo das órbitas, com 
uns cabelos lisos, estirados, 
que lhe caiam pelos ombros, 
dando impressão de que vi
viam pingando azeite, vesti
da de branco, de casaco e de 
alpercata de correia entre os 
dedos, nem muito alta, nem 
baixa, era a figura desta m u
lher do povo, que -até ai não 

■ deixou outro nome, ou sinal 
de identidade de sua passa- 

(Continua na 3a pag.)

Novidades
literárias
O FAVORITO DOS BORGIAS

A ’ M A R G EM  DOS LIVRO S

NOTAS E ALGUMAS REPETIÇÕES 
EM TORNO DE MARCEL PROUST

Anatole France incorporou 
Verlaine, como personagem, a 
dois de seus livros. O “pauvre 
Lélian” é, em primeiro lugar, 
Gestas, em “L’étui de nacre” . 
E é, também, Choulette, em 
'“Le lys rouge”, — “un vieux 
vagabond fatigué d’avoir erré 
trente ans sur tous les che- 
mins... “un vieux vagabond 
des routes et des faubourgs”... 
(1 ) .

—  II —
Américo de Oliveira Costa

Marcei Proust usou de idên
tica atitude em relação ao ar- 
tista-filosofo de “Sur la pierre 
blanche” ,

Bergotte, “esse velho infini
tamente sabio e quase divino” 
(2), é o velho Anatole, em alu
sões, palavras, detalhes da fi

gura humana, noções do perfil 
intelectual e moral, da sua po
sição e incidências nos quadros 
literários e nos salões.

As citações, por exemplo, 
que “No caminho de Swann” 
Proust faz, atribuindo-as a 
Bergotte, cujos livros conside
ra “espelhos da verdade” (3),

Samuel Shellabarger, autor 
de O Favorito dos Borgias, que 
que a Livraria José Olympio 
Editora acaba de publicar, em 
tradução de Wanda Murgel de 
Castro, além de doutor em fi
losofia pela Universidade de 
Harvard, é um apaixonado pe
la historia, principalmente pe
lo grande período da Renas
cença. Já em Capitão de Caste- 
la, seu livro anterior Shellabar
ger demonstra essa preferencia, 
que agora, em O Favorito dos 
Borgias, mostra-se em toda sua 
plenitude. Esse romance, cuja 
ação decorre na Italia da Re
nascença, quando por toda a pe
nínsula floriam com expleridor 
as artes, e a cultura que iriam 
dar ao mundo tantos nomes fa
mosos, é uma narrativa onde o 
leitor poderá mergulhar fundo 
num mundo de emoções e a- 
venturas, em que se misturam 
nomes históricos e personagens 
de ficção. Andrrea Orsini, figu- 

| ra central do romance, é um 
são tipicas do estilo franceano:' ousado cavalheiro de fortuna, 
o “ sonho vão da vida”  (4 ) ; a A ue percorre toda a Italia en-
“ inesgotavel torrente das per,Ígos’ amo5es e/ ntri's • gas, guerreiro e diplomata, en-
las aparências” (5 ) ;  o “ tor- frentando ora o punhal ora o' 
mento estéril e delicioso de veneno. Belo pelo cenário, fer

de amar”  (6 ); *til de romanesco e de ação. O 
t Favorito dos Borgias é um ro

mance destinado ao maior su-

compreender e 
“as comoventes efígies que 
enobrecem para sempre a fa
chada venerável e encantadora 
das catedrais” ( 7 ) . A um an
tigo leitor de Anatole, como 

(Continua na 3a pag.)

cesso, empolgante e maravilho
so como a própria época que 
descreve. Em filmagem pela 
Fox, na própria Italia, com Or- 
son Welles e Tyrone Power nos 
papéis principais.
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Educação
Rural

llouorato de Freitas
O problema da, educação 

rural no Brasil começa a 
preocupar os nossos educado
res e aos homens de governo, 
o que registramos com satis
fação, dado que participamos 
da corrente que julga ser 
esta uma grande e palpitan
te questão nacional de gran
de oportunidade.

Mas, só estamos nos preo 
cupando, com a educação ru- 
ial da nossa gente, também  
os outros povos, dedicam 
grande parte de esforço á so 
lução de problema idêntico 
qual seja o do êxodo, rural 
pois que o fenomeno da urba
nização exagerada se é fato 
entre nós não é desconheci 
do ,ae países como os Estados

P A G I N A  D O S  C A M P O S
Criação de 
Perús

C on tab ilid ad eagricola

Unidos e muitos outros, com 
uma diferença: nós ainda não 
nos aparelhamos para fixar 
os nossos habitantes rurais 
nem lhes oferecemos “sedu 
ção” no seu habitat, como fa 
zem os outros.
ESCOLA RURAL 

Antes de qualquer conside
ração em torno do problema 
em si, urge atentar bem para 
a necessidade de instalar Es
colas Rurais capazes de pres
tar um duplo serviço, isto é, 
nm tipo de escola em que o 
aluno encontre instrução e 
“ educação rural. Isso quer 
dizer, onde houver um aglo
merado de população, ai ins 
talar-se-á uma escola rura- 
lizada, promovida com pro
fessora que alem do diploma 
tenha conhecimentos especia
lizados desse tipo do ensino.

Por outro lado, a organi
zação dessas escolas não de
verá restringir-se a um pa
drão , inflexivel porque sa
bemos que possuimos condi
ções de clima as mais variá
veis e por isso mesmo deve
mos dar a  maior plasticidade 
possivel aos programas, ao 
sistema escolar e á natureza 
dos trabalhos práticos. Sim, 
porque o academismo das li
ções de teoria, da alfabetiza
ção pura e simples da conta 
e da escrita não resolve o 
nosso problema de educação 
profisionaj. rural.

Dessa forma, a escola ru
ral no Brasil terá muito que 
fazer para preencher a sua 
verdadeira finalidade, que é 
a de encaminhar a juventude 
rural brasileira para o exercí
cio da profissão de agricul
tor ou criador, por meio de 
um plano que começando nas 
lides do curso primário ve
nha acompanhando a criança 
até que ela decida qual a pro
fissão que melhor lhe serve. 
Mas isso não se faz sem pla
no, sem programa, sem dire
tiva certa. Urge, portanto, 
que cuidemos como vem  fa
zendo a Secretaria de Educa
ção da Prefeitura do Distrito 
Federal —  criando escolas ru
rais, sempre mais.
MEIOS

Ao Ministério da Agricultu
ra está confiada uma grande 
tarefa na preparação da ju 
ventude para as lides rurais.

Atualmente, o orgão do M i 
nisterio que vem realizando 
um esforço conjunto com ob
jetivos certos é o Serviço de 
Informação Agricoa, através 
dos Clubes Agrícolas, os quais 
vivendo sob a proteção das 
escolas do interior do Brasil 
—  sejam elas simples esco
las rurais ou grupos urba 
nos —  realizam um traba
lho dos mais sérios em prol

Os métodos de produção 
agrícola sofrem, de ano para 
ano, dificuldades crescentes 
motivadas pelo esgotamento do 
sólo, doenças e pragas, enca- 
recimento do braço, etc., que 
exigem do fazendeiro a orga- 
nisação meticulosa de um pla
no de trabalho. Desse plano 
que poderiamos denominar 
“controle economieo” , resulta 
o exame dos diferentes meios 
de produção com o objetivo de 
“ obter o máximo com o mini- 
mo de despezas” e, a conveni
ência oi) não em prosseguir 
com os métodos em uso.

E ’ a necessidaue imperiosa 
em'conhecermos o valor real 
de nossa produção porquanto 
a ausência dessa “escrita” le
va centenas de agricultores a 
um trabalho ante-economieo, 
isto é, produzir determinado 
produto por um preço superior 
ao existente no mercado. Ob
servamos essa falha do nosso 
sertanejo principalmente na 
alimentação de engorda (céva) 
do gado suino e bovino e na

OSWALDO LAM4.RTINE
dade natural em cevar um ani
mal ao máximo ^o seu pezo 
ainda que o “ trato” se prolon
gue de modo ante-economico. 
Divergem quasi sempre na 
conveniência do aproveitamen
to ou venda do leite e a maio
ria ignora o numero de litros 
necessários para a manufatu
ra de umi quilo de manteiga ou 
queijo ( ? ) .  Na lavoura ainda 
há os*que resistem (em mino 
ria) ao uso de maquinas e aban. 
donam comodamente as terras 
cançadas enquanto transpor
tam esterco de curral de algu
mas léguas para a adubação 
das culturas de vazantes nos 
leitos dos rios!

Embora motivados em sua 
maioria, pela ausência de ins
trução e orientação, somos for 
çados a reconhecer que, quasi 
a totalidade dos nossos fazen
deiros são indiferentes as “ escri 
tas” do seu trabalho, limitan
do-se as anotaçbtes garatuja- 
das nas paredes de alvenaria 
Para triste consolo nosso, es

industrialização do leite. Con
cordam geralmente em meia 
duzia de alimentos bazicos pa- 
rj} engorda do gado sem calcu
lar as despezas efetuadas, le 
vados algumas vezes pela vai-
t..................—  1,1 "i
da ruralização do ensino e 
da fixação das populações 
rurais ás suas glebas. E ’ a 
pratica da teoria aconselha
da contra o enxodo rural.

Os meios empregados pelo 
SIA são os mais variados, 
pois divulga ensinamentos u’- 
teis, coordena a ação dos Clu
bes, promove concursos entre 
os escolares, estimula o es
tudo das coisas e riquezas do 
Brasil, promove reuniões de 
professores rurais, realiza se
manas ruralistas, edita e dis
tribui literatura acessivel pa
ra estudantes, criadores e 
professoras rurais. Mas, ao 
laov ue todos esses veiculos 
de divulgação, o SIA  mantem  
a mais estreita colaboração 
com os vários programas de 
radio para as populações ru
rais e faz irradiar todos os 

, domingos das 18 ás 18,30 ho
ras pela Radio Tamoio a 
‘Hora do Ministério da A -  
gricultura” contendo conse
lhos. ensinamentos práticos, 
respostas as consultas recebi
das de todos os recantos do 
pais.
PLANOS PARA 1949

Para o ano que se inicia, 
devemos empenhar um gran
de e coordenado esforço no 
sentido de aumentar o nume
ro < os Clubes Agrícolas, por 
que dessa forma estaremos 
trabalhando em prol da valo
rização das nossas popula
ções rurais e erguendo bar
reiras ao êxodo dos campos 
em busca do litoral. Isso me
rece a meditação dos homens 
públicos, a decisão dos técni
cos e a dedicação dos profes
sores e educadores em geral. 
Somos um pais agrícola e o 
seremos toda a vida, mas pre 
cisamos ser tecnicamente a- 
gricola envez de pura e sim
plesmente «agrícola.

i (Comunicado do Serviço 
de Informação Agrícola — 
Ministério da Agricultura 
Janeiro de 1949)

de vista comercial, mas que 
fornece ao proprietário um 
conjunto bem aproximado do 
seu movimento.

(1) Administração da fazen
da (Contabilidade agricola) —  
E. D . Brandão. Monografia 
de 134 pgs. com explicações 
detalhadas onde qualquer fa 
zendeiro poderá encontrar um

vros. O nosso sistema de tra
balho (meia) facilita ainda 
mais os trabalhos de escrita, 
onde cada morador que figura 
na “ folha de pagamento” se
manal tem sua pagina no livro 
conta-corrente onde se regis- | 
tram suas retiradas (débitos) 
e a entrega do algodão no fina 
do ano agricola (credito). Pa
ra controle de despezas, usa
vamos, (ainda nesse livro) ti- 
tulos diversos; e x .:  “agricul
tura” , “pecuaria” , “açudes”
“ manutenção” , ete. No livro 
“caixa” eram transcritas as 
folhas de pagamento semanais 
que forneciam o total das des
pezas mensais e consequente
mente, anuais.

Possivelmente, trata-se de
uma escrita falha, sob o ponto lôr para o seu governo
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OTAC1LIO PINTO C. DE 

SOUZA
Veterinário do Serviço de In 

formação Agricola
A  criação de perú’s vem  

obtendo, ultimamente, grande 
desenvolvimento não só nos 
Estados Unidos, como na A r 
gentina, no Uruguai e em vá
rios outros paises. 
v dad Mrn?

A  Argentina e o Uruguai 
exportam, anualmente, inclu
sive para o Brasil, milhares 
de toneladas de carne de pe
ru’ congelada ou em conser
va e cujo valor atinge a vá
rios milhões de cruzeiros.

, , i O Brasil poderia tornar-se
plano de contabilidade estuda-. (Cont na 4a pag da ja sec.)
do especialmente para se amol
dar as nossas condições agrí
colas. Distribuição do Servi
ço de Documentação do Minis
tério da Agricultpra (Largo 
da Misericórdia —  R io).

Qualquer contador poderá 
esclarecer os agricultores nas 
possíveis duvidas de uma es
crita simplificada que poderá 
fornecer dados de grande va-

* 1-

se descaso é comum em todo 
Brasil como demonstra o prof. 
E . D. Brandão (1) em estudo 
íealisado em; Minas Gerais, 
um dos Estados mais progres
sistas da Federação; examinan
do 82 municípios representan
tes das diferentes zonas do 
Estado, mostrou que 99,826%  
dos agricultores não usavam 
contabilidade agricola. Trata- 
se de uma enquete efetuada 
103.683 sítios e fazendas das 
quais apenas 128 poseuiam 
“ escrita” !!!

Durante alguns anos tive 
ocasião de usar em uma fazen
da deste Estado um processo 
de contabilidade, grosseiro 
mas capaz de fornecer ao pro
prietário dados suficientes pa
ra seu controle. Manejando 
apenas dois livros (exceto o 
de, inventario): “conta-corren
te e caixa” e um arquivo para 
as “ folhas de pagamento” se
manais que forneciam dados

Uma observação curiosa]
Um plantador norte-ameri-1  nas plantações atacadas pela 

cano de fumo observou que sua ! praga revelaram que êles cos- 
colheita padecia sempre uma tumavamí mastigar tabaco, 
infecção maior do virus deno-1 Como o virus que ocasiona o 
minado “ mosaico do tabaco”, 1 “mosaico do tabaco” é capaz 
de que qualquer de seus v iz i-1 de suportar uma temperatura 
nhos. Observou ainda que a 1 de 90 gráus C . consegue so- 
praga crescia em sentido lon- _ breviver a despeito do proces- 
gitudinal (pelas filas de plan-j so que se submete a tabaco
tas, em lugar de se propagar 
irregularmente, como o reali
zam sempre os insetos. Con
vencido de que os insetos nem 
sempre avançam em linha re
ta, dedicou-se a estudar o as
sunto até observar que a pra
ga parecia seguir as pisadas 
do pessoal que cuidava das

plantas, isto é, tudo indicava 
serem os próprios homens os 
que espalhavam a infecção. 
Assim mesmo, não era possi
vel explicar como ocorria tal 
coisa numa plantação e nou
tras não, já que os trabalha
dores seguiam em todas o mes- 
n.o sistema de lavoura. As in- 
vestigaçbies sôbre os hábitos

para o movimento desses li- dos trabalhadores empregados

de mascar, e, ao contaminar as 
mãos dos trabalhadores, estes 
podem contagiar as plantas de 
que cuidam, para o qual é su
ficiente que se quebre qual
quer das numerosas vesículas 
capilares de qUe está recober
ta cada folha. Descoberta a 
origem da infecção nas plan
tações, eliminou-se a praga 
fornecendo aos operários taba
co de mastigar préviamente 
submetido a altas temperatu
ras, com. a finalidade de extir
par o virus. \

Ainda que não seja comum 
em toda parte os trabalhado
res do Campo .mascarem taba
co, a maioria fuma cigarros e

Auxilio para a 
construção de 
silos e banheiros 
carrapaticidas 
ou sarnicidas

Foram aprovadas as novas 
instruçt.tes para a concessão de 
auxilioí para construção de 
silos, banheiros carrapaticidas 
ou sarnicidas e instalações 
adequadas para pulverização 
de animais domésticos.

Pelas instruções em apreço, 
que foram publicadas no “ Diá
rio Oficial” de 28 de outubro, 
são condiçlões essenciais para 
a concessão de auxílios: ser
ci-iador inscrito no Registro de 
Lavradores e Criadores do Mi
nistério da Agricultura e ter 
situaçãô regularizada perante 
o Serviço Militar.

nêles pode estar 0 “ mosaico do 
tabaco” , que ataca também, 
por exemplo, o tomate.

E ’ claro que a infecção não 
se pode transmitir ási plantas 
de tomates por intermédio da 
fumaça ou da cinza do tabaco, 
mas o contato dos dedos com 
os cigarros, e especialmente o 
atrito do tabaco para cachim
bo, contamina as mãos com o 
temido virus, podendo provo
car o contágio da planta.

Sindicato dos Empregados no Comercio 
no Estado do Rio Grande do Norte

SEDE — RUA JOAO PESSOA, 116 — Io ANDAR — NATAL 
RIO GRANDE DO NORTE

Imposto Sindical do exercício de 1949
Pelo presente edital ficam convidados todos os Senho

res empregadores compreendidos nas seguintes categorias: 
— tecidos, ferragens e estivas em grosso e á varejo, repre
sentações, bebidas e fumo, perfumarias, armarinhos, secções 
de molhados emprezas de minério e combustíveis minerais, 
viajantes vendedores do comércio e práticos de farmacia, 
etc., a recolherem nó preximo mês de Abril, as Agencias do 
Banco do Brasil S A , o IMPOSTO SINDICAL, que será 

t descontado da folha de pagamento do corrente mês de 
t Março, devido pelos seus empregados no presente exercício 

e 1949 á este Sindicato, devidamente conhecido com base 
territorial em todo o Sstado do Rio Grande do Norte, pelo 
Ministério do Trabalho, Indu stria e Comercio.

Em face do que estabelece o art. 580 e o paragrafo pri
meiro do art. 582 ,da Consolidação das Leis do Trabalho o 
calculo para o desconto do Imposto deve ser feito sobre 1 /25  
(um e vinte e cinco avos) ou seja; divisão do salario do em 
pregado mensalista por 25 dias.

E X E M P L O :
Salario Mensal: 500,00 
Imposto: 20,00
Formula observada 
(500,00

, ---------- ; 20,00)
25

Para evitar a cobrança em juizo do imposto Sindical de 
1947 e 1948 que deixou de ser efetuada no prazo legal, o 
Sindicato chama a atenção dos senhores empregadores pa
ra o que estabelece o art. 600, da Consolidação das Leis do 
Trabalho que determina seja acrescido da multa de 10%  
(10 por cento) o pagamento do imposto não recolhido no 
prazo legal.

Na sede deste Sindicato, á .Rua João Pessoa, 116-1° an
dar, estão sendo distribuídas Guias para o recolhimento do 
imposto Sindical em todo o Estado do Rio Grande do Nor
te, as 19 ás 21 hras. *

Natal, 14 de Março de 1949.
Carlos Vieira de Andrade Serrano — Secretario
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oLp (Conclusão da Ia p a g .)  
é doce o reencontro dessa ama- 
vel sombra literarial

Varias personagens de 
Proust são construídas, aliás, 
“d’après nature” , resultantes 
ou projeções de modelos vivos, 
circunstantes.

Fernand Gregh julga que 
“ A ’ la recherche du tem ps per- 
du” , e sobretudo o seu volu
me inicial “No caminho de 
Swann” , saiu da meditação de 
Proust sobre a vida de Char
les Haas, criatura algo miste 
riosa e original, que Gregh co
nheceu, igualmente, em sua ju
ventude. Era o unico israelita, 
dizia-se, socio do Jockey Club, 
Alto, esbelto, o aspecto 
agradavel e as maneiras per 
feitas, muito bem vestido, 
sua “réussite” excepcional fa 
zia sonhar o esnobismo, a ten 
dencia mundana do jóvem Mar
cei, cuja mãe era da familia 
Weill, judia. Toda a sua obra 
derivou, a pouco e pouco, des 
se sonho de mocidade, diz 
Gregh, a certa altura, insistin 
do mais adiante: “ Tout le res 
te s’est agrégé autour de cette 
figure de Haas-Swann, germe 
à la fois et tige de 1’arbre au 
feuillage innombrable” (8 ) .

Para o retrato de Oriane, 
duquesa de Guermantes, cola
boraram duas figuras femini
nas . Esse detalhe é também 
de Fernand Gregh, amigo da 
juventude de Proust. M a e , 
Strauss, com quem Proust se 
correspondia habitualmente, 
forneceu muitos elementos pa 
ra o caráter e o espirito da 
duquesa, —  e certa dama, que 
foi seu primeiro amor, respei
toso e distante, e que compa
rava a uma “deusa-pássaro” 
dotada de graça e real beleza 

.fisionômica, inspirou-lhe o fi* 
sico dessa admiravel persona
gem (9 ) .

O modelo de Charlus foi 
conde Robert de Montesquiou 
seu amigo pessoal. A  corres
pondência do conde com o prin 
cipe Jean Sevastes, posterior 
mento publicada, revelou, ao 
que se informa, surpreendentes 
coincidências de Robert de 
Montesquiou com o Charlus 
proustiano.

E quantos outros! Mme. 
Aubernon de Nerville teria su
gerido Mme. Verdurin; Sarah 
Bernhard, a Berma; Celeste 
Albarret, que' foi criada de 
Proust, a criada Françoise; o 
compositor Debussy, o musico 
Vinteuil; e de Laure Heyman 
e Cios Mesnil .teria saido Odet- 
te de Crécy.

-  Até a sua llliers, capital do 
cantão de Eure-et-Loire, êle a 
localiza no centro de sua obra. 
com o nome de Combray. “ Le 
pays de Marcei Proust, Illiers- 
Combray” , é assim que llliers

* reivindica Proust, rotulando- 
se coro essa legenda, que G, 
Charensol leu no cabeçalho de 
um “ menu” do primeiro “bis- 
tro”  que encontrou em llliers. 
certo dia, ao sair da estação.

• E é quando então se pergunta: 
Proust seria profeta em sua 
terra?' (10.

Sensibilidade de virtuose, 
Proust transportou ao plano 
literário o infinito encanto das 
influencias e associações ar
tísticas. A  esse respeito, bas
ta lembrar o caso de Odette de 
Crécy, a crescer, de súbito, no 
pensamento e na emoção de 
Swann, quando éla lhe apare
ce ligada á visão de Céfora, fi
lha de Jethro, que se vê num 
quadro de Bottlcelli, na Cape
la Sixtina. E ainda o fato da 
associação, em Swann, da fi
gura de Odette, do amor que

tinha a Odette, á pequena fra
se de uma sonata de Vinteuil. 
Sob a obsessão da pequena fra
se, transformava-se Swann, 
reduzia-se a um unico sentido. 

Que grande repouso, que mis
teriosa renovação para Swann... 
sentir-se assim transformado 
numa criatura estranha á hu
manidade, desprovida de facul
dades lógicas, quase um fan 
tastico licorne, uma criatura 
quimérica que percebia o mun 
do, apenas pelo ouvido” (1 1 ).

tion et d’ingéniosité” (1 3 ).
A  sua experiência pessoal e 

humana, sem duvida, é gran
de e tentacular, Mas a reali
dade é que a sua obra signifi
ca um doeumento especifico 
daquele conceito de Gaetan Pi- 
con: “ Sabemos que a experieu- 
cia que nos confia o romancis
ta é menos aquela que êle fez

No exame da obra de Proust, 
há que considerar, como dado 
fundamental, a sua existência 
Nem podería ser de outra fór 
ma, uma vez já salientado 
sentido autobiográfico que 
distingue. E, antes de tudo. 
porque houve um tempo, jus 
tamente os últimos tempos da 
vida do escritor, em que esta 
apenas constituía uma razão 
de ser da obra, de tal maneira 
êle se isolára na sua constru 
ção, dominado até pela preo 
cupação de não poder terminá 
la . Acrésce que o desconhecí 
mento de Proust, dos seus tra 
lhos e dos seus dias, importará 
na ausência de certas indis
pensáveis noções, explicações 
ou chaves ás suas perturbado
ras aventuras no território da 
memória, das abstrações, dos 
fenomenos morais, das sensa
ções .

E isso a começar pelo conhe
cimento de sua própria natu
reza humana, marcada desde a 
infancia, desde os nove anos, 
pela doença, uma ásma nervo
sa, de que não se restabelece
ría jamais.

Até os trinta e cinco anos, 
encantador e gentil, viveu em 
ambientes mundanos, salões, 
restaurantes de luxo, praias 
elegantes, belas caléches, —■ 
embora não sem antenas mui 
to sensíveis na sondagem e na 
captação dos c-irculos que 
rodeavam, interrogando, obser
vando, recolhendo elementos, 
de preferência naqueles dois 
setores que Léon Pierre-Quint 
apõnta como as suas duas má
ximas fontes de informação 
“ mundo”, a sociedade, e os 
criados (1 2 ),

A morte de sua mãe, em 
1905, foí o maior choque de 
sua existência, deu-lhe novo 
rumo, começando por retirá-lo 
dos ambientes em que vivia, 
O apêgo do menino e do ado
lescente Proust pela sua genl- 
tora enche toda a primeira 
parte de “ No caminho de 
Swann” ,

Recolhido a um apartamen
to do boulevard Haussmann, 
mal saindo á noite, á procura 
de algum pormenor essencial 
á sua obra, aí começa a escre
ver os seus fabulosos vinte 
“cahiers” , —  evocando, recons
tituindo, recompondo, com 
aquela paixão doentia da mi
núcia, —  condição que Ortega 
Y Gasset justifica, quando es
creve: “ Proust precisa ser
prolixo e minucioso pela razão 
bem simples de que êle se 
aproxima dos objetos muito 
mais do que se costuma fazê- 
lo em geral. Ele é o inventor 
de uma nova distancia entre 
nós e as cousas” . Julgamento 
que se assemelha ao de Fernad 
Gregh, já tantas vezes aqui ci
tado: “Marcei Proust jetait sur 
la vie un regard pareil à ce- 
luí qu’on prête à la mouche, un 
regard à mille facettes. 11 
voyait polygonalement. II 
voyait les Vingt côtés d’une 
question ou d’un sujet et en 
a.ioutait un vingt et unième 
qui était un prodige d’ínven-

em sua existência, do que 
que refez em seu espirito” 
(1 4 ).

Por essa mesma época, agra
vam-se os seus males físicos.
E é a fase do quarto recober
to de cortiça para impedir 
penetração dos rumores urba 
nos ou domésticos, que lhe cau 
savam irritações e depressões 
das janélas fechadas para de1 
ter o perfume dos eastanhei 

,ros do boulevard, porque os 
perfumes lhe provocavam su 
focações; das fumigações cons 
tantes. Quase sempre deitado, 
vive temeroso das correntes de 
ar. Nos tempos finais, quase 
nem mesmo comia ainda, acre' 
ditando que comer aumentaria 
a ásma. Seu irmão Robert 
contou a Fernand Gregh que 
Proust acabou por morrer, as
sim, de “ miséria fisiológica”, 
como um velho que não pudes
se ter-se alimentado durante 
vários meses (1 5 ).

Ninguém o viu melhor, por 
aquela época, do que Paul Mo' 
rand, em sua “Ode a Marcei 
Proust” , de que extraímos es
tes trêchos, em tradução do 
poéta Carlos Drummond de
Andrade (1 6 ):

“Sombra/nascida da fuma 
ça de tuas fumigações,/rosto e 
vóz/comidos/pelo uso da noi
te, /Celeste,/eom seu rigor, do 
ce, mergulha-me no sumo ne-' 
gr o / de teu quarto/que cheira 
a cortiça morna e a lareira apa
gada./Por trás do anteparo 
dos cadernos,/sob a lampada 
loura e pegajosa como um do 
ce,/jaz teu rosto no travesseiro 
de g i z . / ”

“ D ig o :/—  Parece que vais 
otimamente./Respondes:/ —  
Meu caro, estive a ponto de 
morrer, três vezes, durante 
d ia ./

Tuas janelas, para todo 
sempre fechadas,/recusam-te 
a0 boulevard Haussmann/cheiô 
até á borda,/como uma pia 
brilhante,/do fragor metálico 
dos bondes.'/.Acaso terás visto 
algum dia o sol?/M as tu o re
constituíste, como Lemoine, 
tão verídico,/que tuas árvores 
frutíferas á noite/floresce- 
ram ".

“E tua noite não é a nossa 
noite. . .  ” /

“ Proust, a que reuniões vais, 
afinal, á noite,/para voltares 
com olhos tão lassos e tão lú
cidos? /Que pavores, a nós in
terditos, conheceste/para vol
tares tão indulgente e bom ?/c  
sabendo os trabalhos das al
mas,/© que se passa nas ca
sas,/e que o amor faz tanto 
m al?”

No seu “Journal” , a 14 de 
maio de 1921, André Gide 
anota, por sua vez: “ Passó 
avec Proust une heure de la 
soirée d’h i e r . . . ,—  II me dit 
ne s’être pas levé depuis long- 
temps. Bien que, dans la 
chambre mL íÍ me reçoit, l'oo 
étouffe, il grelotte; il vient 
do quitter une autre pièce 
beaucoup plus chaude oú il 
était en nage; il se plaint que 
sa vie ne soit plus qu’une lente 
agonie., . ”  Em dado momento, 
pergunta (prossegue Gide) —  
se “je ne peux lui donner quel- 
ques clartés sur 1’enseigne- 
ment de 1’Evangile, dont je ne 
sais qui lui a redit que je par-

‘•JOAQUIM”
Entre as novas publicações 

que veem agitando a vida li
terária pela província, está 
JOAQUIM , a revista de D al
ton Trevisan, cada vez m e
lhor, Já no numero 21, que 
acaba de nos chegar de Cu
ritiba, além de notas e co
mentários, oferece ao leitor, 
como nos números anteriores, 
excelente colaboração em pro 
sa e verso, destacando em seu 
novo numero; Depoimento, 
de Adalmair da Cunha Mi 
randa —  Poesia, de Socigenes 
Costa —  Evolução da Evolu
ção Política em França, de 
Wilson Martins —  Ulisses em 
Curitiba, de Dalton Trevisan 
e Defesa do Regionalismo, de 
Hector P. Agosti. Direção de 
JOAQUIM ; Rua Emiliano 
Perneta —  Curitiba —  Para
ná.

DR. JO Ã O  T IN O -  
CO  F IL H O

MEDICO PARTEIRO

Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias ue Senhoras, Diatermo 

Coagulação, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Rian —  
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

lais particulièreniem bien. II 
espere y trouver quelquer sou 
tien et soulagement à ses 
maux, qu’il me peint longue- 
ment comme atroces” (17).

De um desses seus contactos 
frementes com a morte, veiu- 
lhe, por sinal, a noção mais 
exata do fenomeno de morrer, 
— o que permitiu, de volta des
sa quase viagem ao fim da nol 
te, retificar certas sensações 
na descrição da morte de Ber 
gotte.

“Je compléterai ce passage 
au moment de ma, mort”, dis
sera, uma vez (18) .

(1) —i Anatole France, “La 
vie litteraite”, vol, 3o, pags. 
309J310.

(2) — “No caminho de 
Swann”, pag. 336.

(.3) — ídem, pag. 87.
(4, 5, 6 e 7) — Idem, pags. 

85 [6.
(8) — Fernand Gregh, em 

“Souvenir de Marcei Proust” 
capitulo do livro “L’age d’or” 
transcrito em “Avez-vouz lu? ” 
boletim bibliográfico do De
partamento Estrangeiro da Li
vraria Hachette, Paris, julho; 
agosto 1947.

(9) -'- Idem.
(10) — “A Combray, à la 

recherche de Marcei Proust” 
reportagem de G ., Charensol, 

-em “Les Nouvelles Littérai- 
res”, Paris, n° 995, 29 agosto 
1946.

(11) — “No caminho de 
Swann”, pag. 200.

(12) — Léon Pierre-Quint, 
“Marcei Proust”, sa vie, son 
oeuvre", pags. 75j6.

(13) — Fernand Gregh, obrs 
citada.

(14) — Artigo na revista 
“Fontaine”, Paris, n° 57, dez. 
1946|jan. 1947.

<15) — Fernand Gregh,
obra citada.

(16) — “ Revista Branca”, 
Rio, n° 4, 1948|1949 — “Home
nagem a Prousf” .

(17) — André Gide, “Jour- 
nal”, vol. 2o, pag. 380.

(18) — André Maurois, 
“Etudes littéraires”, Io vol. 
pag. 111,

E' danado...
(Conclusão da Ia pag.)

gem por esta vida cheia de 
azares.

Dispondo de certa habili
dade para o trato domestico, 
andava de uma para outra 
residência, procurando tra
balho. Também, era conheci
da pelo jeito com que cuida
va das roupas, engomava e 
pregava botões. Neste labor, 
ia vivendo, ganhando o sus
tento, roendo o pão da mise 
ria . . .

Um  dia qualquer, sem se 
fazer caso disso, Marina de
sapareceu do mapa dos co. 
mentarios.

Foi-se, e ninguém, mais fa
lou nela.

Também quem ia lá se 
preocupar, por mais tempo, 
com a existência desafortu
nada, com as voltas e arro 
deios da vida de uma obscu
ra cozinheira, desamparada, 
sem parente nem aderente? 

—  o —
Mas, a sorte é uma especie 

de bicho papão. . .
Não dar descanso ás pes

soas.
Nem a pobre, nem a rico. 
Ninguém foge dos seus ca

prichos, dos seus contrastes, 
das. suas decepções.

Tal, o destino aziago desta 
sujeita, que só  deixou cair a 
mascara depois da morte.

Só então, perdeu o disfar
ce, o que foi, naturalmente 
um engano para ela mesma, 
um lôgro para muitos, e uma 
confusão para todos:

—  M A R IN A  era, simples
mente, um homem camoufla- 
do de m ulher!. . .

DOIS CONTISTAS
O conto é um genero difi

cílimo. Raros são os que, en
tre nós, o tentaram com êxi
to. Machado de Assis e Afon
so Arinos, Lima, Barreto e 
Simões Lopes Neto, Montei
ro Lobato e Marques Rebelo, 
entre antigos e modernos.

Entre os novíssimos, Dal
ton Trevisan é um nome no 
cartaz. Cm um estilo agil e 
vicvo, sabendo dialogar com 
facilidade e simplicidade, os 
seus contos, dosados com bas
tante força comunicativa, tra 
zem um cunho de originali
dade, que não é exótica ou 
extravagante, no que está u- 
ma das suas maiores conquis
tas de ficionistas.

Reunindo em “ Sete ano- 
de pastor” edição da revista 
“Joaquim” (Curitiba, Paraná, 
1948), de que é diretor, o seu 
primeiro livro de contos, com 
capa e gravura de Poti, o jo
vem escritor paranaense vem 
recebendo o aplauso unanime 
da critica inteligente.

U m  nome consagrado, co
mo romancista e contista. 
Fran Martins, que integra o 
grupo cearense de “ C L Ã ”, a 
caba de nos dar mais um li
vro de contos: ‘‘Mar Oceano” , 
edições Clã, Fortaleza, Ceará, 
1948, para o qual chamamos 
a atenção do leitor, habitua
do a ler com praser e pro
veito tudo o que sai da pena 
sempre nova de Fran Mar
tins, uma das mais legitimas 
expressões da lestras cearen
ses de nossos dia.

IM
(Conclusão da Ia pag.)

João Jeroniino, respectivamen
te a 8 de dezembro de 1840 e 
17 de fevereiro de 1841. Os re
gistos apenas consignam ‘‘mo
léstia interiora”, sem maiores 
detalhes.

“Estupor”, “ espinhela cal
da” , “ramo-de-vento” , ou sim
plesmente “ ramo” são também 
mencionadas com, frequência. 
Poucas as referencias paludis- 
mo, maieita ou se-ões. Raras 
a tisica, nenhuma a lepra. De 
“exdrupizia” morreu o pai de 
Moreira Brandão, Antonio Pi
ta Brandão, a 9 de junho de 
1838. Alguns paralíticos, en
tre estes M;guel Joaquim Frei
re. a 20 de dezembro de 1836 
e uma menina de 16 anos, Isa
bel Maria Coelho, a 30 de se
tembro de 1837, “ de reumatis
mo” .

As mortes violentas por as
sassínio são encontradas de ra- 
ro e raro, com a anotação “do 
facada” ou “ com tiro de es
pingarda” . No período que es
tamos analizando encontramos 
cerca de três por “queda de 
cavalo ” ,

Não pude saber de que mor
reu o velho Jorge Lopes Gal- 
vão, segundo do nome, funda
dor da minha familia, precisa
mente do ramo que se fixou ern, 
Uoianinha.

No gênero o registo de sua 
morte é unico, no período que 
examinamos de 1770 a 1850:

“Aos vinte e hum do mez de 
Agosto de mil setecentos e se
tenta e sete faleceo da vida 
prezente sem sacramentos por 
morrer apreçado Jorge Lopes 
Galvão de Idade que julguei 
ser de oitenta annos pouco 
mais ou menos, cazado com D. 
Francisca Xavier Figueira foy  
sepultado nesta Matriz em ha
bito Francíseano e por mim 
encommendado de que fiz este 
asento em que asigney (a) 
Gonçalo Martins de Sylva —. 
Cura de Goianinha” .

Teria sid0 um calapso a 
morte súbita? A hipótese não 
é descabida, atenta a idade 
avançada. No processo de in
ventario, lido a relido, não se 
colhe nada a respeito.

Como se vê até para morrer 
há moda. Hoje jâ não se mor
re de maligna, nem de estupor, 
nem de moléstia interiora. 
Morre-se de apendicite, de tu
berculose, de oclusão intesti
nal, de gastro-interite.

A  mortalidade infantil é 
muito maior' hoje do que na- 
qujêles tempos. Os assentos 
de crianças trazem á margem 
a declaração “ parvulo” , faci
litando as pesquisas. Os es
cravos também.

geremos noutra oportunida
de como se apressou a morta
lidade do indio. Na segunda 
metade do século passado já 
quasi não existiam. Vão ra
reando os registos até 1870, 
quando, salvo engano, morreu 
o ultimo.

A L C A N C E  A  F E D C I D A 
D E  Q U E  A S P I R A !

Procura de conhecer o 
melo de vencer as influen 
cias opostas á sua felicida
de ,e vença os obstáculos 
da sorte usando um T A - 
LISM AN  eficiente no as
sunto. Peça sem compro
misso o interessante fo
lheto explicativo, a P. 
EMTE, Caixa Postal 1141 
—  Porto Alegre —  R. 
Grande do Sul.

LEIAM O
“ Diário de Natal”
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Um romaoce £also|
acerca-de uma região rica em  
sugestões poéticas e onde há 
um vasto material para ro
mance ainda inexplorado. 
Que continua inexplorado 
mesmo depois do romance 
‘Barro Blanco”, livro falso 
até na ilustração da capa, 
em que há guindastes suge
rindo processos modernos de 
extração do sal e onde os tra- 
oalhadores de salinas, os “ sa- 
rineiros” aparecem com ca
misa de meia de malandro 
carioca.

Q mar, quando surge no li
vro, parece um m ar de brin
quedo, um lago artificial, u- 
ma piscina de turistas em  ho
tel granfinò. Não que fosse
mos exigir do autor a. força 
das páginas de um Conrad. 
Mas pelo menos que êle de
monstrasse sentir o mar e 
não aparentasse ter visto o 
Atlântico de bordo de um a- 
vião ou numa viagem rápida 
de Ita da Costeira. Ou mesmo 
de barcaça.

Os regionalismos postos na 
boca das personagens nada 
têm das expressões usadas 
na terra das salinas. Colhe
mos a esmo várias dessas ex
pressões completamente des
conhecidas cremos que em to
do o Rio Grande do Norte; 
“ leroada”, “alegreza” “ prigo- 
rô”, “desinsuírido”, “manju
ba". E quando falam os “sa- 
lineiros” ou os mariiiheiros 
de barcaças, falam  uma lin
guagem artificial que lembra 
a dos caipiras de radio. E’ 
frequente encontrarmos no 
romance um barcaceiro di
zendo; “ ponhei” , “mai” , “ áu- 
gua”, “prencipio” . Há até es. 
ba frase incrivel na boca de 
um marinheiro analfabeto. 
“ O mar está brabissimo” .

Inventa o autor uma praia 
denominada dos Pescadores, 
desprezando tantos nomes su
gestivos de suburbios e praias 
macauenses como Camapum, 
Barreirasa Imburana, Imbu
rana do Mudo, e-êsse nome 
poético que é Alegamar.

Transporta para Macau u  
ma velha que foi um dos ti
pos mais populares do Na 
tal de há dez ou quinze anos 
atrás cujo pregão ainda ho
je ecôa nos ouvidos das pes
soas daquela época, deixando, 
por desconhecer o ambiente, 
de aproveitar vários tipos po
pulares que houve e há em 
Macau, dignos de serem apro
veitados em romance.

Livro falso desde a capa, 
“Barro Blanco" não é, como 

! pretende seu autor a histo- 
I ria da ilha de Manuel Gon- 
! çalves, “da sêca, do sal”. A -  
j penas sugere as “grandes mi-

(Conclusão da l.a pagina)
A  tese, á prieira vista, po

de parecer temerária e sei 
que muitos irão procurando 
contestá-la á leitura dêste ar-, 
tigo (se é que muitos terão a 
paciência de demorar os olhos 
sòbre êle), exemplificando 
coro alguns romances e con
tos universalmente conheci
dos e que aparentemente não 
sugerem qualquer meio re
gional ou local. M as afirma
mos sem receio que a tese 
nada tem de perigosa. Que é 
por demais real. Porque no 
próprio autor, se outras não 
fossem as influencias a se in
troduzirem no que êle cria, 
bastava o acu’mulo de sensa
ções, de estados psicologicos, 
de experiencias impressentl 
ciamente colhidas, de impres
sões das paisagens e das cria.
Vuras humanas próprias do 
amüiente em que se proces
sou a formação mental e cul
tural do ficcionista, bastava 
isso para comprovar a ne
cessidade do regional na o. 
bra de ficção. Do regional, 
quando não do puramente lo 
cal. . 1

Tem os para nós que um 
francês não escreveria o “U -  
lisses”. Nem um inglês “Cri
me e Castigo” . Nem  um nor
te-americano a obra de 
Proust.

Poderá haver um critico 
ou um ensaísta apatrida. Di
ficilmente, mas poderá exis
tir um poeta apátrida. Nunoa 
porém um  romancista ou um  
“conteur” .

Partindo desse principio, te 
mos como corolário que nen- 
nhum autor poderá tomar 
por ambiente de suas histo
rias um meio que lhe seja 
inteiramente desconhecido, 
sob pena de fracasso. E ’ pos
sível, nesse caso, um livro 
bem construído em que a par
te do artezanato esteja com
pleta, mas será um livro psi
cologicamente falso, funda
mentalmente falso. E, com 
franqueza; uma obra desones
ta.

E’ justamente o que acom 
tece com o romance “Barro 
Blanco” , do sr. José Mauro de 
Vasconcelos (editado pelo 
Instituto Progresso Editorial 
S.A., São Paulo), em que o 
autor procura retratar o am
biente das salinas de Macau.

Sem qualquer duvida, uma 
vocação de romancista, o sr.
José Mauro de Vasconcelos, 
no entanto, possui uma des
sas coragens nada louváveis 
no intelectual —  a de escre
ver sobre o que não conhe
ce. E no seu caso a desones
tidade se torna maior em vir
tude de contribuir para q u e ' serias” que realmente exis- 
se forme uma ideia errônea j tem no Rio Grande do Norte 
----------------1------------------------------ — —  -------------------- -----------------------
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Sombra de pavor
(Conclusão da 6a Pagina)

grandes revistas está no Céu, 
muito bem instalado num 
confortável “ bungalow” vi
zinho aos de Shakespeare «. 
Beethoven —  e bate um pa- 
pinho ligeiro com o publico, 
dizendo-lhe, que, se montas
se uma das suas famosas 
Follies” no Cinema, faria 

coisa igual ao. . .  que se vê 
a seguir. E aparece então por 
exemplo (mas aqui nes res
peitamos a ordem em que a- 
parecem os “sketch” e cenas 
de “feérie” ). Ester William s 
no maravilhoso “acqua-bal- 
let” aparecem James Melton  
e Marion Bell no “Libiamo” 
da “Traviata”, em meio a 
um prodigio de encenação e 
bom-gosto, sendo de Sharaff 
os originalissimos vestidos 
das “girls” e de Marion Bell 
—  e de Eugene Loring as 
marcações; aparecem Fred 
Astaire e Lucille Bremer em 
“This Heart of Mine” , vem  
depois um “sketch” muito en 
graçado, critica aos advoga-

MOOREMcCORMACK
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Um filme...|
(Conclusão da 6a Pagina)

Germain, de quem se apaixo 
nara, escjreve a primeira car 
ta para chamar a sua atenção, 
mas outras se seguem. Vão 
buscar oma ambulancia, a fim 
•de levar a louca, que clama a 
sua inocçncia, acusando o ma
rido.

Mas o desfecho é bem outro 
O autor das cartas anônimas, 
o verdadeiro, o responsável, es
te que conseguiu inspirar as 
cartas, ditar seu conteúdo, e8' 
tará entre os suspeitos 7

dos, desempenhado por V ic- 
tor Moore e Edward Arnold- 
Também ha muita coisa en
graçada na critica que Kee- 
nan W ynn aparece fazendo 
aos serviços telefônicos e Le- 
na Horne, capitosa como sem 
pre aparece interpretando 
“Love”, de Hugh Martin e 
Ralph Blíme. O grande nu
mero humorístico vem por in 
termedio de Red Sbelton, de
cididamente fabuloso no de
sempenho do locutor de tele
visão. Esse “ sketch” foi diri
gido por George Sidney, por 
deferencia de Vincente Min- 
nelli.

Mas continua a “feerie": 
os numero intitulado “Tudo 
cor-de-rosa” , com Lucille 
Bali, depois com Cyd Charis- 

j se e Virginia 0 ’Brien, é uma 
orgia de plumas digna de 
fazer Mistinguette roer-se de 
inveja. Fred Astaire e Gene 
K elly, juntos, fazqm .prodí
gios com muito bom-humor t»  
e alguns sapateados num 
“sketch” preparado para am
bos. “Beauty” é o titulo do 
grande numero de Kathryn  
Grayson —  que se acompa
nha das criaturas mais boni
tas reunidas por Minnelli pa
ra o filme. Mas talvez seja 
de Fred Astaire e Lucille 
Bremer o numero mais sen
sacional de “Ziegfeld Fol
lies” : “Limenhouse Blues” é 
o seu titulo. E’ um “ballet’1' 
prodigiosamente encenado —  
e com uma pequena historia, 
Fred Astaire mostra então 
que é o mais completo baila
rino dq cinema e Lucille mos 
tra que é uma criatura que 
podería ir muito longe.

Numero avulso 
Cr$ 1,00

Ao fazer seu deposito 
consulte a

C O O P E R A T IV A  B A N C O  A U X I -  
L IA R  DO C O M E R C IO  

Cobranças —  Descontos —  Depositos 
Garantia absoluta e as melhores con= 

dições oferecidas na praça

Cooperativa Banco Auxiliar 
do Comercio

Praça Augusto Severo 105. Fone 1338

(Conclusão da ultima pag.)

destino do grande matador, 
manchando-o de “Sangue e 
Areia".

Tyrone Power, no papel de 
João Galhardo, o toureiro a- 
mado, o idolo de todas as 
mulheres e de toda a Espa
nha e, finalmente

Linda Darnell, encarnando 
a meiga Carmen Espinoza, 
flôr do lar e amantissima es
posa.

Aqueles que já assistiram 
“Sangue e Areia”, sem duvi
da não perderão nova opor- 
iunidade de presenciarem os 
mais empolgantes dramas de 
coragem de um toureiro, de 
amor e de odio, que somente 
neste filme poderá ser en
contrados. E, aqueles que não 
assistiram, também não per
derão a oportunidade, por
que “Sangue e Areia” é uma 
das maiores e mais empolgan 
tes historias apresentadas pe
lo cinema desta vez num  
tecnieolor encantador.
“ANA E O REI DO SIÃO”

Esse é outro grande filme 
que o Cinema São Luiz apre
sentará este mês.

“O harem que a 20th Cen- 
tury Fox vai mostrar no seu 
filme é na verdade bem mo
desto” explicou Huffman. “A  
razão disso é que apenas po
demos encontrar 200 moças

com  a aparência de siatn.e. 
zas, Foi uma das poucas ve
zes que Hollywood diminuiu 
a realidade, em vez de exa- 
gera-la”.

Essa, a opinião do diretor 
de dois jornais em Bangkok

Em “Ana e o Rei do Siãp” 
Irene Dunne, como “Anna 
Owens”, obtem o mais espe
tacular triunfo de sua bri
lhante carreira. O papel de 
‘Rei Mongkut” foi entregue 

ao notável ator inglês Rex 
Harrison. E Linda Darnell vi 
ve, maravilhosamente, a be 
lissima “Tuptim”. Outros no 
elenco de Anna e o Rei do 
Sião” tem destaque, tais co
mo Gale Sondergard, Lee J. 
Cobb, Tito Renaldo, Richard 
Lyon e Mihail Rasumny.

A  direção foi entregue á 
reconhecida competência de 
John Cromwell, notável rea
lizador de tantos' inesquecí
veis e marcantes sucessos, 
que mais uma vez reafirmou 
o seu talento para dirigir fil 
mes de vulto, desses que se 
destacam como dignos das 
mais altas honrarias e dos 
mais vibrantes elogios. “A n 
na e o Rei do Sião” é um es
petáculo digno do glorioso 
passado do grande diretor.

Estará, assim, bem viva 
no cinema, uma era da His
toria do Sião, mais fabulosa 
e impressionante do que um 
conto das Mil e Uma Noites.

Saiu o|Anuario do Radio
Acaba de ser publicado o compêndio mais com

pleto que já se fez sobre radiodifusão no Brasil. 16 
pesquisas de opinião publica sobre radio-audiencia re
velam os programas mais populares, os cantores mais 
apreciados e os “speakers” mais queridos do, povo. 
Inúmeras entrevistas com os homens que fazem radio 
c palpitantes reportagens e artigos sobre todos os as
pectos da radiodifusão e da televisão no Brasil.
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A VIDA NO L A R Originais
presentes

ENTRE NO’S
OLiGA OOBR¥

Será que a Senhora anda. 
preocupada com a sua felici
dade conjugal? ?üi^.bem , é o 
que acontece a oitenta por 
cento das mulheres, depois 
de alguns anos fie casadas, 
com ou sem razão, com ou 
sem culpa por parte delas 
próprias Sendo o caso tão co
mum a revista parisiense 
“ Marie France” organizou re
centemente um questionário 
de oito perguntas para suas 
leitoras desejosas de sabe
rem se o marido ainda con
tinua apaixonado como no 
principio da vida comum. Se 
puderem responder “sim” ás 
perguntas 1, 2, 4, e 8, e “não” 
as demais, o resultado da en- 
quete será positivo em caso 
contraria negativos é se for 
parcialmente conforme a es
tas condições duvidoso. Qra, 
se for negativo ou duvidoso, 
não há razão para o desespe
ro: tem que se “dar um jei
to” na sua própria conduta, 
para recuperar os pontos per
didos. Eis as oito perguntas 
de “ Marie-France” :

1 —  Voltando em casa, á 
noite, seu marido costuma fa
lar-lhe do seu trabalho e dos 
encontros que teve durante o 
dia?

2 —  Quando ele tem que 
deixar você, no ponto do bon
de ou do ônibus, para segui
rem cada um seu caminho, 
ele vira a cabeça para olha- 
la mais uma vèz?

3 —  Quando se sentam á 
mesa, ele costuma percorrer 
os titulos dos jornais duran
te a  refeição em vez de con
versar com você?

4 —  Quando ficam a sós ele 
lhe dá um beijo?

5 —  Tem ele muitos con .i- 
tes para jantares de “negó
cios” sem que você também  
esteja convidada

6 —  Na opinião dele, preci- 
sar-se-ia ter em casa uma go
vernanta, alern da emprega
da?

7 —  Ele costuma afirmar, 
de modo categórico, que as 
mulheres não estendem nada 
de política?
& 8 —  Quando você sai sozi
nha, ele indaga sobre as suas 
ocupações, .  x

Ora, se as coisas estive
rem tortas, não se esqueça, 
para eiftireita-las, de fazer 
um “exame de consciência” , 
verificando se você está cum
prindo todas as condições pa
ra que seu marido se sinta 
feliz no seu lar. “ Um homem 
em cuja camisa falta um bo
tão não pode estar apaixona-, 
do” , diz um provérbio fran
cês, bastante realista. Você 
deve vigiar o conforto de seu 
marido, cuidar da cozinha, es- 

■ tar sempre bem arumada, 
não somente na rua, mas tam
bém em casa, ser uma boa 
companheira, dar-lhe a satis
fação de sentir-se seu prote
tor, mas também, com tato, 
aliviar as preocupações dele, 
que sejam de ordem financei 
ra ou outra qualquer. Deixe 
que ele lhe conte as suas di
ficuldades, não o aborreça 
com as suas próprias e nun
ca venha a critica-lo quando 
estiverem em companhia de 
pessoas da familia ou estra
nhas.

N O T IC IA S  DA M O D A
Bailes, bailes, bailes. E 

em cada um ,revela-se a per
sonalidade de louras e more
nas, pelo gosto que manifes 
tam em vestir as ultimas 
criações parisienses e ameri- 
chnas, ditando “broderies” 
de ouro e prata e outras coi
sas rivais em beleza. Repare
mos: Em cetim ouro mate, 
um vestido forma um grande 
nó junto á cintura, na fren
te, tendo o corpete confecio- 
nado e belo tecido que é uma 
perfeita trama dourada, eom 
salpicos de estrás.. . Em ta
fetá liso, justo, o decote dis
creto circundado por uma ti
ra da mesma fazenda, dupla 
e enviezada, relativamente 
larga para cair como gola an
tiga e cobrir os braços ligei 
ramente. Neste modelo ,o en 
canto maior está na saia que, 
sem franzido se abre em fo
lhos leves, mais certa que a 
saia de baixo, em seda plis
sada, um pouco aberta de um 
lado, com «ma grande rosa 
no arremate... E outros de
talhes bonitos, com Jacques 
Fath que idealizou uma saia 
de veludo “faconne” verde 
pálido e corpete, tendo no 
decote uma pontinha pratea
da... Com Balenciaga. que 
apresentou formosos vestidos 
assinalando a cintura de ves
pa... E falemos dos agasa
lhos tradicionais para a re
tirada da festa: Capas curtas 
capas compridas, envolventes 
confecionadas em veludo, em 
Brocado, bolsos de cetim, coro

drapeados, chalés de seda bor 
dada, echarpes, “mantou de 
manila . ” Sobre os sapatos 
também recolhemos o deta
lhe do salto mais alto, de ri
cos “broderies” , como nos 
vestidos de ccura dourado, 
prateado, maravilhosamente 
trabalhado, no os ilo cie sain- 
d alias.. .

—  Manda a moda que os 
cabelos sejam curtes, mais 
ou menos para penteados pra 
ticos e bonitos, que remoçam 
dez anos, em belos movimen
tos que cobrem e descobrem 
as orelhas.

—  Em combinações felizeo 
com o piqué, com o organdi, 
com o algodão estampado, ain 
da o linho de padrão unido. ..  
E a variedade de material 
auxilia e cumpre esses impro
visos da moda, que visam a 
lei irrevogável da simplicida
de,

—  O tule prissado é motivo 
e muito interesse no momen 

,o moderno, bastando como 
adorno em um vestido.

—  E ’ muito pratica para a 
viajante, a jaqueta ampla, 
que vai um pouco alem das 
Cadeiras e que se ajusta um 
cinto de couro e mesmo do 
proprio pano.

— Desenhos de flores são 
motivos preferidos para cer
tas peças, tais blusas e “swea- 
ters”, ás vezes umas simples 
pétalas. São bordada no tom 
que melhor harmonize com o 
tecido.

Conselhos
uteis

Mau cheiro em recipiente de 
vidro — para elimmá-lo, esfre
gue o interior com grãos cie ca
fé. 9 * * $

O estanho escurecido brilha
rá como prata se esfregado com 
um pano de lã umedecido eorii 
parafina.

* * *
- Encadernações desbotadas — 
Depois ue espanar, pmte-se com 
.aquarela, adicionando algumas 
gotas de terebentina. Esfregue 
com um trapo de lã.

* * *
Para desodorizar o refrigera

dor — Remova toda a sujeira, 
e depois lave com agua, con
tendo permanganato de potássio. 
Seque completamente.

R eto rn o  ás 
boas m aneiras
PRECEITOS D A  RAINHA

JULIANA
P A R IS . (Scoop) —  A  rai

nha Juliana, da Holanda, é 
bastante popular e amada 
pelo seu povo. E, por isso, a 
rainha mantem constante
mente com os holandeses de-' 
bates curiosos. Ainda agora 
quer a soberana dos Paises 
Baixos restabelecer os usos 
de galanteria de que os ho
landeses se orgulhavam de 
praticar outrora,

“Os jovens e velhos” —  dis 
se recentemente, em uma car 
ta aos seus súditos, a rainha 
da Holanda, —  “não teem o 
necessário comedimento nos 
lugares* onde a  aglomeração 
humana é maior nas praças, 
nas viaturas e nos transpor
tes coletivos” .

“Há necessidade de se esta
belecer o respeito mutuo e «. 
delicadeza para com os mais 
velhos” , terminou a rainha.

, LEIAM  O j 
, “ O i a r i o  d e  N a t a l ”  j

PARIS (Scoop) — A senho
ra P. Tole (de Boston USA) se 
empenha agora, em Paris em 
adquirir todas as máscaras or
namentais que, se encontram 
nas criptas das velhas catedrais 
da França. E* que a senhora 
Tole quer proporcionar um 
“ belo” presente de Natal a seu 
esposo, secretario do Conselho 
Jurídico, da ‘ delegação norte- 
americana na ONU.

Mariame Tole tem andado em 
uma dobadoura alucinante, a 
vasculhar todas as igrejas da 
França e a anunciar nos jornais 
que. comprará todos aqueles or
namentos, usados pelos arquite
tos da Idade Média.

Acontece, porem, que entre 
as/aquisições já feitas se en
contram enormes cabeças de 
leões, mochos arripiantes, agui- 
as colossais e outros “ delica
dos”  presentes que, de certo 
modo, muito embaraçarão ao 
presenteado. •

Há ainda um problema a so
lucionar: Os deões das cate
drais e igrejas percorridas se 
negam a fazer semelhantes ven
das e veem reivindicando até 
alguns ornamentos já compra
dos no “ mercado negro” , por
que alegam que eles foram des
viados fraudulentamente. E a 
Escola de Belas Artes, como o 
Arcebispado já se movimentam 
também para preserrvar os te
souros artísticos franceses, co
biçados pela excêntrica presen- 
teadora.

Clinica de Senhoras
— DO —

Dr. Etelvino Cunha * 1

(ESPECIALISTA) 
Curso de aperfeiçoamento

1 no Rio de Janeiro e 
São Panlo 
PARTOS

Doenças de Senhoras
Ondas ultra-curtas, blsturi 

eletrico, eletrocoagu- 
lação etc.'

Câncer — Tumores
CONSULTAS: 

i Das 16 horas em diante 
exceto aos sabadoa 
CONSULTORIO :

Rua CeL Bonifácio, 222 
Fone: — 1082

RESICENCIA : 
i Roa Joaquim Manoel, 591 

Petropolis

“ CAN-CAN" — Uma patinadora sueca, M. J. Britt, de 24 anos, 
é a sensação de Londres atualmente. Dansa o famoso “ Can-Can” 
com rara graça e felicidade sobre o geio, como se vê na gravu

ra acima. — (Foto Keystone)

' s e n s a ç ã o  NOS AlfeiOS FEMNINOS. . . E MASCULINOS — 
1 No Hotel Savoy, em Londres, acaba de ser exibido um novo tipo 
j de “ maillot, feito de um material que nunca perde a forma, se 

bem que possa fazer alguém perder a cabeça. O novo modelo, 
como se vê na interessante foto distribuída pela “ Foto-keystone” , 
não tem costura, alça, botão, ou seja o que for, tendo, porem, um 
pouco de pano. O curioso é que o novo “ maillot” é confeciona- 
do á vista do caprichado desenuo do corpo de sua dona!. . .  E 

nós não somos desenhistas...

T E N H A  S EM P R E 20 ANOS
Josephine

ELOGIO D A LEITURA
, Há um amigo que nunca 
nos abandona, que sempre es
tá á nossa disposição nas ho
ras solitárias, que nos alen
ta quando estamos desalen
tados, que nos inspira quan
do precisamos de inspiração, 
que nos faz rir e esquecer as 
preocupações quando estamos 
tristes.

Este amigo é mestre e com
panheiro, irmão e irmã, pai, 
mãe e confessor ao mesmo 
tempo. Não pede nada de nós 
nem é sensitivo. Só exige um 
pouco de nosso tempo. Estou 
me referindo a um bom li
vro ou a muitos livros

Aqueles que são leitores 
ávidos saberão que me refiro 
Algumas pessoas são, por na
tureza, mais suscetíveis ao 
habito da leitura que outras, 
mas todos nós poderemos a- 
prender, desde a infancia a 
amar os livros, pelo menos 
até certo ponto. Temos li
vros que são verdadeiros ve
lhos amigos. Alguns nos a- 
qradam por associação, ou
tros isto é, a maioria, pela 
inspiração e interesse que con 
em suas paginas.

Há um velho romance es
panhol que mão tem nada de 
particular, mas lhe tenho afe- 
o pela viva recordação que 

me traz de uma noite no M é
xico, faz muito tempo, quan
do pela primeira vez conhe- 
ci um furacão tropical. Esta
va lendo esse livro naquela 
noite tempestuosa. O vento

] Ouçam Z Y B -5  í 
I Radio Potí ,!

Lowmann

rugia. A  agua entrava por de
baixo das portas mais depres
sa do que o tempo que m i
nha criada levava para reco- 
lhe-la e meu esposo teve que 
percorer muitas milhas a ca-' 
valo para chegar a Tampico 
uma noite antes que se inun
dasse a povoação. Era como 
:e houvesse entornado um gí- 
janteseo cubo de agua.

As estantes de nossos fi- 
hos estão cheias de livros 
;ue lhe trouxemos de dife- 
entes viagens. Em certos lu
ares de honra estão aqueles 
ue eles preferem e que lêem 
>m mais frequência.
A  pessoa que gosta de ler 

unca está só, e muitas das 
ulheres mais bem educadas 

ue conheço não são gradua- 
as por universidades, mas 
Áo leitoras incansáveis.. Nas 
íbjiotecas encontra-se de tu- 
o, para satisfazer a qualquer 
osto. Os produtos das inteli

gências mais brilrantes de 
jdos os tempos, a filosofia, 

humorismo, a historia, a 
oesia, os romances as bio

grafias uma quantidade incal 
ulavel de informações tudo 
stá á riTão e á disposição das 
essoas atentas.

Não ha passatempo que me 
-■areça melhor do que orga- 
.izar uçna boa biblioteca. Se 
rocurar um refugio contra o 
borrecimento, as enfermida- 
es, a solidão ou a velhice, 

ou por puro entretimento, se
ria bom começar a comprar 
livros, um de cada vez, ou 
dez, dependendo do bolso e 
do interesse de cada qual. A  
época de Natal é uma época 
particularmentè agradavel 
para isso.



q u e  v a m o s  

assistir
SANGUE E AREIA

. •
Estrelado com Rita Hay- 

wort (Gilda) —  Tyrone Po
w er e Linda Darnell

O filme que o Cinema São 
Luis está 'apresentando des
de ontem, é dos que não ca
recem de maiores comentários 

E’ a emocionante historia 
heróica, engastada de íulgen 
te beleza de um homem que 
enfrenta a morte, pelo amor 
e pela fama!

Esta é, sem duvida, uma 
das maiores reprises do ano, 
Este'grande filme em tecni- 
eolor, que é “Sangue e Areia’ 
oferece uma historia que so 
mente poderia ser vivida na 
tradicional Espanha!

Nos principais desempe
nhos desse celulóide, apare
cem Rita Kaywort, (e encan 
tadora Gilda), desempenhan
do a fcrmcsa Dona Sol, m u- 
lher-pecado, que traçou o 

(Continua na 4“ pagina)

UM FILME SEM H ISTO R IA
Uma cidadezinha da Fran

ça, um pouco mesquinha, um 
pouco mexeriqueira, mas sos
segada como todas as pequenas 
cidades do interior de qualquer 
pais do mundo, transforma-se 
num verdadeiro inferno. Seus 
hab;tantes, até então afeitos a

Ele não é casado, ninguém lhe 
conhece historias sentimentais. 
As cartas, - além de atacarem 
severamente a sua honra pro
fissional, acusam-no de man
ter relações adulteras com 
Laura Vorzet (Micheline Fran- 
cey), a esposa de um dos seus

dos dabitantes que, enfurecí 
dos, clamam justiça. As auto
ridades locais tudo fazem para 
acalmar os ânimos exaltados. 
O dr. Germain, em consequên
cia dos ataques de “O Corvo” , 
perde o seu prestigio e todas 
as portas lhe são fechadas.

a uma prova, de onde a verda
de deverá surgir. Todos açpe- 
les que estavam no côro, de 
onde partiu a carta anônima 
jogada pelo “O Corvo” na igre
ja, estão presentes: Denise, a 
bela apaixonada do dr. Ger- 
main; Laura, a virtuosa espo-

de si para si. Um pouco mais 
tarde vai até o, quarto de De- 
nise e, vendo um envelope 
branco sobre a escrivaninha, 
curioso, abre-o e jê  com espan
to que Denise está grávida e 
o filho.é dele. “ O Corvo” , no
me com o qual a carta estava

~ :'-u e r  grande baile  d*  
.■ dainha da Noite, ott 

ir : j c : s a  da Noite, como achm  
:em  m elhor. H a, «  hoatíeea, 4  
Lucile Bremer, em  "V fe g M á  

roHee*
teta i  mm» dae "oUouUaa" á e  
"ZlegfeU roliet", da lí.Ir*. 
Muito obIm  de Bartre. e ertetem 
etallsmo Já era mm falo em Meá

lyw ood  e  na Broadway

Para você
H OLLYW O OD , 3 Por John 

Todd, do INS especial para o 
Diário de Natal) —  Howard 
Hughes, apesar do conselho 
de alguns de seus executivos 
em Nova York, vai colocar 
Robert Mitchunn em seu pro 
ximo filme, antes mesmo que 
se realize o julgamento do 
“ caso Mitchum”. Como já 
disse Hughes assumiu com
promisso com David Selznick 
para o proxinio filme de M it
chum, há umas poucas sema
nas. Isso significa que a RKO  
que devide o contrato de Mit 
chum com Selzenick, terá 
esse ator em dois filmes se
guidos.

E ’ preciso notar que o no 
vo filme de Hughes começou 
a ser rodado em fins do pes- 
sado mês, enquanto que o jul 
gamento de Mitchum não se
rá realizado até o dia 10 de 
Janeiro. Todavia, Howard 
Hughes espera que seu “ as
tro” será tratado com equi- — 
dade.

Não resta duvida que M it
chum não poderia ter melhor 
presente de festas, e posso a- 
firmar por ele, que está fa 
zendo tudo quanto pode para 
conquistar o respeito de to
dos, em sua conduta atual.

Saindo do assunto todos os 
artistas de Hollywood para 
trabalhar com Clarck Gable, 
no filme “ Joga em qualquer 
numero”, exceto a mocinha 
que, na realidade, desempe
nhará esse papel. E’ ela A le- 
xis Smith. que foi tomada 
emprestada a Jack Warner, 
que não viu impecilhos no 
empresaimo, no atual momen 
to. Mervyn Leroy, o diretor, 
está se preparando para ini
ciar a “rodagem” .

—  Depois das festas do Na 
tal e Ano Novo, agora, por
tanto, George Montgomery 
conta som interesante proje
to para trabalhar, visando a- 
presentar uma produção sua. 
independente. “Traição” , um 
argumento sobre os filhos da 
Liberdade, um grupo de re
beldes durante a guerra ci
vil norte-americana, não so
mente, será produzido por 
George, mas também será fi
nanciada por ele. O argumen
to original, por Benny Mark- 
son. já foi terminado, e será 
filmada uma película semi- 
documentaria.

George declarou que sua 
esposa Dinah Shore, não par 
ticipará desse filme.

ua.o vida calma e de trabalho 
laborioso, vêem-se de uma ho- 
ra para outra envolvidos' numa 
desenfreada avalanche de car
tas anônimas assinadas com o 
nome de “O Corvo” , identidade 
jue ninguém jamais consegue 
descobrir. O poder desse es
tranho personagem misterioso 
reside nas fortes acusações di
rigidas ás- suas vitimas, em 
geral escolhidas entre as pes
soas mais influentes da loca
lidade . São libelos tremendos, 
infamias das mais erueis; tu
do meticulosamente traçado e 
estudado. No principio as car
tas anônimas de “ O 'Corvo” 
provocam apenas indignação; 
mas, .pouco a pouco tudo se 
modifica. A  perversidade de 
“ O Corvo” faz gerar a descon
fiança, a suspeita, o terror e 
a calunia. “ O Corvo” tudo oU- 
ve, tudo sabe e tudó descobre 
As suas cartas anônimas são 
escritas, quase sempre, em es
tilo grosseiro, demonstrando 
serem fruto de uma mente 
cruel e doentia. “ O Corvo” pa
rece desejar atingir mais dire
tamente o „dr. Germain (Pier- 
re Fresnay), um homem: serio, 
que é acusado de dedicar-se a 
atividades condenadas pela lei.

colegas, á qual ele dedica sen
timentos bastante ternos, em
bora platônicos, pois o dr. 
Vorzet (Pierre Larquey) é o 
unieo que lhe q simpático. Es
sa sombra de romance é Julga

ria severamente por Marie Cor- 
bin (Hèléne Manson), irmã de 
Laura, enfermeira, a quem o 
dr.' Germain fez uma observa
ção em vrtude de um erro pro
fissional. Má e ciumenta, Ma- 
rie faz a Laura severas repre- 
ensõtes. Cartas, cada vez mais 
insultuosas, chegam ás mãos

DIÁRIO DE NATAL
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CINE ROMANCE

Sombra do pavor
Tema psicologico origina! de Louis 
Chavana, intitulado " L e  Corbeau”r»

. .Quando a Metro Goldwyn 
Mayer apresentou Ziegfeld
Follies aqui nos Estados U - 
nidos o produtor Arthur 
Freed e o diretor Vincente 
Minneli, muito contrariados, 
souberam que muita gente 
julgava que o film e fosse “re 
prise". Absurda essa suposi
ção, mas aconteceu —  e acon 
teceu porque houve confusão 
rom “The Great Ziegfield 
(Ziegfeld o Criador de Estre
las). Ora, este ultimo era um 
filme de enredo de muito en
redo até, a Ziegfeld Folies 
começa sendo original pela 
.'•aita de enredo.

Isso mesmo, o filme “fee 
rie” mais caro e mais traba
lhoso dos estúdios Metro Gold 
wyn Mayer. em Culver City 
não tem o menor fio de en
redo. E’ um continuo desfile 
de senas e motivos á maneira 
de Ziegfeld. Se Ziegfeld esti
vesse vivo*e produzisse um 
filme faria o que Arthur 
Freed e Minnelli. Antes de 
tudo,o o filme é um hino as 
pequenas donas de palminhos

de cara preciosos, e é uma a- 
poteose de arminhos, veludos, 

lamés” e blumas. Muito da 
graça e da beleza dos espetá
culos da Broadway. ao tempo 
de Ziegfeld, muito do des- 
Lumbramento dos espetáculos 
milionários do Cassino ou das 
Follies Bergeré de Paris —  
no tecnicolor e no apuro de 
Culver City.

Quem toma parte no filme?
Muita gente famosa e queri
da. Estes nomes Fred Astai- 
re, Lucílle Bali, Lucille Bre 
mer, Kathryn Grayson, Lena 
Horne, Gene Kelly, James 
Melton, Victor Moore, RedJ.ve ?e ’n*c*° 
Skelton, Esther Williams,
W illiam  Powel, Edward Ar- 
nold, Marion Bell, Cyd Cha- 
risse, Hume Cronyn, W ill am 
Frayley, Robert Lewys, Vir- 
ginia OBrien e Kesnan Wynn

E’ William Powel quem a- 
bre o filme, mais uma vez 
vestindo a figura sempre 
lembrada de Florenz Zieg
feld O famoso “producer” de

(Cont. na 4a pag.

Procuram um substituto para 
ele. A  unica que o procura é 
Denise (Ginette Leclerc), ir
mã do diretor da Escola, na 
casa de quem ele está hospe
dado.

As atividades de “ O Corvo” 
prosseguem. Cartas e mais 
cartas vão chegando ás mãos 
dos habitantes da cidade. Des
sa vez atacando a vida priva
da das autoridades e todas ci
tando o nome do dr. Germain. 
Uim dia, o dr. Ger.main e Lau
ra são atraídos á igreja. Am 
bos haviam recebido carta mar
cando aquele encontro. Era 
uma cilada de “ O Corvo”, que 
enviara também uma carta a 
Denise, a fim de provocar um 
escandalo no templo. Entre os 
trfês estoura urna violenta dis
cussão, que e interrompida com 
ii chegada de Marie que recla- 
ma urgente a presença do dr. 
Germain no Hospital. Algo 
horrivel acoriteceu! Um jovem 
canceroso, a quem “ O Corvo” 
revelara a verdade, alucinado 
com a violência da trágica re- 
velaçãq, suicida-se na presen
ça de sua mãe, que, horroriza
da, jura vingar-se. A  indigna
ção do povo chega ao auge e o 
terror apodera-se da cidade, 
outrora tão pacata. A male
dicência popular lança as suas 
garras sobre a enfermeira Ma
rie Coíbin, acusando-a sem dó 
nefh piedade. Durante o enter
ro do jovem suicida, a multi
dão tenta linchá-la, mas ela 
foge e se i-efugia em sua ca
sa, onde logo após é presa.

Com a enfermeira na prisão 
a calma volta á cidade. E ’ uma 
calma aparente, pois durante 
alguns dias nenhuma carta é 
enviada pelo “ O Corvo” , os 
fieis são distraídos por um pe
queno retângulo de papel que 
voa sob os arcos góticos da 
ibreja. E ’ uma nova carta anq- 
nima que “ O Corvo” teve a 
ousadia de enviar em plena 
cerimônia religiosa. Esta car
ta inocenta Marie, que está 
presa, e ao -tnesmo tempo ser- 

para uma nova 
avalanche de cartas anônimas. 
Reina o pânico entre os habi
tantes da cidade e o governo 
adota severas medidas admi
nistrativas.

O escandalo deve cessar. O 
dr. Germain, indignado pelo 
fato de uma carta ter levado 
ao desespero uma inocente cri
ança, toma a resolução de in
vestigar pessoalmente e desco
brir o culpado.

De acordo com o dr. Vorzet, 
psiquiatra è' grafólogo, o juiz 
reune todos os suspeitos na 
Escola, a fim de submetê-los

sa do dr. Vorzet; o pai, o ir
mão e a irmã de Denise, e al
gumas autoridades também 
comprometidas. Qual deles se
ria “O Corvo” ?

Sentados, cada qual em seu 
banco, esperam que lhes se
jam explicados o motivo da
quela estranha reunião. O dr. 
[Vorzet toma a palavra e diz 
que vai proceder o ditado, uma 
a uma, das cartas assinadas 
pelo “ O Corvo” . As autorida
des, de acordo com o dr. Vor
zet e dr. Germain, mantinham 
a idéia de que o autor daque
las cartas infames, pelos pró
prios traços de sua caligrafia, 
deixaria escapar a sua verda 
deira identidade. Apesar dos 
protestos, o dr. Vorzet come
ça o ditado. Eram 8 horas da 
manhã. O dr. Germain pas
seia pela sala, observando as 
mínimas reaÇcfes dos suspeitos. 
Cartas e mais cartas vão sen
do ditadas e o tempo vai pas
sando... Após a 262a carta, 
Denise desmaia, exausta. Le- 
vam-na ao seu quarto e o dita
do é suspenso. Já era quase 
noite. Seria o desmaio de De
nise uma prova? O dr. Ger
main, que nutre certa amizade 
por Denise. faz esta pergunta

assinada, lhe aconselha livrá- 
la do filho. Seria Denise a au
tora das cartas anônimas? In
dignado o dr. Germain amea
ça Denise, obrigando-a a dizer 
a verdade. Denise, chorando, 
confessa que empregou este 
meio apenas para que ele sou
besse do seu estado, as afir
ma estar inocente dos outros 
crimes. Diz-lhe ainda que Lati
ra acabara <lé receber uma 
ameaça de morte.

Germain corre á casa do dr 
Vorzet e encontra realmente 
a carta, mas Laura ainda não 
havia tomado conhecimento da 
mesma. Logo, uma das duas 
mulheres é a culpada. Ele re
para que os dedos de Laura 
estão sujos de tinta fresca e 
descobre na eserevaninha um 
papel revelador. Ao se reti- 
rãr, apavorado, o dr. Germain 
encontra o dr. Vorzet a quem 
revela esta terrível descober
ta . Este explica então que sua 
mulher há .muitos anos vem 
sofrendo de loucura e que o 
colega pode encontrar a solu
ção deste drama na grande di
ferença ne idade dele e da es
posa. Laura, insatisfeita, mas 
virtuosa até conhecer o dr.

(Continúa na 4S pagina)

No mundo) do radio
POR A L NETO

Mais uma vez o radio 
norte-americano identifica-se 
com o ideal democrático de 
manter o povo bem informa
do. Agora é a American Brad 
casting Company que se pro
põe levar ás telas de televi
são o livro do General Dwight 
Eisenhower C R U ZAD A N A

ma radiofonico A M ARCHA  
DO TEMPO.

Na confecção da série a 
ser televisionada, estão sen
do usados peliculas de pro
priedade do governo norte- 
americano, “film s” captura
dos ás potências inimigas e 
novos documentários, que a-

EUROPA. Esta obra, na, qual * tualmente estão sendo film a-
o chefe dos exercitos aliados 
na ultima guerra conta ao 
publico muitos dos segredos 
da luta em defesa da civili
zação, será apresentada em  
26 documentários o primeiro 
dos quais será televisionado 
no proximo mês de março.

Esta importante realização 
tornou-se possível mediante 
um acordo entre a ABC, a 
Twentieth Century-Fox Film  
Corporation, os editores Dou- 
bleday & Co. (que publica
ram o livro de Eisenhower) e 
os ‘ organizadores do progra-

dos na Europa e nos Estados 
Unidos.

Tal como aparecerá nas 
telas de televisão,- a C R U ZA
D A N A  EUROPA, oferecerá 
a interpretação dos aconte
cimentos descritos por Eise
nhower, com registro das vo
zes do falecido Presidente 
Roosevelt, de Winston Chur- 
chill, de Joséf Stalin, de Char 
les De Gaulle, do general 
George C. Harshal e muitas 
outras figuras proeminentes 
na historia dos tempos moder 
nos.
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agressor
WASHINGTON, 19 (U.P.) — “ Se o governo dos Es

tados Unidos devesse enfrentar uma vez mais um ataque 
armado premeditado,, tal como os que se produziram por 
dua$ vezes na primeira metado do século XX, não creio 
que nos decidissimos por outra ação que o emprego de 
uma força armada eficaz, quer no quadro da legitima de
fesa, quer porque esse expediente seria indispentavel pa
ra restaurar a paz c a segurança nas regiões do Atlântico 
Norte*, declarou o secretario de Estado Dean Acheson, 
falando ã nação americana num discurso difundido pelo 
radio.

O secretario de Estado reafirmou entretanto que esta 
decisão dependia do Congresso no quadro da Constitui
ção dos Estados Unidos.

APOIO POPULAR
“ Para obter uma paz estável, devemos estar consta - 

mente em vigilia e mesmo fazer mais — devemos indicar 
claramente que qualquer ataque armado será barrado por 
uma defesa coletiva pronta e eficaz — tal é a significa
ção do Pacto do Atlântico Norte” , afirmou ainda o se
cretario de Estado. Esta declaração foi feita algumas ho
ras depois do texto do pacto ter sido publicado. Frizou ? 
necessidade do governo do apoio e da compreensão dt 
povo americano, que são essenciais. Frizou também que 
o pacto tem o carater puro e simplesmente defensivo e 
que é necessário que o mundo se convença de que a guar- 
ra será evitada e as divergências resolvidas pacificamen
te. E’ iguaimente necessário, segundo Acheson, que os

Afirma o secretario de Estado norte-americano, Dean Acheson, que 6Épara obter uma 
paz estável,” devemos estar constantemente em vigilia e mesmo fazer mais —  deve
mos indicar claramente que qualquer ataque armado será barrado por uma defesa <o=

letiva
convençam de que não serão ateados ou subiue

n  de
íiincíonameu-

povos 
tidos à coação.

Reafirmou o secretario de Estado que a ONU, que 
trabalha pela paz e pela segurança mundais, não pode 
agir tão eficazmente quanto desejaria, porque 
seus membros tudo fez para Impedir seu 
to” .

MANOBRAS SOVIÉTICAS 
Acheson acrescentou que apesar das manobras socié- 

ticas que perturbaram o trabalho das Nações Unidas, esta 
organização continua sendo um instrumento eficaz de 
paz. Afirmou que o Pacto do Atlântico “ baseia-se sobre 
a afinidade de interesses naturais das proteneias do A- 
Uantico Norte e que ele combina perfeilamente, não so
mente com o art. 51 da Carta das Nações Unidas, reco
nhecendo a organização regional, mas igpalmente com 
os 350 anos da historia americana,

“ Aprendemos, disse Acheson, que se as nações livres 
não se erguerem juntas, cairão uma após outras, pois e 
estratagema do agressor e o de manter a divisão entre 
suas vitimas potenciais ou, ainda melhor, fazê-las lutar 
entre si, para elimiijá-las umas depois de outras, sem re
sistência unificada” .

ironta. ..............  ** - ■ (
O governo dos Estados Unidos e as nações livres -da 

Europa estão decididas a impedir que a historia se re
pita, prosseguiu o secretario de Estado, que lembrou en
tão as palavras do presidente Trumaru “ Se pudermos tor
nar suficientemente evidente, agora, que qualquer ata
que armado afetando a segurança nacional dos Estados 
Unidos se chocará contra uma força irresistível, talvez 
que esse ataque armado nunca se produza” , 

FORNECIMENTO DE ARMAS 
i Acheson declarou em seguida que toda resistência 
eficaz à agressão, no*mnndo moderno, necessita, armas do 
ultimo modelo e forças militares bem treinadas, O Pacto 
do Atlântico não obriga os Estados Unidos a fornecer 
armas aos outros países, disse ainda, masjus Estados Uni
dos recomendara iguaimente ao Congresso o fortaleci
mento de material militar para outras nações livres, que 
cooperarão a fim de salvaguardar a paz e a. segurança.

No mundo compacto de hoje, a segurança dos Esta
dos Unidos não se pode definir em termos de fronteiras 
t  linhas de demarcação e toda ameara seria à paz inter
nacional e segurança em qualquer parte do mundo, in
gressa diretamente aos Estados Unidos. Nossa política 
ãonsíste, pois, em ajrfdar os povos livres a manter sua

integridade e independencia, não somente na America e 
na Europa ocidental, mas em toda parte em que aua aju
da possa ser eficaz” .

POLÍTICA FIRME
O secretario de Estado insistiu então sobre o fato de 

que- a decisão do governo americano de fornecer auxilio 
à Grécia e à Turquia e Irã são expressões desse desejo, 
e que o governo dos Estados Unidos continuará a seguit 
esta política. Em caso de ataque armado contra uni dos 
signatários, os Estados Unidos não estariam automatica
mente em guerra, porque, no quadro da Constituição, 
cabe ao Congresso declarar guerra, frizou o secretario 
de Estado, afirmando entretanto que o governo dos Es
tados Unidos deveria agir prontament e para resta ura t e 
manter a segurança das regiões do Atlântico Norte, Esta 
decisão será tomada segundo os processos constitucio
nais. e os fatores -estudados serão, de um lado, a gravida
de do ataque armado, e de outro, a ação que o governo 
norte-americano considerar necessária para restaurar e 
manter a paz na região visada.

Em seu discurso, o secretario de Estado reafirmou 
varias vezes que os Estados Unidos não tinham qualquer 
intenção belicosa. Acheson declarou, princípáimente, a 
respeito: “ Os Estados Unidos não preparas»guerra con
tra ninguém. Os Estados Unidos odeiam a guerra. Os Es
tados Unidos não consideram a guerra inevitável. A po
lítica dos Estados Unidos visa o objetivo de resolver, por 
meios pacíficos, as controvérsias profundas que são a 
chaga da comunidade entre as- nações, no- inundo atual” .

A sucessão [presidencial se processará normalmente
Decadência no 
mercado de v e n 
das dos E E .U U

D IÁ R IO  D E  N A T A L
W ASH IN G TO N , 21 (UP) —  

O Pepartamento do Comércio 
informa que se nota uma deca 
fleneia no mercado de vendas 
dos Estados Unidos. As únicas 
exçeçífes são os automóveis, 
ouja procura continua intensa.

Quanto cios outros produtos, 
nota-se uma ligeira queda na 
fabricação, em virtude da pou- 
ca procura.

Anunciado para a= 
bril um encontro dos 
chanceleres inglês, 
francês e italiano 

com Dean Acheson

W ASH IN G TO N , 21 (UP) 
—  Fontes autorizadas reve
lam que se espera para prin
cípios de abril, um encontro 
dos chanceleres inglês, fran
cês e italiano, com o secreta
rio de Estado, Dean Acheson.

Deverão eles discutir a 
questão do fidei-comísso pa
ra as antigas colonias italia
nas antes que o essunto se
ja levantado na Assembléia 
das Nações Unidas'. Consta 
que a França favoreça uma 
fidei-comisso italiana para a 
Tripolitania e, caso não en
contre o apoio anglo-america
no, procurará reunir outros 
votos na Assembléia Ge;al, 
inclusive de países latino-a
mericanos.

OBGAO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS* 
Fundado em 18 do Setembro do 1839
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¥ a r g a s  pede a v o lta  á s  a tiv id a d e s  
p o litic a s  d o gs e n h o r H u g o  B o rg h i
Teria o senador gaúcho enviado um emissário ao deputado (trabalhista

RIO, 21 (Meridional) —  In 
forma o “Diário Carioca” que 
o sr. Getulio Vargas mandou 
um emissário ao sr. Hugo Bor
ghi para pedir seu regresso 
á atividade política, acrescen-

Bü-tando que o chefe queremistà apoiar uma candidatura a 
foi explicito na solicitação: j cessão presidencial.

Em troca o sr.G enü iu  Vat
quer que o antigo trabalhista 
reorganize suas forças para 
apoiar uma candidatura ásu-

Desafio aberto ás po 
tencias ocidentais

Nova vitoria do 
Madureira

NuBOGOTÁ', 21 (U P) —  
ma tarde fria e com assistên
cia regalar, o Madureira do 
Rio de Janeiro enfrentou on
tem á tarde os Milionários lo- 
cais, num jogo de revanche 
Os cariocas ganharam poi
4x2. m È m

BERLIM, 21 (U.P.) — Os co
munistas propuseram uma con
ferência de todos os alemães 
sobre os problemas da divida 
da nação, e exigiram mesmo, se 
necessário, um desafio aberto 
ás potências ocidentais de ocu
pação.

William Pieck, co-presidente 
do Partido de Unidade Socia
lista (SED), comunista, foi o 
autor da proposta, feita numa 
reunião do Conselho Popular 
Oriental, convocada para apro
var uma Constituição para a A- 
lemanha Oriental, destinada a 
fazer frente á Carta que está 
sendo redigida para a Alema
nha Ocidental em Bonn,

William Pieck propôs que os 
comunistas do leste e oeste .de 
Bonn se reunam em Brunswick, 
na zona fjriíanica. A reunião te
ria de ter a aprovação dos bri
tânicos, mas a maioria do po
vo acredita em que os alemães 
da zona ocidental do país re
jeitariam a tentativa dos comu- 

I instas.

CENSURA
Òs comunistas disseram que 

■o embargo do oeste sobre o a- 
ço do Ruhr os aguilhoou inais 
do que qualquer outro ataque 
na guerra fria.

O Comitê do Conselho Econo- 
mico redigiu uma nota que cen
sura o oeste pelas condições do 
bloqueio, embora os rusos te
nham sido os primeiros a apli
car tais medidas.

O “ Berliner Zeitung” , orgão 
licenciado pelos soviéts, disse 
que o Comitê observou que os 
embarques mensais do aço do 
Ruhr para a AlemaViha Orien
tal diminuiram de 25.01)0 tone
ladas em 1947 a 8.000 toneladas 
em maio de 1948 e a 0 (zero) 
tonelada hoje.

O governo militar dos Estados 
Unidos disse que as crescentes 
tentativas de contrabando — 
particularmente de* equipamen
to industrial — mostram como 
o contra-bloqueio está se fazen
do sentir no setor russo. 
meaSlapcl

gas apoiaria sua candidituí» 
ao governo de São Paulo. A di
anta aquele jornal, que o sr.

Hugo Borghi deu resposta ne
gativa, dizendo que no momen
to esta preocupado com o tri
go, que plantou em Goiaz e o 
babaçu’ , que esta colhendo no 
Maranhão.

comum o

C o n tin u a  te n d o  am pla 
percus&ão o encontro  Du-= 

t r a -M ílto n  !de Cam pos
Ainda esta semana um encontnfcom  

o senador Nereu liamos

Comentários feitos á nota distri 
buida pela^chancelaria peruana
LIM A, 21 (UP) —  A  chan

celaria peruana divulgou outra 
longa nota, respondendo a que 
lhe foi entregue a 4 do corren
te, pelo embaixador colombia
no, sobre o caso do asilo do sr. 
Haya de la Torre.

O governo peruano expõe 
mais uma vez os motivos pe
los quais considera o chefe 
aprista como criminoso comum, 
acusado de terrorismo, não ten
do portanto direito a asilG,

BOGOTÁ’, 21 TOP) —  O 
chanceler Angel Zuleta fez t  
imprensa comentários sobre * 
nova nota peruana referente ao 
caso do sr, Haya de la Torr#,

Maior numero Ide cadeiras
para a coalizão do governo
Resultados das eleições ontem realizadas na França

PARIS, 21 (U P ) —  Os )••- 
uítados parciais até agora co

nhecidos, indicam que os par- 
lidos integrantes da coalisão 
governamental, obtiveram o 
maior numero de cadeiras, nas 
eleições de ontem.

Contudo, individualmente e 
pela percentagem de votos po
pulares obtidos, os partidos 
governistas foram vencidos 
pelos degaulistas, como pelos 
comunistas.
EM PRIMEIRO LUGAR OS 

DEGAULISTAS  
PARIS, 21 (U P —  Um com

puto pão oficial dos primeiros 
dois mühcfes de votos popula
res. mostra que os degaulistas 
estão em primeiro lugar, com 
28%  dos votos. Em seguida 
figuram os comunistas, com 
2 3 % .

Dos partidos que formam 3 
coligação governamental, o me
lhor colocado é o socialista, 
com pouco mais de 1 7 % . 
SIGNIFICAM UM DURp GOL

PE PARA OS COMU
NISTAS
PARIS, 21 (U.P) — As elei

ções departamentais de ontem

parece slgnicar um duro golpe 
para os comunistas. Estes em
bora figurem em segundo lugar 
quanto ao numero total de vo
tos e superados apenas pelos 
degaulhstas, que também obti
veram o maior numero de can
didatos. conseguiram entretanto 
muito poucas cadeiras, uma 
vez que seus candidatos não ti- 
vprpi-i a necessária maioria ab- 
oluta.

Domingo proximo haverá no
va eleição para as vagas não 
preenchidas ontem e nesse se
gundo pleito, bastará o maioria 
simples. Em conjunto, parti
dos que apoiam o governo ain
da estão vencendo.

GRANDE DIANTEIRA DO 
GOVERNO
PARIS, 21 (UIP.) — A meta

de dos votos já apurados na: 
eleições cantonais da França dá 
ao governo de coalisão do pre- 
mier Queiulle, uma grande di
anteira sobre os comunistas e 
degaullistas. Parece estar asse
gurada a continuação do gover
no moderado. ,

Os resultados extra-oficiais 
relativos a 698 cadeiras são:

partidos do governo, 329 luga 
res; degaullistas, 168 e comunis
tas, 12. Os republicanos inde
pendentes oètiveram 97 cadei
ras e os demais partidos, 92.

Empataram os sele 
cionados luso e e§= 

panhol
LISBOA, 21 (UP) —  Pe

rante 85 mil espectadores, «e- 
frontarain-se onterq á noite 

i selpeionados ds futebol 
português e espanhol.

O primeiro tempo termi
nou zero a zero. No segun
do tempo, depois de renhida 
luta, cada "team ” conseguiu 
um ”goal”, terminando por. 
tanto o encontro ainda empa
tado.

Disse o ministro colombiano
que aquela nota ressalta ser 
o chefe aprista acusado de re
belião e sedição, portanto de 
crimes puramente políticos, 
acrescentando que isso justifi
ca a concessão de asilo na em
baixada colombiana. Mas co
mo, a interminável troca ds 
notas não dá nenhum resulta
do, a Colombia vê-sc obrigada 
a procurar outras vias jurídi
cas, para solução do problema.

RIO, 21 (M.) — Esquemati- 
zando-se os pontos básicos dos 
entendimentos entre o presi
dente Dutra e o governador 
Milton de Campos, temos os se
guintes: primeiro, a sucessão
presidencial; segundo, a enten- 
te política conservadora para 
apoiar um candidato unico; ter
ceiro, a tentativa de unificação 
para as forças políticas minei
ras cujo colégio eleitoral vai 
alem de um milhão e quinhen
tos mil eleitores atualmente, 
quarto, as definições das can
didaturas deverão caber aos 
partidos e não aos governado
res; quinto, o governo federal 
não tem candidatos; sexto, ha
verá pelo menos uma reforma 
ministerial e as eleições deve
rão ser realizadas numa época 
previamente determinada, ja 
que o movimento de prorroga
ção de mandatos deverá abortar

sario. Os entendimentos entre 
dois homens de estado frutiíi- 
fcaram para a Democracia. A 
sucessão presidencial deverá 
ser efetuada normalmente sem 
qualquer manobra politico-par- 
tidaria que provoque atropelos 
e descontentamentos ou diver
gências a não ser que os que 
naturalmente se verificam nas 
pugnas eleitorais. Pessoas alla- 
mente ligada aos circ-ulos polí
ticos adiantou-nos que o presi
dente Dutra fez claro ao sr. 
Milton de Campos que não de
sejava ter qualquer participa
ção no pleito a não aquelas a 
que constituicionalmente é obri
gado.

UM ENCONTRO ESTA SEMA
NA COM O SR. NEEFü 
RAMOS
RIO, 21 (M.) — Muito em

bora tenha o presidente Dutra 
declarado que nãoe^?i>,moverá 
novos entendimcMpl-'sç-bre 
sucessão, do tipo «6 • íçó
com o governadoY M do
Campos, não padece duyícnr- 
que possivelmente auitin - o.-U. 
semana ele se avisíajr.i - crírt o' 
senador Nereu Ramos - 
intimamente ligado ao PSÔ, it- 
cluindo-se reste caso, o sr.. Be
nedito Valadares.

DESENVOLVE-SE MAGNIFI- 
CAMENTE A " RECUPERA- • 
CÃO ECONOMIC.A 
DE^MINAS
RIO, 21 (M.) — A  impressão 

colhida durante a estada do go
vernador Milton de Campoa em 
Petropolis, é que o plano da 

eqoogmíee de _J.fi -ta  d o  e rs - ra c im e rà C d O  e conôm ica c e  sou
s e * f á l  I S r  -T .T e n d Õ L s e *  i S g f c a r f n -

entendimentos entre te, tendo alcançado já cs pri
meiros objetivos. O governador 
mineiro mostrou-se satisfeito 
com os trabalhos realizados.

Crise na poiitica alagoana
Volta ao cartaz a’! cisão dos, ir-* * i .

mãos Goês Monteiro

DECLARAÇÕES 1)0 DEE
GRABIEL DE PASSOS “
RIO, 21 (M.) — O deputado 

Gabriel de Passos. líder da 
j UDN na Camara formulou a se
guinte declaração sobre o en
contro do presidente Dutra com 
o governador Milton de Cam
pos: O tema dá conferência en
tre o presidente Dutra e o go
vernador Milton de Campos,: 
pela sua complexidade, não se 
pode reduzí a simples decla
ração; de qualquer modo posso 
manifestar que o encontro foi. 
de beneficio para o país e tran 
quilizador pura a opinião pu
blica, o que representa uma e 
tapa interessante de um assun
to que, já agora, sabemos, quc-_ 
poderá ser resolvido com ps* 
triotismo e elevação.

MACEIÓ’, 21 (Meridional) 
—  Ressurge a crise poiitica 
e>n Alagoas. A  cisão entre os 
irmãos Silvestre e Ismar de 
Cois Monteifo voltou ao cartaz 
político, ás vésperas da com
posição da mesa da Assembléia 
Estadual,

O líder do PSD, sf - João Tei
xeira, declarou que seu partido 
não abdicará de seu direito co-

NA FRENTE O FARTIDO DP 
GAL, DE GAULLE
PARIS. 21 (U.P.) — A União 

do Povo Francês, partido do 
gal. De Gaulle, que conta com 
apenas dois anos de existência, 
surge à frente dos demais par
tidos, tanto enf relação a votos 
populares, como no tocante a 
cadeiras conquistadas. Logo em 
seguida vêm os comunistas, erq 
votos populares, embora pare
ça terem sofrido uma derrota 
no nume a o üe caiie-ias lealmen' 
te obtidas.
FREENOHFRÀO ÍG8 CAREI

RAS DOS CONSELHOS 
MUNICIPAIS
PARIS, 21 (U.P • -  As elei

ções realizadas ontem em 89 de
partamentos da França tiveram 
por fim preenchei' 158 cadeiras 
dos Conselhos Municipais dos 
departamentos. Apenas os can
didatos que obtiverem urna 
maioria absoluta serão declara
dos eleitos.

S erá  p ro c essa d o  o e x -  
Ip rem ier  ch in ês  

Fa+ p o á f pecu la to

1

rao partido majoritário e está 
fiel á orientação do* sr. Ismar 
d.e Gois Monteiro. O governa
dor conta apenas com os de
putados do Partido Social Tra
balhista._

Não se sabe qual a posição 
da UDN e do Partido Socialis
ta.
LAMENTOU A  CISÃO

MACEIÓ’, 21 • (Meridional) 
—  Procedente do Rio chegou 
aqui o sr. Ari Pitombo, próeer 
petebista local, o quaí falando 

reportagem declarou apoiar 
o governador Silvestre Feri
des de Gois Monteiro. Lamen-

NANQUIM , 21 (UP) —  O 
Yuan Fiscaíizador, que tem 
poderes para revisar as contas 
do Estado e. prender funcioná
rios do governo no domicilio, 
exigiu que o ex-priraeiro-mi- 
nístro Sun Fo, tilho do funda
dor da Republica Chinesa, se
ja processado por suposta mal
versação dos fundos públicos 
e que se lhe imnonham Severas 
medidas disciplinares.

O Yuan aprovou uma moçao 
de censura, publicada ontem, 
acusando Sun Fo de haver 
apresentado um chpqae ao 
Banco Central da China no va
lor de 2 .500.000 dólares norte-: 
americanos para pagar “gas
tos secretos” . Diz-se na reso
lução que o ministro da Fazen

da, Hsu Iían, ordenou ao cita
do banco, no dia 15 de feverei
ro, que_pagasse o cheque, o 
que foi feito no dia seguinte, 
íjue o dinheiro foi -depositado 
no Banco Industrial da Chín 
na conta de Sun Chib Ping, fi
lho de Sun Fo, Diz ainda qn< 
no mesmo dia foi retirado <> di 
nheiro e depositado em vária 
casas bancarias particulares.

“ L ' uma desgraça para. o 
funcionários chineses” —  diz 
se na resolução, que pede ao 
presidente Li Tsung Jen que 
Jaça com que Sun Eo devolva 
jo dinheiro —- “ que Sun Fo 
abuse de seus poderes e mai- 
.verse fund03. públicos no rro- 

\mento em que milhares de em
pregados civis estão passando 
fome” .

tou a discórdia entre os irmãos
Silvestre e 
Monteiro.

Ismar de Goi.

RESTA APLAINAR AS DI
VERGÊNCIA ESTADUAIS, 
DECLARA ALTO FRQ- 
CEK UDENISTA » - 
RIO, 21 (M.) — Alto procer 

da UDN comentando os enten 
dimentos de Petropolis declarou 
que os acontecimentos serão a- 
gora precipitados já que essx
conferência abriu oficiaimente 
o debate da sucessã . Resta a- 
gera aplainar as divergências 
estaduais para qué se posêa en
tão estabelecer bases para a 
formação da entepte que T vire 
apoiar um candidato unico, sé 
tal se fize necessário. Mas adi
antou; A UDN ficará aguardan
do uma época própria.

1 ÊT.VM O J
“ Diário âe  Natal” i

PO D ER A ’ REFORÇAR A C .N .U
LAKE SUCOFSS, 21 'U P ) 

—  O secretario geral da ONU. 
Tr” gv:o Lie, iVafim cu a sua 
convicção da que os ac-erdos 
regionais do defesa, tais como 
o’ Pacto do Atlântico padem 
concorrer para robusteeer a 
segurança mundial, desde que 
fiquem subordinados é ONU.

Faiaiído aoç jornalistas, arn 
sua habitual entrevista coleti
va, Trygvie Lie disse que não 
estava preparado para come* 
tar tíiretameníe o Pacto pro
posto, mantendo entretanto a 
sua declaração de 11 d> feve
reiro passado, quando se refe
riu de uma maneira geral a

eS*.s documento. .
Pôr aèuela ocasião. Lie. d<

elarou:
— “ Nenhum acordo regions

poderá ser um sáfeôtitutivo si 
tísfatorio da Carta das Na «  
Unid; s , E.naetahtõ. cs e , na 
tos podem ser ui» e’ cmeni 
ncuiti ntil para a criacão < 
um aisteara de seguran a c 
letiva, dasde qué recouhesa 
t  •ipremaeia da Carta

Mas se todos começarem 
admitir alianç&s como subsl 
t ativos da genuhia Segurar, 
coletiva nuindird, enCão V&ba 

' em grande perigo toda a esp 
rança de uma paz duradoura
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ICattsa da natureza moral
A U S T R E G E S I L O  D E  A T H A Y D E

(Especial paia Os “D. A .” )

A S S I S  C H A T E A U B K 1A N  D

Problema aci
ma dos partidos

U»B.4k>putadoijícssedista, em 
imprensa desta 

capital, ti atando do assunto do 
atasteçiir.enU) . . daguá para 
Mossorós.-w**«anipanha mérito 
lia éiíWfiÕé-'^&íha empenhado 
o prefeito daquele município.
__ abordon-o em termos sem
nenhuma,duvida mesquinhos e 
minto íílihixn do devei que lhe 
impunha ó seu mandato popu 
làr. Rovque.» verdade & que. 
èm iaoe c ’-'it«quele empreendí- 
mento.1' titie ■'Yigr.ificará uma 
obra âc vedeiiâo mossoroen-

r* . <1.- _» --ri
1K.se, a;ntoguqa\>«. dada uiva ati

tude de. méia explora,ão polí
tica, e nvuitp menos a alguém 
( ue recebeu sufrágios de uma 
população ‘qtré* sofre, desde a 
iúr.dátjáo “ da sua cidade, as 
agruras decoirpntes da jireèa- 
riedailc 4e ..tãà> precioso liqui
do. ”•
r Uma pi Ová' eloquente, porém 
de que. as .-/^tas palavras não 
representam o. pensamento do 
seu r.artidb. —  e que -êle deu 
vasa' áêériãs a certos recalques 
agressiva mente municipais de 
lolitica., -r- é o telegrama en
dereçado pelos parlamentares 
federa: s norte-riograndènses 
íio prçfeito mossoroense, que 
divulgámos sabado ultimo _nes- 
tt vespertino. Telegrama que, 
r*-. ¥Alscnte-s'è ainda. —  honra, 
antes de tudo. os seus signa- 
iár os, unidos.' sem eôr partida- 

vúnía atitude de digna 
elevação.'

Úma inieiatjva como a que 
Ve ! retende levar a cabo errt 
rioSsdrÒ irão pode ser, pela' 
suas tnesvás proporções, es- 
fosço de um ou de grupos iso
lado». Tara a sua objetivaçào. 
hâ que mobilizar todas as pos
sibilidade há que tentar reu- 
a ‘r, numa spma auspiciosa, to
das as correntes capazes dè 
contribuir com alguma cousa 
dò fbsWvQY E mesmo todas 
eí; as'fopça.é e elementos reu
nidos. a batalha ainda será du
ra e- uijticil. —  fato, de resto, 
a cujo . respeito ninguém ali- 
menta iluitteso -

A  qtosK-Sò" qtlé assumiram os 
nossor ieprefentantes federais, 
tanto, cio -PSD. çonio da ÚDN e 
do F-SKt! está tpor isso mesmo 
obtenrfo'^-melhores repercus
sões c'fvi‘ lodo o. Estado. Sobre- 
tudo..,i'ftcqtie, partiu dêles pro 
f r io J ío .íé x to  «!o despacho te- 
legí r.Ftccr ÇhVra-lo ao titular 

"iho-si/rò^fise, a! afirmação de 
rue cBt .f^çe do problema, to
dos começaram- por ignorar ou 
pôr de lado, como insubsisten- 
tes as suas tíiferenças parti- 
dar as. E nem seria possível 
pensar-em partido A ou parti
do B, "cRànte" .(lê uma questão 
cobio tfsaa.. Pensa-se. àntes, é 
no povo, .na coletividade, de 
modo geral; superiormente, pa- 
trioticãmenfé.
J A  Hçao foi. oportuna c é bom 

que déla- sejam aproveitadas 
todas as* eon-eqitencias.
---------------------------------------------- 4
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BORDO DO “RAPOSO T A 
V A R E S ” (Rio Grande do "Sul 
,—  Entre Cachoeira e_ Via- 
mão) 28 —  Aqui no. 3f.it* Gran 
dé do Stil sou questionado a- 
ccrca do riieu dirigismo pre- 

|gidenciah -  - -  -
----- “ Então o senhor (inter

roga-me uma feminista da 
iron tpiu j combate o inter
vencionismo econômico, zur- 
ze o intervencionismo admi
nistrativo. e 6 pelo dirigiàmo 
presidencial? Quanta contra
dição. Santo Deus»'• Refugiasse 
no fundo o seu traço anti-di- 
riglsta e enfrenta de facão o 
polvo, que tem vários braços 
em cada um deles. Ou se é 
liberal ou autoritário. Isto de 
negar o dirigismo e apare
cer, dois anos antes do ter
mino do mandato de um pre
sidente a pedir, o dirigismo 
político ,ra as futuras </ - 
ções é apenas impostura.'

Os gaúchos são insolentes.
E as mulheres ainda mais a- 
gressivas que os homens. Co
mo faço uma tournée de tu
rista, disponho-me J debater 
com a minha antagonista em 
termos de bom humor. Digo- 
lhe que sou, cornò jornalista a- 
penas o vendedor de uma a- 
police de seguro contra a ca
tástrofe. Constato ò lato da 
nossa inaptidão provada para 
o exérqi.cio de uma democra
cia, cuja armadura se possa 
manter em equilibrio, diante 
uo elioque de comícios presi
denciais disputado?. como 
■querem alguns políticos.

A política, longe de ser u- 
ma ciência moral é a  arte de 
viver com as realidades e a 
elas adaptar-se. Aquele que 
se dispoz a governar o pais 
com uma digmatica estranha 
as  suas necesidades, corre o 
risco de um fracasso, em seu 
ingênuo idealismo.

O caso concreto brasileiro 
é este:

I —  Pode-se, dirigindo as cor 
rentes partidárias, tirar um 
candidato comum que renpla, 
do ponto de Vista político e 
administrativo, mais que um 
candidato de luta?

Se isto for possível,- va- 
mo-nos decidir pelo candida
to super-partidario contra o 
candidato de choque. Que é 
que se eliminou com essa a- 
titude? Apenas as? fôrmas' ex
teriores da democracia. Ou 
seja o pleito renhido, a de-

tnàgqjgjá desenfreada nós ra- 
tíiòs.- jios jornais, no Congres 
so e nos meetings, com um 
dispe-ndio inútil de seiva ci- 

:Vica e de v;t::?ié:’ua intélèc- 
! uai.

O proposito que tc^r.os d>" 
cn-itar ;as :campafthus presi
denciais renhidas, decorre da 
nossa fãíta de capacidade pa
ra compreender, os eomicios, 
para o preenchimento da pri-
jnôii-á ma^isfratura' como irn 
episódio normal' rio curso cie 
uma .democracia representa
tiva. Existe alguma çoisa cie 
podre no nosso remo demo
crático. Poderemos perguntar 
se será pcssivel encontrar a- 
manhã dois homens como o

Brigadeiro Gomes e o Gene- ' 
ral Dutra, que forani capazes 
de fazer uma ardente jorna.- 
•da eivicvi sem mudar a tem
peratura, nas fronteiras par- 

.tidarias dos eanipos que ca
da qual representava. De- 
'zerribro de 45 foi uma exce
ção no Brasil. Ó contrario é 
que é a regra. A  eleição dei- 
-xa de ser entre nós o regalar, 
o’ estatuario, o rame-name 
democrático, para se tránsfór 
mar em perioSo convulso, s 
b eiA  sempre de uma crise 
subversiva, lio pais. O nivé 
das paixões se - eleva a pres
sões elevadíssimas. Perde-se 
•o sentimento de confiança na 
lealdade dos antagonistas

RETRATO D O  BRASIL

Arrozais do Brasil
Como é sabido, a produção brasileira de arroz com 

casca .em 1948 foi estimada em 2 milhões e quase <94 
roil toneladas, correspondendo a eses volume uma v e a  
cultivada de 1 milhão e quase 651 mil hectares. Obser- 
va.se. do confronto desses nuinqros. qae o rendimen
to medio estimado dos arrorais brasileiros foi de l.t<8„ 
quilegramas por hectare, rendimento c.sse que traduz 
certo progresso em relação aos resultados anterioies.
O numero de janeiro da "Resenha Econômica Mensal 
publicada pelo Banco do Brasil, divulga um quadro 
compilado por “Foreing Agricultura” e relativo ao 
íendimenío medio «esse cereal r,cs principais países 
produtores do mundo, r.o período de 1935-39, Aele sui 
a-e o Brasil com um rendimento de 2S.S bushels por 
cicrc.

O bushel americano equivale a 20.41 quilogramas 
e o acre a pouco meno. de 40,5 acres. Teria o Brasil, 
dessa maneira no periedo 1383-39, um rendimento me
dio de 1.441 quilogir.ina de arroz corn casca por nec- 
vare. Esse dado, coieaado áo r-eforente a. lb-*S, permite 
constatar sensivel edevaçao da produtividade dos .arro
jais brasileiros. Ma.v «  qne parece mais. significativo, 
cm relação ao problema, é a comparação da situaçao 
do Brasil com a de ouíros paises produtores de arroz 
no que tange -ao rendimento medio. O Brasil como re
gistramos acima prüdilziu r,o quinquênio 19ao-ot). se
gundo a aludida fonte, 28,6 busheis de arroz por acre. 
Enquanto isso, a Espanha auferiu ,era igual unidade 
de área, 124,4 bushels, e a Italia 10^.9.

Comamlam es£$s dois paises no que se relaciona 
ao rendimento da (erra a produção mundial de arroz. 
Colocam-se, a seguir, o Chile, com 99.S bushels dc 
avroz por acre; a Austrália, com 92,0; o .Tapao com 
75 8; o Egito, coxa 11,6; Portugal, com 6S0; o Iiruguai 
com 6§.6; a' Argentiná. com 53,8 c‘ * . Abaixo do Bra
sil de acordo ccrn as esíatisticas em foco, sunam-u: 
alienas Burma, com 27,5 bushels por a c r c ;  a Indqcbina 
}'rancesa; ooift 22,o. a índia, com 26,2; as F flm inp . 
com 21,6^0 Congo Belga com 11,2; a África Ocidental 
Francesa., com 13,4: Maáagasaav,, com 28,3; Sierra Leo 
nc, com 2(i,8; c Cuba com 21,4. .

() rendíraento dos arrò^aís ^os i^taciog t iuuos c 
de 49,7 ÍHishcls por acrc,c o dos arrozais <io México de 
42.2 bushe.Is, por acrç; o dos arrozais do Surinam c de 
45,0 bushels por ácrc, e o dos arrozais do Paraguai 
de 46,0 bushels por acre; o dos arrozais d« Peru’ c de 
2o,8 bushels por acre, c o dos arrozais da Guiana Bri
tânica de 50.8 bushels per acrc. Verifica-se, assim, que 
entre os paises americanos produtores de arroz, apenas 
Cuba oferece rendimento inferior ao Brasil.

dc xegurança na. posse da vi
toria “que vai scr conquistada. 
Envolvem-se as classes arma- 
iat na refrega, como cober- 
tuí.v dó partido mais afoito 
na pregação demagógica.

Qual a lição que, tiramos 
até hoje dos pleitos presiden
ciais disputados? Nenhuma.
Q partido defrbtado c íeroz- 
mente massacrado, depois 
das eleições. Será privado pe
la  facção vitoriosa de toda a 
justiça, niprt luxo de prepo
tência acabrunhadoru.

As respostas que estão'che 
gando tíe homens públicos dê 
responsabilidade, acerca das 
condições dos futuros comí
cios presidenciais, não permi
tem duvida quanto ao estado 
de espirito em que se acha 
concentrado, a maioria da na
ção. Depois de ter viajado 
no: últimos oito meses do
Ceará até ao Fio Grande siri 
to-me capacitado a dizer que 
noto a opinião publica .nacio
nal debaixo da imensa influ
encia. mais que de um prin
cipio, da ação de um homem 
que tendo encontrado o Bra- 

j sil dividido, diante da. sua 
) pessoa, como candidato, en- 

trentaiAo soube uni-lo em tor 
no da sua autoridade como 
presidente. E a convicção do 
pais hoje depois do exito sem 
precedentes obtido pela pre
sidência Êutia, com o seu ti
po de governo organizado na 
base do acordo interpartida- 
rio, não é outra senão a da 
continuidade do sistema. Por 
que não faz o general Dutra 
só uma administração. Ele 
criou um precedente, o qual 
determinou um ritmo de ação 
tão singular e tão inédito nos 
nossos costumôs civicos que 
o que se vê é um movimento 
irresistível da opinião publi
ca, procurando compelir os 
partidos a não mais abando
na-lo.

A receita deu certo .. Era 
até aqui o presidente úm pfó 
curador des interesses pelo 
menos capitais do seu parti
do. Fugiu o presidente Dutra 
aos método? clássicos do go
verno presidencialista para 
constituir um educador 
-da democracia representati
va. Sua maior gloria é pois 
a de domador de feras. EI; 
faz um esforço administrati
vo, dirige um jardim de acli
mação —  é, dentro desse jar-

,* *  •
O novo presidente da Gamara dos Deputados, no 

discurso de posse, aludiu á necessidade de se tornar 
mais expedito o processo legislativo.

Pôs em cotejo a velocidade da éra industrial, com 
as suas nevas exigências e a lentidão da maqufna de 
fazer leis, emperrada nos mesmos métodos de há cem 
mos.

Esse dcsajustamènto provoca reações contra o sis
tema representativo c impõe «m a reforma na' su;, 
engrenagem. • * *

Não sei sc o pensam ah to do sr. Cirilo Junior quan
to á  .necessidade--da reform a,. pela supressão do Se
nado corresponde a opinião geral dos que consideram, 
como é o meu caso. Imprescindível a segunda Gama
ra com as suas. prerrogativas atuais.

A  nova Constituição Francesa tentou eliminar a 
Cansara Alta, mas cm  pouco verificou-se. qne a sua 
existência estava cie tal modo radicada nos hábitos 
políticos do pais que. mesmo excedendo «s termos da 
(ei constitucional, o Comeího da Republica represen
ta hoje <j papel do antigo Seiuatío.

t usa iuuú.isiça m> mecanismo das comissões, op«- 
vada .apenas no âmbito dos regimentos internos das 
•luas casas, seria talvez um remedio melhor. Mais gra. 
ve do que a morosidade própria do sistema é a emper
rada vontade dos homens. A  dem ola na feitura _  das 
leis origina.se ai.

A  causa é mais de natureza morai, vinculada á 
falta de compreensão do dever na maioria dçç repre
sentantes do povo. Assim mesmo, com todos os de- 
feitos que se apontam, não se inventou ainda maneira 
menos perigosa de legis lar.

Saindo da China
DOiROTH Y '111031 l’SONv
(Copyrigth dos “D. A .” )

NOVA YORK, via rádio — 
Ao que parece, o Departamento 
de Estado renuuciciu completa- 
meute á China. Sua política. 6 
recuar, em . face <«e acusações 
contra o “ imperialismo ameri
cano” , e colocar suas csperaii; 
ças ua expectativa de que Mào- 
Tze-Tung, o líder comunista, 
venha a revelar-se um novo 
Tito, e na crença cie que. tíe 
qualquer maneira, o sr. Mao 
jamais foi um agente tíe “ Co- 
mintern” completamente dou
trinado. Além disso, há a supo- 

ição otimista de que os comu
nistas ou quaisquer outros ja
mais poderão organizar a Chi
na. Enquanto isso, manteremos 
íoksa tradicional amizade ao 
‘ povo chinês” , mas não a qual
quer “ grupo” . - „

dim, em contacto com ani
mais de pelo duro cotr.esti
ca-os, abranda-os c tira os rc 
sultadcs. práticos, que o pais 
está colhendo.

Reconheço que o brásileir: 
sente a necessidade dc pregar 
de derramar-se em jornadas 
tr.oralizadoras. Este c o ca 
pitulo ruybarboziano.
' À  alternativa que apresen
tamos é o governo de pouca: 
palavras e de alguns atos ad
ministrativos certos por que 
sc caracteriza o atual. Não 
há hesitar pela segunda for
mula.

] Ouçam ZYB-5 j 
| Raíiid M  I

Os meios politicos estão em 
suspenso ,até que se conclu
am os entendimentos - entre 
o general Dutra e o governa
dor Milton Campos- A  pri
meira questão a esclarecer é 
a de saber quais os fatores 
que motivaram essa conferen 
cia. Foi o governador' convi
dado pelo presidente çju este 
concordou em receber a visi
ta daquele? O nptíciario deu u 
versão —1 - c.erta coluna mes
ma o anunciou —-  que o ge
neral Dutra insistira, na sua 
ultima entrevista com o se
nhor Artur Bernardes,' ^JieJa. 
visita urgente do governador 
de Minas. Contudo, um alto 
informante, oficial, serfador, 
intimo e até conselheiro, do 
general Dutra, informou-rne 
que o presidente estimara, 
sinceramente â visita do go
vernador de Minas, mas não 
fora dele que partirá a ideia. 
Esta questão,' apürenteriiente 
oueril tem importância . para 
i analisp da conferência de_ 
Petropoiis. O PSD. pela sua 
direção mostrX-se. rerervaSo. 
nas está francamente repu
diado a entrevista. O fato de 
o senhor Nereu Ramoá ter 
ticado á margem, e conside
rado como um indicio de que 
b general Dutra prefçnde, 
por si mesmo, agir quanto á 
sucessão, para depois, ouvir a 
jpinião do seu propvio: par- 
>.ido. Elemeritos da diréção 
do PSD observararr.-me, com 
afeito, que o presidente eétà 
deixando o partido á margem 
e um deles comentou: “O ge
neral poderá ter ainda mui
ta surpresa” .

#  *  *

A s  três cliaves das conversa tos

d e is
De rixedo que o estado, de 

nervesismo existente nas ro
das políticas federais poderá 
atingir em breve, o de ver

Murilo M ARROQUIM

sê de uma posição limpa e, 
sqm duvida, comcda: contu
do, u.m excesso de reserva, 
da parte do senhor Milton

dadeira tensão. A  conferen- Campos, poderá criar uma su  
cia de Petr "olis constitui, j tuáção ainda mais embaraço- 
no entanto o principal acon- ' sa para-a marcha des acon
tecimento político deste deci- | tecimentos politicos. Muito se 
sivo começo do ano. Minas ‘‘ esfera no pais, desta confe-
reterna ,.ap. . glany p^cinal, 
com uma força potencial po
lítica rara, em rias de uni
ficação. Vem o senhor Milton 
Campos acompanhado do seu 
secretario Pedro Aleixo. re
presentando a UDN e o se
nhor Rodrigues Seaora, re
presentando o PSD. Sate-se  
que o proprio senhor Artur 
Bernardes participou dos en
tendimentos, cem í> general
Dutra, parada realização dar iQÓm o partido .que acidental 

í • f  . . . .  ___.  mente o eléeeu: sabe aue escpnferencia. Eis portanto, o 
pR no mesmo jQg°- Repre- 
tíenta o governadCr de' Minas, 
êm -suma, urr.u frente politiç:ji suína, uu.-j
ca não inteiramente consoli- ^ontando m.tegralmente com
dafla, mas poíçncialmenta en
trosada. Que'deseja Minas?' 
Tanto quanto \é certo infor
mar, o senhor Miitoxi' nada 
vem . pedir ao. presidente da 
Republica. Mantem o gover
nador a sua posição irp.cial: 
« A eu  f|overno_ nada /pede, 
mes poderá tomar eSsa «u  a- 
quela "decisão, dependendo 
cias combinações que surjam 
e dos apelos cjue possam sei* 
feitos ao seu E:tado em be
neficio da Republica. Trata-

renoia de Petropoiis; se o 
casmurrb Dutra e o reservado 
Milton Campos se encontra
rem como. adversários, espe
rando cada um o primeiro 
lance, então o espetáculo não 
terá absolvição.

ri ri
De sua parte, que deseja 

;o gal. Dutra? Evidentemente 
uma base politica. Sabe o 
general que não conta sequer

mente p elegeu; sabe que es
se partido, talvez pela sua 
maioria,': já o considera um 
verdadeiro adversário. Não

o PSD não porsui o general 
qualquer grande base esta
dual; São Paulo não lhe per
tence e, ; “srr.o com um “ im- 
peachment ’ eventual e peri

goso não lhe pertencería; a 
Bahia por si só não o conso
lidaria —  pois é eleitoral
mente fraca; o Rio Grande 
está politicamente dividido, 
rr.eio-qmeio: Fernambuco tam 
bem. Restam os Estados de 
potencial eleitoral menor, 
com tais divisões internas 
que pouco dariam de margem 
de lucro, na soma final. As 
eleições presidenciais flutu
am portanto, entre os' yòlos 
de São Paulo e Minas —  e 
só esta tem possibilidades 
reais para surgir em bloco 

5 em fur.ção de um candidato 
í de solução nacional O gal 

Dutra foi naturalmente atraí
do por essa massa eleitoral, 
ie estabilização politica. Con 
tudo, antes de influir no pla
no nacional, Minas tem que 
resolver o seü proprio pro
blema domestico. E a per
gunta: qüem deverá suceder; 
ao sr. M ilton Campos? Um ' 
udenista. um pessedista. um  
perrepista ou um neutro? E 
ainda outra questão: na even 
tual mudança do ministro da 
Justiça, caberia a pasta ao 
PSD mineiro ou seria ela en
tregue ho sr. Milton Campos? 
Ouvi de udenistas de Minas 
que o Ministério da Justiça, 
em tal hipótese, deveria sem
pre ficar com o Executivo 
mineiro, a fim  de que o Esta
do pudesse desdobrar a força 
politica que dele fosse even-

tualxente exigida. Eis, afinal 
a questão preliminar para o 
entendimento entre Minas c 
o chefe do governo federal.

5$'
Outra questão natural a se: 

posta em Petropoiis: deverá
se cogitar de um candidate 
civil ou de um militar? Com 
efeito, este é um problema jp 
de profundidade politica, ris 
base do qual tantas combina
ções se fazem e tantas explo
rações eleitorais podem ser 
feitas. As condições brasilei
ras exigem um novo militai 
para a consolidação do re
gime, ou o civil estará err 
melhores condições para sa 
tislazer as necessidades , d; 
opinião partidaria e eleitoral'. 
E unva terceira que não po 
derá deixar dp ser afioradá 
deverá crescer o iriovimeni 
intervençionista em São Páa 
lo, permitindo-se que os par 
tidos locais, sob a inspiração, 
cn neutralidade do governo 
federal levem <a cabo u m r t r ' 
vimento de 1al gravidade 
São estas as tres chaves d; 
negociações de Petoopoiis. C 
riosamente, encontram-- 
dois homens bem mederad- 
e deles esperam-se rume 
£abe-se que a inclinação r 
vctitual de Minas, por és' 
ou a.quela solução, seria ire 
caminho andado para a si 
cessão; c até normalizaria 
agitação nacional, ob-ugand 
a aglutinação de forças poi. 
licas favoráveis e desí-ave 
raveis, neste oxt naquele cam 
po. A  luta se feriria, erricòh 
sequencia com mais clareza c 
menores choques da opiniâc 
publica e do regime.

| Raramenle se toux, raciocina- 
! <lo com ' tanto optivnisqxo. ,Mao- 
Tze-Tung é um eopipuista. tão 

! rfoüti .nai.o como qualquer pu- 
líder.' culriun-ista do inundo. 

No .sét.iuo le ultimo > Congres
so cio 'Partido Comunrita Inter- 
i'.açioriaÍ, o cama r a Çhow.-Ho'- 
Sm apresentou as saudações, em 
,.ome do " porta-estandarte ” , 
Mao-Tze-Tung, enviadas pelo 
Comitê Central do Partido , Co- 
: - .custa- Chinês e por seu 
“ Exercito Vermelho Militante” . 
D:z sni essas saudações;

“ Devemos á.s gloriosas copr- 
tes soviéticas a historia vitoria 
mundial dos operários e cam
poneses da U.R.S.S. dévê-tno-la 
x essas coortes que foram exer
cidas na;; batalhas do Partido 
Comunfsta Leninista, que. estão 
ligadas as nossas cie operário e 
demais trabalhadores pelos laços 
mais sólidos; sob a liderança de 
um homem cujo nome está, desde 
uuito tenipo, inscrito, .nas pagi- 
ias, ria.historia,,da mais--pr.ofun- 

da. sabedoria, de coragem sem 
exemplo, de Jbcxaurivréi,; de a- 
ttiof sem limites e de. feitos 
imortais: O Grande Staün. O 
Exercito Vermelho - Militante 
Chinês envia feuas saudações ao 
Partiio Comunista de toda ■ a 
U.R.S.S. e au lider e mestre, dos 
trabalhadores do mundo: o Car 
triarada Stalin. “ Este Congres
so facilitará a preparação para 
a luta da barricada decisiva pe
lo poder soviético em todo o 
mundo. .. ” •• .

O Exercito Vermelho, com 
um comissário político comunis
ta para cücia pequeno quadro 
de homens. O moral desses 
exércitos é mantido --pela.-•.dou
trinação fanática constante, pe
los castigos • mais inexoráveis o 
pelas vitorias contínua* Séja c 
que fõr <iue os comunistas pos
sam ou não possuiu fazer na 
China, porem, contudo, organi
zas- potencial humano para í. 
“ luta da barricada dinai” . is
to é. para a guerra que .toda a 
teoria comunista sustenta ser 
inevitável; —  uni pertencia! hu
mano infinito e “ gâstável” , 
4U(- ser-á- empregado inexora
velmente. como o foi na Rússia.

Dada uma vitoria cpmunista 
completa, cada porto chuiês se
rá franqueado. aos submarinos 
•u.-.as. e a posição do Japão se 
tornará absolutameiiíe' insus
tentável. ■ s

Depositam-se esperanças mui
to exageradas em Tito e na pos
sibilidade <ie novos Titos. A lu
ta 'üê Tito se trava.inveiranien- 
te . no seio - da ,famihá. Ele tem 
suas- ylstás,. na sucessão de j fa
tos,que .possa ocorrer na Uqião 
SctviéliCà e no'; Partido Cqmu- 
uisiã InternáCíOnal, cóm.a mor- 
tevde Stalin. Mas uní: Partido 
Comunista. Internacional contro
lado por 'titpistos liada teria de 
menos ameaçador, para o mun
do civilizado, do que o atual 
toda medida que acarreta ex
pansão da Yugoslavia, a Rússia 
está ‘aindá a apoiar Tito.ri ri i Ã

A  politica de Kremlin c ex
pulsar o Ocidente da Asici, da 
Europa»' d,o Japão, e, íinalmen- 
te. cercar e isolar os «Estados 
Unidos.

A politica americana na. Clii- 
tia, desde 1944, tudo' tem fjtíito 
para facilitai* os avanços comu
nistas i -quele país. Nossa 
tiva tem sido vacilante/ pouco 
entusiástica e confusa, desde o 
'.nieto, até agora, quando, ao 
qüe padece,, estamos preparados 
para abandonar uma causa mui
to antes de ela estar decisiva- 
m e n te perdia a. <v. d .4

O que os. Estados Únídos..4em 
de aprender, se é que tencio
nam sobreviver, não é aprovar 
os desaprovar diretivas internas 

, (Continua ua 4* pagina), j
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Aborda o Sr. Luiz Veiga' aspectos do mercado 
cafeeiro—Em torno do jlaiiçamento do Café “31

Oportunas declarações do Industrial conterrâneo

yy

Em Vista do Interesse ^espertado em Ioda a 
cidade, pélo praximo lançamento da nova marca de 
caíé, denominada “ 31", criação da Torrefaçáo e 
Mpagem São Luiz, tômos procurar o sr. Luiz Vei
ga, proprietário do conceituado e modelar estabe
lecimento industriai, sem lavor, no gênero, um dos 
mais bem montados no Brasil, para que «os pres
tasse alguns esclarecimentos sobre o produto c a 
razão do seu lançamento.

Informado do objetivo da nossa visita o conhe
cido industrial aquieseeu em falar sobre as razões 
por que e corno a sua Torrefaçáo lançará na pra
ça o novo produto da preciosa rubiacea:

SKRA MANTIDO O CAFE' SÃO LUIZ

— “ Freliminarmente” — declarou o sr. Luiz 
Veiga — “ devo esclarecer que o café "SI" não se 
destiua a substituir o “ São Luiz". O “ 31” é um 
lipo popuiar que surge em consequeneia da atual 
situação anormalíssima da produção de café no 
Brasil. O declinlo da nossa produção é alarmante. 
Já tivemos sáfras de 30 milhões de sacas de café. 
A atual está calculada em 14 milhões. Por outro 
lado, prevê-se urna procura de 17 milhões de sacas 
de c-afés brasileiros. A situação é “ apertada'’ — 
um fenômeno por assim dizer incrível, quando nos 
lembramos que 70 milhões de sacas de cafés exce
dentes foram queimados na década de 1930 a 1940.

— “ Não se espaute, meu amigo. Não lhe disse 
tudo ainda. Quando iniciamos a nossa industria* 
em Outubro de- 1938, compravamos a saca de café 
par Cr.S 95,00. Agora pedem-nes, pelo mesmo ca
fé, tanto quanto Cr ? 528,00. O imposta de Consu
mo que era antigamente de Cr.S 0,29 por quilo, 
passou para Cr.S 0,70.

Naquela época, vendíamos u “ São Luiz" s

Cr.$ 4,43. Ora, estabelecendo-se a devida propor
ção, um quilo do “ São; Luiz” deveria scr vendido 
hoje per Cr.S 24,00! E isto, tome nota, sem levar 
em conta outros fatores de encareclmento, como, 
por exemplo a mão de obrai que embora subordi- 
ii.- '.a -o Sálario mínimo de Cr.S 10,80, pagamos 
Cr.S 2S.0Í, que é o nosso salario mínimo, por ser- 
■ues é* priaieires a reconhecer qlíe os Cr.$ 10,80,

DECLÍNIO d a  p r o d u ç ã o  a g r í c o l a  
REFLEXOS NA INDUSTRIA

TRAZ

/ /  AVxZ /  .“-AW

O sr. Luiz Veiga sempre loi conhecido como 
pessoa categorizada no debate dos nossos proble
mas economicos em geral. Insistimos então que s.s. 
melhor nos esclarecesse sobre a seriedade da si
tuação:

— “ Perfeitamente. Exponho a situação upoi- 
do em fontes autorizadas, entre as quais o Bureau 
Pan-Americano do café de Nova York” .

E abrindo um arquivo, passou ás nossas mãos 
boletins daquela organização internacional, consti- 
luida pelas entidades caféeiras representativas ofi
ciais do Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repu 
blica Dominicana, o Salvador, Guatemala, Hondu 
ras, México e Venezuela. E como lhe perguntás
semos a que atribula a quéda assustadora da pro
dução, prontanjerite respondeu:

— “ A vários fatores: a devastação: tremenda 
dos cafesals pelá “ Broca", a erosão, o envelheci
mento dos' eafesais, a falta de braço em toda a 
zona catéeira, e, finalmente, por se acharem o Es
tado do Rio, o Espirito Santo e a zona mineira da 
Leopoldina, outróra importantes zonas produtoras, 
entregues em grande parte unicamente à pasta
gem".

CAFÉS FINOS SEMPRE OS MAIS 
PROCURADOS

Começamos a compreender que a situação do 
mercado do café, cm face da quéda da produção, 
é que iria forçar o sr. Luiz Veiga a lançar um no
vo produto, ,depo‘ s de tantos anos de fabricação 
exclusiva do afamado “ São Luiz” — 100Q. puro, 
ao que s. s. confirmou:

“ E’ isto mesmo. Os cafés de bôa qualidade, 
os tipos exportáveis, sempre foram e continuam 
sendo disputados pelos nossos maiores fregueses 
e maiores consumidores de café do mundo — os 
Estados Unidos, pelq. que o disponível é muito re
duzido e os preços elevadíssimos. Aos exportado
res não Interessa a venda de grandes lotes, pela 
certeza dc preços melhores de dia para dia, e por 
Isto os torradores de café de qualidade se acham 
todos eles cm sérias dificuldades” .

MEDIDAS QUE SERIAM ACONSELHÁVEIS

Não se mostra otimista o entrevistado quanto 
a medidas providenciais de parte do governo, que 
venham desfazer as apreensões quanto á situação.
E a uma indagação nossa, replicou:

— “ Não creio. Penso que o governo podería
muito bem intervir controlando »  exportarão e j: 
reservando, com essa medida, para o consumo in- V 
terno determinadu quantidade de café. Mas, o que 
vemos é a exportação sem nenhuma restrição, in- 
teiramenlc livre, causando esta fome de café no 
Brasil, o maior produlpr da rubiacea no mundo, 
com evidente prejuízo par» o consumidor brasi- 
lelro” . „

ESMERO I)E .MANIPULAÇÃO SEU.V TAMBÉM 
CARACTERÍSTICA DO “ 31"

Cos» o lançamento tio “ 21” espera o sr. Luiz 
Veiga contornar as ditienldades na aquisição dos 
cafés finos, hoje procurados com interesse maior 
pelos centros consumidores estrangeiros. E expli
cou:

— “ Resolverei em parte a dificuldade, de-vez 
que com o novo pfoduto. espero manter a estabili
dade econonifca da nossa industria. O “ 31“ só será 
inferior ao “ São Luiz", s «a sua classe não existe 
outro que a ele Xc compare. Maquinaria ttllra mo
derna. processo especial de labrieaçáo, ambiente 
de perfeita. lUgléne e sobretudo escrúpulo, tendo 
sempre em-mira o bem estar e o interesse do con
sumidor. E’ um tipo de eafé hom e honesto, no 
qual eittrclanlo a nossa RESPONSABILIDADE E‘ 
LIMITADA — é em snraa ura café que surge era 
época anormal, pelo que, qualquer variação no seu 
góslo, proveniente da dificuldade na aquisição de 
lufés dc tipos constantes, tem que .ser perdoada e 
conteiuporlzada pelo* no*sos amigos c futuros con
sumidores” .

GRANDE PAPEL DESTINADO AO NOVO 
PRODUTO

Tudo teva a c r e r  q u e  o " 3 1 ”  será  um produ
to notável. P e rg u n ta m o s  n ã o  irá ê le  fa zer  c o n c u r -  
rencla a o  p ro p r to  “ São Luiz

“ Até cerio ponlo c possível. O “ 31” será um 
café de paladar agradavel e de preço razoavcl. E 
como talvez sejamos forçados a fazer o raciona
mento da distribuição do “  São Luiz” , em virtu
de da escassez do café apropriado ã sua fabrica
ção. é natural que o "31" avance, ganhando ter
rena r a p i d a m e n t e ,

Não escondia o sr. Luiz Veiga a confiança na 
vitoria do“ 31” . • Vencerá dificuldades naturais tal
vez não menores à« do 
no conceito de hoje:

//vv/vvvvywvq
í fés ‘fínos. Fundador dá Tor-LÜIZ VEIGA !nlrodui!u entre nós o usa aos cal

•o a maior organização industrial do Estadorefação c Moascm S. Luiz, no gcneio

'Edifício recem-construido da Torrefaçáo e Mozgem São Lm*. na rua General Glicerio. Avançam c 
vencem as organizações que tem por lema a preocupação de bem servir

‘ São Luiz” para se firmar

Quem se dedica à chamei-! ir.dcslria de absxn 
manipulação, ív.as com f-.r..ilações higiênicas, rs-"- • 
midor. Aqui se vê jmrte da sceçáo ue em p a ic .a .n ,- 
marmorile, pisos dc-mosaicos, paredes de azulejos c 

:______________=—  relazeaíe c :
irama en 
limpeza

preorupar nao to com o esmero na 
e'.o cróe inspire confiança ao consa- 
■ fl.» e .Jloagerj São Luiz. Mesas dc 
telá tíe luz e de ventilação, àihtiíFnle

estabelecidos por Lei, não correspondem mais ás 
condições de vida do tempo presente” .

SERA’ ESTABILIZADO O PREÇO DO 
“ SÃO LUIZ”

A nossa pergunta seguinte foi po sentido de 
saber si passando o café’ a custar ao industrial o 
preço de Cr.S 528,00, o “ São Luiz” subiría para.
Cr.S 24,00.

— “ Felizmente, não. Em 1938, o nosso volume 
de vendas era insignificante e consequentemente o 
custo de produção muito elevado." Hoje, graças ao 
movimento que fazemos, o referido custo de pro
dução baixou consideravelmcnto, e com a próxima 
entrada do “ 31” , estamos certos de aumentar de 
muito as nossas vendas, baixando, portanto, ainda 
mais o custo da produção. Por este meio, qualquer 
alta possível no “ São Luiz" será cousa razoavel e 
perfeitamente suportável".

Ehi vista das aperíuras atuais dos moageiros 
de produtos finos, indagamos como o sr. Luiz Vei
ga consegue ainda manter o preço de Cr.S 11,00 
para o “ São Luiz".

— “ Porque ainda dispomos de pequeno estq- 
que de café, saldo de uma grande compra que 
fizemos em Novembro do ano passado, quando a 
situação que hoje enfrentamos começava apenas a 
se esboçar, causando embora já algumas dúvidas 
e apreensões quanto ao futuro, e os preços nâa ti
nham atingido os níveis de hoje".

VENCERA ’ DE PONTA A PONTA
Concluímos que a situação se reflete dlretanten- 

te sobre o “ São Luiz” , justificando plçnaraente o 
lançamento do popular “ 31” , ao que o sr. Luiz 
Veiga concordou:

— "Exatamente” —  foi sua resposta.
Expunha com clareza o entrevistado o assun

to, externando seu otimismo quanto ao êxito fu
turo do café “ 31” . Espera s. s, como certa a vito
ria do novo produto?

— “ Certíssima. O “ 31” é um produto bom e 
coma tal se recomendará sem favor aos futuros 
consumidores, ajustaudo-se facilmente ao seu “ am
biente” , dominando ue ponta a ponta- Digo mais, 
além do seu “ ambiente” vai tombem êle atuar 
em outro setor".

Pouco familiarizados cem certos imponderá
veis nas atividades industriais, indagamos a o^ r. 
Luiz Veiga o sçnjido exato dos termos “ ambien
te” e “ setor” , usado§ pelo . entrevistado:

— “ Explico-me.’ Grande numero de consumido
res do “ São Luiz”  tom o habito injustificável de 
mistiirá-ío com ’ outro “ c&fé qudlqüer” , ups vi
sando ligeiro barateainèntp, outros com o objetivo 
de conseguirem um café m-áis eaeuéo. r Comprara, 
por exemplo, um pacote do '-"São Luiz? por . . .  
Cr.§ 3,50 e um pacote-dc um “ eafé qualquer” por 
Cr.S 3,00; pqrtanto, a mistura ficou por Cr.S 6,50, 
produzindo um lucro de Cr.S 0,50, de yez que- 
quilo de “ São Luiz” custa Cr.S 7,00. E’ uma pra
tica reprovável, pois todo o nosso cuidado, todo 
o carinho que dispensamos ao “ São Luiz” na sua 
fabricação, aliada á mais absoluta higiene, afóra 
a grande lula, o' esforço tremendo pela manuten
ção da qualidade, tudo isso, meu amigo, por me
ra incompreensão do que seja lucro c cõr de café, 
é anulado pela mistura que destróe as qualidades 
do “ São I.uiz" c contamina a sua pureza".

o IDEAL DE BEM SERVIR 
industrial inteligente, espeeiaimente aquele li

gado à industria de alimentação, é o que se preo
cupa em levar os seus produtor, a camadas maio
res de consumidores.

Indagamos então si ao “ 31” estaria reservada 
essa iipportante missão, de atender a paladares de 
novos consumidores, os r.ão pari .ías, cs que prefe
rem as misturas.
O “ 31” AO ENCONTRO DE NOVOS PALADARES

— “ Perfeitamente. Com o “ 31” poderão cies 
continuar com a mania da mistura, pois o “ 31” vai 
livráMos dos perigos que oferecem ts nredatos 
duvidosos c as más condições de fabrico. Ncs tem
pos que correm, de confusão e relaxamento me
tal, da volúpia do lucro facl! e forluna rápida, é 
preciso que o consumidor, ern seu proprio inte
resse, preocupe-sc menos com o preço c mais com 
a quaiidadc, prestigiando, desta forma, as iniciati
vas sadias e bem Intencionadas principalmente 
quando elas se prendem á industria do alimenta
ção. E sá ass‘m, poderá êle defender o maicr te
souro da vida — A SAUDE. Drcvemente êsses 
“ habltués” da mistura poderão fazê-la despreo- 
cupadanfente, e com ótimo resultado, passando a 
rsar o “ 31” , misturando gente da mesma familia, 
da mesma ünhagem, de origem conhecida e de 
idoneidade compiovada” . •

Estavamos satisfeitos com as informações e 
crtos de qu» os leitores do "Dlario de Natal “ u, 
ecebertam com o mais vivo interesse.

— “ Com licença, mais aiguns instantes” — 
disse o sr. Luiz Veiga ao nos despedirmos. “ Que
ro terminar esta nossa palestra repetindo as mi

na, palavras iniciais: — O café “ 31” não ce des- 
ína a substituir o café “ São Luiz". Ele sarge ein 
onse.auencia da atuql situarão anermalisslma por

que nassa a nossa produção de eulé. O cafc “ São 
< uiz” não tem substituto, é um ceíé dv paladar 
“ sui-generls". Os tempos mudam, mas a qualida
de do “ São Luiz” é constante, é Imutável coma 
a verdade. Não transigiremos na questão quglida- 
de. Já tive ocasião de dizer, e agora repita:

Manter a qualidade do “ Eão Luiz” , 6 encar
regá-lo da soa própria defesa. O êxito de u“ >'>. 
industria e a reputação de um produto não de
pendem «ó da maquinaria, nas Ir .n ica  d> crité
rio e do ideal de "Bem Servir” .

Com a nossa atividade, tião . vAar.iôs exçiasl- 
vamente o lucro do negocio, inas, igaalmente, o 
interesse e o bem extfr do ccnr.umldor, preocurr- 
eáo que f*i e continua sendo uma das caracter?s- 
t;eas da Torrefaçáo e Moagem São Luiz. Conside
ramos o consumidor um emigo cuja confiança 
não nos satisfaz apenas em conquii iar, porem ro- 
breludo merecê-la sempre, para sermes cada vez 
mais dignes do seu apoio e preferência, fatores 
que consideramos imprescindíveis ao prcgrHso c 
i  prosperidade do hosso proprip emprcehdlmeE- 
to".

“ Portanto, — concluiu o sr. Luiz Veiga — di
ga aos leitores do “ Diário de Naíal” , que a qua
lidade do “ São Luiz" será mantida, c.tsie o que 
custar. Não transigiremos, não comprometeremos 
um passado de 11 anos, um patr monio sagrado 
que saberemos deíender e honrar, escud.ido na 
nossa fé cristã, em homenagem ao nosso padroeiro 
— SÃO LUIZ, REI DE FRANÇA” .
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o TORTO
LOIDE BRASILEIRO — 

0  paquete Rodrigues Alves 
é esperado aqui amanhã, vindo 
do norte. Prosseguirá para o 
pul, até Santos e escala.

- -  Do Rio é esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Pio.isegurá jata  Belem e. es
cala.

—  O paquete Duque de Ca
xias chegou hoje em nosso 
porto, vindo do norte. Prosse
guirá pára o sul, até Santos « 
escala.

—  O cargueiro Rio Gurupi 
è  esperado aqui dia 31, vindo 
de belem e escala. Prossegui
rá daqui para o sul, até Porto 
Alegre e esciCa, recebendo 
carga.

—  Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tos do norte, até Natal, os car
gueiros Jnngadeiro e Carioca, 
Eendo aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto de origem e escala, 
recebendo, cái g á .

—  De Perto .Alegre, saiu em 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei- 
rante, sendo aqui esperado dia 
23. Retornará daqui ao porto 
ds origem e escala, recebendo 
carga.

COMPANHIA COSTEIRA — 
0  paquete Itahité está sendo 
espetado aqui dia 23, vindo de 
Belem e escala. Prosseguira 
para o sul, até Porto Aiegre e 
escala.

—  O paquete Itapé está sen
do esperado aqui dia 23, pro
cedente de Porto Alegre e es- 
ea'a. Prosseguirá para o nor
te, escalando eu Fortaleza. 
São Luiz e Belem . De retorno 
aqui chegará dia 5 de abril, 
prosseguindo para o sul, até 
Porto Alegre e escala.

—  O cargueiro Arataia é

aguaidado aqui dia 24, vindo 
do sul. Daqui irá a Fortaleza

CIA. COM. E N A V . —  
Do sul está sendo esperado 
ncüi, provavelmente dia 22, o 
cargueiro Cahi. Daqui irá s 
Fortaleza ç Areia Branca.

MOORE MAC CORMACK —
—  O Mcrmacdale é aguar

dado aqui dia 23, procedente 
rà» Nova York e escala. Do 
nosso porto retornará ao de 
origem, recebéndo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

NOVA YO R K:
—  O Mormaereed sairá dia 

27.
—  O Mormaclark sairá dia 

8 de abril.
■—  O Mormactern sairá dia 

22 de abril, todos para portos 
brasileiros0.

THE BOOTH LIXE —  
O vapor Hubert está sendo es
perado aqui amanhã ou depois, 
vindo de Liverpool. Do nos'o 
porto retornará ao de origem.
recebendo carga.

—  Está sendo esperado de 
Antuérpia e Londres. es
ta quinzena, o vapor Boni- 
íace, que receberá carga e.-r. 
nosso porto para Lisboa, Li
verpool, Londres e outros por
tos do continente europeu.

—  Para a Ia quinzena dó 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vap.'v Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS
PORTES
A  Agencia Informadora Poti
guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta ci
dade, mantem Sopas, Cam:- 
nliões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma
nhã, e para Carpina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pu- 
Reeife ás terças-feiras e sá
bados.

Irmandade do Senhor 
dos Passos

Primeiras providencias para cs próximas
•procissões

O salão das reuniões d« 
Venerável Irmandande do 
Bom Jesus dos Passos esteve 
domingo passado, literalráen- 
te cheio de arssociados, na 
sessão que se realisou, no
tando-se a presença dos 
revmos Mons. Paulo Heroncio 
e Nivaldo Monte, ambos per
tencentes á Irmandade.

Aberta a sessão pelo respec
tivo Provedor, sr Teodorico 
Guilherme e depois de lida 
a atft e do expediente, passou 
o mesmo a receber o com
promisso do novo -associado, 
sr. Francisco Tomaz de A -  
qüino a quem foi entregue o 
seu diploma de Irmão dos 
Passos e um exemplar dos 
Estatutos da Irmandade.

Foram propostas e aceitas 
para pertencerem á Irman
dade, d. Adelia Teixeira Coq- 
tinho, Maria Aussunção de A -  
quino,. Jovelina Nunes da Sil
va e Maria das Mercês Bi- 
tencourt Duarte.

Depois do Provedor expli
car acs presentes as primei
ras providencias que havia 
íçmado para as próximas 
procissões do Senhor dos 
Martírios, Encerro e Encon- 
tro, respectivamente nos dias 
1» 7 e 8 de Abril vindouro, 
dísse de sua satisfação quan
do presenciou com numero
sa comissão da Irmandade, as 
j.usíüs- e  merecidas homena
gens que foram prestadas aos 
revmos. Irmãos, Mons. Pauio 
Heroncio e Vicente de Frei
tas, na passagem do jubileu 
sacerdotal de «ambos.

Referindo-se a maneira 
corrí qtie fòrain os Irmãos nos 
pcdados pela íamilia do Mons. 
Paülo, pediu que ficasse in
serido na ata um voto de 
gratidão não só ao ilustro 
nmdico, Mariano Coelho, por 
por ocásião do Provedor pre
cisar dc seus serviços clínicos 
como aos prestativos srs. 
Francisco de Vasconcelos GaJ 
vão, José Ferreira, Juventino 
Pereira, Tonhéca Tenente e 
José Orcstes, conjuntamente 
com as suas dignas famílias. 
Com a palavra o confrlVa 
sr. Ricardo Da Cruz, secun
dando cs palavras do Prove
dor, disse do agradecimento 
de todos que assistiram a so
licitude e obséquio dispensa
do pelo dr, Mariano Coelho.

■ por ocasião do irmão Prove
dor ter sido acometido de um  
insulto de congestão hapati- 
ca, cuja explicação déra o 
Provedor, num sentimento de 
gratidão ao dr. Mariano Coe
lho.

Em. seguida levantou-se 
M on" Paulo Heroncio que 
fez urti eloquente discurso 
manifestando o seu duplo 
contentamento no dia da

foram prestadas, o que con
correu para o melhor explen- 
dor tíe sua festa e assim vi
nha pessoalrr.ente trazer á 
Venerável Irmandade, a sua 
gratidão. As ultimas palavras 
do Mons. Paulo foram inter
rompidas com uma prolonga
da salva de palmas.

Achando-se acamades os 
confrades, Des. Vii-gilio Dan
tas, Alfredo Seabra e Joa
quim Soares da Silva, a Ir
mandade mandou uma comis
são visita-los, fazendo votos 
ao Santo Patrono pelo resta
belecimento tíos mesmos.

Depois do Provedor haver 
recomendado a presença doi 
Irmãos na próxima sessão ex
traordinária de domingo, nos 
termos do Cap. VII do Com
promisso, para ficarem tíefi- 
nitivamente assentadas as 
providencias com as procis
sões já referidgs, foi encer
rada a sessão e muito cum
primentado o Mons. Paulo 
Heroncio de Melo.

S aindo  d a ...
- (Conclusão da 2a. pag.)

de governos estrangeiros, mas 
distinguir seus amigos de seus 
inimigos. Com base numa Chi. 
na comunista, toda a Asia ori
ental e sul-oriental se inflama
rá de hostilidade aos Estados 
Unidos. E as únicas pessoas que 
a nossa atual diretiva poiitica 
externa justifica são os antigos 
isoiaciomstas.

CRIME E CASTIGO
Slade, ÍO Rei Do Tiro Ao Alvo -Capitulo III
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Oportunidades

C A S A S

ALUGA-SE a casa nh praia 
de Aveia Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga na Ga
mara Municipal.

ALUGA-SE ampla e confor
tável casa á Av. Rodrigues 
Alves n° 865, no bairro do J’i- 
rol. Ver e tratar r.o prédio ao 
lado n° ?63, com o proprietá
rio.

Ponto Comercial
VENDE-SE ou troca-?e por 

objeto de valor a Mercearia de 
Francisco Çapistrano. Tratar 
na A v. Rodrigues Alves, t!5i 
ou pelo telefone 20C2. ___

VÈNDE-SE ou troca-se * 
mais bem instalada Sorveteriá 
de Natal e no melhor ponto 
comercial da cidade. Tratar i  
Rua Ferreira Chaves, Í54.

T E R R E N O S
VENDE-SE um terreno me

dindo 20 metros de frente por 
25 de fundo, em excelente lb- 
cal da rua Mipibu’ , nesta cida
de. Informações com Ismae; 
Ramos das Neves, neste vçs- 
pèrtino.

M A Q U I N A S

MAQUINAS Singer —  Na 
Agencia Informadora Poti
guar, á rua Ferreira Chaves, 
74, vendem-se u’a máquina 
“ Singer” para sapateiro e di
versas fiara costura e bordar. 
Compram-se por bom preço.

Historias verdadeiras, historias vividas- XI

o  eas® dos gemees ingleses
Ig u a is  em tudo-'A pa ixon ado s  por  duas  ir -  
mãs gun eas--M agarefes  ambos, sofrem aci
dente idênticos--Casam-se com duas p r im à s-  
irm ãs, que m o rrem  no mesmo dia quan do  

d a vam  á luz  cr ianças gêmeas
LONDRES —  Foi realmen

te extraordinário: —  em ma
nos de três minutos de inter
valo, Harry e W ilfred foram  
“câfapultados” sobre este pia 
neta, sem que sua mãe so- 
íresse demais ao deixa-los 
neste mundo.

Via de regra, quando nas
cem os; gemeos, um deles é 
sempre mais forte e rr.a.is 
sadio. Observam logo os çais 
que o primeiro é alegre e vi
vo, enquanto o segundo é cho 
rão e casmurro. Ou vice-ver
s a . . .

Mas no caso de Harry e

Uriiania Capiíelszaçi©

passagem de seu jubileu sa-' 
rerdotal que coinçide com o 
seu jubileu de Irmão dos Pas 
sos. Disse reconhecer do sa
crifício da Irmandande sain
do de Natal, para tomar par
te nas homenagens que lhe

Entrevistado ontem nos es* i
critorios da firma Paiva & Ir- | 
mãos. o inspetor geral da i

ü r b a n i a  c a p i t a l i z a 
ç ã o  ”, o sr. Clovis Sá Leitão 
expôs o seguinte:

“A  nossa Companhia, com 
sede social na Cidade do Sal
vador, Estado da Bahia, foi 
fundada em. 1948, com um ca- 
aital de Cr$ 10.000.090,00. rea
lizado CrS 4-,000.000,09. se io.o 
seus fundadores os srs. José 
foaquim- de Carvalho, Augusto 
Vieira R. dos Santos, Antonio 
Carlos U. de Barros e -ninomo 
Usmur Gomes, do alto co.r.ér- 
*.io « ind"0 -:tria na Capital 

Baiana, tendo á frente da Or- 
iiinisaíão. o sr. A . Castelar 
Pinheiro, técnico em finanças. 
* E ’ o plano mais moderno da 
capitalização, _ apresentando 
uma série de benefícios aos 
nossjs portadores. —  Na pri
meira e- segunda combinacSes 
amo: Usadas por sorteio, os 
nossos assac ados recebem o 
PRÊMIO DUPLO. isto e, o va- 

jf lor nominal em dinheiro. CON
TINUANDO O TITULO EM  
VlGOR SALDADO. Na tercei
ra, quarta e quinta eonVbina- 
i-tes aniortisadas, o pagamen
to do valor nominal do titulo 
E MAIS A DEVOLUÇÃO  
DAS M ENSALIDADES P A 

GAS. Na sexta e Sétima com
binações aniortisadas, apenas, 
r> valor nominal. —  Damos 
lês dividendos: 300- no 10°, 

20% no 15° p 10‘.í no 2C° sno. 
—  A parte de conversão em ti- 
tulos saldados, no 3 o ano é 
ben: importante, podendo ©s 
nossos portadores, com um ti
tulo de CrS 100.030,00, cujo 
denóslto representa Cr.$ .200,00, 
mensais, convertê-lo EM SA L
DADO por CrS 12.455,09 ha
vendo çlepositacío apenas Cr§ 
7.200,00. —• Cem essa trans
formação, o portador continua
rá concorrendo aos sorteios de 
amortisaçees mensais etc.

Conforme declarou o sr. Sé 
Leitão, são Agentes Banquei
ros nesta capital, da “ URBà - 
NIACAP”, os srs. Paiva & Ir
mão. á rua Frei Miguelinho, 
121 e em. Recife a nossa Su
cursal está instalada no Edifí
cio Ouro Branco. 3o Andar, Sa
ias 311 e 312. t

Os títulos da “ URÔANIA” 
não somente apresentam g a 
rantia absoluta, como também 
incentiva a economia, devido 
o- pianos de capitálização, 
apresentarem grandes atrati
vos, comprovados pela produ
ção hvrial de cifras elevadas, 
já realizada neste Estado.

Tíerre André Veüer

Wilfred não havia r.ada dis
to: nenhum5 sinal distintivo, 
nem no fisifio nem no moral. 
Tinham exíj:amente o rr.es- 
o peso, choravam ou riam 
na mesma horinha e em 
iguais circunstancias. Apren
deram a falfr e a andar jun
tos e crescerçm de maneira 
uniforme. Igualzinhos' em tu
do e por tuíoi

Até a coqueluche, o saram
po, as çachumbas os ataca
ram ao mesmo tempo e sa
raram no nteso dia e hora, 
minuto e spgundo. . .

Até ai; tuio muito natural, 
pára os nossos hercizinhos ge 
rr.eos

CHEGADOS á adolescên
cia. reza e garante a crônica 
de Birkenhead Inglaterra, 
(não fossem eles' inglesas e. 
portanto ojiginais. . .) enrábi

--se apaixone ra mr se
dois fedelhos pel 

as irmãçs gerreas
suas

serva
tende
exclu

Daqui p*r diante faço re- 
da if.inha opinião, a- 
do-^e c ümitando-me 
ivarrjente, aos fatos, o- 

[ íicialmer.íé constatados E es
ses fates são estranhamente 

' grandiloquentes e falam por 
( si mesmos1; Sinão. vejamos.
I RESPECTIVAMENTE, “eŝ - 
1 tramas” direito e esquerdo 

no mesmo “toam” de futebol 
Harry e \filfred foram leva
dos para p ,hospital no mes
mo dia, jks com cabeça, na 
mesma padiola, com os joe
lhos esqugrdos destroncados.
* —  Em çonsequencia de um 
desastre ce ônibus, verifi
cou-se no^ronto Socorro que 
cs mesmés ferimentos po
diam ser identificados no: 
ráesmíssímos pdntos dos cor
pos de ILirry e de Wilfred.

—  A  aferra fêllcJS compar
tilhar tíat mesmas vicissitu- 
des e ab-apalhações: —  atí 
nos mais ínfimos detalhes e 
minunciat, nada podia acon
tecer a Éarry que ao irmão 
Wilfred xao sucedesce absolu

tamente o mesmo, que nas coi 
sas boas ou m á s ...

—  A  própria natureza em 
seus contactos com os irmãos 
Driver (é este o sobrenome 
dos nossos heróis) parecia 
revestir um carater gemelar!

—  Há coisa de dois anos 
Harry Dri er empregou-se 
no matadouro de .Tranmere, 
enquanto Wilfred o era no 
de Woodjide. Do primeiro a- 
cidente que ambos tiveram, 
simultaneamente, resultou 
que as impressões digitais5 d» 
um e de outro ficassem assi
naladas por cicatrizes idênti
cas, traçadas em ângulos ab 
solutamenie idênticos, mas de 
tal modo que, dactiloscopica 
mente falando, não se podem 
distinguir umas das outras. . -

' —  Consultado um quirolo- 
go, afirma este: —  coisa sem 
exemplo e que jamais chegou 
ao sen conhecimento, —- qua 
as linhas das mãos de Harrv 
e Wilfred parecem ter sido. 
decalcadas 'uma sobre a ou
tra!

—  Segundo acidente, c es
te gravíssimo: —  Harry ac 
:ervir-se de uma machadi
nha, escorrega e rasga pen- 
gesamente a perna direita. 
T ranspor tam-no imediata- 
mente para o hospital onde 
lhe aputaram a perna.

1 Pois bem: —  no mesmo dia 
ç hora, no matadouro de 
Woodjide, Wilfred, manejan
do um cutelo escorrega, por 
sua vez c sofre extenso ras
gão na perna direita —  que 
lhe é amputada também. —  
Todos os jornais comenta
ram. o fato e tão estranhas 
coincidências.

Pagamento de seguros con
tra acidentes, pensões, ree
ducação. Os dois irmãos ge
meos moram em duas’ casas 
gemeas e se carasam no mes- 
,110-dia. Harry com a sua en
fermeira e Wilfred com a vi- 
sitsdora so cia l...

Um acaso faz descobrir que 
essas duas mulheres tem a 
niesma idade, filhas do mes
mo pai, embora de mães dife
rentes. Como tinha sido pu
blico 8 notoxio, • pai seduz-i-.

Partido de 
Eepreseti' 
f i a f i o  
P o p u l a r
Neta do Diretorio

Estadual
O Diretorio Estadual do 

PRP, nesta cidade, fará rea
lizar hoje, na, praça PIO X, 
ás 20 horas, um grande co
mício de pregação doutrina
ria e de seus princípios po
líticos quando terão oportu
nidade de falar novamente 
aos Natalenses os snrs. Dr. 
Travassos Sarinho. vereador 
Manoel Rodrigues de Melo, 
Urbano Brandão e professor 
Abel Rafael Pinto, lider po
pulista mineiro que nos visi
ta como emissário especial 
do srir. Hfinio Salgado aos 
Estados do Norte.

Uma idéa só deve ser com
batida com outra idéa, so
mente no plano das discussões 
doutrinarias devem ser deba 
tidos cs problemas de nosra 
Patria. Estamos numa Demo
cracia e portanto assiste a . to
do cidadão brasileiro o direi
to de discutir e fazer poiitica 
em sua terra, desde que a- 
tenda o respeito á nossa cons
tituição. O povo que ouça, 
estude e se defina, portanto 
nós populistas estamos em 
penhados numa campanha 
do esclarecimento e de dou
trinação do povo brasileiro 
Ainda que nos combatam 
mesmo que dc nós divirjam 
lutamos pelo direito de dize:: 
o que pensamos, respeitando 
aos demais para sermos tam
bém respeitados.

D I V E R S O S

Família a r qy'cana hem c o 
nhecida ligada com o Institu ■ 
to Battsta, joor motivo de via- 
gem aos Estados Unidos, em 
ferias por um ano, vende es 
seguintes coisas:

1) Urna cama de casal famo
sa marca Siir.nr.ons, Consiste 
de enxergão e “ Beatyrest 
Mattress” :— Colchão. Cada 
peça xem dezenas de molas fi
nas de aço em feltro de algo
dão. A  ultima palavra em c**- 
forto.

2) Um piano americano, 
marea “ Estey” —  New York.
Q maestro Valden: ar. pode dar 
informações deste piano pois 
tem examinado de perto. Um 
dos seus alunos tem ensaiad» 
neste piano nestes últimos m*- 
ses;
3) Duas maqu:pas de escrever, 
uma nova, a oiura "ret-ondici» 
nada” e escrevendo duas lia- 
guas. E ' Haãnilton Dujdex Ty- 
j;ewriter, que é muito difícil 
de adquirir nova hoje.

4) Duas maquinas .Kodak. 
Urra Cyro-Flex e outra “ Spav 
tus-Ful-Vue” . Esta nova e a 
outrg semi-nova.

5) A -Encyclopedia “Ameri
cana” penúltima edição. Para 
os americanos o que é a Ency. 
clopedia britanica para o Im
pério Britânico. Também jun
to cpnt a Encyclopedia deve 
ser comprado o Webster’s In
ternacional Dicionário, ultima 
edição, nova e com* index era 
papel da índia fazendo o volu
me mais faoil de manejar.

fí) Um grande radio Zenith. 
Console, com 10 tubos. Pega 
todo o mundo.

7) Um cofre “ Acopratt” da 
Casa Pratt com 5 gavílfas.

8) Um fogão Wallig em per
feita condição, semi-novo.

A tratar a qualquer hora n* 
Av. Deodoro, 270.

Inform ações
uteis

FARMACIAS DE PI.AJíTAO
Farmacia Santa Cruz. á rim 

Dr. Barata — Ribeira.
Farmacia dos Pobres, á rua 

Presidente Bandeira — Alecrim 
Í1LMES DO DIA:

RIO GRANDE —  A ’s 15,31 
e 20 horas —  “ Um Rosto no 
Esj:elho” , uma grande produ
ção da Parar.ount, falada em 
por.uguês, cora Paul Kelly. 

Preço: Cr$ 7,20.
S. LUIS—A ’s 15.30 e 19,43—. 

“ Sangue e Areia” , uma alta 
produção, com Tyvone Power, 
Rita Hayworth e Lir.da Dar- 
nell.

Preço: ,Cr$ 0,00.

G R A Ç A S
Dezuite Fernandes de Melo 

agradece ao glorioso São Josc 
e a Nossa Senhora das Graças, 
uma graça alcançada com pro
messa de publicar.

Natal, 19 de março de 1949.

ra urna menor e abandona- 
ra-a em seguida, homem ca
sado. mas ‘ipiratão” daoueles'.

PA R A  te r m iw , —  Há o i
to dias chegou uma noticia 
que estarrece: —  lim e. Hai* 
ry Driver e Mrne. Wilfred 
Driver, morreram de parío 
no mesmo dia, minuta e se
gundo, após terem dado á luz 
dóis gemeos cada uma!

(Copryght da Agencia 
Scboji e dos “Diários Asao- 
ciattlüs”).

Clinica de Senhoras
—  D O  —

Dr. Etelvino Cunha

(ESPECIALISTA) 
Carso de aperfeiçoamento 

na Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Ondas ultra-curtas, bisturt 

eletrieo, eletrocoaru- 
'  lação etc.

Canser — Tumoreo 
C O N S U L T A S :

Das 16 horas em dianto 
exceto aos sabado* 
CONSULTOR IO :

Roa Cel. Bonifácio, 122 
Fone: — 1083 

RESIDÊNCIA :
Bm  Joaquim Manoel, 590 

Petropolis
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C rô n ic a  social
a ' v id a  f r ív o l a . . .

palida quando me fa- 
Ioii na passagem da nua. Ela. 
que cuidava da sua formosu
ra, que tantas vezes vi ajeitan
do a cabeleira alourada. que 
tinha o rosto conto uma péta
la de rosa fresca, que lhe teria 
acontecido? Um descuido, ia.- 
tcz, ou uma pressa de sair? 
Ninguém me informara nada 
Ce tanto que falamos dos ou
tros!) sobre motivo algum con
tra a sua felicidade. Ainda ou
tro dia dissera-me coisas sobre 
o cinema, ofc bailes, as amigas. 
Uma conversa animada -por 
sru inteligência, seus oThos 
claros e penetrantes, suas opi
niões da moda e dos homens. 

***

Procurei-a, autoinato de uma 
impressão frívola de rua Mais 
tarde fui vê-la no salão ilumi
nado de um cinema. Estava 
áorrtntfo, um magnífico sorri
so-de noivado. Apertei-lhe a 
tu£«  sentindo nos seus dedos 
uma ternura de vida e de so
nho. Duas palavras, apenas. 
Pela taica rosada unta alegria 
estalava colho uma fonte cris
talina.' Afastei-me. Na fila 
distam • revi, conto em tela eu- 
cáUlad.: dehtro de mim. a pa- 
ücle?. daquela tarde morna. Co
mo eram as mulheres » como 
eram os- homehs! E voltei a 
olhar, agora seni querer, pára 
o esplendor de seu rosto reto
cado de uma leve massagem de
pluma vermelha

■ • . s í  i

Não fôra menos formosa en
tre nm capricho do dia e mu 
enlevo da noite. Não lhe fôra 
o tom do artificio maior nem 
niettor no apuro da gra:a e da 
vaidade. Nem no cumprimento 
nmavtíl. nem no sorriso espon
tâneo, nem no beijo cordial a 
alma irradiante deixou de ser 
a mesma. A verdade da vida 
não cedeu ao risco das aparên
cias. Ha sempre um rama dc 
amôr na ilusão das mulheres. 
Ha sempre unia ficção que 
persiste na aventura dos ho
mens. Uma sürpreaa, uma in
terrogação, um ponto final. E 
uma saudade a.reflorir eterna
mente . . .

DANILO

0  PRECEITO DO DIA
RECREIO E  ESTUDO  

As crianças, em plena lase 
de crescimento, não devem es
tudar, inclinada^ sobre a mesa, 
durante muito tempo. Isto re
presenta, para a coluna verte
bral, simultaneamente esforço 
excessivo e inatividade prolon
gada, prejudiciais ao desenvol
vimento fisico.

Concorra para o cresci
mento normal de seu filhi- 
nho, deixando-o csrrer e 
brincar uni pouco, no inter
valo da cada hora de estu
da, —  SN ES

ANI.VERSAK10S
HOJE-

Senhores
Heitor Carrilho, diretor do 

Manlcomio Judiciário ‘do Rio 
de iJaneiro.

—‘ Olavo Xavier de Paiva, 
inspetor de policia nesta cida
de •.
Senhoras

Maria Isabel Fernandes Ai
res, esposa do sr. G. Rodolfo 
Aires.

—  lêda Leite Furtado de 
Paiva, esposa do sr. Aldo Bar
reto de Paiva, diretor da E s
tação Experimental de Cacho
eira, no Estado de Pernambu
co.
SSenhorilas
* Maria Esteia Ca\ Icanti. fi
lha do sr. Enéas c. alcanti, 
proprietário em Cear..-Mirim.

—  Lauraci Alves de Souza, 
filha do sr. Camilo Lopes oe 
Souza e de sua esposa d. D.o- 
nisia Alves de Souza.
Crianças

Aliusio, filho do sr. Ante
nor Trigueiro, oficial du Poli
cia Militar do Estado, e de sua 
esposá d. Maria de I.ourdes 
Trigueiro.

—  Irimar Miriam, filha do 
sr. Antonio de Oliveira, ofi
cial de justiça nesta capital, e 
de su aesposa d. Iracema Fer
reira de Oliveira.

—  Luciano. filho do sr. 
-Creso Bezerra, clinico nesta 
capital e deputado estadual pe
lo PS1).

—  Taiiiá Josefa. iliha do sr. 
Alarico Borges... de Almeida, 
comerciante nesta cidade, e de 
sua esposa d . Rita ('e Almei
da.

NASCIMENTOS
Foi alegrado o lar do »*■ 

Jcsaíá Machado, agente fiscal 
em Parnamirim, e de sua es
posa d. Nisia Pereira Lima 
Machado, professora do Gru
po Escolar "Presidente Roo- 
sevelt” ,, com o nascimento on
tem defuma criança que rece
berá o >no.ve de Getulio. 
NOIVADOS

Prometeram-se em casamen 
to safcado passado, nesta capi
tal, o sr. Abel Jacó de Medei
ros, comerciante nesta capital 
e filho do sr. Manoel Jacó de 
Medeiros, proprietário do Ar
mazém Brasil, e de sua <?sposa 
d. Maria Mendes de Medeiros, 
N m  a srta. Adalgisa Sã dos 
Reis. ciruvgiã-dentsita, filha 
do sr. HegeSipo Reis do Oli
veira, funcionário de alta ca
tegoria da firma José de Bri
to & C ia., e da sua esposa d. 
Zu.lm.lra de Sá Reis.

Por esle motivo os noivos 
viirn sendo muito cumprimen
tados por parte de seus amigo- 
e parentes.

PREÇO DO DIA 
CS.$ 0,80

F S C O L A  IN D U S T R IA L  D E N A T A L
Divisão de Seleção do DASP

A Divisão dp -Seleção do D .A .S .P . avisa por inter
médio da Escola Industrial* de Natal, que estão abertas as 
inscrições para'Concurso de. Escrivão de Coletcrias do M i
nistério da Fazenda no per iodo de 7 de março a 0 de maio 
urot.imò e Prova, de Habilitação para Redxo-telegrafista 

OBS: Por motivo superior não será atendida nenhu
ma i-forrnação pr>r telefone.

Realizado o 4o. grande prê
mio automobilístico paulista
Venceu o italiano Viloiesi-O segundo lugar coube ao 

braseiro.Francisco MarQues-Â renda
S. PAU LO , 21 (Meridio

nal) —  No autodromo de ln -  
terlagos, completamente lo
tado realizoü-se o quarto 
grande prêmio automobilís
tico da cidade. Os corredo
res italianos Viloresi, Farina 
e Ascari, possuindo maqui
nas muito superiores ás dos 
brasileiros, assumiram logo 
a dianteira nas primeiras vol

ias, seguido por Chico Landi. 
Na oitava volta, Landi,x que 
pilotava uma Masserati foi 
forçado a abandonr a prova 
por ter-se incendiado a ma
quina, mas o volante racio
nal não ficou fora, pois pas
sou a pilotar um  carro Alfa  
Romeo cedido pelo sr, Fran
cisco Credentino, que estava 
em icxto- lugar. *

Triunfou Viloresi, riras seu 
companheiro do c-niilte, A s
cari, tendo trocado > pneus 
de seu carro, entrou em quar
to lugar. Em segundo lugar

entrou o brasileiro Francisco 
Marques e em terceiro, o por 
túguès Antonio Fernandes 
Silva. A  renda foi superior 
a 800 mil cruzeiros.

Fone: 1531Avenida Deodoro, 635
-------  HOJE -------

Matinée ás 15,30 —  Soirée ás 20 horas

Um rosto no espelto
com PAUL KELLY

UM FILME DA PARAMOUNT FALADO EM PORTUGUÊS /

—  Quarta Feira —  
M O R R O  V O  R  A  Z

Margaret Lockwood
EXTRAJDO d a  n o v e l a  d e  d a p h n f . d u  m a u r ie r

(autora de Rebeca)
— A G U A R D E  M —

A  C A M 1 N H O D O R I O
com Bing Crosby, Bob Ilope c Dorotliv Lamour

O s  “ g a l o s 57 d o  S e r l d ó  j o -  
Venceu o Flam engo por 5x3 g a r ã o  d o m i n g o  e m  N a  t a l

Em m agnífica  forma a eqcspe do A tlé t ico — l o  
treino de sahado cs  a t le t isa n o s  em p ataram  
com  os a m e r ic a n o s - -H gvq ensaio  q&iarta-feüra

RIO, 21 (Meridional)
No amistoso de ontem, o Fla
mengo venceu de 5x3 o Ola
ria, no campo da rua Bariri. 
Os goals foram  de Durval 
(4) e Gringo, para o Flamen
go e Jalves (2) q Maxwel,

para o Olaria. A  renda foi 
de 44 mil cruzeiros, sendo 
juiz o sr. Mario Viana.

Dominou o Flamengo, téc
nica e territorialmcnte o ad
versário, impondo sua mater 
classe

Brilhantes homenagens 
aos campeões de bola ao 

cesto de 1948
Conforme fora amplamen

te anunciado pelo imprensa 
esportiva da capital, realizou- 
se, ontem, na sprazivel sede 
social .do Rodinha Clube, na 
praia do mesmo nome, a es
perada recepção aos cam- 
rertame de 1948, promovido 
pela Federação NUrte-Rio- 
giandense O “churrasco dos 
campeões’’, não. poderia ter 
sido melhor. Foi um domin
go de Sol que ficará na lem
brança de todos os tricolores 
natalènses como mais uma 
reunião de esportistas sem
pre voltados ao desenvolvi
mento dos desportos terres
tres norte-riograndenses.

Promovido pelo .sr. Oscar 
Francisco de Oliveira, um doj 
grandes animadores do bas
quetebol natalense, o domin
go de sol ofereceu oportuni
dade para uma reunião de 
todos os associados, jogadores 
c simpatizantes do Sant3 
Cruz. que compareceram ' a 
Redinha, para abraçarem os 
qampeões da jornada passada 
Estiveram presente» virio» 
representantes de-clubes r.a- 
talenses, o presidente da Fe
de Basçquetehol e a crônica 
esportiva da cidade.

Após o ligeiro bate-bola de 
beira de praia, entre vetera
nos e novos e o esplendido 
banho n«s aguas do rio Po
tengi, dirigiram-se todes pa
ra a sede do Redinha Clube, 
onde foi oferecido o churras
co. Usando da palavra, o es
portista Oscar Francisco a-

gradeceu o comparecimenlo 
dc todos e principalmente
da crônica esportiva e do sr. 
Carlos Silva, presidente da 
FNB, tendo usado da palavra, 
ainda, vários oradores, inclu
sive os sr?. Humberto Ne ri, 
Carlos Silva. Antonio Fernan 
des e Oscar Nogueira.

Servido o churrasco o pre
sidente tí<a mentora de bola 
ao cesto fez entrega de oito 
medalhas aos campeõe; da 
equipe secundaria do Santa 
Cruz, que foram os seguin
tes: —  Oscar, C rlinhos, Ze- 
ca, Daniel, Joãosinho, Aldo e 
Ernani.

LEIAM O 
1 Diário de Natal’

1

Nos círculos desportivos jua no pó do jogador. A .d e fe - 'Maranhão jogaram com al- 
da cidade cresce a expecta- sa aiem de uma resistcncia ma., fzendo força, dorido o 
tiva em torno da exibição do
Serldó E, C., valoroso cam
peão de toda a zona do Seri- 
dó e apontado por muitos 
como a mais homogenea equi
pe do interior do Estado. 
Em treis anos de atividades, 
disputando 45 partidas, ven
ceu espetacularmente 21, nu
ma demonstração inequívoca 
de sau poderio. Até Clubes 
natalenses baquearam no re
duto dos seridoenses e tam
bém equipes do vizinho Es
tado da Paraíba foram frago- 
ross mente derrotadas.

Com este brilhante cartaz, 
os “ galos" do Serldó resolve
ram fazer o teste decisivo: 
jogar na própria capital do 
Rin Grande do Norte.

A  onzada que no proximo 
domingo se exibirá no grama:  
do da Avenida Hermes da 
Fonseca, tem um padrão de 
jogo rápido e a bola não pa-

notavel, marca com cficien- j marimo dc rendimento, satis- 
cia e o centro medio alimen- | fazendo plenamente, 
ta o ataque com precisão. A  1 QUARTA FEIRA NOVO  
vanguarda -  clç uma rapidez j ENSAIO  

I estonteante c Jembra os fa - J Quarta-feira ,á noite, vol- 
mosos atacantes mossoroen- ; tarão á treinar America e 
ses, no3 velhos

Sem véncederes o jo= 
go Atlético Mineiro 
e America
BELO HORIZONTE, 21 

(Meridional) —  No jogo n- 
mistoso do ontem, o Atlético 
empatou com o America por 
2x2. Os goals foram de Luiz 
e Murilinho, para o America 
e  Nivio e Lauro para o Atlé
tico.

O  juiz Graça Filho, preju
dicou o América. A  renda fei 
de quase 20 íhil cruzeiros.

Inicio, 6a. fe ira , da Sema
na do Moço Espirita

A reunião preparatória, ontem-Âti- 
vidades da UJ.E.N .-N otas

mossoroen- ■ tanto 
tempos do > Atlético. Espera u direção dos

ceu apogeu.
O ATLÉTICO TREINOU

DOMINGO
A  falange atletieana tem 

urra enorme responsabilida
de, que é a de representar o 
•loccer natalense na peleja 
com os rapazes do sertão. O 
team rubro está inspirando 
confiança. Sábado á tarde 
realizou um maleh-treino 
contra o famosa conjunto 
campeão do America, qüe 
também está se preparando 
o:t ■ enfrentar o Esporte Clu 
be do Recife. No final o pla
ca rd apresentava um empa
te de dois a dois. depois de 
uma partida movimentadisri- 
tr.a. Tanto oe pupilos de A -  
costa como a rapaziada de

atleticanos" apresentar com
pleta a equipe que no domin
go enfrentará o Serldó,• re
forçada pelo centro medio 
Arlindo e peles atacantes 
Voleriano e Pedro Humberto. 
O lançamento de Arlindo na 
eqdípe rubra é em cóflsequen 
cia de cncontrar-sé adoenta
do o “eixo” da equipe, o fü - 
turpso Driblador.

No, referido apronto o A -  
rnerica mandará ao gramado 
a sua 'defesa cimpleta, for
mada por Gerin: Barbosa c 
Artemio; Va vá, Renàto e De- 
clito. Este ultimo é um player 
recenteménte chegado de 
Mosspró, vindo para Natal 
por intermédio do; goleiro 
Gerin.

Teve lugar, na tarde de on
tem, na séde da Federação Es- 
piirfa Riograndense do Norte, 
K terceira concentração da- 
Mocidades Espiritas preparató
ria da Semana do Moço Espiri
ta, cujo inicio nesta capital se
rá na próxima sexta feira, dia 
25, á noite.

A  solenidade contou com o 
coanaracimeilto de represen
tações de muitas agremiações 
espiritas da cidade, sendo pre- 
cidida pelo jovem Romeu A n o 
ras, da União da Mocidade Es
pirita Paraense, presentemen- 
te em Natal.

Nessa ocasião, foi procedida 
á eleição da primeira diretoria 
efetiva da União da Mocidade 
Espirita Norte-Riograndense. 
A ELEIÇÃO

Os trabalhos da eleição de
correram sob a direção de uma 
comissão composta dos srs. 
Severino Viana, .Sebastião Ave
lino de Macedo, Raul Lemos e 
Manoel Chaves, sendo por es
crutínio secreto.

A apuração acusou o seguin

te resultado: Presidente —  i .  
Neves; Dir. Departamento 
Propaganda —  José Roque 
Martins e Silva;, Dir. Depar
tamento Assistencia Socai —  
Airton Viana; Dir. Departa
mento Artístico,—  Lucia Via
na; Dir. Departamento Instru
ção e Educação —  Eisete. Ri
beiro .

SEM AN A DO MOÇO
Enquanto isso, é aguardado 

com viva ansiedade o inicio da 
Semana do Moço Espirita, que 
será ná próxima sexta-feira, á 
noite, ainda na sêde õa Federa
ção Espirita, á Av. Rodrigues 
Alves, 779, r.o Tirol.

São convidados todos espí
ritas e simpatizantes a contri
buírem para o êxito da Sema
na. comparecendo ás reuniões, 
tudo prev&ndo que isso signifi
cará uma etapa vitoriosa ne 
movimento das Mocidades Es
piritas do Rio Grande do Nor
te.

(a) A Comissão Promotor* 
fls» Semana do Moço Espirite.

MOORE McdüHMACK
M O RM AÇBO VE” Esper.-uV: ilc N ova»York c escalas a 29 

do eorm ne, receberá cargas para Nova 
York c Piiilaíeiphia.

PRÓXIMA?) SAÍD AS DL BALTlM GRE, N O VA YORK  
E PHILADELPIIIA

MOR.MACDALE” Sairá de Nova York a 25 de fevereiro 
“M ORM ACKITE” Sairá de Nova York a 11 de Março 
“M ORM ACREED“ Sairá de Nova York a 25 de Março

Mais informações co n
MGOHE-MeCQRMEK (mfo.çso) 3. ü.
RECIFE-SAO LUIZ-BAIÍIA-RIO- 
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Pedro Vargas estreará sabado
Grandes, espetáculos de palco, e 
tela no Cine Teatro Rio Grande

Na conl0iTnid3.de do que
vq.n fenno noticiado, deverá 
esticar sábado nesta capital, o 
grande cantor ihexicano Pedro 
*. argus cjá̂ dei't-d_a. notáveis su
cessos da musica popular de 
seu pais e nome aureolado em 
qaasi todos os paises do aiun- 
00 velas justeza de tuas ntag- 
nií cas interpretajôes. A vin
da a Ngíal d$ Pedro Vargas 
istá despertando ettoime inte
resse a julgar ] ela crescente 
procura de ingiessos paia 
r.üad duás únicas audições no 
cínerti-atVo. JRjo Grande. O es
petáculo dê sábado será com
pletado flla, iqju.bjção de um 
magniíico' íilme da AV arnev 
Bros, estrelato por fcnrol 
Eivar. c Eleanor -Parkeri e os 
iftft ress-qft-qão ^iqreppdos.. , 
FEBTA >TA “BOITE” DO

AMERICA
A “ boite” do.América reini 

ciara também as suas ativida

des apresentando no próximo 
sábado o grande cantor mexi
cano que ali realtsavá um no
tável show. As ultimas mesas 
ainda disponíveis para a Fes
ta Pedro Vargas, poderão ser 
reservadas no bureau do clube 
na Confeitaria Helvética. á rua 
João Pessôa.
PATROCÍNIO DE “ A GRA

CIOSA” E "JOALH E- 
RIA BRASIL”
As audições de Pedro Vav

DIAPIO DE NATAL
I Ataque de um depir
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Adiado 0 julgamento do recurso do P .S .D . 
contra a diplomação do sen. Kerginaldo
Pediu vista dos autos o juiz Vicente Farache Neto

, . i x- * *  r<  i '  ' . . i-ivAr.VQqtíriuPíln flllP S.P. V0
O Tribunal Regional Elei

toral iniciou sabado o julga
mento do recurso do Partido

As Democrático contra
as em Natal .terão o patroa Áx-. «m.ridente do TRE

0  prefeito de Mos= 
soro agradece á 

Asapress
Á próppsito do noticiário 

<4ue daqui' reme 
tetiKJxrà o sul," em torno da 
qamláitha,. atualmente dirigi- 
«1 pbio prefeito de Mossoró, 
no séhtido de dotar a sua ci
dade 1Se- .um serviço de abas- 
féçimé^tú dâgüa,' o jornalista 
RiValdo Pinheiro, correspon
dente fa Asapress no Rio 
GrahdÁ «do Norte, recebeu 
do titular -do executivo mòs- 
dòroéhs© o seguinte despa 
elloV “Cóín real emoção, aca- 
ijp- de ter. séu comunicado 
transmit'Í4ú a Asupress .Não 
támofeceu ern mim a certeza 
de que t;s causas justas áin- 

.̂ da enqontram ressonância no 
\-oraèáo doS”boná brasileiros 
"Jjrfha cidade e eu estamos 

p-adccidos.
a) Jej-oitfmo Dix- .eiit Ro- 
p Maia. prefeito".

nio exclusivo de !‘A Graciosa ’ 
e da “ Joalher a Brasil” , dois 
estabelecimentos que dentro 
cm breve constituirão u.iu SÓ 
orgauisaçãe etm melhor sorti- 
ú.ento, maior conforto e me
lhores preços para comodidade 
de refis clientes e amigos. A s
sim que no mês de abril será 
inaugurada na parte tevrea do 
Edifício do .Natal Clube, em 
pleno,coração da cidade 0 no
vo estabelecimento resultante 
da fusão de “ A Graciosa ” e da 
"Joalheria Brasil” .

Virou um ôni
bus da linha 
de S. José

Segundo colhemos hoje, 
uíit dos ônibus que fazem o
trafego Natal-S. José devi- 
<&. excesso de velocidade e 
pequeho defeito em suas ro
das, íoi de encontro a um  
pequeno sulco proximo da 
estrada, eái consequência do 
que virou, felizmente sern 
gravesX conseqUencias.

O acidente verificou-se 
proximo dá cidade dé São Jo
sé, tendo o pasageiro José 
Modesto dat Silva fraturado o 
biaço diréito, que foi atendi
do pelo Pronto Socorro. Ou
tros pàssageiros apresenta
ram pequenas escriações.

Centro Estudantal 
Potiguar

M o v im e n to  
n o  P ro nto  
Socorro |

Foram atendidaa, pelo ser
viço de Pronto Socorro do 
Hospital Miguel Couto, as se
guintes pessoas:
NO DIA 19
: Valcidino Le;te •>?* Olivei

ra,.*de cito anos da idade rc - 
sidenlé á praça Pedro. Se
gundo, cóm um corpp es- 
'.rár.ho do' dedo indicador Bp 
mão direita.

:— José Gcrgohbo Sotri- 
nl.ip,.de .32 anos dé idade, re
sidente cf rua Alberto Silva, 
em Lagoa Seca, com feri
mento na região lombar di
reita ç escoriações ná região 
íoráxa, por ter sido acidenta
do por um- bonde .eçn Lagoa 
Secp; • 1

— .AugustiAho Moreira da 
Silva, de 12 anos de idade, 
estudante, residente á Vila 
Lustosà, com fratifrà do ante- 
bráço esquerdo, cchsoquencia 
de queda de ônibus, próxi
mo ao. Baldo.

jVIanoel Galdino. Silva, 
de .20. anos de, idade, pintor, 
v;ts^dqnté' á rüa1 Vas Gcndim,

: pmh' Jerida confusa motivado 
p?r* acidente .de vcictílo, na 
Ribeira.

ê 1, át7*ipsé Modesto da’ gilva. 
jdrqaleiro, residente em São 
Jásé de Mipibh’, com fratura 
do braço direito. ;
" o .  Francisco . Rosaj com 
.urna ferida eontusa .da re

gião" lernpqi',1 .esquerda, a- 
contpãnhada *dct comoção ce
rebral fratura' jumstR 4o 
teráo inferior *ja . perna esr 
quertia.
"o * -  Maria Jonr.u da Silva, 
<lç 49 anos çle id ide, residen
te; a rua Amaro Barreto, com 
cgqiusâo da pt;rra esquerda, 
íevólo  urna 'quedi urvxirno 
ao Mcr<i3do-d<j Alecrim.
NO I)IA 20 « '

Esnreraldijía MíUia Coo 
ceiÇãõ, de 19 anos de idade, 
residente á rua Presidente 
MasÇnrenhas. eiwenenada.

, -......... ........ ......——

Volta ás ativi
dades 0 Centro 
Acadêmico de 
Direito

Depois de haver promovi
do p ano passado magníficas 
reufiioe: semanais de divul
gação cultural, voltará ás 
suga atividades’ o Centro A- 
cademiCo de Direito, no pro- 
xhr.o dia .1 de. abril.

O conferencista da noite 
serà'o\sr, O to Guerra, que 
discor ç̂rá o tema "As
pectos ■ rfrilades Anoni-
rrAs": e a autori
dade d c ,’ncista atrai
rão sem uuvida um grande
aud:toi'io aos salões,do Gina- 
t-í<r dc* Setembro.

A. .Diretoria do, Centro Es- I 
tudantal Potiguar convida | 
pc.r tfdsso intermédio os es
tudantes nntaierises e demais 
interessados, para uma reu
nião . que será realizada hoje 
ás . 17 horas em sua sede so- 
clah.á rua Santo Antohio, 7*7 
durante a quol far-se.-ão iu- 
vir vários orádorçs í sobre o 
movimento pela paz e de con
denação á guerra, já .iniçiati.o 
no Rio sob o patrocínio da 
União de .Estudantes.

Esgeqialmentè convidodo, 
falará o jornalista Carlos 
Duarte, figura de projeçáó 
nos nrèios intelectuais per
nambucanos.

ato do presidente do IRE que 
expediu diplan a _ao suplenta 
de teicçiro sénááóí Kerginaldo 
Cavalcanti.

Estavam presentes á sessão 
os desembargadores Dantas 
,Sales, -que presidiu os traba
lhos uma'vez'qiie o des: Regu
lo Tinoco sé encontra de ferias, 
Caniudé de Caivalho e os jui
zes João Maria Furtado, Eu 
rico Moatenegro, Lins Bahia b 
Farache Neto. O Procurador 
Regional Anselmo Pegado Cor- 
tez e os dèlegades Manoel Va
rela. e Çlaudionor de Andrade 
o Gastão Çqfreia^ respectiva- 
nenté cio PSD e pSP tamben; 
compareceram a sessão.

Logo depois de iniciada a 
Sessão " o relator do processu 
juiz Lins Bahia fez o relato- 
riò que durou quasi uma hora 
apesar de tér sido dispénsadr. 
a leitura do parecer do procu
rador uma vez que já havia si
do publicado no Diário Oficiai 
do Estado

0  primeiro delegado a usar 
da palavra foi o'deputado Ma
nuel Varéla,. em nome do PSD. 
Fez ov delegado pe?sedi§ta lon
gas- considerações sobre as ra
zões do séu partido >'ecorren 
dò dá decisão da presidência 
do Regional, classificando ds 
verdadeira chantagem a solici
tação do delegado pvogrésiis 
ta solicitando um diploma qua 
não lhe pertencia. O presiden
te dó TRE fora colhido de boa 
fé e,despachara a pefção, lou- 
vando-se ccrtamente na juiis- 
prudéncia apresentada pelos 
progressistas do TSE oup não 
se c-qaduna.. entretanto, com o

caso do Rio Grande cio ,\orte 
No final de suas longas consi
derações reafirmou as razões 
do seu prrtido para que o !ri- 
bunal tomasse conhee tnento 
do íecurso para tornar nuio c 
diploma expedido.

O delegado progressista Gas- 
tão Correia fez sua estreia tu 
Tribunal, estudando detalha
damente o processo. Disse que 
do despacho da presidência con
cedendo o extrato geral da ata 
ao sr. Kerginaldo Cavalcan
ti, caberia agravo para o Tri
bunal e não longo recurso co
mo acontecera com as razões 
pessedistas. O Tr bunal terra 
de decidir se 0 presidente da
quela coleiuia corte íxoròitara 
de suas funçcès mandando, 
num ato puramente adminis
trativo, entregar uma certidão 
a quem a recorrera. Somente 
este seria o âmbito do agra
vo pessedista.

Entretanto o PSD apresenta
ra razres que não cabiam nos 
autos do processo. Falou ain
da nos casos idênticos seme
lhantes de Paraíba é Pernam
buco, cujas jurisprudências üo 
TSE decidiram que o suplente 
era majoritari© e não partida-
n o .

O Procurador Anselmo Cor- 
tez reafirmou em plenário <* 
seu parecer “escrito.

Quando ia inle!ar o seu v o 
to o relator Lins Bahia, o juÍ2 
í  arache Neto,.que não assisti
ra o relátorio perna vistas poi 
48 horas dos autos o que mo
tivou trocas de palavras e us- 
pheações de diversos juize».

O Juiz relator disse ínsui- 
gir-se como relator ás constan
tes pedidas de vistas dos seus 
pares ,e não podia subordinar- 

• se, sèm uma certa repulsa, s

procrastinação que se vem 
dando àquele julgamento. Tan
to mais quanto o sea esforço 
fisico fazendo um longo e mi
nucioso relátorio devería sei 
tomado em. conta. Trouxera 
nota- para emir r 0 seu vovo. 
Os delegados de partido argu
mentaram e jà noutro dia, co
mo não havia tacuigrafos, não 
podería cooidenar com a mes 
na clareza as razões apreaen 
tadas pelas partes.

O juiz Farache Neto explica 
que não tem nenhum intuito ds 
procrastinar o julgamento. En- 
e como não assistira ao rela- 
tende que o caso é controverte 
torio e para evitar mesmo c 
eVforço fisico do relator, para 
noya leitura, pedira vistas nor 
autos, cousa a que tinha direi
to pelo regimento interno de 
Tribunal.

0  juiz João Maria lambem 
fez explicações sobre o seu pe
dido de vistas ̂ anterior. O ca
so era comphtmdo, levantando 
diversas teses de direito e que 
merecia -um estudo acurado e 
seno. Entretanto a procrasti
nação não cabia ao seu pedido 
de vistas de 48 horas. O recur
so fora interposto em 17 do 
dezembro e a demora maio: 
foi a juntada de documentos 
deferida pelo relator.

O desembargador Canindé de 
Carvalho também fez algumas 
considerações sobre a demora 
do julgamento dizendo que ás 

pal-tes cabia reriamar se jul
gassem que estava demorando 
o julgamento, nunca a um 
membro do Tribunal.

Foi deferido o pedido dê vis
tas do processo. Amanhã será 
concluído o julgamento desse 
importante caso.

tado trabalhista in= 
glês ao Pacto do 

Atlântico
LONDRES, 21 (UP) — 

Informam de Chatham que c 
deputado trabalhista de es
querda, John Platts Mills, a- 
tacou ontem á noite o Pacto 
do Atlântico Norte. Falando 
perante a Sociedade Anglo- 
Sovietiea, aquele Parlamen
tar afirmou que o tratado dá 
aos Estados Unidos, o direito 
técnico de invadir e derrotar 
qualquer pais -,<ie. p , .- irvre 
votação, escolher um governe 
comunista.

Numero avulso
C t$ 0 ,8 0

Concedido habeas= 
corpus a Claudiano 
Ribeiro
O Tribunal de Justiça em 

reunião desta tarde resolveu 
conceder, unanimemente, a 
ordem de habeas corpus im
petrada pelo advogado W il
son Dantas Cavalcanti, em 
favor de Claudiano Ribeiro. 
O réu é acusado de desfalque 
na Agencia de Rendas do 
Alecrim na i m p o  r- 
tancia de CrS 50.000. O 
parecer do Procurador tam
bém foi favoravel á conces
são da ordem de habeas- cor- 
ous-.

Delegacia de Ordem 
Política e Social
Com pedido de publicação 

recebemos a seguinte no:a: 
NOTA

Aproximando-se a epoca em 
que os partidos políticos vão 
miciar a propaganda dos seus 
programas e candidatos, a De
legacia de Oride.r. Política e 
Social leva ao conhecimento do 
povo, em geral, que, de acor
do com a sua própria finalida
de, fará manter a ordem e ga- 
rant rá a integridade pessoa! 
des oradores, agindo contra os 
perturbadores, tudo na forma 
» em harmonia com os termos 
da Constituição Federal.

Natal. 21 de Março de 1949.
ADERSON LISBOA, Djclc- 

gado de Ordem Política e So
cial .

Será organizada a Associação Norte-Rio- 
grandense de Defeza .da Paz e da Cultura
Está em Natal desde sabado o sr. Carlos Duarte, 
tratando com a organização da referida associação

. . - -1 _ j :_* - .. AorUirA r>íar-fil Honunciando

5a. feira o 
concerto de
íta lo  Babini
Patrocínio da Cultu* 
nr Musical, em come= 
moração ao aniver* 
sario do Teatro Car'
los Gomes
Na próxima Quinta-feira, 

24 do corrente a SOCIEDADE  
DE CU LTU R A M U SIC A L  a 
présentará aos seus associa 
dos e ao publico em geral, 
o violoncelista ITALO B A - 
BINI, figura de marcante re
levo, dotado de qualidades a- 
preciaveis de técnica e sen
sibilidade artistica.

Esta apresentação, que as- 
rinala o 6o concerto oficial

Viajando.- em aviãoi.encop. 
tró-si? cefede- sabado nesta cà- 
pital ró Dr. Carlos Duarte, 
parlamentar e advogado per
nambucano que veio do Rio 
Grándq do Norte organizar a 
Associação Norte-Riogranden- 
3e de‘ Défesa da Paz. e da Cu1 
tura, representante que é da 
Organização Nacional do D e
fesa fia Paz, movimento -cue  
conta , já com numerosas gde- 
sões eài todos os Estados «0 
Brasil e.do qual fazem parte 
intelectuais, artistas e ropre*. 
sentantes de estudantes.

Aqui o dr. Carlos Duanc 
iá esteve elm contacto con* 
d i ve rios intelectuais natalen- 
se: entre os quais o Deput»- 
do José- Gonçalves de Medei
ros. vereador Sandoval V»r. - 
derlei, artistas organizações 
ves de diversas organizacõe« 
estudantis inclusive os diri
gentes- do Cen.tfo Estudantal 
Potiguar, acertando medida.- 
para a fundação daoueja as
sociação. que se verificará

tacto pessoal e direto com 
povo ,a mocidade, os intelec
tuais e as associações femini
nas' daqui, para a estrutura
ção imediata de um organis
mo local que reflita e propa
gue no Rio Grande do N o r  
os fins daquela entidade de 
âmbito nacional”.

Depcia piosseguiu afirman
do: “ Até bem pouco ninguém 
se atrevia a falar em guerra 
Muito embora se prccurass-i 
prepara-la, forjando-se con- 
dições para ela, nem ao me
nos os fascistas ou cs trafi
cantes de matanças interna
cionais tinham u ccragem dr 
chama-la pelo proprio nome 
Era por assim dizer uma pá. 
lávra danada que comprorr.f 
tia irremediavelmente o 
quem a pronunciasse. Por Í4- 
so fc,i ela cautelosamcnte re. 
tirada, durante alguns anos, 
do dicionário macabro Jp* 
imperialistas e seus agentes, 
não chegando a ser articula
da siquer pela boca da pior

manhã ás 20 horas na seda gente da reação.
, — r* * * t r _■ agora a realidade c ou

tra: os preparadores de euer 
ra não escondem ruais a sua

do Conjunto Teatral Potiguar 
á Avenida Rio Branco 622. 
ia Cidade.

Eíh ligeiro contacto com
nòsxã-rebortagem ouvimos o

------- --------- --------  fr. Carlos Du-arte, que se eu-
da Cultura, será em homena- I contrava em companhia do 
gem ao aniversário do Tea- J deputado José Gonçalves, aus
tro Carlos Gomes, que na 
quele dia completa 45 anos 
de existência.

A Sociedade de Cultura 
Musical, que atravez de sua 
curta mas brilhante existên
cia vem desenvolvendo pro
veitosa atividade em pról do 
levantamento do nivei cultu
ral e òrtistíco de nossa ter
ra, espera que o publico sa
berá corresponder a mais es
ta noitada de esplendida ar
te, sobre tudo em se tratan
do de prestigiar uta artista 
conterrâneo, cuja carreira é 
motivo de justo orgulho pa
ra todos cs Riograndenses 
do Norte.

IT ^L O  BABINI enfrentará, 
pela primeira vez o publico 
de sua terra com um progra
ma de grande atração, e cu
ja execução servirá para 
aquilatar as suas virtudes de 
artista, reconhecidas e pro
clamadas pelos críticos do Rio 
e de Recife.

O publico poderá adquirir 
ot ingressos na Casa Carlos 
Lamas ou no Instituto de Mu
sica. A  entrada dos socios da 
Cultura será feita da forma 
estabelecida pelos Estatutos, 
isto e, mediante a apresenta
ção da certeira social acom- 
nanl ida do reciho n° 3, o que 

• dá direito a treis -(3) entra
das.

nos fez as seguintes declai 
ções:

“Estou ha tres dias em Nr*: 
f” l como representante da 
“Organização Brasileira d*- 
Defesa da Paz e da Cultura” , 
a-fim -de estabelecer um con.

intenção sinistra. Não enco
brem os seus instintos crimi 
iicsos de inimigos da humani
dade, com falsos acessos d - 
cxaltação nacionalista, ma», 
çarando-se de bons e zelosos
patriotas. Como autoV' x>- • __
lobos', deliberaram devorar a ! e moços que tudo tem « 
própria pele de cordeiro cm- | perder numa guena, s - 
os disfarçava aos'olhes doe do de anular a deflagraçoe

dadeiro perfil e denunciando 
a sua empreitada monstruo
sa. .

Deste modo —  e como se 
fosse a coisa mais nàturai 
do mundo —  falam aberta
mente numa terceira guena  
mundial, deixando transpare
cer que tal carnificina não se 
encontra apenas no terreno 
da gestação mas se achT do 
todo organizada, buscando-?e 
aper.as um pretexto para fa 
ze-la eclcdir.

“Diante de tamanha amea
ça — - diz o dr. Carlos Duar
te —  surge em todos os po
vos um magnífico movimento 
de resistência. Encabeçs-o 
sobretudo os intelectuais, as 
naulheres e a mocidade. Visa 
esse movimento num esforço 
vigoroso e pronto barrar os 
planos sinistros pois uma 

terceira guerra só constituo, 
uma “necessidade’ para os 
fabricantes de canhões e seus 
comparsas.

O Brasil não podia portan
to ficar indiferente a , tão

amplo e decisivo movimento 
de resistência com a respon 
sabilidade que teve na ultima 
guerra. E não ficou.

De quinze dias para cá é 
verdadeiramente impressio
nante a mobilização que se 
está operando entre nós priri 
cipalmente entre as mulheres

inpenucs e dos menos preve- 
:idos, osientanío 0 seu ver-

Finalmente CLIPPER veiu resolver o pro
blema dos que ganham pouco e PRECISAM

possuir um rádio em sua casa.

f ^ ^ p o  á  <**é-"*t

RÁDIO

Rádio garantidos, de alta 
classe, por prcslaçOes 

desde
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da catástrofe.
Acrescentou ainda o dr. 

Carlos Duarte a reportagem: 
“Com a finalidade de coor
denar e orientar em nosso 
pais a campanha pela paz 

1 eonsíituiu-se no Rio de Ja 
neiro a “Organização Brasi
leira de Defesa da Faz e da 
Cultura” a cuja frente se 
colocam, de imediato, at 
mais legitimas expressões da 
cultura e da política brasi
leira como por exemplo os 
cientistas Ar*ur Ramos e Ma
rio Schemberg, os escritorcr 
Erico Veríssimo, Anitaal Ma
chado, Ciro Martins e Grací- 
iiano Ramos, cs coronéis dc 
Exercito Felicíssimo Cardoso 
Hildebrando Pelagio, e Artui 
Carnaúba, os lideres estudan
tis Genival Barbosa, presi
dente d*a UNE e Beiito Ribei
ro, presidente da UME e Au- 
tanio Roger Fereira presiden 
te da Associação Paulista de 
Estudantes. Deputados Café 
Filho. Campos Vergai. Euse- 
bio Rocha e Soares Filho, o- 
artistas Portinari, Bi Cavai, 
cánti. CloVis Graciano e Do 
rival Cnvmi” ,

A

($“g o s3U (
j s n t s r e , : ; ^

interrefif1̂

I &

que
tos,

aluge
murriotes

lo n g o s , b o r r o  

,ovos tese^5’

perm-
c b « d ° s ®
ou

;*<íb Caixa contém 12 espirai:

—  “A  Organização lançoi 
um manifesto convocando um 
Congresso Nacional pela Paz 
a realizar-se no Rio rios dia' 
9, 10 e 11 de Abril. Nos Esta
dos serão constituidas Asso 
ciações de apoio á campanha 
Deverão ser realizados, dr 
conformidade com a Oraani. 
zação Brasileira de "Deíes:: 
da Paz e da Cultura, congres 
sos estaduais preparatório, 
entre 28 do corrente e 5 de 
abril.

Em Recife o Fortaleza tai 
foi o entusiasmo despertado 
que em tres dias se organizoTi 
as • respectivas Associaçõe? 
que já publicaram manifes
tos firmados por nersonali- 
dades de maior relevo, entre 
os quais os presidentes das 
Assembléia Legislativa, da: 
Câmaras de Vereadores, cir. 
Associação Comercial, das 
Associações de Imprensa, da 
A 2D E . das Uniõep Estudan

tis , Centros do Petroleo e de
zenas de deputados, vereado
res. adéfcgados. engenheiros, 
médicos e estudantes.

Não tenho duvida de que 
p o  Rio Grande do Nòrte cu
jas tradições são estrutura
das pelas melhores campa
nhas em prol da liberdade, 
os seus intelectuais e u sua 
mocidade não deixarão. de 
colocar-se com fodo os de
mocratas a .frente o movi
mento pola paz".

Desperta grande in= 
teresse a exposição 

do Foto Clube
Reiniciando suas atividades 

no corrente ano, o Foto Clu
be apresentou, sabado mau* 
um grande numero de qua
dros de seus associados, ■ os 
quais vêm sendo recebidos 
com os mais francos elogios 
pelo publico-natalense..

Aberta a porta principal 
da sede da Cruz Vermelha 
ás 19 horas em poucos mi
nutos era enorme o numero 
de pessoas apreciando os 
trabalhos, todos apresentan
do aspectos pitorescos de rios 
so Estado, principalmente cV: 
nossas praias.

Com a exposição iniciada 
sabado, estão de parabena 
todo sos fotografos amadores 
norte-riograndenses, filiados 
ao Foto Clube, pois os mais 
severos críticos não encontra
riam margem para comentá
rios depreciativos, dgda a 
técnica aprimorada na reve
lação, como nos “motivos" 
das fotografias.

Em nossa apreciação de on
tem destacamos as seguintes 
fotos:

—  ‘‘Velhice Feliz” de João 
Foster.

—  Paisagem Sombria", de 
João Lopfes Mouzinho.

—  "O caso", dc Augusto Se
vero Neto.

—  “Pureza” e “Bebedouro” 
de Aguinaldo muniz.

—  “Vista de Petropolis" e 
“Alagadiço”, de Epitacio Gar 
cia Lucer.a.

—  “Pescaria", de Alvamar 
Furtado.

—  “Baldiação” , de Francis
co Fi.nto.

—  “Nuvens” , do sargento 
Vanderlei.

Alem das fotografias cita
das constam, ainda, da expo
sição mais 25 quadros, totlfis 
bastantes interessantes

—  Os salões c’a Cruz Ver
melha, gentilmente cedidos 
pela sua diretoria, permane
cerão abertos á visitação pu
blica por toda a semana, das 
19 horas cm diante.

\  C I D A D E
O apêlo do Governador do

Estado ás altas autoridades 
da Republica no sentido de. 
se - iniriadi imediatamente o 
serviço de restauração da 
ponte ce Guaraj.es e dcssçs 
que não podem sofrer mais 
i ualquer retardamento. Fo
cal sando com realidade o 
estado atual daquela ponte
—  local obrigatório de pas
sagem de todos os veiculo * 
que ligam este capital ao 
Seridó, o Chefe do Executi
vo Estadual num apêlo dra
mático chegou a panto de 
afirmar que si não forem- 
imediataiuente iniciados os 
serviços, o Estado não terá 
outra solução senão executei 
as obras que ultrapassam dc 
muito as possibilidades do 
erário potiguar. Tão impor
tantes porém e tão necessá
rios no momento -ão eles. 
que o Estado está disposto a 
executar tarefas que compe
tem e.xclusivamente ao Go
verno Federal.

As noticias que vieram do 
liio com relação ao assunto 
estão a indicar sue o apêlo 
vai ser atendido. Contudo, 
tantas e tão repetidas têm 
sido as promessas de execu
ção c!e tarefas imprescindí
veis ao desenvolvimento dc 
Estado, por parte do Gover
no Federal que não será sem 
certo receio que devemos 
aguardar as jjrovidenc a 
prometidas para já. A uon 
to está i ralicamente conde
nada c nesta hora em aue t 
Govei no do Estaclo reaiisa 
serviço altamente merjtóriü 
tal o de conclusão da pavi- 
ír.entajão da estrada nafla 
mais razoavel do oue a cons
trução imediata de uma na- 
\ a ponte mais lama r vo.n 
maiores possibilidades de 
acesso aos veículos. Concluí
do o serviço, dç . pavimenta
ção o aue terá consegu iu.
vté o mês de iunho, poder. 
<> Governo estadual voltar 
suas vistas para aaucle ou
tro importante servioo de li
gação da estrada asfaltada 
com a estação <ie passagei
ros de 1’arnamirim. E esta
mos certos que o Governador 
<L> Estado realisará esta 
t ira interessado, como está 
a a melhoria de nossas estra
das. E isso conseguido, dei
xará o atual Chefe do Exe
cutivo potiguar duas obra- 
oue o recomendarão á con
fiança de seus '-onterraneos.



A intervenção levará Ademar de Barros áo C&%Tá

Esclarece o deputado ^  0  c o n g r a ç a m e n to  d e s e ja  o  g a l . D? *t r a
Milliet Filho, a sua a 

tuaçãono‘ período 
[intervencionista

Foi um erro acre^ í mt 'nas acu* 
sações ao governador paulista
S. P A U LO , 22 (Meridional) 

—  N um  banquete oferecido 
ao governador Adem ar de 
Barros, o deputado José M il
liet Filho discursou definin
do a sua atuação quando do 
periodo intervencionista c 
porque a sua aproximação a- 
gora com o governador Ade
m ar de Barros. Disse: Fui uni 
dos signatários do chama io 
“ manifçsto á nação” que assi
nei supondo defender os ni3Ís 
altos interesses do Estado. O 
documento fazia graves acu
sações ao sr. Adem ar de Bar
ros e diziam os autores que 
possuíam provas cabais a oon 
eretas da veracidade das afir
mações, pelas quais tornava- 
se imperioso o afastamènío 
do sr. Ademar de Barros do 
governo. >

Adiantou ainda o deputado 
Nosso erro foi ter acreditado 
nessas acusações sem ter a

preocupação de certificar a 
veracidade das afirmações 
Continuou: Entregues as a- 
cusações ao presidente Dutra, 
este não se sentiu com animo 
para intervir em S. Paulo, 
resolvendo submeter o caso 
ao senado e este, pela quase 
totalidade de seus membros 
recusou a medida por falta ae 
provas.

Afirmou em seguida iniciar 
se agora uma nova manobra 
no sentido de afastar o go
vernador Ademar de Barros 
e como declarei defini minha 
posição com o argumento de 
que ao lançar mão da primei
ra tentativa, se o primeiro 
movimento serviu para pro
jetar o sr. Ademar de Barros 
como vitima, estou convenci
do de que o segundo certa
mente levará o governador 
Ademar de Barros a presiden
cia da Republica.

V io len to s  d istú rb io s  • 
nas ruas d e  L o n d res

V e rd a d e ira  batalha entre  co
m u n is ta s ,  fascistas t  policiais

LONDRES. 21 (UP) —  Ba
talhas sucessivas foram tra
vadas ontem á noite nas ruas 
do norte de Londres, entre fas
cistas, comunistas e policias. 
Houve 35 pessoas mortas e um 
numero não especificado de 
feridos, inclusive oito policiais. 
As armas empregadas foram 
punhos, garrafas vasias, rola
mentos de esferas e bolinhas de 
Vidro.

Tudo começou quando os par

tidários do chefe. fascista sir 
Mosley. envergando camisas 
negras e usando distintivos 
com a cruz “swast:ca” , desfila
ram pelas ruas do bairro comu
nista de Toteham.

O posto de comando verme
lho n obilizou imediatamente 
centenas de partidários e dai 
e:r diante se  verificaram repe
tidos choques entre os dois 
grupos extremistas e a policia, 
que protegia a manifestação.

Regressa o
Assumirá no Rio de Janeiro novas 

efimportantes funções

D I Á R I O  D E  N A T A L
GBGÃO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS* 

Fundado em 18 de Setembro de 1931
ANO X — NATAL —  Terça-feira, 22 da Marro de 1949 —  N ° 1,823

A  r e e le iç ã o  d o  s r* p a *
r a  a l a .  s e c r e t a r i a d o  S e n a d o

? _______ , 

Comentários feitos pe
lo Diário Carioca

IilO , 21 (Meridional) —  A  
proposito da eleição da mesa 
do Senado, o ‘ ‘Diário Cario
ca” publicou o seguinte:

Na renovação anual da Me
sa do Senado, foi, mais uma 
vez reeleito Io secretario o 
senador Georgino Avelino.

A  escolha dos srs. senado
res, distinguindo o ilustre re
presentante do Rio Grande do 
Norte na Camara Alta, cons
titui um acerto que se vem  
renovando todos os anos. flea- 
de a Assembléia Constituinte. 
Homem publico dos mais do
tados de espirito publico, em 
que a representação popula 
reveste o duplo carater 
delegação do partido e da 
delegação eleitoral, sua ati
vidade no Congresso Nacio

nal traz a 
sa origem 
ve a seu 
bretudo ao

npia marca deè- 
■ assim como ser- 

jtertido, serve so- 
Cstado e ao pais.

Sua atuaçáii na Mesa do Se
nado é um reflexo dessa sua 
conduta geral, que lhe tem  
valido o melhor de acatamen
to de seus nares.

O ilustresIo secretario da 
Senado —  <jue vem exercen
do, na ausèçeía do titular, a 
presidencial do Congresso 
Nacional —4  não se desligou 
duas funda» raizes de presti
gio p o p u la d e  que goza em 

s js e u  Estadojinatal, cujo «*«- 
darverno aceitou disputar

-go,
nas

próximas eleições, como a 
melhor prova c!e seu apreço 
pela sua gente.

A situação do P S P  d e G o ia z
DECLARAÇÕES 1 DO PRESIDENTE.DO 

DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO
G O IA N IA . 22 (Meridional) 

—  A  secçáo local do PSD tan 
to poderá apoiar na sucessão 
o sr. Coimbra Bueno como 
poderá apresentar nome pro- 
prio rom o apoio da UDN ou 
outro qualquer partido. Tal 
declaração foi feita á repor
tagem pelo sr. Helio ■ Veiosa, 
secretario assistente do dire
tório estadual do Partido a- 
demarísta, que afirmou ain
da estar seu partido arregt- 
mentando-se para em epoca 
oportuna tomar atitude que 
lhe pareça m ais’ convenien
te a seu programa e aos xn.

Ainda os distúrbios no interior de S.Paulo
SANTO ANASTACIO, 22 J na Cooperativa Agrícola Mis.

A bordo do “Itaité" deverá 
regressar amanhã ao Rio de 
Janeiro, acompanhado de sna 
exma. esposa e filhas, o G e
neral José dc Bina Machado 
que até bem pouco tempo co
mandou o Destacamento M is
to de Natal. Oficial dos mais 
ilustres do Exercito Nacional 
e cavalheiro de fino trato, o 
General Bina Machado duran 
te sua permanência nesta Ca
pital pode entrar em contac
to com a sociedade natalense 
que desde o primeiro momen
to o teve como identificado 
nos anseios c aspirações da 
terra potiguar. A* frente do 
Comando do Destacamento 
M isto o General Bina Ma
chado pôde prestar relevan
tes serviços ao Eiercito * 
soube desincumbir-r,c de suas 
elevadas tarefas com a cons
ciência plena do dever bem

- /--rissBMM ã" V
N otic ias  da
“ MeridionaJ”  
para o Rio G ran
de do Norte^
RECONDUZIDO O SR . AL 

VAM AR FURTADO DE 
MENDONÇA

cumprido. A ele deve-se «  
inicio da construção da vila 
das Sargentos antiga preten
são dos inferiores do Exerci
to que aqui servem e também  
cs passos iniciais para o ini
cio da construção de residên
cias para oficiais. Cidadão 
Honorário da Cidade do N a
tal, titulo que lhe foi coníe. 
rido em sulenidade realisada 
pela Prefeitura do Natal, * o 
General Bina Machado tem 
sabido ser digno da distinção 
que recebeu pelo muito de 
estima e admiração que tem 
pelos nossos costumes c neta 
nossa gente. O povo potiguar 
que sempre soube fazer jus
tiça aos que dele se aproxi
mam e o compreendem, la. 
menta sincera mente a saída 
do General José Bina Macha
do e alm eja ao ilustre oficial 
o brilhante futuro a que faz 
ju's pela sua capacidade t» 
pela sua dedicação á causa 
publica.

(Meridional) —  O' vereador 
Mário Soares, epi declaração 
4 imprensa, descreveu o tiro
teio ocorrido nesta cidade. 
Disse que chegou á tarde urna 
caravana policial, que foi á 
Cooperativa Agrícola Mista, 
onde o delegado deu ordem de 
prisão a todos os presentes. 
Mas êstes reagiram, caindo, 

u »  Urv b»  tosa • »•
José Luiz, que faleceu mais 
tarde. Também o sr . Pedro 
Greco, apontado como autor do 
disparo eontra o referido cabo, 
ficou gravejpgnte ferido, 
PROVADO O CARATER SUB

VERSIVO DA REUNIÃO  
S . PAULO. 22 (eMridional) 

—  O delegado,da Ordem Polí
tica e Social, sr. Louspda da 
Rocha, declarou á imprensa 
estar perfeitameftte provado o 
caráter subversivo da reunião

ta de Santo Anastácio, pelos 
documentos encontrados,

Foi remetida por via aérea 
------------------------------------------------ -----

I para aquela localidade, uma 
grande caravana policial, le
vando metralhadoras portáteis 

‘ e farta “munição.

Estudam uma linha a seguir

P rojeto  d e  lei 
contra in 
flação

TEL-AVIV. 22 -U.F.i 
governo israelita está es!

r>

Semana de 40 horas de 
trabalho na industria, 
nos Estados Unidos

RiO. 22 ( Meridion.il 1 — O 
í  residente da Republica a«si- 
r.ou decretos na pasta da Jus
tiça, reconduzmdo Alva mar 
Furtado de Mendonça no car
go >ie suplente de Juiz do Tra- 
l,a’ Í4. Presidenta da .Ix.nta de 
Conciliação <i Julgamento dó 
Natal, e Pedro Barbosa Junior, 
i-in igual cargo, da Junta dc 
Conciliação e Julgamento de 
M a-tió .
AUTORIZADA V A LFAN D E, 

GA A ADQUIRIR UM 
VEICULO
EIO, 22 (Meridional) -  0  

Presidente da Republica auto- 
;i7.c!i a Alfandegí Je Natal a 
adquirir um veiculo imprescin
dível aos seus serviço? 
APENAS UM CANDIDATO  

LOGROU HABILITAÇÃO  
RIO, 22 ’ (eMridional) —  A  

D ivsão de SeTêçao e A ferfti- 
çofimento, do DASP, divulgou 
c resultado finai do rrurto

WASHINGTON, 22 (U.P.) — 
Os Estados UnidOs estào cami
nhando para uma semana de 
trabalho com menos de 40 ho
ras, na industria. E‘ o que afir
ma o comissário da estatística 
do trabalho, Ewan Clague.

Diz éle que essa redução sur
girá não lauto em consequên
cia da pressão uos Sindicatos, 
como pela suspensão das horas 
extraordinárias de trabalho. A- 
cha que o encurtamento da se
mana de trabalho será possível, 
sem grande redução na renda 
e no podei- de compra, bem co
mo sem desemprego apreciável.

udando
uni projeto de lei coltLa a in
flação, para evitar a entrada 
excessiva de dinheiro trazido 
pelos imigrantes. Segundo re
velou o ministro da Fazemfa, 

Eliezer Kaplan, será proibi -sr.
do aos imigrantes trazer piais 
de 3 0 do seu capital em - 
nheiro. Os outros 70% devem 
ser trazidos em mercadorias.

RIO, 22 (Meridional) —  So-v seguir, aj 
bre a conferenc;a entre o ge- | PetroroJi 
neral Gois Monteiro, Oenr-i > < — i - 
Avelinç^ Ivo de Aquino e Aga- 
irenon Magalhães, embora te
nham guardado o mais absolu
to sigilo, a reportagem conse
guiu saber que os referidos 
proceres políticos .estavam pro
curando assentar uma linha a

Lerá a 12 de abril o 
julgamento em 
Saloníca r"-
ATENAS, 22 (UP.) —  Sabe- 

se em fontes autorizadas que o 
julgamento de três homens e 
uma mulher, sob a acusação de 
terem assassinado um corres
pondente de rádio norte-ameri
cano, George Polk, será inicia
do em Salonica. no dia 12 de 
abril. O corpo de Polk foi en
contrado mutilado, na Praia de 
Salônica, no ano passado, de
pois de ter tentado entrevistar- 
se com o gal. Markos, no quar
tel-general dos guerrilheiros, 
nas montanhas.

ciaóm ate 
tão ttees;

• = a conferência de 
e a formula pela 

I se pronunciará ofi- 
a respeito da ques- 
ória.

teresses de Goiaz. Manifes
tando uma opinião inteira
mente pessoal o sr. Helio 
Veloso declarou que se lhe 
fosse dado o direito de esco
lher seu candidato á pregt- 
dencia da Republica, seria A - 
demar de Barros, mas acres
centou que sendo homem âe 
partido aguardava a. delibe
ração da maioria para apoiar 
o eandidado que lhe fosse o 
indicado.

Fala á impren
sa o governador 
Milton Campos

Negou-se a confirmar 
ou desmentir r
a noticia
RIO, 22 (M.) —  Um porta- 

voz do consulado norte-ameri
cano interrogado pela impren
sa, não quiz confirmar nem 
desmentir a noticia de ter sido 
negado visto ao passaporte do 
conhecido pintor brasileiro Cân
dido Portinari, que foi candida
to a senador pelo Partido Co
munista, em São Paulo, nas ul
timas eleições.

Aquele funcionário limitou- 
se a observar que a concessão 
ou não de vistos em passapor
tes, é assunto inteiramente pri
vado.

FRtyO DO DIA 
CR.$ 0,80

Destruído o transfor
mador da usina 
eletrica
BUENOS AIRES, 22 (U F.) — 

Um incêndio destruiu um gi
gantesco transformador da usi
na de eletricidade que fornece 
energia para a grande parte de 
Buenos Aires. Os bombeiros da 
área do porto e adjacências u- 
saram cinco mangueiras duran
te uma hora de intensa luta 
contra as chamas, afim de con
trolar o fogo, Não houve viti- 
nras pessoais e os prejuizds ma
teriais limitaranmse ò perda do 
transformador.

Verdadeira nhaoíne nas selvas amazonenses
Mais de* 70|sevico las abatidos a tiros--Expe- 

dição policial para prender os criminosos

L E IA M  O  
“ Diário de N ;d/a! "

M ANAUS, 22 (Meridional) 
—  A noticia divulgada há dias, 
dando conta da verdadeira cha
cina verificada nas proximida
des de Carvoeiro, no Rio Jaua- 
pqri, afluente do Rio Negro, 
causou em todos a mais viva 
indignação. Sabe-se ugoia que 
cerca de „ 70 índios da tr.bu 
Wairr.irís foram- mortoâ por 
um grupo de civilizados, que 
estavam armados de rifles. 
Diante da gravidade da ocor
rência, o sr ., Rocha Viauu, di
retor regional do Serviço de 
Proteção aos índios, procurou 
o d f . José__Augusto Teles de 
Borborema, chefe de Policia,

jura datilografo do M. G .. 
realizado no Rio Grande do 
Norte, no qual logrou habili- 
tzção apenas o candidato Plà- 
cidr Pinheiro de Araújo, com
r* (dia 78,1. M  I.IL.

Protestam contra a fu
são da BSA A com a BOA

LONDRES, 22 (U.P.) — Mais 
de quinhentos tripulantes e 
membros das guarnições de ter
ra da Brítish South America 
Airways, estiveram reunidos 11a 
Caston Hall, para estudar- o 
projeto de fusão dessa empro-

:a com .a Britisli Uverseas /vir- 
wayo.

e juntos foram avistar-se com 
o governador do Estado, sr. 
Leopoldo Neve?. Resolveu-se 
então a ida de uina expedição 
policial a Carvoeiro, a fixa de 
apurar devidamente os fatos e 
prender os criminosos. A  ca
ravana policial, composta cie 
30 homens, inclusive um médi
co legista e um escrivgo, par
tiu para aquela, localidade su
ma lancha do Estado.

Os funcionários da linha sul- 
americana adotaram cir.cc> reso
luções, protestando contra o 
projeto.

SERIA UM DOS PARTICI
PANTES DA CHACINA  
O comerciante Raiiuro 4 er- 

reira da Silva, chegado ha pou
co da região onde se desonro 
lou a chacina, foi intimado a 
depor perante as autoridades, 
uma vez que sobre sua pessoa 
pesam acusaç'.es de haver par
ticipado na ocorrência. Decla
rou que, ao contrário do que 
se fa ’a, não houve morticínio, 
pelo menos na expedição em 
que tomou parte, com fins co
merciais. Nessa viagem, real- 
mente encontrou com grande 
numero de índios da tribu W ai- 
miris, nas proximidades de 
Carvoeiro. Como pretendesse

Discursará a 1,® de 
abril
WASHINGTON, 22 (U.P.) —  

Churchill deverá pronunciar 
um discurso no dia l.° de abril, 
por ocasião da posse do novo 
presidente do Instituto de Tec
nologia de Massachessets.

Truman, que deveria compa
recer àquela solenidade, foi o- 
brigado a cancelar êsse com
promisso, em virtude de impor
tantes assuntos oficiais que tem 
de atender.

BELO HORIZONTE. 22 
(Meridional) _—  O g verna- 
dor mineiro regres:• -• • •** >Pe- ‘ 
tropolis, tendo reunidotpõüçó 
depois os jrnalistas num;;) en
trevista. coletiva. Abordou as 
fases da ccníerencia com* 
presidente Dutro, deelarand» 
que deteve-ss nò exam e/das  
possibilidades de execução 
do Plano Salt em Minas.’ 

Sobre a. extencSò-7 . acor
do interpasíidárió' íí6” “ pláno 
estadual, no caso das negocia
ções •para que a pacificação 
da, política, mineira cheguem 
a bom termo, declaro", 5 go
vernador. Miitõn Campos; 
“Não haverá" modificaiàp na • 
situação dos partidos, ccçn- 
tuando que o c engraço mento 
foi ã aspiração manifestada 
pelo presidéirte Dutra/ Acres
centou ainda o governador 
mineiro que agora vai-se es
tudar uma técnica pana a 
sua, realização, para a qualJo 
governo já. demonstrou bons 
propositos’ c  unia vez ’ presti
giada a execução do acordo 
compelira acs partidos nato- 
ralmente. Posso adiantar ain - 
dq —  disse'o sr.-Milton Cam 
pos ’—  que da coníerencia 
que mantive- cota o.:-prosidén- 
«e Dutra trouxe a impressão 
de que elé esta convènejdo 
de que é necéssario oeeatelar 
a sobreviveacia do regime de
mocrático. Indagando o ré- 
perter sobre as posoibjlidaçjíis 
de uma divergência na co.use- 
cussão do acordo, disse o kv. 
Milton Campos que as diver
gências que por acaso ocor
ram, sérão próprias do regi
me erhão surpreenderão por
tanto” .
SATISFACAO  DO 

BRIGADEIRO

RIO, 22 (Meridional) — 
Informa-se que o brigadeiro 
Eduardo Gomes viu com mui
ta- satisfação o encontro -1>»

’!mrnphr iJilfon "'Cãmpos 
bstéddo-se contudo da- qual-'/’ 
qtíer pronunciamento publi
co sobre o assynío por não 
querer envplver-se e.n ques
tões políticas O deputai- 
Prado K-I1; foi quem fés 
todo o reiât,' dc. que se pas
sou na com- ri,A*á. depois de 
ter conferec'- de com o g o 
vernador mineiro.

D U TR A COMUNICOU AO , 
PSD

Irá ao R io o
go vern ad o r
M angabeira

RIO, 22 (Meridional) — Um  
representantè da UDN baiana 
informou que logo depois de 7 
de abril, o governador Otávio 
Mangabeira virá âo Rio, acres
centando, que tratará com o 
presidente Dutra o mesrr.o as
sunto da coníerencia do gover
nador Milton Campos.

azei negócios com os selvíco 
las. aii •pemeoneceu durante 
dois dia:, qóardo inesperada-, 
ncente cie ç_ íçlis. auxiliares se 
viram atacado:;  ̂ flexadaa. 
Um do? bMhiens disparou aeu 
riflo Jia direção dos índios,- 
afugentando-os. Acrescentou
que, no entanto, nenhum sel
vagem foi morto ou ferido- 

O depoimento de Ramiro For 
rei rs contem muitas contradi
ções, não ].•• ' cendo crédito 
por parte de autoridades. No

Instalou-se a Comissão 
Técnica cio trigo
RIO, 22 (M.) —• I■estalou-se 

a Comissão Aécnica do Trigo, 
sob a presidência do ministro 
da Agricultura, presentes altos 
funcionários da Divisão de Fo
mento da Produção Vegetal, , do 
Serviço de Expansão do Trigo, 
do Serviço de Pesquisas Agro- 
nomicas, bem como o represen-, 
tante da Secretaria de Agricul
tura de Minas Gerais.

RIO, 22 (Meridional) - -  
Informa-se que o presidem-a 
Dutra comunicou-ao PSD cr ; 
se entenderá com o governa
dor Milton de Campos, ' Lâ- 
qualidade .de pessedista, auten 
do encontrar perfeito enten
dimento por parte do gover
nador mineiro, na qualidade 
de udenista.

r e c e b e r a m  c o m
SIM PATIA

, BELO HORIZONTE; 22
(Meridional) —  De um modo 
geral oe políticos receberam  
com simpatia as prlmeiifts 
informações sobre os resulta
dos da coníerencia de Pefrá- 
polís- A  idéia de unir' 6S %>sr- 
íidoa i ■ v iro:. em torno <ts 
objetivo cpmum encpntrõu 
receptividade por parte >?os 
proceres; gerulmunte cont&id**- 
suem nos respectivos ptártú 
dos-.- >.v excluindo-se aigQíwao 
opihiõt: egfavprav-j ís * eSd.ü- 
das aparente : 'ip'. em n tm e  
do intransigente partidarigtüo 
Ninguém é contrário ao prin
cipio de restabelecer a .for
ça opínativa de Minas .h ò s  
quadro;; da Federação.

sau batelão.' a t •jicado nas pru-
ximidades da ■ diídcç énçontra-
terrogado. ai,. permar.oceu em
va-se um índio Apesar de in-
silencio? cão enlitindo r.cr.i ’ fma
palavra. O corlereiaôtc Rami-
ro Ferreira, «> pli relido n pr<3-
sença do ir d ir.. ■ôisrc que o ha-
via encontrado margens do
rio Juaj ■ í i 1 íte vmientc sõ,
e que por i •esolveu torrá-lo
sobre sua guarda.

Mas, como dissemos acima
duvida-se Ja> listeria narrada
pelo comerciar te, havendo, qo
contrário, mai s fortes suspei-
tás de que el^ ,.íynha sido um
dos assassjnos do3 selvagens.

Mòvimenta=se .o ]P .S .D .1 paulista
Medidas preliminares para ■ a su: 
'-cessão do governo do Estado

S. PAULO, 22 (Meridional) 
—  Segundo apuramos dentro 
em breve o Partido Social 
Democrático bandeirante réu- 
mr-r,<?-a para efeito de apre
ciar a conjuntura política do 
Estadp tqtido em vista as di: 
retrizea fixadas pelo presi
dente Pqtra quanto ao pro
blema da sucessão presiden
cial. Sabemos que o PSD de
verá assentar as providencias 
preliminares rom respeito ao 
candidato ao governo do Es
tado.

T réi nomes estão sendo 
considerados: Honorio Mon
teiro, Brasilio Machado Neto 
e Cirilo Junior. A  tedencia

da Comissão éE^ecutiva è no 
sentido de prestigiar a dire
ção nacional do partido.

SERA‘ CONVOCADO O 
CONSELHO N ACIO N AL

DO P S D
RIO, 22 (Meridional) —  

Informa-se que .<> Cqnselhí» 
Nacional do Partido Tociaí 
Di jmocrátieo. / seçá convocado 
dentro de mair alguns tíias 
para apreciar a-? dem arqhn  
iniciadas pelo presidente da 
Republica no sentido da esco
lha dos cánaidalós k sucessão. 
O P.S .D ., segundo consta in
dicará o senador Nerea Ra
mos fL
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D efinição de  
uma atitu de

Cérramentè, muito pouc- 
u u r t e - xjo gra n d en s e sabem que 
o. sr." José Augusto, iider udc. 
nista conterrâneo, -relutou em 
uèeitar, ■ há alguns dias, quan 
tib sc prccéssãvam as démar 

' -ji-hos gaba »  composição da,n o 
?a dirigente. tia, Çamara de 
Deputado? Federais-, a sua re 
<■icio50. pr.ra o cargo de Io vi
ce-j^síiíênte .iTartieia casa do 

.Ço|jtvaçsq, ,.
E' b ó w e oportuno, entretan

to,’ que a noticia seja divulga- 
Áhi, ò'_' mhis;...jtossívêl, que fique■ • i ' •>. ' ' 1 ' i > f , *»_ V % .
mesmo devidamente registra
da e .comentada. pois a sua ati 
fnde está' ‘diretamente ligada 
ap oiobleiM^t, a situação políti
ca do aossu Estado, e eoncor- 

; rspá, natural mente, para a ex-, 
plicação ou a justificação de,

’ algtm-t Vlésímvolvi í entos futu- 
, rqs' da relélVla situação.

A escolha lios nomes para a 
n esa da -Gamara na at -al co
mo na anterior legislatura,

.' rbf ItHou de entendimentos, en- 
trç':os grandes partdos (PSD, 
UDN e PR), na basé do cha- 

. m àdo acordo inter-partidarlo 
■ efetuado sob os auspícios do 

presidente Eurico Gaspar Du
tra .

Foi csea, contudo, a razão 
• que justomente alegou o depu- 
'thdo José Augusto, acentuan
do que. não havendo, em fun- 

;t$ão, acordo inter-part.dario no 
E:o Grande do Norte, uma vez 
que os seus reflexos não se 
estenderam aos limites desta

rt

Se d  presi
O povo norte-americano, 

que tem ouvido as ultimas 
dèclaraçõès do Governo De- 
wey, deve ter feito a curiosa 
pergunta: De que maneira as 
coisas seriam diferentes, ago
ra sc o sl\ Devvey tivesse ven 
eiilo as eleições?

O sr. Dewey não tem pro
curado dar uma resposta es- 
pcciíiea a esses questão, ten
do sido os seus temas mais 
gerais. M a:, no discurso que 
pronunciou *no Dia de Lincoln 
íêz ele, uma declaração que. 
mostra que o rumo dos acon
tecimentos não só no pais co- 
mo-no mundo teria sido diie  ̂
rente. A  declaração do sr. 
Dewey se referiu á nossa po
lítica em relação á China. Es 
:a  declaração merece uma 
citação um pouco extensa, 
porque o assunto de que tra
ta se -acha bem no centro da 
atual fase .critica do tumulto 
munok.1. Disse o sr. Dewey: 

“E’ da mais amarga ire .i 
que tenha sido a tra‘hcion„ 
aini: ade dos Estados _ Unidos 
e a nossa insistência na sua 
integridade que tenha dado 
em resultado o ataque japo
nês a Peaíls Harbor que nos 
levou á guerra. Depois de 
tremendos sacrifícios, os e- 
•xeroitos aliados ganharam a 
maior vitoria militar da his
toria. Quase imediatamente 
depois, começou a conquista 
comUnisia dos nossos trãdicio 
nais aliados chineses. O atual 
gcverno_ do pais cruzou os 
braços e deixou que isso a- 
contecesse. Há quinze meses, 
chamei a atenção do pais pa
ra a tragédia iminente. . . V e
mos agera o espetáculo ater
rador de 400 milhões de pes 
scas, nossos tradicionais ami
gos e aliados, os chineses, a- 
roeãçados de completa con
quista polos comunistas. Es
tamos presenciando o fato 
aterrador, de toda a Asia, que 
'representa a maioria da po
pulação. do mundo, aproxi
mar-se cada vez màis da ór
bita comunista. Em pouco 
mais de três rápidos anos

“

A G T A  DIURNA

MARK SULLIVAN  
Copyrigth dos ‘'D. A .’ 1

das discussões da campanha 
maraÃi em cinzas e amargu
ras graças á incompetência 
deste governo".

E’ fato como diz o sr. 
Dewey, que cie tenha prome
tido, durante a sua campa
nha eleitoral, üma política

de auxilio á China, Era esse, 
um ponto de diferença en
tre dois partidos‘ em ma
ioria de politica externa. Em 
relação á politica externa em 
conjunto, havia um acordo 
tácito para conserva-kt fora 
c houve verdadeira coopera-

RETRATO DO BRASIL

Impostos estaduais

un dade , êdérativa, e que ~ c jCg frutos' da mais gloriosa vi 
*  que existe na realidade, » | iQria pel-i liberdade na his-
i :r candidato ao governo, já 
lançado feio PSD, a quem o 
pjfesidente da Republica t.ele 
gr,if.a mániícHando solidarie
dade, olé.n de estimular, pu- 
Vicamerite. a sua candidhtu- 
iq, —  não havia motivo para 
içiHí çymt), potiguar e oposicio
nista, írdútasse um posto em 
virtudft ^-daquela combinação 

i ,iaterj-pa,vti<laria. 
d QueiuÓ Hr. Joié Auginto, ao 

contrÁfo,-’ cómio concluiu suas 
..’ cbnSJdti;açõe“,. ficar de mãos 

Uvrçs p.aj;a- o possível combate 
—  coiitra o ifSf).. neste Estado.
, } AíféffMiV-for' fim, a sua can- !

toria do mundo se transfor- i

O crescimento tios impostos estaduais, nos três 
ultimes anos, manteve-se Cin ritmo • acelerado,- ten
do subido de 5,5 bilhões de cruzeiros, em 194G, para 
<;.3 e 7.7 biliões, em 1847 e 1848, respectivamente 
Parte desse crescimento resulta da variação de podei 
aquisitivo da rneeda, uma vez que ainda prossegue, 
embora com menor intensidade ,a alta gradativa do> 
preces Sua maior parcel a provem, no entanto, como 
mz ver o Conselho Técnico de Economia e Finanças 
- -  Dcletim n° 97" —  dq aumento das taxas de vaíiof 
impostos a que foram compelidas quase todos os Es
tados,, em face at novos e crescentes encargos ad
ministrativos

Esses aumentas atingiram de «referencia o impos
to de vendas e consignações, cuja renda alcançou 3,1 
biliões de cruzeiros, em 1946, e que correspondeu a 
57.3% do total dos impostos. Já em 1947, a renda 
proveniente do imposto de vendas e consignações 
cuja renda alcançou 3,1 biliões de cruzeiros, em 194? 
o que correspondeu :t 57,3% do totai c:os impostos. Já 
cm 1847, a renda proveniente do imposto de vendas 
e consignações elevou-se a mais de 4 biliões de cru
zeiros, e sua participação sobre o total dos impostor 
a 64,191- No ano findo a renda estimada do tributo que 
recai sobre as vendas mercantis era de 5,4 bilhões de 
cinzeiros, atingindo 70.2% do total da receita tribu
tária prevista. Um rápido exame das cifras aqui 
transcritas permite Jonstatav avantajadj» crescimen
to da participação do imposto em foco sobre o total 
das rendas estaduais.

Ter.ha-se em conta que a mudança de regime de 
discriminação de rendas, eperado de 1948, alterou c 
quadro cie distribuirão dos impostos estaduais. O gru
po dos impostos não" especificados na Constituirão 
caiu de 5,1 para 6 3% . Vários deles deverão ser e x 
tintos, gradai;vamer.te, nos termos do artigo 13 do Atn 
das Disposições' Transitórias, farece eurloso, desta 
forma, alinhar as percentagens corespondentes aor 
principais impostos sobre o total dos impostos nos 
anos acima referidas. Já registramos, linhas atrás, a 
participação do imposto de vendas e consignações. 
Vejamos, agora, os demais.

Caiu a participação cio imposto de transmissão 
"inter-vivos” , de lÓ.fí para 9 ,6% : a de industria e pro
fissões, de 5,8 para. 1T%'; a do transmissão "causa- 
mortis” . de 2 6 para 2 ,5% ; a do sele, de 1,6 para 
1,5% ; e o de exploração agriccia e industrial dc 1,9 
para 1,2%. Elevou-se, contudo, a participação do im- 
pesío territorial, de 3,3 para 4 6 % ; e a de exporta
ção de 3,9 para 4,4% . Ao que tudo indica os Estado» 
estão cada ves mais repousando sua arrecadação no 
imposto que incide sobre as vendas mereanfis.

©  a  ®

ção entre os dois partidos no 
Congresso e entre o Congres
so de majòria republicana c 
governo democrático.

O que o sr. Dewey pode- ] 
ria ter feito, caso tivesse si
do eleito Presidente, teria si
do limitado, nesta fase da ci- 
fensiva comunista na China, 
Mas o importante não era a 
data da posse em janeiro,- mas 
a data da eleição cm novem
bro. aquela época, a ofensiva 
comunista poderio scr contida 
e o simples tfeíto moral da 
eleição de um presidente a- 
mericano empenhado em au
xiliar a China teria .sido de 
grande valor.

Tudo isso são aguas pasa- 
das. O importante agora é a 
atual politica do governo de 
Truman. Essa politica, não 
confessada m ís suficientemen 
te provada, é a de nada la 
zer. Ao lado da inércia e do 
silencio, ha uma atmosfera 
de “talyez” —  talvez as con- 
séquer.cias do domínio comu
nista na China não seja tão 
ruim asssim, talvez cs russos 
tenham dificuldade em do
minar a China. Essa é a ati
tude comum de pessoas, bem 
como de partidos e governos, 
responsáveis por uma calami 
dade, que se procuram justi
ficar negando importância á 
calamidade e procuram apa
ziguar a opinião publica pelo 
silencio e pela inércia.

Essa atitude não se coadu
na com a posição e a respon
sabilidade de pessoas que tem 
a obrigação de enfrentar a 
realidade. A  verdade sobre 

consequências da queda 
da China em poder ao comu
nismo não é a que se impro
visar agora, mas a que se 
previa antes de verificar-ss 
cs fatos. Muitas autoridades, 
inclusive militares' america
nos e estudiosos desinteressa
dos falando lio tempo ern que 
a queda da China era ape- 

V nàs uma possibilidade ainda, 
disseram que isso podería 
significar um impusss de po
sição iriiitar e estratégia en
tre a Rússia c o-s Estàdcs U - 

( Continua na 4a jinginnf

L U I S  V I R G Í L I O  
D E  M Í R A t  D A

1,CIS DA CAMARA CASCUDO 
ÍESJ Ü CIAL PARA O “ DIÁRIO DE NATAL”

7 <i vou exisJr que Luis Miranda-seja lembrado na vi- 
«? • r.;t cidade que crespe sdmprc. Creio, que a fa
mília é o ambiente unico para recordá-lo. Se pronunciamos 

i-rüve será uma surpresa.' Não c surpresa essè‘ esquecl- 
jn rto lie uns e a ignorância d<i ohtrds para ^ijuenVTatèeeu 
b, v':i1e c - cinco ?nos, novo. começando a bater-se pela vi- 
Ci, «•screrendo os primeirós ártlgós, dizendo Os priíáeiros 
div-o-rsos, lendo os livros empolgantes, lendo, como não po* 
<•■■■ tçr máir-, o arr- pio d'vínò S& aiimiração’ ícéftittia. c pro
funda, aúl.uilicandii uma descoberta no tlominlo il» beleza 
intelectual. ' •' Tat u. vvr' í ç  «8.-

I.iiis Miranda cru meu risinho ito Tirol e inêu insepa- 
ruvel, o “ Tidos Achates"’ , : íinhá sombra. Bri^aVamoi Tnüma 
media d? três rompimentos dtflnitivdlí nféíisais, I) et tara- 
mos a falência das reléçbes pessoais, a 'sátíátafãÇão de ja* 
in.-Js apertar a n:-ão um do outro, de não tnáis onvhr a dc- 
lesíaíbi vez. e algumas horas depois, infalivelmente, tinha- 
mos feitos ás pazes, tranübdrdánteí é constfuiAmds, cotn as 
mãos do sonho juvenil, outra' Bãbilosía abrtgàdorá dc to
das is esperanças. "-v ’li *

Filho do major Aug cheio Miranda, morando ao "lado, li
nha Luis a viva Cdrisidadé para ler C ainda ihaiòr ex
por c discutir; NingUém' possuiu conto ele o Instinto do de
putado oposicionista cin maior ponto de efectivição.

Nas quatro e cinco mil sociedades culturais qne nòs dois 
fundamos e onde éramos diretoria, associados e audttorio, 
indispensavelmente Luis tinha o que explicar, opor, diver
gir c emaranhar-se-num labirinto de silogismos e dc dadoí 
logieo:-, eníremiados dos “ concedo", dos “ logo", dos "nego 
borbulliantes e atrapalhadores. Lembrava relatórios, iilque- 
riíos, revisões de atas, sistemática de arquivos, e ainda'» 
sociedade não nascera.

Luis Miranda . . OuanLa saudade dele, da sua paixão 
por I 1 -r.o Coelho, o íanatismo })eio general Pinheiro Ma
chado, a mania de Gonçalves Dias.

(amos debatendo, debater era um vocábulo do Luis, va
mos debater esse ponto era frase inicial nas ednsersas, des
de a av. Rodrigues Alves ate a I.agoo Seca, "enfiavamos pe
lo Barro Vermelho, subindo para o Alecrim, indo tomar 
“ garapa de cana” na Mangueira, voltando pelo Refoles, bei
rando o lio. Paço da Pátrio, ate a Estação dá Great Wes
tern onde era ponto-de-bonde para o Ti rol. -Êra passeio de 
cinco, seis, oito quilonletrcs, fcr.Udo a pé. debatendo politi
ca, historia, não concordo com Júlio César, acho crimino
sa a conduta de Pompeu, Campos Sales foi o maior por
que conseguiu a reserva para. o trabalho do seu sucessor... 

Faleceu a 8 de Abril do lí’8.7. .'..ay.
_ ----------r p * r r ~

CCSTA REGO 
(Para os “ D. í\.” >

n yp vi.T- de boje, n:e t pia ato voluntai’16, ter, a o uma 
JoAcuim, bexagciiárío. i ura urutíagência. Eu andava

Esta felicidade é cic minha : enado, Envelhecer é uma ci- 
i uiiic?.;Ties.tc: m as vocr (.neta, provida, como ãi» demais, 

pode cdebrá-la na granja a
titu’ o do amigo, bebendo um 
trago de bagaceira. Quanto a 

vou par. em ordem os pa
péis e entrar, fagueiro, na 
Ihice.

Envelhecer não me parecia

E ’ compreensível que os ju
deus, que tiveram tanta gente 
massacrada na Alemanha, sc 
revoltassem coar a exibição de 
um «filme no qual uip judeu é 
apresentado como um mau 
elemento, 1a! como acontece 
cor “O li ver Twist”, que fei 
exibido em Beiíiní. Os judeus 
se amotinaram ,e forçaram a 
retirada do filme do cartaz. 

í Mas o movimento, c-mboi-a 
•ompreensivei, foi uma aluci
nação e não u m  coisa racionai.

v , „ . , . , A verdade é que tiem o roman- L
dnfataru, c foi reconduzido ao , . <.

. • , : , i ce de Diehens nem o filme de
rosto de Io vice-presidente. I . . .
, ,  • le extraído sao anti-semita*.
Mas por oue Porque o- seus , , , , ,

■ • , ., , . . 1 Na realidade, tratando-se de( o r.par.heiros' da Comissão
Hxecut.iva Nacional da UDN 
% i asegúraram (;ue, além d.í 

' cqfedi^abo.-qnioó e natural do 
«jartido- á.yueíà fuhção, lhe fi- 

Çai ia ássé^Vrada plena liber- 
daitè de íhovim&ntos, isto é, 
carta branca para as atitude 
e açõès-qiie j-útgue.r oportunos

• .nècesfàrió assumir.
A posição e a definição do 

sr. José Augusto parecem-nò
• por demais importantes paia 
que fiquem sefn um registro 
t-orr.o salientámos inicialmente.

. Merecerá, evidentemente 
ser lembrada -quando sé iniciai 
á batalha tia sucessão do sr. 
José Váréla. rL época-em qu-, 
a»yuas consequências se posi
tivarão .

Numere avulso
T  Q t l 0 , 8 0

o acordo

motins, as forças ingle. as de 
ocuipiação teriam tôda a razão 
gvn mostrar-se tambénv iúfio-
r as.

* -f ❖

Na'história, Fagin. o judeu 
que dir ge uira escola para 
ladrões, é apenas um numa 
enorme galeria de malfeitores, 
"todos êles ingleses légitintos. 
Dickens estava quase-alucina- 
do quando escreveu ‘ ‘Oliver 
Twist” em 19.38. Mas suas m 
veétigaçces havia descoberto 
fâtuaç "e- incríveis nas casas 
de caridade, onde burocrata::

D¥©r Twrsc n u

paroquais, sob a capa de estar 
dispensando caridade cristã a 
órfão? desamparados, na rea

S> Cj

DOROTHY THOMPSON  
(Copyrigth dos “D. A .")

“ CJiver Twist pediu mais” —  
outro prato de uni rningan sna  
t uaMuadea nutritivas —  r.ius

lidade os espancavam e faziam; uaquelcs nobres guardiães cio
pobre, sendo po» essa tamer,J 
-dade, encharcado de água fria, 
espancado e presõ na Solitária.

pa-sar fome. recebiam dinhei
ro de particulares para livrar- 
se . dê’es co.ro “aprendizes", 
na real dade como escravos, e 
o.; deixavam na g mrancia <* 
expor, . . u, a. ãu.

O pequeno OltVer. Twist foi 
entregue a ' uma mulher que 
roubava o dinheiro que lhe era 
cado. para a alinnntação dos 
órfãos, “ os quais morriam na 
proporção dc oito e meio em 
dez", passa .."o depois para 
uma casa “ onde, uma palavra 
au uit olhar bondoso nunca d e- 
sifaram a atmosfera sombria”.

O chefe dessa espantosa ins
tituição era o sr. Bumble, paia 
quem Dickens reserva a ína 
maioria virulência, em compa
nhia dos membros de uma jun
ta paroquial, que ao sadismo 
acrescentavam uma piedade 
farisáica. Não foi a Fagin quo

-Numerosos tipos entram ua 
galer a uc Dickens, no livr, 
que é uma irós-ura ue melcdra 
ma é .  libelo social. ír.ostranao 
tôda a variedade de malfeito
res, de tôdas as classes sociais. 
Há entre tles Gamfield. “ cuja 
apãilincia antipática era um 
recibo çelado de crueldade ” , o 
qual ensinou Oliver a ser liit»- 
; a-chaminés, porque éle era 
muito n agro e podia facilmen
te passar pelas chaminés, com 
a possibilidade de ser assado, 
Sqwerberry, fabricante ue 
caixões de defuntos, que íímJ- 
mente ficou com Oliver, permi
tindo a Dickens revelar a hor
rorosa crueldade dos padres 
c-ont os pobres.

Fugindo de tudo Í3so, Oli- 
ver d atraído para o mundo 
rrimlnoso de Londres on:ie «n 
trarn novos monstros: Rill Si 
kes, que co.rete um horroro.v.j 
homicídio; o “ Artfyl Dodger ' 
Charle ■ Botes; Chitling, Nan- 
c-y, que é talvez a prure Va 
companheira de “ gangsters” 
que aparece na ficção; Monks 
de boa familia, mas que é o 
verdadeiro vilão da história, 
com o seu piano de levar o ir 
mão á forca c o judeu Fagin.

TodOs esses, á exce.ão de 
Fagin, são angío-saxões, por 
intermédio dèles, Dickens pro
curou apresentar, com o seu 
consumado talento paia a cari
catura, um quadro do lado som
brio da Inglaterra em meados 
do século passado. Um judeu 
entre tantos patife.: parece
bem proporciona’ .

Diríicr,-, procurava “voltar, 
por assim dizer, um espelho.

raia natureza” , na espera;*, 
ra de que, f  cio, contraste do, 
bem cora o mal, ..pudesse fazer 
uma civilização envergonhar 
ce dc si mesma. E couseguVt o. 
“Cd'ver T w i.t” provocou u r. 
Ãi.ãirnado movimento publico 
d; reforma.

•
Nunca tü.vç t 

provar que Fagin era mais rs- j 
presentátivo de todos os ju- •
deus do (juc BiII Sikcs ern re- 
presentativo d todos os íllgótt- 
:-es". Amboc eram representa 
tivos do mundo criminoso do 
Londres, do mesmo n.odo qu

de seus princípios e dè, suas 
hipóteses. Grande porção dos 
sofrimentos humano:; vem * de 
que não sabemos envelhecer.

Outrora, êsse problema era 
menos angustioso, porque as 
necessidade..? não sc áprÇsenta- 
vftni tão numerosas. A Civili
zação ctivou o liomebi dê no
vas necessidades, miiíMpllcan- 
do as' sob a forma ilusóriá do 
coníôrto. B uscándo o conforto, 
o homem aniqüila-Se, pois deve 
empregar esfòryo maior para 
viver; o

, r , nos.
j Li há muito? anoa que o dr. 

lueic:; s m.i ’i"()v, mend, dòs Estáctei TJíifdos, 
lançara o que se podè chamar 
a ctoúirina da velhice. Essa

isto' faz que viva jncc-

| doutrina 
| condições

u-hentü que, .na% 
da ' vida niodcrria,

j priicipaíniente cm cidades po- 
| pulosas, cumpre aç homem pa- 

J j rar de viver aos sessenta anos,
Bumble era representativo, ràoj isto é: óliminaV de <füà existên

cia o trabalho ou, quando nãoda caridade cristã, mas das 
casas de caridade paroquiai? 
do tempo de Dickenv.

* f, *

Não parece justo que qual- 
quer grupo se presume intei
ra mente livre de pecados ou 
não admita que a ficção recru
te patifes" nas suas fileiras 
pois. dêbse modo. todo um po
vo seria acurado. Nada di.-s> 
corresponde á realidade. N : 
vida real, o vicio e a virtude 
são Igualmente distribuídos 
entre tr das as raças e tôda; 
es espécies de homens.

ísrãel e oelitre 
Cíbzma ...

' RATT^A',‘ V í''a T P ) —  Foi 
rubricado , o acordo sobre o 
a t W i ^ f t ^ n t r e  o Israel c c 

^í^S n o .-w sj^h çd o  cm Rasscti 
r j& fiu p * . -.(> fIr*qiTTK;nto foi a- 

* « «To m e d  id '”  
t "N iÇ ow t Unidas, sr. Kalpb 

rezara redação fmal 
esperajldc-í ê ' qne se i a assina- 
cRi hfepôÍR jí^ianliã.

*í^SB82Ba2S2BBBClítí? v

í k l j s J
...... S IÜ ^ '”

í-7 /• j
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possa agir de outra maneira, 
escolher unia pròfíssão de 
atividade mems intensía. E»- 
colher uma profissão, ou mudar 
de profissão aos sessenta anos, 
em m:nha idade! Esta. Joa
quim. só acode aos médicos.1

O ideal seria suprimir o tra
balho,, svib tituindo-o por uma 
ocupação que deleitasse. Evi
dentemente, é ê?te o raso >de 
rnuitos velhos. Ném ;todos, po
rem. disnõc!r de rerda-lqné aão
provenha dò*trabalho,".e a ' ins
tituição do seguro social ainda 
não salva ninguém cía miséria

O dr. Townsed-jieiisou re
solver o embaraço com o con 
curso do Estado. Qúé é quê se 
não pede hoje ao Estado, M a *  
r nou éle unia organização em 
vb-tude da qual o Estado pa 
íasSe aos maiores do sessenta 
” ios (a mim, por exemplo Joa
quim e a você. dentro em ' pon 
eo) duzentos dólares por mês.

A despesa,' é óbvio; s « :a  
imc.çs além de iifíjjfodutivfl 
porque, em troca doà’ dúsentoa 
dUares, o Estado nada recla
maria do sexagenário, exceto 
; ul- vivesse em paz. Cp:tk> há 
x tecrla do que o difihblro' não 
az íaBít a ninguém, desde 
iuc circule, o dr. Townsend 
istipulou que os duzentos dó-

(Contlnua na 4a pag.)  \ ,
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LGIUE BRASILEIRO —
0  paquete Rodrigues Alves 
é esperado aqui hoje, '  indo 
üo norte. Pio seguirá para o 
fcul, até Santos e escala.

Do Rio é esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Prosseguirá para Belem e es
cala .

—  O paquete Duque de Ca 
xias chsgou ontem em nosso 
porto, vindo do norte. Prosse
guiu ontem mesmo para o sul, 
até Santos e escala.

- o cargueiro Rio Gurupi 
é esperado aqui dia 31, vinlo 
de Belem. e escala. Prossegui
rá dacui para o sul, até Porto 
Alegre e esca’a, recebendo 
carga.

—  Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tes do norte, até Natal, os,car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
sendo aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto ds origem e escala, 
recebendo carga.

—  De Porto Alegre, adi em 
demanda dos portos do norte, 
até Natal, o cargueiro Bandei-
1 ante, sendo aqui esperado dia 
23. Retor.iará daqui ao portq 
<lc origem e escala, recebendo 
carga.

COMPANHIA COSTEIRA — 
O paquete Itahité está sendo 
esperado aqui d a 23, vindo de 
Belem e esca’a. Prosseguirá 
para o rui, até Porto Aiegrc e 
escada.

— O paquete Itapé está sen
do esperado aqui dia 23, pro
cedente de Porto Alegre e es- 
cá'a. Prosseguirá para o nor
te, escalando em Fortaleza. 
São Luiz e Belem . De. retorno 
aqui chegará dia 5 de abril, 
prosseguindo para o sul, até

! Porto Alegre e escala.
—  O cargueiro Arataia ó 

aguardado aqui dia 24, vindo 
do sul. Daqui irá a Fortaleza

CIA. COM. E , N A V . — 
Do sul está sendo esperado 
aqui, 'provavelmente dia 22, o 
cargueiro Cahi. Daqui irá a 
Fortaleza ■ Areia Branca.

MOORE MAC COiiMACK -
—  O-Mcrmacriale é aguar

dado aqui dia 23, procedente 
de Nova York e escala. Do 
nosso porto retornará ao de 
origem, recebendo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

NOVA YO R K:
—  O Mormacreed sairá dia

—  O Mormablark sairá dia 
8 de abril.

—  0  Mormactern sairá dia 
22 de abril, todos para portos 
brasileiros.

THE BOOTH LINE —  
Está sendo, esperado de A n
tuérpia e Londres, na 2a 
quinzena de março, o vapor Bo 
niface, que receberá carga em 
nosso porto para Lisooa, Li- 
verpoo^, Londres e outros por
tos do contmente europeu.

—  Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova \Toric, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vaprr Dunstan. 
AGENCIAS I)E TRANS

PORTES
A Agencia Informadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta ci- 
uade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma
nhã, e para Campina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Reciíe ás terças-feiras e sa- 
bados.

MOOREMcCORMACK
"M O R M AC D ALE” Esperado a 25 do corrente, receberá car

gas pva-a Nova York
‘.MORMACKITE” Esperado a 5 ds- Abril, receberá car

gas’ paru Neva York
PRÓXIMAS SA ÍD A S DOS ESTADOS UNIDOS  

"M O R M ACR EED " Seirá , e Nova York a 27 de Março 
• M ORM ACLARK” Sairá de Neva York a 8 de Abril 
" .lORM ACTERN" Sairá de Nova YTork a 22 cie Abril

^  Mais Informações com
MOüRE-McCORMflCK (MlVEGãÇÁO)
RECIFE-SAO LUIZ-BAHIA-RIO - 
SANTOS - BELEM - SAO PAULO 
NA^AL;'Rua Frei Mlguelinho, 14

R U Y  M O R E IR A  P A IV A
rumes i**9 • lesa — c a ix a  postal m

Organíssçi® Brasileira de De
fesa de Faz e da Cultura

A  todes as organisações democráticas  -  a to 
dos os defensores da p a z
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Ainda estão vivos no et,piJ 
rito coa povos os horrores da 
guerra,’ a devastação de paises 
inteiros, os sacrifícios sem 
par da mocidade de todo o 
mundo e de nossos gloriosos 
expedicionários. Entretanto, 
uma insidlosa propaganda 
guerreira é feita diariamente, 
através dos mais diferente? 
meios, em grande nu’mero de 
paises e em particular nc 
Brasil, incitando a inimizade 
a o odio entre poves e nações.

Diante dessa realidade e 
sentindo o reerudescirr.ento 
da propaganda e dos prepa
rativos destinados a arrastar 
milhões de seres na veragem 
sangrenta, nós, brasileiros, a- 
m antes da Paz e da Cultura, 
escritores, artistas, cientistas, 
jornalistas intelectuais, polí
ticos c organizações de todas 
as .tendências, vimos de pu'- 
blico apelar para todos os 
patrictas e em particular pa
ra as mães brasileiras que 
não -querem ver seus filhos 
sacrificados na hecatombe, a 
iim .de que se lancem ,á luta 
pela Faz, .certo de que pre
servá-la é a missão suprema 
de todo o ser humano. Não 
queremos novas carnificinas,

novas ruínas e uestruiçoes1. 
Queremos Paz, felicidade e 
progresso para todos. Por is
so, acima de quaisquer diver
gências, um ponto de união 
há para ligar entre si todos1 
os cidadãos honestos: Gue-
rer a Paz e lutar pela Paz 
e  pela Democracia.

Poucos paises poderíam or
gulhar-se de1 tradições paci
fistas tão arraigadas quanto 
c, nosso e a tal ponto que em 
três constituições republica
nas se declar* categorica
mente que o Brasil não se 
empenhará em gue.ra de con
quista, por si ou em aliança 
com qualquer outra pctencia. 
E se nossos estatutos básicos 
consagram tão nobres princi- 
piòs, os fatos comprovam, 
para honra nossa, que e-m tô- 
da stia historia o Brasil ja 
mais agrediu pais algum.

Fiéis ás melhores tradições

sd Brasileiro pela Paz, a reu- 
nir-se nos dias 9, 10 e 11 de 
abril proximo nesta capi
tal. Nessa magna assembléia 
deverão ettar representadas 
todas as forças amSntes da 
Paz e pessoas humanitárias, 
homens e mulheres, veil^os e 
jovens, organizações religio
sas, populares, políticas, cul
turais e cientificas, para que 
assim o povo possa reafir
mar os seus elevados propó
sitos de lutar contra uma 
nova chacina de milhões de 
seresh, preservando ao mes
mo tempo seus irmãos de ou
tros paises e seus filhos.

Temes, por isso direito de 
esperar que se ergam em to
do o Brasil e no mundo intei
ro as vozes dos defensores de 
convivôncia pacifica entre o:, 
povos e da tranquilidade para 
os corações humanos. Que 
essas vozes cresçam e se' la 
çam tão poderosas a pontobrasileiras e convencidos de 

que só num clima de Paz po- j de deter os1 braços incendiá- 
derá progredir a nossa- Pá- j rios de guerra, fazendo-os re- 
tria, fiéis ao dever humano e 1 cuar da longa aventura que 
patriótico de alertar nosso j tramam contra os povos. (|ue 
povo contra o perigo de guer- j se levantem tôdas as vozes 
ra, laneamo-nos agora numa humanitárias, clamando pelo. 
grande jornada, que é a ds segurança e a Paz no Brasil 
-onvocacão de um Coneres- I e no Mundo.

Informações ufels |
ASÍ-5Í SIV ÍC,Í ~  SÍÍÍSÍÍSSSSK*' í

FARMAGXYS üfe FLAXTAo —  Manoel Caetano Veloso 
Farmacia Almeida, á rua J de Castro Filho, nascido >a 27 

João Pessoa — Cidade Alta. de Maio de 1935, José da Sii

Rio de Janeiro, Março de 1949

À V iS Q  A O P U B L I C O
A  direção da Estrada de Ferro Central do Rio Grande 

do Norte, torna publiro que, a partir de 30 do corrente c 
uecho de Itmetarr.a a Pedro Avelino será servido por 
mais um trem mixto.

Alem das segundas ç sextas-feiras o M R-5 trafegará 
ias quartas feiras regressando nos dias imediatos obede- 

ttido o horário dos dias supracitados e sob prefixo M R-G.

D R . B A N D E I R A  D E  M E L O
.—  Especialista —

s Curso de apeifeíGoamenío nos serviços dc Proctologia dos 
Professores Piti nga Santos e Silvio d’Avila —  Rio) 
Clinicas e Operações; das D O E N ÇA S AN O -R ETAIS  

_  Cura radical das H EU O R R O ID A S A  D O E N ÇA S 'D O  
INTESTINO.

(Tratamento mcidhal da PRISÃO DE VENTRE, diar- 
réas crônicas, colite, cio.) —  Reto-Sigmoidoscopia —  
lamento das V A S IZ E S  ,(Veias dilatadas) PARTOS. 

Doenças das Senhoras —  Eletricidade Medica 
Consultorio: —  Praça Augusto Severo,

3 08, 109 e 110 —  Fone 16-25
Expediente —  diariamente, de 
Residência
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Tra

1° Sala?

—  Rua João Pessoa,
ás 5 
248

da tarde.
— Fone 1830.

Abel Cirermont —  ex-sena
dor da Republica; Alberto Bi
zarro jacooina —  engenheiro; 
Alcedo Coutinho —  médico; 
Alice Tibiriçá —  lider femi
nina: Aloizio Medeiros — es
critor; Álvaro Mandgrino —  
presidente 'do Sindicato aos 
Diretores de Escolas Técni
cas de Comercio; Anibal M a
chado —  escritor; Antonio 
Roger Fereira —  presidente 
da União de Estudantes de 
São Paulo: Aparicio Torelly 
(Barão de Itararé) —  jorna
lista; Álvaro Moreyra —  es
critor; Afor.ro Schmidt —  es
critor; Arcelina Mochel Go
to —  advogada; Armando Pai 
va de Lacerda —  médico; A»-- 
nal.o  de Faria. —  advagodo; 
Astrojildo Pereira —  escrt- 
tor; Arthur Ramos —  pro
fessor de antropologia da 
Universidade ' do ' Braslf: .Lr- 
thur Carnaubá —  ■ coronel; 
Aydano do Couto Ferraz —  
jornalista; Bento Ribeiro —  
presidente da União Metro
politana'de Estudantes; Bran
ca Fialho —  educadora; Era- 
sil Gerson —  jornalista: Ca
fé Filho —  deputado federal; 
Caio Prado Junior —  escri
tor e historiador; Campos 
Vergai —  deputado federal; 
Cândido Pcrtinari —  pintor; 
Carlos Thompson Flores Ne
to —  educador; Cleío Seabra 
Veloso —  escritor e médico; 
Clovis Graçiano —  pintor; 
Ciro Martins —  escritor; Cu
nha e M ello —  médico; Dal- 
ciqio Jurandir —  ercritcr; Di 
Cavalcanti —  pintor: Dioné- 
lio Machado —  escritor; Do
rival Cayme —  compositor; 
Edson Carneiro —  escritor %- 
historiador; Eduardo Corona 
—- arquiteto; Lgydio Squeíf 
—  , jornalista; Erico Veríssi
mo —  escritor; Ernesto Pou- 
chain —  quimico; Evanciro 
Lir.s e Silva —  advogado: L- 
vandro Solano Martins —  
.presidente do “Centro Aca
dêmico Luiz Carpenter" da 
Faculdade de Direito do Rio 
de Janeiro; Eudório Praao 
Lopês —- engenheiro; Euzébio 
da Rocha —  ejeputado fede
ral: Felicíssimo Cardoso —  
coror.el; Fernando Luiz L o
do Carneiro —  engenheiro; 
Fernando Scgismundo —  jor
nalista; Firmino Fernandes 
Saldanha —  presidente * do 
Instituto dos Arquitetos do 
Brasil;. Floriano Golç alves

—  escritor; Francisco da-Cos
ta Netto —  estudante; Fran
cisco Sá Pires —  médico e 
professor; Genival Barbosa
— presidente da União Na
cional dos Estudantes; Gra- 
ciliano Ramos —  escritor; 
Heldon Barroso —  presiden
te do “Centro Acadêmico 
Cândido de Oliveira” da Fa
culdade Nacional de Direito; 
Henrique Miranda —  profes
sor; Hildebrando Pelágio Ro
drigues —  coronel e ex-com - 1 
batente; Hugo Régis dos Reis
—  professor da Escola N a- 
cicr.al de Engenharia; Ivan
Pedrò de Martins -  escritor; 

escritora;Jacintha Passos 
Jorge Amado —  pseritor; 
Jc--ge F. ÉaRaSíra' dè Melo
—  presidente do Diretório A -  
cadêmico da Escola Nacionar 
de Engenharia; José Leoncio 
Pessoa' de Andrade —  .capi
tão. presidente do Conse.no 
Nacional da Associação aos 
Ex-Combatentes do Brasil; 
José Mascarenhas Sampaio — - 
do Centro Nacional de Estu
des e Defesa ' do Petromo.

Laura Austregesiio —  escrito
ra; Leônidas de Rezende —  
professor da Faculdaca Na
cional de Direito; Leteíba 
Rodrigues de Brito —  ■: t!vo
gado; Lia Corrêa Dtitra —  es- 

| critofa; Luiz Baunfeld —  quí
mico: Luiz Carpenter —  pro- 
íessor; Luiz Hildebrando d j 
B. HcTía Barbosa — enge
nheiro; Luiz Werneck de Cas- 
t ;%o —  advogado; -Manuel

Campos de Oliveira —  pro
fessor; Maria Portugal M il. 
ward —  escritora; Mario C o .-  
deiro —  jornalista; Mario Fá- 
biãc —  medico; Mario Maga
lhães —  médico; Mano  
Schemberg —  cientista; Mi
guel Osório de Almeida —  
cientista; Milton Pedroza —  
escritor; Nilton Eloy Vaz —  
professor e ex-combatente: 
Moacyr Amorim —  professor; 
Moacyr Werneck de Castro
—  jornalista; Modesto de 
Souza —  ator; Nair Batista 
.— presidente do Comitê de 
Mulheres Pró Democracia; 
Neves Manta —  médico e 
professor; Nelson Manuel do 
Rego —  1° secretario do 
“Centro Acadêmico Osval
do Cruz” da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo; Nuta Bartlett Ja
mes —  lider feminina; Odi
lon Batista —  médico; Qdu- 
valclo Viana —  teatroiogo; 
Olídair Ambrósio ■—■ presi
dente do Diretório Central 
dc. Estudantes da Univer
sidade do Brasil;. Ornar ,Ca- 
-uricia —  professor; Origenes 
Lesse —  esèriter; Orlando’ 
Bulcão V ia n n a —  advogado; 
Oscar Niemeyer —  arquite-, 
'.o; Paschoal Lemme -— pro
fessei-; Paulo Cavalcanti — ’
iepuíado; Pedro Motta Limai

—  jornalk-.a; Pedro Paulo 
riampaio Lacerda —  ex-com 
batente; Samuel Pessoa —  
professor; Sinval Palmeira —- 
advogado; Soares Filho —  de
putado federal: Velerio Re
ais Konder —  sanitarista.

Farmacia Eom Jesus, á pra
ça Gentil Ferre'ra —  Alecrim. 
FILMES DO Dl.Y:

RIO GRANDE —  A ’s 15,3* 
e 20 horas —r “ Um Rosto no 
Espelho” , uma grande produ
ção da Paramount, falada em 
português, eom Paul Kelly. 

Preço: Cr$ 7,20.
S. LUÍS—A’s 15.30 e 19,45- 

“ Sángue e Areia” , uma alta 
produção, com Tyrone Power, 
Kita Hayworth e Liada Dar- 
ncll.

Preçji: /CrS 6,00.
RKX —  A s lããO c 19,43 — 

“ Aulas.de A ^ o r ” , uni novíssi
mo filme ital ano, e o inicio do 
seriado “ O.Terror dõs Mares” . 

Preço: Or§ G,00.
ALECRIM —  15,30 e 19.43 — 

“Faia a Pistola” , um eletri* 
zante far-w-eSt,- e o seriado 
“Fantasma Guerreiro” .

S. PEDRO — 15 30 e 19,30 —  
“Algemas do Destino”, e o se
riado “ A Sombra do Terror” .

POPULAR —  15.30 e 19.30—  
■‘ Armas da Justiça”. e a Ia 
rie “ Flexa Negra” . 
TELEGRAMAS RETIDOS: 

Encontram-se retidos os se
guintes telegramas" na Dive- 
toria dos Correios e Telegra
fo5: ,

Ana. Rua São JoSo 58, Ro
cas: Antocpsta; Aluizio S lva. 
\rai?je. Radio Nacional; Arol- 
clo Lima, Av. Deodoro 850; F i- 
tor.so. Tavares de Lira 52; P,1- 
i,a parg Marcos; Floramil; Hi-' 
ran; Henrique Travassos,. Pçci 
Augusto Severo 197; João Dias 
Filho, Rua São Jorge 530; Joãoí 
Oi m ; 'o, Mipibu' 745; Marii-j 
nh\ G a ia , R. Paula Bárros; 
J o-i,. a; Maria Mendonça, La- 
ranyeYas 40; Metroseg para 
.Vlozart; Marlucjai.JliLza; Cap. 
Manoçí Searas para .Raimundo 
Rocha Assis; M;ária Macedo, 
São Sebastião 127: Passaear- 
g-as pa>-«v Fernando; .Silas; Se - 
yerina .Melo, R . Afonso Pena 
427; Tabalirick: AValtér Go
mes da Gosta, João Pessoa 138;' 
Vitoria. '• - '

Registro Civil
Forant feitos, durante os 

dpiás 16 e 17 do corrente m is; 
no 49. cartorio Judiciário, 
d está cidade, as seguin^S re-i 
gistros:

NASCIMENTOS:
DIA 16

Luziamar Marcelo Camara, 
nascida no dia 13 de ír.crço 
óe 1949,. filha de Jcsç iy ta - 
vatn Filho -o de. dòna Ajrtonia 
Marcelir.o da Camara:

-— Francisco Xavier' Bezer 
ra Neto, nasbido .no dia 7 de 
Dezembro dè 1943, e Vicente 
Bezerir. Sobrinho, nascido 
rio dia 27 de junho te 1948, 
filhos de ' Antonio Bezerra 
Sobrinho, e; de dona Maria 
Clara de .Castro:

-— Maria Madalena da Sil
va, naicida no dia 27 de Mar
ro de 1831. filha de Manoel 
Caetano VeJoso Castro e de 
dona Maria Libania da Silva;

M a i o r  o f i c i n a  d e  s e r v i ç o s  
o i e c a n i e o s  e m  a u t o m ó v e i s
Area quadrada de cêrca de 1 .000  metros-Ma- 
quinario completo importado dos EE. UU.-Fala o 
sr. João Bezerra de Melo sócio da firma Bezerra

Em pvincípífrs de abril .deve-
iá Ler inaugu rada nesta Capi-
tal, localifcíida em mag.nifico,
pon to do ba ri ro tia Ribei a
jnaiòr oficina cie serviços me-

Fone: 1531Avenida Deodoro, 635
------ - HOJE -------

Matinée ás 15.30 —  Soirée ás 20 horas

U m  r o s t o  m  e s p e l h o
com PAUL KELLY

UM FILME DA PARAMOUNT FALADO E: PORTUGT

—  Quarta Feira —
M O R R O V O  R A

Margaret Lockwood 
e x t r a íd o  d a  n o v e l a  de d a p h n .e 

(autora de Rebeca)
d l  m a u r ie r

— A G U A R D E M
C A M I N H O D O

Bing Crosby, Bob Hope
R I O

Dorpthy i /a m o u r

ca: ticos em automóveis. Dis- 
ponJo tie uma area quadratia 
ce cerca de 1.000 meí-vos qua- 
r: 'aaos. sem coluaas •tUe. nas 
pa.a maiores fae.Lixadcs de
i:'.ovinici«tu, a vova oíicuia 0c 
p i aúie <los Snvs. Bezerra 
Sz Comp. y eve: derlQr es Ford, 
Me cu. v e Lincoln, vern pree :- 
cher uma lacuna existente nes
ta Capital que ainda não cd.-rou- 
nha de um .estabeleeunent»> ci nt 
:.v e^pe: ai zaçõe técnicas ci.t.

futura oAgna Ford.
FA1ANDO 0031 O SR. JOÃO

BEZERRA
Afim de ifornja. nesso.-

íeitores mais <+i.: 
sob.-e a íulu a of■ci

jtalhes 
•FoAi.

procurámos ouvir o s :. Joãv- 
Bezc.ia de .Mt-!(>. sócio gcrenti 
daquela .:upm tí*.ite L -ivut co
mercial dc nossa Capital, que. 
i eccbc ido-nvs gentilme ,te . >- 
fu: rPou:

Realmeute. Estamos 
liados cm" oferecer á Capital 

f.oÇguar uni estabelecimento á 
[‘tuí-fl « suas necessidade> a- 
tuais. A nova oficina cujo ]úé- 
uiu já esta piaticamente . e r,i- 
eivado t spoiá üe iiir,'>.alat;ã i 
completa vlé majquinM e apare-

-pc-

egue 
G al

es -

lhos accessorios para testes, ia- 
boratpiaos tle ve‘"if,caçã1. tudo 
ahás de conformidade eflm as 
normas. Ford. Serão importadas 
lambem ferramentas cspeciati- 
t ada para ’  séfviços e.spectnt.za- 
do.s. a cargo de opera»- 
cializados.
PESSOAL TÉCNICO

A cf cii.a Ford se» á 
á cor..t>eteucia do sr. E 
vão aut 1 profissior-al 
leve á . íre.ite de importantes 
..erviços técnico» na construção 
e manutenção da Dase »'e P »r- 
,ar.i. n e que já está pro.-lHU-

..o seu., elevniues serviços ás 
áiuii.s oíicdias Foid. O sr Eli
as Galvão estará ce: cF u  fie 
nr snal taii.be ,• iiab-lna n para 
o, serviço.
DATA DA INAUGURAÇÃO

I.iíorjr.uu-iios o ar. João Be- 
ze '■ a . e Melo que ra» momellto 
não pode precisar ainda a (la
ta tia inauguração d-rs noras 
of.c nas presuminio porém (pie 
a mesma se dará por todo ínôt 
ue ubnl. dependendo da enega- 
da cias novas maquinas enco
mendadas.

TRATORES AGRÍCOLAS I A-
BKICApOS Pr.I A i- OUD
Aproye.tando a (.porturudade. 

o sr. João Beze ra de Melo deu
■il.Ci

mos -.lu

•es. Vão ser reCâiCidpS nesta
Cíij)< peja, .fVgeae.ia, Ford uiã-
tore^ugi úeo4<tb t.íduicadps pela
Ford e para veiida « iietí*.rxv'i-
te ao aígriçultor- a preços rela-
tiyam«e ite baix.u.. Êri.i e un:a
notiCxà que íic certo agradará
aos nc.A sos \geítuiloVe:-; r.O ili-
teiior tio Esiado quê após m
guerra ainda não tiveiym uooi -
tunidacie de a t i q u i o s mear.
indispe: íi aveih. a n.elhóíia d :j
equioaiinento teènicib tie SUíL
faíendas.

Os Uatores Ford • que NçiO
muiidiá1 mente; côuhecidos,' e í té
n.e Astio cm nosso Estado j:t íem
pj estfídi.> relevanlisAuncáS :servi-
ços, vo liarão agura ao nrerca-
do com todos os aper£ciçjau-.(*n-

va de Castio, nascido no dia 
19 de março de 1937, e Anto
nio da Silva Castro, nascido 
no dia 29 de março de 1939, 
filhos de Manoel Caetano V c- 
loso de Castro Filho q ds do
na Maria Libania de Castro;

—  Verônica Peixoto de ü li- 
veira, nascido, no dia 10 de 
Março de 1949, filha dé Luiz 
Peixoto de Oliveira e de .dona 
Francirca Faulina;

—  Zuieide Soares tíq Olivei
ra; nascida no dia 8 de Mar
ço de 1949, 1'ilha de. Jorge 
Bezerra de Oliveira e de do
na Enedina Soares de O li
veira;

—  Maria das Graças , da 
Morais Falcão,, nascida no 
dia 10 de Março de 1949, íi. 
lha de Antonio Fernandes 
Falcão e de dona Corina de 
Morais Falcão;
. —  José Aldo Gurgel, nas
cido no dia 7 de. Dezembro 
de 1924, filho de Pedro A l
ves Cabral c de dona Pul- 
queria Gurgel; »•

—  Ivaniel Soares Montei
ro, nascido no dia 14 ds .mar
ço de 1949, filho de Francjsco 
Soares Monteiro' e de » dona 
Inês dos Santos Monteiro;

—  Arlindo Bernardo, nascí -
do no dja 'G de Junho de 1947 
e. Edir Bernardo, nascido no 
dia 24 de junho de 1948, fí . 
Inos de M á r .i Lidia Bernat 
do; ■ . .h a » ;  '•■ ■' ' --

—  Eydes Galdino de Olivçi
ra, nascida'no d ia '7 ,de mar
ço de 1949, filha de Sebasti
ão Gáldino .ds Oliveira e> dè 
.dona ílsàurS Cristina de Oli
veira! ■'•■'.• ' »...
. — Aderspn Rodrigues da 

Silvá, nascido a, 17 de Maio 
de ,1941, Clovis -Rodrigues dá 
Silva,* nascido nO dia 39 de 
rizjo dc 1945, e .Creüsa Rò- 
drígues da Silva, nascida a 
2li de setembro ,de 1948,, fi
lhos Ide João Piodrigües dn 
Silva c de dona Jot-cfa Velo- 
*o tos Sentes;'

Ü  Jogê Pei-ei.ra . ,(’a Silva 
■nascido ã 4 de junho de 1938, 
João Pf reira' Sobrinho, -nascí 
ctò á-7 de janeirb .de 1 ” 40, Rái 
.bundo - Pereira 'i!a, Siiva, nas 
rido. 29 *V.e Agosto de 1943,
Maria Dal va Feiretra da. Sil- 
vá.. h£s'cidà a» 28 dc-riiovembro 
de '1343, Oiivio Pereirá da Sií 
va, nessido a 10 de jünho dé 
1947. filhos de • Adélâide Al-' 
ves Péreira;

Joana Batiitq da Silva, 
nascida a 23 c’ e maio de 1935 
filho dei Jvíancel Inácio' da 
Silv a e de , do:já Ad.algiza 
Bar-bosa da Silva;

—- Antonio .Bahbòsa.. nasci
do a ,10» dê-ir..-rço--de-19<J7,.fi
lho' de ,Fràncisc'o"dás Chagas 
Barbosa a‘ de do.na Jilda M e
deiros Barbosa; '

CASAM ENTOS
João Pedro tía Silva, fun

cionário publico federal,, com 
10 anos de idade, filho de Jo
sé Pedro da Silva- ò de dona 
Ar,a Maria da Silva, com M a
ria ConCeicão *da Silva, de 
prendas domesticas, filha de 
Antonio Fruncsigo de 01iv<:i- 
ra c de dor i Maria Joaquitia 
do Am cr Divino, ambos sol
teiros, naturais dq Padre M i- 
guclinho, deste Estudo, resi
dentes e domiciliados nesta 
capital;. . .

—  Joaquim Leandro de A !-  
rr.éiòj, ope -ario. com 51 anos 
de idade, natural de Pereiro, 
do Er:ado db Ceará, filho dc 
Leandro Marino e de dona 
Helena Felicio com Severina 
Lopes a Silva, de afazeres do
mestico, natural de São Ra
fael, deste Estado, filha do 
Manoel Fedro da Silva e de 
dona Maria José do Esoirito 
Santo;
«•— Manoel Feliciano dc 
Morais, opefario, com 27 anos 
de idade, natural de Ceará- 
Mirim. deate» Estado, filho de 
Manoel Francisco de Mora.s 
e 'de dpna'Joàna Balbina da 
Conceição ;co,m Honorina Fer
reira. ce prendas domesticas, 
natural de Touros, dqste Est»a- 
dç, com 23 ar.ós de idacl», 
filha de Maria da Conceição 
Felipe, ambos solteiros, na
turais doGe Estado, residen
tes e dorhieiL ;d.Qs nesta ca
pital;

;.'S impostos. pela mais moder
a i técnica, para sen cm vendidos 
a pieçbs rclativarnerito bmyos c 
em magníficas condições para 
os comp: adores.

F l TVRAS CONSTRUÇÒLS
O sr. João Bezerra de-’ Melo 

após conduzir-nos ás novas ins
talações tía oficina Ford. adian
tou: Dentro em bieve e após 
a .oauguiação da oficina inicia
remos a construção do Posto 
de Serviço e do Salão r.c Et.po
sição com o que complmaremos 
as nossas instalações nesta Ca
pital to* nau-rio-as as mais com
pletas c perfeitas da oda te.

U S E  P A S T A  
U E N T I F R Í C t A

FO R HAN’ S
Hão custa mais do que 
os dentifríclss, comuns
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CRIME E CASTIGO
Slade, 0 Rei Do Tiro Ao Alvo -Capitulo I I I

Instalação da 
Associação de 
D e fe za  de Paz
e da Cultura

Progreso. Tratar 
do Povo S A, nesta

ALUGA-SE are pia e confor
tável casa á Av. Rodrigues 
Alves n° 865, no bairro do J'i- 
rol. Ver e tratar r.e prédio ao 
lado n° 863, cora o proprieta- 
rie.

VENDE-SE uma casa á Una 
João Pesosa. ne 169, servindo 
para residência e para comer
cie.

A  tratar na mesma com Hu- 
ro de Castro,.

t/íiz . £" M EL AO R E .V T E t  3  -  V 
. C ô O . QUALQUER R E S lS rE N  

C l1 SERA' ItJU T IL  .
BEM. SE VOCÊ QUER. 
Que  s e j a  a s s /m .

Nã'0 ,V1£ RENDEU El 
ENQUANTO PUCER 

PUCAAR O 3t3TU.HO
VA,\ ICS

a t a c a -uOS 1 0 3 0  
q u e  r e c e b a m o s
REFORÇO. O GAS 
CACRlMOGENlOOS. 

'- ,̂ESPUL%t3K.\S.

Ponto ComercialALÜGAM -SE duas conforta 
veis salas servindo para ccn- 
sultorios, cacritprios de repre 
sentaçfcs, á Rua Ulisses Cal
das. 116. 2° andar, Edif cio

VENDE-SE ou troca-se por 
objeto de valor a Mercearia de 
Frane:sro Capistrano. Tratar 
na -Av . Rodrigues Alves, 05 > 
ou pelo-telefone 20C2.______ 'Carta de

(Concluí ao da 2* Pagina)
lares só ,- eríam devidos peto 
Estado sob a condição de <p-A 
o peneion sta os gastasse com
pletamente, dentro do mês. 
Gastando-os eom essa preste 
zp, sup6e-»ç, animaria o co< 
niéfcío, a indústria e as artes 

o» Estudos

jVENDEM-SE 1 radio Phi
lips, 6 valvulas por CrS.........
1.609,00; 1 bicicleta Royal, «e- 
nü-nova. pneus balão por Cs4 
1.500,00. •

Vér e tratar no Stndio Coa
la, á- Rúa Presidente BándeA 
va, 410 —  Alecrim;

Ú M f RA SOVE t3 M i-y  
NUA CAMISA £ AMR*- 
SE 0  M £U OMBRO, J  
NAO QUERO CEIA "N 
IN F EC Ç Ã O  N E W S  M  
M O M E N T O . '*•)
P R O C U R E  l  IM PA R . !

8&M O S *. / 
S * . F E R IM E N T O S .jS

N O S O S P ER D EM O S  DE 
V ISTA  N Ê S T F .S  PÂNTANO5 
E  M E l U O R  a v i s a r m o s  
AO  C A E R E . TAL V E7- E L E  ■ 
QUEIRA ORÉ A N U  A R  U.M d 
' ---- , ',— - .P A  TR U L A A .b ^

0ü £  E Si t !(, 
ESTA]

. RERiOOi?

LA' l/AO £ L£S 
TEN RA. CUlDAOO.  
E L E  TEM ÜN1A 
PONTARIA EXTRA- 
^DRDrNARlA-M1

Er.t 'consequência:
Unido* posiuiriam uma ativa 
e diligente mocidade, .a traba
lhar e produzir, -e uma alegre 
repousada . velhice, a gast ar 
para manter o poder aqukútivj 
da moeda,

Esta çoncepção do Paraíso 
terrestre e talvez acertaca 
Explica possivelmente que nos 
sa moeda, sob o pêso de tan
tas inítaçJes, ainda sirva r 
compra de alguma coisa. Com 
efeito, só em reformado.; * 
aposentados o Estado brasi1 1 
ro gasta imenía porção de stia. 
receita para ore vários dEl 
façam a fortuna das confeíta- 
rias, mantendo o hábito ingtô. 
do c-há entre clusa refeições s 
o hábito carioca de encher ch 

tarde, a rn.r

(Conclusão i*a 2a. pag.)

nidos e. ainda mais, o , êxito 
para as tentativas russas ele 
domínio mundial. O general 
ameriiciio Claire Chennault 
acaba de publicar um livro, 
no qual não s aponta as van
tagens militares que advirí
am para a Rússia do domimo 
sobre a China, como mostra 
as consequências que isso te- 
ría sobre a ofensiva mundial 
do’ comunismo. Diz ele: "Se,
a Cirna se conservar fiel aos 
Estados Unido ., os russos não 
se atreverão a avançar mais 
na Europa, deixe,nd# o flan
co exposto <lo lado da Asia. 
Se o flanco asiaticò estiver 
protegido e o poder aerso a- 
mericàno fer .afasl. do para 
al?m de um ponto critico, o 
caminho estará aberto para 

:venturas'

COMO QUIZÇR, 
M A C K . ,

(.11 fclfs DEPOIS. NU/.1 CJ.VIP« PE l£SttPDOAE^ H E II QUE £' l i E i J .  O E t VE A 
C A R T E IR A  O M A E  A  ENCON- 

E  5 TOU O a  \  . T R O U , E  A S  O u  T R A  s  t a ,v>
5 E S T IV E - ]  ACO RD O  ESP ER O  \  B E M . C u  E U i P A R T IR E I  
NA AR E t  / Q U E  TUDO D E  1 TODOS OS SI EU? O SSO S. >  
VV - ^ á í  C E R T O . P O IS  n a 'o  J  ~ ^ ^ _ b a n Oí  q q :  \
^ P R E T E N D O  B R IÕ A R C O N } \ \
U M  D E S S E S L E iN R A D O R l s . f  f r E . '

SÂO FOR TCS COMO

■ 'Uri

NAO D EVO LVEREI 
NADA. ID IO TA !  VAMOS 

M IRE . TJRE/ TUDO  
N Q UE E L E S  P O R - J  
C^^SUtAM-

passos inúteis, á 
Gor-calvcs Dias.

Mas tudo. isto. Joaquim são 
divsuraçõcs, próprias de cücr.i 
acaba dc transpor o ir.arco íi.i- 

. ciai da grande velhice, da ve
lhice que nos aproxima do fim 
Em substancia, o que se qíiot 
do homem é uma prepara ; * o 
ou, melhor, uma renuncia tá
cita aos deveres e neccmida 
des que c excesso de conforto 
lhe traz; é 0 alheamento é a 
modei-açáo: em uma p*la'rva 
a dieta.

A  vida encontra, assim, uín 
sentido mais suave, sobretudo 
se o velho, coino você, apurai-

s o c ia ç ã o  Norte-R’o*i'iandônsc 
dqpdis do que usarão da paia- 
vra o deputado José Gonçalves 
de; Medeiros, os estudantes 
J o s é  Fagundes^ presidente do 
Centro Estudantal Potiguar,

novas e maiores 
m  Europa”.

oò o gfêsto bucólco; abándor.a 
a cidade i:elo campo, distri
buindo as ocupaç es por sua• 
couves, seus livros e seu ca
chimbo.

De mim digo, sem azedume 
estar na minha hora; e, pata 
enehê-ia. retorno ao trabalho. 
Pode ser. afinal, que a vila 

.'conte:é aos sessenta...

f  tCORDCNl \
CCMRANAEíROX 
PEóUE! DOIS 
LAORDcS NO 
ÎJOSSO MEIOJ

Ouçam ZYB-5 
Radio Potí

d & c fâ te l ̂ '/tfp/ierds. €U )U V .

• Famoso pelo seu p itoresco ... atracção munatal pare. 
os turistas. Em recen te investigação entre seus hos
pedes Parker /oi, por grande maioria, a mãxs velada.

Histoèiâs verdâdeirds. historias

A cen* se paõSoú tia * capital 
japionesa:

—  "Morro desesperado!"  —
berrava Frauk Wcaver, antes iie 
tentar o seu penúltimo suicídio 
fracassado.

Colocando, assim, a boca no 
mundo c sobiessaltando todos 
os hóspedes do hotel em que 
mofava em Tóquio, o «osso 
Prank — que parece fazer jús 
ao nome — foi logo trepando 
na barra dexçpoio aa janela do 
seu quarto ah pela altura do 
sétimo andar. Um criado agar
rou-se. imediatamente. com ele 
e o nosso: quase-suicida viu go
rados, mais uma vez, os seus 
planos. Dias depois, devidamen
te «escoltado pór dois policiais, 
ei-lo metido num navio e re
cambiado. pela terceira vez. oa- 
va Sidney. na sua Austrália na
tal. Mas. contemos a aventum 
dolorosa e sentimental de Frapi-: 
Weaver.

Chegando ao Japão com a- 
ü opas australianas, o soldado 
Weaver, movido primeiro por 
curiosidade e depois por goste 
profissional!' não tardou em 
multiplicar os seus contactos 
com os elementos da terra. Re-

deitou-lhe de novo as mãos cm 
cima..

Desta vez, condenado com-* 
falsificador de documento •. 
Pt-ank foi jogado num porão - • 
navio e novamente recambia i - 
pára a Australia. Em Sidney 
procurou ele agitar a ópina'" 
publica com a exposição patéti
ca de , seu caso. mas tudo em 
vão ... Aproveitando-se da lei 
de anistia geral, Frank deixou 
a prisão e de novo ei-lo em ter
ras.- do Japão, onde m as um» 
vez recebeu voz de prisão.

Lembrando-se talvez de un.« 
versos de um vate brasileiro, 
em que o poeta diz que “ per- 
sistiir, é tiuinfav", Frank Weu- 
ver não fazia outra coisa sinão • 
perseverar em seus amere.- 
contraiadòs.

Tal e tinta perseverança a- 
cabqu por, comover a imprensa, 
que chegou a cognomiuar o nos- 

super-hevoi amoroso cie. .. 
"Monsleur Bútterfly. .. " ütuin 
e.-.se com que. Pierre Loti hav e
ría do concordar plenamçntc 

As dramalicaft peripécias ciuc- 
poiteiam e pontilham ntaravi- 
lhosamente essa paixão inex- 
lorquivel. provocaram nos iio- 
méns de imprensa comparações 
com os famosos Amantes fie 
Verona: —- Frauk-Romeu jã an
da pela sua terceira tentativa 
de suicídio e Koumiko-Julietr. 
não tem mais lagrimas que cho
rar.... de tanto e tanto qua já 
chorou e continua a chorar...

Mr. Chambers, ministro tia 
Deicsa Nacional, da Australia, 
que tornou oficialmente conhe
cido o já momenloso caso, a- 
nunciou que vai mandar proce
der a um Inquérito a respeito.

Quanto ao nosso lieroi, Frank 
Weaver — o moderno “ Mon- 
sicur Buterfly" — jurou que 
fará tantas tentativas dc suicí
dio quantas forem necessárias 
para que lhe devolvam a sua 
formosa Koumiko, a encantado
ra japonesa que o enfeitiçou

riérre Aádré Veèer

herói; se não há leis que pre - 
bam ciaamentos entre austri- 
lianos e japonêses, liá um de
creto formal, que impede a en 
tráda, em tefiitorio australiano, 
de mulheres de raça albafela...

Pranlt foi recebido como t 
filho predigo, mas a sedutora 
Koumiko foi repelida sem dc 

Consultadas atpiedadenem
adtoridaçies declararam a Frank:

—  “ Repudia a tua jovem es
posa e casu-te com uma boa e 
valente australiana".

—  "Não há duvida, mas acon
tece que eu amo a minha mu
lher. . .  Adoro-a!"

A resposta de Frank Weaver 
nSo interessava ao Serviço de 
Imigração'. Isto de "anJar" e 
"adorar" era lá com ele. E a.- 
autoridades imigratórias coníir- 
maiam « .seu veto.

O cargueiro tornou u p;vtb 
pala o Japão. No cais do cm- 

agitava p sou

canetaVotada como
desejada do mundomais

barque. Frank ag 
lenço branco e gritava choro
samente':

—  "Nilda temas, Koumixi de 
minha vicia! Breve irei büscar- 
te de volta!. . . ”

De fato. ;,m mês depois, eir 
o nosso Fir.nk Weaver, depois 
de haver resolvido os seus ne
gócios particulares, de novo pi
sando as calçadas de Toquio.

Mas isto durou pouco, porque 
tendo entrado clandestinamen
te em território niponico foi lo
go detido, ficando num quarto 
de hotel á espera cíe que o va
por o levasse de volta para a 
Australia. No hotel, a primeira 
coisâ que fez foi abrir os pul
sos com um caco de vidro. .

Recambiado para Sidney, c 
nosso apaixonado, embora vigia
do dê' frente, não fazia outra 
coisa que, clandestinamente, lh® 
fizesse ver de novo as plaga 
japonesas... Persistente come

facilmente sobre o papel. E entre a 
individuais vocè  escolherá a 

estilo de letra, 
ada para o uso satisía- 
per-permanente Parker 
tinta aue seca à medida

__ corre leve e
larga série de penas 
que mais convenha ao seu 
Somente a “51” foi desenb 
tório da super-brilhante, st 
Superchrom e —  a notável 
que se escrev e !

P R E Ç O S :
canetas Parker “ 51”  Crí  153.00 e Cri 
Canetas Vacum atic CrS 265,0* e CrS 

Canetas Parker V-S CrS 265,00

a caneta mais altamente apuxwuo. 
s e m -34 países demonstram inva- 
preferêatia pela Parker.
Liem desde a ponta encerrada, ex- 

tampa de metal brilhante... que 
são. A  "51” é de partida instantânea

Brasil et Posto Central de ConsertosRepresentantes exclusivos para fedo o
COSTA, PORTEIA & CIA

Rua 1.° de Março, 9-1.» andar — Rio 
Rio Grande da Narte ■ Cexar *  Cio. Uda, - Rua Cs

Natal
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Crônica social
O S B U R A C O S .. .

’ As nossas ruas e as nossas 
avefiídas, as mais centrais, es- 
vaj pedindo, estáò gritando por 
anta medida de reajustamcnto. 
Eíaç> estão sé esburacando, e 
descendo cada vez mais os bu- 
raeos e os tiuadrados despro
tegidos de mosaico. Parere 
coisa banal no rói das coitas 
sem importância que vivem na 
cidade. Em buraco, outro bu
raco, não valem nada. Km to
da parte eles existem, mesmo 
porque- ste podería aplicar a 
Sir.n: a * ida é «m buraco.

Outrp Jia ama pobre mulher 
«IKr í vbaduiia ao braço uma 
criança meteu o pé numa des
sas1 aberturas e por pouco que 
ele não sc transformou numa 
cova para a pequem criatura 
da sua estim a. Certo comer
ciante -  conhecido escorregou 
um pé cm' piena roa Dr. Ba
rata e durante mais de um 
tnês rofreu as consequências 
dt «m .simples descuido no an
dar; Muitos outros fatos de- 
ffcW íor se pasfeado por culpa 
d i çonvilacencia, na multiplica 
fão dos buraco?, nas nossas 
'ia s  de transito.

■ V*-*.
Â Ta áres de Lira vive num 

estado lastimarei. Calçadas 
desaparecendo. A pobve- 

Aft dos propriftarios não dá 
aiargetn a lítnã providencia de 
cviío da Prefeitura . Todos eles 
são ints desherdados da sorte. 
M.Vív acontece hoie que os pro
prietário- nada mais fazem nos 

prèttíos. Tudo corre por 
çontí, cU)s inquilinos. Se.ia no 
cáiftèrcíO, ,seja nas residências. 
EY desse desencontro de inte-

Àlir-io -LKa-s-Q̂ qĵ  -s.pa esposa d. 
Adalgisa^Dlasr

joçi, n-uo do sr. Joel de 
d rito, funcionário publico fede- 
al. aposentado.

NÚPCIAS
N a fazenda S. Francisco 

município de S. Paulo do Po
tengi, consorciurain-se o sr. 
Francisco Frazão, comerciante 
em Nata1., e a srta. Dagmar 
Jales de Oliveira, filha do sr. 
Julio Carlos de Oliveira, ía  
rendeiro no interior, e sua es
posa, Debórah Jales de Olivei
ra. Serviram, de padrinhos os 
srs. trapeisep Cabral, pielei- 
‘.o de £>. Pa To do Potengi, 
Ántpnio Barrei > Pontes.

Aos inúmeros ■ envidados a 
famil i  dos noivos .Tereceu um 
banque.c. que se i .u  ’zou as 
19 horas.

BATISAUOS
PAULO I)F. TARSO —  Kca- 

lisou-se domingo ultimo, na 
Catedral, ás 10,?0Jioras, a ce
rimônia dq batismo de Paulo 
de Tarso, filhnho do casal 
Aristofrfnes Fcrnandes-Maria 
do Céu Pereira Fernandes. Foi 
oficTante o padre José Pereira 
Neta e serviram de padrinhos 
o monsenhor Paulo Hcronclo 
de Melo, vigário de Currais 
Novos « a srta. KUnícc Perei
ra. No mesmo dia, data ani- 
versária da pequena Maria 
Cceli, filhinha do casal, houve 
a ce.iiuor.ia da consagração, a 
qual foi realisada também na 
Catedra)^ servindo de madri
nha a srta. Maria de Lourdec 
Pereira,

Aproveitando o feliz aconte
cimento os pai? do neo-batisan- 
dc e da aniversariante oferece
ram em sua residência, um al-

O ENSAIO MAIS MOVIMENTADO DE TODA
--------------------------SÉRIE ---------------------------
(F oto-reportagem de An gelo Reggato)

Campanha pela aquisição de 
um campo para o Sta, Cruz

Marcado para as 16 farras, o treino somente teve inicio ás 17 
horas, talvez devido ao calor. Foi um treino movimentado c que 
deve ler dado a Ftavio o ciciares) mento de algumas duvidas que 

perduraram em Poço* de Caldas.

i f e ,  •' < ...
ífa4S^ r.

meço 2s peSiôas das rèlações 
lésie ; saem os buracos das ca !-1 óe amizade. Por ocasião da 
gtKlas ou dõs passeios, e se 1 sobremesa. . nadaram o distin- 
ejern;s;im. crescendo e se apro-i to casal o dr. Raimundo Nona- 
inndantlo. Entretanto, quanto to Fernandes, o padre Pereira
contribuem ptira a bélesa, a es- 
tética, a importância, a pró
pria vitalidade de um bairro, 
(íe uma cidade, a limpesa e a 
correrão cie suas ruas e pra
ças? <

DANILO

0  PRECEITO DO DIA
Ca r i e  d e n t a r i a  e

VITAM INA D
A falia de vitamina D, na 

fcl méntação, é a mais impoitan 
té éôusa da cárie dentária. E - 
sn vitamina não só pfjgserva os

Neto, o monsenhor Paulo He- 
roncio, o dr. Milton Ribeirc 
Dantas c o dr. Djalma Mari
nho. Em nome da família T e- 
reira-Fernandés, agradeceu o 
acadêmico José Cortéz Perei
ra. A" tarde os amiguinhos dc 
Maria Cceli foram também re- 
eencioratíos na résidenesa do 
casal, á rua Mossoró, decorren
do a festividade eni ambiente 
de distinção e elcgancia. O ca
sal Aristoíanes-Maria do Céu 
Pereira Fernandes, foi pródigo 
em gentilezas para com todos 
c« presentes.
VIAJANTES

, ^  , ... . . ,1  Vverner Grau —  Acojnpa-
qatités-contra a carie, como ato, nhado de s„ a cxm a. esposa:
^e&undò alguns autores, au- j regressou a esta capital,

N «fVBtnente cs reservas IfinntiirEt: e .U£ m c Ecore. r -.-
5x3. Já n > primeiro tempo venciam o? verdes par 3x1. - ’■ 
Otávio desperdiçado um penaity de Dqjotle, chutando foia. O 

que verde superou o branco.

Finalmentc a familiá trico
lor natalense chegou a con
clusão de que o Santa. Cruz 
Futebol Clube precisa de um 
campo proprio.

Esta ideia surgiu domingo, 
na praia da Redinlia, onde 
:oi servido o churrasco dos 
campeões. Nas dependências 
do clube local veio a baila o 
comentário, que imediatsmen 
ts contou com a simpatia cia 
todos os presentes, inclusive 
representantes de outros clu
bes como os srs. Humberto 
Ncsi e Alberto Amorim , pa
ra não falarmos no vereador 
Martinho Machado, que se 
Prontificou a cooperar no pos 
sivel; a crônica esportiva da 
cidade também, como era n a
tural, se comprometeu em c- 
judar esta iniciativa que s i  
benelieios trará para a nossa 
terra.

O campo proprio para o 
Santa Ci-uz é talvez um do; 
assuntos mais discutidos em 
nosos círculos esportivos, is
to, porque mais de uma vez 
seus dirigentes declararam in'i 
ciada a. campanha, para hora 
depois do assunto desapare
cer.

Mas, agora a “coisa” tern 
fundamento. Estão a sua fren 
te esportistas da tempera de 
Oscar Francisco, Antonio Fe- 
nandes, Euclides Lira, ValdO- 
miro Cunha, Humberto Nesi, 
Jcsé Lins c elevado numero 
cie associados c apreciadores 
do tricolor.

movida por Oscar Francisco 
ficará em nessa historia es
portiva corno um cio de con
fraternização dos , asociudos 
do Santa Cruz Futebol Clube.

PEUNÍÃO PAR A DISCUS
SÃO DO ASSUNTO

Colheu nessa reportagem 
ontem a noite, entre dirigen
tes do Santa Cruz, que será 
sendo estudada uma data pa
ra a realização de uma reu
nião, na qual tomarão parte 
todos os dirigentes do clube 
c esportistas interessados na 
aquisição de um campo de 
futebol para o tricolor.

Adiantou-nos o informante

que e pretensão a íormáção 
de varias comissões as- quais 
tomarão a si a iniciativa de 
estudarem a mahpifá de ãn 
gariarem donativos para a 
campanha as quais çíeverão 
prestar contas a diretoria do 
clube, mensalnSentf. Estas 
comissões serão formadas por 
inclusive senlurita.s de_ nos
sa sociedade.

Corno vemos, o assunto a- 
gora toma formas bastantes 
animadoras sendo de esperar 
dentro de breve passe o San
ta Cruz Futebol Clube a fi
gurar entre os grandes clubes 
com patrimônio recomendá
vel.

0 mais antigo caminhão
Chevrolet está em 

seu poder?
No programa da; íestivídr.- : euio terá sua parte. SEU A ’ 

des com que irá inaugurar s ‘ OFERTADO EM TROCA- UE- 
nova fabrica e.v. São Paulo, a : LE. UM CAMINHÃO CHS-- 
-General Motors do Brasil ofo-.j VROLET NOVO. O táminhão
1 ece uma oportunidade, a u»- j velho tiica.ra num log-al* de hoU- 
dos,i no território nacional, que 
possuam um velho caniiMIião 
Chevrolet. Trata-se de desco
brir, no pais, o mai-3 ant go ca 
irinhão Chevrolet a nda em 
fur.r-ionnmento. ttaiê-lo a br.o 
Paulo, acompanhado de seu 
possuidor, tudo por conta

ia. no salão de exposição da
t ompanhia.

GANIíE UM CAMINHAO  
CHEVROLET NOVO!'

Peça detalhes. ’ aos agentes 
Chevrolet nesta capital, Im
portadora Séverino Alves Bi* 

Companhia, e, durante os fes- . Ia, S A . —  Silva Jardim, 86 
têjfos, . em que o ver. rano v e i-1 — Fone 1960. . , - : "

ãitia a cura dos dentes cana- j F íeíeI do_Imposto de Consumo ) Xo seguniá os do-;raTaqaéC Üvcr.Vm êomandahtes diíerer.tes: Ni-
- j V  emer rau, que teica e íldl jio Sranco e Leonidas no verde. As duas alterações aíeta- 

-u . -» 4 meses se encontrava no sul
4 /  .U.SC leite, manteiga, cre- j do paÍ3 0  Er W erner Giau

me de leite, ovos e fígado,! já reassumiu as suas funções, 
vpois èe-cs alimentos fom e- DIVERSAS

. cèm a vitamina D, néecssá- 
: ria à- saude dos dentes. —
? SN ÈS.

ANIVERSÁRIOS
HOJE

ScnMóres
Êmidl6 Cardoso Sobrinho, 

Juíftdé Direito da Comarca de 
Sãíi/Joájé de Mipíbu’ , 

-A^Ôlivcríó Noronha, comer- 
dante ' nesta praça.
* —' Francisco Borges oficiai 
tlã Polida Militar do Estado. 
/■3-A:Qéqrgp Noronha, oficial 

d '̂v%xé?dtp Naiçoiial.
Gilyfcr Gofnesbdw Olivei- 

rà, -ioiliefciahfe nesta cidade. 
Se «h*>ras . j i f ;
--•Bjrdái ViVPros da Rocha, e.x- 
à m i do sr. J p ié P edro  da Ro- 
iihá, fanejonar o do Departa- 
pferfo. ds- Aqíirftfchcia aos áiu- 
«iéijJiós.. 4

*— Õlgn de Ífí.ula iJolgé», 
eftjiôsa ih> si . Caetépo tio ati
va itóVgef, iuiitionário fULhoo 
-fedéiai. ' * ' -4

-s-firginia’ do Nascimento 
Hezeria. esposa do sr. Frun- 
e sc-o Alves Bezerra.
Jovens -, 5 14 1 ,

Nelson Feliciano da Roch*. 
filho do sr. Iiora :%> FcUcisino 
dá H-jCfií; c du sua esposa d. 
Jluiniíiíiia da Rocha, reside.í- 
teis no Rio de Janeiro.
,, í—  Eider Rodrigues de Souza, 
íilhn. do sr. João Rodrigues 
(i(CSo;Áu.
' >N- jgéèõhtíinq d-e BritaWV-

Foi .operado com exito a se
mana passada na FtjTiclinica do 
Alecrim, o sr. Raimundo Antu
nes Bezerra, fiel do armazém 
n° 2 das Docas do Porto de 
Natal e pèssoa largamente co- 
nheeida e estimada nesta ca
pital-

O sr. Raimundo Antunes que 
vai passando bem foi operado 
naquela casa de saude pelo dr. 
Alberto Gentile, conceituado 
urol.ogista conterrâneo resi
dente no Rio de Janeiro, pre- 
scntéiuente elitre nós, assisU- 
tjo pito dr. Travassos Sari- 
nho, c tem sido visitado pov 
muitos amigos e colegas dr 
repartição.

ram o rendimento õos dois setores avançade?, porque cs primei
ros renderam mais.

Sifilis? ReuEiatismoT
ELIXIR DF. NOGUEIRA

Não so pode com.preenci m 
exista um clube com m 
cie de,z ç.nos de exisicncia, 
aliás bastante henrosa para 
oi-' desportos norte-riogran- 
denses, sem um patrimônio 
que lhe recomende ao futu
ro.

Construido o estádio e se le 
social do America Fuaebol 
Clube, o ABC  iniciou a luta 
já estando completameníe 
cercado o seu campo a des
peito das dimensõei, serve 
para aprontos e mesmo trei
nos em conjunto. Agora é a 
vez do Santa Cruz. Todos 
querem tvubahar para conse
guirem um campo de futebol 
para a “cobrinha de coral” e 
não tomos duvidas em aín 
mar que em breve será con
cretizado o grande sonho doi 
tricolcrec.

O churrasco oferecido aou 
campeões foi, portanto, <■ 
ponto de partida. A  festa pro

■palita contia o P.G. italiano
A  Ig re ja  to m a  d is p o s iç ã o  p a ra  a luta

ROMA, 15 ÍÜP) —  Está 
aberta a batalha oníre a Igre
ja Católica Romana e o Parti
do Co.i unista Italiano para do
minar as classes trabalhadoras 
da Nação.:

A  Igreja deu o seu primeiro 
passo, quando os arcebispos e 
uupos ae Jí-iii ha, região ver 
ineliia do cér.ti o setentrional 
iíaáar.o, exoi taram todos os

dic.és econom ias de intolerá
vel intranquilidade” .

Sua declaração coincide cora 
a apresentação, no Parlamen
to de una proposta do Minis
tério do Interior fiara aümeii- 
tar ao dobro os subsídios do 
governo aos párocos e bispos. 
Atualmente, os párocos rece
bem do Estado 42.000 libras 
por ano.

u«tro aspecto aã'lutá è a
-atolicos a boicotar a Confe- j rxisteacia entre as Confedet-a- 
deração Nacional do Trabalho, ! pões do Trabalho (comunista e

a anti-comunista). Ambas tra
balham febrilmente para au
mentar seua filiados antes da 
primavera, na qual suas repre
sentações nas negoc'açbbs pa
ra contrato de trabalho serão 
decididas na base do numero 
de trabalhadores que represen- 
ta r . A  Confederação Livre,

dominada pelos comunistas, e 
p.roiar a nova organização tra
balhista anti-comunista — ; F e -1 
rleração Livre.

Giaseppi d: \ itor:o, enarg:- 
co dirigente trabalhista verme
lho. que há uns 6 neses mau- 
.eve cío.rinio indiscutível, sobre 
a na lbc«s' da trabalhadores 
s‘ndicalizados, aceitou o ilesa* 
.ia p dissa que suá organizaçao 
.:5o adotará posição anti-cleri
cal pois “ até lutaremos cm be
neficio dor sacerdotes do cou- 
dlcão huçvldc, que também sc 

lom rujçitõs a viver cm c-on-

lem o apoio c 
Italiana liá 6 uièscs.

a Ação Católica

LEIAM U 
“Diário de NataF

A

\ iUfrra. titular nftn atu» • w m » ??hr. m  farr do dcercsriftio dc 
picüarão do Danilo p Barbo*». Já a licferi vfrdc. l-nrl» pcU 

ftatlto ijoi aiaorie inoaci-.-ntr eoác um --o r  i r j !*.

filho 
o «e

Í ..J 6 ÍA
dq sr. Herminio Toseano «e
6 ? R o . ' i 
eélihoiritas

'Cláucta- Ressoa, ds Melo, r’ - 
llla' 4b sr . Roque I^es.soa de 
.Melo, :'comerciante nesta pra- 
ça.

—  Elenir Fonseca filha do 
sr. Vicente Fonseca, comer
ciante nesta capital.
• —  Alba Pinto, filha do st. 
\ntonio Fernandes Brasii, re
sidentes em Açu’ .

—  Elizabeth Neves Caval
canti, funcionaria do Tribunal 
de Justiça do Estado e filha 
do sr. Mananl Naves Cavalcan
ti, .comerciante nevta praça, e 
de sua esposa d. Izabel Caval
canti . .
Crianças

Vàlmirà, filha do sr. João 
Alves dos Santos, ImotipisU 
do Departamento de imprensa.

—  Francisco das Chagas 
Monteirq, filho do sr. Pedro 
Gofots Monteiro e dc sua es
posa ii. Silvina Bezerra Mon- 
lé ii" .

— Ivan. filho do sr. Augus
to Lalvafior da Trindade, fun
cionaria da Panair do Brasil.

—  Críívattcide,r íÜ h a  do > r .

Sindicato dos Empregados no Comercio 
no Estado do Rio ürande do Norte

g r  DL — P.UA JOAO PESSOA, 116 — Io ANDAR —  N A TA L  
RIO GRANDE DO NORTE

Imposto Sindical do.exercicio de 1949
Pelo presente edital íicam convidados todos os Senho

res empregadores compreendidos r.as seguintes categorias:
tecidos, ferragens e estivas em grosso e á varejo, repre- 

lentações, oebidas e fum.j, perfumaiias. armarinhos, secções 
üe molhados emprezas àe minério e combustiveis minerais, 
viajantes vendedores do comercio e práticos de faihnacia, 
etc a recolherem no pixximo mês de Abril, as Agencias do 
Dança do Brasil S À, o IMPOSTO SINDICAL, que . será. 
‘.'.escontado da folha de pagamAtto do corrente tnés ■ de 
.larço. devido pelos seus c-mpregadtís no presente éxer.cieió 

e 1949 á este Sindicato, devidamente- conhecido com base 
territorial em todo o Estado do Rio. Grande do Norte, pelo 
Ministério do Trabalho, Indu stria e Comércio.

Em face do que estabelece o ãrt. 580 e 'o  paragrafo pri
meiro do art. 582 ,da Consolidação Mas Leis do Trabalho o 
calculo para o dçsconto dc Imposto deve ser feito sobre. 1 25 
(um e vinte e cinco avos), ou seja; divisão do Salafio do em - 
pregado mcnsalista nor 25 dias.

E, X  E M. F L O:
Salario Mensal: 500,00 
Imposto: 20,00
Formula oorervada 
(500,00
— ------: 20 .0 0 )

25
Para evitar a cobrança em juizo do imposto Sindical de 

1047 e 1948 que deixou de ser efetuada no prazo legal, o 
Sindicato èhama a atenção des senhores empregadores pa- 
-a o qúe estabelece o art. 600, da Consolidação das Leis do, 
Trabalho que determina seja acrescido da multa de 1055 
(10 por cènto) o pagamento do imposto não recolhido no 
prazo legal.

Na sede deste Sindicato, á .Rua Joao Pessoa, 116-1 an
dar, estão sendo distribuídas Guias para o recolhimento do 
imposto Sindical em todo o Estado do Rio Grande do N o%  
fc, as 19 ás 21 hras. v  í! ‘N L ÍM 2 Í S

Natal, 14 de Março de 1949.
Carlos Vieira d - Andrade Serrano —  Secretario_______

PREÇO DO DIA C R |G ,e O

DR. JOÃO TINO- 
CO FILHO

MEDICO PARTEIRO  
Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias úe Senhoras, Diatermo 

Coagularão, Ondas Curtas 
Tratamentos genécologicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

Ilorario: Das 15,30 horas, 
diariamente

Ccnsultorio: Edifício Rian —  
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

' .ávCí'-

í v  f f f i j f c '  jt  ü \!i

mm

Flavio e a renovação
P o r q u e  P a r a g u a i o  

4  não será cortai-

Clinica de Senhoras
— DO —

Dr. Etelvíno Cunha

(ESPECIALISTA) 
Curso de aperfeiçoamento 

tio Rio de Janeiro t  
São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Ondas uitra-curtas, bisturl 

eletrico, eletrocoagu- 
lação etc.

Career — Tumores
C O N S U L T A S :

Das 13 horas em diante 
exceto aos sabados 
CONSULTORIO : 

i Rua CeL Bonifácio, 222 
Fone: —  1982 

RESIDENCLA : 
j Rua Joaquim Manoel, 59# 

Pctrojiolis

de que Paraguaio 
de 
dos

RIO, (Meridional) —  Os i cunstancias de 
que acompanharam os trei
nos do selecionado brasileiro 

m Poços de Caldas, não en
contraram uma explicação, 
no momento, para a queda dc 
produção. Tendo seguido píira 
a concentração como um dos 
mais garantidos, dada sua a- 
tuação destacada no campeo
nato carioca, o ponta botafo- 
guense se constituiu numa 
decepção. Depois veio a ex- 
nlicação técnica digamos as
sim do fracasso de Paraguaio.
Em primeiro lugar, ele não 
se dava bem com o clima —  
ainda que pareça incrivel —  
e sentia os efeitos da altitu
de, que o atacava seriamente.
O fato também dc nunca ter 
jogado fora do Botafogo, num 
ambiente diferente do scratch 
por vários motivos, influiu 
n rendimento do jovem Para
guaio no ajusiv de contas, cir I ro.

(¥^r atuado 
Trf r

sempre, ao lado 7 Ademir, 
que. como ele, atua de ponta 
cie lança. A  impres:ão era 

no ajuste 
“sul-'

Dr. Genaro Florio
Clinica Medica do e da criança 

Doenças de senhoras 
Partos — Perturbações da Gra- 
:'dcz — tratamento das varizes 

— Ondas Curtas — 
iletrocoagulaçõo

Ccnsultorio e residência: 
A v en id a  Uin Itran co , Ttü 

Fone: 2417
ílorario: 111,31) iioias, em diante

contas entrasse nos 
”. Mas Flavio cêcíara qus

nunca pensou em cortar Pa
raguaio da relação:
, —  De fato ele não acertou 
ainda, mas ninguém duvida 
de sua capacinade, ampla
mente demonstrada no cam- u 
peonato do ano passado. Se 
ele está atuando mal,

Asma Dissolvido 
Rapidamente
Os atnqu< 
s da nsn 

o org:ini*ii»< 
num a RJiúdi 

deve -i minutos.

>• ({esc-perudores e violen- 
a -c broncimte enveiipnarn 

minam a «nerçia, arrul- 
e d(4 • liiain o ĉ rayáp. I«iti 
Mendcco. nova- fúrmuhi

___íc;lr começa a circular no snupi'*.
haver um  motivo, que se es- j mL,mndo rai.idamentB os ataques.

continuidade I>^e o primeiro dia começa a desapa-clarecerá com 
dos treinos. Ademais, estamo: 

: ci
problema da renovação 

c

rcccr a dificuldade cra reSpirat e volta 
,,o repurador. Tudo o que se f.« ne- 

..iTj,, é iornar 2 pastilha» de MendOCO
seriamentn empenhados no á< refeiçftej maho

de '>ue Je trate de casos
_  , ÍX  hor Me.idoco íota tido

valores c Paraguaio e uma t, com « gâr$ntuTanto. c> 
d«r ídas maiores expressões t.a no|ra,pidam_ ;.M

va geração. Corla-lo, agora* mento da 
na relaçao dos convocados, farm4cia a 
seria liquida-lo para o iuíu^ pt̂ 3'

M c n d a c o

>sksnirac5o Iivr'* e fácil 
■'fjlcfç, alívio dq Àoflà-
irP poucos difts. Eeçá 

rfiesmo. era qualquer
gara ntia é a. sua óiaior

At*b* t6m
a atih i.



italo Babini chega hoje
Contratado pela Cultura Musical

. áviãot^^P jjaur, thegíi 
je'á esta éaphâl, o .fovóni.n 

Dn-
lo ^aínrii, «iue-a 'vôsivlte da So- 
ívd r/le  èê CUtttirü Musicirl. 
i jaiiíaará um effncerió n.i p to  
Mi-ft*. q u i n t a - é r .  voniemo- 

50  airVersavio do Teu-
< /'•.. cavío.-. tioin<tb':' ■'

ítalóyJBubini ;.ro - .»' j  de Kvci* 
i è , l  cJ»ywlb';Se:^tfí-'- Jòpo's do

seu itcitai nesta cidade, pa
ra Vortaleza; onde tem contra 
Ui j cumprir.

Ccntinua o interesse do pu- 
dlv:o para assistir ap concerto 
do notável violoncelista que 
P' la primeira vez se exioirá 
eju Natal, depois de conseguir 
ia.»%nificos triuuírs em nutras 
lavras.

Fatos Policiais
Sensacional declaração 
oe Parazinho a  Imprensa 

“ Alfredo M artins!estaria v iv o !”
Opvíj^ ontem pela nossa .re

portagem 0 conhecido ladrão 
rpiii aiíinhiv detido ha . poucos 

dias pelo investigador Arnaldo 
. Barbo.-a, quando procurava ti» 

í^P medidas da. porta da Relo- 
ioária Brasih declarou não pre
tender mais voltar á Natal en- 
qüámo se encontrar como in- 

• - véâtigador o sr. Arnaldo Bar
bosa.' ' r "

Parazínho lastimou-se oa.i- 
tctílte da - sua infelicdade, por 
tvr sido detido poucas hora- 
depois d e ; ter chegado, acres- 
eò.htamdo qué isto sditionte 
oçotrêra em Natal,' passando a 
descrever ün’a serie de furtos, 

. realizàiios-eríi outras capitais., 
A lFR E lH ) ESTARIA VIVO! 

Untà das -declarações mais 
vi yãportantes prestadas a r.os 

•s;a‘ reiortírgem- por .Para.-hiho.

-A cedidos
“Engenheiro 
ciasse? “0 ”, Au- 
tomotriz & 
Diaristas

Dl ARI© DE :M ATAL
~ tjr*. — a, -«w

N ATAL —  Terça-feira, 22 de Março de 19111

. Sr: Dnctor
DiàriO tçlc Nçtat:

•Solipit9 -bv.s ã.‘ , gcntikiZH * de 
inápÜárcics'  lrat|sçyévv,r" no voS- 

t »do -jornal. qpb rrãnhàs' expeirai;;, 
“'e n g e n h e ir o  CLAS

SE* “ O ” á UTOÍIOTRIZSS' & 
DíÀR lSTÁâ". publicado rio 

• rràl •de 'Natal de' 19 do coi- 
ã Hrèiftê,- Quepi conhece miiilVu 

pbj>soa ,e minha ação 'frente r.os 
trãbiilhos na . ‘'Central do Rio 
Çrrandé ao Norte” poderá jul- 
tfií o  referido artigo com, ba's- 
íáhte acerto e ’ çoítclurr cjliu o 
pwStiio' hâò foi feliz ,110 objeti'- 
vju, iie àtáqüe à minha acimlhis- 
ttáção.

Os jprnais do Rio tvaZem-uot 
n. «blicía de que o coronel n- 

1 ma'- Figueiredo, Diretor da Es
trada'de Ferro Noroeste do 
ilrasil,’ transformada Chi autar* 
irjtila em. 1942.' Sfpelòu para o 
governo, no sejiljdo de que vol- 
1 ' -  -  estráda -«os quadros do 
tjinisieri£ da Viação. Com essa 
e‘ cditia. 'Ynpi o f̂íjfeire oficial a 
melhoria-do= seivjcíotes da fer- 
rc-sria, evitando.':a» ' Uerajusla- 
V,tentos ae saírftios, 'es choques 
cie- interesses e as ameaças de 
greve, que.disso resultam, pos- 
cilpditantío um aumento de re
muneração proporcional ao dos 
demais servidores públicos.

- O reverso da nredalha temos 
u-^Estrada de,Feno Central do

; Grande Uo i Noite. O Du e- 
retor, engenheiro Helio Lobo, 

seüs ares de militar prus- 
.pòrio, 'exerce, tremenda tirania 

'sobre os subordinados e impõe 
sua vohtaifé pessoal em todas 
asfci secÇõés cte sua repartição. 
Até as -Ueeôças' para tratamen
to de saúde sòmer.te são con- 
cpSidas segundo suas nrstruções 
e -uUilía em função des reais 
j.écessídades de quem as soli
cita. ,

'ElCpois de tentar o rebaixa
mento dos extrauumerarios da 
Estrada, o que só não fez gra
ças á intervenção dos sr. Sena- 
dot, Kerginaldo Cavalcanti e 
ddinílado Café Filho, consta nos 

'gv|o, £fá dispenrar extra-nume- 
T*\*irios'. alegando. falta de verba.

DejcertOva alegação não pru- 
. t:-e, ÜC vaz ,que a ritual açirni- 

^ulslrciçíto ,cic • nóssa ‘ principal 
r f v i r o v ia  jarnaís, \'isou p a ic i .n o -

f «irfa e '4,4113 eiò .̂.-ép.'- Tapto não
n f a j az- qtie cometeu o descala- 

-.úa u»uto>iiotrizes e paga pe-; 
—ias seéí"colVês , (iiveiíjps funcio- 

nariççÈ, que, inímgindo o Esta
tuto des Funciçnanos Pubf .cos 
idecriitp íèi ti. 1.713). estão a- 
iastauOj de suas funções, sem 
que seja em licença, ferias 011 
em qualquer das iiipoteses per- 
«vitiçias pela mencionada lei. Os 
felizardos só compaiecem á re
partição para receber os venci
mentos e há mesn 10 o caso <le 
um engenheiro cias e “ O ” , que 
xesiue ’em Recife há iqais de 
ano e não deixa de embolsar os 
C lJs S .400,00 mensais.

Natos ■cim p -^çs cosnprome» 
tem tíeíin^Uvémaii^ uma udrai' 
tfiMWC?" v - k - ibi uma clas
se cie prer T êZ jl!5> Se 0 Mutis- 
Uo á *  Viaçãd,'br- Cio vis Pea- 
tana, ,que é , ú Jj r nomefn reto e 
bqin,, dêles tiveí’ conhecimento, 
nãp j^ d a rá  uma providencia

foi a,de ter visto e mesmo con
versado com Alfredo o conhe
cido; ladrão que fugira por 
três vezes da Casa de Deten
ção,- tendo eini duas das vezes 
que fugira procurado entrar 
na reSidencia do des. Noguei
ra e na ultima atravessado o 
rio Potengi, com destino igno
rado.

Esta declaração ainda 
trais interessante por ter a 
Delegacia, de Ordem Social 
recebido duas comunicações de 
• er sido morto, no interior do 
Eítador o facinora.

Caso seja veridiea a noticia, 
qáais, teríam sido as duas vi» 
tnnas ?
A CONVERSA CU.M

At 1 REDO
No- 1 ntanto. d r v l)  0= ftr- 

mch.-viu apres mfador por P*- 
lar.tdi-', da cènversa que Uvc- 
,» A -cv :»> Alfr ti i. 1 -.-j :n *ir» 
t, c ò-ladrão ?- a v .y >. A n ts -  
■ Leuou Tarazinh - qoe Alfredo 
:.ovia. çn elarado <■ mesmo pro- 
ctirá lo convem.-.!q d< seguir 
eomfêle para o Amazonas,un- 
tle- i/:ifsados uns cinco unos, 
vo! u".j-- a móia*.-dragem, 
c; :np‘etamente 'esquecido pefa 
r  -h í i».,
I I K l' > COMÍ ít> MIs<OS '

c . í .  X AT A I ,;
Terra dito Alfredo ao seu 

colega de profissão que somen
te voÚãria á -Natal após cinco 
•,ímòs, isto porque tinha alguns 
conpi omissos em nossa cida
de e que tudo faria para cum- 
pri-lõs. Éstés compromissos, 
nò entanto, não foram declara- 
dos cohi pormenores.
COMO FUGIRA D a  d e t e n

ÇÀO DO" PARA’
Õuàntóva sua fuga da Deten

ção do Estado do Pará, disse- 
nos Parázinho que o fizera por 
intermédio- de outro ladrão, 
quando o mesmo, que trabalha
va" numa padaria, fora deixar 
o eesto de pão. Aproveitando 

' hão está presente nenhum 
gualda ,do presidio, entrara 
no cesto que em seguida fora 
coberto e levado pelo padeiro. 
Na mesma noite seguira via
gem pára Piaui, onde consegui
ra dinheiro para o restapte da 
viagem.
31ÜSRIA IR PARA A BAHIA

VíeVa a nossa cidade procu
rar furtar a Relojoaria Brasil. 
ATir.ro-j "ter verdadeiro ódio 
:1a mesma e do proprietário e 
que se ainda voltar a Natal ã 
somente para roubar a mesma. 
Sua visita a Natal se prendeu 
mais para conseguir dinheiro 
e viajar para a Bahia, onde 
se-encontram alguns colegas 
seus. Iria fixar residência em 
Feira de Santana.
SENTE PRa ZER EM

DESTRUIR
Declarou Parazinho que sen

te grande prazer em ver uma 
casa comercial sendo destruída 
pelo fogo, quando o esstupim 
fora aceso por ele. Afirmou 
que quando não pode entrar 
para furtar, levanta as telhas, 
pele estupim e toca íogOj acres
centando: —  “Nunca deixei um 
trabalho pela metade. . .  se for 
necessário, irei até ao homicí
dio” .
SERA 1 LEVADO PARA À  

POLICIA DO PARÁ’ 
Declarou-nos um dos inves

tigadores que ouvia as decla
rações que Pãrazmho seguirá 
dentre em breve para o Estado 
do Pará, onde está sendo pro
cessado por furto, arrombamen 
to e tentativa de homicídio. 
FUGIU O FR ADE CEAR EN

SE COM 25 MIL CRU
ZEIROS
O dr. Aderson Lisboa, dele

gado de Ordem- Social, recebeu 
telegrama da Policia cearense 
comunicando ter fugido, possi
velmente para o nosso Estado, 
um frade residente em um dos 
conventos de Fortaleza.

Adianta o referido telegra
ma que o referido frade teria 
furtado a importância de 25 
mil cruzeiros.
FURTOU UM BANCO E 

DESAPARECEU  
Vem sendo procurado pela 

Policia paraibana um íinorio 
em. asfalto de Bancos, que na 
cidade de Campina Grande 
furtou, a importância de 250 
mil cruzeiros, foragindo-se era 
seguida »

A Delegacia de Ordem Social 
redsbeu comunicação estando 
os investigadores no encalço do,
"larapio.
PRESO ASSUNÇÃO

Foi preso ontem á tarde v

E s c la r e c im e n 
to s  para a per
m anência  defi
nitiva de e s 
tr a n g e ir o s

Em, noticia ha dias publica 
da neste vespertino, informa
vamos que. segundo oficio do 
sr.: José Vieira Coelho, diretor 
geral do Departamento do In
terior. do M r.isti.rio da Justi
ça, nãó mais deveria ser exi
gido aos estrangeiros contra
to ou promessa de contrato ca 
locacão de serviço, para çon- 
cesãão de permanência defini
tiva no : raisk a que se refere 
o art. 2°, item 6 . a.inea A ; da 
Portaria n° 10.963, d e '2 -Ldr 
agosto de 1945. Acrescentava 
entãò o sr. Vieira Coelho que 
a prova dfe meio de viaa, nes- 

, se caso, seria feita posterior-

Reuniu-se a Comissão de 
Diplomacia da Camara

IVloviinentodoFêro

RIO. 22 (Meridional) —  A  
Comissão de Diplomacia Ja 
Camara reuniu-se, reelegeu, 
do os srs João Henrique e Li
ma Cavalcanti, respectiva- 
mente para a presidência e 
vice-presidencia daquele 0 1 - 
gão.

A  Comissão de Industria e  
Comercio deliberou reeleger 
presidente e vice-pfesidente, 
os srs. Milton Prates e Hugo 
Carneiro.

A  seguir foram discutidos 
es planos de trabalhos futu
ros, merecendo atenção 0 Es
tatuto do Petroleo, sobre o 
qual foi designado o sr. A -  
mando Fontes para fazer o

relatorio. Ficou também de
cidida uma reunião conjun
ta com a Comissão de Finan
ças, oportunamente, para ser 
analisada, a questão da licen
ça previa.

Esmagado pelo trem
Ocorrência sabada em Csasá-Mirini

mente pelo alienígena, que te
ria o prazo de seis meses, após 
o deferimento, para apresen 
tar perante o Serviço de E s
trangeiros a carte ra profissio
nal do Ministério da Trabalho 
devidamente anotada.

Emi novo oficio íecebido da- j 
quele Depimámento pela che 
fia de Policia deste Estado, fl- 
ca esciarecido que na .petição’ 
inicial deverá , a estrangeiro 
seBlpre esclarecer o meio de 
vida qbe terá no pais. E  m u ,  
que deverão ter mantidas as 
provas ile. nieio de vida “ a 
priori", desde que se não tra 
tè dé contruto de trala.ho. is-, 
to é, qúando oeorre emprego 
de capital e manutenção por 
esposo qu q.arente (prova de 
casamento ou de parentesco,, 
beni assim, de nacionalidade 
brasileira ou permanência de
finitiva do . .eiuoruavel, 
seja' estrangeiro) .  . . . ) •

Tivemos noticia de fatal aci
dente ocorrido sábado ultimo, 
no município de Ceará-Mirim.

Logo pela manhã daquele dia 
se dirigira á feira da cidade de 
Ceará-Mirim o lavrador Elpi- 
dio Ezidio, de 28 «nos, casado, 

Presidente em ãlassagana. Ao
I cair da noite já havia ele be

bericado varias vezes nas bo
degas dP localidade, quando 
regressou » pé á sua residên
cia. acomuanhando os trilhos 
da Estíada de Ferro. O desas-

Atos do
Governo

Farão uma resistência 
passiva
HONG KOXG. 22 (U.P.). — O 

comáúíante'' <to . navio britânico 
que vp-ífou dti Ç}L::acdo'’ Noflte.’, 
afirirroq-que qs. çomunisias cjri- 
nésçs éatãt» dispostos á recorit1.' 
á' rbs.sLÇticiá" passija e ao-boi
cote, .'paia lornai' insustentável 
u situação dos .rus.sos e:n. silas 
bases, con|o Danen e PurvAr- 
”  '  qilm , de ‘ conseguir a «e-thu,'
vofuçao. dos mçsmaii à Cjuiia.t

Vitoria dos comunistas 
na China
LONDRES. -22 (U.Pd — Um 

portarvoz da Republica da In
dochina declarou, que a vitoria 
completa cios comunistas ná 
China representará' o fim. Jar 
forças francesas na Iucluch.ua 
Disse então: "S e  os coinuíüsfa-, 
chiriesés alcar.çarcm a fcopíçt- 
ra cia Indochina c cieieúi um 
auxilio 'moderado, aci'ed,ta.U'i: 
que poderemos expttlsar -oc 
franceses dentro de trós irieseâ’’

tre deve ter, ocorrido pelas 19 
horas, ao pá;sai’ a locomotiva 
n° 40Cf.

O cadaver foi encontrado por 
um transeunte e se achava hor
rivelmente mutilado, entre o 
liras. 32|33. O fato foi comu
nicado ás autoridades de Cea- 
rá-Mirim, comparecendo ao lo
cal o tenente João Damasceno 
Filho, delegado de Policia, pro
videnciando a remoção do ca
dáver e a abertura do inquéri
to .

Reiniciado os traba
lhos da Camara De" 
liberaíiva Estudantil

O Diarío Oficial <io Estado, 
publicou enr sua edição ciç lioje 
os,seguintes decretos òntépi as
sinados pelo chefe do Executi
vo estadual.

Nomeando Manuel Francisco 
tV Andrade e Isaluo Camilo de 
Oliveira, para as funções cie l.° 
e 2y  suplentes de delegado do! 
iúl.er-ior, cio Município, ctç Apo- 
•cü; ‘ Francisco Alves Barbosa, 
paira- o cargo de" escrivão cio 
Caivòrio de Itaú, do,term o de 
Apodí; Francisco Cardoso Bra- 
silr.pàra o cargo de escrivão dc 
Vartorio de Portalegre: Maria 
I. ene do Monte Frota, paia o 
cargo cie' professor cia cadeira 
■ de1 inglês cia Escola -Norn-al cie 
Mossoró: Moza. r 'Bezerra Alves,, 
p ji a a cadeira de Anatomia e 
F.tioiogia Ifuinaua da Escofe 
No; mal de Mossoró: e Terc-mt-

ia Afrucla1 Camara, para c 
cargo cie professor primário cic- 
Grupo Escolar ‘/A lberto Mára- 
uiião, cia cidacte de Nova Cruz.

Designaníio o dr. Raimunín 
Nonato Cavalcanti Nunes, pa
ra servir na cadeira de 'ligie- 
-.tc e Pue/icultura da Escola 
NorinVl de Mossoró: e o bei. 
José iitígusto Rodrigues, para ( "  
■servir)na cadeira cie Sociologia 
.Çducacçonal da Escola Noimal
cié Meásoró.

Excmerando Isau-.ói Camilo de 
Oliveira e Sebastião Lucro ria

A  SESSÃO DE ONTEM
Ontem ás 9 horas, presen

tes a quase totalidade dos re
presentantes estudantis, íc- 
ram iniciados os trabalhos do 
Camara • Deliberat-iva Estu. 
dantil, sob a preáldencia do 
cr. Olavo Medeiros. Na. hora 
do Expediente foranr lidos 
dois requerimentos' de au-o 
rna do dep. Aderbal Morelli 
:e um outro assinado peies de
Dutados Geraldo A  ve vedo e

conhecido iadrão de peusres. 
Assunção, que vinha agindo em 
Natal há vários meses

Recolhido ao 2o D atrito. A s
sunção confessou haver furta
do as ptnsces Beia V.sta o uma 
outra <K rua São Tomé.
PARA SER ENTREGUE  

AO DONO
Encoifftá-se na 3a Delegacia 

de Policia, 110 Àlecti.r. um sa- 
patinho c am pár de mei^s, pa
ra criança, deixados por um 
ladrão, na noite cie ante-ontem, 
em uma residência no Alecrim. 
quando o nresmo procurava en
trar e fora visto.

Os referidos objetos e ma s 
dois c-arríteis de linha, para 
boiidar, serão entregues ao ie- 
gitimo dono 11a 3a Delegacia 
de Policia.

Süvaí. das funções de l.° e 2.° 
.suplÁites pe . delegado do ,ntc- 
.•;cir, 'do Município de Apodí; e 
Marta Arruda Camara. uo car- 
_go de professor primário cio 
Grupo Escolar "Alberto Mara
nhão",'.da cidade de Nova Cruz.

O secretario geral cio Estado 
baixou ;r.a mesma data uma 
portaria, admitindo Jorge Fer
re ira  cie Araújo, na função de 
servente cio Depàfiamento de 
Imprensa.

Francisco das Chagas Rocha., 
da bancada minoritária, cons 
tante de vários itens. Ainda 
nu. hora do ' Expediente , fala
ram os s r :. Juracy Costa, dn 
UEP, , que fez uma explana
ção do atual estado do Cen- 
trp Estudantal que atr-avsssa 
grave crise. inçltisive dos 

I problemas que necessitam -dc 
} imediata solução, tendo o ora.
1 dor sido vivamente apartéa- 

do pelos srs. Geraldo Azeve
do e Francisco das Chagas 
Rocha. Em seguida o dsp. 
Mcrelli pede um voto dc lou
vor para a bancada da mino 
Ka, elogiando-a pelo seu de
sempenho naquela Camara. 
Agradecendo, usou da pala
vra o lider da minoria, estu
dante Gei-aldo Azevedo, qrc' 
proferiu palavras afirmando
0 proposito que anima os pa
res de sua bancada r-a defesa 
dos direitos do estudante Po
tiguar. Ainda no Expedienr; 
usou da palavra o dep. Fraí’.-
isco das Chagas Rocha, ae 

rim o. fazendo varias vezes na
01 dem do dia, na discussão 
dos requerimentos apresentu- 
dos'.

Após mais algumas consi
derações o presidente encer
rou a. sessão marcando outra 
para o proximo domingo, r.a 
hora e local de costume.

Despachos proferidos e audi- 
c.icias presididas pelo juiz Ar
naldo Neto, acumulando feitos 
das quatro varas de Direito da 
capital:

— Em auto de perguntas ou
viu Joaquim Jeronimo da Sil
va e Francisco Bonifácio Mani- 
coba, pais «respectivos dos me
nores Vanda e Francisco Ca- 
nlhdé, cujo casamento foi acor- 
iado.

— Em cumprimento de pie- 
catoria da 7.a Região Militar, 
ouviu o tenente José Francisco 
Marinho, testemunha em pro
cesso que corre naquela audi
toria.

— Presidiu audiência de ins
trução do executivo movido por 
Manuel Gurgel. contra José 
Floiencio ae Souza, para co
brança de 9.850 crs. São advo
gados cias partes os drs. Manuel 
Varela e Dj alma Marinho.

— Julgou procedente a ação 
proposta pelo monseíihor João 
da Mata Paiva, contra Aderson 
Alves Vanderlei e Teodosio 
Soares da Silva. A ação girava 
er 1 torno de um J automóvel 
marca Chrysler, que o autor 
comprara a João Monteiro Gal- 
vão, mandando fazer a transfe
rencia em nome de Aderson 
Vanderlei. para este ganhar ; 
vida na praça. Alegou o auto 
que de posse do carro Adelson 
abusando de confiança simula
ra uma venda do veículo a Teo- 
dosio Soares. Foram advogados, 
pelo autor o dr. Paulo de V i
veiros, pelos réus os drs. Araau- 
rí Fernandes e Wilson Regala
do.

— Julgou procedente o ajus- 
(e requerido . por Plinio Sarai-

0  significado  
de uma c o n 
d en ação

.De um observaddr socia!)
Na sua entrevista semanai á 

imprensa, o presidente Tvu- 
man classificou de "infam e” <•, 
tratamento dispensado ao car
deal Mindszenty pelo fcoiche- 
vismo húngaro. Trata-se, para 
o presidente americano, de uma 
Ji.s .vanchas negras -ia histo
ria húngara. “ E é essa a >m- 
p:-essão que domina eu; todos 
bs povos livre;, desta ou da 
quela roligião . A  condenação 
ir.justa e espetacular é a guer
ra declarada agora contra o es- 
piritualismo cristão.

O comunismo, logo que su 
a; ossou da hu-.s a. prociuvu 
dertrair if.tcgralmcntc a rcli-.

D R . J A C O B  V O L F S O N
(Certo dfe AperfeiçoameiUo n* Argentina) 

OLHOS, O U VID O S, N AR IZ E G A R G A N TA  
OPERAÇOE3 E TR ATAM ENTOS  

Conaoltorio: Praça João Maria, n.° 64 —  fone: 1171 
C o n n íta i: —  D u  15 ás 17 hora*

çião, r.aque‘e pais como sendo 
o perigoso opio do Ocidente.
Es a j ei seguição foi cruel í- 
deshumana. I udq o que se pi> 
dt- conieèei; di aid.ijto e ‘ ie 
aviltante para destruir o espi
rito religioso, foi. pynticad®- 
As igreja; foram invauidas, u  
tiéis perseguidos, os sacerdo 
iCí mortos 011 enviados para o 
e.diio. Pore«ii mu to mais tar
do, Stalin anunciava um novo 
roteiro com a linha justa c 
dentro dele, a igreja nko deve
ria mais ser perseguida e os 
sacerdotes poder arn ser aco
lhidos. Porem isso era uma 
tatica de momento, porque os 
bolchevistas, rue se apoiam na 
força do materialismo radicai, 
sabem.- que só a leligião e os 
principio? superiores du verda
de e da just’ça, é que podem 
enfientar o ntaterialismo. A 
ofensiva se fez sentir na Hun- 
gr-a justamente porque o seu 
povo é catolieo por inte.ro e 
não compreende, de. forma al
guma, os processos comunis
tas de governo. Dai, a conde
nação do cardeal Mindszenty, 
com todos os resquintes de in- 
favnia e perversidade.

Agora já se anuncia a vez 
da Bulgaria, onde numerosos 
pastores protestantes foraai 
jiresos, sob acusação de e.spio- 
nagem, alta traição e violação 
das leis sobre- moeda estran
geira!

E ’, por tudo isso, que dize
mos. sem nenhum intuito de I 
exagerar, ma? com o de pre
venir, oue a reação universal 
Tíavida contra a condenação do 
cardeal húngaro, não repre
senta si um protesto huntano 
contra uma cia.rorosa injusti
ça, como ainda uma atitude de 
protesto e de vigilância em 
frente á nova ofensiva verme
lha .. Se a civilização ocidental 
não reagir no campo espiritual, 
estará então ameaçada em sua 
razão de «er.

va. pelo advogado Nestor Lima, 
concedeu o beneficio da lei 

de moratoria a pecuaristas, de
vendo o débito ao maior credor. 
Banco do Brasil, ser pago em 
12 prestaçxões anuais, a come
çar de dezembro deste ano.

Concedeu alvará para que 
Euridice Toscano de Brito re
ceba , 11a Caixa oe Pensões cio 
Serviço Publico do Estado a 
pensão deixada pelo marido. 
José Clauüino, em beneficio dos 
filhos do casal. Damião e Fran
cisco Claudino.

— A requerimento do dr. Ma
tos Maciel, pelo advogado João 
Maria Furtado, mandou citar o 
Estado a f«m de responder aos 
termus de uma ação, para asse
gurar ao autor o direito líqui
do e certo que julga, tçr à pro
moção ao Tribunal, cíesde que 
entrou em vigor a Constituição 
Federal.

— A requerimento de Fran
cisco Antunes Sobrinho, pelo 
advogado José Nicodemos, man
dou citar Eustaquio Lopes da 
Silva a pagar 23.500 crs. repre
sentados por cinco promissóri
as vencidas.

❖  ri ri
Despachos proferidos e audi

ências presididas pelo juiz Mu
rilo Aranha, acumulando feitos 
das quatro vaias de Direito da 
capital:

— Presidiu audiência de - ins
trução 11a ação de alimentos 
que Nazareno ' Fonseca e Silva 
promove contia seu pai. Pedra 
Fonseca e Silva. Foi tomado o 
depoimento pessoal do autor e 
inquirida a testemunha José 
Eduardo Fernandes. Compare
ceram, alern do promotor Boa- 
ner-ges Soares, os advogados 
Tarcísio Medeiros pelo autor e 
Francisco Ivo pelo réu.

-  Mandou expedir precató
ria ao .iuizo de Direito da co
marca de S. José de Mipibú. a 
fim de ser ali inquirida a tes
temunha Geraldo 'Alves de 
Freitas, iro processo ciúme con
tra Antonio Bernardo da Silva.

— Designou o día 31 do cor
rente, para ter lugar a audiên
cia de instrução na ação cie a- 
limentos enr que é auTòra Julita 
Silva Araújo b réu João Batis- 
: a da Silva.

— Mandou ciar vi«iss- ao re
presentante do Ministério Pu
blico do inquérito policial em 
que é acusado Leonel Alves da 
Silva. . . :

— Designou o dia 30. do cor
rente para a inquirição das tes
temunhas de acusação, 110 pro
cesso em que Manuel Murnei- 
.0 dos Santos é acusado como 
incurso nas perras do art. 147 
00 C. Penal.
• — Designou o dia 31 cio cor
rente ás 9.30. para em cartório 
ser; realizada a inquirição das 
testemunhas de acusação 110 
processo enr que é acusada Ma
na Margarida Morais corno in
cursa nas penas do ar t. 129 do 
C. Penal.

CAFE’ EXFEESSO
DUTRA - -  Estou com a taca c o queijo na mão. 
ADEMAR — E que tal um cafezinho excelencia?
'Charge ide Augusto Rodriguqf — Distribuída pela AGENCIA MERIDIONAL!

E leições gera is ,  
qointa -fe ira ,  
na Academ ia

Na prexima quinta-feira, em 
sessão de assembléia geral, a 
Academia Norte-Riograndente 
de Letras deverá í eleger sua no
va uiietoria, estando findo o 
mandato do orgão diretor que 
tinha como presidente o acadê
mico Juvenal Lámartme.

O presidente da Academia 
está convidando todos os mem
bros da referida instituição d" 
cultura, presentes em Natal; pa
ra comparecerem á sessão.

A C I D A D H
J.i está ultrapasando m  

raias do absurdo j  mau com
portamento nos rittema?. ra
sas dc tíiversães c outros es
tabelecimentos desta capi
tal. Grupos inteTos de de
socupados, na maior parle 
menores, cujos pais irrespon
sáveis, mal sabem o deSiino 
de seus filhos, tomaram a 
peito o plano diabólico de 
perturbar sessões dó cinema 
c agora o peor, jogar até 
areia para den<ro das et»"a? 
de espetáculos, como ocorreu 
domingo no eine-te ilro Rio 
Grande.

Na Rádio Poli, •> fato re
pete-se sempre que existem 
programas uç auditório A 
providencia tomada pelo di
reção da'emissora cie fechar 
o auditorio enquanto perdu
rar esse estado de coisa?, 
replicaram essas desordei
ros coni o desejo de pene
trar í  força en> recintos fe
chados. Ontem, nor exemplo 
ocorreu esse fato. Resolveu 
a direção da emissora só 
permitir a entrada a pessoas 
adultas e grande numero dc 
menores nuni ajuntamento 
perigoso tentou forçar a en- 
t»adn dos estúdio? <-■'demais 
depéndencias da Rádio Poti 
Já :usta coluna riam amu
em varias oportunidades por 
uma melhor fiscatisaeáo d.r 
policl.r e do ..'iii/arie :'e Me
nores. li" por lei proibido o 
ingresso de meínuvs 1 noite- 
em casas de c.-petaculos 
quando os mesmos não se 
«clram acompanhados aos 
pais ou respon-aveis (Jnc 
providencia, porém, a tomai, 
st isses menores, om grupos 
e amotinados, querem enlrar 
a força em lugares qde lhe 
sào vedados? E si nessas 
J.-oras não existem nem guar
da» da Policia e muito me
nos convssárlos de nanoi-es.’ 

Nos cinema» é fato notó
rio o abusivo comportamen
to desses irresponsável». 
Agora um frito'novo vem 
attescentar-se aos ii conhe
cidos. Gomo a põlicil, relo 
menos em frente to Rio 
Grande, proibiu o abuso con
tinuo dos “olheiros ’ de au
tomóveis. como represália 
estão cies riscando veículos, 
.jogando areia, e executando 
outros tantos serviços dc que 
•são me»tres contumazes es
ses mal educados,, —  Y,

*r

\



Em foco a possibilidade de um candidato unico
F a la  o  sr . S i lv e s tr e  P e r i-  

c le s  [s o b r e  a  s u c e s s ã o *  
p r e s id e n c ia l  

Entrará imediatamente em i -
ção^o sr. Nereu Ramos

w &  *  -  *
RIO, 23 (Meridional) —  O 

governador alagoano deela 
rou á Meridional não acredi
tar no lançamento do candi- 
datò unico para a sucessão'do 
presidente Dutra pelos vá
rios partidos e adiantou: “tos
tou certo que o PST na hora 
exata tomará posição ao la
do de sçus chefes Dutra-Gois 
Com esta dupla é que nós, 
vamos. Quanto a Alagoas 
se que o  candidato ao gover
no do Estado sairá das hostes 
do PST. Disse ainda que é 
favoravel aos entendimentos 
com os partidos democráti
cos contanto que eles proce
dam com sinceridade e pa
triotismo.

Quanto á possibilidade da 
eleição de um elemento ex 
tremista, afirmou o sr. Sil
vestre: Vou mais alem de 
qualquer outra afirmativa nes 
se sentido: “Nem o povo bra 
sileiro nem o exercito dará 
posse a Prestes e a comunis
tas ou a cripio-eomunistas.
SEGUIU PA R A  A B A IA  O 
SR. PLÍNIO SALGADO

RIO, 23 (Meridional) —
Seguiu de Avião para Salva
dor o sr. Plínio Salgado, a- 
companhado de vários proce- 
res, devendo visitar varias 
cidades da Baia para iniciar 
•a campanha da sucessão.
INICIO IM EDIATO DAS

CONSULTAS
RIO, 23 (Meridional) —

Divulga-se que o senador Ne
reu Ramos informou ao pre
sidente Dutra que vai se por 
em ação imediatamente pa- 
questão da suce&ão presiden
cial conforme fora estabele
cido na conferência de Pe- 
tropolis. Assim as consultas 
com a UDN em torno da male 
ria deverão ter inicio dentro 
do menor espaço de tempo 
possível.

Atosjdo 
Governo S

O governador do Estado as
sinou ontem os seguintes decre
tos. publicados hoje no “ Diário 
Oficial”’ do Estado:

Designando o 2 ° sargento An- 
tonio Jozino da Silva, para a 
função de delegado do interior, 
da Delegacia de Policia de A- 
reia Branca.

Removendo “ ex-oficio". Fran
cisco Liberalino de Oliveira, 
guarda fiscal da Coletoria Esta
dual de Macalba. para a de No
va Cruz.

Exonerando o 2.° sargento 
Antonio Jozino da Silva das 
funções de l.° suplente de dele
gado do interior, do município 
de Areia Branca: e Nira Dina 
de Araújo, do cargo de zelador 
das Escolas Reunidas "José Ba
tista" de Timbaúba, no muni
cípio de Caicó.

E dando consentimento a Se- 
verino Ferreira do Nascimento, 
ocupante de terras do dominio 
do Estado, no município de Bai
xa Verde, para que faça em
préstimo na Carteira de Crédi
to Agrícola e Industrial do Ban
co do Brasil, sob penhor de 
suas plantações.

O secretario geral do Estado 
assinou uma portaria, conce
dendo seis meses de licença prê
mio a Cicero Gomes, operário 
de Artes Gráficas do Departa
mento de Imprensa.

REUNIÃO AM AN H Ã, D A  
C()\ ! AO EXECU TIVA
D- i)N
F .U , 23 (Meridional) —  

Re une-se, amanhã, a comis
são executiva da União De
mocrática Nacional, presidida 
pela sr. Prado Kelly que fa
rá uma detalhada exposição 
do encontro entre o presiden
te Dutra e o governador M il 
Minas, sr. Milton Campos. 
Depois de amanhã estará reu
nida o Conselho Nacional do 
PSD, convocado pelo senador 
Nereu Ramos, também para 
debater o momentoso assun
to.

F A L A  O SR. OSVALDO  
AR A N H A

RIO, 23 (Meridional- —  A  
proposito dos rumores de que 
o governador Ademar de Bar 
ros pretendia lançar sua can
didatura á sucessão do presi
dente Dutra, afirmou o sr. 
Osvaldo Aranha: “Não tía- 
tei do assunto com nenhum 
homem do pais e espero não 
tratar. No momento não es
tou cogitando em conversas
políticas...................................... ....
PARA O PRONUNCIAMEN

TO DO PSD SOBRE OS 
ENTENDIM ENTOS 
RIO, 23 (Meridional) —  No- 

tieia-se que o sr. Nereu Ra
mos já começou suas consultas 
para o pronunciamento oficial 
do PSD sobre os entendimen
tos entre o gal. Dutra e o «r. 
Milton Campos, que deverá 
ocorrer possivelmente na reu
nião do Conselho Nacional do 
partido, fixada para amanhã.

Autorizado o reco= 
nhecimento da Fede 
ração Norte Rio= 
grandense de 

Comercio
Telegrama expedido do Rio 

de Janeiro pela Agencia Me
ridional nos traz a auspicio
sa noticia de que o presiden- 
;<* Dutra
reconhecimento da Federa
ção Norte-Riograndeuse de 
Comercio.

A  novel entidade filia os 
sindicatos do Comercio V a 
rejista, do Comercio Ataca
dista, dos Representantes Co
merciais de Natal e os con- 
generes de Mossoró e Macai- 
ba.

Tratando-se dos interesses 
da Federação agora reconhe
cida e que preciosos serviços 
virá prestar ás clases con
servadoras em nosso Estado, 
encontram-se ha dias no Rio 
d e ’ Janeiro os srs'. Milítão 
Chaves, Jessé Pinto Freire e 
Vedasto Silva, da diretoria 
da entidade.

Impronunciada Eu= 
genia Viana
Em despacho de ante-on- 

tem o juiz Murilo Aranha im 
pronunciou Eugênio Nobre 
Viana que havia sido denun
ciado pelo promotor Amaro 
Marinho- como autora de tçn 
tativa de morte na pesoa de 
Osvaldo Reis Arouca, inspe
tor do IAPETC.

Entendeu o magistrado não 
estar suficientemente com
provada suficientemente a ft 
gura da tentativa.

Estariala [Rússia': fabricando a bomba atômica

D I Á R I O  D E  N A T A L
QRGAO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS" 

Fundado em IS de Setembro de 1939
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C o n tr a  a p ro rro g a ç ã o  d o fu n c io n a - 
m e n to  da C a ix a  de ü o b i i i z a ç i o
Longa declaração de voto do deputado Tristão da Cunha contra a apro

vação do projeto que acompanha a mensagem do executivo
RIO, 23 (Meridional) -— O I Finanças, fez longa declara- fnhou a mensagem do poder 

deputado Tristão da Cunha, çgo de voto contra a áorova- j executivo, prorrogando até 31 
numa reunião da Comissão Ce I cão do projeto que acompa- j de dezembro de 1950, a vi_

O PROBLEMA DA SECESSÃO — A nota de se iA çã o  na política nacional neste fim dc semana 
.-XèovcCtuitar- M iltu u  C a M p o s  cônt «. presHH-Wrti- Dutra no Palácio Rio NeTrd,

gencia do funcionamento da 
Caixa de Mobilização Banca
ria. Destacou que a Caixa, 
criada em 1932, destinava-se 
a restabelecer a normalidade 
das operações bancarias, per
turbada pela crise mundial, 
em vez de assegurar apenas 
o estabelecimento de credito» 
por ordens enviadas do Te
souro Nacional. Referiu-se 
ainda á facilidade da emis
são, destacando que em 1943 
com uma ordem de apenas 
quatro linhas, foi requisitada 
do tesouro a importar,ria de 
619.900,000 'cruzeiros, e ime
diatamente entregue, sem au
torização legislativa. Assim, 
tinha a Caixa autoridade 
maior que o do proprio pre
sidente, podendo emitir sem 
licença do Congresso e não 
precisando prestar contas a 
ninguém.

Depois de considerar que a 
legislação referente á Caixa, 
é inconstitucional, acentuou 
que a mesma, fugindo a to
das as normas, fornpren n 
diversos bancos privilegia
dos, recursos superiores ao= 
depositos bancarios dos mes
mo. Em suas conclusões, sa-

Declarações do 
sr.DavidBradley, 
que participou 
das provas em 
Bikini

WASHINGTON, 23 (UP) —  
A Rússia, ajudada pelos cien
tistas alemães capturados, tal
vez já esteja fabricando a 
bomba atômica. Foi o que de
clarou o sr. David Bradley, um 
dos participantes das provas 
da bomba atômica em Bikini.

Numa conferência pelo rá
dio, Bradley acrescentou tex
tualmente: "Podemos estai
certos de que a Rússia tem • 
segredo cientifico da bomba 
aiimiea ” e recomendou que se 
ponha fim. ao segredo em tor
no dessa arma.

Absolvido pelo 
Conselho Especial 
de justiça

RIO. 23 (Meridional) —  O 
Conselho Especial de Justiça 
da Auditoria da Ia Região 
Militar, julgou o tenente-oo- 
runel da reserva, Oscar Mas- 
carenhas, acusado da pratica 
de varias irregularidades 
quando exercia o cargo de 
diretor do Asilio dos Inváli
dos da Patria.

O Conselho absolveu o rei» 
por unanimidade.

xa estava sendo fonte de emis 
sões sem limites e ainda do
minada por indisfarcavel con 
iradismo e favoritismo em 
suas operações.

A discussão do projeto pros 
lienta que não era possível seguirá, logo depois de pu- 
concordar com o pedido do j blicado o voto do sr. Tristão 
governo, uma vez que a Cai- ria Cunha.
------------------- -----;------------ ;------5.... ........... .... ...... .................................. . , '■■■■»-

Credito* para [o desenvolvi
mento de !dez estados- - - -
Assinado ontem o decreto, pelo 
presidente Dutra-T elegrama rece
bido pelo governador José Varela

Foi aberto ontem pelo pre-j cruzeiros, quantia a que foi 
sidente da Republica, na pasta ] contemplado nosso Estado, de- 
da Viação, um credito especial I verá dentro de mais algumas

on d e  foram discutidos importantes aspecios u.i sucessão presidencial. No flagrante acima, apare
cem o senador Arthur Bernardes Filho e o governador mineiro, ladeando o chefe do Governo, 

após a ultima conferência celebrada — (Foto Meridional)

Chamado ao Rio o sr. Profirio da Paz
Avistar-se-á com o senador Saígalo Filho

de cem! milhões de cruzeiros, 
para o de°envolvímento econô
mico de dez Estados brasilei
ros, inclusive o Rio Grande do 
Norte.

Medida ha tempos esperada 
com viva ansiedade em todos 
os setores da vida do Estado, a 
assinatura do referido decreto 
dará ao Rio Grande do Norte 
a oportunidade de impulsionar 
gramlemente sua economia, 
com a abertura de novas estra
das de rodagem, e conservação 
e reparos nas existentes, além 
da solução de vários e urgen
tes problemas.

O crédito de dez milhões de

S. PAULO. 23 (Mu — O de
putado Porfirid da Paz, presi
dente do Diretorio Estadual cio 
PTB, foi chamado ao Rio com 
urgência pelo senador Salgado 
Filho. Em certos meios, cons
ta que o diretorio estaria na 
iminência de ser destituído de 
suas funções, cujas diretrizes 
teriahi sido trazidas de S. Pau
lo por um emissário do sr. Ge- 
tulio Vargas.

A npticia. entretanto, foi des
mentida. sabendo-se que o sr. 
Porfirio da Paz e todo o dire
tório estão bastante firmes.

NÃO TEM EM V IST A  A  IN 
TERVENÇÃO EM . PAULO

RIO, 23 (Meridional) —  O 
deputado Benedito Costa Ne
to declarou que o PSD com 
sua ação contra o governador 
Ademar de Barros não tem  
em vista a intervenção em S. 
Paulo, acrescentando: “ A
criação d.a Comissão de Par
lamentares não, visa a inter
venção ou o "impeachment 
contra o governado™ Apenas 
desejamos' que o Congreso, 
coin conhecimento de causa, 
possa legislar para que futifc- 
rainente, em outras eleições 
s e  possa’ evitar a corrupção e 
a violência” . O deputado Cam  
pos Vergai lider do PSP por 
sua vez afirmou que os inter 
vencionistas fracassaram no
vamente salientando “Dutra 
é um homem equilibrado. 
Ainda agora sentimos que 
ficou uma porta aberta para 
a entrada do governador Acte 
mar de Barros para o acordo 
inter-partidario” .

EXALTADO COM A SITUA- 
ÇÀJO POLÍTICA DE 
S. PAULO
RIO, 23 (Meridionai) —  Nos 

corredores da Camara, a repor
tagem observou o sr. Miguel 
Reale bastante exaltado com 
a situação politica de Sáo Pau

lo. Dizia aquele prócer. por 
exemplo, *ue a pressão fio go
verno federal sobre os Caninos 
Eliseos terminará por uma re
volução e onde certamente os 
inimigos do sr. Ademar de 
Barros serão castigados impla
cavelmente .

Ainda o Congresso 
Cultural Pró-Paz

BERLIM, 23 (UP) —  O 
compositor Shostakovich e ou
tros seis delegados russos ao 
Congresso Cultural e Cientifi
co Pró-Paz, partiram oara 
Nova York, por via aérea.

Ao embarcarem no aeropor
to de Tempenhof, os russos 
não puderam esconder seu es
panto. ante a continua checa
da e partida dos aviões ingle
ses e norte-americanos, oue 
fazem o abastecimento aéreo 
de Berlim. Todos ficaram silen 
ciosos, observando o movimen
to intenso
PROTESTAM INTELEC- ,
- TU  AIS E CIENTISTAS  

FRANCESES
PARIS, 23 (UP) —  Os in 

telectuais e cientistas france
ses protestaram contra a re
cusa norte-americana, de con

ceder visto aos passaportes de 
três delegados franceses a«. 
Congresso Culturai e Cientifi
co Pró-Paz Mundial, a ser efe
tuado em Nova Yorir.

Entro os quarenta signatá 
rios da carta ao embaixador 
Caffery, figuram o pintor Pa- 
blo Pieasso e o cientista .Toliot 
Curie.
FERIA O FIM DE DESPRES

TIGIAR O PACTO DO
ATLANTICO
WASHINGTON. 23 (U.P.) — 

Ao que se diz, o Depdartamen- 
to cie Estado considera a Con
ferência Cultural e Cientifica 
Pró-Paz Mundial, como parte 
nos esforços comunistas para 
desprestigiar o Pacto do Atlân
tico.

Além do conclave de Nova 
York, outros três congressos em

Na Camara Federa 
Fala o sr. Café Filho sóbre 
o encontro de Petrepolis

semanas ser entregUe á De
legacia Fiscal desta cidade, 
após cumpridas as formalida
des exigidas pelo Tribunal de 
Contas.

A  propósito, o governador 
José Varela recebeu o seguin
te telegrama: “ De ordem do 
sr. presidente da Republica, 
comunico a V . Excia. que foi

Ministério da Viacão. o crédi- ' NOVA YORK. 22 GLP.>

Para reconstruir o potência! mi
litar das nações ocidentais -

RIO, 23 (M.i — No inicio da 
sessão da Camara, foi lidp no 
expeoicnte uni oficio do minis
tro do Exterior, encaminhando 
uma mensagem do presidente 
Dutra, que solicita autorização 
do Congresso para se ausenta 
do país no mês de maio, paia 
uma visita aos Estados Unidos, 
a convite de Truman. A men
sagem salienta a importância 
da visita, que poderá ser pro- 
veilosa ao Brasil.

Como primedo orador, o sr. 
Café Filho continuou o discurso 
da véspera em tblno do encoõ- 
u o de Petropolis, entre o pre 
sidente da Republica e o gover
nador mineiro e disse que nãc 
havia sido bem interpretado po- 
alguns parlamentai es e comen
taristas. quando focalizara a fi
gura do sr. Milton Campos. Es
clareceu então qué não quiz di
zer que o sr. Milton Campo., 
era um golpista, mas um pon
to da resistência democrática
contia os golpes. Acrescentou
que quiz comparar o sr. MiUi;- 
Campos com o sr. Armando Sa- 

**- les de Oliveira, dizendo que a 
situação atual é semelhante a 
de 1937.

Declarou o sr. Café Filho: 
t'No dia em que o sr. Milton 
Campos deixar o poder para a- 
eeitar sua candidatura, ainda 
mesmo que seja apoiado pela 
unanimidade, terei medo de um 
golpe".

Quando interpelado sobre um 
candidato único, o orador re
conheceu que seria favoravel 
ao candidato único, se todos 
partidos unidos, escolhessem um 
só nome, mas não via essa pos

to especial de dez milhctes de 
cruzeiros, destinados ao desen
volvimento econômico desse 
Estado. Saudações, (a) Pau
lo Lira, snb-chefe do gabinete 
civil da Presidência da Repu
blica” . ____ _

Tendencia de alta 
nos títulos do Brasil

roviario. de 7’9£, alcançaram co
tações de 70% e mais:

Afirma o “ New York Times” 
que na opinião dos capitalistas, 
os valores brasileiros continua- 

brasileiros para a alta. Diz que Irão fumes, graças ás compras

O jornal “ New York Times 
em sua secção financeira, co
menta a tendencia dos títulos

ontem, pela primeira vez, va
lores como o empréstimo íer-

realizadas pelo fundo de amor
tização.

l  WASHINGTON, 23 (U.P.) — 
Sabe-se que os funcionários di
plomáticos estão dispostos a so
licitar ao Congresso, um pro
grama de pelo menos quatro 
anos, para construir o potenci
al militar das nações ocidentais, 
com anuas dos Estados Unidos.

Por outro lado, o Departa
mento de Segurança Nacional 
comunicou ao Departamento de 
Estado que as despesas de dois 
bilhões de dólares, no primeiro 
ano de empréstimo e arrenda
mento, não prejudicariam os re
cursos nacionais, nem tão pou
co exigiríam novos controles e- 
conomicos.

prol da paz estão "marcados pa
ra futuro proximo, afim de mo
bilizar a opinião publica con
tra aquele tratado.

ibilidade nos nomes dos srs, 
Nereu Ramos e Eduardo Go- 
nes, por serem ambos chefes 
de partidos. Criticou adiante as 
Constituições do Maranhão e do 
Rio Grande do Norte, dizendo 
que ambas preveem a piorio- ■ 
gação automatica dos manda
tos legislativos estaduais e mu- 
licipais, no caso de prorroga
ção do mandato do presidertte 
da Republica, vendo nisso um 
sintoma antecipado de planos 
futuros.

O sr. Osório Tuinti requereu 
e obteve a inserção nos anai* 
la Casa. de uma mensagem do 

arcebispo de São Paulo.-  carde
al Vasconcelos Monta, dirigida 
ao ministro da Justiça, adver
tindo a nação contra o perigo 
comunista.

O sr. Eraldo Godoi refutou 
um artigo do deputado paulista 
Juvenal Saion. que havia o ora
dor dé ter aderido ao sr. Ade
mar de Barros, por força de 
dinheiro. O sr. Domingos Ve- 
lasco aparteou. dizendo que 
ninguém acreditava na acusa 
ção e que aquela adesão #iw 
um motivo de conciencia o nã'ò 
(ie dinheiro.

O sr. Janduí Carneiro protes
tou contra a remoção de um 
profissional da Paraiba, atribui- 
uido ao falo. perseguição polí
tica. tendo o sr. Osmar de A- 
quino defendido o governador 
Osvaldo Trigueiro. O sr. Barre
to Pinto a pretexto de discutir . 
o projeto de Lei Sindical, en
trou a atacar as autoridades fe
derais. fazendo propaganda do 
sr. Getulio Vargas.

Na sessão de ontem foram a- 
provados alguns projetos de au
xilio e subvenção tendo o si". 
Domingos discursado em torno 
do projeto de Lei Sindical e a- 
pelado para uma solução do ca
so dos salários dos marítimos.

Em fóco a reforma do 
Tribunal de C o n ta s

RIO, 22 (Meridional) —  O 
Senado dedicou a. sessão ex
traordinária de ontem para 
votação exclusivamente do 
projeto de reforma do Tribu
nal de Contas. Não houve o- 
radores e a votação de mais 
de cinquenta emendas prolon- 
gou-sé durante algumas ho

ras, não tendo sido concluictat 
em virtude de um pedido tk* 
verificação, feito quase no 
final dos trabalhos e que

constatou falta de numero. 
Por essa razão, prosseguirá 
na sessão de hoie a votação 
do referido projeto.
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ASSIS c h a t e a u b r i a n o

Confiança
regim e

no

S. PAULO, —  As Rádios | 
Associadas de S. Paulo, ofe
receram, quando do Congres
so dos Prefeitos Paulistas, a- 
qui reunidos, uni buffet ame
ricano e uma recepção, a es
ses chefes dos executivos bAi 
deifanies nos municípios dc 
interior. Ocupou o midrofone 
da Tupi c da Difusora, cm 
ondas longas e curvas, o dire
tor dos “ Diários Associados” , 
para saudar os convidades das 
Rádios Associadas, que se a- 
glomeraram nos salões das 
duas emissoras, no alto do 
Sumaré, Disse em resumo,', 
mais ou menos o seguinte, c 
sr. Ass:s Chaíeaubriaud:

. Não '-Vbstá'. duvida que a en- 
1 A'ViíJaV dó’sr. Milton Campos 
coou ó. geqeràl**EuVico Dutra, 
i-m . tovno^gqbvet ;do, do proble 

' nur da ..sUcessão1 presidencial, 
abriu noVos ruTbs á videf pol’-

- lien do pais' iÉ .é , possvel, as 
.. sim,.desde. já,:.prever numero

sas ííome.cyueneias do entendi
mento dc Petropolis. O presi 

, dçiité’ miòrüuá}. ,que pretend-.
- c9uyci:sap,',;g.ualprcnts, com to- 

*e ouj^trsaE: ngualme nte, com ou
••• tros ■govêfhíúíõres sobre iclcn 

* t-itb ’ as^untú e, áo que sc cal 
cuia, o > propino será o 

, Qlnvip Mhnsabeira, de viagem 
■ k ao 'Rio àhuftè-iáda para come 
' '•iços 4e 'afertil.""

~ ’ l ,:1t)e regressa a Balo Horizon
te, o governador» Mifíon Cam-

- pb . íalatído á  imprensa, adí- 
• ‘ Inríotrqòe o poYRo de vista do

^nerál-prcsidgnté é  o do cor. 
gracamento das diversas cor
rentes em tothò-do problema 
Atátude naturalmente condizer- 
fé1 corii ias altas responsabilidar 
des de que sç  acha investido o 
chefe da nação, a quem cabe. 
primordial mente, o dever da 
defesa das instituições e do 
regime .

Há, porím, uma outra ati
tude do presidente Dutra que 
deve ser salientada. E ’ a im 
pressão que dêle guardou o 
governador m neiro de que a 
íua ir.axima preocuparão é 

, çxgtfljpqag. xi de que tudo se 
.procésío nuiii clima de le-gali- 

TJÜde constitucional.
Dar.tro do panorama de um 

mundo tüo conturbado e divi-

Jfil

dido, é indispensável que não 
enveredemos per caminhos de 
estranhar aventuras. Baste- 
nos a lição de rezadas experi- 
er.e as anteriores, inclusive co n 
a ditadura.

Com um candidato unico ou
com _(’ois o i tilés aspirantes ao
}o ;!e - pre sidencial, o essencial
é que a <! j sputa se verifique
norm:timente, sob a égide das
taran tias jurblicas

Está < érto o s rr . presidente 
da Republica. E a sua atitude 
só poderá inspirar confiança 
e Uanquilitiatle á nação.

E ’ prècisJS- í;iie, á medida
que nos fórfljgftí aproximando
da escolha do substituto do ge
neral Dutra, o povo adquira o; 
melhores elementos as secara- 
Lírios de que a sua vontade 
será respeitada e prevalecerá.

Além de constantemenre 
mal-informado, somos um povo 
sempre lrai<1c£

Solidificar "í  'fé dó homerr. 
soniurn no regime é, portanto, 
ato de grandes proporções pa
trióticas.

Clinica de Senhoras
— DO —

Dr. Etefvino Cunha

O Sinal das primeiras es
caramuças dos novos diàs qu 
surgem para o município é 
dado por este Congresso. Com 
preenderam os chefgs dos exe 
cutivos do interior qutv_nào 
é possível viverem as nossas 
comunas no iáolamento qu 
se vem ; "ictuando cles-e 
fase colonial. Nossos rnunç?- 
cipios não se visitam desde- 
que foram fundados. A  farqi- 
lia não é desunida, porque s . 
debilitem peculiaridades de- 
.sassociativas. Ela não se dá.

rque não‘ se conhecem en
tre si os seus respectivos 
membrosi O preconceito a- 
qui tenaz e universal, de qne 
ada qv.al deve viver para si, 

criou e estimulou o panorama 
melancólico das comunas bra
sileiras, mesmo dentro de li
ma mesma provmcia( se abs'- 
terem de contactos para tra
tar uma serie de assuntos de 
interesse mutuo. Poderes pu- 
biicds e iniciativas privada 
municipais, em constante in
tercâmbio, podem resolver i- 
numeras questões, dizendo 
respeito com a sua economia, 
postas essas quetões em ca
deia.

A  presença neste recinto 
de duas centenas de prefeitos 
de cidades paulistes acusa 
uma coincidência com idéias.

I pelas quais se, bate clesda 
. . . a nossa rede <k- radi 
e diários. Uma 
demoíratica de comunidade 
nacional presupõe m ícconhe- 
cimento das liberdades essen 
ciais da célula municipal e 
das praticas com que exerci- 
ía-las.

Fôra impossível desestimar 
as consequências, do abandor 
no dos municípios no Brasil. 
Temos vivido dentro de um 
federalismo artificial. A  po
breza de oitenta por cento 
drs províncias òrasilíúr.asyfsz 
com que elas tenham qud.grn- 
vitar na órbita da União, ha 
pesição de Estados que pe 
dem. E se tal é a condição 
dos Estados na órbita . fede
ral, diverso não é a 8õ £ 3nu- 
nicipios, no plano provincial. 
Unidades, vivendo em situa

ção de penúria econormca e 
de debilidade financeira., não 
podem impor a própria auto
nomia! Construiu-se o fede
ralismo para curar a anemia 
dos Estados e dos municípios; 
e entretanto,. as suas debèis 
estruturas pouco se fortalece
ram nos quadros tio regime 
republicano. Só poderemos dar 
!ultura; ciençia e riqueza ao 

Brasil, começando dos münici- 
pios. Mas, se os municipios 
vivem  tão esclerosados, que 
não logram cristalizar um 
programa comum e defesa dos 
setrs interesses —- que terão 
eles de fazer?

Organizarem-se - em corpos 
como este, que vemos aqui 
reunido em São Paulo, para 
uma ação agressiva, que os 
proteja contra a situação de 

I mediocridade a que vivem rc 
-Hcgc.dcs.. Não se trata de vi- 

■ .( criando tolices como U- 
a.ivereidades, :de manutenção 
impossível, maspantes de' es 
tabeleèer serviços uteis, em
preendimentos fecundos, qu 
elejam, como a sua sede, tam-

São Paulo de concentrar tan
tos serviços na capital do Es
tado. Por que essa alarmante 
unificação do parque indus
trial paulista cm Piratininga?

Não pretendemos que todas 
as coisas que desejamos se
jam  facilmente obtidas. A  
nação que procura equipar- 
se para o futuro, sem pelejar 
é uma raça de frívolos, per
suadidos de que, com a he
rança deste mundo de pre
guiça que a ditadura nos le
gou, se chegue a construir 
uma nação. Se desejais resol
ver o problema do acrésci
mo de rendimento da vida 
municipal, tereis que vir lu
tar e suar concsco, numa fai
na educativa d-as elites bra
sileiras, que são das mais bi
sonhas do hemisfério. A me
dida do dominio do homem 
sobre o meio, quando ele a- 
corítçce ser rotineiro como o 
nosso é dado pelo seu poder 
de consagrar-se a educa-lo e 
melhora-lo. Estamos diante 
tíe úm pais cujo crescimen
to é> o mais desequilibrado

período colonial em Ubatuba, 
São Sebastião, Paraitinga ou 
aqui mesmo, ali adiante em 
Itapecerica. Uma excursão 
por vários distritos da Mo- 
giana é apenas desalentado- 
ra. Há cidades e campos, qu  
trora florescentes, sobre os 
quais rolam hoje trevas me
diavais. Somos um pais novo 
já semeado de ruinas. Fer- 
mentos de decadência pulu 
lam aqui e acolá, debilitando 
nossos impulsos criadores de 
sencorajando a força dinâmi
ca da nossa ansia de progres
so.

Quando vivia na Alemanha 
dediqueime a estudar a opu
lência do espirito municipal 
teutonico. A  sua supremacia,

bem as cidades do interior, possível. Bases de civilização 
Por que haverá o Estado de | vertiginosa em Piratininga;

RETRATO DO BRASIL

Governo e institutos
A mensagem dirigltla lielo presidente da Republica ao 

Congresso^ no inicio da presente sessão legislativa ordi
nária, dá ampla noticia do débito da l  nlão para com os 
institutos e caixas de aposentadoria e pensões. Esse débite 
superava a cifra dc 2,4 biliões de cruzeiros, ao encerrar-se 
o exercício financeiros de 1948. Admite o chefe do gover
no que a estrutura técnieo-financeira do seguro social bra
sileiro, baseada,1 como está. em contribuições compulsórias 
e iguais da União, des empregados e assalariadas, vem- 
sc revelando, a pouco e pouco, precária e incerta, c isto 
e.n virtude da impontualidade nos recolhimentos ou mes
mo pela não-satisfação dos pagamentos correspondente:) 
ao terço a que o Estado se obrigou.

Os institutos e caixas dc aposentadoria e pensões só 
poderão escapar a.- “ déficit” técnico e manter equilíbrio 
cçonotnico, reconhece o proprio presidente da Republica, 
*c. lhes .for assegurada entrega normal e regular, para con- 

., -Qfn fcp íi» aplicação* da expressiva parcela representada poi 
Vrsa cota anual do governo federal. No encerramento do 
exercício de 1945, o débito do Estado era superior a 8S9.C 
milhões de cruzeiros. Em virtude dc ingentes esforços do 
governa, ao liquidar-se o ano de 1946, esse saldo devedor 
foi reduzido para menos de 2S1,5 milhões de cruzeiros. A ‘ 
mesma época de 194*, elevou-se, em consequência das o- 
brigações decorrentes do exercício, para 1 bilião e mais de 
280 milhões de cruzeiros.

Ora, como assinalamos acima, o débito da União, em 
31 de dezembro de 1948, atingia mais de 2,4 biliões de cru
zeiros, ou melhor, Cr.S 2.409.377.443,80. Observa-se, des
sa forma, que o crescimento deficitário, anual, é de mais 
de 1 bilião de cruzeiros, o que leva o chefe do governo, 
reconhecendo a insignificância das receitas para cobertura 
dessa importante responsabilidade do Estado, a sugerir ao 
Congresso uma série de providencias capazes de extinguir 
paufatinamente o débito, cuja existência compromete o fu-1 
turo do seguro aei.il, rio Brasil,

Ao iniciar-se o exercício de 1948, a União devia aos 
institutos e caixas, como assinalamos acima, 1.280,2 mi
lhões de' cruzeiros. No enrso do ano foram entregues ás 
referidas entidades apenas cinco duodeeimos da dotação 
dc 170 milhões, na importância de 70,8 milhões. O “ de- 
fieii” do cxcrcicio montou a 1 bilião c 200 milhões, donde 
um raido devedor. ':o Um do ano, de 2,4 biliões de cru
zeiros.

dentro do quadro federal era 
um dos segredos do poder 
germânico. Até a revolução 
unitaria de Hitler o munici- 
pio alemão se traduzia por 
uma atividade soberana. E 
essa atividade vinha tanto da 
sua energia criadora como do 
apoio que lhe dava o Estado 
federal em favor do seu pro 
gresso metodico disciplinado 
costante.

Vive-se no Brasil da ilusão 
das grandes capitais. Elas 
são, pelo modo excessivo com. 
que as tratamos, morcegos 
que chupam a riqueza do res 
to do pais. E’ preparar a sau 
de do Brasil não concentrar 
tanta coisa no Rio de Janei
ro, Salvador, Piratininga e 
Belo Horizonte. Falta equili 
brio ao organismo que preten 
de viver da assistência- de 
uma só viscera.

Na defesa da vitalidade do 
município reside a base do 
sistema federal. Aqueles Es
tados que abandonam o muni
cípio não compartilham com 
os1 princípios e os interesses 
do sistema. N a raiz da debi
lidade do nosso, encontrava- 
se a ausência de compreen
são quo revelamos desde os 
çrimordies da Republica, pe
la causa desta célula da vida 
institucional e da nação. Sa- 
eriicavam as províncias as 
rendas publicas a planos de 
expansão das suas metrópo
les e ao incremento da uma 
monstruosá e rotineira buro
cracia, que devora os frutos 
da riqueza, arrecadada pelos 
erários.

Urge cuidar do corpo da 
inteligência e da alma dos 
municipios. A  Campanha Na
cional de Aviação e a Cam
panha Nacional da Criança, 
visam a este objetivo: des
pertar a consciência dos bra
sileiros pelo destino daqueles 
que, vivendo longe das me
trópoles; não vêem os gover- 

(Continua na 4a pair.)

Ha dias gnconliei num omnibus o jovem Melra Pires. 
Está mais magro, mais ardente, mais vibrante, os olho$ *éí- 
sos numa inquietação de sonho. Aeompanhou-mè conver
sando, falando, mostrando recortes de jornais, citando fra
ses alheias, evocando figuras que o animavam. Não escu
tei os nomes nem guardo os registos. O essencial é para mim 
o proprio Meira Pires, quasi menino, já veterano de luta e 
de sofrimento, dramaturgo nato, comcdiografo expontâneo, 
criador por um dom que Deus lhe deu com a luz da inte
ligência, o ciclo do sangue c o movimento rítmico da ges
ticularão. f . ■

Enquanto ele faia, agila os braços como daas azas de 
passaro prisioneiro, leinbro que esse rapaz nasceu com a 
invisível estrela da Predestinação na sua testa juvenil. Dis
cutam-no, neguem tudo, apaguem seu nome de todos os re
gistos, sacudam um por um todos os ramos pequeninos des
se arbusto, coberío de flores, anunciando a frutificação glo
riosa. Inevitavelmente ele, vencerá. . . ,

Pobre, novo, anos e anos enfrentou a batalha do silen
cio. Incrivel o numero das peças que tem escrito, ensaiado, 
representado. Nasceu sabendo por intuição o que se apren
de nos livros. E’ uma força viva e nova, rolando cam a vio
lência, a sonoridade, a beleza das cousas naturais, Irresas- 
tiveis e eternas. ,

Ao redor do jovem tcatrologo, menino de província 
paupérrima, dia a dia cresce um clarão de surpresa, de as
sombro, dc estupefacção. Ninguém explica, ninguém com
preende, ninguém adivinha onde Meira Pires aprendetr o 
que o sabe e, acima de tudo, de onde recebeu esse ralo po
tencial de ânimo, de serenidade, de tenaz confiança, no seu 
proprio destino. Ouví-lo é ver um mundo de planos estu
pefacientes, desbordantes, inaeabavels. O teatro do povo 
amplia seus limites. As peças surgem como frutos madu
ros, vindos naturalmente das arvores. Os amadores apare
cem como os jasmins em maio e os rubros flamboyans em 
fevereiro. Não se percebe a ruga amarga naquela boca ain
da Infantil, a dor discreta, bem educada, de não acusar, de 
não citar, de não queixar-se. Lembro-me de Cruz e Souza:

E entre raios, peòradas c metralhas,
Ficou gemendo, mas ficou sonhando!

Creio nesse talento. Creio na sua vitoria, na expansão 
do seu espirito soiifario e fecundo. Inútil que outros digam 
o mesmo ou diferentemente. Sei que esse espelhante apare
lho humano, trepidaníe e luminoso de mocidade; está com 
os quatro motores imóveis, Talento, Esperança, Tenacida
de, Confiança. Quando um dia o auxilio encher-lhes os va- 
sios tanques sustentadores, palpitarão dominadores as hell- 
ces e o aparelho decolará para as alturas do sucesso, da no
toriedade, da gloria cultural.

Não discutamos quando esse vôo ocorrerá. Sei que su
cederá esse “ raid” definitivo. Espero apenas que ele per
doe aqueles que não confiaram na força viva do seu talen
to, os que disseram que o peixe não sabia nadar e que o 
passaro não tinha azas. . .

Como será dividida a
Palestina

MARK SULLIVAN
Copyrigth tios “D. A.’;

As linhas gerais de divisão 
territorial para a solução do ca
so a solução cia Palestina estão 
mais üetmióa. Esse acordo es
tá seriin txar.nnsdo pelo Pri
meiro Minllifó Davicí Een-Gu- 
rion, já há algum tempo. E’ 
possível agora revelar os seu:, 
termos, se não com exatidão, 
ao menos com uma aproxima
rão bem lazoavel.

1 1 —  Israel ficará com toar 
í Galiléia. Não haverá ajusta- 
méritos de fronteiras em bene
ficio cia Siria ou do Líbano.

2) —  Nçgeb será dividido nc 
paralelo 31 de latitude Norte 
Israel ficará com a parte a- 
norte desse paralelo e a Trans- 
jordania com a parte cio sul 
exceto a zona de El Auja, c;Uc 
no plar.o primitivo de chvisãc 
jS eia considerada território á- 
rabe e caberá provavelmente 
ao Egito. Isso claiá a Israe 
duas das tres maiores vanta
gens do Negeb —  a posse de 
quase tocia a terra cultiva ve" 
e acesso direto ao Mar Morto 
O principal sacrifício de Isra
el será a renuncia a um porír 
no gôlfo de Aquaba. E' prová
vel, porem, que Israel consiga

(ESPEjCí ALISTA) 
Corso de aperfeiçoamento 

no Rio de Janeiro e 
São Panlo 
PARTOS 

Doenças do Senhoras 
Ondas «Itra-curtas, blstnrt 

«letrieo, eletroccagrn- 
lação. etc.

rancer ~~ Tumores
CO N STATAS :

Das 16 horas cm diante
erceto aos. sabados
CONSULTÓRIO :

Ho» Cel. Bonifácio, lEt 
Fone: — 1083

RESIBENCIA :
Rua Joaquim Mcnoel, 590 
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Dec;cli.ido-se a intervir, des- 
de já. no jogo da rucCsão 
presidencial. ' o gal. Dutra 
abriu dois fronts simaltanEos; 
contra o srr. Ademar de. Bar-..

ros e contra o sr. Gerelicr: Var
gas. Segundo a estratégia 
clá?3.:ca. esta c uma solução 
aomv.r para a derrota: o ajais 
obvio c aconselhado séria o c?e-

voramento parcelado de cada 
adversário. Contudo, parece 
jur aos estrategistas -da j>oli- 
bca do governo nãô: restou 
unia escolha melhor. Falhara

Retorno á política de governa- 
dores-Ofensíva contra Ademar 
e ©etiilí© e conversaãões com 
Milton Campos e Mangabeira

M.iril.-. AlARlínOIIIM

para a eleição do rr. Souza 
Co=(a, aproveita o governo o 
?r. Cirilo Junior, como um pau- 
iigtà anti-ademarist». .Canto  

ma indicação de que a presi

dência ria Caarara re«.aia;, afi- 
: a!, nur . fepresentaptp -émjju- 
a contra o governo de São 
Caulo. O recente discurso do 
r. Costa Neto, pedindo ihter-

enções legislativas para o es- 
larecimento devido da jadipi- 
i traçã 
(indage

ptuiiista, nãõ.fõi urtut 
í . . Foi o principio dè

igualmente pedido que se es
tenda a Pernambuco.

; Deseja, õ governo que. o .ar. 
Ademar tíe Barrou se definai iict u iv m v i  • .4-

A amplamafcte. Deseja, sem du-
i coordenação na Camara, 1 ,

v:da, que o governador nao se
ja vm candidato e est ;ra que 
se volte.; pata apoiar a .políti
ca federaL -Nos bastídor-és po- 
ütiéõr acfedltã-sè que recru
desça a campanha do “ impea- 
,chmeBt”_ contra o governador 
:tíe São ía u lo . Muitos elemen
tos er-tão interessados no mo 

mento —  e, sobretudo, mui
tos -daqueles que antes defen
deram tãó destacadamente o 
governador. .Jnstamente na
quela époda emi que o sr. Ade
mar de Barros não era ednd - 
riato á presidência e. pelo con- 

ganhar traiio, prometia o seu apoio 
Emili» sos quatro ventos.O

:o o u í

uiiu
o

rsssa ■> 
ra o jogo dan
em andamento 
surgir, vai ser

Contra o sr. Getulio Vargas, 
é interpretada no Rio Grande 
a atual visita do ministro d:

governo Wderal —  a despeito 
de manter uma administração 
apartidaria e geralmente elo
giada no seu E tado -— que 
muitos politicos gaúchos- o 
chamam de “ interventor ” . 
Seus entendimentos com o gal. 
Dutra serão, em grande parte, 
orientados no sentido da su
cessão .

Murilo MARROQUI.M

Guerra. Ouvi, de varias cor
rentes políticas em Porto Ale
gre. que o gal. Canrobert to- 
mara uma franca e desafiado 
ra atitude p.olitica. Elemen
tos do PTB me afirmaram que 
iriam desencadear imediata: 
metite uma forte campanha na 
Asserrblé a Legislativa contra 
o ministro. De fato, as afir
mativas deste em Porto Ale
gre ocasionaram forte impres
são . Interrogado diretamente 
sobçe se o Exercito daria pos
se ao sr. Getulio Vargas, caso 
este fosse eleito presidente, 
respondeu o ministro que cer- c.ar com o sr. Milton Campos, 
tamente o Fxército não daria; Deseja fazê-lo antes de seguir
posse ao sr. L iz Carlos Pres- Para o Rio Grande. Tal
tes. Tanto bastou —  e de fa -j foi o empenho do presi- 
to foi muito —  para que os p e -! dente da Republica, que o se-
tebistas e queremistas riogran- 
denses entrassem em polvoro
sa. Denois do ministro da

Durante as conversações d» 
ontem, ao almoço, com o depu 
tado e com o senador Bernar 
des, o general Dutra mostrou 
o maior empenho em conferen-

ao Rio. Espcra fazê-lo ante 
ane o general Dutra siga pare 
os Estados Unidos. Com efe’. 
to. até a data da v'agem pre
sidencial, os problemas politi ______ _____„  r „ T______ ___
cos devem ficar mais ou me-j se.s ci. e,tos serão também con-

„ I cedidos a Síria, que ‘ o úniconos acertados. i estado arabo; nlcm da TraftS-V I , - ' -. f
jovdáina, que poaera mteres- 

Será boa a condução da po- | -ar-se por êles do ponto de vis- 
l't ca do Catete? E ’ o que sejta  econonüco

uma zona livre ...nó porto de A* 
quaba, que pertence à Trans- 
jorclania. e direitos de transito 
e uso cio porto, sem necessidade 
de pagamento a Transjordaftja 
de direitos alfandegários ou de 
transito. J 1 , ”'j:

3) —  Jerusalem setá dividi
da. A parte velha da cidade fi
cará com a Transjordánia, cjue 
se comprometerá a respeitar a 
segurança dos Lugares Santos. 
A parte moderna ficará sob 
controle internacional durante 
um certo periocto, talvez de cin
co anos, depois do que será rea
lizado um plebiscito para de
terminar se os habitantes da 
cidade desejam continuar sob o 
regimem internacional olt ser 
anexados a Israel ou à Trafts- 
jordania. Essa providencia é e- 
minentemento conciliatória e 
prepara o caminho para a de
finitiva anexação de Jerusalem 
a Israel, pois parece não haver 
duvida quanto aos desejos dor 
seus habitantes de ía2ereio 
parte do novo estado.

4) — Um corredor que li^à- 
rá Jerusalem ao território dè 
Israel perto de Tèl Aviv será 
incorporado à zona internacio
nal e será também incluidp nò 
plebiscito mencionado no pará» 
grafo anterior.

5) —- A Transjoidania terã li
vre acesso e transito ao porto 
ie Haiía c ao aeroporto rié Ly- 
IIa. qt:e ucam e-n têrritoúid de 

Israel. Não se sabe 'ainda sé cs-

pergunta, em alta? rodas poli 
ticas tío Rio. Na aparência é

6) —  O destino da taixa de 
costa árabe que tem o seu ceri- 
tro em Gaze ainda é incerto. O

um pratico retorno á política Egito, por questões de presti- 
dos governadores de grandes gio. gostaria dc possuir essa 
_  . faixa de terra. Mas a Tçansjof-Estados. Com o sr. Milton dania gostavia uy lei. „ porto de
Campos, existe o problema o a Qaza> com direitos de acesso 
unificação mineira —• fator garantidos. Israel não se ineo- 
capáz de decidir, rem outras modaria de ver a fronteira do

.........................Egito estender-se tanto para
ciifictridanes a fu u .a s,.c ieste e para norte, mas prevê
são. Existe, igual v.cnte, o pro- complicações na existência de 
blemn em suspenso da pasta da uma parte do território cia 
Just ca, que o governador J0- , Transjordánia separada do ter-

ritorio principal daquele país
bim deseja manter para o -rvio 7y — Como uma compensã- 
Grande e Minas disputa, aliar,' çao parcial pela cessão do Ne- 
com bastante Justiça. Com o geb do sul do paralelo 31, 6
sr. Mangabeira existirá o pro- possível que Israel fique com

. _• v  ciaade ae Beerheba, centro «e
biema da umdiiicaçao cn u Di\ comunicações e paúncipal rê- 
:—  dividida em três alas àté o servalorio de agua no norte ç<ç 
momento incontiTaveis sobra Negeb. E’ possível tambéfo qu.

A verdade, a fln .l ,. 'S t .a sucessão, 
é aue o

“ flogan’’ da sucessão 
nhor Eernardes Filho imedia- 1 1950, mas ele proprio convei

Guena o Rio Grande vai re- berdade, narrando o fato. Inre 
ctber a visita do presidente da í diatamente, surge a informa

Lie» i  IXIIU llUCUití- i---- 1
tamente fez’ uma ligação tele-' * i  cox  os governadores e tem 
íor.ica para o Palacio da Li-J outros entendinirntos pol ticos

marginais. Onde as > direções 
part.darias? Desapareceram. O

Republica. O governador W al-j ção de que o governador Man
ter Jbbim está tão ligado aulgabeira também, pretende vir

I riais em lavor de Israel na zo- 
renera! Datva lan: ou ' na ao norte de Beérsheba e ha 

paru extremidacie norte da fáixa cos
teira de Gaza a fim de dar à 
Israel posse plena das estradas 
que de Tel Aviv e Jaffa se 'di
rigem para c Negeb.

8) — Jaffa pertencerá a Is
rael.

j , — Um ajuste especial ío-
senhor Nereu Ramos não tem 
sido ouvido pelo Catete. (Continua na 4a pagina)
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U PORTO
LOIDE BRASILEIRO -  

O paquete Rodrigues Alves 
chegou ontem em nosso porto, 
vindo do norte. Prosseguiu on
tem mesmo para o sul, ate 
Santos e eseaa.

—  Do Rio é esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Prosseguirá para Belem e es
vaia .

- O cargueira Rio Gurupi
é esperado aqui dia 31, vindo 
de Belem e escala. Prossegui
rá daqui para o sul. até Porto 
Alegre e escala, recebendo 
carga

—  Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tes do norte, até Natal, os car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
sendo aqui esperados na _La 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto de origem e escala, 
recebendo eaiaa.

—  De Porto Alegre, saiu em 
demanda dos portos do norte, 
até Natpl. o cargueiro Bandei
rante. sendo aqui esperado, ho
je. Retornará daqui ao porto 
ile origem e escala, recebendo 
carga.

COMPANHIA COSTEIRA -
0  paquete Itahité atracou hoje 
em nosem porto, vindo de Be
lem e escala. Prosseguirá pa 
ra o sul. até Porto Alegre e 
escala.

—  O paquete ltapé está sen
do e-epvado aqui dia 26. pro
cedente de Porto Alegre e es- 
ca’a. Prosseguirá para o nor
te, escalando em Fortaleza. 
São Luiz e Belem. De retorno 
aqui chegará dia 5 de abril, 
prosseguindo para o sul, até 
Porto Alegre e et cal*.

CIA. COM. E N A V . —  
Do sul está sendo esperado 
aqui hoje ou amanhã, o car
gueiro Cahi. Daqui irá a For
taleza e Areia Branca 

AlOORE MAC COKMACK —
—  O Mermacdale é aguar

dado aqui dia 23, procedente 
de Nova York e escala. Do 
nosso porto retornará ao 
origem, recebendo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

NOVA YO R K :
—  0  Mormacreed sairá 

27.
—■ O Mormaclark sairá dia 

8 de abril.
—  0  Mormaetern sairá dia 

22 de abril, todos paia portos 
brasileiros.

THE BOOTH LINE —  
Está sendo espevado de An
tuérpia e Londres, na 2a 
quinzena de março, o vapor Bo- 

.........—
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de

dia

niface, que receberá carga em 
nosso porto para Lisboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do continente europeu.

—  Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em i^osso 
porto o vapev Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A  Agencia Informadora Poti- 

guart com escritórios á Rua 
Ferreira .Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta ci
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da'ma
nhã, e para Campina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Recife ás terças-feiras e sa- 
bados.
AVIAÇÃO

AEROV1AS BRASIL —  Do 
Rio para Belem passou dia 19, 
o PP-AVK. tendo desembarca
do aqui:

Do Rio: Paulo Medeiros, Jo
sé Arnáud Gomes Neto e Sil
vio Pedroza.

De Recife: Maria Ondma 
Perdigão, jVValter Hojer, Hum
berto Cardoso Pinto e José A l
ves dos Santos. Conduzia em 
transito. 5 passageiros.

Embarcaram, para Fortale
za: Igor Oldgrw. Eutel Portan- 
sio e Abraão Abílio.

—  De Belem para o Rio. tran 
sitou dia 21, o PP-AVK, não 
desembarcando aqui nenhv, m 
passageiro. Em transito, 9.

Embarcaiarn para Recife. 
Clarindo üueirus. Argentino 
Jacob Medeiros, Orlando Gade 
lha Simas, Margarida Mota e 
José Geraldo de Souza.

Para Salvador: Elionorn A l
ves Olendess. Nailson Alves 
Olender e Neide Alves Olender 

Para o Rio: Raimundo Ca- 
mara de Castro.

GRAÇAS
Ha 11 anos que vinha so

frendo dos intestinos com uma 
horrível prisão de ventre s 
atacada do íigado. Recorrí a 
diversos médicos sem resulta
do . Graças a Deus e a srta 
Ôzita, estou completa-uiente 
curada, sem tomar remedio e 
sem gastar dinheiro, coiii ape
nas 10  curas.

Eteivina Garcia da Rocha.

Informações uteis
f -f-r /

Avenida Deodoro. 635 —  Fone: 1531
—  h o j e  —

Matinée ás 15,30 —  Soirée ás 20 horas

Morro Voraz
Margaret Lockwood-

EXTRAÍDO DA NOVELA DE DVPHNE Dl MAIIUER
(autora de Rebeca)

——  Sabado ------- /
NUNCA ME DIGAS ADEUS

com Errol Flynn, Eleonor Parker e Patt Brady
A vida de um jovem casal com suas rugas, seus atrativos e suas reconciliações.

—  A G U A R D E M  —
A C A M I N H O D O  R I  O

com Bing Crosby, Bob Hope e Dorolhv Laiuour

j Ouçam ZYB -5  i 
I Radio Peff |

Abertura, 6a. feira, da 
Semana do Moço Espirita
Organizado novo programa-«Vi- 

sita á Deiençao—Noias
Como vem sendo ampla- , 

mente noticiado, será na pró
xima sexta-feira, a abertura 
da Semana do Moço Espirita, 
promoviçla nesta capital com 
o fim de intensificar o movi
mento de ocidades espiritas.

A  solenidade terá lugar na 
séde da Tenda Espirita ‘Ma
ria da Penha", á Rua Mosso
ró. 420, á noite, devendo con
tar com a presença de repre
sentação de diversas socie
dades espiritas da cid-ade e de 
giande numero de moços es
piritas.

Serão oradores da noite os 
jovens Airton Viana e Secia 
Araújo sra. Zilda Alvarenga 
e sr. Sebastião Macedo.

A  Semana do Moço Espi
rita vem repercutindo inten- 
samente nos meios espiritas 
da capital, sendo o fruto do 
trabalho dos proprios moços 
espiritas que não medem sa- 
erificios no sentido de que a 
mesma se revista do maior 
brilhantismo e exito possí
veis

O NOVO PROGRAM A

Sexta-feira (dia 251 »— l€  
noite —  Séde da Tenda Espi
rita "M aria da Penha” , Rua 
Mossoró. 420 —  Oradores.
Airton Viana. Sonia Araújo, 

sra. Zilda Alvarenga e sr. 
Sebastião Macedo,

Sabado (dia 2b) —  A' noi
te —  Sede do C E. "Paz e 
Luz” , no beirro de Lagoa 
Seca —  O: adores: José Ro 
que Martins, sra. Amélia Via 
na, sr. José Aukgusto da Cos 
ta.

Dqmingo (Dia 27)—=- Pela 
manhã. —  Visita â Detenção 
de Natal Ponto de partida da 
caravana —  séde da Federa
ção Espirita, á av. Rodrigues 
Alves, 770, no Tirol, ás 8,30 
horas —  Oradores: Alba Jo- 
nes Nelson sra. Floripes Le
mos e srs. José Hipolitio e 
Severino Viana.

A ‘ tarde —  Visita ao C. E. 
‘ ‘Jesus e Caridade" ,em Ma- 
caiba" —  Oradores: diversos.

Dia 28 (segunda-feira)

A ' noite —  Séde do C. E. 
“João Batista Oradores: diver
sos

Dia 29 (Terça-feira) —  Se' 
de do Centro Espirita “ Arse- 
nio Costa” , á Av. Sete. nl 
1315 no Alecrim —  A ' noite
—  Oradores: Ivone Emeren- 
ciano, Raimundo Quental, 
sra. Alzenir Pinheiro e sr. 
Antenor da Silva Melo.

Dia 30 (Quarta-feira) —  
Séde do C . E . “Deus. Amor 
e Caridade” á Rua Presiden
te Bandeira. 630, no Alecrím
—  A ' noite —  Oradores: C a 
ntas Ribeiro e Romeu Am o- 
ras, sra. Didi Camara e Lau
ro Pereira..

Dia 31 (Quinta-feira) —  
Encerramento —  Na séde da 
Federação Espirita, á A v . Ro
drigues Alves, 779. no Tirol
—  A ’ noite —  Sessão solene 
em homenagem ao Coodifi- 
cador do Espiritismo —  Ora
dores: Dalva Andrade. Is
mael Neves, proía. Aurea 
Camara e sr. José Anselmo.

EAKMAU1AS DE PLANTAD \
Farmacia Confiança, á rua 

Vigário Bártolóiheu —  Cida
de Alta.

Farmacia São José, á rua Pre
sidente Quaresma — Alecrim. 
MLMES DO DIA:

RIO GRANDE — . A ’s 15,3* 
e 20 horas —  "Morro Voraz” , 
com Margaret Lock.wooü.

Preço: Cr$ 7,20.
REX — A s 15,30 e 19,45 — 

“ O Mágico Amador” , uma pe
lícula policial., No palco -— 
Programa de auditorio, com 
as Variedadçs Luiz Cordeiro, 
apresentando inúmeras atra-
Ç ~ _

Preço: Cr$ 3,60.
S. LUIS—A ’s 15,30 e 19,45— 

“ Sangue e Areia” , uma aita 
produção, com Tyrone Power, 
Rita Hayworth e Linda Dar- 
nell.

Preço: Cr§ 6,00.
ALECRIM — 15,30 e 19.45 —

“ Fala a Pistola” , um eletri- 
zante far-weBt, e o seriado 
“ Fantasma Guerreiro” .

S. PEDRO — 15.30 e 19,30 —  
"Aulas de Amor” , um novíssi
mo filme italiano, de grande 
aceitação.

POPULAR —  15,30 e 19.30—  
“ Armas da-Justiça” , e a Ia se
rie “ Flexa Negra” . 
TELEGRAMAS RETIDOS: 

Encontram-se retidos os se 
guintes telègranuts na- Dire 
toria dos Correios e Telégra
fos: .

Ara. Rua.,São João 58, Ro
cas: Antoçosta; Aluizio Silva 
Araújo. Radio Nacional; A rol- 
do Lima. Av. Deodoro 350; Fi- 
lonso. Tavares de Lira 52; F;l~ 
na para Marcos; Floramil; Hi- 
ran; Henrique Travassos, Pça 
Augusto Severo 197; João Dias 
Filho, Rua São Jorge 530; João 
01 m. o. Mipibu' 745; Marli- 
nha Gama, R. Paula Barros; 
MoTiúli:' Maria 'Mendonça,. La- 
rançeras 40;'Metvoseg para 
Mozart; Marluçe Fiúza; Cap. 
Manoel Soares para Raimundo 
Rocha Assis; Maria Macedo, 
São Sebastião 127: Passaear- 
gas para Fernando; Silas; Se- 
verina Melo, R . Afonso Pena 
427; Tabatinick;■ Wolter Go
mes da Costa, João Pessoa 13S; 
Vitoria. ; .
PAGAMENTO NO ÜESOUKO 

FEDERAL
O TesoUro Federal iniciará 

amanhã, o pagamento do mês 
em curso, com:

Pessoal Titulado e Mensalis- 
ta do Ministério da Fazenda. 
PAGAMENTOS DAGUA

A Repartição de Saneamen

to de Natal, está avisando que 
a partir do dia Io de abril pro- 
ximo, começarão as cobranças 
das Taxas Dagua e Esgotos, 
referentes ao trimestre de ja
neiro a rr.arço.
Registro-Xivil

Registro TtVil de nasci
mentos e Óbitos Ccit-os n,u 
quinto cartorio — Aluerím, 
DIA l i  DE MARÇO

NASCIMENTOS

Ligia Maciel, nascida uo 
dia 113.1949, filha de Epita- 
çio Maciel e Silvia Medeiros;

—  Carlos Alberto Medei
ros Marinho nascido em 4[9|43, 
filho de Josefa Medeiros.

—  Ivaneide Barros Ribeiro 
nascido no dia 28j9|47, filho 
de Naide de Barros Ribeiro.

—  Francisca Barros RibeL 
ro, nascida np dia 27J2--13, 
filha de Naide de Barros R i
beiro;

—- João Bento ' Florencio,
nascido no dia 2 2.1949, filho 
de Manoel Bento Florencio 

e C-armozina Maria Floren
cio; Ç

—  Eliene Alves Dantas, 
nascida no dia 4131948, filha 
de Juvencio Alves Dantas e 
Celina Hilda Dantas;

—  Florianò Faustíno, nasci
do no dia 6 2 1945, filho de 
Mancei Teodoro da Silva e 
Maria Faustina;

—  Possjdoniü Juvino de Li 
ma, nascido no dia 19;9|1926, 
filho de Juvino Francisco de 
Lima e Maria Tavares do L i
ma.

—  Antonio Vicente Fer
reira, nascido no dia 9jl|1.93I, 
filho de José Vicente Fer

reira e Josefa Maria da Con
ceição. .

OBITOS: >
. - t

Nelson, Lucilio Dantas, cüm:í 
7 m ezès-e 15 dias, filho d e! 
João Duarte Filho e Maria 
Izaüra Duarte; 1

Maria Serafim Dias,” 
com Í5 dias, filhà dc João 
Serafim Dias e Cohceição Se - 
raim. Dias.

— Edival Barbosa dos San 
to|, com l ano de idade, fi- 
lho de Osvaldo Barbosa do* 
Santos e Maria Gloria San
tos;

—  Unr Nati-Morto, do sexo 
feminino, filha Ue Henrique 
Cabral e Izaura Avelino C á.

(Continua na 4a pagina)

Refrigeradores
E L E C T R O L U X

a querozene
U m a  g r a n d e  r e m e s s a  d e  4 0  a p a r e lh o s  v e m  

a b a s t e c e r  a s  n e c e s s id a d e s  d o  in t e r io r

MARTINS & CIA.
únicos distribuidores n e s t a  c a p i t a l 9 es
tão ã disposição d o s  interessados para 
informações d e t a t h a d a s  sobre as van

tajosas condições de venda



S.E VncR ç garçon, aprenda
a sorrir. Sorria sempre, 

a todo o instante. Mostre-se 
alegre c bem humorado. Verá 
que diferença isso faz — n>» 
fim *:!<> dia! Uni .sorriso de 
cortezia nos lábios do gaiçoa 
é sempre uma promessa para 
o freguês,— uma garantia de 
que êle será bem servido — 
e isso até abre o apetite e 

facilita a digestão! Se você 
é garço»', pois, aprenda a 

sorrir —  a sorrir com since
ridade — que oforríso para 
você é altamcntc vantajoso...

mas s# o seu figada não o deixa sorrir, torne
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MEDICINA PARA  
TODOS

N E C R O S E
Ailvaro Vieira

A necrose é a morte de unia 
porção de tecido vivo. Frequen
temente a necrose atinge não 
apenas uma especie diferencia 
da de células. A perturbação é 
rçgioiial quase sempre, mas is 
so . não quer dizer que tambcik 
só um grupo, como por exem
plo, a pele, não seja acometida 
de necrose. Alguns autores a- 
cham mais tesuica a expressão 
necrobiose, mas estas questões 
não nos interessam aqui. Quasi 
os fatores que poderiam levai 
parte do. nosso corpo a morte?

De urina maneira geral todas 
as feridas são seguidas. de ne
crose ou necrobiose, por isso 
mesmo a ferida cirúrgica lesa 
tecidos que se não avivam mais. 
Entretanto, n NMupezn doto'--  
S tó -d t defosas tais, que essas 
pe<jàerihs mortes nao nos ait- 
tam. As partes que foram cor
tadas, no casó da cirurgia, ou 
os traumatismos, não contami
nados, o nosso sistema dc defe
sa' se encarrega de aliviar. Os 
agentes químicos, térmicos ir
radiações. etc., podem levar á 
necrose. Aleni desses agentes 
que podem ser., chamados exter
nos, existem butros internos, 
como obstrução dos vasos san
guíneos. dos linfáticos, c nu
merosas doenças coiiio tubercu
lose, sililis, leprb', etc. Naturnl- 
mente, de acordo com a pato- 

•genia (o agente causador da 
doençav da necrose. seguem-se 
as fases posteriores, cie cuseifi- 
caçSo, liquefação ou desidrata
ção. Pâssadas estas fases vem a 
de elimihação e de acordo com 
os processos de necrose, dá-se 
por abertura e esvasiamento dc 
conteúdo morto, ou no caso de 
desidratação —  esfaceio — ne
cessita ser extirpado pelos me- 
cessita ser extirpado pelos mei
os comuns da cirurgia. Quando 
este processo de morte atinge 
um osso e uma parte fica no- 
crosada. toma o nome seques- 
tração. Em determinadas con
dições, os focos dos deules po
dem produzir necrose através 
aa trombose séptica em regiões 
distais. Um tecido necrosado 
toma as mais variadas colora
ções, pnincipalmente quando 
está contaminado. Cada especie 
de germe dá uma figuração di
ferente, variando de violaceo 
vermeiho-roxo, azul-vermelho. 
négro-roxo, cinzento amarela
do. esverdeado, castanho, etc. 
Portanto, em face de um trau
matismo seguindo desses aspec
tos, é bom chamar um medico 
pára orientar e assumir a res
ponsabilidade do caso.

Inform ações
u í e i s  .

( Conclusão da 3‘~ pag.)
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C A S A S
nhecida ligada com o Institu 
to Battsta. por motivo de via
gem aos Estados Unidos, em  
ferias por um ano, vende ** 
seguintes coisas:

1» Uma cama de casal famo
sa marca Sinvr.ons. Consiste 
dc enxergão é “ Beatyrest 
Mattress” —  Colchão. Cada 

. peça tern dezenas de molas fj- 
! nas de aço em feltro de alge- 

VENDE-SE uma casa á Icua í jj^o ^  uiti

ALUGA-SE a casa na praia 
de*Àreia Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga «a  Ga
mara Municipal.

João Péspsa, nc 169, servindo 
para resiceneia e para comer
cio .

A tratar ,na  mesma com Ilu- 
co de Castro.-

VENDE-SE um terreno me
dindo 20 mêtròs dé frente' por 
25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’, nesta cida
de . informações, com Ismae. 
Ramos das Neves, neste ves-’ 
pertino.

—  o amigo figadal rio seu  f íg a d o  I 

P R O D U T O  DO LALSOK A T Ó l i l O  L I C O R  D E C A C A  ü ' X  A V I Eil S A .

VENDEM -SE 1 radio Phi
lips, 6 yalvulas por Çirii.........
1.609,00; 1 bicicleta Royal, ae- 
mj-nova, jmeus balão por Crí 
1,500.00.

Yér e tratar no Studio Co»- 
ta, á Rua Presidente Bandei
ra, 410 —  Alecrim.

PRECISA-SE de uma copei- 
ra, na residência de Odilon 
Garcia,, á Av. Duque de Ca
xias, 216 —  Ribeira.

.VENDE-SE uma bicicleta, 
marca ''Phillips”., pneus “Bir- 
lão” , com adaptação para ou
tra cela.

Ver e tratar á Rua dos Paia- 
nazes, 1590 —  Alecrim.

Familia americana bem c»-

tima palavra em c*»-
forto.

2) Um piano americano, 
marca “ Estey” —  New York. 
O maestro Valderr.ar pode c* 1 
informar'.-es çieste piano poi» 
tem examinado dc perto. Ura 
dos seus alimus tem -ensaiado 
neste piano nestes ultimo* usw- 
ses;
iip Duas maqu;pas da escrever, 
uma nov a. a oúri'a “reccndicio 
nada” o escrevendo duas Im- 
guas. E ’ Hamilton Duplos Ty- 
pewriter, que é nr.uito dific.d 
de adquirir nova hoje.

-1) Duas maquinas Kodak. 
Uma Cyro-Flex e outra “Spar 
tuá-Ful-Vve” . Esta nova e a 
outra semi-nova.

5) A Encyslopedia “ Ameri
cana” ..penúltima edição. Para 
o; americanos o que é a Ency. 
clopedia britanica para o Im 
pério Britânico. Também jun
to com a EncyriopJclia deve 
ser comprado o \Vebstcr’s-dn- 
lernacional Dicionário, ultima 
edição, nova e com indéx em 
papel da índia fazendo o volu
me mais faíil de manejar. 

í 6 ) Um grande radio Zettlth. 
Console, com 10.• tubos. Pega 
todo o mundo.
• 7) Um cofre “ Acopratt” da 
Casa Pratt com 5 gavfâtas.

8 ) Um, fogão Wailig em per
feita condição, se:ni-novo.

A tratar a qualquer hora na 
Av. Debdoiò, 270.

Como será
(Conclusão da 2a. pag.)

rá de ser feito er« relação às 
coíonias israelitas ao norte do 
Mar Morto, que, de acordo com 
o plano acima, ficará èm terri
tório cia Transjordanía.

10» —  A  discussão de um tra
tado comercial c aduaneiro en
tre Israel e a Transjordanía co
meçará logo que os detalhes do 
acordo territorial tenham sido 
em principio aceitos. Esse tra
tado poderá incluir cláusulas 
relativas ao destino dos refu
giados árabes ou essa matéroia 
poderá ser decidida numa sé- 
ie diferente de negociações, 

cia.s quais participarão outros

bral e Izaura Avelino Cabral
—  João Pereira Pinto, com 

15 dias, filho de Heronides 
Pereira Finto e Maria de 
Lourdeu.,

—  Maria Jtsé do Nasci
mento, com 110  anos '!« ida
de, filha dc Manoel Sc-ares e 
Maria José do NesclsAenio.^

—  Antonía MaiToie da Sil 
va, com 3 inezes. fltha dc Au- 
tcaío Pereira da Silva e Ota- 
ciana Maria.

—  Izaias Garcia dc Olivei
ra, com- 6 mese.-i de idade, fi
lhei de Manoel Gomes do Oli
veira e Luzia Garcia da Oli
veira.
B I A . 15 DF. M AUCO  
NASCIM EN TO S:
Meci-i Maria dc Araújo, nas
cida na clia 16-2 1949. fiP v  d» 
João Cordeiro dc Araújo < 
Eíigenia S-iles ide Araújo,

— • Elza Pinheiro de Assis 
nascida no dia - 4 5 1946, lilhu 
dc Joagta Gomes de Assis;

—  W altcr Dantas Cabral, 
nasiido no dia 12;2,1949, fi
lho de Jeronimo Dantas Caf 
Ural e Maria Izabel Cabral.
■ —  Franrisco Varela Barbo*. 
;à , nascida no día 103 1942. 
filho, de José Belo Barbosa e 
Jtilia Varela Barbosa.

; l;—-- CJovis Oiintp da Silva. 
•.nBácido no dia 13,3 1949, fi- 
hb de’ Manoel Oli.pto da Sil
va e'M aria Ferreira da Cos- 

-t-x.'
bosa, nascidas., respectivàmen

—  Olga o Alba Varela Bar 
te em 6 4 947 e 12 9 1948. fi
lhas dc José Belo Barbosa e 
Julia Varela Barbosa.

—  Maria das Grejas Araú
jo, nascido no dia 3 3 1949, fi 
lha de Matias de Araújo e 
Maria Coelho de Araújo.

—  Francisco de Assis e 
Maria da Conceição Silva  
filhos de Severo Cardozo da 
Silva e Maria Madalena Sil 
va, rar-cidos respectivamen
te em 26 5 943 e 18.2i.945.

—  Francisco Canindé e 
Delfir.a de Luz Freitas, íi 
lhos de Maria Leonor de 
"-e ita s , nascidos em 7 4 937 
e 7'3| 940. respectivameivfe.

—  Genival Francisco e Sin 
vai André de Souza, filhos 
<fe Afonso André de Souz-a e 
Jrana Medeiros de Souza, nas 
cidoc respectivamente, cm  
5 7 41 —  13 10*43 —  e 5,1.0:45 
OBITOS:

M arlene Evangelista . de

(Conclusão da 2a Pagina)
nos convertidos em instru
mentos de amparo dos seus 
interesses .mais vitais. O sim 
bolo da unidade nacional só 

oderá ser convertido em  
realidade feo dia em que u -  
ma elite d? homens de go
verno, ee dispuser a organi
zar a fundo 3 ' vida municipal 
am fundamentos de • nivteis 
civilizados. Pense-se só nisso 
2 se ediíiquem os brasileiros 
No Maranhão, só existem  
jcís médicos para toda a re
de dos seus municípios. Qua
tro desses doutores sé encon
tram na,cidade de Çaxiaç. 
Quase tcòo o íniérior do pais 
r.oirc em estado do bárbarie. 
Millrare.; de íunciunavios pau- 
lísfas/'qae ífeveriam dcúpar 
os seus posto: no interior, 
dali desertara para viver cm 
comissão, fora dos cargos, na 
Capital -do Estado. Nada dis
to se encontra’ em harmonia 
com as leis da vida de rela- 
pão, com os' pritrcípíus de so
lidariedade.. , mediante os 
quais devc.emox construir o 
Brasil verdadeiro.

O município õ a medula c a 
rida social, política e ocono- 
mica da nação. Eu nao que- 
o com isto conceituar quo a 

sua autó-detefminaçao atin- 
a  as raias quo os puristas 
lo munícipalismo pregam em  
•íngua solta, para terrr.es oon 

nélhcs municipais! praticando

destemperos que envergo
nham os anais da, vida repu
blicana deste pais. Estimula
dos pelo exemplo deplorável 
que passou, sem rubor no 
Congresso, ou seja o do au
mento dos subsídios, cente
nas de conselhos municipais 
andam pretendendo distribuir 
entre si até 10 e 2 0 A  das es
cassas rendas de Sua.; comu
nas. Qual a economia comu
nal que suporta tão pesado 
encargo, a fim dc que meia 
ou uma dúzia de cidadãos s" 
entreguem á liberdade de di 
7cr tolices, cu quando não 
as dizem o que à pioh as fa
zem. asiin regiamente pa
gos pelo suor do contribuinte? 
Exprime a autonomia munici
pal uma necessidade, até por
que na diversidade e na des
centralização administrativa 
encontram-se dois fatores do 
florescimento da dívida do 
pais.

A nossa .ultimã Assembléia 
Constituinte, criou o municí
pio num pé de pujança eco
nômica, do qual se via ele in- 
jústamente excluído ao lado 
da União" e ; dás - pxovineias. C 
;; 4°  do Ari. 15 e ;o ar ligo 29 
da Constituição de 43, atri
buem ás finanças municipais 
unia folga como elas jamais 
conheceram. Agora o que se 
torna indispensável é que o 
exercício da autonomia bem 
remunerada não redunde, co 
mo já vemos acontecer, em 
varias comunas, no direito de

esbanjar o aumento de renda j drt>s, o provincial e o ne»cio- 
lhes foi concedido pelo i uai. Quantos serviços publique

legislador constituinte para 1 

promover ó bem-estar das pc | 
ptífáções munieimais.

O ideal de outonoiria ná" 
é o issolacibnísmo estaque, 
isento de responsabilidade 
para a sombra dessa atitude, 
o caciqüismo municipal locu
pletar-se em seu proveito de 
somas que tém outra finali
dade que no tarifar eonse. 
lheiros a 5, 8 e 10 mil cru
zeiros, por trabalho;; legisla
tivos os quais c.ri rada dife
rem da dixsipação do Congres 
xo Naciòiíal. Devem <>s muni
cípios promover conferências ■ 
cor.ro t : 1 1. e n que se reunem 
presentemente os seus chefes 
de executivo. Elas dao 
ensejo a que sc articulem 
planos tendentes á organiza
ção regional, e á unificação 
dos municípios nos dois qua-

cos comuns (as estradas para 
começar), não deverão ser 
coordenadas no plano do en. 
féiidlmfciito coletivo fundados 
na assistenvia técnica e fi
nanceira, não para uma uni
dade ,senão para quinze ou 
vinte delas? Na cooperação s 
indispensável que resida a 
cl u e  de um movimento mu
nicipal sadio, bem orientado, 
visando a impedir quo o prin 
cipio de autonomia nao dege
nere na xua caricatura, come 
deploràvelrrentc se çonstat? 
epi varias comunas brasilei-
í í b.

Seria um desastre irrepará
vel sc perfilhássemos a tese 
subalterna de que autonomia 
quer dizer isolamento muni
cipal, cada município viven 
do para si e por si e com o 
direito' de dissipar os recur-

ex lados. Cogita-se atualmente 
de tomar providencias imedia- 
va> para prestar socorros de in
verno a esses refugiados.

E esse, era suas linhas gerais, 
o acordo sobre a Palestina que 
se está processando em Paris c 
nas negociações em Tel Aviv e 
Aumian. E’ evidente que não 'se 
pode ter certeza, a esta altura 
ainda delicada das- negociações, 
que toclas as condições acima 
esboçadas sejam acedas pelas 
duas partes, mas parece prová
vel, á vista das informações re- 
cebidas, que o acordo .definiti
vo não será muito diferente do 
que acima se indicou .

que, o ato, dji c:r 
to da Stá c-ra

sos importantes que ,á União

Acabe conias
Noíüntar^ Sinfa*se .rÍ5ipòV,os dias da unidade bra 

MÚitOS AnÕS Mais Jovem 4ilclráNestVriam contados. Ca-
IcvantArJas ou micvõos. no- T̂.O jtt di^C O, atual prSSlCieil- 

turhàR, ;U'4A« -i:«. r̂ úItiOR o«Brajytii.ütàdTiA ' > . . .  , - . ti „
• iiíi uriua, tltrf- n« batt*. da t «Dinlu dorsal, tc , "RO- 'IT^-iniClplO €Stcl • O PO-I

uri' de. pnmtirid .ymr a-orgarri-
?:uli j  je r iGtffrrnitlade u:\ pr«>«tat.A. T12C !0lltlÍ” . SOU DEpCl,
i .>?u jil.i ii' iulj ; mn t i c i a i s  ijnpt)rtante.« ( 1 * ^ T . .
ór gà- i . ü -<• f»aru controtar êstc j P ortan to , J SCI* H priD IG ira i l -
trauítõriH - t* restaurar rapidamente .1 , , — í . ' . , , . ,
s túdti <;•<j vi2 >r. «i'.h <». « «, tratftmeitto -DD3 C>? .Ll^vCVUaÇâO. C-c.* IOxC a^
cientifica cliatuadu í^ogfsrta. \I«smo que  ̂
st*ir so|rimento antigo, g.irantirno.4 v
que R ogena <i aliviará, re\ igorizando sua —------ 1-----------—----------------
glândula prostática e fazendo com que 
V. se airtt-a muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquír farmácm. Mossa tu -  NF.GADO VISTO AOS

da unidade do pais.

rantia é a sua melhor proteção.
ry?i o »  —  indicado no trs- 

lamento dc pi-osta- 
tites, uretrites e cistjte#

PASSAPORTES

Souza, de 1 ano de idade. f>- 
‘ha de João Evangelista de 
Souza e Letice Ba.ists 
Souza;

—  Maria das Graças Bor- 
nardina, com 4 me -es de : ’ i- 
de. filha de Domingos Ber- 
nardino de Andrade e Eineri- 
;a Cabral dos Santos;

—  Pedro Bertol-lo. com 79 
anos de idade, filho de pais 
ignorados; o

—  Jcté do Nascimento Fi
lho, com 6 ' meies dc idade, 
filho de José do Naschnentu 
e Margarida do Nascimento,

FSCGLA INDUSTRIAL DE NATAL
Divisão de Seleção do DA SP

A  Divisão de Seleção do D .A .S .P . avisa po.* in-er- 
medio da Escola Industrial de Natal, que estão abertas as 

scriçccs para Concurso de Escrivã# de Coletcrias do Mi- 
l isterio du Fazenda r.o período dc 7 dc março a 6 do n-aio 
■ roximo c Prova de Hatilitaçã* para Radio-telegrafista 

C BS; Por motivo superior não será atendida nenhu
ma informação por telètone.

LONDRES, 22 (U ? )  
embaixada norte-atrmrien 
revelou que, obedecer.qo 
fWrdráção dé Washington can
celou os vis os já concedidos 
a vários delegados britan: 
m s ao Congresso Cultural <* 
Cientifico rela Paz Mundial, 
em Nova York. SS« eles. 
r.cvelista Louis Coldine o e: 
rrítor e cientista Crowtlier e 
o professor de fisica, John 
Berr.al.

Entretanto, o consulado de 
Liverpócl roncertcn visto í 
outro delegado, sr. C>slaf Sta- 
pletvn, _  __ .

{Conclusão da ultima paj.) 
foi dada a palavra aos delega
dos de partido falando em pri
meiro lugar o delegado pesse- 
disla deputado Manuel Vare
la ene diz scr improcedente a 
pre u minar levantada por que 
de acordo com o art. 119 da 
Lei Eleitoral cabe recurso de 
ato,, resolução ou despachos do 
presidente, dentro do prazo de 
48 'heras. Falou tam-bam o d«- 
legado progressista G&stáo 
Correljj argumentando que na 
especie não houve ato que po
de-se haver recurso.

Ainda cor.i a palavra o juiz 
João Maria chiaieceu que sua 
preliminar tinha cm vista n- 
rasces do recorrente que diz 

to. da entraga do, extra- 
a diplohiação. 

Rqst.-i.va julgai1 se c- se ato era 
diptomação oçt não.

O Procurador Regional opi
nando di? qtre a entrega f 01 
dc clíplonia e não extrato da 
ata. Certidão da ata qualquer 
cidadão podería pedir pagan
do uma taxa determinada em 
selo federal. Entretanto o ex
trato de ata solicitado pelo sr. 
Kerginaldo Cavalcanti fora ex
pedido gratuitamente, como 
srat.iitamente é fornecido o 
diplotu^ ao.- eleitos e prou li
mados. Assim não teacio sido 
t roo!amado não podia receber 
o diploma que desta forma e 

ega! e inconsequente. Assim  
'opina, pela rejeição da preii- ’ 
minar.

O prhreho a votar sobr» a 
preliirinar foi o juiz L-ns Ba
hia. Diz entender que todo o 
juiz (íevs exanvnar se o reemi

tem cabimento ou não. Se 
r.ão tem, sa se trata de um tri 
'-ur.al. levanta uma pi-eliminat- 
■»(> não cabimento ao fecurso. 
Como relator examinara deti- 
''a.r cnte o processo e chegara 
a conclmão que havia pleno 
caM rento <Io recurso do des
pacho da presidência. Votava 
cpntra a preliminar.

Antes rorem <le terminar 
seu voto fez urna digressão so
bre o parecer do procurador 
quanto a certidão que poderia 
ser requerida e o diploma. 
Bistinguia entre extrato da 
ata e certidão da ata. O extrs- 
f o da ata era uma eousa que 
só poderia ser requerido ror 
alguém que tivesse sido eleito 
é proclamado. A certidão da 
*ta qualquer pesso» poderia 
requerer. _ j

È ¥  .

Ee o sr. Kerginaldo Caval
canti não foi eleito e se não 
foi eleito consequentemente 
r.ão foi proclamado, não tinha 
direito ao extrato da ata g e 
ral para servir de diploiru. ;

A  certidão dn ata não pod a 
scr negado .O extrato da ata 
concedido habilitava-o a assu- 
n Ir mxa função e isto sem qar. 
fosse econfc o ri dame nt í  eleifc* 
-t trocíamadõ.

Vota va i cio des cabi
mento da preliminar.

U iuir Favachc Neto vcit»--- 
do em seguida, eir.ratou a vo 
iação. Ace tara a yfeliminar 
ovo lambem reguida * 

aceitava o dts. Canmdc dá 
Carvalho. O juiz João Mariir 
vutah.Iõ em seguida, ratificou 
a .preliminar levantada. Tra-i 
vr.rios documentos paia cpnt>- 
' orav seu ponto de vista' 
(.'ui.nto a ncce. sirade de pro
clamarão dos e le 't o t ã o  rei- 
teradamente levantada por di
versos juizes e pelo proprio 
procurador, leu trechos de atas 
em cua o IRE .iá decidira an
teriormente. por proposta do 
,;cíz Lins Bahia e do proprio 
Moeiirador Regional. A ata 
Ce 5 do julho cio ,1947 não di
zia ex]Tc tainc-r.te quais os 
eloltols! Dera arenas o:; reiul- 
tados alçanrados. Po-- isso a 
presidência do 3 RE não entie- 
gara i.rediatamente os respec
tivos -diplomas, o qoe tora ;rr>- 
tivò >de rcclnmaf tes da Procu- 
i r . De-idindo -e5- a iec‘a- 
inyâa o TSE determ nara que 
a-.ite:a ala fora de in-oclamn- 
cã-J e ci.ue o TRS dever a on- 
trccau imediata rente os di- 
. totfcis:

•7j::i íir.a’.izan..o. depois de 
-  ■ r » ;  atas topicos a respei

to. clie não cabia ao rres'den-. 
te do Tnbur.al negar, o pedi ., 
do do sr. Kergir.aido Cavalcan
ti uma vez que, era publico e 
notorio no TRE cv-e o suplen-; 
te reii.naí Dantas tivera o seu 
regi' tro cance ado. Votava pe-> 
ia preliminar.

O ultimo a votar, aliás de 
rodo rápido, foi o juiz Eu rico 
Montoncgro. Rejeitava a pre
liminar, acompanhando o voto 
do ju‘ z Lins Bahia.

Eram 16.30 cuando o presi
denta Dantes Sales proclamou 
o resultado. O Tribunal, por 
maioria, preliminarhichte re
solveu não tomar conhwimen 
tu do recurso.
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Crônica social
ÊXITOS NC C O M E R C IO ...
Ntel < ' í'

f u i  levar também o meu 
abraço a José Alves tios San
tos que regressou de Recite.
Não só pelo prazer de trans
mitir a um amigo o agrado de 
Uíá novo encontro. Mas, so
bretudo, pela organisação co
mercial que acaba de deixar 
na capital pernambucana, i na
dador, ha apenas cinco anos, y tCj funcionário das Do 
de uma casa em Natal, que se ,] Tsauéa Mirar
tornou uma das mais conheci
das pelo vulto dos negociós e 
fllncéritíade das transações, já 
U|íõra suas atividades sc desdo
bram num solido ramal que 
ajtitige outro Estado. Adqui
rindo ;ú  comercio os conheci
mentos de toda a seriação de 
süas atividades, desde os deve
res limitados de simples empre
gado até a expansgo do cargo 
df- gerente, chegou, por cir- 
cftustancias talvez não previs
tas, a ser o chefe de uma gran
de firma .

' w * --
.Eas* grande firma e Santos 

&  G ia., onde José dos Santos 
•sncontroa nos seus treis filho.- 
o que tra necessário para aju
dado a v encer: trabalho, inte
resse comum, honestidade, 
perseverança, ideal. Alem dis- 
s j ,  um ir ge feito no trato dos 
negocios e isento de manchas 
e  duvidas. A firma progrediu 
e de tal maneira prosperou que 
Cm menos de cinco anos abriu 
caminho a uma nova iniciati
va ou seja a um prolongamen
to na grande cidade de Recife.

Da capital^ do nordeste re
torna agora José dos Santos. 
A s homenagens que recebeu 
demonstraram muito bem as 
simpatias com que os seus ami-

sua residência, á rua Meira e 
Sá- n° 169, o sr. Alexandre de 
Souza Duartej de profissão 
marítima, deixando os íteguin- 
tes filhos: D . Fiancisca de 
Souza Duarte, profèssora em 
Areia Branca e esposa do sr. 
Sebastião Duarte; d. Maria 
de. Sousa D .arte, esposa do 
r. Francisco Sevenano Du- 

j.rie; Antonio de Souza Duar- 
as do

Borto; d. Isaura Miranda Du
arte, viuva do sr. Arlindo Au
rélio de Miranda; e a srta. Se- 
verina de Souza Duarte, do 
jomercio desta praça, todos re
sidentes nesta cidade, e 2 1  ne
tos e 1 bisneto, rendo o mes
mo socio da Irma Vlade dos 
Bassos e da Liga C, aária.

O extinto que era í. r to e.s- 
timado nesta capital! U : seu 
sepultamento realizado á„ 16 
uoras, com grande ácompaniia- 
mento de parentes e amigos.

—  Faleceu no dia 16 do cor
rente, na cidade de Florania, 
onde resid i há vários anos, o 
ir. João Praxedes de Medei- 
ros. 0  extinto, que contava 73 
inos de idade, deixa viuva d. 
Tercza de Menezes Medeiros 
i os seguintes filhos: Edgardo 
ie Medeiros, auxiliar da firma 
Arlstofanes Fernandes, em 
Santana do Matos; Euripedes 
de Medeiros, sargt. da Policia 
Militar, servindo na 3a Delega
cia de Policia; Pedro de Ratis 
Medeiros, sargento da Aero
náutica; e a sra. Seyerina de 
Medeiros.

Seu sepultamento verificou- 
se na c-idade de Florania, r.a 
tarde do mesmo dia, com gran
de acompanhamento de amigos 
e parentes.

Grande temporada! de futebol e basquete
Somente a 3 de abril o inicio
do sul-americanotde futebol

• IHoje, no campo do Botafogo, o treino publico 
do selecionado brasileiro-Outras noticias

os acompanharam os passos 
da sua jornada. A neva casa, 
dç que José dos Santos tam
bém é chefe, constitui no in
tenso comercio do Recife uma 
unidade que se apresenta den-
f.ço da mcsma conduta da de 
Natal. Não lhe custará a con
quista da posição definida <- 
firme na concorrência a que sr 
entrega. Para quem - consoli
dou em tão pouco tempo unia 
verdadeira vitoria na vida t-o- 
Taercial só tem a esperar de
la que o acompanhe no cami
nho de seus novos horisontes.

DANILO

O PRECEITO DO DIA
AGÜA, VEICULO I)E 

DOENÇAS
Desde épocas remotas se 

áfrifnti á água usada na ali
mentação a propagação de cer
tas doenças. Estão neste c-aso, 
entre outras, as febres tifiea 
e pr.ratifico. Hoje está com
provado experimentalmente 
que a água de consumo é um 
dos fatores da propagação des- 
sáè moléstias.

Evite as febres tifiea e pa- 
ratifiea fervendo ou, pelo 
menos, filtrando a água des
tinada a beber. —  SN ES.

ANIVERSÁRIOS
HOJE

Senhores
Ukslio Otoni, funcionário da 

Companhia Nacional de Nave
gação Costeira e figura de des- 
iaque em nossos me o.: esporti
vos e sociais.

—  Acadêmico Francisco 
Táumaturgo Fernandes, resi 
dente no Hio de Janeiro.

Mozart Palacio da Cama- 
ra, comerciante nesta praça.

—  Professor Joaquim de Fa
rias Coutinho, elemento de pro
jeção em nosso magistério. 
.Senhoras

CIj Pedroza. esposa do sr. 
Silvio Pedroza, prefeito desta 
capital.

•—  Irene Vilar Sena, esposa 
do sr. Teodulo Sena, comer
ciante e proprietário nesta ca
pita! .
Jovens ' -  *

Eduardo Ribeiro Lustosa 
aluno do Colégio Santo Anto- 
» o  e filho do sr. Alberto Lu - 
tosa do Rego e de sua esposa
4 . ,  Àrlete do Rego Lustosa. 
Senhoritas

Soma Trindade de Arauro 
.filha do s r .• Sebastião Fel'r dc 
Arspljo.

—- Ànielia de Lima, liiha de 
t r .  Antonio Cardoso de Lima 
e de sua esposa d. Maria José 
de Lim a. «t% rf
Crianças " ;  Y

3£ozaniía, filha do sr. Mb- 
23it palacio da Camara, pro
prietário resta cidade, e de 
eua esposa d. Anita Palacio 
da Camara.
-;-77 Maria José, filha do sr. 

José Lindolfo Gomes Vidal, 
agricultor no trunicipio de Pa
dre Miguelinho.

—  Ines. filha do sr. Nelson 
dq AJarea e de sua esposa d. 
Teièzinha de Abreu.

Carlos Timoteo e Zelia 
Maria, filhos do sr. Geraldo 
Timoteo Silva e de sua esposa 
d. Raiirund- Rodrigues Silva.

. ,, Carlos. Éugenio, filhe do 
f r , José Melo de Castro, do 
eomeiaio desta cidade, e de 
sua , crr.osa <i. Carmen Arlin- 
Cla d:. Çastro.

ALÉ CJlMENT OS 
Falecífh na manhã de on- 

, ttm, ii. ;a  capital, ás 3,25, em

MISSAS *1
Tereza de Menezes Medei

ros, Edgardo de Medeiros, Eu
ripedes de Medeiros. Pedro de 
Ratis Medeiros e Severina Me
deiros, viuva e filhos, convidara 
seus parentes e amigos para 
assistirem a missa que manda
rão celebrar no próximo saba- 
do, na igreja de São Pedro, ás 
6 horas, pelo falecimento de 
seu inesquecível esposo e pai 
João Praxedes de Medeiros.
-------------------------------------------- «I

DR. JOÃO TIN O =  
CO FILHO

MEDICO PARTEIRO  
Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias óe Senhoras, Diatermo 

Coagularão, Ondas Curtas 
Tratamentos genecoíogicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Rian —  
Rna João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

RIO, 23 (Meridional) —  
Embora surpreendente, a no
ticia espalhou-se rapidamen
te: o campeonato sul-ameri
cano sofreu novo adiamento, 
por mais uma semana 

A  noticia divulgada ofici
almente pela CBD apresenta 
como justificativa dois m o
tivos: a coincidência da data 
de abertura do certame com 
a realização do Circuito da 
Gavea, e o fato também de 
os trabalhos de ampliação no

estádio do Vasco não estarem 
\roncluidos até domingo. Des
ta sorte, somente a 3 de abril 
teremos o inicio do certame 
continental.

O adiamento dará também  
ao selecionado uruguaio ma ir 
alguns dias de preparo, ago
ra -que está decidida a suo 
participação.

SER A’ DECIBÍDA HOJE  
P A R U C IP A Ç À O  DA  

ARGENTINA

A

Regressa á esta capl 
tal o zagueiro 

Black Jones
Acha-se de parabéns c 

“Riàchtíélo A. C .” com o re
gresso a nossa capital do za
gueiro Buck Jones, que há 
poucos meses havia sido trans 
ferido para a capital da Re
publica.

Agora, novamente, contará 
o clube da jaqueta alvi-ce- 
leste com o seu zagueiro que 
aqui chegará ainda este mês.
!■ ........... ............................... !
t Fraquezas em geral? i 
| VINHO CREOSOTADO

(Silveira) I

RIO, 23 (Meridional- —  
Crescera, agora, as esperan
ças de que a Argentina ve
nha a participar também do 
sul-americano de futebol.

Hoje, em Buencs Aires, ha
verá importante reunião dos 
dirigentes da Asociação de 
Futebol da Argentina, na 
qual será decidida a partici
pação dos portenhos no gran 
de certame continental.

TREINO PUBLICO NO
CAiVIP.O BO BO TAFOGO

Rio, 23 (Meridional) — , 
Tocas as providencias já fo
ram tomadas para p treino 
de hoje dos brasileiros, no 
campo do Botafogo, com en
tradas pagas.

j L E IA M  O i' 
i “Diário de Natal” I

O exercicio terá >a duração 
de 90 minutos, iniciando-se 
ás 21 horas. Os quadros en
trarão em campo com a mes- 
ma constituição que apresen 
taram no treino de domingo.

Os Aspirantes do Fla-Flu’ 
íafão-u. preliinar. .

CHILENOS E BO LIVIANOS, 
NO RIO

..R IO , 23 (Meridional) —
Chegou, ontem a ultima par 
te da delegação boliviana ao 
sul-americano. Também já se 
encontra no Rio desde ontem, 
a delegação chilena.

Fundada a LigaCuiraiS' 
n o v e n s e  de Desportos1’

_ No ultimo 10 de março, os 
esportistas de Currais Novos 
fundaram a “Liga Curraisno- 
ver.se de Desportos” congre
gando quatro clubes: o Seri-’ 
dó Esporte Clube, o Brejui 
Esporte Clube, o São Francis
co Futebol Clube e o Poti
guar Esporte Clube.

A  novi liga pediu filiação 
á Federação Norte-riogran- 
dense de Desportos.

Foi eleita a primeira dire
toria a qual ficou assim cons 
tituida:

Diretoria de honra: Desem
bargador Tomaz Salustino 
Gomes de Melo, Industrial- 
João Alencar e Coronel A -  
proniano Pereira.

Diretoria efetiva: Presiden
te: Wladimir Limeira; Vice- 
presidente: Raclir Pereira de 
Araújo: 1° Secretario: Osval 
do Medeiros; 2o Secretario: 
Francisco Xavier; Tesoureiro: 
Celso Luiz; Orador; Josnilo

de Paula Rego; Direto# de 
'Esportes: José Bezerra de 
Araújo.

Toma assim novo impulso 
o futebol eurraisnovense, a- 
gora projetado no âmbito es
tadual. com a exibição do 
"Seridó” , campeão seridoen- 
se, nesta cidade, contra o 
Atlético no proximo domiago.

Teremos e m p a ta ! na próxima 
semana, o Sport Ciube de Recife

A temporada pebolisticu -de 
1949 vai ser iniciada dc- ma
neira bastante promissora.

Depois da exibição, domim  
mo, 27, do famoso quadro dr, 
Seridó Esporte Clube, frente 
ao conjunto reforçado de A- 
tletico, teremos no cfomingr 
seguinte, dia 3 de abril, o ser 
sacional e esperado encont-e 
inter-estadual entre os qua
dros do America, campeãc 
natalense, e do Esporte Clu
be do Recie, campeão per
nambucano.

Paro. um publico que ha 
muito não vê futebol em Na
tal, a noticia desses dois jo
ges é deveras auspiciosa. E’ 
que depois de um longo pe
ríodo de inatividade, vão or 
esportistas tomar conheci
mento de qué ainda temos 
futebol, com a realização de 
uma partida cuja importân
cia é indiscutível, bastando 
dizer que reune as forças rna- i 
ximas do isoccer” de Peruam

1 campeão naTilenss Féái&are- 
' cera ã 3 d e ' abril em Colidi

do Rio Grandebuco e 
Norte.

Não só esse fato, mas a :.i 
cunstancia também, de que

lc

ções de elevar o nome espor
tivo de nossa terra asseguram 
de antemão, o exito’ da ini
ciativa do grêmio rubro, çm 
trazer á nossa capital . para 
uma unica exibição ,o qdàdro 
do valoroso Esporte Clube de 
Recife, campeão de terra e 
mar.

JOGOS DE b a s q u e t e b o l

SimultanèaVnente com a 
temporada de futebol tere

mos uma temponáda do búla 
ao ácesso "poís '6  rubTo-negro 
pernambucano trar á • -1ambr;m 
a Natal o seu quadro de bas
quetebol.

Duas exibições farjjo os per 
nambucanos, sendo a primei
ra centra o Santa Gruz; cam 
peão da cidade, e á Segtmdu 
contra o selecionado da_ ̂ Fe
deração Norte-Riograndense 
de Basquetebol. ' tu

Os preparativos, pára 1 os 
jogos de bola ao cesto, 'que 
se realizarão na quadra ilu
minada da AABB. continuam 
animados, prevendo-se, igual- 
mente, um brilhante exito.

Exibir-se á, domingo, nesta capital a e- 
p p e  da Seridó Esperte Clube

0 campeão de Currais Novos concíderá revanche á 
“ Caravana rubro-negra” —Interesse desusada'-nos nos
sos meios esportivos pela apresentação dos seridoenses

Am erica e A tlético  
em preparativos
O  motch^treino de hoje, no es
tádio Juvenal L a m a r t in e

America e Atlético esião 
cm animados preparativos 
para os importantes compro-

—  A V IS O  AO  P U B L IC O  —
A direção da Estrada d« Ferro Central co Rio Grande 

do Norte, torna publiro que, a partir de 30 do corrente o 
trecho de Itaretanva a Pedro Avelino será servido por 
mais um trem mixto.

Alem das segundas e sextaS-feiras o M R-5 trafegará 
nas quartas feiras regressando nos dias imediatos obede
cei d.o o horário dos dias supracitados e sob prefixo M  B -6 .

A todo psdal subiu
paulo à montanha...

Quaker dá  forças

para qualquer façanha f
m

Há tanta sustância natural 
neste delicioso alimento 
que muitas pessoas depen
dem quase que exclusiva
mente dele para prover o 
organismo da necessária 
energia. A Aveia QUAKER 
garante 3 elementos vitais: 
valor nutritivo, proteina e 
vitaminaBl. QUAKER é o 
alimento mais saboroso do 
mundo paia a refeição 
matinal.

missos de 27 de março e 3 de 
abril.

Como se sabe, o grêm io'a- 
tleticaiio medirá forças com 
o esquadrão do Seridó Es
porte Clube, proporcionando 
ao publico um sensacional cc 
tejo inter-municipal, enquan 
to o America, defenderá o 
prestigio do “soccer” natalen 
se frente ao campeão pernam 
bucano, o Esporte Clube de 
Recife.

A  iarrna americana, ao oon 
trario do que müitos imagi- 
r.-ani, está numa forma abso
luta, mostrando-se Acosta 'ple 
“•amente confiante numa bri
lhante atuação dos sers pupi-

O Atlético lutará para man 
r ■ a hegemonia do futebol 

do Es ado, diante de um qua
dro do interior, que vem, 
.liás credenciado com espe- 
■ uéulares t.riunfos. inclusive 
sobre uma caravana organi- 
•ada pelo rubro-negro.

Hoje, novamente ,america
nos e atleticanos estarão ern 

eco, ajustando as suas equi
pes. anunciando-se e  presen- 
:i de novos elementos entre 
• r:bro-negroo.
O treino será realizado sob 

: i ■!-•: dbr.' refletores, com ini
cio ás 20 horas.

, A  apresentação.' domingo 
proximo, em gramados nata- 
lenses do poderoso conjun
to "do Seridó Esporte Clube, 
de Currais Novos, vem des
pertando as atenções do nos 
so mundo esportivo

O campeão seridoense, au
tor' de notáveis façanhas nes 
seus dominios, onde tem sido 
derrotados quadros não só 
desta capital como de Macai- 
ba, Santa Cruz, Ceará Mirim. 
Baixa Verde, Jardim do Se
ridó, Caico e outros muniii- 
pios, vem agora a Natal con
ceder uma revanche ao A tlé 
tico, que ha pcueo organizou 
urna ‘'Caravana rubro-negra” 
e jogando contra o Seridó 
foi batido esphtacularmente 
pela contagem de 8x 1 .

O quadro curraisnovence 
possue em suas fileiras ele
mentos do valor como sejam 
Dudu, Cenema, Carvalho, Do 
ca, Patrocínio, considerado o 
melhor centro-avonte do in
terior, e Piloto, que retornan 
do á sua terra natal, vem se 
constituindo uma das figuras 
mais destacadas da ofensiva 
do Seridó.

Piloto trabalha na mina de 
j euro dos Irmãos' Alencar, es- 
| tando os dirigentes do clube 
| eurraisnovense empenhados

em apresenta-lo domingo, 
pois a sua ausência no qua

dro do Seridó constituirá ri
ma dlacuna impreenchivel,' 
diminuindo, consideravelmen 
te, o poderio do ataque, auc 
tem no defensor do Atlético 
e em Patrocínio dois elemen 
tos insubstituíveis.

A  DELEGAÇAO CHEGARA

£ ABADO
A  embaixada do Seridó Es 

porte Clube chegará sabado,

ás 18 horas, sendo Phesidida 
pelo sr. Alcindo- Gomes de 
Melo. , , .... >... i

Trará como cronista o nos
so, colega Vladimir Limeira.

A  delegação fiçffrá hospe
dada no -‘Hotel Bela Vista” , 
estando-lhe pi-épãrada, nesta 
capital, festiva recepção.

Numerosa caravana acom
panhará o q 
seridoense.

PREÇO DO DIA O P .1 0 ,8 0
M OORE-M cCO

' I I P '
•hvlORMÀCDALE” Esperado a 25 do corrente, receberá car

gas para Nova York * - - -• - • ' .
‘TvIORMACKÍTE" Esperado a ã de. Abril, receberá car

gas paro Nova York
PRÓXIM AS SAÍD AS DOS ESTADOS U M B Ó S

‘.MORMACRE-ED” Sairá de Nora -York a 27 de IVÍarço. 
■MOHMACLAPvK” Sairá de Nova York a 8 de Abril 
‘M CRM ACTERN ” Sàirá de Nova VoiÍF a 22 de ‘Abril

Mais inforrr.avões com

MOORE-McCOn^CK (KfiviGSÇftaj
RECIFE - SÃO LUIZ - BAHIA - RIO - 
SANTOS - BELEí.l - SÃO PAULO 
N A T A L : Rua Frei Miguelinho, !4

R U Y  M O R L . í R A - ^ a I
ro N U S  1943 • n u  c . t i X 4  r o g T A B  a?'

0 ^milagre de Leòifiidas”
Liquidado sexta fe ira , p e ife ita m e n ti apto safeaílt

o cre- j te, como estava prograpnado, 
ho ' Flavio % Pais Barreto,d cada 

ocorreu j scratch. Um peso morto ea: | pecti.vo, sce t̂or informaram á
porque uni- | reportagem que Leomoas es-

Quem não acredita em m i- , Uma atuação qne nao 
lagre ha cie ficar embasbaca- [ denéiava nunca jogm 
do em face do que
com Leonidas, que Flavio es- i Poços de Caldas.

com vontade de deixar co- ! camente participou do ultimo tava liquidado. Não.,apresen-tá
mo reserva de Leonidas na 
seleção brasileira. Leonidas 
fei convocado sem um moti
vo ponderável. Dizia-se ape
nas que o famoso jogador tíe 
outrora estava em boa forma 
tendo realizado atuações bri- 
lhaníçs no campeonato pau- 
li: tq. Mas nos dois joges con 
tra o Vasco, quando foi ob- 
cervado por Flavio já oficio- 
zamefitG. deíignaJo pa:-a téc
nico Mo scratch, Leonidas a- 
penas ntuóu diecrelamente.

treino. Velho já. cançado con j 
tur.dido e gordo, não poderia 
resistir nunca, como não rei 
sistiu a um confronto com 
gente nova e bem disposta, 
como Otávio. Carlyle e Nini- 
nho. E foi o que sucedeu. Por 
isto se estnnhbu que Leoni
das ainda viesse para o Rio, 
quando nem devia ter sido 
convocado. Mae veio, já que 
um hoínem a mais não acar
retava muita despésa. Na 
sexta-feira, vesperas do cor

tava cohdições fisioas nem  
técnicas satisfatórias. Eis que 
no sabado, Flavio declara 
que Leonidas melhorou e que 
até resultávâ num problema, 
verdadeiro milagre. Não? E se 
de fato Leonidas está hem fí 
sica e tecnicamente, é o maior 
centro avante do Brasil. Ain
da que seja dificil acreditar 
que um jogador com 88 anos 
possa estar ern'perfeitas con
dições fUicás- e teenicas co
mo há dez anos passados.
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rdtO>. PoiiÒdis.
D e p o r ta d o s  vá rios la
d r õ e s  para esta  capital

Colhau','otiitem, nogr-a re
portagem. junto ao investiga-

^ ' nòssa^^^ídade 
l  ande qtvmçro de , ladrões, 
geportadóí; de outros' Estados 

norte Entre, çsses lprapios 
chêgSddíV sé^ti-feiça, já 

|ram detidos dôis, inclusive 
ssunção, conhecido assaltan- 

de pensões.
« Disse-nos Assunção que 
jera de Fortaleza juntamen 

com mais tres, os quais 
|nda se encoçtram soltos, 

_Jn plena atividade. Adian-

Íu-Yios. ainda, haver encon- 
ado outros, vjpdos do Pará. 

garanhão, Paraiba e Perna*; 
iflico..
pAssunfêo que nos declara

is  spr elevado o numero de 
iSdrões em Nalal fora preso 
segunda-feira, pelo investi, 
gjtidor Celso Justino e o au-s 
jfiliar Romulò Gurgel.
T. Em rfcssa cidade hospeda

Í-sè rià pensão1 Sao Francis- 
de*'ohde furtara' uma re- 

! um. .\ençol, jqijrja toalha H  
riüesa' e outros ' objetos casei- 
# L . tNd sabadq. hospedara-se 
JXji casa de comodos 444 da 
i?F iVWrffãr dé"#etfl0g-nma te 
soura; um tapete, um chapéu 
de panó. uma toalha de mesa.

Maioria ' dos furtos foram  
erttregues ontèm na Secção 
de Roubos e Furtos, aos le- 
gitilpos donos.
V IA JA M  A N A T A L  POLI
CIAIS CEARENSES  

0  Delegado de Ordem So
cial recebera ante-ontem, te 
íegrama Aa policia de Forta- 
íjiza, cpmünicàndò terem via
jado para Natal o investiga
dor Gustavo Rodrigues, acom 
panhado de João Monteiro e 
Frèi Virgiflo, bs quais vêm á 
Natâí em perseguição de um 
frade capuchinho que havia 
deixado a batina e fugido 
com a importância de 25 mil 
cruzeiros do convento.

Pelo telegrama recebido 
não nòs foi possivel fazer um 
maior apanhado, no entanto 
sonbamos hoje pelo manhã 
que f  Dr. Aderson Lisboa res 
pondera aquele telegrama di
zendo não terem chegado a* 
Natal ós referidos investiga- 
dores-nem tão pouco ter sido 
encontrado o frade fugitivo.
x.-'
EFICIENTE DILIGENCIA  
DO DELEGADO DE 

CURRAIS NOVOS
Em dias do iftês de novem 

hro d o . ano -passado o sub-te- 
nèr.te Dento Manuel de M c. 
ferros. Delegado de Policia 
ac Currais-Novos, foi cienti
ficado por comerciantes lo
cais de (jue, tinha sido ven
dido a .diversas pessoas da-

Íuela cidade, certa quantida- 
e de tecidos denominado 

Organdi, dc. seda Suissa e 
procedendo diligencias para 
conseguir a pròcedencia. des- 
ebbríu ter sido dita mercado
ria perdida de um auJo-mis- 
to de propriedade do sr. Jo
sé Lins Lopes, conhecido por 
José Lucas quê'faz a linha 
NataVa. Macau, entre os mu- 
picipios de C eará-M irim ; e 
JajpUJ no lugar dènon.inadc 
Açudinho e achado' -ali pelo 
.fràbMh-ãdor Sèverino F,du_ 
apelo dds Santos, residente no 
njèsmb lugar.
;;Sevt4rino Eduardo depois 

iíe ocü f ar a citada mércado- 
ria, por rhais de um mês ven
ceu üli dez peças a pessoas 
residentes no municipio de 
CÚVrais Novos, que nessa e- 
'pbêàJ' tbáfeálhavaW) naquele 
lugar na Conservação 'de ea 
tjíàda de rodagem sendo a 
mercadoria revendida em di
versas’ casas de farhiliá'. da
quela cidade, onde a autori
dade àináa conseguiu rece
ber a importância de 7.2W
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cruzeiros equivalentes a 85 
metros do referido tecido.

Prosseguindo as diligencias 
a mesma autoridade ainda 
conseguiu receber nos muni 
cipios de Maeaiba, Ceará Mi 
rim. Natal e Barra de Santa 
Rosa, este ultimo no Estado 
da Paraiba, a importância de 
1 .1 1 2  cruzeiros provenientes 
de 12  metros do aludido te
cido e, apreender oito metros 
em corte, 10 vestidos já con
feccionados, bem aSsim um 
paletã de brim e duas 
calças de brim de linho que 
igualmente haviam sido per
didas no citado veiculo.

A  importância arrecadada, 
assim- como as peças confec
cionadas foram entregues me 
diante recibo ao proprietário 

o veiculo em questão e res
ponsável pela mercadoria.

O tecido procedia do Rio 
de Janeiro e destinava-se a 
firma A. Coutinho, da praça 
de Macau e importava o seu 
valor na quantia de 18,300 
cruzeiros. Em face das distan
cias a percorrer e das difi
culdades encontradas pela au 
-oridade, somente a 25 de fe
vereiro ultimo foi a mesma 
concluída com a entrega da 
mercadoria e respectiva im- 
aortancia.
ENCONTRADO O RELOGíO  
DE X IX IC O  PELO D ELEG A

DO 1)E CURRAIS NOVOS
Em dias da primeira se

mana do mês corente o De 
legado de Currais Novos, sub 
tenente Bento Manuel de 
Medeiros chegando á esta ci
dade foi informado pelo in
vestigador Arnaldo Barbosa 
de que em dias do mês de 
fevereiro tinha sido roubado 
do sr, Francisco Nogueira do 
Couto, mais conhecido por 
Xixieo e proprietário do C i
nema Rex. uni relogio de ou- 
ro com pulseira do mesmo 
metal, marca Omega, de pul 
so. com a inscrição F. Couto, 
r.-a chapa da pulseira, exis
tindo suspeitas de ter sido 
Albertino Flor o autor do 
furto.

O referido Delegado ficou 
na espectativa e no dia 14 
dò corrente tendo conheci
mento de que'um  indivíduo 
desconhecido havia trocado 
com Abdias Marques retiden 
te naquela cidade, um reio- 
gio' que por suas caracterís
ticas aquela autoridade, sus
peitou trotar-se do relogio de 
Xixieo. Intimado Abdias a 
sua prèsença, constatou real-

C o n c e ito s  d e p rim e n te s  
s o b re  a c a p ita l p o tig u a r
Insultuoso artigo do s r , Peter Johnson em revista da BSAA

Ha neste mundo indivíduo.- 
cuja melhor definição será. cer
tamente. o rótulo daquele rifão 
popular de "macacos em casa 
de louças", tal a inabilidade 
em conduzir um negocio ou di
rigir qualquer coisa. Em toda 
parte, "elrt qualquer família ou 
ent cada comunidade ha desses 
desastrados: a destruir num a 
b r ir .e  fechar dolhos. com sua 
leviandade, o trabalho pacien
temente executado pelos que 
congregam. pelos que aprox.- 
mam, pelos que constroem en
fim. A ' característica mais fla
grante desses caluniosos é sem
pre a arrogancia. fruto da sua 
imensa ignorância. Nem mesmo 
estão isentos dos seus desatina
dos os ingleses, gente compre
ensiva, ponderada, considerada 
como possuidora de peculiai 
bom senso e espirito liberal, a 
quem nos ligam laços de tradi- 
eionaj amizade.

E' o caso fio antigo radio-ope- 
rador Peter Johnson, um sujei- 
tinho mfatuado e pedante. E 
porisso mesmo não sabemos poi 
que. veíu ele ass-untir em Natal 
uma íunção fie certo relevo, co
mo gerente de uma emprêsa co
mo a British South American 
Airways. E’ claro que a laborio
sa comunidade bntamea não 
responder pelas leviandades 
proferidas ou escritas por um 
dos seus ocncidadãos paranói
cos.

Desde que chegou a Natal ô 
sr. Peter Johnson parece que 
por um recalque qualquer, en
trou a embirrar com tudo e com

mente ser o relogio procu
rado.

Em seguida procedeu dili
gencia e prendeu o indivíduo 
que fizera a troca com A b- 
di-as, o qual estava no lugar 
denominado Poço de Cavalos, 
dgquele municipio, onde resi
de a sua íamilia, o qual de
clarou chamar-se Albertino 
Neves de Menezes, conheci
do por Albertino Flor.

No inicio Albertino procu
rou negar haver sido o au
tor do furto porem trasido 
para Natal veio a confessar 
o roubo.

Expbsijão do 
Foto Clube

Conforme já tem sido divul
gado pela imprensa desta ci
dade, inaugurou-se no sabado 
► assado, a primeira exposição 
de retratos, do corrente ano 
em um dos salões da Cruz Ver
melha. promovida pelo Foto 
Clube de Natal.

Diversos amadores apresen
tara m trabalhos sugestivos.

O nosso colaborador Aure- 
liano Medeiros, Filho, um dos 
concorrentes ao grande certa
me, continua sendo bastante 
felicitado pelos quadros apre
sentados; que foram: D antigo 
e secular sobrado, onde residiu 
o Barão de Mipibu’, o cruzeiro 
da Matriz de S. José e um 
trecho da Praça José da Pe
nha. destacando-se um sobrado 
de fe;ção colonial, com mais de 
cem anos de existência. Essas 
ti-abalhoíj foram em dezembro 
do ano passado, fotografados 
na velha e lendaria cidade de 
S. José de Mipibu’, expostos, 
Huorit á curiosidade publica.

C L I P P E R .  « rádio dc maior aceitação 
popular. Hoje cm dia todos podem adquirir 
um rádio, graças ás facilidades de pagamen
to concedidas pelos distribuidores
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lRÁDIO '

' * * í

c
I ,

I

F.

R

PEDROZA, IRMÃO & CIA. LTOA.
RUA CORONEL BONIFÁCIO, 194

D R .  J A C O B  V O L F S O N
(G«rso 4* Aperfeiçoamento n» Argentina) 

OLHOS OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇÕES E TRATAMENTOS 

Ctanltorio: Praça João Maria, n.° 64 — fone: 1671 
^ÇjpmnKa»: — Da* 15 àt^^her**

todos nesta cidade. Não quere
mos contestar o direito univer
sal de liberdade de pensamen
to de outrem. Queremos apenas 
contestar o quanto de mentiro
so ha sobre Natal. publicado 
por èle numa das ultimas "Sta- 
tion News Letters” . boletim e- 
ditado mensalmeitte pela BSAA. 
Não tivesse o articulista a res- 

* ponsabilidade de uma gerencia 
da. BSAA. companhia hoje per
tencente ao governo inglês, num 
dos pontos de escala dos aviões 
da empresa, não daríamos mai
or atenção ao seu huntorismo 
barato, mesmo ^abendo que as 
"Station News Letters” consti
tuem leitura de passageiros que 
nos visitam, viajando em aviões 
da BSAA.

Para conhecimento e, também 
conclusões e julgamento dos 
nossos leitores, vamos transcre
ver, linha por linha, o que pu
blicou o sr. Peter Johnson.

Desde já, porem, desejamos 
acentuar que es-tamos em face 
de um elemento, de um hospe
de indesejável de permanência 
em nosso país, e a cujo respei
to solicitamos a atenção do Ita- 
marty. «

Eis o que escreveu, contra 
Natal, o sr. Peter Johnson:

— "Parece costume de arti
culistas da “ Station Letters” 
imprimir tom díverti.P) até mes- { 
mo nos mais irritantes inciüen- 1 
tes cotidianos, deixando em ge- f 
ral a impressão de que, exceto 
raras ocasiões, todos vivem num 
mar de rosas .

No que toca a Natal, ha fun
cionários que não fazem muita 
objeção à especie de vida que 
se é obrigado a levar aqui. En
tretanto, para ser honesto, de
ve ser salientado ha outros; fun
cionários que acham a cidade 
uma verdadeira írustaçao, ou 
mesmo, si me permitem, insu
portável.

E’ verdade que não- vivemos 
aqui nem sobrecarregados de 
trabalho, nem mal remunera
dos, assim como não temos mil 
e uma tarefas a realizar. A co
mida é abundante, não é difí
cil conseguir casa para morar 
e o clima, embora não seja o 
melhor dt> mundo, está longe de 
insuportável. Isto posto, é a vez 
de descrevermos em traços ge- 
táis o reverso da medalha.

Em localidade' onde não são 
tão raros os - residentes de lín
gua inglesa, a tendencia é logo 
ficar cansado de ver as mesmas 
caras de sempre, dia após dia. 
nem adianta vocé verificar que 
os outrps também estão cansa
dos ígualmente -da sua.

Os residentes mais antigos 
passem a mór parte do tempo 
de íolga no único hotel que 
existe, estabelecimento aliás de 
autentica quinta ciasse. O pes
soal da BSAA. todavia, costu
ma se entusiasmar por. essp pas-

ternas, o refrigurador e a cani- 
lização. que estavam apenas li
geiramente danificadas. O preço 
do serviço é 500 cruzeiros e sor
riem mui cordiais quando você 
tomar um choque elétrico mui
to mais violento que antes, na 
sua torneira da cozinha, que 
continua inteiramente seca.

Se você gostar de ver numa 
ilha deserta venha experimen
tar Natal, que embora não se
ja inteiramente cercada dagua. 
podería bem o ser durante a 
estação sêca. Do contrario, pre
fira os aviões que escalem nas 
grandes cidades, pois aí sua 
única dificuldade será pagar 
coma.

a) Petter Johnson”

Moví mento do Foro

Fundação do 
“ Centro P a 
raibano jj

CONSEQUÊNCIAS 
DO MATERIALISMO

(De um observador social)
Enquanto se noticia de Praga 

a prisão em massa de suspeitôs 
de espionagem, enquanto se sa
be, que na Polonia. foram con
duzidos á prisão numerosos ci
dadãos . suspeitos ao regime, sa- 
be-se que, na Hungria prosse
gue o espantoso julgamento do satempo e em breve se vê re-

Confovme estava nnunc ado, 
foi ante-ontem solenemente 
fundado o “ Centro Paraibano” , 
na aéde do Instituto e da Or
dem dos Advogados.

Estiveram presentes as se
guintes pessoas: sr- João Me- 
deitos Fiiho, srs. João Guedes 
Alcofoiado, Archimedes da 
Silveira Junior, Francisco 
Apo onio' Fernandes, Pedro 
Celestino de Figueiredo, Lin- 
dotío de H , M . Coutinho, Se- 
verino Bezerra Luna. Munoe.l 
Epan.inondas de Souza, José 
Lins Rolim Manoel Gomes da 
Silva, Antonio Lourenço Pon
tes, Miguel de Vasconcelos 
Barros, fieraldo de Almeida, 
Geraldo Amaneio Cavalcanti, 
Luiz Gomes da SilvaTJosé Lou
renço dos Santos, Gustavo 
Lourenço dos Santos, Francis
co An.ancio Cavalcanti, .Ma
noel Bati'sta Junior, Pedro 
Alexandrino. Pedro Alexandri
no Filho, Eugênio Bezerra O  
vaieanti, Jaime Nobrega, Ole- 
gario Costa e Manoel Menezes 
Cavalcanti, fazendo-se repre
sentar os srs .: dr. Celso
Aniancio Ramalho e Severiuo 
Alves da Silva. ,

Expostos os fins da reunião, 
elegeu a assembléia, por acla
mação, a seguinte diretoria
provisória:

Presidente —  Dr. João Me
deiros Filho; Vice-Presidente 
—  (João Guedes Alcoforado; P- 
Secretario -— Archimedes da 
Silveira Junior; 2o Secretário 
.—  Francisco Apolonio Fer 
nandes; Orador —  Dr. José 
Dutra; Tesoureiro —  Pedro 
Celestino de Figueiredo; Bt-

O juiz Arnaldo Neto, acumu
lando feitos das quatro varas 
cie Direito da capital presidiu 
varias audiências e proferiu os 
sçgumtes' despachos;

A  requerimento de Ernestina 
Caldas de An.orim e seu filho, 
mandou expedir precatória ao 
Supremo Tribunal f  ederal, pa
ra execução da sentença que 
condenou a União Federal ao 
pagamento da indenização dc 
147.519 crs. Foi advogado da 
autora o dr. Jessé Café.

—- A  requerimento do advo
gado da Fazenda mandou ex
pedir mandado e citação a 30 
devedores o erário estaual.

—  Condenou José Lopes de 
Sena á pena de 3 meses,de de 
tenção, gráu mínimo do art. 
129 do Codigo Penal, conceden
do porém sursis. O réu havia 
denunciado pelo então promo
tor Aderson Lisboa, por ter em 
julho de 1^47, no Alecrim, f> 
r.do Sabino Lopes da Silva. 
Foi deíemor o advogado Vicen
te de Souza.■

—  Concedeu autorização pa
ia que Alice Nobre possa con
trair um empréstimo de 5.000 
crs. na Caixa Econômica, di
vida que será amortizada á ra
zão de 200 crs. mensais, reti
rados da pensão de 400 crs. 
que recebe na Base Naval.

—  Julgou procedente a ação 
de investigação de paternidade, 
que Joana Ferrèira da Silva 
requeteu pelo advogado Tarei-
o Medeiros, para reconheci

mento de um filho, nascido do 
casamento religioso com Ab
dias Francisco de Pontes, fale
cido em 1945.

—  Na ação de alimentos 
promovida P01' Alice Aeioli 
Bezerra, p.elo adyogado Tarei-

O  Centro de ímpren= 
sa S. Â. vai adquirir 
mais uma Linotipo

Pará desenvolver a sua 
secção grafioa e auxiliar a 
composição do seu jornal, o 
Centro de .Imprensa S. A. 
vai adquirir mais uma linoti- 
P°-

Essa maquina custa CrS . . 
225000,00 á vista, e será paga 
com o capital que está sendo 
arrecadada dos acionistas.

Trata-se de uma delibera
ção da Assembléia Geral do 
Centro de Imprensa S. A . em 
15 de dezembro ultimo assun
to de que também se ocupa
ram os Conselhos Fiscal e 
Consultivo em suas reuniões 
deste ano.

1 bliotecario —  Lindolfo de l í .
M. Coutinho.

A comissão de elaboração
dos estatutos ficou assim cons
tituída: Coronel Jacinto Ta
vares, drs. Celso Aniancio Ila- 
malho e José Cavalcanti.

O lema da associação é tra
balhar para os associados, ten
do cm vista os altos interesses 
do Rio Grande do Norte.

Concretiza-se desta forma 
um velho anseio dos paraiba
nos residentes neste Estado 

A próxima reunião realizar- 
se-á no proximo dia 27, n#las 
14 horas, no mesiro local.

so Medeiros, contra seu mari
do, Antonio de Queiroz Matos, 

•condenou este ao pagamento 
da pensão mensal de 300 crs., 
para sustento de filhos meno
res .

—  Oferecida pelo promotor 
Boanerges Soares, vec-ebeu a 
denuncia centra- Julio Pereira 
de Souza e Severino Eugênio 
de Araújo, designando o dia 
24. ás 14 horas, para o. inter
rogatório de ambos.

—  Condenou Jorge Luiz da 
Silva a 2 anos e 8 meses du 
reclusão. O réu fôra denuh- 
ciado pelo promotor Boanerges 
Soares como incurso nas penas 
do art. 155 do Codigo Penal, 
por ter em novembro do ano 
passado, furtado varias joias 
da Casa Farache. Foi defen 
sor o advogado Vicente de 
Souza.

—  Absolveu José Barbosa e 
Adauto Florencio Domingos, 
que haviam sido denunciados 
pelo promotor Nogueira Fer
nandes na sanção do art. 155 
do Codigo Penal, por terem ero 
niaio do ano passado penetra
do num. sitio do capitão Fer
nando Leitão, para furtarem 
arames e cocos. Foram defen
sores os advogados Claudionor 
de Andrade e Vicente de Sou
za.

—  Presidiu audiência de ins
trução da ação de alimentos 
proposta por Georgina Morei
ra Bezerra, . contra Raimundo 
Feliciano Bezerra, sendo ouvi
das duas testemunhas e toma
do o depoimento pessoal da au
tora e do réu. São advogados, 
da autora o dr. Tarciso Medei
ros, do réu o dr. Antonio Soa
res Filho. Presidiu tanibcm au
diência da ação de investigação 
de paternidade cumulada do 
alimentos, requerida por Ma- 
Tia Quirino de Souza, pelo ud 
vogado Tarciso Medeiros, con
tra seu marido, João Batista 
de Carvalho, sendo ouvidas três 
testemunhas.

—  Julgou procedente a ação 
de despejo movida por Luiz 
Bezerra, pelo advogado Jessó 
Café, eontra Sebastião. Gon 
çalves, para desocupar parte 
ue um prédio que habita, na 
rua Frei Miguelinho. A ação 
foi proposta por falta de pa
gamento dos alugueres, sendo 
defensor do réu o advogado 
Paulo Luz.

—  Concedeu o beneficio da 
justiça gratuita a Abel Rodri
gues dc Carvalho, que preten
de mover uma aeão contra a 
.União, por ter sido demitido 
pelo presidente da Republica, 
do lugar que exercia na Dele
gacia Fiscal. Nomeou patrono 
o advogado Manuel Augu^o.

—  Homologou por sentença 
a renuncia de herança, feita 
por Pedro Raimundo de Paiva 
Barros, João Batista Barros, 
Antonio Ribeiro d  ̂ Barros, 
Maria Barros da Silva e Geral
do Ribeiro Barros, mandando 
que fosse a Geralria Barros 
Dias adjudicado o imóvel cons
tante do arrolamento de Ana 
Ribeiro Barros, mãe dos re- 
jiunciantes e da beneficiaria.
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cardeail Mindszenty. primaz da 
Hungria.

Este. como todos os pcoces-
is em julgamento na zona so

viética. só obedece ao critério 
político. ■ ao interesse imediato 
do poder. Assim, o arcebispo 
húngaro é uma vitima do ter
ror vermelho. Ele . representa, 
no seu martírio, a condenação 
ostensiva e brutal, do catolicis
mo, como ticou aliás períeíla- 
mente comprovado com a atitu
de do governo húngaro pedin
do aos paises que estão dentro 
da cortina de ferro que forne
çam*'informações sobre a inter- 
íeienciu do Vaticano em seus 
negocios internos.

Nestes últimos trinta anos. o 
comunismo sentiu a grande for
ça do poder espiritual, experi
mentou a sua capacidade de re
sistência, percebeu que o ho
mem' é, por natureza, um ani
mal que acredita. A lógica ma
terialista, por ardilosa que se
ja, por mais utilitária que se a- 
presente, jgmais pode destruir 
a alma religiosa, como voca
ção inata do homem. E' essa a 
razão pela qual o comunismo, 
como expressão maxima da 
concepção materialista da vida. 
procura repelir, por todas as 
formas possíveis, o renascimen
to do espirito religioso.

Vale assim como um simbo- 
bolo o julgamento do primaz 
húngaro. Para qüe ele se trans
forme num condenado, se usará 
para isso. de um processo re- 
quintadamente materialista. Di
ante dos ■ julgadores deverá es
tar presente, ao invés de um 
homem, dotado de liberdade e 
consciência, *-ufh pobre animal, 
deformado por sofrimentos fí
sicos pelo emprego de toxícos. 
Conforme diz o sr. Moris Fish- 
bein, redator, de um jornal ci
entifico americano, foi ministra
da ao cardeal Mindszenty. em 
Budapest. uma droga destinada 
a arrancar-lhe a confissão. Es
sa droga, conforme o articulis
ta. destrói. no paciente, a me
mória dos fatos mais recentes, 
fazendo que ela tique passiva- 
maiate ao sabor dos que o in
terrogam;

duzido aos seus proprios recur
sos.

Os cinemas são muitos, porém 
sujos e sem conforto. O teatro, 
adida peior e de qualquer ma
neira parece nos deixaram pa
ra traz nessa questão das boas 
companhias de ballet ou de o- 
peras. Embora o banho de mar 
ofereça agradavel contraste, até 
mesmo aí a gente se sente em 
jkjuco tempo cansado de sol e 
agua salgada. Mas. a caracte
rística de Natal mais enervan- 
te é talvez a perversidade que 
parece existir aqui contra tudo 
quanto pode concorrer para a 
existência civilizada. O chassis 
de mais de um veículo da com
panhia está sempre caindo aos 
pedaços, quando não é o dife
rencial que entra em colapso, 
rompendo-se com ruido.

Si acontece chover torrenci- 
almente durante vários dias, é 
comum deixar d e " haver agua 
em casa. para lavar, cozinhar 
ou mesmo para misturar o 
whisky. Além disso, si você to
car na torneira, da qual não 
cai uma gôta dagua, é bem pos
sível você receber terrível cho
que elétrico, curto circuito de 
instalação defeituosa ou de u- 
midacfe que aqui tudo penetra. 
A própria corrente elétrica 
(quando ha) oscila diariamente 
tanto quanto 50 volts, destru
indo em consequência aparelhos 
de rádio, refrigeradores, ou 
mesmo o aparelho elétrico de 
barbear do gerente local da 
BSAA.

A casa onde se mora pode a- 
parentar grande solidez, mas 
tome cuidado em como abrir 
as janelas — elas e o caxilho 
podem cair em pedaços. Ha go
leiras. parecendo uma peneira 
sob chuva torrencial. Melhor 
seria talvez durante a estação 
chuvosa ficar logo no banho — 
si é que o balheiro não se a- 
fundou soalho a dentro.

Nem se pénse vale a pena 
charhar àlguem para resolver 
esses aborrecimentos domésticos 
Atenderão pressurosos o seu 

I chamado, mas lhe destruirão 
l comPl«tamente 2:5 pingaras in-

Negado provimento ao recurso do PSD
A sessão de ontem do Tribunal Regional E le ito ra l- 
Preliminar levantada pelo juiz João Maria- Â votação

Na sessão ordinaria de on
tem do Tribunal Regional Elei
toral ainda presidida pelo vi
ce-presidente em exercício de
sembargador João Dantas Sa
les e com a presença dos juizes 
desembargador Uanindé de 
Carvalho, João Maria Furta
do, Eurico Moutenegro, Lins 
Bahia e Farache Neto e do 
Procurador Regional Anselmo 
Pegado Cortez, foi julgado o 
recurso do Partido Social De
mocrático contra o despacho 
do presidente daquela corte de 
justiça que deferiu o pedido 
do sr. Kerginaldo Cavalcanti 
qeu lhe fosse fornecido o ex
trato da ata geral de procla
mação dos resultados das elei
ções para terceiro senador que 
lhe servisse de diploma para 
assumir a terceira senatoria 
vaga com a morte dof senador 
João Gamara.

A  sala de assistentes do TRE 
esteve novamente com um gran 
de eomparecimento de curiosos 
e interessados, inclusive pre
ce res políticos do Partido So
cial Democrático e do Partido 
Social Progressista, alguns de
putados e jq^jalistas.

A reunião toi iniciada quasi 
ás 15 horas, rendo lida e apro
vada a a,ta da sessão anterior, 
sem entendas. O relator do re
curso juiz Lins Bahia pediu 
alguns minutos para uni estu
do rápido dos autos, depois do 
que pa3sou .a proferir seu vo
to, uma vez que não havia ne
cessidade de novo relatorio 
pois quasi todos os juizes ha
viam pedido vistas ao processo.

Disse que a questão princi
pal a se julgar em virtude do 
recurso pessedista era se ao 
Presidente do Tribunal compe
tia defenir a petição do sr. 
Kerginaldo Cavalcanti que re
queria uni extrato da ata do 
proclamação que sgrvisce de

diploma para ocupar a cadei
ra de senador vaga com a mor
te do sr. João Severiano da 
Camara. Passou,.então a estu
dar a questão sob diversos as
pectos. Primeiro em face da 
Resolução 1.338 do Tribunal 
Superior Eleitoral. cuja finali
dade foi metodizar e instruir o 
processo de apuração eleito
ral . Depois, estudaria a ques
tão em face da Lei Eleitoral. 
O terceiro aspecto seria a 
questão em face da conceitua- 
ção doutrinaria e por fim se 
o diploma expedido tinha vali
dade em face dos dispositivos 
legais.

Abordando o primeiro ponto 
fez a seguinte pergunta: Em 
face da Resolução 1 • 338 o pre
sidente do TRE podería expe
dir o diploma? Tentou respon
der analizando a questão ten
do ei» vista o art. 34 daquela 
resolução» que diz que de posse 
o relatorio da Comissão Apu- 
radora reunir-se-á o Tribunal:
•g __  . .  . b) — proclamar os
eleitos.

Por esse preceito legal ve
rifica-se que não é basuutte 
para que um cidadão ocupe o 
cargo, que ele seja de fato elei
to. Nem por isso pode estar 
canacitado para a função. Es
sa e leição é um caso “de fato” , 
não é senão a expectativa de 
um direito future. A eleição 
não torna um estado “de direi
to” senão depois da proclama
ção. Por conseguinte o eleito 
se não fòr proclamado, enquan. 
to não o fòr não pode ocupar 
a função para a quai disputou 
a preferência do eleitorado.

Não tendo havido a procla
mação não podia o presidente 
do TRE ordenar a expedição do 
diploma, tanto mais quanto es
se diploma fôra solicitado ex
pie: samente pata tomar posse 
na vaga do senador João Se*

veriàno da Camara. Encaran
do sob o aspecto da Resolução 
1.338 do TSE a presidência do 
Regional não poderia deferir o 
pedido. .•

Também em consideração da 
Lei Eleitoral não podia fazer 
a expedição do diploma. O art. 
102 do decreto 7.586 —  a Lei 
líleitoval —  diz textualmente 
que as vagas que se derenivíse* 
vão preenchidas pelos suplen
tes do mesmo partido. Se o 
sr. Kerginaldo Cavalcanti não 
era suplente do senador João 
Camara, porque não era do 
PSD, evidentemente em vista 
desse dispositivo legal, não po
deria pleitear o desem.pneho 
dessa função depois da morte 
do senador João Calhara.

Em face da lei eleitoral o 
presidente também não j?ode- 
ria deferir a petição.

O terceiro ponto abordado 
no longo voto do juiz Lins Ba
hia foi a questão em face da 
doutrina. Em face dessa dou
trina acolhida pela Constitui
ção Federal, temos que sendo 
o sistema eleitoral adotado, 
partidário, não é admissível 
que um suplente registrado 
por um partido possa assumir 
as funções de um cargo vago, 
de outro partido, pelo fato de 
ter tido maior numero de vo
tos.
LEVANTADA UMA PRE

LIMINAR
O juiz João Maria Furtado 

nessa altura do julgamento le
vantou uma preliminar para 
a qual pediu pronto julgamen
to: era de se saber se o presi
dente exorbitava ou não de 
suas funçe-es mandando entre
gar um extrato da ata de pro
clamarão a um interessado que 
requerera, e se desse ato po
deria haver recurso.

Como era uma questão nova 
(Continua na 4a pag.)
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Protestos comunistas contra o Pacto do Atlântico
Comentários publica

dos pelo “ Pravda” 
de Moscou

Em fóco a adesão de 
Portugal ao pacto,.

mundial 
em Paris.

MOSCÒU, 24 (UP) —  As lpei 
ultimas páginas do “ Tzvestia -c- 
e do “Pravda" foram inteira- 
meT.te dedicados a dois assun- A PENÍNSULA

a ser reali-

tos; os protestantes feitos em 
todo o mundo contra o Pacto 
do Atlântico e o próximo co.i- 
gresso pela paz, a ser reaiiza- 
d0 em Paris.

Os referidos órgãos publi
cam despachos procedente/, de 
Oslo, Paris. §hangai e Estocol
mo, noticiando as deciaraç'es 
dos pai tidos comunistas da 
Noruega, Espanha, Filipinas e 
Suécia, contra o Pacto do Atlan 
tico. A

O “ Izvestia” publica tele
gramas de várias capitais, a 
respeito da crescente participa
ção das organzações traba
lhistas no próximo congresso

IBÉRICA E 
O PACTO 1)0 ATLÂNTICO  
LISBOA, 24 (UP) —  Esfe

ras bem informadas declaram 
que'estão sendo realizadas ne
gociações entre a Espanha e 
Portugal, sobre o Pacto do 
Atlântico. Segundo se diz, as 
duas naçOss estão examinando 
a posição de Portugal em face 
do Pacto da Península Ibérica, 
caso êste pais dê sua adesão 
ao Pacto do Atlautieo.

Segundo se informa, a Es
panha acha que Portugal não 
deverá participar do referido 
tratado, a menos que também 
seja convidado a aderir ao 
Pacto.

Regressou o Gal. Bina Machado
Concorrídissimo o embarque do ilus
tre m ilitar, ontem no Cais do Porto

Seria desastrosa a situação para a America
D I Á R I O  D E  N A T A L
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Apoio ‘ás minorias iugusiavas
para derrubar o marechal Tito
Participa Stalin diretamente] na luta que se trava r q  interior do país

A bordo do Itahité regressou 
ontem a capital da Republica, 
o General de Brigada José Bi
na Machado, antigo Çjornan- 
dante do Destacamento Misto 
de Natal e recentemente no
meado para importantes fun
ções no Estado Maior Geral.

Ao embarque do general 
Bina Machado estiveram pre
sentes as altas autoridades ci
vis e militares e a sociedade 
natalense, representada pelo

Atos do 
Governo

O governador do Estado as
sinou ontem um decreto no
meando o 3.° sargento Pedro 
Nunes de Souza, para as fun
ções cie sub-deiegado do Distri
to Policial de São José. do mu
nicípio de Portalegre.

Na mesma data o secretario 
geral' do Estado assinou as se
guintes portarias:

Admitindo Valdira Vasconce
los Pessoa de Souza, Mana de 
Lourdes Pinheiro, Ivanilda Fer
reira da Silva e Berenice Fer
reira Lima, nas funções de au
xiliar de estatística do Depar
tamento de Educação.

E concedendo trinta dias de 
licença., a Tereza de Melo Ro
mano, auxiliar de escritório de 
Contadoria Geral do Estado.

A 29 a partida do 
Ministro da Guerra

RIO, 23 (Meridional) —  Es
tá marcada para o próximo 
dia 29 a partida do ministro 
da Guerra para os Estados 
Unidos, onde permanecerá 
pelo prazo de 15 dias. a convi
te do governo norte-americano

O ministro irá num avião da 
Força Aérea dos Estados Uni
dos, esperaflo hoje aqui. 
ACOMPANHARÃO o  m i n i s 

t r o  DA GUERRA AOS 
ESTADOS UNIDOS 
RIO, 24 (Meridional) —  A 

fim dc acompanhar o ministro 
da Guerra na viagem que esse 
titular realizará aos Estados 
Unidos, chegaram aqui, proce
dentes de Washington, o coro
nel Antonio Bastos, chefe da 
Missão de Compras Brasil-Es- 
tados Unidos e o tenente-coro
nel Augusto Fragoso, adjjik*  
da mesma missão.

que possue de mais significa
tivo. Dentre os presentes no
tava-se o governador José Au
gusto Varela e senhora, Co
mandante Dario Cavalcanti 
Azambuja e senhora, Coman
dante Batista Coelho e senho
ra, comandantes de corpos 
aqui sediados, auxiliares da ad
ministração e elementos des
tacados da sociedade uatalen- 
se.
VISITA AO DIÁRIO

Ontem á tarde esteve no 
Diário em visita de despedidas 
que aproveitou a oportunidade 
o general José Bina Machado, 
para agradecer o apoio e a co
laboração, dos Diários e Rádios 
Associados nesta capital du
rante todo tempo em que este
ve á frente do Destacamento 
Misto de Natal.

LONDRES, 24 (UP) —  Os 
peritos britânicos em proble
mas dos Balcans dizem que 
a Rússia está apoiando ae 
ambições separativas das mi
norias iugoslavas com o pro- 
posito de provocar a queda 
do governo do marechal Ti
to. Essas fontes consideram 
que as noticias sobre movi
mentos dê tropas em paises 
vizinhos a Iugoslávia fazem 
parte unicamente de uma 
guerra psicológica contra Ti

to. Afirmam tambetn que a . dessa campanha para derro-
verdadeira luta do | Com in- J car o marechal Tito.
form contra Tito se^manifes- I Os lideres do Comintern,
ta no interior do plis, des
tacando-se o esforç4 por ex
plorar a tensão en%e diver
sos grupos raciais é  politicos 

zque integram o EstáÜo Iugos
lavo.

LIDERANÇA DE STAL IN

Acredita-se firmemente que 
Stalin participa pes-goalmente

Ameaçado de crise a ban
cada do P . $. D. paulista
Em fóco a presidência da Co

missão de Justiça

FalarááNereu j 
Ramos sobre o] 
encontro' d e , 
Petropolis

RIO, 24 (Meridional) —  0  
Conselho Nacional do PSD 
reunir-se-á amanhã para ou- 
vir o sr. Nereu Ramos, sobre 
a conferência entre o governa
dor Milton Campos e o gal. 
Dutra.

O partido, segundo apurou 
a reportagem, está de pleno 
acordo em que o problema da 
sucessão presidencial seja en
caminhado pelo presidente Du
tra. Diz-se ainda que o PSD 
examinará possivelmente a 
adesão de outros partidos ao 
acordo inter-partidário, inclu
sive o PTB.

o PSD • tem dois candidatos 
dentro de sur.s fileiras, os srs. 
Lincoln Feliçiano e jSebastião 
Carneiro. Um pertence ao blo
co formado pela oposição e ou-

S. PAULO, 24 .(Meridional)
—  Segundo-apuramos; a ban
cada do P S D . aa Assembié‘ a 
Estadual encontra-se ameaçada 
de séria crise, por causa da 
presidência da Comissão de 
Justiça, a, qual, como se sabe, 
foi dada ao lider do Partido 
Republicano, sr. Saies Filho, 
com sacrifício do pessedista graye .desunião no s 
Sebastião Garne-vro. - Desta ves— enda majori+s-rbr -

tro obedece á orientação do sr 
Oliveira Costa. Dai a disputa, 
oue poderá significar uma

há»

anteriormente não considera
vam a Iugoslávia como Na
ção no sentido corrente Ha 
palavra. Esperavam mesmo 
que a Iugoslávia se desinte
grasse em vários Estaaos ét
nicos independentes, tais co
mo a Croacia, Servia, Mace- 
donia e Montenegro.

O comitê pan-eslavo, cria
do em Moscou, antes da 2a 
guerra mundial, compartilha 
dessa opinião. Os delegados 
Iugoslavos ás’ conferência* 
pan-eslavas celebradas du
rante a guerra apresentavam- 
se como representantes ser- 
vios. croatas, macedonios, 
ate.

CENTRO DE DISTÚRBIOS
Stalin conta com os seguin

tes centros potenciais de dis
túrbios contra Tito na Iugos 
lavia:

Io —  Macedônia —  com 
um milhão de habitantes des
contentes contra o atual regi
me. Esse descontentamento é 
fomentado por agentes comu
nistas do Cominform. de na
cionalidade búlgara, grega e 
albaneza. Os macedonios: par
tidários do Cominform recól 
beram a promessa de se’ tor
narem independentes. 2° —
Montenegro -— com 300 mi1 
habitantes. Essa província da 
Iugcslavia é tradicionalmente

3° —  Croácia —  com 2 e 
meio milhões de habitantes, 
é a região que mais se opõe 
a Tito na Iugoslávia, devido 
principalmente á Igreja Ca
tólica, cuja influencia ali é 
grande. Uma revolução croa
ta seria “reacionaria” do pon
to de vista russo, mas se isso 
contribuísse para a queda de 
Tito, o Krem im diria que s 
fim justifica os meios.

PODEROSAS MINORIAS

Há outras regiões potenci
almente perigosas' nas quais 
Tito tem que manter-se de 
olho aberto, como é o caso 
da Sérvia do norte, onde há 
uma poderosa minoria meio 
milhão de húngaros, grande
mente influenciados pelo re
gime comunista da Hungria, 
partidaria. do Cominform e o 
sul da Sérvia, onde há uma 
minoria de 200.zOO albanezes 
que, possivelmente preferirí
am fazer parte da Albania, 
caso rebentasse a revolução. 
O milhão e meio de muçulma
nos, que constituem a déci
ma parte da população da 
Iugoslávia, constituem outro 
problema para Tito. Impor- 

itantes núcleos da coletivida
de muçulmana ficaram re- 
centèmente desgostosos com 
Tito, em vista dos ataques 
do seu regime aos seus cos
tumes e tradições religiosas.

Se os comu
nistas ocu
passem acos
ta da Á frica  
Ocidental
Declaração dos 
peritos militares 
americanos

WASHINGTON, 24 (U.P.) — 
Se as torças comunistas chegas
sem a costa ila África Ociden
tal, a situação podería scr qua
lificada de desastrosa, tanto pa
ra os Estados Unidos como pa
ra os demais países americanos. 
E’ o que declaram os peritos 
militares dos Estados Unidos, 
para frizar a relação existe en
tre a defesa da África e a se
gurança da America Latina,

Piquetes contra 
a Confertncia 
pró-Paz

NOVA YO R K ; 24 (UP) —  
Os veteranos católicos da guar 
ra e outras organizações anti
comunistas anunciaram planos 
para estabelecer cordões de 
isolamento em torno da Confe
rência Cultural e Cientifica 
Pró-Paz Mundial, formando 
“ piquetes” de portesto em 
frente ao hotel “Waldorf Aa- 
toria” . . . .

Mas a policia advertiu que 
essa demonstração só será per
mitida de um lado do hotel, qué 
ocupa todo um quarteirão Nas 
três entradas principais do- 
edifício .. poderão estacionai 
quatro piquetes simbólicos.

ir-nra-ts rrrfts-er

PREÇO DO DIA
CR.$ 0,80

Chegaram atrazados 
os delegados 
. rumenos

BUCAREST, 24 (UP) —  
Foi anunciado que não assis
tirão á Conferência Cultural 

i e Cientifica em Nova York. 
I os delegados rumenos, por 
terem chegado muito tarde os 

1 vistos para seus passaportes.

Construirão estradas de ro- 
daqem com o credito aberto 

ontem no M. de Viação
P.IO, 23 (M.) — Já se sabe 

que p. maioria dos Estados be
neficiados com o crédito espe
cial de-cem m/lhões de cruzei
ros, ontem aberto no Ministé
rio da V.ação, utilizará grande 
parte desse dinheiro. na cons
trução de estradas de rodagem.

Goiaz. por exemplo, tenciona 
construir uma rodovia de Goia- 
nia até Aragarças, além de ter
minar várias estradas secunda
rias.

No Maranhão está previsto 
sobretuqo. a construção do tre
cho Caxla^ a Terezina, que as
segurará a ligação da rede ma
ranhense. ao sistema rodoviário 
brasile.ro. Já o Rio Grande do 
Noite projeta construção de es- 
> radas de pequeno percurso, li
gando os vários centros produ
tores. Também os demais Es
tados beneficiados pelo crédito, 
empregarão parte das verbas 
paia fins rodoviários .

Impediam a publicação de 
d o c u m e n t o s  e c l e s i á s t i c o s  
Gaita pastoral do arcebispo de Sevilho

SEWILHA. 24 (UP) —  O ar- j obrigado a tomar- as medidas 
ceb'spo dt Sevi ha, cardeal Pa- ’ previstas no direito canônico, 
dro Segura, fez ler em todas j !OS MEIOS OFICIAIS RECU-

AGREDIDO 0 SRJPETER JOHNSON
Atitude reprovável que não merece apoio

Ao divulgarmos em nossa 
edição de ontem, o texto ae 
um artigo insultuoso escrito 
pelo sr. Peter Johson contra 
a nossa Capital, outro objeti
vo não tivemos senão o de 
alertarmos a população contra 
oni mau hospede e ao mesmo 
tempo solicitar providencias 
legais para o seu afastamen
to de nosso convívio.

Longe porém estavzmos de 
desejar nem pregar qualqu

como a que se verificou esta. 
manhã contra o Gerente da 
British. Habituados á convi
vência com grande numero 
de súbditos de Sua Magesíade 
Britaniea sabemos perfeita- 
mente que nenhum inglês po
de pactuar com o Sr. Peter 
Johson em seus conceitos 
desprimorosos e em sua maior 
parte injustos contra uma 
cidade que o recebeu de bra
ços abertos.

CHEGA A PETROPOLIS O GOVERNADOR MILTON CAMPOS — Já era madrugada quando 
Governador Milton Campos chegou a Petropolis para o encontro com o presidente Dutra, Nessa 
ocasião fixamos o flangrante acima. Vê-se em pa iestra com o nosso repórter e os deputados Pra
do Kelly, presidente da UDN, e Jair Testes^ dissidente do P.S.I» Mineiro, o governador Milton

Campos. — Foto da “ Agencia Meridional")

as igrejas da cidade, uma car
ta pastoral, dirigida contra 
certos funcionários civis. Es- 
es são acusados de impedir a 

publicarão de certos documen
tos ec'esiást:cos na imprensa 
local ou mesmo a soa leitura.

Adverte o cardeal que se o 
fato voltar a se repetir, será

Intervenção no diretorio paulista do P .T .B .
Possível destituição da atual d iretoria-A origem do fato

desforra pessoal ronlra nn 1 VIAJOU O SR. PETER
mau visitante pois essa ati
tude além de reprovarei e 
contraproducente merece a 
reprovaço geral. Eis porque, 
no caso pessoal do Sr. Peter 
Johnson não podemos anro- 
yar qualquer agressão física

JOHNSON 
A's primeiras horas da tar

de de hoje. obtivemos a in
formação de que o Sr. .Peter 
J..nhson embaraçara em a- 
viãj da British para o sul do 
pais.

g. PAULO, 24 (Meridional)
■— Segundo nos rebelou um 
membro do diretório do PTB. 
a viagem dos srs. Porfirio da 
Paz e Newton Santos, ao Rio 
de Janeiro, prende-se possivel
mente á intervenção do direco- 
rio nacional do partido, na séc- 
ção estadual, a fim de desti
tuir a • atual diretoria, papa 
que não seja embaraçado o tra 
balho da Comissão de Rees
truturação, formado pelos srs. 
Porfirio da Paz. Graça Morei
ra e major Newton Santos.

A origem do fato teria sido 
a cassação de mandato de va
riou suplentes de deputado pe
la legenda trabalhista, exato
mente no instante em que se

inicia a reestruturação e pa
cificação do partido. O fato 
que parece confirmar a versão, 
é a ausência do deputado Sil
vio Pereira, que teria ido tam
bém ao Rio, para ^tratar do 
assunto, em nome dos dissi
dentes. com a suprema direção 
do partido.

Estudará a conferên
cia DutraMilton  

Campos

RIO, 24 (Meridional) —  
Revela-se que o PTB deverá 
reunir-se dentro de mgis al
guns dias, para estudar a

conferencja Dutra-Milton 
Campos. O sr. Baeta Neves 
disse á reportagem que se 
sentia bem em 'aplaudir 
PSD quando abriu as- portar 
para um entendimento com 
Partido Trabalhista, sobre 
sucessão.

BELO HORIZONTE, 22 (Me 
ridional) —  O presidente do dl 
reiorio estadual do PTB Ilacir 
Lima afirmou ã imprensa que 
seu partido não tomará parte 
nas conversações que por ven
tura venham a se iniciar acruí 
poreme considera o fato um 
desvirtuamento do regime par 
tidario de âmbito nacional. < 
porque são contra n indicação 
de um candidato muco.

Ouçam ZYB-5 
Radio Potí

SAM COMI| .TER
PASTORAL
MADRID, 24 (UP) —  Os 

meios oficiais recusam comba
ter a pastoral do eaídeal Se
cura, na qual ameaçou de to
mar medidas canônicas se os 
documentos da Igreja forem 
novamente censurados em sua 
diocese.

Elementos autorizados, di
zem entretanto que o carater 
exaltado daquele cardetil, *n- 
tra periodicamente em choque 
com as disposições oficiais.

A situação na China
Neva delegação na* 

cionalista de paz

SHANGAI, 24 (UP) —  Os 
funcionários postais naciona
listas tornaram mais rigorosa 
a censura da correspondência 
procedente do norte da China, 
que se acha em poder dos co
munistas. tendo proibido a ven
da dos jornais de Hong-Kong 
aqui.

Todas as cartas do norte da 
China serão abertas e exami
nadas. Er.sa medida foi anun
ciada pouco depois que o go
verno decidiu adiar as nego
ciações com os " comunistas. 
Cinco publicaç.fes daqui foram 
também suspensas e uma ou
tra foi advertida, para cessar 
suas criticas ao governo na
cionalista .

N ANQUIM . 24 (U P) —  O 
governo nacionalista nomeo» 
uma nova delegação de paz, 
composta de cinco membro?. 
Ao mesmo tempo, pediu ao# 
comunistas que nomeiam, 
também seus delegadosí e 
marouem a data e local pa- 
a conferência destinada a por 
fim  á guerra civil na China 

Esses passos foram dados 
logo em seguida a uma trans
missão da radio comunista, 
prometendo iniciar as nego
ciações com o governo “em 
futuro muito proximo”.
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FLAGELO
Apoiar de todos os esforços 

of.v regados pelas autorioades 
sanitárias g ( a r  nevas d c s jo  
beptns no campo da terapéul: 
t a a tuberculose continua a c 
far, em nosso meio, milharei 
dc vida, não perdendo-» cart 
ter dc flagelo nacional. Is 
porque, á proporção em que 
aumentam os serviços rr.edu.o 
do pai?, cresce também a po- 
Liczq . coletiva.

As classes rre.tos favoreci
das, continuam sendo violenta
mente . fustigadas pelo alto 
custo da vida, e.suas reservas 
de energias se gastam, quando 
eàístem, o não se restauram. 
Em consequência, apresenta o 
Brasil o paradoxo de estar ío- 

••'mentándo, em escala apreciá
vel. a lcitu contra a tuberculo
se. no tampo c.os serviços pú
blicos e semi-públicos, ao tem- 

'.  pE mp; que se elevam as ococ- 
\ íãnclas do terrível mal, como 

se nada estivesse o governo 
fazendo cem o proposito dc dc- 
bclá-lo.

Observar' es realizadas nr 
D!stt'-to Federal oferecem ao 
mundo uma taxa de mortali 
Jade por tuberculose, anual, da 
.1,24 por 1.000 habitantes, ta 
::a elevadíssima quando cm 
confronto com as verificada
na maioria c'.as grandes cida-

rnorbidatle e de rrOrtalida- 
da peste branca, nos ulti-

tios deste è de outros continen
tes. Ora. bastaria a assinala- 
pão- cies-a taxa paVa mostrar 
a gravidade do problema, na 
captai da Republiea, -se opi
niões ; rocedentec, entre as 
quais a do proprio diretor do 
Serviço Nacional de Tubercu
lose não registrassem a pro- 
erescãd'/ alarmante dos indices 
CiC
oe
trios a^-o?.

Ainda ha pouco, falando ú 
. imprensa, o sr. Paula Souza 

diretor do SNT. teve a opor 
‘.unidade* de se referir ao as- 
-iitiío. para esclarecer a soma 
de esforços requerida por uma 
campanha tenaz contra a (i:- 
reicnlosc nos domínios do ser
viço' publico. Para se ter u ra  
iíleia <lo problema, assinala se 
aqui, de \ assagem, o fato de 

' o1 -Distrito Federal necessitar 
nõ mmi.ro de 7 mil leitos pa
ia tubérculo.:os e só dispór.de 
1..509. Esta e outras raz .es 
lévam ú certeza de que a ca
pital da Republica é precaria 
mente dotada de meios para o 
combate» á tuberculosa. Imagi
ne-se o interior 

- : çiiu-gavt imer.te, uma situa 
çSo desse porte está a reque
rei, ^oi parte do poder publi- 

-íle entidades privadas, a 
ciatoraçSo de um amplo plano 
dè assistência e previdência, 

_  . de cuja execução, possa -libeT- 
‘ 2tar-se ò ‘ pais do flagelo. Es- 

p.eçíálmente a cooperação dos 
institutos e caixas de aposen
tadoria e pense es se torna in-. 
dispensável para o sucesso da 
iniciíítiva sabido que o traba
lho preventivo ppr eles desen- 
vo.vj-to indiretamente os favo 
ree.

BORDO DO “RAPOSO T A 
VARES” —  Rio Grande do 
Sul (Entre Viamão e Lagu
na), 28 de fevereiro —  Num
Dais enorme e amorfo, como 

Brasil, ajnda no primeiro 
dia da criação, será pouco de 
admirar que elites e massas, 
com três anes e três meses de 
çoverno ainda não se sintam 
munizadas contra a difteria 
ditatorial. Encontram-se todo 
dia liberais, e liberais de 
côas raizes, para sustentar 
que encarnações, autenticas 
’e derrubr.dores da legalida- 
le devem ser clegiveis e era- 
icssaveis se eleitos.

Sc a imensa desordem in 
telectual que Impera neste 
pais, aliada a uma terrível 
inaptidão para compreendei 
o policiamento do regime re
presentativo, explicará essa 
atitude '".ente dos preLrA-ra- 
tes. A  França, que é uma , 
niociacia de muito mais re
sistência que a nossa, tem o 
seu pretendente ao trono pos
to fora das fronteiras. Os 
Russos fazem melhor, Ps pre 
tendentes ao trono de St-alin 
dormem o sono do esqueci
mento debaixo da terra. Fo
ram todos uzilados. O poder 
ia Rússia soviética não é 

• emporario, mas vitalicio. Só 
dois homens, em trinta e 
dois anos, a li exerceram o 
mandado de fato: Lenine e 
iRalin. O segundo per morte 
do primeiro. Quantos aspi- 
•am disputar a Stalin a au
toridade que lhe veio ás mãos 
já pela doença de Lenine, fo
ram capturados, julgados por 
tribunais faciosos e depois 
executados. \

—  Quando se faz uma ali
ança ostensivo, aberta com o 
Partido Comunista para fi
car no poder e exercita-lo de 
fato, é-se da família demo-

ciatico? A  anarquia de 45 e 
os dias que se lhe seguem, 
demonstram que o ditador 
que estava, recusava-se a 

partir. E para não partir, se

prontificava ás alianças mais 
extravagantes de polarização 
dos contrários, contanto que 
o deixassem gozar o governo. 
Pode-se desconhecer em qual

RETRATO DO BRASIL

Imposto de consumo
A arrecadação do imposto federal de consumo está 

prevV a em 6 bilhões e 859 milhões de cruzeiros para 
o exercido em curso. Eievou-Çe essa renda cie base 
do orçamen o da União, distanciando-se do imposto 
de rendo c, segundo as estimativas existentes, dirigin- 
do.se para posição semelhante ao estadual de vendas 
c consignações. Mas não foi ainda devidamente res
saltado. como o faz agora o “Boletim " do CTEC. o a- 
O ibuto mais tipicamente definidor, do imposto fede- 
r.il de consumo. Seu caraíer de imposto indireto que 
só recai sobre Uma fase do processo produçâo-circula- 
<-ão sempre é lembrado quando ele surge em cotejo 
com a congcnere estadual de vendas. E’ cobrado umo 
>..1 vez, não incide sobre todas as mercadorias, não a- 
ijnge os generos alimentícios primários —  todos esses 
elementos são chamados para defini-lo.

Todavia, o que o imposto de consumo tem de mais 
característico, e original e próprio, é o carater funda, 
-nentalmente discriminatório de seu sistema de ta 
belas e taxas. Em sua previsão para o ano corrente 
destaca-se facilmente essa qualidade, sem duvida dar 
mais estudadas pelos tratadistas. Em um  total de C 
biiiões e "59 milhões de euzeires de previsão, nota-sc 
que cerca de 3 biliões incidem sobre 03 artigos com
preendidos nas classes de “bebidas * e de “ fumo 0 
primeira devendo contribuir com 1 bilião^ e 189 mil- 
lhccs, e o segunda com 1 bilião e 860 milhões.

Em varias outras classes, o imposto de consumo 
sealiza a discriminação anti-regressiva, com taxas e 
tabelas progressivas sobre o valor e a q u a liO íe  dos 
produtos taxados. Tal situção não basta para excuir 
esse imposto das imperfeições de que se representem 
algumas espeeies irícgrants do sistema tributário bra
sileiro. E não é eis, entre cs componentes do sistema 
0 unico a assumir, como imposto indireto, a forma de 
progressividade. Entretanto, como faz ver o “Boletim” 
rio CTEC. não há duvida de que seu regime, conside- 
rdo em globo, o distingue bem entre o? nosses gran
des impostos, como dos que mais atendem ás nqfnfcs 
da íributação nacional.

A  arrecadação do imposio de consumo alcançou, 
em 1945, mais de 2.3 biiiões de cruzeiros. Já em UMil, 
o montante elevou-se a 4,9 biliões, pora atingir, em 
1947, quase 4.5 biliões de cruzeiros. A  previsão relati
va ao exercício de !S48, era de quase 5,0 biliões, mas 
a arrecadação foi de menos de 4,0 biliões de ruzeiros

Apressar a experiencia
AUSTREGESILO DE ATHAYDE

(Especial para os “D. A .” >

quer brasileiro, a pinta d 
chefe ditatorial, menos no 
cidadão que nos dirigiu, com 
esta vocação, revelada á luz 
meridiana, durante 14 anos.

Então faz-se um trabalho 
insano, desafiam-se sérios 

f obstáculos para remover o 
| regime da ilegalidade, sem  

ombra de sansão popular, 
três anos depcis se admite ç 
seraficamente que se o ho- 
T.em que exprimia o regime 
da subversão da ordem legai, 
conseguir eleger-se, será ele 
empossado Isto á um contra- 
senso. E' preciso primeiro 
ver como' que elementos vai 
ele fazer a sua campanha. 
Imagine-se os prccessqs de 
que se vai servir este cida
dão sejam de inteira, demago
gia. Que, por exemplo ele 
promete fundir todas as fon
tes da riqueza nacional em 
autarquias, organizar um sis
tema novo de propriedade, e 
sobre os destroços da emprt:- 
sa livre, acene a "Implantação 
de um governo fantoche de 
um "ditador.

E " ou não uma revolução? 
Os que entendem que o des
tino do Brasil se acha ligado 
a “ free enterprise” , assistirão 
de braços cruzados a vitoria 
desse golpe? Atacada a Repu
blica fundada ncr direitos in
dividuais, em sua base, qual 
a conduta dos partidos e das 
classes armadas, se a maio
ria do povo, iludida em sua 
boa fé acompanhai" o agita
dor?

Ja não direi um punhado 
de fanaticos, mas só uma e- 
quipe de beocios, de suicidas 
opinará que nerla ha a fazer 
contra a ação do pretendente 
a ditador, o qual se 'propõe 

(Continua na 4a paginai

Chegou mais um pequeno grupo de imigrantes holan
deses, que vão trabalhar numa fazenda do Eslado dc São 
Paulo.

Além do vigor fisico, da prepararão especializada pa
ro os laberes do campo, trazem ferramentas e maquinas
agrícolas,, sementes escolhidas e gado leiteiro das raças
mais afamadas do seu país,

Em poucos dias poderão dar inicio as suas atividades, 
transformando-se logo em elemento:; dc produção, servin
do assim ao Brasil num dos setores em que as suas neces
sidades são mais urgentes.

Em minha recente viagem a Europa fui inúmeras ve
zes procurado por pesseas que desejavam emigrar para
o Brasil.

Queriam informações, diziam-se donas dc recursos pa
ra as despesas da instalação. Todas apresentavam-se co
mo técnicos nos trabalhes dos campos.

E quando eu lhes perguntava que inipecilho estavam 
encontrando para realizar a desejada viagem, respondiam 
sempre que as exigências consulares eram de tal ordem, 
que praticamente o Brasil fechava as portas aos que con
cebiam como ideal da vida colaborar no desenvolvimento 
das suas riquezas, fora das pressões c dos sustos da Eu
ropa contemporânea.

Conversando ccm o dr. Vau Eajen, chefe da Delegação 
Holandesa a Terceira Assembléia das Nações Unidas, ouvi 
dele que são enormes as possibilidades da transferencia 
de milhares de famílias holandesas para a America do Sul,

Tudo dependería dc entendimentos e da boa vontade 
dos governos que quisessem atrair esses elementos de pri
meira ordem, para os quais a patria não oferece condi
ções econômicas seguras.

Estamos fazendo a primeira experiencia com êles. Con
viría, no entanto, apressá-la, para que outros não se adi
antassem, aproveitando-se da morosidade tradicional com 
que costumamos cuidar de nossos interesses vitais.

I s  liquidações 
de ia n co s

COSTA REG«J 
(Fara os “ D. A.” >

A  Caixa de Mobilização 
Bancaria, como sau propr'0 

r.ome indica, é um "aparelho 
de extensibilidade destinaò t, 
quero dizer, a dilatar, ampli
ar as operações: Em princi
pio ela descogesticna o credi
to, ou saja: mobiliza as im
portâncias aplicadas a longo 
termo. Seu mecanismo regu
la c aperfeiçoa todo o nego
cio bancafio, por uma espe- 
eie de retificação dos prazos.

D\l. J O Ã O  T IN O -  
C O  F IL H O

MEDICO PARTEIRO

Chefe da Clinica de Partoa 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo- 
jestias u e Senhoras, Diatermo 

Coagulação, Ondas Curtas 
Tratamentos gcnecologicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Rian —  
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

N.
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UM PRODUTO DO
LAAOtATÓÍUO UCO|t fiü CACAU XÁ VIIR  : L f i

Um ambiente de indiífarça- 
vel nervosismo existe nas altas 
rodas partidarias, em conse
quência do proximo enter.d 
1 er.to entre o general Dutra 
f; o governador Mi.toa Campos. 
A ultima conferência de am
bos, no Rio, não ofereceu quai- 
quer resultado apreciável. Pa
ra un_ presidente tão casmur- 
>■0 , e. tava a calhar um gover
nador tão discreto. De modo 
juc a situar ão Jolitica mal foi 
aflorada, os monossilabos per, 
leram se vagos e contrate.tos

—  e tudo continuou corpo es- 
,ava Agora, no entanto, o seu 
.neontro será talvez clecisivo. 
Poderá rr arcar o inicio da
ampanha oficial da sucessão

— pois até hoje o general Du 
;ra a encaminha, paradoxal- 
■ ciente de modo extra-oficial, 
Través de emissários ou coor- 
lenadores. O problema da uni- 
icação política mineira ante- 
ede o da própria sucessão:

lia ap s dia, os lideres minei
ros proclamam que o seu Es- 
ado deve formar u:r. só bloco 

nartidario, mas têm se perdí- 
io 11a busca de fórmulas capa- 
:es de harmonizar os choques 
Tunieipais. No entanto, os 
seus elemento : mais responsá
veis teimam em insistir e r  
que a unificação é viável s< 
será feita; existe boa d sposi- 
ção de ânimos; existe, princi 
ralmentc, o conhecimento «ai 
dificuldades para obtê-la. A 
eonferencia entre o presiclen-

A  ;C© ísleü“e n s i a  et@ P s l r s p ô l i s ,
f i w m a  s e f ü r  íãali e r a  n e g r a

p a r a  S i ©  F a y l ©
do; en'end menlo; e estes, o 
te e o governador poderá abrij 
os caminhos até agora veda
dos .

Dc qualquer modo, Minas 
retorna ao cenar o politico co i: 
a sua força esquecida pelas 
rodas oficiais no plano nac.o- 
nr.1. Um Ministério provável 
ainda lhe poderá espaçar —  
justamente 0 Ministério da 
Justiça, capaz de oferécer as 
bases para un a profunda coor
denação partidaria mineira. O

nervosismo existente nas al
tas rocias partidarias, no R:o„ 
ás vérperas dessa eonferencia 
decorre do aspecto de política 
marginal que representa. A 
direção do PSD, por exemplo, 
não se sente satisfeita por f i 
car num plano esquecido; mas 
os ressedista' partidários do 
general Dutra argumentam 
que o presidente representa 
afinal o próprio PSD e que. 
sç. alguma coisa podería 
julgar-se ofendida, feria a di
reção da UDN, como entidade.

Murilo MARROQUIM
Esta. r.o entanto, está ao par ( Ademar de Barros . Retorna o

pais, portanto, a uma nova 
quadra de sobressaltos. De
penderá do governador de Sao 
Paulo, sem duvida, os resulta
dos da campanha: venceu a 
primeira o sr- Ademar de 
Earros, em condições diversas 
Não era então um candidato 
á presidência, mas u:r. borrem 
que desejava fater também 
um presidente. Hoje, a posição 
se modificou, e o governador 
deseja fazer-se presidente. 
Sabe o er. Ademar de Barros 
que o Catate não o ap.oiaria; 
pe*o contrario, o Catete espe
ra o seu apoio. Caso este não 
venha, a ofensiva poderá ga
nhar aspectos perigosos. Fica
ria o regime em boa e honesta 
posição, permitindo que, pela 
segunda voz. o governo do Es
tado n a i; ' importante fosse 
desgovernado? Suportaria^ São 
Paulo, tão vitimado a primei
ra vc?. uma segunda campa
nha de desgaste ? Existo, de 
outra parte, o problema po:i-

r.o
q c é necessário salientar, fo
ram ultimados através da di
reção nacional do Parti-lo Fve- 
publicano —  na pessoa do pro
vido sr. Artur Bernardes. 1 «*
Vê se, portanto, que o general 
Dutra, representando o ' PSD 
(embora saiba que sem unani
midade) atrai a UDN mineira 
com o concurso do PR. Nesse 
intermédio, a política pratica
mente parou entre udenistas e 
pessedistas. Espera-ss o gol
pe do Catete —- previsto jus
ta Tinte para melados deste 
n ' :  conforme anunciamos em 
notas anteriores.

O nerv< :dm o mais se acen
tua por que a par de uma as- 
trategia de paz com Minas, de- 
senvolve-sa uma franca ofen
siva contra 0 governo do .Sã " 
Paulo. Hoje, 11a Camara, o de
putado artemarista Conda não 
resistiu á surda pressão e lar,- 

~çou o a la rra . Proclamou o 
que já estava sabido: o impea 
chment eventual contra o sr.

Assembléia e esta poderá usar 
a lei de impeachment —  de 
acordo com a marcha lenta ou 
rapida que esta tenha no Çcn- 
.re? o nacional-.

V*: Ç:

A campanha contra 0 govti
no paulista está se processan
do. E ’ evidente que a mesma 
tião será levada adiante, sem 
0 consentimento do governo 
federal ou pelo menos, co!h o 
seu alhe amento. Poderá e d.e- 
veiá o gal. Dutra âlheiar ss 
dela? E tas são as perguntas 
que se fazem as altas rodas 
políticas. Representantes ade - 
maristas sugerem que o go
vernador, se fosse derrubado, 
provocaria uma situa'âo grn 
ve no Estado. E ainda ma's 
que, mesmo fo: a do poder, con
taria com um ferte c decisivo 
poder eleitoral para a sucessão. 
Convem, que o Catete, partic 
tendo (3a solução do um pro 
blema politico cv.c 0 gal. Du 
tra a ‘ irmara não dever re
tratado antes de 1959, não eu 

' cueça que existe ""'.ma lei elc- 
I toral. Esia lei impõe uma c 
| rie'de condições para as caai- 
1 daturas presidencial. Assem 

bicias partidar*as, lar.Çamcn 
tos de nomçs, registros, etc. 
Não serão lançamentos ('■< 
grupos regienaia que abriiãc 
efetivamente a campanha.
Ie; eleitora! exije uma sêri

Todos rabem que muitas 
vezps o empréstimo bancario 
a custo prazo requer um des
dobramento, Esse desdobra
mento, necesario, quando sur 
gem as crises' econômicas imo 
biliza por maior espaço de 
tempo os recursos dos bancos 
formados não apenas pelo 
capital dos acionistas’, mas 
também pelos depositos, su
jeitos a saques temporários 
ou imediatos.

Assim, obrigados os bancos 
em razão das contingências,
a dar por um lado, prazos 
n.aiores aos seus revcdòres, 
precisam por outro lado, en
contrar a mesma facilidade 
em relação r.o seus credores 
constituídos por depósitos. Se 
estes credores sacam e os 
primeiros não liquidam os 
rc: lectivos débitos, porque 
cs prolongaram pela obten
ção de maiores prazos o ban
co sacado expõe-se é claro, á 
i r, áyercia. A  Caixa de M o
bilização Bancaria, para a 
qual eia apoia o raiva e por 
("sta r roersso tanto quanto a 
Carteira, de Redescontos do 
Banco do Brasi, tem evitado 
a falência dc um certo nu
mero dc estabelecimentos de 
credito. Ne.n é outro o m o
tivo, per exemplo, em razão 
do qusl o comercio banca
rio tem afrontado como po
de e até pode, a inconcebível 
moratoria concedida acs pe
cuaristas, cujos títulos imo
bilizado: enchem de verdadei 
ro lixo as carteiras de muitos 
bancas. ..

Mas acontece que este 
processo foi superado pela 
crise geral. Hoje a Caixa dc 
Mobilização Bancaria não é 
mas um aparelho de mera ex 
tensibiidade do credito; é um 
pronto-socorro, um hospital a 
que vão ter enfermos desen
ganados a antecamara onde 
alguns desses enfermos já 
parece esperarem unicamen
te o atestado de obito.

tico interno de 2ão Paulo. Noj 
momento, o «r . Ademar dc j da condições e estas demandam 
Barros perden a maioria na 1 tempo para ser cumpridas.

Com efeito, não é para nin 
guem mistério que se-rep e
tem as liquidações de bancos 
insolvaveis. Nessas liquida
ções, o papel da Caixa de 
Mobilização Bancaria é de 
primeiro plano com respeito 
á devolução dos depositos. O 
depositante avisado, que pre
viu o cc aastre sacou imedia
tamente, e seu credito fpi sa
tisfeito com os recursos da 
Caixa, mediante o processo 
ordinário da mobilização na 
primeira fase da enfermida
de, e não ainda da insolven- 
cia do banco. '

Alem Ho depositante avisa- 
( Continua na 4a pag.) ’
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U PORTO
LOIDE BRASILEIRO —

Do norte, chegou segunda-fei
ra. em nosso porto. o paquete 
Duque de Caxias, comandado 
pelo capitão Altredo Botelho. 
Trouxe para nossa praça, de 
carga: 1 fardo com toalhas, 
996 taboas de cupiuba, 50 pe
ças de írassaianduba, 43 pran
chetas, 29 vigas de capu’ , 1500 
sacos de farinha de trigo, 220 
amarrados com pranchas de 
massaranduba, 80 taboas de 
cedro e 80 amarrados com ta
boas de íre iJ O j e os seguintes 
passageiros:

De Belem-.: 5 de 3a classe.
De São Luiz: Luiza Morais 

Barbosa e Mederico Marçal 
palitos.

De Fortaleza: Maria Odo- 
rico Morais, Maria Morais, 
Mareia Morais e Murilo Bar
ros. De 3a. 2 . C<fnduzia em 
transito 315 outros. Prosse
guiu no mesmo dia para o sul. 
até Santos e escala, levando, 
de carga: 395 jard os de algo
dão em pluma, pertences para 
autos, 3 tubos de ferro vazios,
1 caixa comí 1 aparelho recep
tor de radio. 67 pneumáticos 
para autos, 3 engendrados com 
cantaras de ar e 6 caixas com 
couros jvacuns, e os seguintes 
passageiros:

Para Recife: Josq A . Fer
reira, Estefania de Melo e M a
ria A . Garcia Ferreira.

Para Salvador: Silverio Cer- 
veira, Maria Lira Cerveira, 
Silvia Lira Cerveira. Lucia Li
ra Çerveiça, Cleanyo Vanderlei, 
Helen B. Costa, José Almerio 
de Paiva e 5 irarinheiros na
cionais .

Para o Rio: José Pinheiro, 
Lêda Pinheiro, Janete Pinheiro, 
Cecilio L. de Carvalho, Rai
mundo Nonato Bezerra, Bran
ca M . Bezerra, N ilton M . Be
zerra, Sueli Lopes Santos, Ro 
sedete C. F . Silva e Roselita 
F . da Silva. Em 3v. 120.

—  Ante-ontem. deu entrada 
em nosso ancoradouro, o pa
quete Rodrigues Alves, coman
dado pelo capit.io Víctor Vas- 
ques de Freitas, procedente de 
Belem. e escala. Deixou aqui 
de carga: 500 taboas de cupiu
ba, 30 amarrados com taboas 
de freijó, 60 amarrados com 
taboas de sucup ra e 50 caixas 
de sabão, e os seguintes passa
geiros:
ua Silva e Alice Soares da

De Belem: Antonio Roberto 
Silva. De 3a cíãsse 3 . Em 
transito, 89 outros. Prosse
guiu no outro dia, para o sul 
até Santos e escala, levando 
os passageiros seguintes:

Para Recife: 3 em 3a .
Para o Rio: Moça de Melo 

Odisséia A . de Melo. José Re- 
novato da Silva, Ana Soares 
da Silva, Irany S . da Silva e 
Iradir R. da Silva. Em 3a 66.

—  Do Rio é esperado aqui
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Prosseguirá para Belem e es
cala. « w

—  O cargueiro Inconfidente 
esta sendo esperado aqui dia 
12 de abril, vindo de Porto 
Alegre e escala. Retornará ao 
porto de origem e escala, re
cebendo carga.

—  O earguetro Rio Gurupi 
é esperado aqui dia 31. vindo 
de Belem: e esvaia. Prossegui

rá daqui paia o sul. até Porto 
Alegre e escala, recebendo 
carga.

—  Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tos do norte, até OMatal, os car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
sendo aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto de origem e escala, 
recebendo carga.

—  Atracou hoje em nosso 
porto, procedente de Porto 
Alegre e escala, o cargueiro 
Bandeirante. Retornará ama
nhã ao porto de origem.

COMPANHIA COSTEIRA —
O paquete Itahité chegou on
tem em nosso porto, vindo de 
Belem e escala. Prosseguiu 
ontem mesmo para o sul, até 
Porto Alegre e escala.

—  O paquete ltapé está sen
do esperado aqui dia 26, pro
cedente de Porto Alegre e es
cala . Prosseguirá para o nor
te, escalando em Fortaleza. 
São Luiz e Belem. De retorno 
aqui chegará dia 5 de abril, 
prosseguindo para o sul, até 
Porto Alegre e escala.

CIA. COM. E N A V . —  
O cargueiro Cahy chegou on
tem em nosso porto, vindo do 
sul. Prosseguiu hoje, para 
Fortaleza e Areia Branca.

MOGRE MAC COIiMACK — 
O Muvmacdale atracou hoje 
em nosso ancoradouro, proce
dente de Nova York. Prosse 
guirá hoje, para portos do 
sul de onde retornará ao porto 
de origem.

PRÓXIM AS SAÍDAS DE  
NOVA YO R K:
■i— O Mormacreed sairá dia 

27.
—  O Mormaclark sairá dia 

8 de abril.
—  O Mopmactern sairá dia 

22 de abril, todos para portos 
brasileiros.

THE BOOTH LI NE —  
Está sendo esperado de A n
tuérpia e Londres, na 2a 
quinzena de março, o vapor Bo- 
niface, que receberá carga em 
nosso porto para Lisboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do continente europeu.

—  Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vapee Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia Informadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e A v. 
Duque de Caxias 182, nesta ci
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma
nhã, e para Campina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Recife ás terças-feiras e sa- 
bados.
AVIAÇÃO

LAP —  Dia 19 chegou do 
Rio. o PP-LPC, tendo desem
barcado aqui:

De Recife: José Pereira, Ja- 
mil Moreira Nasser, Silvestre 
Farias d<?S Santos e Carlos 
Duarte. A aeronave retornou 
ao Rio, no dia seguinte, le
vando :

Para Campina Grande: A l
fredo C. Sá e Alcides Marinho.

Para Recife: João Soares da 
Silva.
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Avenida Deodoro, 635 —  Fone: 1531 
-------  HOJE -------

Soirée ás 20 horasMaíinée ás 15,30 -

M orro V o ra z
Margaret Lockwood

EXTRAÍDO DA NOVELA DE D.VPHNE Dl
(autora de Rebeca)

MAURIEI

-------Terça-feira ---------
NUNCA ME DIGAS ADEUS 

com Errol Flynn, Eleonor Parker e £att Brady
A vida de um jovem casal com suas çugas, seus atrativos e suas reconciliações

-------B re v e ---------
A C A M I N H O  D O  R I O

com Bing Crosby, Bob Jlope e Dorothv Lamour

Sindicato dos Empregados no Comercio 
no Estado do Rio Grande do Norte

SEDE — RUA JOÀO PESSOA, 116 — 1° ANDAR — NATAL 
RIO GRANDE DO NORTE

Imposto Sindical do exercício de 1949

Pelo presente edital ficam convidados todos oí. Senho
res empregadores compreendidos nas seguintes categorias: 
— tecidos, ferragens e estivas em grosso e á varejo, repre
sentações, bebidas e fumo, perfumarias, armarinhos, secções 
de molhados emprezas de minério e combustíveis minerais, 
viajantes vendedores do comercio e práticos de farmacia. 
etc., a recolherem no proxímo mês de Abril, as Agencias do 
Hanco do Brasil S /A , o IMPOSTO SINDICAL, que será 
descontado da folha de pagamento do corrente mês de 
Março, devido pelos seus empregados no presente exercício 

e 1949 á este Sindicato, devidamente conhecido com base 
territorial em todo o Estado do Rio Grande do Norte, pelo 
Ministerip do Trabalho, Industria e Comercio.

Èm face do que estabelece o art. 580 e o paragraío pri
meiro do art. 582 .da Consolidação das Leis do Trabalho o 
calculo para o desconto do Imposto deve ser feito sobre 1 25 
(um e vihte e cinco avosi ou seja; divisão do salario do em 
pregado mensalista por 25 dias.

E X E M P L O :
Salario Mensal: 500.00 *
Imposto: 20,00 '• $

i ,  Formula observada '
(500,00 : ‘ ^

, ----------- : 20.00»
25

Para evitar a cobrança em juizo do imposto Sindical de 
1947 e 1948 que deixou de ser efetuada no prazo legal, o 
Sindicato chama a atenção dos senhores empregadores pa
ra o que estábelece o art. 600, da Consolidação das Leis do 
Trabalho que determina seja acrescido da multa de 10% 
G0 por cento) u pagamento do imposto não recolhido no
prazo legal. _ _ ^

Na sede deste Sindicato, á Rua João Pessoa, lio-1 an- 
dar, estão sendo distribuídas Guias para o recolhimento do 
imposto Sindical em todo o Estado do Rio Grande do Nor
te. as 19 ás 21 hras.

Natal, 14 de Março de 1949.
Carlos Vieira de Aadrade Serrano — Secretario

PREÇO DO DIA CR.$ 0,80

infalibilidade-absoluta 
e qualquer campo do

PARIS. — Realmenle, trata- 
se de um grande homem. Pelo 
menos, é o que afirma o “ Jor
nal dTSgypie". conhecido tanto 
pela austeridade dos seus jul
gamentos como pela originai.- 
dade das suas informações.

"Sheikh" é uma palavra emi
nentemente respeitosa, via é :  
regia empregada para os che
fes das grandes confrarias re
ligiosas ou pessoas gradas d: 
alta posição. Pois bem: o nosso 
hei oi de hoje é o sheikh”  Ah- 
med Manmoud, da aldeia de 
Dachna. lá nas terras do Nilo 
prodigioso.

O rei Farouk, segundo a im
prensa do Cairo, é dono e pe
nhor de todos os couhecimer 
lo.-> e penetrado igualmente dc 

em lodo 
pensa

mento. Em uirro caso. o jobe.-e- 
no egípcio tem uma capacida
de ne absorpção dos elogios dos 
tal que faria inveja ao proprio 
Neto. Os louvores por mais hi
perbólicos que sejam, o deixam 
impassível, e. ao que parece, 
insatisfeito. vistp a imprensa 
egípcia redobrar cada ciia de 
virtuosidade na arte de elogiai 
e de manejar o turíbulo...

Depois de Farouk (é coisa já 
decidida e por todos aceita: o 
maior homem do Egitc é o 
“ sheikh" Ahined Mahmoud... 
que, aos 65 anos de idade, mede 
apenas 65 centímetros cie altu
ra! Pór toda a parte, poderão 
vocês, á incrédulos, ver c seu 
retrato de turbante, bengala na 
mão pequenina... O seu sor i- 
so. que se abie de uma orelha 
até a outra, e bastante fotorgem- 
co.

Mas. nem por ser anão e pe
quenino assim, o nosso "alfeikh” 
deixa de frequentar os grandes 
e potentados deste mundo sub- 
lunar. Pelo contrário, é fami
liar e amigo intimo dessa gen
te. Segundo reza a êronicá, sai 
uma vez por ano da sua aldeia 
natal e passa uma temporada 
no Cairo e a sua pequenina fi
gura de "tanipinba" aparece 
em todos os ministe,-.os. em ca
sa de todos os grandes do rei
no. de todos os paredios políti
cos. de todos os pachás. Suas 
óbífervações pertinentes e opor
tunas, cheias de bom-senso e 
franqueza, são recebidas com 
lespeito e agrado...

O nosso "sheikh”  Mahniouti

P ie rr e  A n d ré  V e b e r

não é um cortesão de meia-ti- 
jela, e lião vale somente dois 
caracóis... AnãoZiaho assim 
como vocês o possam ver. s 
lhes foi ciauo honra tamanha, 
parece que herdou a s-ncerida- 
ue. a inteligência pasniosa e a 
sagacidade truculenta que ou- 
li-orfT fizeram - a fortuna dos bu- 

. toes ciu Renascença. ..
) O. a, acaba de ser publicado 
: que 65 centímetros cie Ahméu 

Mahmouri ambicionam instalar- 
se numa das cadeiras de depu
tado do Parlamento Eg.pcio. 
Ele mesmo levantara sua can
didatura á próxima cadeira que 
se vagar.

S ;. fôr eleito — e sê-lo-á foz- 
çosamente e na certa — seus a- 
partes prometem muito de pi- 
tòiesco. deixando longe, bem 
longe, o Conselheiro Acacio. A- 
qui vai uma amostrazinha. pa
ia os nosso leitores, das decla
rações que o pequenino "Grau- 
oe Homem” p.estou ao "Jour
nal UEgypte” :

Declara, o seu tofrão natal, , 
é conhecido pelas suas rivali- j 
dacies saagzeVitas. suas “ vendet- 
tas” , e seus motins que, pezi- 
d.eamente desencadeiam uns

"clans”  comia os outros. Quan
do o repórter perguntou-lhe 
que parle tomava nessas bri
gas de aldeia o "sheikh”  Ah- 
ir.ed Mahmuud respondeu com 
Simplicidade, impertigando-se:

— “ Sempre saí coberto de 
glorias dessas refregas e escu- 
; amuças. desses “  tempos quen
tes”  lá do meu vilorio ...

E diante aa incredulidade do 
homem — de-jornal acrescen
tou: “ Os meus sonhos nunca 
me enganam. Cada vez qne per
mito um barulho.- um cha; iva- 
,.i. anumo a trouxa e ensebo a* 
canelas e dou -ás de Vílla D;o- 
gc>. e só vou parar a úns 10C 
quilômetros cie Nàistancia . .. Em 
circunstancias tais, a glm ia (co
mo salvação .cia pele, é claro) 
está na fuga. . . ”

Informantes e porta-vozes ge- 
ralmente dispôs de fé anuncia
ram que S. M. Egípcia, posta ao 
par das intenções do futuro 
candidato à deputação, teria da
do a sua aprovação com bene
volência:

— “ Bravo! Dará um ótimo 
; ministro da Guerra!”

(Copyright da Agencia Scoop 
e dos Diários Associados)

MOORE-McCORMACK
"M O R M A C D A L E " Espetado a 25 do corrente, receberá car

gas .pdi a Nova York
•MORMACKFTÈ” Esperado a 5 de Abril, receberá car

gas paru Nova York
PRÓXIM AS SAÍDAS DOS ESTADOS UNIDOS

"M O R M ACR EED " Sairá de Nova York a 27 de Março 
• M O R M AC LAR K " Sairá Neva York a*8 de Abril 
vMORMACTERN"  Sana de Nova York a 22 de Abril

i  Mais* in form ações com

MOÜRE-McCOHMJICK nívHsçtti S. à.
RECIFE - SAO LUIZ - é/.H IA  - K lO  - 
SANTOS -  BEI.EM - SAO PAULO 
N A T A L : Rua Frei M íguelinho, 14

R U Y  M O R E IR A  P A I V A
rcNKíi m e • m m  — caixa  pobtal m

TERCEIRA PAGEtfA *•

i Informações uteís

O X DO PROBLEMA
MILTON CAMPOS — Estamos os dois de acordo, general, com a candidatura única. O duro, 

agora, é conseguir o apoio dos outros candidatos para o candidato único.
tCharge ae Augusto Rodrigues — Distribuiaa pela AGENCIA MERIDIONALi

■ - ■ ■ ~■ "  1   1 ■ ■ 1 - - - - - 'i ■  —.............. ........—— —  -  - ■   ■— -----------------

Historias verdadeiras/' historias vividas-Xlll .

Anão, o maior homem do Egito
U m a  historieta do “ Journal d ’ Eg yp te” , do C a i - 
ro --0  caso do ushe i\h” A h m e d  M a h m e n d  e ò 
re  F a r o u \ l - A J m  a r  cião de 65 anes de idade e 65  
centímetros de a ltu ra  candidato  ao Parlam ento

FARMACIAS DE PLANTAO
Farmacia Guilliefme, á pra- 

Augusto Severo.
Farmacia Santo Antonio, á 

rua Amaro Barreto — Alecrim. 
1LMES DO DIA:

RIO GRANDE —  A ’s 15,3* 
e 20 horas —  “Morro Voraz” , 
com Margaret Lockwood. 

Preço: Cr§ 7,20.
REX —  A ’s 15,30 e 19,45 — 

“ Obrigado, Doutor” , uma gran 
de produção nacional de gran
de aceitação, cont Rodolfo 
Mayer e Hebe Guimarães. 

Prt-ço: Cr> 6,00 
S. LUIS—A's 15.30 e 19.45— 

"Doce Impostora” , u.u filme 
de grande aceitação.

Preço- Crí? 4,80.
ALECRIM — 15.30 e 19,45 — 

“A  Sombra"da Múmia” , e o se
riado “Guerreiro Relamoago” .

S. PEDRO — 15.30 e 19 ,3 0 --  
"O  Mascara de Ferro” , u na 
.película americana toda faia 
la em português.

POPULAR —  15,30 e  19,30— 
"Arm as da Justiça” , tí" a P* se- 
\ie "Klexa Negra” . ■ 
TELEGRAMAS RETIDOS: 

Encontram-se retidos os se- 
v-uintes telegramas na Dire- 
oria dos Correios e Télegra 
os:

Ana, Rua São João 58, Ro 
■ as; Antocosta; Aluizio Silva 
Vravjç, Radio Nacional; Arol- 

do Lima, Av. Deodoro 350; Fi. 
lonso. Tavares de Lira 52: F l 
na para Marcos; Floramil; Hi- 
ran; Henrique Travassos, Pça 
Augusto Severo 197; João Dias 
Filho, Rua São Jorge 530; João 
01 m;:'o, Mipibu' 745; Marii- 
ma Gama, R. Paula Barros; 
Mo.ima; Maria Mendonça, La- 
i ang^iras 40; Metroseg para 
víozart; Marluce Fiúza; Cap. 
lanoel Soares para Raimundo 

Rocha Assis: Maria Macedo,
òão Sebastião 127; Passacar- 
?-as para. Fernando; Silas; Se- 
verina Melo. R. Afonso Pena 
427; Tabatinick; Walter Go
mes da Costa. João Pessoa 138; 
Vitoria.
PAGAMENTO NO TESOURO 

FEDERAL
O Tesouro Federal pagou

hoje:
Pessoal Titulado e Mensalis 

ta do Ministério da Fazenda. 
Pagara aoanna:
Pessoal Titulado c .iien-H- 

iista dos Ministérios da Via- 
tão e Educação. 
PAGAMENTOS D AGUA

A Repartição de Saneamen
to de Natal, está avisando q u e  
a partir do dia 1° de abril pro- 
xinio, começarão as cobranças 
das Taxas Dagua e Esgotos, 
referentes ao trimestre de ja 
neiro a março.
Registro. Cívil

Foram feitos no 4.° Cartorio 
desta cidade, nos dias 16 c 1T do 
corrente os seguintes registros:

CASAMENTOS:
Pedro Francisco do Nascimen

to, pescador, com 34 anos de 
.dade, filho de João Francisco 
;o Nascimento e de ciona Jose- 

í‘a Franeisca do Nascimento, 
(.uz-n Fa- ias, domestica, 

com 22 anos de idade, fillra de 
Samuel Fatias, e de dona Cecí- 

a Faltas, ambos solteiros, na
turais de Ceará-Mirim, deste 
Estado, lesicientes e doinicilia- 
-iOs. nesta capital.

— Joaquim José da Silva, 
com 34 anos de idade, operário,
: iho de Mana Joaquma da Sil- 
ca. com Mana cia Conceição do
mestica, com 28 anos de idacte, 
filha de Alice Caldina de Sou
za. amtfbs solteiros, naturais de 
Macaiba. deste Estado, residen- 
ies e domiciliados nesta capi
tal.

— E, o.lides Carlos dos San- 
íoi, operano. com 23 anos de

| idade, natural de Areia Branca, 
deste Estado, filho de Carlos 
dos Santos e de dona Maria Be
nedita dos Santos, com 18 anos 
de idade, natural de São José 
de Mipibú. deste Estado, filha 
de Manoel Jeronimo de Lima e 
de dona Maria Generosa de Li
ma, ambos solteiros, residentes 
e domiciliados nesta capital.

— Frahcisco Cabral de Lima, 
comerciario. com 25 anos de 
idade, natural de Picuí. do Es
tado da Paraíba, filho de Luiz 
Gonzaga de Lima e de dona Fi- 
lomena Maria do Espirito San
to. com Maria Joventína de Je
sus, de prendas domesticas, com 
16 anos de idade, natural <le 
São Gonçalo. deste Estado, fi
lha de João Inácio de Jesus e 
cie dona Gertrudes Magna cia 
Rocha, ambos solteiros, residen
te.- e domiciliados nesta capi
tal.
•José Domingos de Lima, com 

26 anos de idade, natural de S. 
José de Mipibú, deste Estado, 
filho de Euzebio Domingos de 
Souza e de dona Olivia Ferrei
ra cie Lima, com Maria Cicera 
ae Lima. de prendas domesti
ca. lambem natural de São José 
cie Mipibú. deste Estado, filha 
cte José Francisco de Lima e de 
dona Ester Mana de Lima, am
bos solteiros, residentes e domi
ciliados nesta capital.

—: Francisco Chacas Barbosa, 
I aeroviario, natural de Natal, ca

pital deste Estado, ftlho de Pe
dro Alves Barbosa e de dona 
Maria Izabel Barbosa, com Hll- 
cia Medeiros, de prendas domes
ticas. natural de Patos, do Es
tado da Paraíba, com 20 anos 
cte idade! filha de Bhancisco Sa
les de Medeiros e de dona Lu
zia Pedro de Oliveira, ambos 
solteiros, residentes e domicilia
dos nesta capital.
OBITOS — Não liouve 
NASCIMENTOS DIA 17:

Esmeraldo Secundo da Rocha, 
nascido no dia 31 de agosto de 
1937. Saturnino Secundo da Ro
cha. nascido a 12 de abril de 
1939. Maria Secundo da Rocha, 
nascida no aia 3 cie dezembro 
de 1940. José Secundo cia Ro
cha. nascido no dia 25 de maio 
de 1943. Damiana Secundo da 
Rocha, nascida a 27 dc Outu
bro de 1947. filhos de Maria Di- 
na da Conceição.

— Fernanda Conceição Soa
res de Souza, nascida no dia 15 
cie março de 1949, filha de José 
Geraldo de Souza e de ■ doria 
Graziela Soares de Souza.

— Ricardo de Freitas, nasci
do a 7 cie maio de 1932, filho de 
Antonio de Freitas e de dona 
Enesia Felix de Lima.

Raimundo Francisco dos San
tos. nascido a 26 de Agosto de 
1943. Maria do Desterro dos 
Santos, nascida a 25 de Outu
bro oe 1944. filhas de Maria de 
Louicies cios Santos. 
CASAMENTOS:

Florxano Alexandre da Silva, 
3.° sargento do Exército Brasi
leiro, com ciona Maria do Car
mo Pereira, ambos solteiros, na
turais deste Estado, residentes 
e domiciliados nesta capital. 
OBITOS:

Terezmha de Jesus cio Nasci
mento. com 1 anos e 5 meses 
de idade, filha de Manoel Fran
cisco do Nascimento e de dona 
Jacira Maria da Conceição.

— Paulo Barros da Rocha, 
com 6 mezes de idade, filho cie 
Miguel Olímpio da Rocha e de 
Caolda Barros da Rocha.

— Terezmha Alves da Silva, 
com 1 anos cie idade, filha de 
Manoel Pereira da Silva e de 
Fianciscá Alves da Silva.

— Claudia Maria, com 23 a- 
nos de idade, natural deste Es
tado, de profissão domestica, 
solteira, iilha de Agapito Este- 
vam e dc.ciona Izabel Maria.

Abertura, amanhã, da 
Semana do MoçojEspirita
O rganizado novo p ro g ra m a —Vi-  

gSita á D e t e n ç ã o - N o t a s
Como vem sendo ampla- j portanles do programa da 

mente noticiado, será amo- j Semano do Moço Espirita,, se
rá a. palestra na Casa de De
tenção de Natal, onde as Mo
cidades Espiritas irão levar a 
sua palavra de íraternádade e, 
cristianismo aos presos, como 
u’a mensagem sincera de con
solação e de paz, querendo^as- 
cencíqr na alma de cada t o  
dos que ali vivem umo cho- 
rr.-a ardente de fé e esperança, 
na estrada da vida material, 
transmitindo a cado um de
les um pouco do balsama sa
lutar dos Evangelhos do Cris
to, a lhes encorajar nos in s
tantes divinizados do arrepen
dimento.

E’ um movimento de ax- 
pontaneidode que parte dos 
próprios moços espiritas, que 
desejam se exercitar no tra
balho de enxugar lagrimas e 
consolar corações.

Assim são convidados para 
essa reunião de confraterni— 
zoção não só os espiritas, mas 
sim todos aqueles que têm  
um pouco de piedade e sen
timento cristão.

a) A Comissão Ptoinotors 
da Semana do M«co Espirita.

thã á noite a abertura 
Ia Semana do Moço Espirita, 
promovida nesta capital com 
o fim de intensificar o movi
mento de Mocidades espiritas

A  solenidade terá lugar na 
séde da Tenda Espirita “ Ma
ria da Penha”, á Rua Mosso- 
ó, 420, á noite, devendo con

tar com a presença de repre- 
.entação de diversas socie- 
lades espíritas da cidade e de 
qiandè numero de moços es
piritas.

Serão oradores da noite os 
ovens Airton Viana e Sônia 

Araújo sra. Zilda Alvarenga 
e sr. Sebastião Macedo.

’ A  Semana do Moço Espi
rita vem repercutindo inten
samente nos meios espiritas 
da capital, sendo p fruto do 
trabalho dos proprios moços 
espiritas que não medem sa
crifícios no sentido de que a 
mesma se revista do maior 
brilhantismo e exito possí
veis
A VISITA A ' DETENÇÃO

Uma das reuniões mais im-

I
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Para a cúfis.
Para o banho.

Para as crianças.
O Sabonete de Reuter — c prepa
rado com substâncias balsàmicas 
e bá'.ct<c3s, descobertas à custa 
de minuciosas |>esqui$as e com
provado pela experiência de cinco 
ge.rações.
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PU C A  ISTO ,M i 
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S t  ADE. EU  ACHO 
QUE A S O R T E  £ '  

O  Q U E  F A Z E M O S  
D E L A .A S V ã l& S 'A  
S O R T E  NAO AJUD A  
M A S  NAO PO D E  
M O S  D IZ E R  Q U E  
NAO ATRA  HU O S O 

AZAR QUAN0Ú A T IR A 
M OS CONTRA OS PO LI
C IA IS . E M  P R jM E tR O  
LU G A R . NAO S E l  P A 

PA G U E  VOCÊ F O I , 
R O u B A R  AO UÈL E  /

nA& O RA A P O L IC IA . P R O 
M E T E U  si.C O O  OO l AREL
p e l a  s u a  c a p t u r a  . vi 
V J  OU .M O RtO ■ PECO AS
s a s s /n a t o  o j l t f Jh o g aj>

' AIAQ 'SE  MOVAM, £ 
LEVAN TEM  j s  b .m  
c o s í  ID EN T IF I- 

Q U E M - S E '

K
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Em Bysancio
(Conclusão da 2a Paginai

reconquistar o poder por urn 
tal caminho.

A  simples presença do cau
dilho em  cena, disputando a 
presidência já de si abre o 
conflito do caudilhismo com a 
legalidade. Se para empolgar 
dc noVo á direção do regime 
com o qual todos sabem de 
ante-mão o que ele irá fazer, 
o pretendente usar as armas 
de emprego já conhecido pa
ra o exito da sua jornada em  
favor do governo discricioná
rio (o que ele já está usando)
•— •a. com o  terão de obx-ar os 
defensores das instituições li
vres?

Primeiro unirem-se para 
derrota-lo nos comícios. E se 
ai forem eles batidos?, per- 
guntar-se-á. Sc a propaganda 
fantasmagórica vencer a ho
nesta e razoavel prece demo
crática?

A i estaremos diante da re
volução, que c a suprema ne
cessidade. Se o ditador c a' 
contra-revolução demoer- fi
ca, façamos nós a revolut ãq 
em defesa do regime, an es 
que ele venha a ronsumar a 
sua que visa assassina-lo.

A  Republiia representativa 
deve estar resoluta para tri
unfar dos rivais decididos a 
syfoca-la. Se um ditador ven 
eido pelos armas vem ás ur
nas para disputar o poder, es 
se gesto cumpre considera-lo 
como uma fase preparatória 
da nova ditadura. Discutir-se 
ele pode ou não reassumir o 
poder, equivale a discutir se 
o assassino com o punhal na 
mão deverá ou não tricudar 
a sua vitimo.

Pôr o problema em outros 
termos equivale nos situar
mos em Bysancio.

NADA D ISSO . NIN
GUÉM  M E  PREN
D ER A ' VIVO. S E  
E lS T O O Q u E  vo -

p;vrc»

'1 ^ ^ :  i , J \  : AVJU: « 1
j V í  à > /  a , 4 -vi* ! L . ; \ \ «$*/ • ; ' “L  \ / * S \  m't§ M vt ó 4 mSSHmMÊir. THktmL&f . -&i diEtVJ k((f - A . u o t t m

S IM . AQUI E S T A -u ra  A í  
M O R TO . O O U TRO  "1  l  i 
T A M S sM  FO I F S R iO tX  - |
MAS. FU G IU . P R O S A 
M O S  OP. 3.Ü N!ZA >€y*JA i 
P & jR Ú LH A  E  -'R A TR A I j

C A S A S

ALUGA-SE a casa, na praia 
Je Areia Preta, de proprieda- 
ie do des. Floriano Cavalcan
ti, onde fur.eionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga na Ca
ntara Municipal.

ALUGAM -SE duas conforta 
\eis talas seivindo para con 
su.itorios, csr:i-itr,r'os rie ivpte 
seniflçTes, á Rua Ulisses .Cal
das, 116, £° ar.dar, Edificio 
l ío p e s  o. Tiatar no Banco 
do To vo S A, nesta.

VENDE-SE unia casa á Eus 
João Pesos a, nc 169, servindo 
para resideneia e para comer
cio.

A tratar na mesma com Hu
go de Castro.

, .V '  \ , D E LE  A N T E S  Q U E  j
' . .  , \ £ — 5.? DlSTM CikA  í

VENDE-SE ca pçrrapta-se 
por automóvel ou jeep, (luar 
casas recentemçnte construí
das no bairro de Lagoa Seca 
sitas á A v . Aristides Lobo ns. 
•i57*e 459. próximas á parado 
dc. ônibus.

A tratar com José Linhares 
‘ á rua Cel. José Bernardo ré 
| 100-2 , fone 2399, qu com Dir- 
I ceu de Meio Horta, á rua Jcae

Í M

L- ,‘ S O  CO N TIN U AR . £ '  M iN F A  
CNi-:-} C H A N C E . S E  P U D ER  C EEC O -  
■*?:.< C ú T R O  E S C O N D E R IJO . A l A N TE
R:i c s policiais ;j distancia, e

Au . UM A tS T R A C A  E  
U M A  C A B A N A  D Ê  MADCI-) 
R A  P R E - lS O  D E F l ó U- 

M.A CouSt-1 P a p a  r n -

E.VT.RF £ .V ) /  SOCDz f c T ^ 1.
C A ú A  ÍE P i? £ $ S ã  \  q
£  A iE  t Z í P Á N - ’ j .

Ê
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Pessoa n° 270, fone 1373.

D I V E R S O S

jVENDEM-SE X radio Phi
lips, 0 valvulas por C r ? . . . . .  
1.600,00; 1 bicicleta Royal, *e- 
mi-nova, pneus balão por Cré 
1.500,00.

Vêr e tratar no Studio C*»- 
ta, á Rua Presidente BaildfeN
ia, 410 —-  Alecrim.

PRECISA-SE de uma copei- 
ra, na residência de Od ion 
Garcia, á Av. Duque de Ca
xias, 216 —  Ribeira.

VENDE-SE o 8av 1-ioiévu 
nstalado á Av. Iíio Bvaseo, 

669, junto ao Gvar.de Pontu. 
A tratar r.o local a qualquer
hora.

VENDE-SE ur. sitio med n- 
io 240 metros dé frente por 

200 de fundos, situado á Av. 
Xavier da Silveira (A v. 17) 
com a rua Tororó (A v. 32) 
Alecrim, com uma casa de, ti
jolo e uii)a outra de ta pa. O
referido terreno acha-se quasi 
todo plantado co.v. fruteiras.

O ônibus da Av. 10, faz ter
minal proximo ao sitio- 

A tratar na Agencia Infor- 
ráadora —  Itua Fçvr.eira Cha
ves, 74 —  Tel. 1833.

Cartas.á direção

PREJ EITUR \ MUNÜC? 3A L 
N A T  A L

—  Diretoria da Fazenda —
A  V

A  Diretoria da Pazeivda 
oii" pté  o/din 31 <’ c 
o abatimento de 10 %  ; 
so vez, pagar íjcíüü cs 
cicio.

Avisa, octrccslm,
5 % , teío  aquele «uc ;•
"o D rvJ^íQÍjíj
torial Urbano e Taxa !

I S O
VIarmir. ' Natal, p.yíf? 

V-írco eorr.-.níe, será ccneediilo 
todo contribuinte çue, de uma

cens impastes e taxas de 6 *.er-

mto 
ein e: 
e Ter

igar, ate c inn ro r~es 
- oV. «m-nosto? Predial 
e Limpesa Publica.

r.
*i-

ÍA q

J iii Xué iWJ

' . . .  ,v  da Budapest es-
‘ á agindo em faca do caso da 

rislcf c condenação do Car- 
cní ?. intíszer.ty levado por 

. : ,.imcnto do. culpa c.ue 
a m cu-,cc.a nes seus ates o 

tia reação quo ten. i opor ; 
i corsa' ati.ude dc reprova- 

ío io- “Tribunal K  .aguru'”

a farsa

]T

a

S ! Í q u : d â Ç Õ 2 ? , . .
(Conclusão da 2a. pag.)

do ha, porem o depositante 
remanescente ou incauto,

- QUG.;ieaeb2, de- chcfre a noti
cia da liquidação do estabe
lecimento, ou que nele de boa 
i é  dc>positou, porque lhe 
visse as portas abertas, em 
bora já com suas aflições en
caminhadas á Caixa .E‘ ra- ' 
ízcavel que ele perca e o outro 
chegue a salvar-se?

Evidentemente, a Caixa fa 
lharia ao seu objetivo de a- 
cudir aos Lanços, se fesse pu
blicar os embaraços de cada 
um. Ela os não socorre toda
via'sam  garatir-se com os pt 
nheres dos valores que oe 
mesmos ifie .apresentam. Es
sas penhores escrituram-se 
em livro secreto, sem regis
tro, sem qualquer sinal que 
sirva de advertência. E’ tal
vez este um ponto fraco do 
processo da mobilização.

A  mobilização, em tese, é 
um srislema dc operação nor
mal. Se passível de conhe
cimento permitiría aos interes 
sados acompanhar a marcjva 
de seus negocios, sem que is
to valesse por desconfiança 
lançada sobre o banco e si
multaneamente contéria os a- 
Tnisos da má gerencia no ca
sa de liquidação.

E ’ um assunto que merece 
e exige o exame do governo. 
Que se liquide o banco, não 
havendo pâm êle outro rem e-

Grande torneio m . si 
A jSEUáC, no Distrito Federai
0 Drírnsirn r.renÍHJ

t n n r c n‘ > 1 4 « l
...» J Ví tjf mm

A iniciativa do SEN AC. ins
tituindo o Grand» Torneio - 11 
tural entre as Escolas dc Co 
mercio, representa ema neva 
. ... ahuau_• ae estmmio, í\ ins

trução e á cultura. Nunca fo 
ra, antes, teataío esse en-aio 
de auxilio, qiie realnienta, ob 
teve o rrelhor exito.. uma ve.; 
que cs objetivos da Sr.NAC 
irorr.ovendo-o, chegaram a scr 
'ealrr-nte compreendidos por 
quantos se interessam pelo 
msino comercial no Brasil. A 
prova disso foi o numero de- 
Escolas de Comercio inscritas' 
no Grande Torneio Culturrl

Easiço, com a • nota 3,07 á 
clur.a A^m Mar a.Lones de As- 
s’s, pertencente á E.^colc Tec 
a ca de Comercio Botafogo,, to
ei r do-lhe o prêmio de uina bi- 
«dclota, coada pela Casa RJes-

0 entu?iásmo'que. Liv! a ria Fr afteí.-ço Àlve?, Leal
reinou entre 03 0 & é>'omp.. Kesiauí iate

oU: A m er t <no (2) Agir e Kel-
qVe logrou ê-.ite 'or Àg.r. Profe 5 >01

durante ele, 
estudantes.

Assim é
completo o primeiro ensaio 
tentado polo SENAC, c is n  
vem qnia ã-lo a prosseguir, nos 
anos fu tu ros,tm  sua tel:z ini
ciativa.

No dia da realizarão do 
Grande Torneio Cultural, cr;» 
visível e noto’ l.i a anima do
nas amplas salas do DeparCa-
n,ento Regional do SENAC. 
Professores e alunos mistura
vam-se. n ur.i ambiente alegre e 
sadio. Fazia-sc, cm grupos, 
aqui é acolá, valente “ torcida . 
cada qual pela equipè de sua 
Escola.

Feita ii- aruvação das pro
vas pe’a Cotitissâo cie Juiga- 
r-vento, verificou s - que mere
ceu a classificarão do primeiro 
lugar, no prime ra ano do Cur-

Alexí desse 
conferidos cpi.ros, 
■iuar.yra de Kia 
Neic a O. Ribeiro

reaiio, 
os

tas.

3 oraa  
aivro . 

Minara
:aca ;UO

PiacJo, Yolanda Rocha,

o reurgua 
sua cate 
solução 

a disput?. 
a igrejo-e

f.lm:

v ati- 
rva i-
Isáen-

meiho dg

conci listaria 
que surgira 
o governo \ er 
.e.-.t. Por. ir>,
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fera da Paz e da 
Cultura

ia d"

Ai

Pi

lho.'
Aid

P M o  lh
r *y  Èath

Silvio (’a 
son Fracioni ( ’oe- 
irros Lima Filho,
y.::i Lego. sendo 
hoguintes firmas:

ho;*rs c
.via sido ai:u: '
dL a reunião (ia fur.d

la Associação Norif* Riv
::.Rse c' ■ Defes:

Cultura r.a sodsr do Cc:
) Teatral Foti:;i.ia". Pr.t

idiu ci renrdo o de; 
sé G orçai ves. iazen 
parte c:a mesa o s

SCO J

eriTit
na.no 
-o de 

r&rs

:o ; 
A o

lio do “Gsservatore Ro- 
a Secretaria de Esta- 

mentiu essa versão ar- 
rtir. a posíeriori pora er- 
-r  o i.roéedimento dos 
vqrMore do Cardeal, 

h., ive proposta neiv- 
e sc .houvesse, teria 

ior rejeitada pois a Igre- 
jo  vode entrar em entsn- 

dessa especié. eap; 
a dimiruir a autoridade 
vl cios Pastores diante do 
ivbt.nho.
gora aparece uma c^rta 
pnida .' iindszentf nr 
. v vitüvia dos carrascos 
reines oiurece-se par? 
ir tí.; medionoiro nuir.c 

;i M  cr.tre a Igreja e 
j Comunista Huttga- 

uc>.e?centando que, na pri- 
poude ter u.r.a visão mate 
•!;;.%•,• do 'problema poli- 
("• iivnr.rio e se dispus>- 

c n  conscqqencia, a ve; 
E s  seus Bispos para cr>- 
;ív or-lhe a nova delibera- 
a seç :m

-.ir.de o “Osservatovc 
r jr o ” f i e  põe cm duvid* 
utenticidatíe da carta qut 

iumgaro diz ter ro- 
•ita pelo Csrclea 
. E tem as mclho 
;>at'a fundomer.ta; 

eita. •

> geve: 
"ebido,

íConclusão da ultima pagir.a
pastor é vereador udenista. co- 
ko  se esclareceu posterior1110;;- 
íe.

IV — Quando acompanhei o 
.obre deputado Calafaisge á re- 

..idencla do vereador Gentil 
Ferreira, péssecüstas e progres
sistas já estavam de acordo em 
sufragar a chapa Olavo GaJvão. 
Entretanto, diante da fórmula 
•aferecicla pelo líder udenista, o 
deputado Calafaisge passou a 
considerar essa mais razoavel. 
Lembrei, então, que a chapa 
que, 110 momento, estava sendo 
loíugada havia sido organizada 
neio vereador Olavo Galvão. e 
não pelo PSD que apenas a ; - 
ceifara. O cir. Gentil encarreg-u 
ao deputado Calnfange de con
seguir do aiuâl P/esidente coi - 
cordar em modifica" a chapa (o 
vereador Olavo Galvão, na mes
ma noite, era casa do prefeito 
Silvio Pedroza, disse-nos que 
não havia motivo, dc sua parte, 
para alterar a -chapa que redi
gira); enquanto solicitava-me 
pleitear o assentimento do meu 
Partido á nova fórmula pro
posta. Tres dias deporá refer
íamos á residência do vereador 
idemsta. A conversa foi rápi- 
a porque sua senhoria estava 
e saída para o Aero-Clube. 

biz-lhe Cidite de que o PSD 
.ifáhti.uha a chapa-Olavo Gal
ão, na qual era contemplado 
om tres dos sele. lugares. O lí- 
er udenista ueclarou-nos que

Mocidade F c n i r l t a

;e

Duárto delegado da C

falr

irios.
orcüi, redresentan- 

-. r.fr-j -Estudanta! Po- 
, a n; a., Herctider. 
Falou per fim o sr

rte Foi aclamada 
da Associação qut

Fie.
GoL

4 -,..

. H
?TZZgi> PâÇ

lis
de!

dio porém com equidade e 
justiça em relação aos riscos
de-cada um.

j j??' ' : 1I UT.

c

IPIíD&T
ten

S c r l cL e u v  a s D. .cr 1, • I*ír.qn . . F tu, 
te Luiz Bezerra de OTvetrs 
l.Jma e Diretor de Propagan
da jornalista Aldovrando Be
zerra Veras.

Ur

'.etixlo a torturas dc 
ti aá que. em todos o; 
os organizados peb 
produzem carne resul- 
“confissão’' do réu, c 

’ i.findszenty, teria, nc 
lo processo, admitido 1 

■ - a d; des i ,ppü‘. ações caiu
;s r.ue Ib.e foi um feitaf 

T.• O:;' comunista;
- rõo U ” i o mínimo esc»  

-■;!>, . ■ . •• •. rom essas “con
; pr meio dc drogar 

mini : ;r : ■ ■ vitimas,' qUd 
:• ?ir Com inteira in-

Cl 5 , n« ':l Cl D CUC ; GStcIO £ii
zrr.d.» ou intimidados pelo sc
fri:r.entos fisiccs' que lhe in 
flir.gem. A  carta que o go 
ierro  húngaro se detl" precua

1 ■bjicar ágqr; nã-i patoa-
» .;i (1: unia (lessas fraudça que

- .; do mun.
d c 0 gra^u da sua culpa.

O rvntnrs Romano”

Mindszcnty esta disposto 
a s.mvir de medianeiro e -e 
conciliar-sé com os titeres de 
Budapest nada mais facil, co
mo prova da sinceridade dc 
governo em aceitar a propos
ta cio que pô-lo em liberdade. 
Só a manifestação de um ho. 
mem inteiramente ljvre^fo-

t l c
ORIENTADA 1: EUA TENDA  
ESPIRITA “M ARIA DA PE
N HA” RUA NlOSSüRO',. CE3

A Dirsíoria desta-, Mocidaüc 
ia na sm  sessão, -'ordinária ut 
19 do niês em cur- o, çor una 
i:-',r.idacití cie seus mea.òros pro* 
.icntcs, e Je acordo com a D i
retora da Tendo Espirita “ Ma
la  da Penha” uli rerresçnta 
la pelo se.i presidente e posso  
riontor Sebastiuo Felix t!j 
Araújo, suprimiu os cargos di- 
y  Secretário c Vicés D ireto ie , 
e Suplente de . arquivista, f i 
ando assim const tiiida: Presi

dente, Sonia Tiir.dadç de Arar 
lo: .Secretario Geral, ivor.v
Emerenciano de Figullredó; 
Secretário. Sezilde Trindade 
le Araújo; Tesoureiro. Mar- 
ene de Araújo Munay; .Dirétoi 
le Propaganda, Fiuy Trindade

anv-ta nao podia dar unia res
posta definitiva, em virtude de 
não haver tido tçnrpo de con
sultar alguns companheiros: en- 
;: etanio. ad.anfavu que os con- 
.-.ullaaos iiusustlam pela reserye. 
oe, di>is lugares pa.a a banca
da dá UDN.

A.-.-dm, n resposta áefinitiyn 
da UDN ahida não foi por mim 
recebida e o s". deputado Caíg- 
fange. depo.s disso e por mais 
de uma vez, declarou que o .-eu 
Partido aceitaria qualquer' chu
pa em que fosse contemplado 
co n ?. Presidência e a 2.* Se
cretaria, indicando, desde logr. 
o nome dq \ cveador Elbcu Lei
te para substituir o 'reverendo 
Moreira 11a çhapà-OIavo Ga!v,V.\ 
em virtude cie haver sido cscla 
reeidp' - que o eminente pastor, 
até o fim do mandato, seria 1:- 
denistá.

V — Finaliiientc, diz a pu
blicação do “ Jornal de Natal ' 
que eu conversei demoradamen- 
te ci ni o denutado Calafángn 
na avenida Tavares de Lira, so
licitando. em conclusão, qa ; 
não considerasse as conversa
ções encerradas é sim suspen
sas. E' a pura verdade tentiv- 
tanto, convém tornar publico o 
que açeriamos 11a conversa da 
avenida e que foi o seguinte: a* 
aguardar a resposta cio verea
dor Gentil Ferreira sobro a 
chapa-Olavo Galvão. com a su
bstituição do vereador Moreira 
pelo vereador Eliseu Leite: con
sultarmos os nossos correliggio- 
narlios. inclusive os que se en
contram no Rio. sobre a possi
bilidade de 'péssecüstas e ude- 
ii.-ias sufragarem a cl ipa-Ola- 

vo Galvão ’ na cjual o vereador 
Gentil* Ferreira í gura na l'.a 
vice-presiclcacia); caso os ude- 
nistas persi: .;.:n e.n não acei
ta: a chapa organizada pelo a- 
tual Presidente da Camara 'Mu
nicipal.

Fiz v ê a i n d a ,  ao c epuífuio 
Caláfange que haviam espanha- 
do o boaio cie que o meu Par
tido oferecerá a UDN um acor
do, 11a base cia eleição dó ve
reador Gentil Ferreira para a
Presidência da Camara. A n.ç>-

’e Araújo; Avquivkta,
Lucia de Figueiejlo; Mentores. 
Sebastião Ftlix de Araujo, Al- 
ith.i M. II as c Zilda Alvaren

ga ■
'Natal. 23 de março de 194S.

tf

Pela Diretoria, Sonia Trín-
iaàe cc  Araujo, Preshlence.

LEIAM O / 
“Diário df1 Na t a J '

ticia não Unha fundamento 
mesmo porque as conversações 
para apoio á chapa-Olavo Gal
vão não estavam f acassadas: 
entretanto, emiti minha opinião 
pessoal cie que seria possiyél 
uma cbmposição udeiiQ-pes; e- 
dista. caso 'os tres partidos cles- 
sem por findas as convevsaçõç ■ 
dé chapa única: e. mesmo por
que a eleição cio ilustre verea
dor Gentil Ferreira, para â Pré- 
sidencta cia Camara .Municifiaj. 
só podería honrar aqueles que 
o tivessem escolHició., ‘ •

Tudo o que acabo cie dizer, 
sr. Redator, atende bèm ao, pe
dido do nobre deputado CaW- 
fangé, 110 inicio cios éufertcii- 
mentos, para que houvesse 
“ sinceridade” , e pocicr parecer 
inconveniência a certas pessoa ’ 
que definem a politida coãvj 
centro de subterfúgios c nega- 
ças: para mim, a ação pòlitiéd 
deve ser clara cim o a luz óé 
sol e tão inUmaniente ligada ã 
verdade que deve. ser COnfim- 

I tiida com a religião,, conio acort- 
| telhava Ghandi. o mais asbiL* 

dos estadistas,
Agradecenodo a publicação 

i firma-se o patrício e admirador,

ra dà auteaça úe qualquer 
cqüstrangimeiito seria udmis- 
sivel nesse caso.

Permitam que Mindszenty 
saia da Hungria e vá a Rproa 
expor ao Paoa os seus no
vos pontos de vista. De ou
tra forma nenhum documen
to aue lhe seria atribuido po
derá ser digno de credito, 
t > oltid r

a) Antonio Sçares I ílho

i’ S. O deputado Abelar
do Cálafange, em sua resposta, 
tratou-ine cortei mente; ent.rí-
tanlo, dada ;> "nossa diVerggn- 
cia, lia mailéiia dc relatar os 
fatos, resolví afastar-me d a;
conversações em torno da elei
ção da Mesa. Qualquer que sfe- 
ja a deliberação tomada pelo 
meu Partido. 110 tocante, cotr- 
tará com o meu apoiq insilní- 
iicanle,
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Crônica social
a t i v i d a d e s  n a c i o n a i s

P R O D U T IV A S ...

Das instituições de carater 
naeíellal poucas se medem com 
o Conselho Nacional de Geo
grafia no rumo das atividades 
pfoveitoSas, de pratica eviden
te em beneficio do pais. Em 
do -e atfOs de ação positiva. P>.• - 
t;ue teve de instalar-se e or- 
ganisar-se, o Conselho vive nu
ma sequência de trabalhos dig
nos Ha atenção de todos .os 
braSTélvos. ' Coiu que contava 
o gdvérno central da Republica 
m f âmbito dos nossos proble
mas tfé geografia antes dele? 
Com algumas sociedades pri
vadas, respeitáveis, mas -sem 
apdreihagcTti técnica e cienti- 
liita suficiente para a coorde
nação de estudo-, geográficos 
qné o Brãsil está necessitando. 
Só depois do Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatísti
ca, de que o Conselho c  um or- 
gão especifico, foi que se fir
mou n > pais o conhecimento 
das suas questões geográficas.

Sem v duçâo de continuidade 
na sua direção, entregue ao en
genheiro Crlstovam Leite de 
Castro, o que o Conselho tem 
realisa- -> em pouco tempo é no 
lavei. Não é possível aqui «m s  
relação do que tem feito. Nem 
no campo internacional, nem 
na esfera nacional. No pri
meiro deve-se-Ihe a adesão do 
Brasil á União Geográfica In
ternacional e á União Geode- 
sica e Geofísica internacional 
e a participação nas Reuniões 
Pan-Americanas de Consulta 
sobre Cartografia, promovidas 
pelo instituto Pan-Americapo 
de Geografia e Historia, de 
qne é presidente o embaixa
dor Macedo Soare-, presidente 
do I ,'B.G■ E . Na esfera nacio
nal as campanhas do Conselho 
tem sido de imediata utilida
de, explorando regiões da ma- 
xima importância geográfica, 
elaborando a Carta Geográfica 
do Brasil, e promovendo a di
visão territorial periódica <io 
pais c o  levantamento de todas 
as cartas municipais.

No seu décimo segundo ani
versário, que hoje passa, é jus
to que ponhamos á vista dos 
leitores, embora num mínimo 
de amostra do que tem feito, 
esse aspecto da vida brasileira 
tão intensamente trabalhado 
pelo Conselho Nacional d e  Geo
grafia. O Rio Grande do Nor
te entra, também, na parlici- 
nnéía dessas atividades, prin- 
eipalmcnte com o contrato fir
mado entre o nosso atual go
verno e o Conselho para a fei
tura de sua Carta, em cujas 
despesas o Conselho vai entrar 
com dois terços, inclusive os 
serviços de ordem puramente 
técnica. Para nós será uma 
grande conquista, porquanto 
não tínhamos uma carta geo
gráfica e, apenas, um Carto- 
grama, da autoria do engenhei
ro Ornar 0 ’Grady, datada d e  
1928, quando o Estado se divi
dia em 38 municípios.

DANILO

0  PRECEITO DO DIA
c a s a m e n t o  e  SIFILÍS

A sifiüs pode evoluir sem 
- sintomas, nas isso nao ;rope- 

te eu2 o sifilitico continue em 
condiçfes de transmitir o mal. 
O indivíduo que se casa sein 
estar- curado da sifil.is, pode
rá contaminar a esposa e esta, 
por sua vez, transmitir a doen
ça aos filhos.

Antes de casar-se, subme- 
;a-sc a exame medico, para 
veriiicar se tem sífíbs.
SN ES.

Teresinha Cordeiro, contacio- 
xanda da Escola Técnica de 
Comércio 7 de Setembro e fun
cionaria da Cooperativa dos 
Bancários nesta capital.

A distinta aniversariante 
çue é um elemento de realce 
3;li nossa sociedade e nos 
í cios estudantis, recepcionará.

ú sua residência, á leua Feli
pe Camarão, suas amiguinhas 
e colegas.

Maria José Vidal, filha 
!o sr. Lindolfo Vidal, agricul
tor no município de Padre Mi- 
gue.inho.

— Eugenia da Gloria Fer
nandes, filha cio sr. Raimundo 
Ce/ar Fernandes - de sua es
posa o. Aurora . , mande».

Tert-zinha Moi. clt, enfer
meira nesta cidade.
Crianças

Orlando, inno do _.;r Mes
sias D. Santos e de ~ua espo
sa d. Hilda B. Santos.

—  Transcorre hoje o aniver
sário natalicio da intei-essante 
garota Patrícia, filha do sr . 
Lidio Madurcira, caixa do Ban
co do,Brasil, e do sua esposa 
d. lolanda Madureira.

—- Njcéa, fiiha do jr . uuiz 
Honório dos Santos c de sua 
-esposa d. Gertrudes Xavier tios 
Santos.

—  Reinaldo, filho do sr. 
Luiz Gonzaga César da Paiva, 
oficial da Policia MiRtr.r do 
Estado.
NOIVADOS

Na visinna cidade de Ceara- 
Mirim, acaba de contratar ca
samento com a prendada srta. 
Maria do Carmo Barreto, fi
lha do sr. Semeão Barreto, já 
falecido, e de d . Corinta de 
Moura Barreto, o doutorando 
de medicina Fernando Medei
ros, filho do sr. Lauro Medei
ros, já falecido, e de d . Maria 
Moura Medeiros.
VIAJAN TES

Vindo de Pedro Avelino, on
de trabalha, na secção teic- 
piafica da Estrada de F env  
.Central, deu-nos o prazer de 
sua v sita o nesso amigo Cris
talino Regalado Costa, filho 
do dr. João Vicente da. Costa 
c- nosso cooperador. 
FALECIMENTOS

Faleceu ontem, em sua resi
dência á Rua General Glicerio, 
desta capital, d. Maria Morais 
Fonseca de Siqueira, esposa 
do sr. Augusto Siqueira, fun
cionário do Palacio do Gover
no. A  extinta que era bastan
te eitimada por todas as pes
soas de sua amisade, nasceu 
na cidade de Parnaibà. Piauí. 
Eram seus nais o sr. Estanis-

Inicio, domingoj da temporada peboiistica
0 Atlético enfientará o 

Seridó Esporte Clube
No8 $iadioi.Lamafiine,d atraen

te maiefo inter-mumcípaf

g sm
LÃáiaeuVi- U i

Sem  B ; g od e  e  sem  S im ã o. este p o d e r á  ser  o q u a d ro  titu la r, en tran d o  N oron h a  e C h ico .
(F o to  M e r id io n a l

Venceram, ontem, os titulares
6 x 3 ,  o resultado do tre in o  de ontem do scratch  
brasi le iro --V a ria s  noticias do su l-am ericano

RIO, 24 (Meridional) —•
No campo do Botafogo reali
zou-se, ontem á noite, o pri
meiro treino publico do sele
cionado brasileiro, nesta ca
pital.

O ensaio transcorreu bem  
movimentado, acusando o 
marcador a viteria dos titu
lares por 6x3.

Zizinho (2), Joir (2), Eli e 
Orlando marcaram para 03 

brancos 0 W ilson (contra.-, 
Nininho e Ademir, para os 
verdes.

LUIZ BORRACHA 
NO BANGL”

A n i v e r s á r i o s  
o n t e m  T ' : ' T S T

Senhor it»«
Completou ontem 15 anos a 

srta. láva Seiiar.o, filho do sr. 
Carlos Serrano, funcionário da 
S . A . Whailon Pedrosa, e <h» 
stia esposa d. Maria Lila Ser
rano. A  jovem nata:ic ante 
que é aluna do Colégio do N 
Sí dás Neves, desta capital, 
recebeu por tão expressiva 
dàta nmvrxexas felicitações

h o j e  * 7  1 .
Senhores

Jo?é Ivo Moreira Cavalcan
ti, clinico nesta capital, lento 
da Escola Ncrmal de Natal e 
figura de destaque em nossos 
cireu’ os tnecPcos e sociais

—  Felizardo Lira, funcioná
rio da Préfeitnru <le Natal.

—  Francisco Rocha, auxiliai
técnico . do Departamento de 
Assistência aos Municípios. 
Senhoras u m

Laura Galvão, esposa do sr. 
Hércilio de Fontes Galvão, fun
cionário publico estadual.

—  Maria Luiza da Costa, es
posa do sr. José Inácio da Cos
ta, funcionário da Alfândega 
dç Natal. - is*»
Jovens ’

Clèto Alves Freire, filho do 
sr. Manoel Cândido Freire, 
fímmónailo dos Correios e 
TeV-ráfos em Nova Cruz, e 
dç Suo esposa d. Rairaunda 
Alvc-.; Freire.
SfetthórHa*

—̂  Aafveriària, hoje, a srta.

de Amoritn Fonseca e d. 
Maria Clara de Morais Forne
ça, ambos já falecidos.

O seu sepultamento realizou- 
se hoje pela manhã, com gran
de-acompanhamento. S. Excia. 
dr. José Varela, governador 
do Estado, esteve á noite,» 
aco x  r.anhado de sua exma. 
esposa d. Conceição \aiela e 
seu ajudante de ordens, apre
sentando pesam ês a familia 
enlutada.

Afrodisio Borba Filho —  No
Rio -de Janeiro onde se encon
trava em tratamento de saude 
íalec-èu no dia 17 do corrente 
o sr. Afiodifeio Borba Filho, 
fiscal do Imposto de Consumo 
na cidade de Santos, Estado de 
São Paulo, onde fizera largo 
circulo de relaçTs de amizade.

O extinto, que serviu ha 
uno,-, em Macau e Ceará-Mirim, 
neste Estado, contraiu nupeias 
ne?ta capital com a professo- 
ía Dagmar Pinheiro Borba, 
deixando de seu consorcio duas 
filhas menores, Marilda e Ma
ria Ligia.

Era genro.de d. Maria Au
gusta Pinhero, c-asada em se
gundo matrimônio com o sr . 
Manuel do Nascimento Fer
nandes, diretor do Gabinete de 
Identificação do Estado e cu
nhado de d . ’ Odete Pinheiro 
Moura, esposa do sr. Manuel 
Eatista Moura, Adelaide Ade- 
’ ia PinheTo e João Sizenando 
boheiro FilhoT residentes nes- 
a cidade e do dr. Evaldo Si- 
cenando .Pinheiro, funcionário 
Ia fazenda federal servindo de 
ific al de gabinete do Presi- 
lente do Tribunal de Contas 
.0 Rio de Janeiro.

A familia do pranteado mor- 
o mandará celebrar missa nes- 
a capital em intanção de sua 
Im ã.

RIO, 21 (Meridional) — 
Luiz Borracha, goleiro do 
Flamengo, teve o seu pas
se vendido ao Bangu, pe
la importância de duzen
tos e cinquenta mil cru
zeiros.

A  noticia causou gran
de sensação nos meios- 
esportivos.

O exercício foi dirigido por 
lo juiz Alberto da Gama Mal- 
eher e a renda somou ÓrS . . 
103.140,00, o que bem de
monstra o interesse do publi
co pelo quadro que represen
tará o Brasil no sul-america
no de futebol.
SEGUIRÃO A M A N H Ã  P A 

R A U R U SSA N G A
RIO, 24 (M eridional) —  

Os jogadores brasileiros se
guirão amanhã, para o con
centração em  Urussanga. 
INICIO DO CERTAM E A  2 

DE ABR IL. PO SSI
VELM ENTE
RIO, 24 (Meridional) —  

Faln-se na possibilidade de 
.0 campeonato sul-americono 
ser iniciado a 2 de abril pro- 
ximo. Visaria a medida dores 
sàr a conclusão do ceilame. 
CH EG ARA' A  30 OU 31 A 
DELEGAÇÃO  

URUGUAIA
RIO, 24 (Meridional) —  A  

Confederoção Uruguaia de

Futebol comunicou á CBD 
que a delegação uruguaia ao 
sul-americano embarcará no 
(lia 30 ou 31 deste. A  data e- 
xata será informado dentro 
de poucos dias.
TREINARÃO HOJE OS

CHILENOS
RIO, 24 (Meridional) —  

Os jogadores chilenos fize
ram um individual, ontem, 
no campo do Flamengo, estan 
do marcado para 0 tarde de 
hoje um treino de conjunto 
no mesmo local.

Vem  despertando 0 mais 
vivo interesse em nosse: 
meios esportivos a exibição, 
domingo, no estádio Juvenal 
Lamartine, do ferte conjunto 
do Seridó Esporte Clube, de 
Currais Novos, frente ao qua 
dro do Clube Atlético Poti
guar.

E' a primeira vez que se 
exibe; nesta capital, um time 
de Currais Novos. O cartaz 
do onze visitante é todavia

Sants Cruz F. C.
De ordem do senhor Pre

sidente do Santa Cruz Fute
bol Clube, fica convocada a 
Assembléia Geral Ordinaria, 
para proceder a eleição de 
2 3 dos membros que consti
tuirão e Conselho Deliberati
vo do Clube para o biênio 
1949 51, a se realizar no clia 
25 de março corrente, às 
19,33 horas, na Sede Social a 
rua João Pessoa 11o . . .  cm Io 
convocação, ou, não havendo 
numero legal em 2a convo
cação e ccm qualquer nume
ro, 72 horas depois, no mes
mo local.

Dr. Genaro Florio
Clinica Médica Uo e da criançc 

Doenças de senhoras 
Partos — Perturbações da Gra
videz — tratamento das vartzes 

— Ondas Curtas — 
Eletrocoagulaoão 

Consultorio e residência: 
Avenida Rio Branco, 767 

Fone: 2417 
Horário: 13,30 horas, em diante

LEIAM O
“ Dinrio de N a t a l ”

Jlinica de Senhoras
, — DO —

Dr. EtelVino Cunha

ÍESPECJALISTA) I 
Curso de aperfeiçoamento } 

d o  Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras 
Ondas ultra-curtas, blstnrl 

eletrico, eletrocoaga- 1 
lação etc.

Csmcer — Tumores
CONSULTAS:

Das 16 horas em diante 
exceto aos sabados j 
CONSULTORIO :

Roa Cel. Bonifácio, 222 
Fone: — 1082

RESIDÊNCIA :
Roa Joaquim Manoel, 591 

Petropolis |

No Rio, o sr. Luiz 
Valenzuela
RIO, 24 (Meridional) —  

Chegou, ontem ,a esta capi
tal por via aerea o sr. Luiz 
Valenzuela, presidente da 
Confederação Sul-americana 
dc Futebol. O esportista chi
leno vem presidir o Congres
so sul-americano de Futebol 
que se instalorá nesta capi
tal, amanhã ás 17 horas, na 
téde da ABI.
1 --------------------- : — ; — 1
] Sifilis? ReuxZiatisxnoi 
| ELIXIR  DE NOGUEIRA

Nada feito entre Jair 
e o Flamengo

RIO, 24 (Meridional) —  
Continua sem solução o caso 
de Jaír com o Flamengo. O 
famoso ir.eja-esquerdo teve 
um entendimento com 0 vice- 
presidente, sr. Francisco, de 
Abreu, porem nada ficou re
solvido.

Jair deseja duzentos mil 
cruzeiros, enquanto o Fia- [ 
mengo não passará dos cen
to e cinquenta mil cruzeiros, 
por mais dois anos de contra
to.

O Fluminense irá ac 
Paraná e o Flamen
go a São Paulo . . .

RIO, 24 (Meridionol) —  : 
Já está assentada que o Flu
minense fará duas edibições, 
em Curitiba, onde estreará, 
domingo, contra o Atlético 
Firanaense. O segundo jogo 
será na próxima quarta-íei- 
fo , quando o tricolor cario
ca terá como adversário o 
quadro do Curitiba.

Também o Flamengo tem 
um jogo assentado em Tau- 
baté, em São Paulo, no dia
2 de abril.

—  AVISO AO PUBLICO —
A direção da Estrada de Ferro Central do Rio Grande 

uo Norte, torna pubíiro que. a partir de 30 do corrente o 
Lecho de Itaretama a Pedro Avelino será servido por 
mais um trem mixío.

Aiem das segundas o sextas-feiras 0 MR-5 trafegará 
nas quartas feiras regressando nos dias imediatos obede- 

' ceiéo o horário dos dias supracitados e sob prefixo M  R-G.

DR. BANDEIRA DE MELO
—  Especialista —-

.Cursq de apeifeiçoameiilo nos serviços de Proctologia dos 
Professores Pitanga Santos e Silvio d’Avila —  Rio) 
Clinicas e Operações das D O EN ÇAS AN O -RETAIS  

—  Cura radical das HEM ORROIDAS —• D O EN ÇAS DO 
INTESTINO.

1 tratamento racional da PRISÃO DE VENTRE, diar- 
réas crônicas, colite, etc.) —  Reto-Sigmoidoscopia —  Tra 
tamento das VAR IZES (Veias dilatadas) — PARTOS. 

Doenças das Senhoras —- Eletricidade Medica 
Consultorio: —  Praça Augusto Severo, 250 —  1° Sala? 

1O8, 109 e 110 —  Fone 16-25
Expediente —  diariamente, de 2 ás 5 da tarde. 
Residência —  Rua João Pessoa, 248 —  Fone 1830.

NOVS OrÇT:’ ■ ‘ r '

internacional pars. 
incrementar a produ= 

cão e o transporte
“E ’ r.ossa convicção que o 

mundo, como um todo, deve 
aumentar sua capacidade dc 
produção, de modo a peder 
proporcionar aoc homens ali. 
mentação e vestuário mais a- 
bundante, melher transporte, 
maior segurança e mais espe 
rança. Qualquer piugr-ma 
mundial cIcssm na 'VQ'a cri i - 
rá, inevitavelmente, uma ra- 
ccssidade maior de cami
nhões, tratores a transportes 
cm geral".

Com estas palavras, Henry 
Ford II anunciou a formaça.i 
de uma nova organização in
ternacional destinada a ' a- 
balhar como um mccan.rmo 
dc coordenação, auxiliando ac 
emprezas filiadas á Ford. nas 
varias partes do mundo, n 
melhorar seus produtos, au
mentar sua distribuição, m o
dernizar seus métodos de pro
dução e enfrentar problemas 
de suprimento, engen.naria, 
fabricação, relações pubLcas, 
etc.

O primeiro presidente des
se novo organismo 4 u v ,. 
Gracnie K . Howard, ex-vice 
presidente da Ford Motor 
Company, onde chefiava 
Divisão Internacional daquela 
companhia. Recorda-sc que 
o sr. Howard esteve vecen e- 
mente cm visita ao no: sj 
pais. conhecendc das imensas 
possibilidades brasileiras 
tendo ficado vivamente im 
pressionado com o que lhe 
foi dado apreciar. Não será 
demais, portanto, e.sperar 
que a Fcrd Internacional 
Company —- este o nome da 
nova organização —  venha n 
beneficiar sobremaneira 
nossa capacidade ds produ
ção, no importante setox1 de 
transportes.

bem conhecido e nSo foi por 
outro motjvo, ceçtamsntc que 
a direção do Atlético animou- 
se em promover a visita do 
Seridó. Nas fileiras do cam
peão curraisnávense formam, 
como já dissemos, elementos 
futurosoE A  tie valor apresen 
tando o quadro como ponto 
alto a sua defesa, onde Du- 
du', Cenema, Doca e Carva
lho aparecem ’ em plano des
tacado. O ataque tem dois 
grandes elementos que são o 
centro-avante Patrocínio e o 
meia-esquerda Piloto, este já 
conhecido dos aficionados, 
pois é titular do Atlético. So
bre á  sua presença na equipe 
do Seridó domingo, ha du
vidas, ainda de vez que o 
Atlético está se opondo a is
to.. Os dirigentes do clube de 
Currais Novos-continuam, en- 
trentanto, empenhados em a- 
presentar o time completo, 
sob as justas alegações aliás 
de que o grêmio atleticano 
jogará reforçodo.

Seja como for, porem, o fa
le é. que. 0 publico terá na tar
de dp dia 27 mm espetáculo 
esportivo des mais atraentes 
o. com o. qual. sàrá iniciada a 
temporado peboiistica de 49. 
IRRADIAÇÃO D A PARTIDA

O prelio entre o Atlético e 
o Seridó será irradiado pela 
Radjo Poti, diretamente do 
estádio Juvenal Lamartine.

A  transmissão terá o pa
trocínio de varigs1 firmas des- 
to Capital c de Currais No
vos.
COMO V IR A ’ A  E M B A IX A 

DA DO SERIDÓ’
A delegação Ctumaisnoven- 

se. como" jâ r informamos che- 
girá sabado -ás 18 horas, fi
cando hospedada no “Hotel 
Eela Vista".

A embaixadõ virá assim 
constituída:

Presidente —  Alcindo Go
mes de Melo : :

Vice-presidente —  João A -  
lencar

Secretario —: Oto Soares
Tesoureiro '—  MIanoel Vito-

rino
Orador — ;1 Jcsé Cortez
Diretor de esportes —  José

O s  c a r i o c a s ,  c a m p e õ e s
s i f e â r o s  d e  b a s c i ^ e f e b o l

Derrotados os paulistas, na “ negia", por 33 x 24
Cs cariocas venceram o 

X IX  Campeonato Brasileiro 
de Barquetebol, disputado em 
Salvador com a participação 
de representanões de diversos 
Estados da Federação, do Pa
rá ao Paraná, ao derrotarem 
-os paulistas, na partida fina- 
lissima realizada domingo á 
noite, no Estádio Municipa. 
de Ponte Nova, pela conta
gem de 33 a 24.

Na primeiro da melhor dc 
três, venceram cs cariocas, 
com facilidade. Sabado á noi
te, triunfaram os paulistas, 
numa empolgante partida de 
final dramatico, conforme a- 
testa o proprio cscox-e de 
2 2  a 20 verificado.

! Na finalissíma. de damingo,

Estádio -'supeidotado. | Algodão, Giusepe e Celso.com o
os cariocas voltaram a se im 
por aos seus tradicionais e va 
lentes adversários.

Já na primeira fase, os ca
riocas, que sempi'e comanda
ram o placord, haviam conse
guido uma vantegem de 18 
a 10 .

No periedo.final, disputado 
debaixo de chuva, os guana- 
barinos mantiveram a supre
macia técnica, e teritorial, 
conseguindo afinal a conta
gem de 33 a 24.

Os dois ou três minutos fi
nais da peleja foram dispu
tados debaixo dc fortíssimo 
temporal.

Pela equipe carioca jogõ- 
ram Godinho, Tião, Alfredo,

Sebastião <fc Seuza.
- yiadim ir Li-Cronista 

m eira.' ■ • •
O JUIZ DA PARTIDA  

A escolha do juiz paro o 
eficóntrá jntei'-esla&uál 
domingo está entre os espor- 
istís Hilm.beFto Nesi e João 

AcioTÍT. Thcdntcstavelmente os 
dois melhores árbitros do qua 
dro da FND.

A indicação será feita lo
go após a chegado da dele
gação do Seridó.

Âs Pilülas de Bristol

Defendendo as cores paulí: 
tas atuaram Silvio, Massanet 
Alexandre, Brasil, Am.ancic 
Ângelo e Mossom 
VITORIA DOS BAH IANOS  

N j preliminar ,do jogo de
cisivo, baianos e mincircs 
defrontaram-se em disputa 
do terceiro posto. Contrarian 
do todos os prognosticos, os 
camfçeões de 1947 foram  bali 
dos pelos locais por 42x24. O 
triunfo dos baianos foi des 
rnois justos sendo assim urra 
compensação das melhore; 
para os promotores deste 
Campeonato Brasileiro, que. 
alem do terceiro lugar ho 
certame, levantaram o titu- 

i lo individual de Lanee-Livre.

Se e&Ha Süa 'dôrjziu cnVieça e índ:s:>Gsi« 
çaò para p trabalhó sào devidas à p,. i- 
sào dc ventre, tome P I L Í TL \S I> !•' 
BRISTOL que tacíHturn a e'i uiiiaçã:) 
de. todas as substâncias' acunniUd: s e:v» 
seu ■orizartismo. pelo aumento da secre
ção biliar desenvolvimento normal 
das funções do inTestino.

PÍLULAS d e  b r i s t g l
vegetais e açucaradas

k 11 NO» NU- MftNCNU FMMACIH
ftuer-Oixtinental



Adiada a estréia em 
Natal, de Pedro r, 

Vargas *•
S 0 ‘ TERÇA-FEIRA O PRIMEIRO ESPE
TÁCULO NO RIO GRANDE —  NOTA OFI

CIAL DO AMERICA SOBRE A  
FESTA PEDRO VARGAS :

Foi adiada por três dias a estréia em 
Natal de Pedro Vargas o grande cantor me
xicano contratado pela Rádio Potí para a- 
presentações nesta Capital. Em virtude de 
atrazo no início da temporada de Pedro Var
gas em Recife só na próxima 3.a feira estará 
o grande artista livre de seus compromissos 
na Mauricéa afim de poder cumprir o con
trato com a Rádio Potí. Assim é que só ter
ça e quarta-feira serão realizados os grarfdes 
espetáculos de palco e téla no Cine-teatro 
Rio Grande. A propósito, a direção da Em
presa do Cine Rio Grande comunica ao pu
blico que os ingressos já vendidos para sá
bado e domingo darão direito a ingresso na 
mesma ordem de aquisição para os progra
mas de ter e quarta-feira.

~"**a**smm
ADIADA TAMBÉM A FESTA PEDRO 

VARGAS NA “BOITE’ DO AMERICA• ,'c.t• . # « inipw
Afim de estudar a nova situação criada 

com o adiamento da estreia de Pedro Var
gas, alguns diretores do America estiveram 
ontem reunidos. Resolveu porém o clube 
manter a realização da Festa Pedro Vargas 
tià próxima terça-feira antecipando porém o 
seu início para ás 21 horas. A diretoria re
solveu esclarecer aos seus sócios que já foi 
completada o numero de mesas destinadas 
á reserva para a festa Pedro Vargas o que 
faz antecipar para a mesma o mais com
pleto êxito.

MARIO DE NATAL
NATAL —  Quinta-feira, 24 de Março de 1949

Cartas a redação
NATAL, 23 março 1949 

Si. Redator:
A proposito da carta que en

viei ao seu conceituado jornal 
e que foi publicada na edição 
de domingo ultimo, vem o ilus
tre deputado Abelardo Calafan- 
gge com, uma resposta assinada 
no numero de ontem do "Jor
nal de Natal” .

Alguns equívocos, possível

Importantes inaugu
rações na Prefeitura

Com a presença do Gover
nador José Varela e altas au
toridades, serão inauguradas 
amanhã as 8 horas varias 
obras realizadas pela Prefei
tura Municipal em diversas 
vilas do Município atendendo^ 

j ao programa do prefeito aa 
reimente oriundos de lapsos de | capital de executar np decor-
memoria do eminente litier pro
gressista. exigem de minha par
te a devida retificação.

Assim, vejamos:
I —^Diz o nobre parlamentar 

progressista, em sua publicação, 
que o vespertino associado vi
nha publicando comentários a 
respeito do* assunto, sendo ne
cessário reconhecer que fui eu 
quem forneceu os elementos de 
divulgação. ,

No tocante aos entendimen
tos em torno da renovação da 
Mesa. lí apenas dois comentá
rios ao orgão associado e um 
deles deu margem á minha car
ia solicitando retificação. O ou- 

o. no qual se dizia que pesse- 
■: d.as e progressistas já esta
vam em acordo sobre a compo
sição da Mesa, faltando a res
posta udenislá, além da noticia 
corresponder á verdade e de 
não haver sido contestada, era 
do conhecimento público, acon
tecendo até que o deputado Ca- 
Váíange, em minha presença, in- 
forníbu ao dr. Gentil Ferreira 
qual a figura respeitável cia 
UDN que havia ajudado a in- 
íormar o repórter associado, 

Não contesto, absolutamente, 
i minha parcela de responsa
bilidade na divulgação de uma 
das duas noticias; dei realmen- 

alguns dos informes ã repor
tagem e isso fiz porque icomo 
justificou a mim pessoalmente 
o cieputado Calafange) ninguém 
pediu segredo sobre o que já 
era publico e, também, porque 
sou contrario ás maçonarias po-

Numero avulso 
C r i 0,80

O  ó p io 'd o  
p o v o

(De nm observadoí1 social)

O comunismo é o ópio que 
entregou o povo i u s s o  á escra- 
vização. Tomando, em dosses 
macissa6, ele adormeceu com 
facilidade e quando acordou, 
deu de frente com a tenebrosa 
realidade. Veneno posto em pra
tica, de conformidade com as 
formulas de Max. ele foi a ar
ma poderosa que usou Stalm. 
para que a tenebrosa ditadura 
fosse asseguraria por longos a- 
uosj ' v “ ’ > •

Logo depois da íevofyção de 
1917, viram os dirigentes bol- 
chevistas que ©rjKHuumsmu. c o 
mo revolução social, era uto 
pia,’ -‘ptsifcipalmerde em face cia 
realidade. . tyue .çferecia o povo 
russo. Viu lambem que a vio
lência tãíi sóm"e:fte‘ não bastava. 
Era < prebiso explorar ,ao máxi
mo a tentiencia mistica do po
vo rUSSQ. -O" fióiló*’i“nSSo, disse 
de uma feita. :Luiia..schaiki, é 
um povo que acredita. E a Ber- 
diaeff afirindu tieítipre que a 
crença é .uma ^atqgviia da al
ma russa. Daí o efnpenho que 
tivet aiti, desde' Iogtc ’ os comu
nistas, em efcplbi aiç ; essa. crença 
em favor do poder soviético. 
Sociaímeíite. a VéCoTúçâo come-

rer do presente exercício me
lhoramentos em todos os pe
quenos núcleos povoados do 
município do Natal, estendéh 
do assim a ação da adminis
tração Municipal, geralmen
te preocupada apenas com a 
capital cujos inúmeros pro
blemas têm naturalmente de 
figurar em primeiro plano. A  
Comitiva partirá as 8 hora» 
da manhã da Vila Potiguar 
dirigindo-se a Vila de Ponta 
Negra onde serão inaugurado 
o novo cemiterio. Em segui
da irão a Pium oneje uma pe

quena Escola incluindo um 
apartamento para a professo
ra será entregue ao Departa
mento de Educação. Em P1- 
rangi serão inaugurados fi
nalmente o cemiterio local a 
escola inteiramente recons
truída e melhoramentos na 
Igreja local no Posto da Pre
feitura alem d-a construção 
de uma calçada e colocação 
de- meio fio na praça da lo
calidade.

Finalmente serão aprecia
dos os' trabalhos da ponte que 
está sendo construída pela 
prefeitura entre as vilas de 
Pirangi do Norte e Pirangi 
do Sul ligando o Município 
de Natal -ao de Nisia Flores
ta velha aspiração da popu
lação local e que virá facili
tar grandemente o trafego 
comercial n-aquela zona.

Conselho Nacio
nal deGeograf ia
T ran scorre  n esta  data o 12®. 

aniversário  de  sua c r iação

Fatos Policiais
Murros a granel

Pede-nos uma
retificação o sr.>

Mario Negocio
Em nossa edição de 16 de 

março corrente publicamos uma 
longa entrevista com o depu
tado Mario Negocio de Almei
da, líder da UDN na Carnara 
Estadual e que aqui esteve ern 
cOiTçannia tio prefeito Dix sept 
Rosado tratando de assuntos 
referentes a administi ação do 
município de Mossoró.

Essa entrevista nasceu de 
uma cordial e longa palestra 
com um dos nossos redatores 
no Grande Hotel, num encon
tro casual. Não foi tomado no
ta nem rabiscado esboço ou 
questionar,o e os assuntos fo 
ram c-onver-ados ao sabor da 
boa -palestra do chefe udenista 
de Mossoró.

Escrevendo agora para o 
nosso redator o debutado Ma
rio Negocio solicitou, depois 
de ‘‘louvar a fidelidade com 
que, em linguagem apropria
da, soube o rerorter reprodu
zir aquéia conversa” , uma pe
quena retificação, no que se re
fere ao plano de abastecimen
to riagua de Mo-sorú. O estu
do do abastecimento e sanea
mento, cujas obras foram ava
liadas em mais de 20 milhões 
,de cr zeiros. não foi feito ago 
ra na administração do pre
feito Dix-sept Rosado. Deve- 
se ao padre Luis Mota. antigo 
preceito daquela cidade.

O estudo parcial, este sina

Hoje pela manhã registrou- 
se num dos salões de sinuca 
do bairro do Alecrim, uma 
luta entre jogadores e torce
dores, a qual esteve em vés
peras de alcançar resultados 
sangrentos.

Relatou-nos Lourival M e
deiros que se encontrava as
sistindo uma partida de sinu
ca entre dois estranhos que 
haviam apostado importância 
que não poude saber. Um 
deles no entanto, havia a- 
pos-tado com o dinheiro do 
colega cpie quando viu que 
não iria vencer e ,portanto, 
teria de perder seu dinheiro, 
resolveu tira-lo da caçapa.

, „  ■ Foi o bastante para ter ini-liticas, vez oue o povo precí-^ , , . ,. __* j-u*'Cio a luta corporal, sendo arsa acompanhar os passos dos ,

çara corqo, oire fiéí>aíid,?< porque p0; 0r,ra (j0 atual edil mosso

que politicamente o represen
tam” , para usai a expressão 
publicada pelo ilustre deputado 
Abelardo Calafange.

II — E‘ deveras surpreenden
te a declaração do nobie par
lamentar progressista no senti
do de que procurou o ilustre 
vereador Gentil Ferreira antes 
de encontrar-se comigo. Quan
do fui abordado pelo deputado 
Calafange. pela primeira vez.

-, em frente aq cinema " Rex s. 
lexcia. comunicou-se que havia 
j sido encarregado pelo -sr. K o  - 
fghialdo Cavalcanti para tra(ar 
do assunto, porem, que ainda 
não havia tido qualquer enten- 
< mento com quem quer que 
fosse e consultou-me unicamen
te sobre a possibilidade de se 
formar uma chapa pessedisla- 
progressista. A idéia da chapa 
Única dos quatro partidos foi 
levaaa por mim, aliás, por su
gestão do prefeito Silvio Pedro- 
za, feita na presença do verea
dor Olavo Galvão. A bem da 
jüstjça cumpre-me esclarecer 
que o deputado Calafange con
cordou imediatamente coni a 
inclusão dos udenistas.

III — Não houve chapa ela- 
bo ada pelo Partido Social De
mocrático. A chapa foi organi
zada pela maneira que descre
ví na publicação de domingo 
ultimo, conforme poderá ates
ta, o vereador Olavo Galvão. 
Na lista, a bancada progressis
ta estava contemplada com a 
Presidência e a 2.a Secretaria: o 
fato d"e figurar o nome do re
verendo Sebastião Moreira nas
ceu do equicovo de que o mes
mo era vereador progressista. 

• quando, em verdade, o ilustre 
(Continua na 4a pasma)

remessadas bolas e tacos.
Depois de serenada a con

fusão com a fuga de alguns 
assistentes, encontrava-se 
Lourival Medeiros com o ros
to bastante saliente, do lado 
esquerdo, • em  cqr> sequência 
de ter recebido forte panca
da com uma bola de sinuca.

O caso foi levado ao conhe
cimento do Delegado 8 $  3o 
Distrito, estando comprometi
do até mesmo um guarda, 
que havería esposto uma fa
ca, alem dos; jogadores e al
guns assistentes.
FALTA COM O RESPEITO 
O SOLDADO ANTONIO 

FELIPE

baixo-assinado, contendo va
rias assinaturas de famílias 
residentes na Baixa da Coru
ja, solicitando providencias 
no sentido de ser punido pe
la corporação o soldado de 
nome Ántonio Felipe, da sub- 
delegacia do referido bairro, 
o qual vem se portando in
conveniente. desrespeitando 
famílias ali residentes . 
PILHÉRIA V A  COM SUAS  

FILHAS
Celestino da Silva residen

te á rua dos Paiatis, fora an- 
te-ontem a casa de seu vi
zinho de nome Felipe de Tal 
pedir a Afonso Morais que 
se encontra na- referida re- 
tdencia, que deixasse de pi- 

uheriar com suas filhas.
Aconteceu, no entanto que 

Afonso Morais substituindo 
as filhas pelo proprio Celes
tino, iniciou forte discussão, 
terminando em luta corporal. 
O fatofrt
Comunicado o fato ao cap. Ma 
rinho, foi Afonso Morais re
colhido ao 3o Distrito. 
ENCONTRADA UMA CAR

TEIRA COM 
DOCUMENTOS 
Foi entregue, ontem, pela 

sr. Olindina Neris de Olivei
ra, ao Delegado do 3o Distri
to, uma carteira pertencente 
a Raimundo Alves Tavares, 
contando um registro civil 
certificado de licenciamento

Na data de hoje, em 1937, 
era criado por decreto fede- 
rol o Conselho Brasileiro d» 
Geografia, orgão integrante 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, que 
depois mudou de denomina
ção para Conselho Nacional 
de Geografia.

Sob o presidência do em
baixador José Carlos de Ma
cedo Soares, o Conselho se 
constitue de uma secretaria 
geral, dirigida pelo enge

nheiro Cristovam Leite de 
Castro, de ação Executiva cen 
trai é de outros orgãos deli
berativos.

Desde a criação vem n 
Conselho cumprindo as suas 
atribuições, de cuja importan 
cia para o conhecimento geo
gráfico do pais e de suas re
lações com institutos estran
geiros da mesma finalidade 
tem sido a mais proveitosa. 
O rói dos seus serviços ao 
país não pode ser resurpido 
numa pequena noticia, uma 
vez que com o objetivo de 
incentivar e coordenar ativi
dades geográficas estende o 
C . U . G .  a sua ação a todas 
as unidades federadas atravez 
de seus diretórios regionais. 
Seus trabalhos interessam ho
je cs problemas da geogra
fia do Continente, de onde a 
sua vinculação aos Instituto 
Pan-Americano de Geografia 
e Historia.

AÍem de seus trabalhos 
técnicos de gabinete e de

campo, o Conselho Nacional 
de Geografia mantem a pu
blicidade de du-as excelentes 
revistas, que são a “Revista 
Brasileira de Geografia” e. a 
‘‘Boletim Geográfico” , divul
gando ainda obras de valor 
geográfico.

Cooperando com a admi
nistração publica, o- Conselho 
realizou o ano passado com  
venios com os Estados do Rio 
Grande do Norte, Rio de Ja
neiro e Paraiba para a ela
boração de suas respectivas 
cartas.

Nesta data muitas serão as 
festividades pa séde do Con
selho Nacional de Geografia 
e nos diretórios regionais, on
de os serviços do Conselho se 
acham em condiç.es de reco
nhecido proveito.

Telegrama ao Jornal 
de Natal
O professor Severino Bezer

ra. diretor do Departamento de 
Educação solicita-nos a divulga
ção do seguinte telegrama, di
rigido ao Jornal de Natai:

Diretor Jornal de Natal
Muito agradeço a presença 

no Departamento de Educação 
de um representante desse jor
nal no sentido de verificar, em 
face dos documentos, como se 
afastou da verdade no comen
tário a respeito das escolas ru
rais de Areia Branca.

a) Severino Bezerra

0 mais antigo caminhão 
Chevrolet está em 

seu poder?
No programa das festivida

des com que irá inaugurar sua 
nova fabrica em, São Paulo, a 
General Motors do Brasil ofe
rece uma oportunidade, a to
dos, no território nacional, que

possuam um velho caminhão

a fome e á desordem impera
vam em todo o território rus
so. Um d  rekiténCia’ imprevista 
surgia: cie; fxsjrma | - ^rpeaçadora. 
Os fuzilamento».' ós castigos, as 
prisões não bastavam. Era pre
ciso pois lazer com què o povo 
russo continuasse acreditando.

O comunismo seria uma reli
gião 'de salVhÇãtí 'riW Vtuhnamda- 
de. E lenlíie-íor-o primeiro san
to da-revolução vermelha a ser 
canonizado. E ' Mi dentro dessas 
burlastíasMSt.far^B.s; que er
gueu a , pPULçá atual do bol- 
ehevisrno.

Uma das maiorès trienliras a 
do plano quinquenal. Prepara
do pt-H ./^'opa^andfi, engrande
cido elrtno ura fabuloso milagre 
pelos Inéinpres dè toda a União 
Soviética, ele Io* apresentado 
como a vitoria ria nova cons- 
tmçã»'46ei». NíUfentanto foi um 
fracítsqo çujt.o foram fracassos 
os outros planos qiíe sé segui
ram.*,,JO ‘

A/Rusaia rica , coptinuou po
bre. explorada" apenas pelos fa
mosos proletários milionários, 
por aqueles que sustentavam, 
de acordo com ,o pcincipio le- 
ninista. o slogan ' da'l enda ma- 
xima. E foi cona - preocupação 
da renda: máxima que os bol- 
clfevistds " èfmácgninãm exolo- 
iíáii as pátrairha? • tte" Alexi 
Stakhnov que. sozinho, extraia 
carvão, mais do queátenfas tur
mas de operários! ~

Houve um ,n\gmento que o o- 
perario fussò ohégod' a acredi
tar nésse poder do homem se 
transformai en> maquina. Po
rem está agora diante da rea
lidade.

roenss e vem servindo de ba
se rara o apelo dramatico que 
Mossoró dirigiu ao presidente 
da Republica. Esta a rctifica-

Foi endereçado ao Chefe I militar e outros papéis, a 
de Policie e deste para o De- qual fora encontrada no Mer- 
legado do 3o Distrito, um a- I cado do Alecrim.______,

IVâovimentodo Fôro

cão pedida por Mario Negocio 
e que nos apressamos em pu
blicar a bem da “verdade his
tórica” . . .

1

Finafmente de amanhã fm tfaite
A’ VENDA EM TODA PARTE

C A  F E ’

31
TIPO POPULAR

PRODUTO DA TORREFAÇAOE  
INI O AGEM SAO LUIZ

D R . J A C G B  V O L F S O N
(Curso de Aperfeiçoamento n» ArrenUn») 

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇrtE!3 E TRATAMENTOS 

CaumiHorlo: Praça João Maria, n.° fi4 — foftes 1171 
CouauIU* — f>M IS aa 17 boraa

O juiz Murilo Aranha, acu
mulando feitos das quatro va
ras de Direito da capital pre
sidiu audiências e proferiu os 
seguintes despachos:

—, Presidiu o interrogatório 
de José Soares da Silva, fuzi
leiro naval, denunciado pelo 
promotor Boanerges Soares co
mo incurso nas penas do art. 
129, § Io., incisos 1 e II do C. 
Pelial. O denunciado, segundo 
a denuncia, a 23 de fevereiro 
ultimo apunhalara nas proximi
dades da praça Gêntil Ferreira 
a Olidal Vilor Pereira, causan
do-lhe ferimentos considerados 
de natuieza grave. No interro
gatório alegou o denunciado ter 
agido em legitima defesa pró
pria. Declarando ser pobre, de
signou o juiz o bacharel Manu
el Augusto para patrocinar a 
defesa. Serviu o escrivão Jaime 
Lambert. do 3.° cartorio.

— Sobre a conciliação de que 
trata o art 520 do Codigo de 
Processo, ouviu Leocadio da 
Costa e Maria das Dores Costa, 
querelantes na ação crime pri
vada que propõem contra Ma
ria Ana cie Souza, por interme
die do advogado Vicente de 
Souza. Tendo havido acordo en
tre os litigantes, foi pelo juiz 
homologada a desistência re
querida, . mandando arquivar o 
processo, depois de devidamen
te assinado o termo. Serviu o 
escrivão Jaime Lambert. do 3° 
cartorio.

— Mandou dar vista ao pro
motor, da carta enviada pelo

' preso Severino Paulinó da Sil
va. pleiteando transferencia da 
Casa de Detenção, onde se a- 
cha recolhido, para a 3 a Dele
gacia.

— Devidamente cumprida 
mandou dèvolver a precatória 
criminal oriunda do auditor lia 
Marinha do Rio de Janeiro.

José Maria N obre
Faleceu hoje ás 16 horas, 

em sua residência á Av. Flo- 
riano Peixoto, 293. vitima d» 
colapso cardíaco o sr. José 
Maria Nobre, funcionário fe
deral aposentado. O extinto 
era casado com a sra. d. Dina 
Nobre que lhe sobrevive O 
seu sepuUamcntn será eíe. 
tuado amanhã ás

— Mandou expedir alvará au
torizando Antonio Arruda Ca- 
maia, curador da interdicla Jo- 
sefa Duarte, a receber na agen
cia do Banco do Brasil os ju
ros acumulados. provenientes 
de apólices da divida publica.

— Designou o dia 5 de abril 
para audiência de instrução da 
ação de despejo que José Na
tal de Almeida Tinoco e Nivea 
Bezerra Tinoco promovem con
tra Miguel Canuto de Souza e 
outros.

— A requerimento do Minis
tério Publico mandou arquivar 
o processo criminal em que é 
réu Ernidtfà Julião da Silva.

— Mandou dar vistas ao ad
vogado da autora dos autos da 
ação ordinana de alimentos, 
que Sebastina Pereira Dias pro
move contra José Carlos da 
Silva.

— Designou o dia 4 de abril,
às 13 30. para audiência, de
instrução da ação de aesquite, 
que José Vitor da Silva move 
contra Maria das Dores da Sil
va.

— Homologou o acordo entre 
Maria Graciana da Silva e Ma
noel Fernandes, pelo qual pas
sará este a prestar alimentos 
aquela.

— Mandou que se expedisse 
copia do mandado ao Serviço 
de Prontuarização da Policia 
Civil e arquivar o processo em 
que é réu Francisco Lisboa Da- 
maseeno.

— Mandou dar vistas ao pro-, 
motor do inquérito policial em 
que é acusado João Batista Fi
lho.

O Juiz Arnaldo Neto acu
mulando feitos das quatros 
varas de Direito da capital, 
presidiu varias audiências e 
proferiu os seguintes despa
chos:

—  Devidamente cumprida, 
mandou devolver ao ju:z de 
Direito da 9a vara de S. Pau
lo a precatória em que redia 
a , citação de Amadeu Celesti
no. denunciado pela justiça 
daquela capital como incurso 
nas penas do art. 129 do Codi
go Penal.

—  Designou o dia 30, ás 14 
horas, para se proceder audi
ência de instrução da ação de 
alimentos requerida por Guio-

Chevrolet. Trata-se áe desco
brir, no pais, o mais antigo ca
minhão Chevrolet ainda em 
funcionamento, trazê-lo a Sao 
Paulo, acompanhado de seu 
possuidor, tudo por conta da

Companhia, e, durante os fes
tejos, em que o veterano vei
culo terá sua parte, SE L A ’ 
OFERTADO EM TROCA DE
LE-, UM CAM INHÃO CHE
VROLET NOVO. O caminhão 
velho ficará mím lògar de hon
ra. no salão de exposição da 
Companhia.

GANHE UM CAMINITAO 
CHEVROLET NOVO!

Peça detalhes aos agentes 
Chevrolet nesta capital, lm- 

! portadora Severino Alves Bi- 
,1a,  S A .  —  Silva Jardim, 86 
1 —  Fone 1960.

8 horas e
a família convida parentes I mar Gonçalves Ferre ra, c-on- 

e amí£Oj 1 tra Nicolau Gomes Ferreira.

S e g u n d a  S e 
mana de' Higie-  
na H e n ta l

Vai realizar-se, de 27 do 
corrente a 2 de abril a se
gundo semana de Higiene 
Mental, promovida pelo De
partamento Diocesano de De
fesa da Fé e da Moral com a 
colaboração da Sociedade de 
Assistência e Psicopotas.

Além de aulas promovidas 
pelo DDDFM, a cargo de e- 
lementos do Departamento de 
Ensino Religioso, em torno 
da doutrina assente da Igre
ja em face do Espiritismo, o 
exmo. sr. Bispo Diocesano 
determinou aos vigários e ca 
pelães pregaçõess sobre a 
matéria.

Do programa constam tam
bém palestras diarias, pela 
Radio Poti, obedecendo ao 
seguinte temorio:

2a feira —  Padre Eugênio 
Sales —  O que é a II Semana 
de Higiene Mental.

3a feira —  Dr. Otto Guer
ra. —  Aspectos de Higiene 
Mental..

4a feira —  Dr. Ricardo Bar 
reto —  Efeitos dp Espiritis
mo no Hospital de Alienados 
de Natal.

5a feira —  Dr. Otto Guer
ra —  Aspecto jurídico do es
piritismo.

6a feira —  Padre Pereira 
Meto, SS. —  Filosofia e En
carnação.

Sabado —  Padre Nivaldo 
Monte —  A  doutrina da Igre
ja sobre o Espiritismo.

A ’s 20 horos —  sessão so
lene de encerramento no Iiis- 
tituto Historico, falando o 
dr. Romulo Wanderley sobre 
o tema “O Direito de Curar” 
e o dr, João Machado sobre 
“Considerações sobre -higie
ne Mental” .

Eleições, hoje,  
na A cadem ia  
de L etras

Deverá realizar-se. ás 20 
horas de hoje, na séde do 
Instituto Historico. a sessão 
de Asembleia geral da Aca
demia Brasileira de Letras, 
para eleição de sua nova di
retoria.

O presidente atual da Aca
demia, sr. Juvenal Lamarti- 
ne, encarece a presença des 
acadêmicos que se encontrem  
nesta capital.

\  C I D A D E
Virão mesmo a caihar os 

dez milhões de cruzeiros pa
ra auxilio ao desenvolvimen
to do Rio Grande do Norte. 
Prometidos há muito tempo 
e aprovada a resolução pela 
Congresso no inicio do ano 
passado, afinal foi aberto >> 
crédito para a remessa do 
dinheiro para este Estado 
Nisso, empenhou-se viva- 
mente o governador José 
Varéla que viu fihalmente 
coroados de exito os seus es
forços. Numa fase de crise 
com a que atravessamos 
atualmente, e ainda com 
graves perspectivas de um 
ano mau pela deliciencia dc- 
chuvas, os dez milhões de 
cruzeiros terão o condão de 
possibilitar serviço a muita 
gente e auxilio imediato pa
ra várias regiões. Há tem
pos passados o Governo or- 
ganisou um plano de apro
veitamento desse crédito e 
ao que parece o mesmo teve 
a aprovação do Ministério 
da Vi ação para onde fôra 
encaminhado.

Não resta duvida de qita 
o Governo Federal nos dois 
últimos anos tem enviado 
alguns auxílios ao Estado, 
sobretudo possibilitando a 
construção de obras federais 
há muito tempo encalhadas. 
O novo auxilio de 10  milhões 
de cruzeiros é mais uma pro
va evidente' do propósito da 
melhorar a situação dos Es
tados menos favorecidos. E 
isso porque justamente por 
falta eficiente desse auxilio 
que jamais deveria ter fal
tado ao desenvolvimento de 
todas as regiões do pais, en
contrados no Brasil Estados 
mais favorecidos do que ou
tros coisa que jamais deve
ria ter ocorrido, em se tra
tando de um mesmo povo 
com a mesma aptidão e ca
pacidade de trabalho.

Há, porem, outras obras 
ainda cm perspectiva mas 
para cuja realisação depen
de não só o interesse do Go
verno, já tantas vezes de
monstrado como o esforço 
de nossos parlamentares quo 
afinal já estão tendo uma 
noção mais nitida de nossas 
necessidades. Queremos re
ferir-nos á construção do 
prédio do Banco do Brasil em 
Natal e ao inicio da constru
ção do armazém n° 3 do 
Cais do Porto. São duas 
obras de envergadura e que 
darão serviço a centena de 
operários aléni de serem ur
gente; ç inadiáveis, —  Y .



Ademar de Barros busca apoio no PSD
Nova substituição no governo soviético
Dsmitidc o mare
chal B u lg in iird o
carga .de vice-pre
sidente de Conse
lho de Ministros

MOSCOU. 25 (U.P.) Anuncia- 
se oficialmente que o Supremo 
Pôresidium Soviético substituiu 
o marechal Nikolas Bulganm, 
do cargo de vice-presidente do 
Conselho de Ministros da União 
Soviética. O marechal BZulga- 
nin foi afastado também do car- 

' gOj .de ministro das Forças Ar
madas.

Para substituir Bulganin na
queles cargos, foi nomeado o 
marechal Alexander Vassilevs- 
ky.

ADVERTIDO 0 G A L. 
JOSE’ PESSOA

RIO, 25 (Meridional) 
—  Urgente —  O gene
ral José Pessôa,-adver
tido pelo presidente dí 
Republica, deverá sei 
destituido do comandt 
da Zona Sul, em conse 
quencia de sua já famo
sa Ordem do Dia.
INCERTA NA ATA DA AS

SEMBLÉIA DE PERNAM
BUCO MU TRECHO DA 
ORDEM DO DIA
RECIFE, 25 (M.) — O depu

tado Paulo Cavalcanti pediu a 
inserção em ata, 11a sessão da 
Camara Estadual, de uma par
te da Òrdem do dia do gene
ral José Pessôa Cavalcanti de 
Albuquerque, ontem divulgada.

M A R I O  D E  N A T A L
ORGAO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS* 

Fundado em 18 de Setembro de 1939
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/ / Ha perigo de uma guerra este ano” 
-declara um porta-voz oficial britânico
Preparada a Inglaterra para fazer frente a qualquer eventualidade

Teria se avistado 
o sen. Nereu R m i s i
governador paulista
Amaral Peixoto urn dos 

intermediários dos
entendimentos 

Ainda o encontro de Petropoiis
RIO, 25 (M.) — Constou on- f Dessa forma, só posterioemen-

Grandes reduções nos 
orçamentos.
BUENOS AIRES, 24 (U.PD — 

G-ministro da Fazenda e presi
dente «o  Conselho Economíco 

-NãctoBüL- flw RjRfM r ,e&l%}S9.'»W-' 
lijlpciou grandes reduções nos 
orçamentos <fe vários Ministé
rios, entre outras as trés pas
tar? militares, que tiveram seus 
orçamentos diminuídos em 
mais ciè 184 milhões de pessoas.

Segue para Aeapulco 
o Almirante 
Saldanha
SAO FRANCISCO DA CALI-

LONDRES, 25 (UP) —  
Um portn-voz oficial decla
rou na Camara dos Lords 
que o governo britânico “via 
se obrigado a admitir que 
existe perigo de guerra este 
ano” . Acrescentou: “E ’ quiçá 
haja perigo nos anos vindou
ros.”

0  porta-voz foi o ministro 
da Aviação Civil, lord Pa- 
ckenham, que fez tais decla- 
ações na Alta Camara, ao 
er debatida 0. defesa estra- 
egica e a futura segurança 
od o Pacto do Atlântico Nor.-

nunca esquecerei a seguram 
ça de nossas ilhas” .

“Não desejo terminar com 
as trocas comerciais entre a 
Europa Ocidental e Oriental, 
Podemos fazer adeptos da de
mocracia com a fome? No en, 
tanto, deve ser suspensa a re
messa de tudo o que servú 
para uma guerra contra as

potências ocidentais” .. 
Concluindo, Bevin refutou 

a tese de que as potências o- 
cidentais perderam a guerra 
fria: “A  Alemanha Ocidental 
foi salva e não parece que se 
possa tornar comunista. A  
França vense as dissensões 
internas. A  Italia resiste e a- 
gora tem um governo sólido.

Fon concluído o . Pacto do A -  
tíantico Uma nova organiza
ção está em vias de realjza-

tem nos círculos políticos que 
o senador Nereu Ramos esteve 
em entendimentos com o gover
nador “ Ademar de Barros. A l
gumas informações diziam que 
0 vice-presidente se encontrara 
pessoalmente com o ' governador 
bandeirante, no Clube 200 na 
estrada Rio-São Paulo, pela ma
nhã. Outras noticias davam co
mo para realizar-se mais tarde 
o encontro entre os dois. Acres
centa-se que os intermediários 
seriam os srs. Amaral Peixoto 
e Maranhães Barreto, secretario 
da Fazenda bandeirante. Entre
tanto sabe-se que o sr. Bias 
Fortes não estaria alheio ao ca- 

;. so, assim com o proprio pre-

te com o pronunciamento das 
comissões, voltará ‘o PSD a reu
nir-se, para pronunciamento de
finitivo.

Diante porem da imDstencis 
dos jornalistas cm sabe- ilga-

Ne-
SfeU 

afio.
fora 
ítivs

ma coisa de cçncr.eto, <> 
reu Ramos referiu-se a 
antigo discurso, no qu 
mura. que o PSD aemp 
favoravel a alianças c 
partidos. Era portanto çv.ia ■ ori
entação antiga, assentava 'elo 
partido no sentido de procurar 
acordos sempre que necessários, 
com outras agremiações.

O sr. Agamenon Magalhães, 
que tambejn participou da reu-

considerada impossível há 
dois ou tres anos”.

“Farei o possivel nos Esta
dos Unidos para unificar o 
Ocidente” —  terminou dizen
do Bevin.

e.
Lord Packenham disse que 

1 Inglaterra está preparada 
rara fazer frente a todas as 
eventualidades de futura prs- 
'ução e que continuam exis- 
indo “fabricas de reserva” . 
.Igumas das quais são mari- 
idas em condições de serem 
rostas a funcionar quando se 
lesejar, enquanto outras fo - 
■am arrendadas a empresas 

particulares.
A  afirmação de lord Packe- 

íham quanto á possibilidade 
le uma guerra, foi feita de
pois que lord Corck disse que 
3 governo havia anunciado 
ofieialmente “ que não existia 
perigo de guerra para este-a- 
no” . I.crd Packenham respon 
leu: “ O governo nunca disse 
isso”,

T O m A tiÉ K ft  V A bi.

dente Dutra.

Ia que, em virtude do Pacto 
do Atlântico Norte, a Ingla
terra deverá mobilicar total
mente o conceito de estraté
gia e planejamento e que os 
progresso feito no planeja
mento com os signatários do 
Pacto de Bruxelas deve ser 
agora iiarmonizado com um 
conceito mais amplo de defe
sa uó "Atlântico.

_ ; ou, — > nião, foi mais franco quanto ao
Çáo —  a da ^Uniao Octdcntal ■ sj<jente Dutra que teria dado | seu pensamento sobre a escolha

assentimento para os entendí- í do candidato único, tendo afir-
mentos. ; mado: “ E’ possivel o acordo,
PROCURA ASSEGURAR A Sl- < desde que a presidência caiba

TUAÇAO DE S. PAULO í ao PSD e a vice-prasiden.Cia
RIO, 25 (M.) — O Correio da ; para os outros” .

Manhã publica hoje a seguin- •
te nota: “ Dizia-se em certas ro- : MOVIMENTO' POLÍTICO ECO» 
das políticas que o sr, Ademar j NOMIÇO QUE INFLUIRA8 
de Barros estaria em contac- [ NOS RUMOS DA
to com elementos do PSD pa
ra assegurar a situação de São 
Paulo mediante o apoio que da-

SUCESSÀO

PORTO ALEGRE, 25 (M.) —
ria ao PSD, afim de fortalecer- j Iniciou-se aqui um movimento 
lhe a posição, no caso de um j político e economico,. destinado 
eventual acordo para o candi- ia  influir decisivamente nos ru- 
àaío unico para a presidência mos da sucessão preside; icial. O
da Republica. Algumas pessoas 
admitiam o encontro do sr. A-

sr. João Daudt de Oliveira con
clamou os gaúchos para a for-

demar de Barros com o sena- 1 mação da Çrente Economica 
dor Nereu Ramos, o qual have- Nacional, admitindo que 0 arca
ria dado assentimento ao pre- bouço da economia biéísileira

I PSD TOMA CONHECIMEN
TO DOS' ENTENDIMEN
TOS ENTRE DUTRA E 
MILTON CAMFOS

esta ew perigo, — - 1 -;i
FrizaúdB-- que ..não devemos

nos deixa ■ atrair por objetivos 
pessoais pbsvrva no entanto 
que a Conferência de Araxá co
incidirá cem os movimentos "da

RIO, 25 (M.) — Para tomar i política pnrticiaria, preratoríos 
conhecimento da nova orienta- , á renovação aos governos «  da 
ção política no encaminhamen- 1 administra publica: Advertindo 
‘.o do problema da sucessão pre- {as classes.1 representativas con- 
sidencial em face dos entendi
mentos promovidos pelo gal. 
Dutra com o sr. Milton Campos, 

íu-ge o Conselho Naciona’

Os debates foram assisti
dos pelo marechal Montgo-

FORNIA, 24 tU .P ' — Depois J niery, com  uniforme de com -
dè passar quinze dias neste por- 
o navio-éscola brasileiro • “ Al
mirante Saldanha” , segue hoje 
para Aeapulco, 110 México le
vando uma turma de guardas- 
marinha.

Chega a Viena o adi 
do militar norte ame 
ricano em Budapest

VIEN A, 25 (UP) —  Chegou 
a esta capital o adido mili
tar da legação norte-america
na em Budapest. que foi ex
pulso pelo governo húngaro. 
Em declarações á Imprensa, 
disse que numerosos traba
lhadores nas Fabricas húnga
ras estão sendo treinados co
mo atiradores e especialistas 
de radio.

Ainda asOvagas 
comunistas

RIO. 25 (Meridíohal) —  Se
gundo ãe diz nos meios auto
rizados, o caso do preenchimen 
to das vagas comunistas d«- 
verá fer solucionado no Tribu
nal Superior Eleitoral, no dia 
Io de abril. Para tanto, o Tri
bunal será imediatamente cod- 
vocadov

bate, o qual ouviu as criti
cas «feitas á política de defesa 
do governo.
TEN TATIVA RUSSA

LONDRES. 25 (U P ) — O 
debate sobre a Alemanha e 
os paises da Europa Oriental 
prosseguiu com a intervenção 
de Bevin ministro do Exte
rior. Falando sobre a Alem a
nha, Bevin disse que “o cus
to anual da ponte aerea” e - 
quivale ao de um dia de guer 
ra ,e acrescentou que a pon
te aerea foi o primeiro gol
pe desferido na tentativa rus 
sa para se apossar de toda a 
Alemanha e acredito que nos 
custa, a nós e aos Estados 
UnidoS, menos que o esforço 
militar que deveriamos ter 
realizado se a Rússia tivesse 
chegado até o Reno” .

“Existe um conflito de o- 
pinião a respeito do levanta 
mento das restrições sobre as 
construções navais alemães” ,, 
pçosseguiu Bevin, acrescen
tando: “Lévantamo-las '• enr.
1924 e isso teve por conse
quência uma enorme produ
ção de submarinos. Lembro 
igualmente que as subvenções 
alemães ás construções na
vais provocaram desemprego 
em nossos estaleiros.” Estou 
animado do desejo de contri
buir para o reerguimento e. 
conomico da Alemanha, mas

------- - ------ |« ■ ■ _

TINTOREiU RECEBE NOVAS VISITAS — Aíaiana 
cictíaúv vem desfilando diante do “ Ecco Home”! de Tintorcio, que 
do sr. Austregesilo de Athayde, diretor dos “ Diários Associados” , ante- 
sa enviado á capital bandeirante, onde irá enriquecer o pairimonio do ‘ 
Paulo. Onlem á noite, a senhora Austregesila de Athayde teve oppitttniiíaiá

'•avíf.t :là nassn- 
entra na residencía ( 
•'■'.moso quarlro sc-.j 
■ de Arte de SSo 

,  , .H )H  . !a mostrar a inspi
rada obra do discípulo de Ticíano ao sr. Luis Ensch, diretor geral da C a. BcSg-r Mineira, o qual 
fez valiosisismo donativo para a aquisição dessa obra mararühosa do genial pintos italiano, como 
lambem, da não menos famosa tela de Goya, “ A Marquesa de Cssa-Flore: ", O 21 Luiz Ensch, que 
se fazia acompanhar de sua filha, senhorita Mauriel, teve palavras de entusiasmo diaitie do qua- i, 
dro dc Tintoretto que, por iniciativa do general Mendes de Morais, prefeito desta capital, sera |10'

. Nereu Ramos. A reunião cio 
^ D , como sempre acontece. 
... secreta, não tendo nela a- 
:esso os representantes da im-
. . ÔÍ1SS.

1 Após a reunião, não disbuida 
nenhuma nota, mas o sr. Nereu 
Ramos interrogado pesa repor
tagem, informou que apenas f. 
cara decidido que fosse envia
do a todas as comissões execu
tivas estaduais do partido, c 
conteúdo da entrevista do gaí. 
Dutra com o governador minei-

tia o pe.igo da centralização 
òos nègocios indusírais e -de 
consumo, em determinada zona, 
o sr. João Daudt de Oliveira

■Áa píesfétericiá an • Terfa 't )«  (Ws iríêts complexos

apresentado á sociedade carioca num do-- salões do Palácio Guanabara (Foto
capital, 

"Meridional ” )

problemas da política brásilei-
;a.

A proposito, persiste no atual 
Parlamento Navional uma ver
dadeira crise entre o bloco-dor 
grandes e dos pequenos Esta
dos, de que são rspnnisáveis 
tantos os partidos como as 
aluais classes p:oclutoras, as 
lasses do dinheiro, mm o qual 
íão se fazem ele.çõe — reve- 
a o sr. Murilo Marroquina, em

u e menfar o sob. e a visita 
do sr. João Daudi ao Rio G. 
do Sal.

Dez estados contemplados no pla
no de cooperação do governo- - -
Cem milhões d? cruzeiros para transporte e estradas

RIO, 25 (M.) — O presiden
te da Republica assinou decre
to abrindo, pelo Ministério da

Adiado 0 lança
mento da pedra 
fundamental I!

LAKE SUCESS. 25 (U P.l — 
O secretario geral das Nações 
Unidas, sr. Trygve Lie, suspen
deu por tempo indeterminado, 
o lançamento da pedra -funda
mental da séde das Nações Uni
das, em Nova York. Essa ceri
mônia estava marcada para o 
dia 10 dc abril, quando T y j- 
man devia pronunciar' um im
portante discurso. Mas agora, o 
presidente Truman acaba de_ 
gBL®.‘lar. fcxMS ■(>*-'• sous compro
missos fóra de Washington 
Contudo, os trabalhos de cons
trução não serão interrompidos

Ã reunião da Comissão das
* *

Forças Armadas do Senado
r

RIO, 24 (Meridional) —  \ 
reunião da Comissão das For
ças Armadas do Senado foi 
rápida. Constou unicamente 
da distribuição dos projetos de 
lei, dispondo sobre a transfe
rencia para a reserva dps g e 
nerais de brigada João Perei
ra Castro Junior e José Póm- 
peu Cavalcanti, no posto de 
.general de-divisão; incluindo

UP reserva do exercito, no pos
to de segundo tenente, as en
fermeiras aue serviram á FEB 
e tornando extensivos ás mes
mas. no que lhes for aplicável,

os dispositivos das leis de am-

Viação, o crédito especial de 
cem milhões de cruzeiros des
tinado ao desenvolvimento eco
nomico dos- Estados do Mara
nhão, Piauí, Ceará, Rio Gran
de do Norte, Paraíba, Sergipe, 
Alagoas, Espirito Santo, Goiaz 
e Mato Grosso

O referido crédito, cuja dis
tribuição será feita em parce
las iguais de acordo com à lei 
n. 316, de 31-7-48, posteriorirçen- 
te regulamentada pelo decreto 
n. 25809, do mesmo ano. virá 
beneficiar grandemente dez Es
tados da Federação, considera
das as suas necessidades de 
transportes e vias de comuni
cação. Para tanto, o Ministério 
da Viação e Obras Publicas en 
trou em entendimento com os 
referidos Estados que, visando 
a boa aplicação das importân
cias a1 lhes ser concedidas pe
lo Governo, c o o p e r a r a m

Irffprussionaflo com a 
luta entre os 
bicheiros
RIO, 23 (M.' — O chefe de 

Policia, vivãmente impressio
nado com a Verdadeira luta que 
existe entre biCheuos. os quais 
para manter seus pontos são 
capazes até de pe: petração de 
ciiúies, - e.-olvcu mover forte 
campanha contra os mesmos, 
pondo desse modo um poiito fi
nal à çontravenção.

Hoje mesmo ordenou éle que 
fosse varejado o bairro'de São

Discutirão o preço 
da farinha de trigo

paro e assistiincia aos ex-com- iCristovãoi forte reduto dos bi- 
batentes; e aumentando o nu- | cheiros, onde foram presos dl- 
meA. de vagas destinadas ..a  versos que se dedicavam à pra- 
oficiais- l-tica do jogo ilegal.

RIO 25 (Meridional) —  Os 
panificadores daque estão no 
vamenLe em túiLulto. por' cau
sa do preço da farinha de tri
go. Para discutir o assunto, 
reuniram-se ein assembléia ge
rai na séde de seu Sindicato, 
decidindo ficar em assembléia 
•permanente, até que a Comis
são Central de Preços reexa
mine o assunto de 'seu pronun
ciamento .

Ameaçaram os panificadores 
que, caso não sejam atendidos 
03 aumentos que p!eite:am, até 
o fim do mês, pretendem não 
mais fabricar pão para o con
sumo, da população carioca t

com aquele Ministério, ofere
cendo mesmo sugestões para a 
solução dos problemas imedia
tos de transporte e aproveita
mento economico- dos seus re
cursos. ^

Assim, uma das Unidades fe
derativas beneficiadas, como se
ja a Paraíba, preferiu empre
gar a parle que lhe coube de 
auxilio governamental num 
programa de mecanização da 
lavoura com a aquisição de tra-' 
lores e enxadas para distribui
ção aos agricultores, destinan
do pequena parte do crédito 
para a conservação de estradas 
de rodagem e o desenvolvimen
to da pequena açudagem e do 
fomento agro-pecuario.

Já o Estado de Goiaz. que tem 
pequena quilometragem rodo
viária, se dispôs a empregar a 
soma que lhe compete 11a cons
trução da rodovia Goiania-Ara- 
garças e no acabamento de es
tradas secundarias que melho
rarão as comunicações para o 
interior do Estado.
TEREZINA SERA’ ELE- 

TK1ITCADA
Outros Estados como o Piauí, 

por exemplo, empregarão parte

Combate da policia cario 
ca ao si jogo do bicho

RIO, 25 tM.) — A recente
determinação do chefe de poli
cia exienãendo ás delegacias 
distritais as atribuições da De
legacia de costumes no comba
te ao jogo de bicho já está pro
duzindo seus primeiros frutos. 
Violenta “ blitz”  foi desfecha

do crédito em melhoramentos 
de outra natureza. O Governo

da. Somente entem foram pre
sos nada menos de .15 bichei
ros em seus pontos tradicionais.

A fortaleza do famoso jogo 
de bicho está sitiada desde on
tem pela manhã estando a po
licia certa de que ainda hoje 
dois contraventores fácil itarão 
a ação. Esta fortaleza é cr a de 
construção antiga, de dois an
dares, reforçados por ruuvcro- 
sas redes de ferro onOe ação

daquele Estado aplicará parte ; ,ja policia, sem dispor rcciíí -
da soma, principalmente na e 
letriíicaçâo de Terezina e na 
melhoria do serviço de aguas e 
iluminação da capital.

No Rio Grande do Norte, se
rão feitas estradas de pequeno 
percurso, ligando os eentro pro
dutores, em beneficio da econo
mia dessas zonas, num total dc 
950 quilômetros quadrados.

No estado do Maranhão, o 
credito será empregado na ccns- 

. trução rodoviária, destacando- 
se o trecho Peritoré-Caxias- Te
rezina, assegurando a ligação 
da rede maranhense a todo o 
Sistema Rodoviário Brasileiro, 
situado ao sul daquele Estado. 
E:n Mato Grosso, parte da im
portância será empregada no 
desenvolvimento da viação flu
vial, compreendendo, principal
mente, a desobstrução dos rios. 
ábnomia rdnsdr IrCaF,

sos de força é praticair.énfo im
possível, pois o edií.c ç oispõe 
até de aparelhos de olhv -mági
co pelos quais de «#eii«iivterior 
os contraventores controlam 
todos os passos da policia nas 
imediações. ^  S* “•*'

Advertência do Itamarati aos 
poloneses residentes no Brasil

RIO, 25 (Meridional) —  O 
Itamarati distribuiu uma nota 
aos poloneses 'residentes no 
Brasil, advertindo que, de

aeórdo con.i a lei polonesa, ■ oi 
filhos dêsses ■ imigrantes nas
cidos1 no Brasil são considera

dos também cidadãos polone 
scs. Por êsse motivo, embora 
no Brasil sejam brasileiros, 
nosso governo não lhes pode 
conceder proteção diplomática 
quando viajarem para aquele 
pais e aii forem retidos pelo 
governo de Varsóvia,

Ho Ü o  0 s r e 
ffegrio d@ Lima

RIO, 24 (Meridional) —-1 O 
sr. ütaciiio Negrão de Lima. 
prefeito de Belo Horizonte, que 
e encontra aqui, esteve no 

Senado eín visita ao sr. Ber- 
nardès Filho, mantendo com 
éste paraiinentar uma coníei 
rência que durou cerca de duas 
horas.

Dá se brande importância a 
essa conferência, principalmen, 
te por fer ela se realizado pou
cos <liae depois do çncontro 
havido entre o gal. Dutra e o 
governador Milton Campos.

Violento temporal 
em ííibé
TTIBE'. São Paulo, 24 (M.) -  

Vjolento temporal, acompanha
do de tortos ventos e grande 
quantidade de granizo, açoitoi 
na noite do onlem e::ta locali 
dade. cleileihaiido casas e der 
rubi. ida árvores. Os prejuizoi 
são calculados em mais de un 
milhão de cruzeiros.
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A cr ise  da cera  
de carn aú b a
Já un) vez. tivcmo. ;V opov- 

t unidade.. dc- abordar, nesta 
nm-nta coHifca, o problema da 
ciSm dé eariieòtoa. — a qual. 

"cõftíq "já está làrgamente di-

ASS1S c h a t e a u b k ia k d

S. PAULO, 21 — "Somen
te preservaremos o regime 

que estamos procurando re
constituir, pela união dos de
mocratas'’, dizia eu, em 194(1 
ao nosso .presidente, ao prési? 
dente perpetuo dos "Diários 
Asociados" de Minas, que é o 

Pedro Aleixo. ......
Naquele momento, desen

volvíamos um dos mais tena
zes esforços por alcanegr a 
unidade de Minas. Essa uni
dade era aparentemente di- 
ficil de alcanca-la. devido 
aos residuos do golpe anti- 
liberal que o então governa
dor de Minas, por ordem di
reta do Catete, havia dèsfé- 
chado em 1943. Eu tinha que

alg.umã eni 1937. A sua agu
da sensibilidade, como a seu 
incomparável 'olfato não es
caparam . que havia qualquer 
coisa de podre naquele- reino 
ila Dinamarca .getuliano, ao 
pedir-ihe o;presidente, por o- 
ficio ir egopèrãção da Força 
Publíca^d/^Minas para o ata
que á autonomia do Rio Gran 
de,Erq Bpla derrubada do go-, 
vernadór . Flores; .da Cunha 
que o sr. Getulio Vargas de
sejava.fazer ouvertura* da can 
pànha presidencial. Tal op á -

fazer toda uma catequese jun 
fifr.didò". átvàÇessa. ou melhor, t0 ã Milton Campos, Pedro 
a níreprta u ameaça de uma sé- Aleixo, Magalhães Finto, Al- 
ria crise. - •* berto Deodato (todos còrhpc-

Unieo pa.is produtor, no nheiros d,-- "Diários Associa
da tèra de carnaúba. | dos", para provar-lhe que •

com
’ ...

— o Bras.i. sempre viu 
matéria pr.n a .na situação de 
artigo- de intoreãsaclg procura, 

u. figura lido- entre os primeiros 
lugaVCs "r.a:s eátatistica.s da e>:- 

-"portação nacional. Utilizada 
com ôxclusiv.idade, ou ssm 

■ snbsÍitu-1$Vé, tém determina ias 
•* aplicaçe es rndjislriais, a sua 

' crescente valoriza' ão consli 
.... iiíia ,unv .fçn.omcr.p incontesva- 

AXSh'
%■' Houve, (i oca.^issini. em que 

b pKço. c o . .produto subiu de 
" tal fôrma, que eliegou a at n- 

<jir a sua arroba a eotaçao de 
,», 'fÍ.5C0 eruzeiVos. O que s;gm- 

1 ficava urr lucro verdadeiro fa
buloso aO, seus produtores 
tendo cm vista o elementar do 
cultivo da carnaubeira.

Fora de r.osso pais, os cítc 
reisados, porém,' não descan
savam no sentido, na busca de 
um sucedâneo ao precioso pro 
fhdo. recorrendo, sobretudo, ás 
icnl.o.tíva.p c ás .tecireas de i;ea 
.lizar h; óirdét:cãs. E foi. afi
liai, o que acabou sucedendo.

■ Regressando recer temente 
do.s Estados Unidos, o ugrono- 
rao A . Cunha Bayma, um dos 
s ssistentes tfcnieos do Mi- 
rfistéiio da Agricultura, trou- 
Nè informações que não permi
te v. de nenhuma nume ra, ilu-

e-sujsr. Benedito Valadares
todos os seus erros, ainda era

no de amostra da força desr 
comunal, que se dispunha a 
ostentar o homem que se 
candidatava a ditador, dian
te de Minas, São Paulo e Rio 
Grande.

Recusou-lhe -tc-rtijinante e 
obstinado o sr. Valadares o 
pedido, ê foi nessa conjuntu
ra, cm luta aberta com o Ca* 
tete que se recolheu uma 
madrugada a Belo Horizonte 
e chamou os paulistas de Ar
mando -Sales e Cardoso de

25. DD UAÉÇO Pp -194»
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Tiradentes, símbolo 
esquecido

AUSTRECESILO DE AT1IAYDE
(Especial para os "D. A.” )

R E T R A T O  D O  B R A S I L

Extenção de Município
Em seu muriero 97. o “Boletim do Conselho 1 ec- 

nico dc Economia e Finanças divulga excelente tra
balho sobre a extensão dos municipios brasileiros e a

j i-

peb* sobre c.sa dura realidade 
b0ii*g:da ao destino da c 'r tl nu

”Dc acordo eQin. o técnico re
ferida, lis- cevas: sintéticas es; 
uio ‘ endo ■prodüslda-- em volu- 

!h'a' ctí’ Este ano

um dos mais autênticos de
mocratas deste pais. Quero 
dizer, entre parentesis, que 
o ex-governador de Minas é 
o homem que mais trabalha , 
rre tem dado no Brasil. Co- 1 
nhecendo-o como conheço 
este enorme introvertido, es
te homem discreto, sagaz, a- 
tilado, politico infjnitamentç 
politico de rara inteligência 
nativa e liberal de votação, 
eia na afirmação dessas suas 
qualidades que giravam os 
debates, em que eu me em
penhava a fundo com a equi 
pe dos nossos diretores mi
neiros. todos seus cruéis e 
duros adversários, naquela 
epoca.

Tem nos anais politicos do 
Brasil o sr. Valadares uma 
historia “á rebours” . Ele an
ela costurado pelo avesso, des 
dc Minas ao Rio Grande e ao 
Parã. Ei! gostaria dé escre
ver a seu respeito una ensaio 
cortado á Machado de Assi 
com o seguinte titulo: “ Bene
dito, este desconhecido” .

A sua historia, em 1937, 
anda escrita e interpretada 

por ai, afora, toda errada, 
do começo ao fim. Ele foi o 
homem, mais' proximo do 
ditador, o qual primeiro sen
tiu que ele não desejava sa
ber de eleições, de qualidade

por ----- , -------- „ .
ta se destina a apoiilar os dados constantes do quadro 
eni apreço com o proposito de evidenciar a precaiia 
distribuição da reuna publica, em âmbito geograíicc 
e em âmbito populacional, precariedade que afeta nãc 
apenas ô erário municipal como o das demais órbitas 
administrativas. Os Estados escolhidos para o coteje 
referido foram os do Pará, o do Maranhão, o do Piuai 
o de Ceará, o do Rio Grande cio Norte, o da Paraiba 
o de Pernambuco, o de Alagoas, o de Sergipe, o da 
Bahia o de Mato Grosso e o de Goiás.

No Estado d0 Pará, por exemplo a receita tribu
taria municipal “per c a p i t a ; in  1947 fo: de  ̂a8 eru- 
veiros enquanto a jior hml foi de 33 cruzeiros. No 
Estado do Maranliiv , a receita “per capita” xoî  de 7 
cruzeiros ao tempo cm que a por km? foi de cru
zeiros. No Estado do Piaui a receita “per ,  apita" fo. 
de 8 cruzeiros, enquanto a por km2 foi de o2 cruzeiros. 
No Estado do Ceará a receita “ per capita” foi cle 5 cru- 
veiros, enquanto a por km2 foi de 82 cruzeiros. Nc 
Estado do Rio Grande do Norte, a receita “ per capita 
foi de 9 cruzeiros, enquanto a por km2 foi cie 147 cru
zeiros. No Estado da Paraiba a receita “per capita' 
foi de 9 cruzeiros, enquanto a por km2 foi de 249

iVfc
:io" cõ c.i bic < \‘ J  _C]UO

cruzeiros.  ̂ ,
Já em referencia aos demais Estados acima arro- 

lados, a receita municipal tributaria “per capita” e- 
levase razoavelmente, embora sem atingir o “record" 

estabelecido nq Pará. Eieva-sc t3tnbem em qnase to
dos os demois a receita por krr.2 rqhi exceção, poi 
motivos óbvios, sle Goiás c Mato Grosso, no ultime 
dos quais alcii.uça sc* mínimo, N<> Estadq dc Vc-ivim- 
imev a cèé^ita “pcv tr.pita" foi [de 11 crlizm os ?n-iu:ui- 
to a por km2 foi i.* cruzeiros. No Estauo cle Ala- 
goas, a receita “per capita" foi de 11 cruzeiros, cn- 
quanto a por km2 foi dc 476 cruzeiros, o <;uc cónstitum 
“record" dentro dos Estados estudados. .

No Estado de Sergipe, a receita “ per capita” fo-. 
dc 10 cruzeiros, enquanto a receita por km2 oi T 
295 cruzeiros. No Estado da Bahia, a íeceihi per ca
pita” foi de 15 cruzeiros, énquanto a por km2 'oi de 
129 cruzeiros. No Estado de Mato Grosso, a receita 
•per capita" foi de 17 cruzeiros, enquanto a por km? 
lói dc apenas 7 cruzeiros. No Estado dc Goiás, i iece, 
ta “per capita” fei de 14 cruzeiros, enquanto a por 
Prr.2 foi de 21 cruzeiros.

Mello para organizarem jun
tos a defesa do regime.

Nur.ea homens estiveram 
mais abaixo da hora da gran
de hora que se lhes apresen
tava. Compreendia o gover
nador mineiro a importância 
do fator coesão-republicana, 
para aceitar em termos cle 
resistência civica e até arma
da, se preciso, o desafio do 
sr. Getulio Vargas. Era o as
salto d*o Rio Grande, o pri
meiro tempo de um jogo que 
iria terminar pelo aniquila
mento das outras autpnomias 
provinciais. Fóra indispensá
vel que disto se capacitasse 
os paulistas, se desejavam 
sinceramente contribuir pa
ra a defesa do regime.

O resto da historia 6 sa
bida. Posto o probleír.a pelo 
governador d.e Minas em ter
mos de princípios, de susten
tação das instituições, os páu- 
liclas mostraram-lhe que o 

que tinham no bolso era sé 
um nome exclusivamcnte um 
nome. E' dele não sairam. Fi
xados no terreno personalista 
seria graças ao fracasso da 
geração de Armando Salles 
que Getulio Vargos? chegaria 

exterminar a crdem cons
titucional.

Mais tarde, no curso da 
campanha presidencial, vol
tou a insistir o sr. Valadares 
com o sr. Cardoso dé Mello 
Netto, pela necessidade de 
um encontro com paulistas 
menos abrasados de ardor ar
re andista, para o exame da 
situação politico,, que ele via 
agravar-se. Foi intermedia- 
io desses cautelosos proposi- 

ter o senador Alcantara Ma
chado. Duas vezes marcou o 
sr. Cardoso de Mello e duas 
vezes ad;.o;wj. Por ultimo 
compreendeu o governador dc 
Minas que lambem a dignida
de de sua. ter.r,a .eçtava em 
logo Não podia continuar es
perando por cavubineiros as
sim retardatários.

Em 1944, regressando clòs 
Estados Unidos e conhecedor 
do golpe do general Dutra, 
que levara aos conselhos db 
Estado Novo a ideia eleitoral, 
mesmo com o estado de guer 
ra

O Congresso eliminou do numero dos feriados nacio
nais o dia que se dedieava á eonicmo) aeãu dj^Tlradeates.

Agiu, sob a impressão de que o 110390 c*lendario cí
vico era muito numeroso, embora de fato ^íão fosse,, e não 
se deteve nas considerações decisivas que, melhor ponde
radas, teriam sem duvida colocação aquela festa civica 
entre as que deveriamos conservar.

Dirão que agora c tarde, pois que a lei jã se encon
tra 11a mesa do presidente da Republica. Acrescento, po
rém, que nunca é tarde para reparar lim erro.

Tiradentes é no Brasil o primeiro símbolo da luta pe
la liberdade jiaeional. Liberdade que ele dcsejava.fos.se li
gado ás iqstituivões republicanas.

Num país onde muito poucos «Jcram p, vida pelais suas 
convicções, o Alferes mineiro teve a gloria do martírio.

Junta assim á beleza dos seus ideais patrióticos o pres
tigio de haver morrido por eles. Nunca poderiamos despre
zar pelo esquecimento esse exemplo extraordinário.

Os feridos brasileiros ficarão doravante cliciinstritos 
a certas idéias c fatos que não envolvem senão indiretá- 
metite a consagração dos homens que foram seus agentes.

Não celebramos un* Homem, colho o fazem todos o» 
outros povos, tomado como típico dás virtudes heróicas 
ou santas do seu povo.

As multidões apreenderão' mais dificilmente as lições 
que os fcriadpis derem transmitir ao futuro.
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0 principio do respeito 
ás minorias

W ALTER LIPPMANN 
Copyrigtli dos “ D. A.“

NOVA YORK. via rádio —
Embora a questão no Senado 
:cja emendar ou não as normas 

procedimento, o problemaie
;:i foco não é de proceàimen- 

,0 parlamentar. E" determinar 
in deverá ou não ser feita uma 
dteração constitucional proíun- 
>a e de longo ancance no cará- 
:er cio sisíesma de governo a- 
nericano. A emenda de que se 
ogila, a Regra XXII. capacita

ria uma minoria cie dois te.çcs 
no Senado a encerrar os deba
tes e forçar a votação de qual
quer medida, moção, ou maté
ria. Se passar a emenda, terá 
sido abolido o poder, que assis
te a uma minoria de EstaciOi, 
ie deter a legislação.

“ Despida do todo espalhafa- 
fo • e. agitação, “ diz" The Jfew 
v'o k Tlaies” , “ consiste a T m s . 
tão erft detécminnr se o p.a’ - 
alto corpo legisla: ,vo oü '
. permitirá que medidas irápor- 
taníes iiquem impedidas de vo
tação. pelas atividades de uns 
poucos membros antiquados e 
empedernidos que não querem 
decisão democrática". Eis um 
modo jiidevidamente nesdenho- 
so e superficial de tratar-se urr- 
grande problema constitucional 
Porque o verdadeiro problema

lar a oposição de uma grande 
minoria dos Esiacios.

... , . „ consiste em determinar se qual, entiei a agi a. o p 00 c- j quei. maiolia, mesmo, uma raaio-
r.ia com o tr. Valadares. Pos t r'ia tie (lo)S terços, deve ou não 

(Continua na 4a pagina) 'agora assumir o poder de anu

c S

iHUd;

itSVQl-WMO Ji&yxnv.., tre.i quai ujr 
cIõTõhsõifib norte-americano de 

prevista en 
* f 2 ”%i-tíl mttÃtmelaiia", po- 

d^rãq ser- c-p.ytituidos por sin-
lU c á s i  1  i  U  ■

. » »  »çgior-omo brasi
leão  qué o preiuizo para os

-j ÉiTuIèit-S Ttkftíohais r.áo tc r.\
. aliií.5 , .»r.9 Xi<avã.o prevista no-

jráaieiros momentos. F, isse
hhr.iIte'bs*ni"tVá’s sintéticos pre . ... ic ....

' tqi.os para a sua com
, ; pqqirãq, ;(}e 25 a r0 ' l  de erre
, m :: «ntlTrl. curnaaba ou licuri. 0 1: 

idhdá 'cafidelibà. O ra  eêra 0 1 0 - 
' <J.tiJj:(T:i ' j.cli). . M éxico. Ma-, e 
. u ;.' ;i';bí>. dos laboratórios proà 
séque e é perfeitaifientc inve- 
••ospimel qite não consigam mt- 
fhorar Oí SÈUt processos, atu 
a Invente em pregado: por nada 
«íqnps d,e 18 fabricas. Acabar- 
-se-á, então iiremediavehr.en 
tc. á gl.òfiá oii a importância 
,ço ciclo da carnaúba.

.() agfronomo B ayxh concluiu 
as suas observaç bs pleitean 
do db iroVPrhd medidas tenden
tes  á defesa (lo produto, aju
dam».© a reagir, com profcabi- 
iiadea de exito, á perigosa 
eorfeoriencia.

No']iloxnpx) -uelto tratare- 
«los de novo do assunto, na es 
pefMação das medidas que su 
jgérs. é tkn ico  do Ministério 
da -lâfitult^nv., e partindo, 
ijjincipahpcnte, do fato da cè- 
if» de carnaúba representar im
portante fator no conjunto chí: 
eébnoíáfn ' nordestina, inclusi- 

,.ve., n.sij.ipp,, Jiatjirah.te ite, o -c - 
■(L>r .pol g-tar.

iÇUZ *( 
> SOÍ 
fNP9f» 
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N um ero avulso
Cr$0,80

No plan0 nacional — a jul
gar pela ir  pressão ocas'oha«:i 
vias rodas parlamentares do 
]>io — a conferência dc Pctro- 
polis ocasionou um pouco de 
estruturação bm shrdl etaoi : 
e-tupefação. A primeira de
las decorre do fato de o gal. 
Eutra ter reunido dois repre
sentantes dos partidos adver
sários, esquecendo o seu pro- 
prio: ao que um pessedista ob- 
iervou-me com malicia; n as o 
proprio general representou 0 
PSD. A segunda, resultou dos 
latos apresentados após a en- 
' revista; quer dizer, dp con
clusão obvia a que chegaram 
o presidente e o governador 
entregando aos partidos a so
lução do piobleina. Por que se 
esperou na’s? E’ claro que ce 
esperava mais; imaginava-se 
em vista dos entendimentos 
laterais e extra-oficiais que os 
partidos vinham efetuando, qu-. 
0 gal. Dutra ja tivesse opin.ã:. 
fornada. Disse o presidente 
(jue não — embora, natural- 
mente, tenha as soas prefe- 
lenc-ias. Imaginava-se, enf m, 
que o Catete surgisse com a 
sua formula: seria até um
pretexto para o desencadear 
da campanha já esboçada — a 
campanha contra o candidato 
oficiai c possivelmente militar. 
O gal. Dutra manteve, contu
do, sua unidade de ação polí
tica: apelou para o acordo in- 
ter-partidario e deixou vjue es- 
ie consuma as negociações e. 
próduza o milagre de um can- 
didatp conseimador, bemquisto 
por todos e capaz de ser bem 
aceito pela nação.

* -r *
De fato. é indispensável o 

milagre. O entendimento de 
Petropolis fez retornar a polí
tica á estaca zero. Comecemos 
tudo de novo — parecem ter

Retorno à estaca, zero na politica-^-O 
PSD inicia as conversações--Dutra 
eonferenciou com Nereu—0 candidato 

militar—Mangabeira adiará 
viagem ao Rior

CL

dito o presidente c o govor.u; 
dor. Apaguemos os fcorbes d- 
prováveis can-.idatos. aflaguc- 
mos as comtnr. * s esboçadas; 
f a: amos como, se repentina- 
mente tivéssemos acordado 
par- á sucessão. Na realida
de citamos onde estavam o .. 
Cumpre .aos partidos encontrar 
a conèiilaçqo'*. Já hoje, no Se
nado! o sr.. Nereu Ramos es
teve ocujiado ■ r conferências; 
o sr. Agamenon Magalhães f-»» 
chamado, e fechou-se com o 
gal. Gois. Monteipo e o sr. 
Georgino Avelino. Estava es
perado. a qualquer momento, 
o sr. Benedito Valadares, :r.s.s 
encontramos este na Camara. 
Nãc vai, dr. Valadares? ' Não, 
respondeu ele, não vou; estou 
cuidando agora do lançamento 
do meu “ Espiridião” . O que 
é unia. resolução brusca -e ob
via; ;rois a conferência i et rou- 
Ihe — pelo menos durante al
gum tempo — a pasta da Jus
tiça. que estava a cair.de ma
dura em -uas mãos. I)r. Va
ladares, o presidente deseja a 
unifiçàção da politica mineira. 
Quando o sr^ vai iniciar as 
gestões para isso? “ Vou tra
tar do meu “ Espiridião 
retomou o deputado — a sor 
larrÇado pelã ''Crhzciro” . do‘< 
“ As-ociados” ; é só o qhe vou 
lazer nos proximqs dias .

Murilo MARROQUIM
A confercúcia dé Petropolis 

ofereceu este resultado con
creto: acabou com os .rUermc - 
diár os na política i Agora nin- 
guem fala em nome do presi
dente ou de alas partidarias. 
Agora o senhor Nereu Ramo-', 
embora contrafeito. vai ter a 
sua hora de ação: o general 
Dutra concordou em que ele 
at»e cm nome do partido ma
joritário. Aliás, o presidente 
desceu de Petropolis na manhã 
de domingo, seguindo direta
mente para a residencia do vi- 
c*-; residente. Demorou se com 
ele cerca de uma hora. dando- 
lhe ciência do que fóra trata
do no Palac-io Rio Negro. Ho

acima: que retornamos á esta
ca zero da politica. A realidá 
de cont nua a mesma, ou seja. 
os dois maiores partidos divi
didos e com o.: seus candidato' 
de alas em potencial. Recen-

. frópolis decididamente .acabou
com a hipótese do candidate 

I milhar; que o, gal. Canrobcrt. 
| em suifca. perdeu' todas us pos- 

s biüdadcs'. “ porque o t  parti
dos se entenderão partidaria- 
mento” . Outros chefes políti
cos, inclusive da UDN, julgam 
que não. Um deles, por sina1 
um dos iYnis destacado-, afir- 
ifcou-nos (pie não. (.ionsideru 
que os partidos dificilmente 
chegarão a bom termo, em 
vista das competições de cará
ter j ersoual sta, A discordân
cia atingirá um tal nivel, m 
líerJ-ou- cue se tornará indis
pensável o candidato de me 
dliição; e v resumo, o'candida
to neutro, acima dos partido; 
<: coro a

je. elememito; * da direção do 
PSD estavam cm franca ati
vidade. Um senador da Comis
são Executiva declarou-nos 
fextualmente; “A solução foi 
boa. Creio qué os partidos se 
entenderão perfeitamente. Nin 
gueni se iluda: os políticos es
tão vendo muito mais longe do 
que se im: ina. Chegaremos
a um entendimento
que a'gun.-

desde
elementos uden s- 

tas tenham chegado á razão; 
isto é, tenham compreendido 
que o candidato á presidência 
deve perterícer aos quadros do 
PSD” .

Ora, et Be e-Mado de espirito 
demonstra o que ficou dito

uai de contas, a fórmula que J o principio 
c gal. Dutra considerou ideal ( cis®° óemo-.j.dtiça
— o candidato único.

Outros enténdimentos, 
margem dos que-'as “íHreç ,e

'temente, na sua unica decla 
ração-publica em- torno do pro 
blema da sucessão, o senhor 
Nereu Ramos me afirmou, 
permitindo a divulgação do 
seu comentário: “ O meu pen
samento está contido no dis
curso que pronunciei na con
venção nacional do partido.
DL se, então, que cnP determi
nadas circunstanfcias. nacionais,
6s partidos podem e deve r. 
un:r-se em coligação. Continuo 
a pensar assim.” . Essa atitude
conciliatória obteve grande J jar para o Rio a fim de confe 
í^epercussão. pois o “ eandida

Nu sistema de govbrnp ame
ricano, o direito, .de “ decisão 
democrática*! jamais se identi- 
ficóu cçm a regra dç maioria, 
Çonsidei açiá ’ como . íajl,. O espi
rito' do sistença' americano, que 
a predito único entre as demo
cracias do inundo., é limitar to- 
çio peder. inclusive o pocier da 
ualoria. Poder de absoluto, se
ja num rei’ num. presidente, 
uun.a maioria legislativa, ou 
numa maioria pojàulàr. é con
ceito estiaiiho á idéia america
na de “ decisão democrática.

í * * ■ - -
A idéia americana Cle decisão 

democrática sempre . íoi que as 
minorias .importantes pão de
vem ser. coagidas. .Quando há 
oposição .forte, não é oãb.o nem 
é pratico íucçirr-se' uiha deci
são. E' necessário e é melhor 
aliá-la. isto é, respéitav a opo
sição e aceitar o penoso encar
go de tentar persuadí-la.

Porque uma decisão que te
nha de ser posta enV vigor con
tra a oposição decidida de gran
des comunidades e regiões do 
país. como os americanos de há 
muito compreenderam, quase 
nunca produz os resultados que 
dela- se esperam. A. opqsição e 
a resistência, depprs“*dç venci
das, não desaparecem. Apenas 
encontram outra ̂ naànpiijá ne 
evitar, de conto,vijar,, dê obsíru- 
ir ou de anular a decisão.

Por esta,, razão, é ,pfJpcipio 
cardeal da? tícníocçaçta anteri- 
cana ,.<4U.v as griUijjps..',.líécisõcs 
sobre (pu stões que os., homens 
considerem vdais ?5Q devem ser 
adotadas por votação ba maio
ria quando se houver obtido o 
consentimento da minoria. On
de falta o consentimento da mi
noria, como. por exemplo, no 
caso da emenda da proibição, 
a “ decisão democrática” produz 
hipocrisia c ilegalidade. - ^

j E cs ta a questão; lio Senado, 
Não é :.(- (ievorá bu haõ haver 

f icbaíes ilunitados. O dirçito dc 
! débãle iKmi-tadõ c apenas uip 
i dispositivo, talv cz vun .disbositi- 
| vo mal ajeitado e caiísqtivo, pa
ra impedir que grandes e deci- 

‘ d idas comunidades , sejam coa- 
. guias. , 1 1

.confiança deles; aí" i 0  problema é determinar sc
íuudamentál dá de- 

americana,
| isto é, o principio, -segundo -o
qual as .fortes 1 it,no) .as develfc
ser persuadidos-,e:--não',coagidás, 

á terá de ser ou !i:çi rdciiCaluicn- 
te alterado, nãplmediante emen
da Coostituciofca.l,. masipoç uma 

partidarias realizem, serão codificação, sptil; nas Qnbrmas 
efetuados pelo presidente da de .procedimento do Sçiiâ lò. v ; 
Republica. O governador Man
gaiteira 
após a 
blóia. a

mandou informar qu - 
instalação da Assem- 
1 de aba il, poderia via

to” Nereu Ramos parene a ir- 
redutivcl. De modo que che
gou ofictalmente a oca,s:ão pa
ra que o presidente do Senado 
demonstre, na pratica, se a 
conciliarão é possivel. Dentro 
da UDN, a situação se mantem 
como estava; os brigadeirista; 
na espectativa. os partidários 
da candidatura civilista intran
sigentes e o grupo da compo
sição cr. torno de uni nome 
militar atuante como sempre.

Elementos ortodoxos da di
reção do PSD nos declararam, 
hoje, que a conferência de Pe-

A questão íoi.sUseiíai|a' a pro-' 
posito da legislação sobre os 
Direitos Civis. Do que se trata 
é de determinar se a reivindi
cação desses direitos t-àyis exi
ge ou não ,0' sacrifício iimenca- 
no de limitação á ' rqgra da 
maioriç. E' uma (piestão. penosa 
Mas acredito que a solução terá 
de
ca ...
garantidos. mesmo cide sejam
. in i nismim— ..... iqtitamente,

'se se cohscrfSFo' principio car
deal de t é  as mino rias não de
vem ser ve gidciisr ffelás maio
rias. -j

* Porque.'se ' abandonarmos es7 
se principio, estarão fniaas as 
grandes limitações ao átisolu- 
1 ismo e a., íirama das maiorias 
efêmeras, e ficará niUíto mais

.v ias a c i i - u u u  m uv t, V--- -----
de esta oLdireitos çtus negros id
earão, nç fim dq, çontas, mais

renciar co:n o presidente. O 
eoi’onel Juraci Magalhães vas 
a propósito, á Bah a. Po so 
cuiianíar, no entanto, qua ■: 
governador baia.io possivel 
mente vai adiar a sua viagem.
Por que cllégar aó Rio quand > 
os partidos não encontraram 
ainda uma fórmula ou, mes
mo, quando talvez nem sequei 
se tenham entendido? A vin
da cio sr. Mangabeira ocorre 
rá algum tempo depois,, quan
do —- e;r.» vista dos feimitados 
que o - partidos já tenham ob- aberto dó qué agorá o caminho 
... , para um ditadòr uemagogico,tido — poderá concorrer com tendo jncitáiao um popula-
a sua experíencia politica para; 0|lo. dcstrura as liberdades do 
aplainar algumas dificuldades.) povo, . . »

í-'AiSU *
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PORTO -  AEROPORTO
U POBT«

LG1DE BRASILEIRO —
Do Hio é esperado aqui 

dia 2 de abril, o paquete Pará. 
fiosseguiá para Belem e es
cala.

— O cargueiro Inconfidente 
et tá sendo esperado aqui d.a 
12 de abril, vindo de Porto 
Alegre c escala. Retornará ao 
porto de origem e escola, re- 
ctbcndo carga.

—- O cargueiro Rio Gurupí 
C esperado aqui dia 31, vindo 
dç Beie.n e escala. Prossegui
rá daqui para o sul. até Porto 
Alegre o eaca'a, recebendo 
carga

— Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tos do norte, até Natal, os car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
sendo ,aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto de origem e escala, 
recebendo carga.

COMPANHIA COSTEIRA — 
Deu entrada ante-ontem em 
nosso ancoradouro, o paquete 
ltahité, comandado pelo capi
tão Osvaldo Perez procedente 
de Belem e escala. Deixou aqui 
os seguintes passageiros:

Do Maranhã: 4 de 2a classe.
De Fortaleza: Maria de 

Lourdes Silva, Marli Ramos 
Felreira e Vera Maria. De 3a 
4. Em transito 268 outros. 
Prosseguiu no mesir.o dia para 
o sul, até Porto Alegre e esca
la, .levando:

Paia Recife: Jurandir C. e 
Silva, Eugênio B. Cavalcanti, 
Enoi M. Cavalcanti e 1 menor.

Para Salvador: Eline P de 
Amorim Garcia e Donaldo Pe
reira Garcia.

Para o Rio: Cícero Leandro, 
Isaura Leandro e 1 menor, Ga
briel T. de Medeiros. Alba T. 
de Medeiros, Abdias L. Neves. 
João, D. da Rocha, Estelita 
N. da Rocha, Alaric0 J. de 
Souza. Aurea C. de Souza e 
uma ímenor, Anibal Medina de 
Azevedo, Alba Garcia de Aze
vedo, Deborah Taglioferri e 
uma menor, Rui M . Ciarlini, 
Bina Machado, Florinda K .

I Machado* Maria T. Machado 
Iria Machado, Francisco Te- 

1 les, Rosalia Teles, Ana Tc Rs 
e uma menor. Era 2a 8 e "7 

, em * 3a - gijf
'•vPaça Santos: 35 em 3a.

■ Plira Porto Alegre: 6 eni 
2a classe.

— O  paquete Itaimbé é es
perado: aqui, dia 2 de abril, 
procedente de Porto Alegre ;e 
escala. Prosseguirá paia 'o 
nortç, estalando em Fortaleza. 
São fcuiz e Belem.

.— .O cargueiro Jtaguassy’. 
está sendo aguardado aqui dia 
3 de abril, vindo do sul. Retor
nará ao sul, escalando em Ca- 
bedeloj Recife, Rio e Santos, 
recebendo carga.
i —  0 paquete ltapé está sen

do esperado aqui dia 26, pro
cedente de Porto Alegre e es
cala : Prosseguira para o nor
te. escalando em Fortaleza 
São Luiz e Belem. De retorno 
aqui chegará dia 8 de abril, 
prosseguindo para o sul, até 
Porto Alegre e escala.

CIA. COM. E NAV. — 
de abril o cargueiro Poti. Da - 
Do sul, e esperado aqui dia 4* 
qui irá a Macau.

MOORE MAC CORMACK -  
0 Mormacdale atracou ontem 
em nosso ancoradouro, proce
dente de Nova York. Prosse 
guiu ontem, mesmo para portos 
do sul, de onde retornará ao 
porto de origem.

— O Mormackite está sen
do esperado aqui dia 5 de abril 
vindo de Nova York. Sairá no 
mesmo dia para o porto de ori
gem, recebndo carga.

LAMPORT E HOLT LINE — 
De Nova York é esperado aqui 
dia 26 o Jutahy. Retornará 
daqui ao porto de origem, rece
bendo carga.
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

NOVA YORK:
— O Mormacreed sairá dia 

27.
—- 0 Monnaclark sairá dia 

8 de abril.
— 0 Mormactern sabá dia 

22 de abril, todos para portos 
brasileiros.

THE BOOTH LINE — 
Está sendo esperado de An 
tuerpia e Londres, na 2a 
quinzena de março, o vapor Uo- 
niface, que receberá carga era 
nosso porto para Lisboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do continente europeu.

— Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vapev Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
A Agencia Informadora Poti

guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
Duque de Caxias 182, nesta ci
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma
nhã, e para Campina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Rocife ás terças-feiras e sa- 
bados.
AVIAÇÃO

LAP Dia 23 saiu para o 
Rio o PP-LPE, tendo embar
cado aqui, os seguintes passa
geiros:

Para Campina Grande: Ir
mão f  vbgqç hrdl shrdl mhrr

Para Campina Grande: Iná
cio Lins.

Para Recife: Silvestre Fa
rias dos Santos, Carlos José 
Duarte e José Pereira.

Para o Rio: Vicente de Pau
la Ferreira. Maria das Virgens 
Dantas, Ori Ataide de Olivei
ra-. José pobat Alves e Pedro 
Teixeira.
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CONFERÊNCIA DE PETROPOLIS
iCharge (te Augusto Rodrigues Distribuída pela AGENCIA MERIDIONAL)

Historias verdadeiras, historias v iv idas-X IV

Um tremendo erro judiciário
E n t r e  os gaulês d í  7\[ouméa, n a  7\[cvcC Caledô-  

n ia * " A r r u in a d o  por  haver dado  
fuga  a u m  forçado

| Informações uteis
J  -f

MOORE McCORiYlÁCK

Paris — No dia em que o 
grande polemista Henri de Ro- 
cheíort s-e evadiu ,das galés de 
Nouméa. começaram os aborre
cimentos e vicissitudes do sr. 
Augusle Blaise. atacadisia im
portante. estabelecido na Nova- 
Caledõnia.

Acusado de haver facilitado 
a fuga do terrível panfletário, 
teve por sua vez que fugir pa
ra a * Austrália. abandonando 
seus bens de fortuna, moveis e 
imóveis.

Depois de haver levado uma 
vida aventureira para a qual 
parecia não ter nascido, o sr. 
Blaise decidiu apelar para a 
autoridade imperial, pois o ca
so se passou na época de Na- 
poleão III. "Napolion-le-Petit". 
corno dizia Vietor Hugo.

Foi feito novo imquérito e 
Mr. Blaise reconhecido como 
inocente. Mas ele já estava 
complelamente arruinado. A 
sua reabilitação fôra brilhante, 
mas não lhe devolveu a fo .tu : 
na nem a situação anterior.

Decidiu-se então apresentar 
desculpas á vitima de um erro 
judiciário, depois do que o Cou-- 
selho Geial de Nova Caledonia 
votou em seu favor a doação, a 
titulo de compensação, (de 7.000 
hectares de terras, metade em 
pastagens, metade em fio' estas.

Liberalidade tão grande foi 
aprovada por um decreto pre
sidencial mas com a condição 
de que Auguste Blaise se com-

Pierre André Veber
prometesse a construir, na No
va Caledonia, e á sua custa, 
vinte quilômetros de estradas.

Como, porém. o sr. Blaise ja
mais th esse tomado posse das 
terias doadas, é claro que as 
estradai nunca foram .construí
das.

Blaise voltou para a França 
e os ano^ se passaram.

A doação do governo da No
va Caledonia não tinha limites 
no tempo. > . Qâfii

Hoje. Martin Blaise. filho de 
Auguste Blaise, reclama da IV 
Republica os sete mil hectares 
üe terras por ele herdados do 
pai.

Compromete-se a construir as 
estiadas a que acima nos refe
rimos, o que lhe custará uns 
300 milhões de francos. E foi 
logo entregando o caso a " mai- 
tre”  Theodore Valensi, a fim

de que. proponha uma ação pe
rante o Conselho de Esiado a 
fim de recuperar as terras doa
das a seu pai. Não é que ele 
tenha desejo algum de terminar 
os seus dias naquelas remotís
simas paragens, não. muito em
bora sejam elas magnífico abri
go e refugio contra uma possí
vel bomba atôm ica...

O que o sr. Martin Blaise cle- 
seja é, tão simplesmente, lotter 
as terras e revendê-las.

Quem sabe lá se não encon - 
traria no seio delas alguma ja
zida de platina, ouro. ou níquel 
e, talvez até. de urânio?

Pelo menos foi o que ilie dis
se uma cartomante .

E cartomantes há que sabem 
ler as cartas, e às vezes acer
tam . . .

(Copyright da: Agencia Scoop 
e dos Diários Associados)

—  A V IS O  AO  P U B L IC O  —

A direção da Estrada de Ferro Central do Rio Grande 
dr. Norte, torna publiro que, a partir de 30 do corrente o 
tiecho de Itarétáma a Ptdro, Avelino será servido por 
mais- um trem mixto.

Alem das segundas e sextas-feiras o MR-5 trafegará 
ias quartas feiras regressando nos dias imediatos obede- 
ctido o horário dos dias supracitados e sob prefixo M R-6.

. ■'ivfORMACDALE” Esperado a 25 do corrente, receberá car
gas P'ira Nova York

‘“.lOKMACKITE" Esperado a 5 de Abril, receberá car
gas para Nova York

PRÓXIMAS SAÍDAS DOS ESTADOS UMDOS
"MORMACREED” Sairá áé Nova York a 27 de Março 
' MORMACLARK” Sairá de Nova York a 8 de Abril 
Á-.IORMACTERN” Sairá de Nova York a 22 de Abril

9  Mais informações com
M OORLM cCQRM BCK (miyegacãoj $. A .
HECirE-SAO LUIZ-BAHIA-RIO - 
SANTOS - BELÉM - SAO PAULO 
NATAL: Rua Frei Mlguelinho, 14
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P R E F E IT U R A  M U N O C IP A L  DE  
N A T A L

v —  Diretoria da Fazenda —

A V I S O
A Diretoria da Fazenda Municipal de Natal, avisa 

què, até o dia 31 de Março corrente, será concedido 
o abatimento de a todo contribuinte que, de uma
só vez. pagar todos os seus impostos e taxas de &*er- 
cicro.

Avisa, outrossim. que gosará do abatimento de 
5%. todo aquele que pagar, até o fim do mês em cur
so, o primeiro trimestre dos impostos Predial e Terri. 
torial Urbano e Taxa de Limpesa Publica.

F S C O L A  IN D U S T R IA L  D E N A T A L
Divisão de Seleção do DASP

A Divisão de Seleção do D.A.S.P. avisa por inter
médio da Escola Industrial de Natal, .que estão abertas as 
L scrições para Concurso de Escrivão de Coletorias do Mi
nistério da Fazenda no periodo de 7 de março a 6 de maio 
proximo e Prova de Habilitação para Radio-telegrafista 

OBS: Por motivo superior não sefá atendida nenhu
ma informação por telefone.

'• / ( .-.jPBT ■ /  : X í . È

MH9  Ha FURTOS DIFÍCEIS
T J a r to s  dificeis são, muitas vezes, o  resul- 

tado de uma saude precária. Prepare-se, 
para um “ bóm sucesso” , tomando Gravidina. 
Gravidina fortalece o organismo e prepara-o 
para os partos rápidos e felizes. Gravidina 
fornece às mãesinbas os principais elementos 
de que necessitam antes e depois da chegada 
da cegonha. A maior prova do valôr de 
Gravidina são os seus 30 anos de existência.

tft UM HODUTO DO LABORATÓRIO LICOR DE (.ACAU XAYIÍR I .A ,

A - - - .
FAKMACIAS DE FLANTAO

Farmacia Monteiro, á rua 
Dr. Barata — Rabeira.

Farmacia Bom Jesus, á pra
ça Gentil Ferre ra — Alecrim. 
FILMES DO DIA:

RIO GRANDE — A’s 15,3* 
e 20 hoi as — "Morro Voraz", 
co.n Margaret Lock.\vooU, 

Preço: Gr$ 7,20.
REX — A s 15.30 e 19,45 — 

"Obrigado, Doutor", uma gran 
de produ:ão nacional de gran
de aceitação, com Rodolfo 
Maver e.Hebe Guimarães.
- Preço: Cp$ 6.00 

S. LlilS—As 15.30 e 19.45- 
“ O Punhal Sangrento” , com 
Anr.e •Leffreys, e o seriado “O 
Misterioso Dr. Satan” .

Preço: Cr$ 3,60.
ALECRIM -  15,30 e 19.45 — 

“A Sombra dá Muaiiti” , e o se
riado "Guerreiro Rehunpago".

S. PEDRO —15.30 e 19,80 — 
"O Mascara de Ferro’’, uma 
película americana toda tala
da em português. 
PAGAMENTO NO TESOURO 

FEDERAL
O Tesouro Federal pagou

hoje:
Pessoal Titulado c iWensa- 

lista dos Ministérios da Via- 
ção e Educação.

Pagará dia 28:
Pessoal Titulado e Mensa- 

listà dos Ministérios da Agri- 
cu turà. Justiça, Trabalho e 
Poder Judiciário. 
PAGAMENTOS DAGPA

A Repartiçãê de Saneamen
to de Natal, está avisando que 
a partir do dia 1° de abril pro- 
ximo. começarão as cobranças 
das Taxas Dagua e Esgotos, 
referentes ao trimestre de ja
neiro a março.
TELEGRAMAS RETIDOS: 

Encontiam-sé retidos os se
guintes telegramas na Dire
toria dos Correios e Telegra
tos:

Armando Chaves. Rodrigues 
Alves 74i; Augusto- Severo; 
D. Bolivar Cardoso. Base Ae- 
rea: Boddo; Clicia para Men
donça; Clecio. Rua Sla. lzabel 
641; Dr. Cordeiro Lima. Ro
drigues > Alves 670; Candida 
Guçrta. Sto. Anbonlo 666; Del- 
fina, Rio Branco 83; Ester Ira
cema, .Grande Hoíel; Edinspe- 
tor Faculdade Direito; Estre- 
ir.oz pára José Barbosa de Oli
veira; Francisco F oramil AJ- 
bérliáo,' Gonçalves Ledo 677; 
Geraldo Marques; João Leoncio 
pára Iviarica1; José Bernardo 
R. Joaquim Manoel 366; José 
Cavalcanti de Albuquerque; 
•Joana. Rua 4 de Outubro 3; 

| Luzia Aurora;' Lourival Viei
ra Araújo; Maria do Rosário 
Dantas, li. Otávio Lamartme 
562; Dr-.-Moisés Coelho, Serv. 
Nacional; Maria Paur.alho, Ko 
drlgnes Alves 45; MoÜna; Ma
ria Augusta, R. Estrada Areia 
Preta 252; Maria Gama; Pe
pino; Palmira de Oliveira; Pa- 
iaciq: Paradanto para Antonio 
Camara; Paulo Luz, Dr. Ba
rata 241; Romeu Silva Brito. 
Sind. Estivadores, R. Gaspar 
Viana 82; .Togado; Maria Men
donça, Laranjeiras 40.
Registro Civil

Foram feitos, durante o dia
18 do coreinte mês, no 4o Car-

tório Judiciário, desta cidade, 
os saguintes registros: 
NASCIMENTOS:

Miriam dc Leiros, nascida 
no dia .15 de março d* 1949, fi
lha de Yaldemar de Leiros u 
de d. Maria José de Leiros;

—, Sebastião Jorgfc de FYei- 
ías, nascido no uia 13 de de
zembro de 1926, filho de Jor
ge Luiz de Freitap e de-d. Ana- 
lia Lopes de Freitas-

— Maria Aparec da de Oli
veira, nascida no dia 14 de ju
lho (íe 1939. Lourival Batista 
de Oliveira, nascido no dia 30 
de junho de 1941, -Genival Ba
tista de Oliveira, nascido no 
dia 12 de novembro de 1-947- 
filhos de Maria Batista de Oli
veira;

— Jozana do Rosário da 
Moura, nascida no dia 6 de ja
neiro de 1949, filha de José 
Guedes de Mourá e de d. Ana 
do Rosário de Moura;

—-Zenilda Fernandes Cabrai 
de Macedo, nascida no dia 18 
de março de 1949, filha, de Jo
sé Cabral de Macedo e de d. 
Maria Fernandes de Macedo;

■— Amélia de França, nasci
da no dia 24 de julho de 1899, 
iiiha de Luiz Ferreira de Fran
ça e de d. Joaquina Cordeiro 
de França;

— Francisco Barreto Caval
canti, nascido no dia 4 de de
zembro de 19̂ p, filho de Israel 
Barreto Cavalcanti e de d. 
Benedita Amélia Cavalcanti:-

— Edival Bernardinq da Cu
nha, nascido no dia de ou
tubro ds 1937, Fernando Ber- 
nardino da Cunha, nascido no 
dia 5 de maio de 1943, Elemi- 
ta Bcnardino da Cunha, nas
cida no dia 12 de setembro de 
1945 e Geraldo Bernarçlino da 
Cunha, nascido no dia Io de 
novembro de 1947, fiihos du 
Emidio Bernardino da Cunha 
c de d . Ornila Gomes da Cu
nha;

— José Freire de Lima, nas
cido no dia 30 de dezembro de 
1931, filho de José Freire Pe
reira e de d. Maria Pereira de 
Lima.
CASAMENTOS — Não houve 
OB1TOS:

Euleide Caldas de Sousa, 
com 2 -n.fcse- e 28 dias de ida
de, em • consequência de. dis- 
pepsia aguda, filha de Zefril 
Caldas de Sousa é de d. Jose- 
fa Pedro da Silva;

—r Maria Jul a da Conceição, 
com 36 anos de idade, casada, 
de prendas: domesticas, natu
ral do Estado de Pernambuco 
em consequência de - Caquexi.a- 
Cirrbse hepatica, filha de pais 
ignorados;

— Sebastiana Felipe dos 
Santos, com 44 anos de idade, 
de aiazefefc domésticos, natu
ral deste Estado, em conse
quência de Ictus cerebral, d? 
estado civil e pais ignorados;

— U ír.aiati-morto, dt> sexo 
feminino, filho de Mariano 
Borges Pessoa e de d. Fran- 
cisca Borges Pessoa

NOTA — Este obito foi 
ocorrido no dia 22 de janeiro 
do corrente ano, feito nesta 
data, fora do prazo legal, por 
sentença do dr. 2o Juiz Muni- 
cipal. desta Comarca ■_____

Inicio, hoje, âa Semana 
do Moço Espirita

Mensagem das mocidades es
piritas ás progenitoras

' desem-

jrr*v».A«/*i#(* GA-i

Como vem sendo ampla 
mento noticiado, será hoie 
á noite a abertura da 
Semana do Moço Espirita, 
promovida nesta capital com 
o fim de intensificar o movi
mento de Mocidades espiritas 

A solenidade terá lugar na 
séde da Tenda Espirita "Ma
ria da Pehha", á Rua Mosso
ró, 420, á noite, ddvendo con
tar com a presença de repre
sentação de diversas socie
dades espiritas da cidade e de 
giande numero de moços es
piritas.

Serão oradores da noite os 
jovens Airton Viana e Sócia 
Araújo sra. Zilda Alvarenga 
e sr. Sebastião Macedo.

À Semana do Moço Espi
rita vem repercutindo inten- 
samente ■ nos > meios espiritas 
da capital, sendo o fruto do 
trabalho dos proprios moço» 
espiritas que não medem sa- 
crificios no sehtido de que a 
mesma se revista do maior 
brilhantismo e exito possí
veis
EXORTAÇÃO A’S 

PROGENITORAS
Como mensagem de frater

nidade e de paz. no dia de 
hoje. quando se inicia a Se
mana do Moço Espirita, as 
Mocidades Espiritas do Rio 
Grande do Norte dirigem as 
seguintes palavras a todas as 
mães. obreiras do bem e da 
virtude, a quem cabe uma 
parcela bem viva de respon
sabilidade na transformação 
moral da humanidade:

“Mães, de todas as classes 
soejais, detodas as nacionali
dades e de todas as religiões.

Que a luz brilhante dos en
sinos evangélicos posfam cla
rear sempre e sempre as vos

sas conciencias, no 
penho de vossa missão tão 
nobilitante e espinhosa.

Que a paz reine em vossos 
corações, como benção mise
ricordiosas do Divino Pastor, 
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Muita luz e muita paz, pa
ra que vós possais conduzir 
pelo caminho da regeneração 
os espíritos rebeldes que ha
bitam este plano de la’grimas 
e corrupção.

Continuai alertas, conscien
tes de vossas responsabilida
des I

Tendes uma grandiosa -ta
refa a realizar na obra co- ■ 
mum da Fraternidade Uni
versal.

Educai os vossos filhos,; e- 
ducai-os.

Educai-os. pelos exemplo» 
edificantes de mãe carinhosa 
e moralizadora.

Colocai nas mãos dos vos
sos filhinhos os livros dos co
nhecimentos uteis. ao mesnjo 
acendendo em suas almas u 
chama viva da fé em Deus.

Abri-lhes o Evangelho do 
Cristo Imaculado, mostrando, 
parabola por parábola, o a- 
prendizado do Amor e da Jus
tiça. que nos trouxe o Mestre 
da Redenção.

Ensinai-lhes as lições da 
edificação do reino de Deus 
em seus próprios, sabendo 
cada um pordoar ao seu ir
mão.

E assim, havereis de refor
mar a humanidade, que ain
da se debate nos flagelos da 
degeneração.

A paz se.ia convosco.
Jesus vos abençoe e ilumi

ne”.
a) A Comissão Promotora 

ria Semana do Moço Espirita.
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PSICOTESTE
Você tem poder ue 

observação?

Sua penetrante observação 
faz com Que os outros fiquem 
admirados? Seus palpites, tecG 
rias e preciições cião cet to, em 
geral?

Em caso afirmativo, você ( 
um indivíduo bem treinado, u 
observado;- alerta, um ouvinte 
atento,--um pensador lógico < 
objetivo. Sua habilidade em de
cifrar quebra-cabeças faz com 
que você esteja sempre na \ 
guarda e em posições dc desta 
que. Portanto, se lhe faita es
sa qualidade, trate de adquiri

da. Servirá para ajudá-lo a e- 
vitar muito aborrecimento, e a' 
ohter sucesso em sua carreira.

Conte 2 pontos para “.Sim". 
1  para **A’s vezes”  e 0  par.i 
“ Nâó” . Calcule depois o total).

1 — Depois de conversai’ li
geiramente com um desconhe
cido, consegue fazer uma idéia" 
aceitada ttp- meio em que vive, 
de suq personalidade e caiater, 
sendo capaz de ci.zor. com acer
to, se se trata de um ind>video 
liberal ou cid idéias acanhadas?

2 — Ruramente lastima it-r 
dado sua amizade a urna pes
soa?

3 — Nota rapidamente quan
do alguém diz uma mentira, 
quamiu ..sc contradiz ou procu
ra enganá-lo?

4 — Embora a pessoa que he
cohta uma historia acredite es
tar sendo sincera e honesta, sa
be compreender os pontos cm 
que» está sendo injusta ou de-, 
masiado indulgente cens g- 
mesma?

5 — Raramente . acontece, á 
sua volta, uma coisa que o dei
xe “ boquiaberto” , por sertabso- 
lutameule inesperada?

G — Já lhe disseram que vo
cê é. compreensivo e que pos
sui tato?

7 — Procui a conhecer as : a- 
zões dos dois contendo: ea. an
tes de dar sua opinião sobre 
uma briga ou discussão?

8 — Não dá a menor impor- 
Malicia a boatoá a mexericos,
ãté que se prove sua veracida
de?

9 — Conseguiu um bom em
prego ou um bom cargo, poi 
saber escolher o momento exa
to de falar sobre assuntos de 
seu interesse?

10 — Por observar o próxi
mo- e anotar cuidadosamente < 
que os outros pensam a respei
to de uma determinada pessoa, 
é capaz de prever sua reação 
diante oe um fato-òu -Ub deter
minadas circunstancias?

Muito bem. “ She.lock'’ ! O 
total dc mais de 14 pontos que 
pbífcvo só depõe a seu favor. A- 
inda sabe “ farejar”  com bas
tante acerto, se tizer uma con
tagem de 5 a 13 pontos. Seu po
der Ue observação e sua quedo 
para detetive: serão pequenos se 
tiver obtido menos de 5 pontos. 
Examine bem as perguntas \[ue 
respondeu negativamente.

ALCANCE A FELICIDA 
DE QUE ASPIRA!

Procura dc conhecer o I 
meio de vencer as influen | 
cias opostas á sua felicída- 1 
de ,c vença os obstáculos j 
da sorte usando um TA- j 
LISMAN eficiente no as- . 
sumo. Peça sem compro- 1 
misso o interessante fo- j 
lhclo explicativo, a P. J 
EMTE, Caixa Postal 1111 
— Porto Alegre — ti. j 
Grande do Sul.

Ccijiiciü Pró" Paz
Dando inicio ás suas ativi

dades, a Associação Norte- 
Rjagrandeuse de Defesa da 
Paz e çia Cultura, recem-fun- 
dada nesta capital, promove
rá '..«manhã;* no bairro do A- 
leerim um, comício de escla
recimento publico do perigo 
que representa a eclosão de' 
uma nova guerra.

Durapte o rmeeting” que 
será iniciado ás 20 horas em 
frente ao Alecrim- Clube, de
verão falar diver; os oradores 
deptre os quais o deputtulo 
José, Gonçalves de Medeiros." 
p,Vgsideate, da referida Asso 
cij|çio.

(
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25 DE MARÇO DE 1949
------------------------------------------------..----^—!---------------------------

PREÇO 00 DiA
08.$ 0,80

i...... ............... ........
NÂO PASSA DE PKOP AG AN

DA COMUNISTA 
NOVA YORK. 32 (U.P.J — O 

governado- Devrev expressou a 
opinião de que a Conferência 
Cultural e Cientifica Pró-Pas 
Mundial' não passa de um em-' 
preeummeulo de propaganda 
comunista.

Acrescentou ter recebido cen
tenas de carias, pedindo que 
proiba a reunião. Mas disse que 
isso violaria o direito da liber
dade de palavra e terminou re
comendando aos anti-comunis
tas que prestigiem a conferên
cia convocada em oposição à- 
quela outra, para o proximo sá- 

. . ...

TODA A  P O LIC IA  FO I AT/?A 
IDA P E LO S  T/fíOS Q U E D IS  
P A P E /  CO M T P A  O LE M H A -  
D iJtí N ÃO  S E I  £ £  M £  Ll-

LR A P E J DESTA  . . .

Y  LA ' VEM. F i  E S .' D AO POS
SO c o n t im u a l ?  o  o m - 
bpo Mt DOS MunO.JA 

i Cf A, V//PAM... m a s  c s  ■ ‘
'  TOO FORA DO ALCAu-l 

CE OO MEU DF /  F 
VOLVEM Y S  .

- f - '  ■

VOO PPEPA  RA R- LM E5 UMA 
CALO RO SA FfX EPSA O  S E  SC 
A P M O tlM A Q EM , M/.VL/AS DUAS 

V G A RD A S £  M .EU REVOL 
U TOM A T  ICO  O S  

UAL?AO A T E ' O  
U LT IM O  HOMEM-

H H H É i

C A S A S

(Conclusão da 2a. pag.)
;o dar esta depoimento: nem 
um dia, nem um memento, 
lesàe -aquele ano, o vi fora 
dessa cogitação. Era -ela in- 
teiramente pelos comícios, 
linda que a guerra continuas
te. Na conversa de quase 
ires hora;", que tire em de- 
:c‘i:bro de 44 com o sr. Getu- 
,io Vargas no Rio Negro, a- 
uredito que uma das surpre
sas que lhe fiz foi quando 
disse que sabia que. aJcrn do:, 
cnrvris Dutra c G cs anibo? 

pai* rdario: üa extinção do 
Estado Novo, mesmo no cur
ió das operações militares 
■m andamento aqui c na Ita- 
lia havia tarrbem o governa- 
ier de Minas ^

— “ Aáreclitt: pre ,v ate",
iisscwlhe eu í.‘que dos tres <> 
r.c.is entusiasta pela volta do 
3rasil á normalidade consti
tucional é o sr. Valadares. Te 
nho conversado assidamente 
com ele para lhe transmitir 
e t̂a opinião baseado em lon- 
jos coloquios civicos com o 
governador de Minas” .

Tínhamos o habito dc nes 
reunir no -apartamento do sr. 
Valadares, em Copacabana,, 
também com o ,sr. Francisco 
Campos, ssu primo. Versavam 
cr debates, quase sempre a- 
; tlorados, pelo maravilhoso 
viger intelectual e a estupen
da dialética de grande espiri
to filosofico, que é Francis
co Campos, em torno da su
cessão. Não tinha Benedito 
Valadares o entusiasmo cáus
tico a soberba cniase de Fran 
cisco Campos. Mas o que lhe 
faltava em colorido verbal, so 
orava-lhe em firmesa e cons 
tancia para levar o pais da
quela vez ás urnas.

Acerca da decisão do então 
chefe do executivo mineiro 

1 posto dar mais um depoimen
to conclusivo. Em junho de 
1945, avistei-me com o sr. 
Benjamin Vargas que é uma 
criatura a quem pessoalrnen-

ie ' prezo.; Ele rr.e garantiu | 
que, cm São Paulo, quando j 
ali esteve o sr. Valadares cx- j 
cedeu-se na extensão dos po- ! 
deres recebidos do sr. Getulio 
Vargas. “ Seu mandato, acres
centou o sr. Benjamin Var
gas não cra senão para tomar 
contacto com os políticos de 
S. Paulo, ouvi-los pesa-lhes as 
piniões c tomar a pressão do 
espirito paulista”

Indo porem mais adiante, o 
chefe do~executivo de Minas 
entrou a coordenar o general 
Dutra. Ao regressar cie São 
Paulo ,a candidatura do mi
nistro der Guerra estava pfon 
ia e lançada. A “ magna par.-;” 
nela fonu o sr. Valadares.

Por i so mesmo, ao ferir-se 
o pleito mineiro, em 45, dis
cuti ronhidamente com os nos 
sos companheiros, em Belo 

Horizonte o dever que nos 
issisüa de sustentar, com re
curso: de publicidade, o sr. 
Valadares e seu partido. Ele 
era um arrependido que me
recia a salvação. Ele fora o 
trabalhador incansável da 
úndeCima hora. Seus servi
ços nos pareciam vfliosos no* 
esforço coletivo para o retor
no do pais acs quadros da le
galidade. Entendíamos que se 
havia um liberal perdido nos 
caíarnauns do Estado Novo 
ra o sr. Valadares, Cumpria 

não perder esta boa semente 
mal aproveitada pelos plan
tadores de couve da ditadu-

Agora, em 48 e 49, ao (pri
meiro homem publico do Bça 
sil, de cujos lábios ouvi uma 
palavra de cor.cordia, foi cio 
ex-governador de Mina*!. Sua 
tese não valia, desde dois a- 
nos: os democratas ou se u- 
r.em ou as instituições peri- 
clitam. Era 37 canteu esta a- 
ria para! os ouvidos moucos 
de Armando Salles e Cardoso 
de Melo. Hoje, do peito cla- 
rividente não lhe sai outra 
prece. For que não ujudar

um democrata, cie tino tão 
reguro e que nas horas de 
tormento procura levar os 
seus compatriotas a porto se
guro?

Seus contactos no: últimos 
meses com cs chefes da UDN 
mineira se dirigem para es
se objetivo superior: a con
solidação das instituições re
publicanas, lendo por centro 
de gravidade a união dos de
mocratas montanhescs. Tendo 
conquistado em 1541o Hori
zonte o sr. Valadares, á boa 
vontade c a confiança do ad
versário, ao chefe do Estado 
Federal o sr. Ar th ui" Bernar- 
cles proporcionou n< encontro 
de Pétropotis que seria o a- 
cabamínto c'.as consultas en
tre republicanos, pessedistas 
o uclenisías ppra a formação 
da unidade mineira, a qual 
se destina a opprar nos dois 
cpmpos: o estadual e o na
cional.

Assistimos sabado ultimo o 
dia “D" da ofensiva tía su
cessão. Capitaneando ' C pró
prias trepau, o general civil 
Jós exercitos que devém.oca 
par o-continente désépnkarcpu. 
ha Normandia. mineira com

uma galhardia que nos como
veu. j -*

Nem um erro de tatica. Nen 
nhuma felha na concepção 
estratégica da batalha. Era 
mesrr.o sobre Minas que de
vera cair o general-presiden 
te. Há longos meses, pacien
te, tenaz, vinha ele manipu- 
i. lido os mineiros cm primei
ro lugar do PSD ortodoxo. 
Suas operações de amacia- 
mento do PSD montanhés 
não conta o numero delas, 
cm seis meses consecutivos. 
Bombardeou com os gazes da 
tolerância o companheiro fiel 
para reduzi-lo ao ponto de 
compreender que cra cobre n 
Mantiqueira que urgia fazer 
levantar este árco da aliança 
o qual vemos hoje coroando 
os cimos lo espinhaço legen
dário.

Senhcr da base mineira, 
tem o presidente uma plata- 
ft raia de arranco. Seu convi
te a pessedistas udenistas e 
republicanos é para que dan
ce m bem apertados, alegres, 
■>d som dos cavaquinhos e 
das flautas; que ele trouxe 
para-- enter.tecer os pares, nas 

1 natas de.s valças ler.tas.

t
MISSA DE T  D IA

Mãe, irmãos e fjes de NOVAR1NO FRANÇA MEI.O, 
mofundamente sentidos com o seu falecimento, convidam 

: parentes c amidos ]i:ira assistirem a missa de 7o dia
que mandam celebrar na igreja de S. Pedro, no Alecrim, 
tzrça-íeira 29 do corrente ás G c meia horas.

Antecipadamente, seus ajralecimentos.

D R .  J A C O B  V O  E P S O N
(Carca de Aperfeiçoamento n* Arjentin») 

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇÕES E TRATAMENTOS 

Consultorio: Praça João Maria, n.° 64 — fone: 1171 
Consulta*: — Oaa 15 ás 17 boras

ALUGA-SE a casa na praia 
de Are a Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde íur.cionou o Bar Le- 
blon.

Iratar com Madruga na Ca- 
mara Municipal.

VENDE-SE ou permuta-sd 
i or automovel ou jeep, dua . 
casas recentèmente construí
das no bairro de Lagoa Seca 
sitas á Av. Arist"des. Lobo vs. 
457 c 459, próximas á rmad.í 
de ônibus.

A tratar com José Linhares, 
á rua Cel. José Bernardo fl'-' 
1002, fone 2399, ou com Dir- 
eeu .de Melo Horta, á rua Joa.j 
Pessoa n° 270, fone 137S.

D I V E R S O S
(VENDEM SE 1 radio Phi

lips, f> valvulas por CrS.......
1 A>09,00 ;41 bicicleta ítoyal, se- 
mi-r.ova, pneus balão por Cr$
l.5uo:oo.

,Vêr e tratar r.o Stpdio Co» 
ta, á Rua Presidente íiande - 
ra, 410 — Afecrim.

PRECISA-SE de uma copei- 
ra, na rosidencia de Odilon 
Garcia, á Av. Duque de Ca
xias, 21G — Ribeira.________

V£XÜE-£E o Bar lioléro. 
instalado á Av. Rio Branco, 
669, junto ao Grande Ponto. 
A tratar no local a qualque- 
hora.

Familia an.ericana bem co
nhecida ligada com o Institu ■ 
to Batista, nor motivo de via
gem aos Estados Unidos, em 
------------- -----------— . . ..... ..

A ’ busca de c
A perplexidade em que sc 

encontram os observadores 
de política internacional e os 
meios diplomáticos do mun
do inteiro em face da • subs 
tituição de Molotav por Vi. 
shinski, na direção imediata 
dos negeeios externos da U- 
nião Soviética, é uma provs 
de quanto é hermetico o sis- 
tema de. governo predominar, 
íe em Moscou.

A imprensa vem externan 
do sobre o acontecimento a: 
opiniões mais diversas e rà\ 
tagonicas e o mesmo se pode 
dizer dos homens políticos , 
quem os jornais consultaram 
com a jdeia de obter algu- 
ma luz sobre o enigma do jo
go de homens e funções é ç 
regime de Stalin na. Russi: 
Enquanto uns acham qut 
Molotov foi promovido e es
tá aguardando que o ;dtvág 
r.em para funções de maio- 

responsabilidade ainda, ou
tros consideram que caiu en 
desgraça como sucedeu a J-i- 
tvinov em maio de 1930. I 
dão as razões para isso:, é qut 
não conseguiu os dois' gran- 
des objetivos da política ex
terna da -Rússia r.os últimos 
quatro anos. que eram a de
sintegração do bloco demo
crático do ocidente e unt no 
vo insulacicnismo .dos ELia
dos Unidas.

O ataque ao Plano Marshall 
c os esforços para impedir a

fSoticias da 
IfiS\f3eridionaí 
para o Rio S ra n -  
de do Norte
AUXILIO PARA O SOER- 

G UI .MENTO i) V LAVOU
RA DO ALGODa O
RIO, 25 (Merid.or.al) — o  

i residente da Republica, enca- 
p. ihliou ao Ministério da Arri- 
çuitura, determinando que con
sidere o narecer Jo Ministério 

ara execi:ção‘ do. soerguiuiea- 
o da lavoura algodoeiva.

M ANDA DO ARQUIVAR O 
PROCESSO
RIO, 20 ■ (Merid onal) — O 

Presidente da Republica man
jou arquivar o prpea.-so em 
iue Clovis Leopoldo Raposo da 
Gamara, tesoureiro auxiliar 
lotado na Alíandega do Natal 
pediu remessa de Mensagc i 
ao Congresso Nacional, equi 
parando os seus vencimentos 
aos dos tesoureiros-auxil arc 
da Alfandega de Porto Alegre 
classificados no padrão L. dt 
acordo coa: a Lei n J 403-41..

ENCAMINHOU AO AtINIS 
TERIO DA FAZENDA

KIO. 25 (Meridoinal) —  O 
Presidente da Republic.. er.ca 
-uinhou á consideração do Mi
nistério da Fazopda o proces
so do Ministério da Viaçác 
submetendo projeto do regula
mento a £er expedido em vir
tude da Lei n° 614-49 que au 
toriza empréstimos para con* 
trução de pequenos ai udes 
Zona do denominado Poligogo 
dá Seca».

ferias por um ano, vende 
seguintes coisas:

1) Uma cama dc curai famo
sa marca Siaa.ons. Conüist* 
de enxergão e “ Bcatyiest 
Mattress” — Colchão. Cada 
peça iam dezenas de moias fi
nas de aço em feltro de aig* 
dão. A .-ultima palavra em c»w- 
forto.

2) Um piano aniericanu. 
trarca “ Esíey” — New York. 
O maestro V aldor.ai" pode. dar 
infora aç-es deste piano pei 
tem examinado de perto. Um 
dos seus alunos tem ensajad* 
neste piano nestes ultimo» u»*- 
seí;
3) Duas niaqumas dc escrever, 
uma i:ova,.a outra “recondici* 
nada” e escrevendo, duas lià- 
guas. E’ Hamilton Duplcx f j ‘ - 
pevvriter, que é muito difiei’ 
de adquirir nova hoje.

4) Duas maquinas Kodak. 
U ra Cyro-Flex e outra “Spár- 
tus-Ful-Vre” . Esta neva e s 
outra semi-nova.

D) A Encyclopedia “Aineri- 
cana” penúltima edição. Paru 
os americanos o que é a Ency. 
clopedia .britamc.ii para o |íu- 
perio Britânico. TamLcm jun
ho com a Encyclopedia deve 
Ser. comprado o \\ ebstvv’-s Tn- 
lernacionai Dicionário, ultima 
edição, nova c con: Index cm 
! apel ria Índia faze.ulo o volu
me mais iacil de. manejar,

6) Um grande radio Zcnith. 
Console, com 10 tubos. Pega 
todo o mundo.

7) Um cofre “Acppratt” da 
Casa Pratt com 5 gat õtas.

8) Um fogão Waliig em per 
feita condirão, semi-nov.o. .

A tratar a qualquer hora na 
Av. Deodoro, 270.
--------  —-v  ------- : ■—— ------ 1—-

■qnclusão 'do Puciò do Atloh- 
:ico não deram os resultados 
previstos e Molotov seria í- 
;r n  posto de lauo pava que 
utro homem, .seguindo uma 

iova linha, possa talvez a. 
ingiv aquedss escopos. Ora. 
ase novo homem, é Vishins- 
y ou :;aja alguém menos ir— 
licado ainda do .que o mi- 
•istro • exonerado para 
ar urr.a poliiica de senso 
.•onstrut-ivo, mesmo ido .ponto 
le vista soviético om relação 
ao mundo .ocidental.

A Rússia ó o giande desoo- 
ahecido. hoje como sempre. 
Vão é dc agora que as demis
sões e os. acessos dos homens 
públicos naquele pais -ooJisU 
tuem mistério pára òs obscr- 
/adores. E’ do goàto e do jh- 
teresse dos regimes russos 
manter essa obscuridade so
bre o proposito e -as intenções 
dos governos. Ali prevalecem 
sempre causas que estão -tora 
do âmbito das aprcciaçõer do 
mundo externo.

A demissão de um ministre 
em qualquer pais do ociden
te í  determinada por fatn?«s 
que estão, á vista de todo o 
mundo e podem ser interpré- 
iacios sem dificuldades, inclu- . 
sive no; seus efeilo:;. Mai'* 

por exen>pl<).i.#oi ;s.ubs- 
:11;Alo, pi»" -A,c)»í«'.*a f! o 

Jo. inteiro viu logo quais as 
razões do ato do pivsidmifç 
Truman e o alcance Uri mu
dança operada no quadro do 
seu governo. Mas - nu Russii 
essas razões não pudim ser 
surpreendidas e. só com o
tempo, pela . verificação des 
acontecimentos fui tiros, po- 
der-se-á interpretai. sempre: 
a posteriori o pensamento «e-
cretissimo da substituição ve
rificada.

Uma coisa porem deve ter- 
se çonjo ce:tu: Vishinsky não 
será jamais instrumento: do 
uma nova política apazigua'- 
dora. Primeiro pelas stías 
condições pessoais,: •> nature 
za do seu temperamento, c » 
personalidade agressive '.que 
se criou no curso, dos' seàs 
contactos com .os diplomata, 
do ocidente. Depoiu. pofqiie a 
poljtiça intornácional "sovié
tica, embora cs- marxisfa:. 
digam que se inspira -inva- 
riavélmente nas sugeslõeaúda 
realidade, segue urna linha 
constante cuja ori entação r-o  
depende dos indivíduos que 
eventualmente ocupem no go 
verno o cargo dc ministro da' 
Relações Exteriores.

Não será com Vishinsky c 
Gromiko que o Politiburo t<-n 
tará a reaproxnmação da U. 
nião Soviética com as demo
cracias ocidentais. Se alguma 
coisa se deva deduzir da esco
lha de ambos feita pelo Su- 

! premo Presidium, para os poa 
1 tos -que doravante preenchem 

éoque a guerra fria prossegui
rá e todas as consequências 
políticas do pacto do Atlân
tico serão tiradas de modo 
pratico e imediato.

Pcuco importam os ho
mens no mecanismo da polí
tica, internacional soviética. O 
que importa é a busca de de- 
terminados objetivos. E essa 

! continuará, com Vishinsky e 
Gromiko. como antes com 
Molotov. e Litvinov,
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DELEGACIA FISCAL
«* Solpriiinarse. <afinal. o cas«, 
da eonstriiçâo do prédio da De 
Icgucia Fiscal deste F.stado. A 
deliberarão infeliz que chegou 
o auxilio de C-rS 33.000.000.00 
da Fazenda, .o processo sobre 
cm 1916 a lis ura i nuni nroj-. 
to tecnicamente concluído, pe
lo qual seria demolido o atual 

' editicio para aproveitamento 
da arca resultante, está morta. 
Eu sei que devemos isso sobre
tudo ao engenheiro chefe do 
Pátrimonio Nacional, dr. Gas- 

( tão Caiqara, por meio de suas 
nelfT -Ai pessoais no Ministé
rio, ila Fazenda. Graças a essa 
ilKtèrfefencia não se perdera 
um bom cdificio e Natal ira 
ganhar outro em maiores prn- 
porçíies, em local apropriado, 
que comportará todas as repa| 
lições da Fazenda federal nes- 
U 'cidade. **<*

A construção foi autorisada 
pelo 'presidente l>utra em ‘J de 
oòtubro do ano passado ao 
aprovar <> Plano de Obras des- 

' '■*’«. exerrício. Será um predst 
4ç qMnt.ift pavimenips. mima 

, gãrandc arca da ru» Silva Jar» 
•4lin cpjn a Al cuida Duque de 

O total das consirii 
, ÇÕ€s.estú orçado cm quatro mi

lhões centq c setenta mil cru 
íéiros, reçervando-Se para * 
etiifkio .principal três milhões 

.,é, novecentos mil cruzpiros. c: 
\ restante destina-ie á casa re

sidencial do Delegado Fiscal, 
jjárage, oficinas e outras de
pendências anexas, tudo >’..•> 

, rqesma area. A estrutura dr 
cónfcrcto armada, desde a- run-
dãção ao uPimo andar, corres
ponderá á fração orçamentaria 
de mil e duzentos mil cruzeiro-
do exercício corrente.*♦*

O projeto vindo da Divisão 
de Obras do Ministério da Fa
zenda consta de numerosas 
plantas de detalhes, com em
iti tida e belíssima apresento- 
cão da fachada do prédio. cuio

os pula : es aquecido e 
de .-Rais,. impurezas.

Procure respirar pelo na
riz, e, sentindo dificuldade,
co .-uRe imediatamente o es
pecialista. — SNES.

ANIVERSÁRIOS
HOJE

Senhores
Argentino Medeiros, funcio 

nario da Standard Oil Com- 
pany nesta capital.

— Abel Medeiros, com am 
ante nesta praça, e filho do 
ar. Manoel Jacto de Medeiros 
Senhoras

Olimpia Costa E oes, es 
posa do sr. Diorieci Sergic 
de Bulhões, c rriturari fede- 
ral.

— Josefir/a Oliveira Xavier 
esposa do sr. Roberto Xavier, 
proprietário c comerciante 
em Vera Cruz, deste Estado.

— Marina Ferreira Galhar
do, esposa do sr. Nestor Ga
lhardo, funcionário publico 
egadual aposentado e proprie 
tario da Tipografia “Galhítt,- 
do.” netla capital.
Senhoritas

Terezinha Peixoto Moltvk; 
enfermeira do Instituto de 
Proteção e Asístencia ' • fEnn 
eia nesta cidade.

— Hilda Macedo, fillia do 
sr. Luiz Tsaias de Macedo, 
proprietário nesta capital. 
Crianças

Vasti, filha do sr. Joel Ga
mara de Carvalho, funcioná
rio da Alfandega do Natal._

— Mario, filho do sr. Joao 
Idalino de Paiva, funcionário 
publico estdual.

— lêda Maria, filha do sr. 
Isrrard Mesquita Açucena. do 
Comercio desta praça e de sua 
esposa d. Nair Neporruceno 
Açucena.
PRIMEIRA COMUNHÃO

Faz hoje a sua Ia comunhão 
no Externato Padre João Ma
ria, Adali Soares, filha do 
sr. João Soares, funcionário

Avenida Deodoro, 635 —  Fone: 1531 
-------  HOJE -------

Matinée ás 15,30 —  Soivéc ás 20 horas

M o rro  V o ra z
Margaret Lockwood

EXTRAÍDO DA NOVELA DE DAPHNE DU M AtRIER

íal. Os editais de concorrên
cia devem ser divulgados nes
tes dias. Depois de longa es
pera, benefica ao Ministério 
da Fazenda e :í cidade, pode
mos boje sentir que o erro fn: 
*m (empo afastado. Depois 
disso, continuamos com a1- 
conjecturas velhas e teimosas 
em torno do silêncio que vem 
impedindo'a construção no ex- 
cçlaníç! terreno fronteiro, do 
edifício da Agencia do Banco 
do Brasil, as mais précarias 
instaiaçõès de banco atualmen- 

' le em Natal.
DANILO

Amanha —  
E U M AU M S O N H O E U M A C A N Ç A O

Mias um belíssimo tccnicolpr, com Denis Morgan e Jane Paige 
Musica —  Romance —-  Comedia —  Beleza

— Terça-feira
NUNCA ME DIGAS ADEUS

coiiE Errol Flynn, Èleonor Parker c Paft Brady
A vida de um jovem casal com suas rugas, seus atrativos c suas reconciliações

legará a três de Abril con
tra o America F. Clube

A F N .D . patrucifiaiá a temporada do 
campeão pemanibucano--Kctas

Domingo, o Circuito da G a v e a
Cerca de 2 0  volantes participarão do Trampo 

iim do Diabo-Am anhã, as eliminatórias

t;ao da tachada Caca e Pesca, nesestilo aUK» a nuo cxi-te em A-»* w• ** _ f o  r . i f  é f  n . - n  r i o  c r i  o ç n n Ç U  C>

O PRECEITO DO DIA

RESPIRAÇÃO PELO NARIZ
O nariz filtra, aquece e hu 

rnedece o ar que se destina aos 
pulmões. A respiração pela 
boca leva, á garganta e aos 
puIm Cs, ar frio e carregado 

• de poeiras prejudiciais ao or
ganismo. Ao contrário, pas
sando pelo nariz, o ar chega

ta cidhce,- e de sua esposa d. 
Adalg-iz- Soares.

VIAJANTES
Felizardo Firmo de Moura 

— Em aparelho das Linhas Aé
reas Paulistas reguiu' na ma
nhã d" hoie para o sul do pais 
o sr. Felizardo Firmo de Mou
ra, sócio-,gerente 1H1 Socieda
de de Expansão Comercial 
desta cidade e proprietário da 
Fabrica de Calçados Pax. O 
sr. Felizardo Moura demorar- 
se-á Alguns dias ao Rio e em 
S. Paulo,, devendo participar 
do reuniões anuais de algumas 
das organisaçÊss aqui repre
sentadas pela SEPAN. -Vo 
seu embarque estiveram pre
sentes amigos e parentes.

FALECIMENTOS
Prof. Zuleika Moura dos 

Santos — Faleceu na manhã 
de ontem na Policlinica do Ale
crim, onde se, encontrava re
colhida. a professora Zuleika 
Moura dos Santos, diplomada 
pelá Escola Normal da Bahia 
e natural da que1 d Estado. 
Atualmente ieciò:iava no Gru-

RIO, 25 (Meridional) — A 
grande prova do automobilis
mo continental que é o Tram 
polim do Diabo será realiza
do no proximo domingo. A 
tradicional competição reuni
rá cerca de vinte volantes, 
nacionais e estrangeiros, pro
porcionando um -novo duelc 
entre o nosso Chico Land, e 
os italianos Luizi \ illoresi, 
Alberto Ascanj e Giuseppe

po Escolar Auta de Souza, da 
cidade'de Macalba.

O sepuituptfcnto da inditosa 
■professora foi efetuado ás 9 
horas de hoje, saindo o íérc- 
tro ild. local onde se verificou 
o obito, eo.v.i "grande aco npa 
nhamento. Estiveram presen
tes além de vários colegas da 
desaparecida, o prof. Severinu 
Bezerra de Meio, diretor do 
Departamento de Educação. 
O Grupo Escolar Auta de Sou
za também esteve representa
do pela- sua diretora e uma co
missão de alunos.

A’ beira do tumulo, falou 
pelo Departamento de Educa
ção e pela Associação de Pro
fessores, o professor Lu s Soa
res, que salientou as qualida
des da extinta corno educado
ra e cunrpridora de seus deve
res.

Farina. Villoresi acaba de ven 
cer o Grande Prêmio “ Cidade 
de São Paulo” , quando Chi
co Landi, incendiando-se o 
seu carro teve que abandenar 
a prova Mas primeiras vol
tas.
HOJE O TREINO OFICIAL

O treino oficial dos volan
tes que participarão do cir
cuito ca Gavea será realizado 
hoje, das 14 ás 16 horas.

O presidente da Comissão 
Esportiva do Automovel Clu
be do Brasil, cônsul Manoel 
Tcfíé esteve ontem cm con
ferência com o inspetor de 

| Transito para o fechamento 
l da pista.

ELIMINATÓRIAS SÁBADO
• As eliminatórias do Circui
to da Gávea serão realizadas

sabado á tarde, na pista da 
Gávea. Haverá nessa ocasião 
a corrida de. motocicletas.
OS VOLANTES QUE PARTI 

CIPARÃO DO “TRAMPO 
LIAI DC DIABO”
Cerca de vinte volantes 

participarão do Circuito da 
Gavea. São estes- os ases ins
critos, pela ordem: Chico Lan
di, Moácir Leite, Jaime Ne
ves, Francisco Marques, Car
los Barbosa, Francisco *Cre- 
dentino, Antonio Parra, An- 
tcr.io Fernandes da Silva, Gi- 
sio Bianco, Osmar Lagc (Vo
vó), Alberto Ascani < italia
no), Rodrigo Miranda, Átoisio 
Fontcrieíe, Afnrar Oses, Luizi 
>Villores, (itáliano), Carlos 
Soares, Giusepe Farina (ita
liano), e Henrique Cassini.

Está finalrr.ento resolvida 
a temporada do Esporte Clu
be de Recife nesta capital.

Ontem, o sr. José Rodrigues 
presidente do America, rece
beu um telegrama do sr. Jo
sé Lourenço de Meira Vas
concelos, presidente do Es
porte Clube de Recife, confir
mando a vindo, na próxima 
semana; do campeão pernam
bucano, nas bases das nego
ciações cbtabolndas pelo es
portista Alberto Moura.
DEZ MIL CRUZEIROS POR 

UAI JOGO
Por uma iinica exibição do 

quadro pernambucano pagará 
o America a soma de dez mil 
cruzeiros, a fora as despesas 
de transportes e hospedagem. 
Isto equivale’ a dizer que os 
compromissos do campeão 
natalense se elevam a quási 
vilte mil cruzeiros, o que 
representa um grande esfor
ço no sentido de oferecer ao 
publico esportivo natalense 
uma partida de futebol como 
ha muito tempo não ss asSis- 
tia em Natal, isto é, de cara- 
ter inter-estadual e reunindo 
duas legitimas forças do ”soc ! 
cer” nordestino.
CHOQUE DE 

CAMPEÕES
A unica exibição do quadro 

do Esporte Clube do Recife 
será no dia 3 de abril, tendo 
a campeão pernambucano co
mo adver^ario o esquadrão 
do America F. ,C. .campeão 
de 1948.

Teremos, inegavelmente, 
uma peleja de gigantescas 
proporções, que, ra:n duvida 
nenhuma, arastará ao estúdio 
-Juvenal Leirartjnc, uma gran 
de massa de torcedorer, já 
saudosos do popular clcsportc 
bretão, pois ha longos meses

permanecemos etb franca ina
tividade.

Dessa forma, a presença do 
ferte conjunto do campeão de 
terra e mar de Recife não po
derá deixar de constituir mo
tivo do mais crescente inte
ressa para os nossos aficiona
dos.

PATROCÍNIO DA F.N.D.
A temporada do Esporte 

Clube do Recife nesta, capi
tal'será' patrocinada péía Fe
deração Nortc-Riograndenso 
cic Desportos.
A, VENDA DOS INGRESSOS

Já a partir de si-giiíidá fei
ra próxima, os ingressos, pava 
o sensacional encontro entre 
o America, desta capital, e o 
Esporte Clube do Recife es
tarão á venda na tipografia 
“Augusto Leite” .

Os preços não estão ainda 
definitivamente estabeleci
dos, perem até domingo se
rão dados a conhecer.

JOGOS DE BASQUETEBOL
Está confirmada, também, 

que a equipe de futebol, tra
rá o Esporte seu quinteto de 

| bola ao cesto, para duas exi- 
| bições em Natal.

Como se sabe, os: pernam
bucanos enf-ehtárão, na qua
dra iluminada da AABB, o fi- 
ve do Santa Cruz, campeão 
da cidade, e depois o selecio
nado da Federação Norte-Rio 
giandense de Basauetebpl.

Treinaram America e Atlético
Os atleticanos e n c e r ra ra m  os preparativas pa
ra  o jogo de d o m irg o  com o Seridó--7\tovo 

exercício  dos r u b r o s , a m a n h ã
AMANHA OSFoi dos mais animados e 

.proveitosos o maich-treme 
que, ante-ontem, sob a luz 
dos refletores, realizaram os 
quadros do America e do Atle 
tico, preparando-sc o primei
ro para o jogo contra o Es
porte Clube do Recife, a 3 de 
abril, c o segundo para a pe
leja com o Scridó Esporte 
Clube, de Currais Novos, na- 
tarde de domingo proximo.

A pratica que teve a dura
ção normal de 00 ininutoiÇ 
terminou com o placarei acu
sando um empate de tres ten
tos.

O atlético atuou já com os 
reforços que apresentará con 
tr-a o campeão curraisnoven-

O Aguada estreou 
vencendo
RIO 25 (Meridional) — 

Iniciando a sua temporada 
no Brasil, o Aguada, cam
peão de basquetebol do U- 
iuguai, em 1948, venceu o 
Tijuca, no match de' ontem, 
per 51 5c 48, após urra par
tida disputadissima.

riADA qual trabalha como quer... ma» 
quando se machuca, combate a dor 

com Gelol. Contusões, luxações, entor
ses (mau gcito), dores nevrálgicas e 
reumáticas, passjtm de pronto quandv 
se passa Gelol. õelol estimula a circulr 
ção e retempera os músculos fatigado»

m D O R  L Ó C O  P A SSA  
Q U A N D O  5£  P A S S A  

GELOL

se, entre os quais Valeriano 
e Arlindo. Pedro Humberto, 
que também formará no con
junto atleticano, treinou en
tre os americanos, aoenas um 
tempo.

Com o exercício de ante-on 
tem, o Atlético encerrou os 
seus preparativos para o co
tejo intermunicipal de do
mingo.

TREINARÃO
RUBROS
O America voltará a cn 

saiar na tarde do amar. rã, 
seguindo assim, o programe 
de treinamento traçado rclr 
sua direção íecnica.

A pratica’ será no gramado 
do estádio Juvenal Larr.arti
ne, entre os quadros titula
res c de aspirantes. .

5 Ouçam ZYB-5 
Radio Potf

I

a ccmlkctadoz ci.s . ,

Mantenha em bom estado o sçri fígado 
pois é ele o orgão controlador de toda 
sua saúde, eüminador das toxinas, dis 
tribuidor da bilis.
As PÍLULAix DE REUTER para o figa 
do. vem sendo usadas há muitos anos 
para manter o seu fígado em^perfeiu: 
estado. As PILUI-AS DE REUTER sãc 
preparadas à base de produtos vegetaii 
de reconhecida eficácia.

O  Olaria estreiaré 
domingo em Recife

(a te r -C o jilé io n i

Clinica de Senhoras
DO —

Dr. Btelvino Cunha

RIO, 25 (Meridional) — O 
Olaria, fir.alrr.ente, vai ini
ciar sua projetada excursão 
ao norte do pais, para onda- 
seguirá hoje.

De acordo com a relação a- 
presentada á-FM ... o grêmio 
leopoldinense disputará 3 jo
gos em Recife, 1 em Campi
na Grande, 3 em Fortaleza 
2 em São Luiz do Maranhão, 
findando sua temporada com 
tres joges na Bahia, a 28 de

abril ,1o e 5 de maio.
A temporada será iniciada, 

domingo, na capital pernam
bucana, onde o Olaria qn- 
frenlará o Esporte Clube do. 
Recife ou o Náutica.

Fraquezas em geral? 
VINHO CREO-SOTADO í 

(Silveira) '
___________________________ l

L E IA M  O 
“ Diário de Natal ”

Duas excursões do Vasco em perspectiva
Campinas e Belo Horizonte, desejam ver os cruzmalíinos

>n*»iniriT mu t»r¥ n

C UM PROD U TO  O Q  lA IC R A T O R IO  U CC R P t  ÇAÇAU X A V ír*  * »•

tL'.t -S-J

RIO, 24 (Meridional) — In 
formam de Campinas, no Es
tado de S. Paulo, que os diri
gentes do Guarani e Mogia- 
na estiveram em entendimen
tos com os mentores do Vas
co du Gama, cio Rio, para que 
o “ campeão dos campeões” 
se exiba perante o publico 
campineiro. Ficou atentado, 
que a visita-rlo V jsco dar-se-á 
na ultima semana de abril,

mediante cem mil cruzeiros 
livres, por dois jogos, sendo 
cs adversários #do Vasco, ot 
dois clubes promotores da 
temporada, ou seja o Guara
ni c o Mogiana.

Numere avulso 
Cr$ 0,80

TAMBÉM EM BELO 
HORIZONTE
O estádio “Juseelino Kubi- 

tschek” , em Belo Horizonte, 
está pasando por grandes re
formas, estando sendo prepa- 

*rado pitr!' rL" ber vinte mil 
pessoas. P '̂ke se anuncoa, cs 
dirigenteí" “ o Cruzeiro, convi
daram o Vasco da Gama para 
tnaugui ar az remodelações de 
ssu estãctio,

(ESPECIALISTA) 
Cnrso de aperfeiçoamenti 

no Rio dc Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doençxs do Senhoras 
Ondas nltra-eurtas, blstnr 

eletrico, eleiroeoafo 
lação etc.

Câncer — Tunaorr»
CONSULTAS:

Das IS horaa em diam* 
erceto aos sabado» 
CONSULTORIO .

Roa Cel. Bonifácio tf. 
Fone: — 1081

RESIDÊNCIA :
Kna Joaquim Manoel, v 

Petropolis

DR. JO ÃO  T IN O -  
CO F IL H O

MEDICO PARTEIRO 
Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias óe Senhoras, Diatermo 

Coagulação. Ondas Curtas 
T ratamentos genecologicos com 

hora pjgaiamente marcada

Sara senhoras
i; Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício ltian — 
Rua João Pessoa 163 

Resideocia: Jundiai 377 
í"one 1415



Pedro V a r g a s  3 a ,  
feira no Rio Grande
Aumente a expectati va em torno tia apre

sentação tio gr ande cantor
Está cfôftiiitivamente 

marcada ppra a próxima 
terça-feira num grande 
espetáculo de palco e tela 
a estreia sensacional de 
Pedro Vargas, o maior 
cantor mexicano e nome 
aurcolado cm quasi todos 
os paiges do mundo pela 
justeza de suas interpre- 
tações.

Pedro Vargas atuará em 
Natal em dois grandes es
petáculos de palco e tela 
no cinema Rio Cirande que 
já iniciou, com grande 
procura a venda de ingres
sos para os dois progra
mas.
FESTA PEDRO VARGAS

NO AMERICA 
; A "boite" do America 
reiniciará as suas ativida
des com a grande Festa 
Pedro Vargas programada 
também para a próxima 
-terçafeire com inicio ás 21 
horas .As mesas para essa 
festa já estão praticamen
te esgotadas o que faz an
tecipar para a iniciativa 
arrojada do clube rubro, 
o mais autentico sucesso.

num só estabelecimento 
para oferecer aos seus cli
entes uma perfeita orga
nização no genero c loca- 
lisado á Av. Rio Branco, 
na parte terrea do Natal 
Clube.

Cartas a redação
Po Prefeito de Santo Anlo-

reccbemos a seguinte carta:
SanUV Antanid, 25 de março 
de 1949
Sr. Rüda/.-r dó DIÁRIO DE' 
.4 AT AL:

Agradeço sua gentiieza em 
publicar os- esclarecimentos 
que se seguem: O Jornal co
munista "Folha Popular” , ae 
12 do corrente publicou uma 
correspondência ' procedente 
deste município em que tece 
não só comentários em torno 
da minha administração. cor 
mo faz referencias á minha 
vida particular.

Por intermédio do meu ad
vogado já estou . providencian
do a exibição judicial dos ori
ginais daquela correspondem 
eia, afim de descobrir o au
tor do comentário ' injurioso, 
conforme a lei de imprensa.

Enquanto porém não chega 
o processo judicial, julgo do

■ D I Á R I O ”  D E TN A T A Ü
N ATA i. — Sexta-feira, 25 de Março de 1949

A i n d a  a  a g r e s s ã o  d e  o n 
t e m  a o  s r .  P e t e r  J o h n s o n

orno e do dominio publico, os conceitos omitidos pelo sr. 1 comunidade britaniea aqui re
Johnson contra a cida'V não sidente a quem nos ligam la- 
tivevani o apoio da laborio a | ços de- tradicional amizade.

i, - V p  ■ ■ ■ ■
^prtftocou justa e geral repul

sa da população lócal um arti- 
iniêhz lio t.v. Peter JoTrn- 

soii. gerente da US.VA <?m Na 
tal; em revista dg conceituada 
e:r prosa, emitindo opijvões de- 
ssyto.ias contia o» foros de ci-

uio, cel. José Lucio Ribeiro/ desta capital. Üamenta- 
'.«• «=-ff..5nía «•«*«- •'vehnente alguns conterrâneos 

menos serenos tomaram ontem 
pela manhã um desforro pes
soal, agredindo nj^geroporto o 
autor do citado coa ealario.

meu dever alguns eselareci- 
I*ATROCINIO P ‘A GRA- J mentas, pelo menos no que 
CIOSA E JOALHERIA 1toca á minha ação adminis

trativa.
Desde que assumi u Pi'eíei- 

tura que o trabalhador diaris
ta percebe o salario de Cr- 
8,00, conforme póde ser com
provado pelas folhas de pa
gamento. A aplicação das ver-,» 
bas orçamentarias é feita cor, 
formei às jdeterminações le
gais, sem desvios ou desones- 
iicifldês.

Não tendo nenhuma fun
ção judicial já se vê que é 
simplesmente mentirosa a a- 
jinnaçãp de que mando pro- 
cessar clonos dé gado, forne
cendo armas para a matança- 
de . rhirbajs particulares.

Çj Çil ca!jniacíor atira-me 
.o*, tjtulo. de cóiteiiro de- bandi- 
dòS. . ‘quaitdo' bandido deve 
ser o piaónó caluniador. Na*
devo hep'’ posso -ádishv-p'-..-»* 
.noite sentido mas suponhq 
.c.-tic haja bandidos mascara
dos 1 por aqui,: pite até se 'ga» 
barri Sos assassínios que fize
ram. - •. , -

O falo de ter o autor «G 
correspondência se utilizado 

üm jomaleco comunista, é

I‘ bai tanto suficiepte papa - in. 
dicàr de onde saiu. sabido 
que neste munlcipio, ainda 
vivem encapados com ,o inan 
'o de san torrões. muitos co
munistas . vèrmelhos deãde 
1935. ’ tf

Não pretíiso de padrinhos 
para tésíemunhar -a lisura e 
a corrécão da minha conduta 
ria Prefeitura deste municí
pio. Meus atos são pratica
dos no sentido do bem do po
ro, da ordem e da moralida
de, inclusive o combate aos 
profissionais do jogo 

Sau amigo,
José Lucio Ribeiro.

BRASIL
As apresentações tle Pe

dro Vargas em Natal te
rão o exclusivo patrocínio 
de- A Graciosa e da Jua- 
Iheria Brasil, duas orga- 
nisações que dentro em 
breve estarão fundidas

Atos do-fâ 
Governo ^

,0 governador do Estado as
sinou onteái uín decreto. remo
vendo a pedido o bqí . Caio Po 
roira de Souza, do' cargo de 
juiz do Direito da Comarca 
dè Pato', para a de Parcihás,

infeliz
(t>e mu observador, social)

N:i distancia dos aoc.ntecímeti- 
tva, não podemos, evideniemeii- 
te, fazer apreciações rigorosa- 
ntentè’ exatas e assíni: quatfdo
focalizamos o martírio do povo 
eludes, só podemos vé-jo, dás 
suaS condições- gerais, nesses 
tòrvos e trágicos espetáculos 
que a revolução venjielha nos 
veót- proporcionando.

Nurh ponto esse espeiaculo 
‘dá- inteira razão á senhora Chi- 
ang Kai Shek. E' quamfo ela. 
no seu aflitivo apelo aos Esta- 
defe Unidõs. efiz que é preciso 
evitar que aconteça com o mun
do. iiiteifco ,o que está aconte- 
cesnlo cqin a .'China particular- 
mente!' *

..A reVòlução Viírfnelha, pre- 
s ;iieqe»do-se das incertezas da 
polifií^t ( interna da China, da 
ambJÇão^e da cegueira de seus 
caudilhos, alargou assustadora- 
méu.Ui .- O’ -campo de suas con- 
qiHstuS Pintando, ao contrario, 
do que ípz nos paises da Ame- 
ncuão nacionalismo Chinês, co
mo unia forma de colonismo. 
ÍStóetido pronteSsas de um lado 
e .semeando, o terror de outro.

Sabedores do ocorrido as 
autoridade- policiais tomaram 
iimidiatas providencias com o 
objetivo de frustrar desatinos 
maiores. Nesse -sentido foram 
postados guardas civis arma
dos. á porta da Stafx liouse de 
runcionarios da BSAA, na av. 
Jundiai.

O sr. Johnson sofreu eemo- 
ses generalizadas e a luchaçao 
de uma perna, tendo depois de 
medicado embarcado ontem 
mesmo com destino ao Rio de 
Janeiro, eu. avião da BSAA.

Soubemos que estudantes e 
outras classes procu>am assi
naturas para um memorial a 
sei‘ dirigido ao Ita-varuti. so
licitando a retirada do sr- 
Johnson do nosso pais.

E’ confortador asisnalar que

Fatos Poiícíaís
IttRsa atividade de Secção de 
Roubos e Furtos, com as façanhas 

de menores delinquentes

Canelinha e Clautcnct, no
vamente noDomingo Alegre

Para a repetição de novos su
cessos, voltarão no próximo do
mingo, à ribalta do Chie "São 
Luiz", na sua matinal, a conhe
cida dupla do rádio e palco bra
sileiros CANELINHA-CLAUTE- 
NES ANDRADE.

Apresentando-se pela segun
da vês no "DOMINGO ALE-

motivos do seu vasto e interes
sante repertório.

Estão assim de parabéns os 
ouvhites e frequentadores do 
popularissimo “ D O M I N G O  
ALEGRE” , que tem o exclusi
vo patrocínio das Tintas ÓTIMO 
e os fans de CANELINHA e 
CLAlTrtSf-tES. pela oportuinda-

Xos últimos dias desusada 
atividade tem havido na Sec 
ção de Roubos e Furtos, com 
4 recrudecimento da tlelinquer» 
cia infantil na cidade.

Na corrente semana foi as
saltada a residência de Anto- 
nio Pereira Neves, na rua Mos- 

• soró 362. Dãi. foram subtraí
dos um botão de colarinho, un íi 
calça, tres camisas, un o cane
ta automática e lapiseira, uma 
bússola, um livro de S. Cipria- 
no e os documentos de proprie
dade de um terreno.

Foi também assaltada uma 
casa na av. Jundiai, onde re
sidem o tenente Celio Vale e 
outros oficiais do exército. O 
ladrão carregou uma n Teta

M o v i m e n t o d o F ô r o

Acidente com o cor 
redor italiano Farina

RIO. 25 fMeridional) — O 
coredor italiano Farina, cam 
peão europeu, estando trei 
nando na Gavea, numa mano
bra menos feliz abalroou 
contra um caminhão, deixan
do-o bem danificado. Esta 
noticia causou grande triste, 
zia nos círculos automobilís
ticos', -pois todos pensavam 
que sua possante “'Ferrari”

RECOLHIMENTO DE EXE
CUÇÃO AO BANCO

Pelo depositário judicial 
Oscar Homem de Siqueira 
Sobrinho, foi recolhida ao 
Banco <3p Brasil, de ordem 
do juiz Arnaldo Neto. a soma 
de 8.910.50 cruzeiros, do exe
cução dei sentença de uifia 
ação de. cobrança de honora- 

e cústas judiciais, pro- 
irovida por Manuel Caval
canti Moura çoptra Alexan
drino Nagueii-a.
AVALIAÇÃO JUDICIAL

Pêlo . perito Oscar Homem

S ■

Movimento 
pbo Pronto 
Socorro

Forám atendidas. ontem, 
pçlo Secvjço de pronto Socor
I’0 do noSpltaJ Miguer wu-
to. as seguintes pessoas:

— Rita Luiz 'iJÜiVbosa. de 
24 anos de idadè, residente a

rua da Misericórdia, com 
fratura do braço esquerdo.

— Manoel Basilio da Sil
va, de 46 anos de idade, re
sidente a rua Areia Branca, 
nas Rocas, com um' corte no 
polegar da mão esquerda.

— Eduardo Peter Jonhson, 
de 24 anos de idade, natural 
da Inglaterra, residente á rua 
Judiai n° 420, com fratura da 
perna esquçrda em çonsequen 
cia de briga.

— Manoel Aecio Fernan
des, de . 6 anos de idade, com 
uma ferida contusa na coxa 
esquerda.

— Cariito Pereira Costa*, 
de 17 anos de idade, motoris
ta, residente á Vila Lustosa. 
com confusões no punho e 
pé direito, devido choque de 
veiculos na avenida Rio Bran 
co.

— Rita Maria da Silva, de 
31 anos de idade, residente á 
rua Clovis Bevilaqua. e.n La-

de Siqueira Sobrinho foi rea
lizada avaliação judiciai de 

uma sorveteria fabricação 
GE, de 3 4 de cavalo, penno- 
rãda numa ação executiva de 
cobrança de alugueres, . pro
movida contra -Ernesto Ri
beiro Dantas. Ao aparelho 
foi. dado o valor de 20 mil 
cruzeiros.

O Juiz Arnaldo Neto, acu-

com roupas e objetos, além de 
125 crs. em dinheiro.

O autor de ambos os assal
tos foi um menor de 17 anos, 
muito conhecido <ías autorida
des pelas façanhas anteriore?. 
Ha certo tempo se encontrava 
ausente do Estado, internado 
no reformatorio de menores do 
Recife, dç onde fugiu. Incul- 
ca-se agora chefe de un a qua
drilha denominada "Besouros 
Verdes’,’ e ni>, qualidade dessa 
“alto posto” deixou um bilhe
te assinado, aos moradores da 
casa que assaltou, na av. Jun
diai.

Os objetos furtados, exceto 
a importância em dinheiro, fo 
ram aprendidos numa casa no 
Alecrim, onde residem Maria 
Eunice e outras mulheres da 
'"da facil, sendo o autor dos 
dois assaltos capturado. Efe
tuaram as diligencias os inves
tigadores Po nulo Gurgel e 
Celso Justino Peixoto-.

Um outro assalto ocorreu 
nesta semana, executado por 
um menor, fo i vitima Rita 
Rodrigues, residente á av. 
Presidente Bandeira 360. dc 
onde subtraíram a importân
cia de 2.200 crs. em dinheiro.

Esse caso foi d stribuido ao 
investigador Arnaldo Barbosa, 
que após varias diligencas

GRE". os aplaudidos artistas 1 de de apreciarem, depois de 
que nos visitam em mais uma j amanhã, além de um desfile cic 
temporada de grande cartaz. í originais atrações, a presença 
irão, cenamenie. deliciar o nu -i da mcrivel-dupla do abafa, 
meroso publico que afiúe ás au- I Os ingressos para a matinal 
dições do preferido programa j do proximo domingo, serão eo- 
cie audiíorio da cidade,' ofere- j brados ao preço habitual de 
rendo uma sequencia de novos | Cr.$ 2.40.

Na presidência da Academia N.R. 
de Letras, o sr. Paulo de Viveiros
As comsmcrações centenárias de 49

Em sessão dfe assembléit ge
ral. realizou-se na noite de on
tem, na séde do Instituto His- 
torico. a anunciada eleição da 
nova diretoria da Academia 
.sorte-Ripgrandense de Letras, 
para o biênio 1949-12(50.

A ?e‘ são foi presidida pelo 
acadêmico Juvenal Lamarune 
cujo mandato se achava ter
minado e compareceram 16 
acaden if-os. •

Abrindo os trabalhos, o aca
dêmico Lamavtme anunciou a 
realização do pleito, detendo- 
se, ainda em comentários so
bre as responsabilidades da di
retoria a ser eleita, i obretudo 
este ano, quando ocorrem os

a seguir, em* referencias 
personalidades, dos acadêmicos 
Juvenal Lan.aitine -e Nestoi 
Lima, presidente e secretario 
geral da gesta© anterior» am
bos com excelentes serviços 
prestados á instituição.

A proposito das solenidade.- 
com que a Academia celebrará 
os três centenários já mencio
nados, o presidente nomeou 
uma comissão comiposta dos 
acadêmicos Juvenal Lamartine, 
O to Guerra e Edgar Barbosa, 
para elaborar um plano de ho
menagens especiais.

Vor proposta do sr. Nestor 
Lima, ficou decidido que, nas 
sessões normais da Academia.

estava danificada. Apurou po- _______
elq^ciesgiaçou urji povo pacifi- i rerr. a nossa roDortagem, que ,goa Seca. com contusão na 
eq e feliz, arruinou inleiramen- Farino exDerimentava nn mão direito nor ter nidn
té a' uina nação' quando esl* 
procurava abastecer-se das van
tagens do, progresso e da civi- 
lizaçüo ocidental,

Agora os jornais, noticiando 
o avaóco ’ dos’ comunistas em 
direção a Suchow e a Nankin. 
aiiáiiciam também á devastação 
e .a  inprte., * t ’" ’ '

Ò póvb dhíóés não está só 
perecendo diante dos exerciios 

luta. está -perecendo cie fo- 
e de dpqnça. na desgraça

Farino experimentava no 
Trampolim do Diabo, pilo
tando um “MG” e não o car
ro coro que disputará domin
go proximo a corrida da ga
vea. Felizmente, nada so
freu com o acidente o consa
grado corredor.

em
níe'
da uiiseria coletiya © no quadro 
nantesco dás epidemais devas- 
tadoriiü.' I"*‘ '

A revolução comunista, disse- 
b ainda agora. o novo primeiro 
ministro da China, não é uma 

, qqmbífes guêrra civil, mas uma 
ijjmrtacta agressão.’ E' de fato. 
d arfasamento de um povo. pe
la Russ^a imperialista, a des- 
tfuição cíe uma civilização se- 
cujar, pela invasão de barba ros 
armados com apetibchos moder-
nVw

'E é isso que . está aconlecen- 
do na China, que deverá acon
tecer no Hroudn inteiro. Os in
cêndios do JCreivfUn querem ver, 
n» .menor tempo possível, todos 
os povo» da terra, grandes 
.pqquênbs. ti alarmado» ness.i 
Cltipu trucifc, a pela guerra, 
pela pes-fé é-pela-fome.

Ao .nteno.s ,nesse pomo deve- 
nnuib òuvir o apelo ansioso da 1 
sçjtbizo ,n n a ; Sliek |

i* V .T -  Í- 1 - Mt-- V

mão direita por ter sido a- 
tropelado por um veiculo.

— Jcsé Quniroz Filho, de 
seis anos de idade, residen
te a rua Soão João, em Lagoa 
Seca, com uma ferida con
tusa na perna esnuerda, con 
seauencia de queda. 
■ m h m h u h  rrwrin

•>e

Meu amigo, você quer comprar um rádio e 

o seu ordenado é pequeno? Não se preocupe.

Vá buscar o seu 
C 
L 
I 
P 
P 
E 
R

e conheça a modali
dade única de paga

mento que lhe
oferece

ck

^ A io ULIPPER k

P E U i Z A ,  IRMÃO & CIA. LTO A .
-----.y
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’ ida uma feâíémuhha. São 
advogados respectivamente, 
qs drs. Vicente cie Souza e 
Antonio Soares Filho.

— Mandou cumprir a pre
catória em que o juiz' de S. 
José de Mipibu’ pede a cita
ção de Jairo Tinoeo, para no 
dia 5 de abril prestar depoi
mento em uma justificação 
requerida por Oscar Triguei
ro Dantas e sua mulher.

— Na justificação requeri
da por Severino Rodrigt»:s 
Paixão, contra a sociedade 
“Dragões do Alecrim, ouviu 
tres' testemunhas restante* 
das arroladas.

— Juigou por sentença e 
partilha do inventario de 
João Horacio Fernandes Be
zerra. Antonio Pinheiro de 
Lima e Maria do Rosário, cu
jo acervo é de 50 mil cru
zeiros.

— Mandou os herdeiros.de 
Braz Leopoldo ca Camara a 
retificarem a partilha amiga- 
vel feita no inventario da
quele.

— Designou o dia 3 de a- 
bril para instrução do proces 
sf> de alimentos requerido por 
Brígida Severina contra An
tonio Araújo.

— Mendou citar Josino 
Carneiro para se defender na 
ação de despejo que lhe pro
põe Tertuliana Garcia dos 
Santos, para desocupar o pré
dio da rua S. João. por fqjta 
de pagamento de alugueres. 
E“ advogado da autoraj o dr. 
Tarcísio Medeiros

— Defâ-iu -o requerimento 
do curador de acidentes A- 
maro Marinho, pedindo- a ci
tação da Equitátiva para pa
gar sob per.-a de penhora ao 
acidentado Francisco Germa
no dos Santos a indenização 
de 1.026 00 cruzeiros.

— Não tendo a Cia Inter
nacional de Seguros cumpri
do o despacho judicial, no. 
processo de oçidenets de Ana 
Batista Freire, determinou o 
juiz o prosseguimento do fei
to. marcando o dia 28 para 
audiência de provas.

— No inventario do espolio 
de José Afonso Tinoeo. man
dou promover avaliação judi
cial' suplementar de um bote 
denominado “Oliveira”, que 
teve o valor de 3.000 cruzeiros 
pelo perito Oscar Homem de 
Siqueira Sobrinho.

— Nomeou Oscar Homem 
de Siqueira Sobrinho perito 
desempátador para funcio
nar no ajuste requerido oor 
Aguinaldo Tinoeo. para efeito 
de: beneficio da moratória a 
vrecuarisias. Igual desnaeho 
tiveram os requeriiiienfos de 
Josí Alves de Morais, Manuel 
Gurgel do Amaral e Romulo 
da Fonseca Tinoeo, - .

a Aiv.aro Cavalcanti, este ulti
mo pot "--ar.

Proeeuida .a  eleição, verifi- 
'ou-ge o seguinte resultado: 
Pre-idente — Paulo de Vivei
ros; Secretario gçral — Amé
rico de Oliveira Costa;- Io S>e 
cietário — 'Hélio Galvão; 2° 
Secretario — Bezerra Junior; 
Tesoureiro — Virgílio Trinda
de; e Bibl;otecario — Antonio 
Fagundes.

Proclamados os eleitos, sob
salvas de palmas, o acadêmi
co Juvenal Lamartine empos
sou a nyva diretoria, cujo pre
sidente, acadêmico Paulo <ic 
Viveiros, passou a dirigir «s 
trabalhos.

Emi seu nome pessoal e nos 
coj, r.eus compaiqe ros de di 
retoria' r> rr. Parlo de Vivei
ros» agradeceu a distinção dos 
seus confrades; estendendo-se»

chapa 1396, guiado por Luis 
Sioueira Cabral, qae trafegava 
pelo leito d- via. O choque foi 
de certa violência, ficando r 
caminhonete imprensada entre 
o auto e o “jeep” . Sofreram 

a caminhonete chapa 397, de. danos maiores o auto e a ca- 
Edgar Smith, funcionário ila • minhonete.
Eecebedoria de Rendas. Quan- j Compareceu ao local o peri- 
do a caminhonete procurava >to Pedro Vilela, da Inspetoria 
«air. foi apanhada pelo auto do Transito.

centenários de três grandeá j deveria ser- reservada upu> 
vultos da cultura brasileira, i parte parg a apresentação de 
Rui Barbosa, Joaquim Nabuco j trabalhos literários pelos acu-

identificava o autor, o menor 
mulandò feitos das quatro va- J JBF. que o poljciaT capturou 
rat de Direito da capital pre-.j ontem, apreendendo norte da- 
sidiu varias audiências e pro imporfoncia roubada 
fèriu os seguintes despachos:

—' Presidiu audiência de 
instrução dà ação de désquite 
movida por Geórgina Mofei--

^ ezel1^ contra Ramiro | {,oras> etn tj-ente á F 
í ehciano Bezerra sendo ou-

DUPI O CFTO<jUE DE
VEÍCULOS
Duplo choque de veiculo- 

ocorreu ante-ontem. pelas T l 
armaeia 

Dutra, na rua Amaro Barreto, 
bairro dq Alecrim.

.Vquela hora encontravam se 
ali estacionados um “ jeep” de 
propr edade de Cláudio Dor- 
neiles Estivalet. inspetor da 
Squibb Sons do Ri-p.sii Tne.. ■;

Realizado, ontem, o concerto do 
violoncelista Italo Babini—

A  sociedade de Cultura Musi- j O recital de Ilalo Babini. dei- 
cal. comemorando o aniversário xou magnífica impressão agra
cio Teatro Carlos Gomes, reali
zou ontem o 6.° concerto ofici
al. com a apresentação do vio
loncelista ítalo Babini.

Perante numerosa assistência, 
entre ós quais destacamos a 
presença do Dr. Silvio Pedroza. 
Prefeito de Natal, Dr. Ewerton 
Dantas Cortez. Diretor do De
partamento da Fazenda. Sr. W 
Scott, Vice-Cônsul da Inglater
ra. sacerdotes, irmãos maristas. 
representações dos estabeleci- 
mentoa de ensino etc. foi ini
ciada a audição de, jovem ar
tista conterrâneo que deu cum
primento fiel ao programa cons- 
tituido de obras de Tartítini. 
Mozart. Bach etc.

ítalo Babini. demonstrou do
mínio do difícil instrumento e 
uma técnica bem desenvolvida, 
dando as composições escolhi
das uma interpretação viva 
com boa sonoridade, agradando 
plenamente ao auditorio, que 
premiou o executaníe com nu
tridos e merecidos aplausos.

dando de modo geral a todos 
is que tiveram o prazer de ou

ví-lo, motivo porque ao ternii- 
iar o concerto numerosas pes

soas de destaque e represen- 
- antes da imprensa, foram le
var ao concertista as suas feli
citações.

Com a festa artística de on
tem, que se revestiu de pleno 
exiio, a Cultura Musical, cum
pre mais uma etapa de sua bri
lhante existência. proporcio
nando aos seus associados mo
mentos de agradavel prazer es
piritual.

Os acompanhamentos ao pia
no estiveram a chrgo da Sita. 
Ligia Bezerra, cujo .desempe
nho concorreu bastante para a 
magnífica interpretação dada 
por ítalo Babini.

A Banda de Musica da For
ça Policial, cedida gentilmente 
pelo Coronel Aluizio MoTira. 
abrilhantou a festividade de on
tem, comemorativa do aníver- 
sai io do Teatro Carlos Gomes.

N
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cenveos. na reto a ada de uni 
brilhante habito acadêmico.

Na próxima 5a feira, have
rá nova reunião na Academia, 
devendo' constar a ordem <h> 
qia de, discussão e aprova.ão 
do novo Reginento Interno o 
discussão do programa de co- 
memoraç.és em homenagem a 
Rui Nabuco e Amaro Caval
canti .

A  C I D A D E
Palestrando na manhã de 

hoje. com um repórter deste 
jornal, na viagem para a 
inauguração de vários me
lhoramentos introduzidos pe
la Prefeitura em algumas 
vilãs do município de Natal, 
teve © Governador José Va
rela oportunidade de refe
rir-se ao seu decidido empe
nho na melhoria de nossa» 
comunicações e sobretudo na 
construção de estradas nn 
território potiguar. Aludiu 
ainda o Governador, a Sua 
determinação de iniciar inie- 
diatamente a reconstrução 
da ponte de Guarapes, servi
ço inadiável e que embora 
de competência do Governo 
Federal será custeado pelo 
erário estadual pois a sua 
realisaçao nâ0 pode sofrer 
qualquer delonga, sob pena 
de ficarem interrompidas 
praticamente, as comunica
ções entre esta capital e to
da a extensa zona seridoen- 
so.

Aludiu ainda o Governa
dor com elevada visão, ao 
plano de emprego da verba 
federal de 10 milhr<es de 
cruzeiros a qual será utili- 
sada não só com os objetivos 
acima mencionados, mas, 
ainda, na aquisição de ma
quinaria para conservação e 
construção de rodovias. O 
Governo do Estado, confor
me é do conhecimento publi
co está ainda no momento, 
empenhado numa obra do 
grande vulto: a construção 
do Instituto de Educação, 
que embora com um auxilio 
votado no orçamento federal 
para o corrente ano, conti
nuará a caminhar vagarosa
mente si o Estado não puder 
aumentar os recursos desti
nados á sua construção. Se
ria o caso, portanto, de uti- 
lisar pequena parcela dessa 
soma no andamento daque
la construção, por todos os 
motivos urgente c inadiavel 
para o ensino em nossa ter
ra. Outra sugestão que to
maríamos a liberdade de 
fazer ao chefe do Executivo 
potiguar, seria a construção 
do pedaço de estrada que 
conduz ao aeroporto de Par- 
namirim. Há tempo o assun
to foi focalisado e a Base 
Aérea chegou a adquirir to
do asfalto necessário á cons
trução. Com o auxilio e coo
peração do Governo estadual 
já que a Prefeitura não dis
põe de verbas para tal ser
viço, a pavimentação seria 
efetuada e prestaria o Che
fe do Executivo Estadual 
mais um serviço de grande 
alcance á eanital potiguar, 
da qual foi Prefeito e para 
cujo progre»os sempre em
pregou o mfelhor de seus es- 
I orço», - -  V. ___
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E’;estritamente paitida- 
ria a candidatura, decla
ra o deputado Agamenon

Ainda o encontro Ademar-Nereu liamos
RIO, 26 (Meridional) — 

Afirma-se que já existe ver
dadeiro impasse em torno da 
candidatura unica embora 
nenhuma demarche interpar- 
thidaria se tenha concretiza
do até o momento, em torno 
do problema. E' assim que 
vem sendo consideradas as 
constantes afirmações de 
proceres pessedistas no sen
tido de que o futuro presi
dente da Republica deverá 
sair das hostes dos proceres 
majoritários.
CONTESTA O SR. AGAME
NON MAGALHÃES

RIO. 26 (Meridional) — 
Na reunião de ontem do PSD 
quando o ex-governador Va
ladares preconisou um enten 
dimento com a UDN. PR e 
outras correntes politioas. vi 
sando a escolha do candidato 
democrático, o deputado Aga
menon Magalhães levantou- 
se e divergiu defendendo a 
tese de que a candidatura » 
estritamente partidaria. 
FALA O SENADOR SALGA

DO FILHO
RIO, 26 (Meridional) •— 

Ouvido a respeito dos esten- 
dimentos sobre a sucessão

presidencial, o senador Sal 
gado Filho disse: Sou fran- 
camenic ''VO avcl á plurali
dade i candidatos pois nela 
(:s ' aopria essencia do 
re '.c. óas democracias 
guando se cogita na escolba 
uo presidente cada partido a- 
presenta seu candidato, o 
que traduz, índice seguro d« 
vitalidade.
CONTRARIO O MINISTRO 
DA GUERRA AO CANDIDA

TO UNICO
RIO. 26 (MerfidionaD — 

Afirma-se que o general 
Canrobert Pereira da Costa 
apontado çomo candidato á 
sucessão do presidente Du

tra expôs sua opinião sobre a 
candidatura unica, ò que jul
gou anti-democratico, tendo 
optado pela pluralidade de 
eandidatos.
GEOrçGTNO AVELINO E O

CANDIDATO UNICO
RIO, 26 (Meridional) —- 

Interpelado sobre se o PSD 
apoiará um candidato úni
co, respondeu o sr. •Ceorgino 
Avelino: “O PSD iniciará 
convenções inter-partidarias 
com um nome apontado pe
las preferencias genais.”

DIÁRIO DE NATAL
QRGAO DOS ‘‘DIÁRIOS ASSOCIADOS" 

Fundado em IS de Setembro de 193S
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Cl N ereu R am os e s tá  c re d e n c ia d o  
para s e r  o  ca n d id a to  u n ico ” --
Oeclara o deputado Dioclecio Duarte em entrevista á “ Folha Carioca’

Repercussão do decreto que 
beneficia dez estados—
Ouvidos a propositos os senhores
Aluisio Alves e Dioclecio Duarte

" RIO, 25 (Meridional) — O 
Presidente da Republica, dan
do curso a sua pülitica de coo
peração intei governamental, 
baixou importante decreto nes- 
se-sentido fazendo encaminhai 
a nada menos de dez Estados 
da União a considerável verba 
de cem -milhões de cruzeiros 
que serão invertidos em obras 
destinadas ao desenvolvimento 
econômico, do Margnhão, Pia ui. 
Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraiba, Sergipe, Alagoas; 
Espirito Santo,. Goiaz e Mato 
Grosso.

Ouvido a proposito, o depu
tado Aloisio AJves disse:

— “ A abertura do crédito 
especial de auxilio aoa Esta 
dos nordestinos, votado pelo 
Congresso, yeio atender á an- 
eiosa è^gectativa das popula
ções da rreis pobre regiào do 
Brasil. Merece todos os aplau
sos do Congresso, o sr. Presi
dente da Republica, como me
recerão amanhã os srs. Gover
nadores de Estado, que, cerca- 
mente, aplicarão essa vultosa 
importância em benefícios de 
interesse coletivo, sem outra 
preocupação senão a de solu
ção de problemas prementes 
que dizem respeito á prosperi- 
adde nordestina ” .

Declarando o deputado bio- 
clécio Duarte:

— “ O crédito de cem Trilhões 
de cruzeiros, cuja autorização 
acaba de ser feita pelo Presi
dente Dutra, constitui uma 
providencia da maior oportuni
dade e evidencia o elevado es

pirito de compreensão do pre- 
claro Chefe da Nação. Com 
recursos precários os Estados 
que vão se beneficiar não po
deríam concretizar muitas de 
suas aspirações principalmen
te os situados no nordeste do 
Brasil ,como por exemplo o 
Rio Grande do Norte, agora 
novamente ameaçado de terri 
veis sicas. O Presidente £uri- 
co Dutra aumentou assim a 
gratidão da , população nordes 
tina pelo seu patriótico Go 
verno” .

Atos do 
Governo

i a

Jfe de -
a p e fífe  ?

O -Diário Oficial” em sua 
edição de hoje, publica os se 
guintes decretos assinados 
ontem pelo chefe do Execu
tivo estadual:

Nomeando Isa Fontoura e 
Dinorá Bandeira do Amaral, 
para os cargos de professor 
primário do Grupo Escolar 
“Izabel Gondim” desta capi
tal; e Lindalva Fernandes 
Pessoa, para o cargo de pro
fessor primário do Grupe Es 
colar “Fabrieio Maranhão, 

da cidade de Canguaretama.
Aposentando Mânoel Ja- 

come de Lima no cargo de 
professor primário do Grupo 
Escolar “Joaquim Correia” , 
da cidade de Pau dos Ferros;

E elevando de 15r/c para 
20% a gratificação adicional 
sobre os vencimentos de João 
Alvares de França, ocupante 
do cargo de professor primá
rio do Departamento de E- 
ducação, lotado na Escola da 
Policia Militar do Estado.

O secretario geral do Esta
do assinou na mesma data 
uma portaria, concedendo 60 
dias de licença a Celia Ara
nha Marinho, datilografa da 
Contadoria Geral do Estado.

RIO, 25 (Meridionalj — O 
deputado Dioclecio Duarte 
concedeu uma longa entrevista 
a “ Folha Carioca” sobre o 
momento politico e a sucessão 
presidencial.

— Não vejo ninguém melhor 
do que o sr. Nereu Ramos pa
ra ser o continuador da obra do 
general Dutra — afirmou o 
deputado Diocléeio Duarte. —
O que importa é colocar no 
governo um homem com as 
mesmas virtudes civicas do 
atual presidente da Republica 
— continuou. — Pela auste
ridade, pelo espirito publico 
pela lealdade e simplicidade 
o sr. Nereu Ramos está per 
feitamente credenciado para 
er o candidato unico. Trata- 

se de um cidadão que sabe poi 
o interesse pukl co acima do 
sentimento partidário ou indi
vidual e que sempre respeitou 
a palavra empenhada. O PSD 
está numa posição clara e fir 
rr.e, no sentido da consciência 
de sua fôrça eleitoral e do per
feito entendimento com o pre
sidente da Republica. Ao con
trário do que pensavam alguns 
observadores, o chefe do go
verno, na conferência de Petr - 
polis, agiu de pleno acordo 
com o seu partido, vindo logo 
depois da «ntrevista conversai 
com o tr. Nereu Ramos.

Além disso, teve o cuidado 
de transferir aos partido- o 
prosseguimento das "demar- 
ches” sôbre a sucessão. Isso 
não quer dizer que devemos 
dispensar a supervisão do che
fe da nação. Como presiden 
cialista, acho que nenhuma 
questão de relevo pode ser re
solvida sem a orientação do 
magistrado supremo. E quan 
do o pi-esidente é um homem 
como o general Dutra, nitida 
agii no sentido do seu forta- 
mento pessedista. possui todr 
a autoridade do partido para 
lecimento. que é o mesmo que 
fortalecer o » regime. Vamos 
trabalhai' agora em prol da 
fórmula de um candidato úni
co, com o apoio de todos os 
partidos, sem exceção. Nao 
sei se o espirito de renuncia r 
a educação política dos nossos 
homens públicos permitirão o 
bom êxito dêsses esforços. A 
verdade é que todos 05 patrio
tas interesasdos em evitar no 
pais umas tantas subversões 
có podem desejar uma solução 
harmônica, sem regionalismo, 
sem recalques, sem ambições 
mesquinhas. E’ justo que 1 
PSD procure, quanto antes, a

fim de que não haja dispersão, 1 qual nenhuma acusacão pode
colocar no primeiro piano o 
nome de um correligionário. 
Esse não pode ser senãq o sr. 
Nereu Ramos. Confiamos mui
to no critério, no eai-átea- e no 
sentimento publico do presi
dente pessedista, que é àm ho
mem com 40 anos de serviços 
prestados ao pais e cóhtra o

ser formulada.
O sr. Diocléeio Duarte es- 

tendeuse em.' considerações 
dêsse teor, aludindo ás quali
dade.'. dos srs'. Dutra e Nereu. 
concluindo:

— Não há nenhuma diferen
ça entre Dutra e Nereu. G pre

sidente do PSD tem sido mui
to corerto com o chefe da na
ção e vice versa. Se isto não 
fosse verdade! nós, do PSD do 
Rio Grande do Norte, absolu
tamente não tomaríamos esta 
atitude ,pois não fazemos re
serva.' da nossa irrestrita so
lidariedade para com o gene
ral Dutra.

E* um fatô, 
afirma um 
procer ude- 
nssta

RIO. 26 (M.) — Um procer 
udenista dizendo-se bem infor
mado afirmou-nos que o encon
tro do governador Ademar de 
Barros com o senador Nereu 
Ramos era um fato. Segundo 
declarou, o referido encontro 
fora realizado em Volta Redon
da. às nove horas da manhã de 
quinta-feira.

SURPRESO O SR. 
DE BARROS

ADEMAR

S. PAULO, 26 (M.) — Procu
rando obter confirmação da no
ticia de um encontro entre . o 
governador Ademar de Barros 
eflm o. senador Nereu Ramos, 
esteve em Campos Eliseos a re 
portagem, aguardando o gover
nador até ás 24 horas.

Este entrou rapidamente evi
tando os jornalistas. Depois o 
tenente Dilíim, chefe da Casa 
Militar apareceu dizendo que o 
sr. Ademar de Barros havia se 
recolhido / aos aposentos parti
culares e não podia atender, aos 
jornalistas e acrescentou antes 
de ser interrogado que o gover
nador tinha se surpreendido 
com a noticia de um encontro 
com o senador Nereu Ramos.

Os jornalistas abandonaram o 
Palacio com a convicção de que 
o sr. Ademar de Barros encon
trou-se realmeníe com o vice- 
presidente da Republica. ■

Protestam contra 
a Coníerencia 
Pró-Paz

<&

TOME

Ide!

XAVIER
Poderoso estimu
lante do apetite e 
das secreções gás
tricas, à base de 
palmito amar- 
goso e outros 
vegetais fa

mosos.

Um produto do 
LABORATÓRIO LICOR 
DE CACAU XAVIER S.A.

j v
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Sem solução o abasteci
mento de carne no 
Distrito Federal
RIO, 26 (M. 1 — Continua in- 

siluvel até agora o abastecimen
to de carne no Distrito Fede- 

Grardes esforços vêm sen- 
desenvolvidos para se con

tornar o assunto, apontando-se 
como uma das soluções, • o re
torno à politica do racionamen
to ou á importação de carne es
trangeira. possivelmente da Ar
gentina.

ral
do

Chegará amanhã a esta 
capital a escritora 
Alice Tibiriça
Procedente de Fortaleza, .es

tá sendo esperada. amanhã, 
nesta capital, a conhecida líder 
feminina Alice Tibiriça, figura 
de destaque nos circulos inte
lectuais do país, que se encon
tra no nQrte.úaj^hrJüonunci- 
ando uma serieim^^mferencias 
em defesa da tese nacionalista 
do general Horta Barbosa sobre 
o momeíitoso assuptô do petró
leo.

O vereador Olavo João Gal- 
vão, presidente da Camara Mu
nicipal e do Centro Norte-rio- 
grandense de Estudos e Defesa 
do Petroleo. recebeu do parla
mentar cearense José Julio, um 
telegrama informando-a próxi
ma chegada a Natal da dra. A- 
lice Tibiriça. que viajará pelo 
avião da Panair.

OS O l VDtlPLO S DE LONDRES — Os quádruplos de Londres, acompanhado dos seus irm os 
maiores' quando em tratamento das autoridades sanitarias de Hdmcnteu. Os quádruplos sao do 

casal Mr. e Mrs. Taylor, que constituem o, orgulho rtc Loi.dies, a.ualipente

F r a c a s £ £ E  a s  negóciaçoes 
entre os aliados e os alemães
Preocupados com a atitude dos alemães a respeito 

da constituição para Alemanha Ocidental
{para elaborar uma Constituição 
J única, para toda a Alemanha.

NOVA YORK, 26. (U?)

nistas tomaram patfé ria ma- 
nifestaço contra a Conferên
cia Cultural e Cientifica 
Pró-Paz Mundial, em frente 
ao hotel Waldrof Astoria.

Catolicos judeus e mem
bros de varias organizações, 
enfrentaram o mau tempo p-as. 
ra participar do desfile, nas 
seus cartasss foram logo der
retidos pe.la chuva.

FRANCFORT. 26 (U.P.i — 
Fracassaram ontem à noite as 
negociações entre os aliados e 
os alemães, sobre a projetada 
Constituição para a Alemanha 
Ocidental. O comitê de orienta
ção da Assembléia Constituinte 
alemã, reunida em Bonn, ânun- 
ciou que irá elaborar a Cons
tituição, conforme julga no de
ver de fazê-lo. Aquele comitê, 
composto de sete líderes políti
cos da Alemanha Ocidental, to
mou ossa decisão depois que os 
três governadores militares co
municaram que não aceitariam 
as contra-propostâs alemães ás 
recomendações aliadas para al
gumas modificações no projeto.

Os alemães resolveram então 
elaborar a Constituição confor
me acham que deve ser, dei
xando aos governadores, a res
ponsabilidade de aceitá-la ou 
não.

AT1-FREOCü^ADOS COM A 
TUDE DOS ALEMÃES

FRANCFORT. 26 (U.P.) —
Os observadores aliados estão 
preocupao.es com a atitude dos 
alemães, a respeito da Consti
tuição para a Alemanha ociden
tal. Os onze ministros e presi
dentes dos Estados da zona de 
ocupação ocidental. reunidos 
em Koening Stein. apoiaram a 
decisão, da Assembléia Consti
tuinte, de recusai’ as modifica- 
ções exigidas pelos governado
res militares.

E o que causa apreensões, é 
o fato desse choque se verifi
car no momento exato em que 
os comunistas convidam qs re
presentantes da zona ocidental,

Ouçam Z Y B -5  
Radio Potí

D estru íd o  o b o n 
d e  p e la s  ch a m a s
Apenas uma carcassa de ferro restes 
dc violento incendiü-As causas do 

sin istro -O s prejuízos
O bonde n6 7 da Companhia , Gomes de Menezes, incendiotò-’’

Força e Luz, que íazia a linha i se espetacularmente na manhã 
Alecrim-Ribeira, dirigido pelo 1 de hoje na Avenida Junqueira -

o a ..1.....: v • • i;_ -i. _i A . l :motorneiro n° 243 — Antonio

C O N H E C ID O  O U T R O  D E T A L H E  
da Conferência 'de Petropois

RIO, 26 (Meridional) — 
Foi conhecido outro detalhe 
da conferência de Petropolis. 
Na reuqfão do PSD o sr. Ne
reu Ramos informou que o 
gal. Dutra declarara ao sr. 
Milton Campos que entendia 
que a atual Constituição se 
ressentia de algumas falhas, 
necessitando norisso renará- 
las Apesar disso era abso

lutamente contrario que se 
procedesse qualquer revisão 
na Carta magna durante seu 
periodo governamental.

Adiantou ainda o sr. Ne
reu Rarpos que o gal. Dutra 
manifestara também seu ab
soluto proposito de deixar o 
governo a 31 de Taneiro de 
1951. como estabelece a Cons 
tituição.

Pedirá o apoio do sr. Getuiio Vargas
RIO, 26 (Mendonal) — Aíir- •* 

ma-se que o sr. Agamenon Ma- j 
galhães irá ao sul' a íím de, ■ 
pessoalmente, obter o compro
misso do sr. Getuiio 'Vargas 
em favor da éandidatura do 
sr. Nereu Ramos.

Medidas para a boa exe
cução dos acordos 
de imigração
RIO, 26 (M.) — No Ministé

rio do Trabalho estão sendo ar
ticuladas medidas administrati
vas para a boa execução dos 
acordos de imigração vigentes 
e dos que se venham a realizar. 
Nesse sentido se efetuou alí 
uma reunião dos ministros do 
Trabalho e da Agricultura, pre
sidente do Conselho Nacional 
de Imigração e diretor do De
partamento de Terras para Co
lonização.

Ainliiente de grande tensão 
na Assembléia p a u lis ta -

S. PAULO. 26 (MerídionaD 
— Enr ambiente de grande ten
são esteve ontem a Assembléia 
Legislativa, especialment.e en
tre pesedistas e oposicionistas 
em face da noticia de um en
contro entre Nereu Ramos e 
Ademar de Ban-os. O líder 
Ulisses Guimarães desmentiu 
-categoricamente o encontro 
afirmando . Que estivera em 
confeneia com o sr. Cirilo 
Junior, nela manhã e êste ig 
norava o encontro. O sr. Lm- 

, coln Feliciar.Q. telefonou ime-

diataniente para o Rio e não 
obteve confirmação.

Aires, nas imediaçJes do Colé
gio Salesiano.

Eram cerca de 8,25, quando 
trafegava em demanda da Ci
dade Alta, aquele veiculo. Na’ 
parada da Estação Central su
biram alguns passageiros, in
clusive um empregado da em- 
preza “Rex” que colocou debai
xo do ultimo banco duas cai
xas de filmes que deveriam 
constar do programa de segun
da e terça-feira daquela casa 
de diversões.

O prêsidente da Assembléia 
sr. Brasilio Machado disse ain
da que possuia fortes razões 
para não acreditar no encon
tro. Nesse ambiente, deu eti 
Irada na casa o sr. Arlindo 
Balzano, qúe convocou os depu
tados chegados ao governador 
conferenc-iando 40 minutos com 
os mesnrios, tendo relatado o 
encontro ao qual esteve pre-1 
sente. _ ____.1

Dada marcha pelo motornei
ro — questão de segundos —- 
ouve-se uma grande explosão, 
11a parte trazeira do bonde, se
guindo se logo mais uma ou
tra ainda maior e chispas de 
fogo envolveram imediatameri - 
te o veiculo, num espetáculo 
impressionante e macabro.

Os poucos passageiros que 
viajavam, tomados de pânico, 
saltaram do veiculo em mar
cha que era travado pouco de
pois pelo nvotomeiro, não .se 
registrando felizmente nenhum 
acidente pessoal, alem do sus
to por que todos passaram.

(.Continua na ultima pag.)
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O Ü P R I M E I R O  P O U N D
ASSIS CHATEAUBRIAND

S. PAULO, 20 — Nossa po
lítica se fez sempre em torno 
do presidente da Republica. 
E’ o chefe do governo cen
tral o solido eixo para o qual 
gravitam as desordenadas for 
ças políticas desta democra
cia de casa de vidro. Na au
sência de partidos (e nada 
temos digno desse nome) com 
pelotões apaixonados pelas 
suas cores, com chefes entu
siastas do seu programa, o ins 
rúmento eficaz da segurança 

coletiva reside na pessoa do 
presidente,

Rn toda umà vasta área do 
Rio Grande do Norte, o vale 
do Ho Açu’, como se sabe, a 
carnaúba é cultivada largamen. 
te, com excelente produção de 
cêra. Seremos, por isso, urra 
região atingida duramente err. 
certo setor de sua cconomi: , 
se medidas dec sivas não se. 
tomarem no sentido de pra 
sçrvar, da salvar essa indus.iia 
extratitfa.

Conhecedor profundo do pro- 
olema ,nos dia; atuais, prlnci 
palmente depois de sua via
gem de estv.dOs aos Estados 
Unidos, o agronomo A. Cunha 
liavam ácaba de sugerir uma 
série de providencias para 
(opjurar a crise — cri -c quo 
foi objeto iguala ente de nos
so comentário de ontem.

O esquema traçado pelo téc
nico brasileiro pode ser assim 
resumido:

ai Concessão do financia
mento cias safras 1948-49 c 
1949-5C, a que sr refére o pro
jeto em andamento no Con 
gresso Nacional, excluída a 
forma vigente de penhor mer
cantil que não coloca, por n o. 
tlvos obvios, os exportadores 
e produtores da carnaúba ao 
abHgo das especulações nos 
:r .ihados consumidores;

fc) proibição da exportação 
do tiro “arenosa” , cuja simples 
exclusão do financiamento só 

‘ serviu para permitir transa 
çõe: que eliminam presente 
meme a vantagem dos preços 
min.mo;; estabelecidos o, ora 
vio ádos. ou, pelo menos, a fi
xação do sei; preço;

«p) ,baixa paulatina dos pre- 
(os da cera. o que poderá ser 
conseguido, parte com a dimi
nuição da margem de lucros, 
ripe em eonrareo normalizado 
é aimla larga para os interme- 
d r res c sobretudo com a ob
tenção (!c, uni preço de custo 
í. ern.. :r i;rs baixo que o atual;

d) necanização total da fa
se du prccosso de extração co
nhecida por “batedura das fo- 
Ihps”, na qual o trabalho ma 
nual acarreta perdas de 20 a 
üOçí. do pó cerifiro pçoduzido 
pela planta e onde há margem 
para uma gr anda economia da 
inãp dc obra;

e) substituição do processo 
de secagem das palmas, que e 
Ó nic.sjno de cem anos passados 
—ao sol c ao ar livre — pela 
seeãgc r  e:n estufas ou outros 
aparelhos que façam trabalho 
1'aç onàT.' simples e econofnicó;

f)  formação generalizada dê 
■ carnaubais sistemáticos, poi 
melo de financiamento a largo

tidos. Eem um centro de gra
vidade, que na hipótese é o 
presidente, aos partidos po
líticos faltaria coesão para se 
aglutinarem, v produzindo o 
spetaculo de unidade demo

crática de que carece o pais, 
a fim de levantar diques as

ondas crespas do extremis
mo.

Os perigos do schisma par
tidário não são tão grandes, 
enquanto estiverem em curso 
os três primeiros anos do 
quinquênio presidencial. Não 
sc pronuncia alarmante o jo-

R E T R A T O  D O  B R A S I L

P o v o a d o s  d o  B r a s i l

O erro do sr. Washington 
Luiz, em 29, foi o não ter 
compreendido a extensão das 
responsabilidades dessa che
fia. Se ele tivesse assimila- 
as idéias de Antonio Carlos 
sobre a urgência da aplica
ção do voto secreto ao me
canismo eleitoral, e cor.é” ’ - 
Jo as aspirações idas com . 
ter; democráticas neste senti
do com a velha estrutura do 
PRP. aquilo que 'se obteve, 
graças ao choque; das armas, 
se houvera alcançado paci
ficamente dentro de um pro
cesso evolutivo normal.

Temos poucas forças de 
coesão: a lingua a igreja, o 
exercito, o presidente da Re
publica. A função mais trans 
cenclente desse ultimo agen
te do equilíbrio nacional con 
siste em colocar-se como cen
tro do sistema político. Há 
um ano, o general Dutra da
va a sentir aos seus intimos, 
que desejava derinteressar-se 
do problema da sua suces
são. Fora uma calamidade, 
apressei-me em dizer-lhe. Se
ria o golpe majs violento e 
mais certeiro para a destrui
ção do regime representati
vo entre nós. Fracas, debilis- 
simas, seriam as outras for
ças da periferia, para susten
tar o arcabouço das institui
ções, uma vez essas sacudi
das pelá luta furiosa dos par-

Do ponte de visla administrativo, cada uma das Uni
dades da Federação, no Brasil, se divide em Municípios. 
Constituem exceções a essa regra o Distrito Federal e o 
Território de Fernando Noronha, o segundo dos quais cria
do corn interesse de defesa nacional e sujeito a adminis
tração militar, e o primeiro dotado de características ad
ministrativas esneciais, pois que c, ao mesmo tempo, Uni
dade da Federação, Município e Distrito. De certo modo, 
anomalia vamos lambem encontrar, em carater eventual, 
no Território dc Kio Branco, onde o município de Catri- 
:uani, criado por lei. ainda não se encontra instalado, es
tando o Terriíorio constituído, de fato. por um unico mu
nicípio — o de fica Vista.

De qualquer modo. cada Unidade da Federação, como 
registramos acima, se divide em Municípios e estes, de 
acordo com a legislação vigente, em Distritos. Casos há 
de Municípios constituídos de Distritos únicos. Esses casos 
são mái; ou menos frequentes, na quase totalidade nas 
Unidades da Federação, sendo que no Piauí todos os Mu
nicípios contam apenas com um Distrito. Ora, reeapitu- 
lancio — as Unidades da Federação se dividem em Muni
cípio;?, e os Municípios cm Distritos. Os aglomerados po
pulacionais sedes do governo das Unidades da Federação 
são considerados cidades, e simultaneamente, capitais po
líticas.

Os aglomerados populacionais sedes do governo dos 
Municipios são considerados cidades. Os que abrigam as 
autoridades distritais são considerados vilas, e como vilas, 
são sedes dos Distritos. E ’ bem verdade que o l.° Distrito 
de cada Município tém por sede a cidade, da qual reíira 
o nome. como o Município o faz também. Recapitulando 
— as sedes das Unidades da Federação são cidades e capi- 
(ais simultaneamente; as ride? dos Municipios. com exce
ção da do munieipio sede da Unidade da Federação são 
cidades, amenas: as sedes dos Distritos, coin exceção da do 
disírito sede do Município, são vilas.

go da discórdia intestina, que 
é uma marcha para a anar
quia, senão quando se trata 
de nomear os candidatos á 
sucessão. Se os partidos va
lessem alguma coisa, a figu
ra do presidente pouco sig
nificaria diante da vigorosa 
personalidade deles. O que 
acontece aqui é que os par
tidos não passando dc ajun 
tamentos para a conquista do 
poder, sua individualidade se 
apaga diante do perfil de um 
presidente que os ofusque pe 
la sua desambiçao e o seu 
patriotismo em face da esco 
lha do seu sucessor, Mas se 
ps partidos pouco significam 
ante um presidente no pri- 

mneiro trienio do seu manda
to, ao entrar ele no quarto 
ano cumpre-lhe manipula- 
los se deseja fazer uma su
cessão tranquila. Torna-se im 
prescindivel reduzir o schis
ma, tanto quanto possivel, e 
criar em lugar do desenten
dimento, a união.

Churchil e a neutra
lidade de Espanha

E os povoados? Povoados são aglomerados demográ
ficos que não abrigam a sede da administração dos muni
cípios ou des distritos. Acontece, porem, que há povoados 
importantes, do «ponto da vista demográfico, ás vezes mais 
importantes do que as vilas á cuja jurisdição pertencem. 
Em 1945, havia no Brasil 21 povoados com mais de 2 mil 
habitantes, sendo que dois tinham mais de 10 m il — Ca
valeiro, em Jafcoatão, Pernambuco, c Vila Mirití, em Du
que de Cax*as,' Kio de Janeiro. Dois outros tinham mais 
de 5 mil habitantes —- Morslcvade, em Kio Piracicaba, Mi
nas Gerais, c São Mateus, cm Duque Caxias, Rio de Ja
neiro.

_1_

Es'te á quase um lugar co
mum em facs da experieneia 
dos poves destituidos de e- 
ducação política c, portanto, 
uarii aptidão para fazer o jo
go normal das instituições. 
Sem uma forte constelação 
partidária, inclusive de parti
dos de base popular, as elei
ções, nos paises do tipo do 
nosso, levam o povo para a 
linha inclinada das subver
sões. Plejto disputado equi
vale quase a bochincho para
guaio, na America Latina. U- 
ma elite, ainda que chucra, 
não desejará comprometer 
seu clima político de liberda
de, caminhando para o cemi
tério dessa, que é, muitas ve
zes, um pleito presidencial 
disputado. Trabalho, riqueza, 
ordem, honra, isto é. qs inte
resses vitais da naçãoj tudo 
se joga num entrevero pre
sidencial. A zona defensiva 

(Continua na 4a pagina)
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Pedro Velho, que conhecia bem a politica provluciana 
no Brasil, dizia: — Todo eleitor neutro é contra o governo!
E é. Quando dizemos "sou neutro" sabidamente estamos 
penas recusando apoiar o interlocutor. Não querendo dis
cuti" (a discussão é a forma sonora da Inutilidade Total) 
o melhor e mais. rápido é apelar para a Neutralidade. Dá 
ainda uma vaga esperança de adesão, de solidarismo futu
ro. Compreende-se que numa baía lha furiosa c terrível nin
guém admite neutros. Quem não é por mim é contra mim. 
Os gregos, antes de Jesus Cristo, tinham uma lei de Soion 
condenando os neutros. Quem conta essa historia ê Aulo 
Gelo.

No embate teinpelucso da ultima, quero dizer, na re
cente Guerra, quem não era alemão era aliado. Não havia
alemão ou aliado que acreditasse em neutros. Neutro para 
alemão vivia ajudando os aliados. Neutros para os aliados 
viviam ajudando os alemães. A lógica oficial era esta por 
todos os recantos «1o mundo, nas almas e nos interesses.

A Espanha saíra duma guerra furiosa. Aqueles que atra
vessaram Espanha, tantos anos depois do “ tranquilo e po
pular regimem .republicano” , viram os vestigiós assombro
sos do cataclisma. O Governo Republicano teve o apoio co
munista c a U.R.S.S. levou auxilio completo, material e mo
ral. Italianos c alemães fizeram o mesmo ao aldo do caudi
lho insurrecto. Qua.ndo a guerra se alastrou, catastrófica, 
na Europa, o generalissimo Franco tinha dcaute dos olhos 
os italianos c alemães, ex-companlieiros, lutando contra os 
comunistas soviéticos, adversários de morte. Não havia uma 
pessoa capaz de admitir a possibilidade dc um estado neu- 
Iral do caudilho entre os amigos e inimigos.

Çhurchill, primeiro ministro da Inglaterra, foi o ani
mador da resistência e também a rnaxima autoridade indi
cadora dos dois campos. Eram os homens o que Çhurchill 
dizia. O Mundo só podia, aos olhos, dos soldados, ter duas 
especies humanas: — Nazi-Fascistas e Democratas. Os es- 
panhóes do antigo governo eram “ democratas” . Franco era 
nazi-íascista. inexplicavelmente o nazi-fascista recusou le
var sua solidariedade aos “ companheiros" e conversou, obs- 
tinadamente, a Espanha fóra e acima dos vagalhões de san
gue e fogo.

Agora essa pesição de Espanha é elogiada e proclama
da pela mais alta autoridade na especie. o inflexível Wins- 
ton Çhurchill, então Premier da Inglaterra. Num capitulo 
de suas MEMÓRIAS publicado no NE4V YORK TIME Si, 
5-3-1949, Çhurchill historia a situação espanhola e a inte
ligência do general Franco excluindo sua pxtria do turbi
lhão de fogo. Mas Çhurchill elogia essa atitude e pYociama 
a honesüdade real da neutralidade espanhola. “ A neutra
lidade de Espanha foi uma aíitude. verdadeiramente Herói
ca ... Franco teve êxito era vencer os temporais e manter 
a Espanha fóra da guerra com vantagem preciosa para a 
Inglaterra, quando esta se encontrava completamente sozi
nha . . . Espanha tinha a chave de todas as empresas britâ
nicas no Mediterrâneo e nunca em lioras tão escuras usou 
a fechadura contra nós” diz Chur.chíll. Uma “ neutralidade 
simpatica” de Espanha pelos países do Eixo seria automa
ticamente a perda do Mediterrâneo para os Aliados c a 
guerra submarina, segura, impune e fortajecidade, dc Casa
blanca até Dakar, zonas de abastecimento. Seriam de pro
jeções imprevisíveis.

Çhurchill dá seu depoimento de que Franco conservou 
estritanr.entc a sua neutralidade. Ua muitas outras afirma
tivas surpreendentes. O essencial é que a verdade negada 
tão ferozmeníe. oculta com tanta, obstinação, deturpada tão 
comumeate, csi.i lendo as proclamações mais nítidas, claras 
e definitivas...

Comunismo e liberdade
DOROTÍIY THOMPSON 
Copyrigth tios “D. A.’" 

— ————  ra

“ prazo, prêmios
de fomento, co
lirar a carnau
•extrativa para

* 100' : rac:onal.

liz.de mcd'da.5

i da industria 
a exploração

merco ais e técnicas. Ainda é 
teíhpo dc evitar que a carnau 
ba sofra a mesma sorte da 
borracha e dé que tambe r. es
tá ameaçado o cacáu por moti
vos idênticos.

D R . JO Ã O  T IN O »  
CO  F IL H O

MEDICO PARTEIRO 
Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias oe Senhoras, Diaterinc 

Coagulação, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hora pret iamente marcada 
para senhoras 

Horário: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Rian — 
Rua João I*essoa 163 

Rcsideneia: Jundiai 377 
Fone 1415

Reunem-Te oficial mente ama. 
nhã, o PSD e a lÍDN, tara os 
primeiros entendimento- sobro 
a coafereocia de PetrópoLs; 
os dois partidos vão iniciar a 
sua analise de economia in
terna, sobre os rote ros apon
tados pelo presidente da Repu
blica, dc combinação com o sr. 
Milton Campos. São, afinai, 
as cíeeisõtes de cupolas iniciais, 
dos dois maiores partidos, pa' 
ra a interpretação dos pontos 
pol ticos aprovados em Petró- 
rolis. E’ necessário, inclusive 
para uno melhor entendimento 
da situação, esçuematizar so
bre as realidades já conheci
das. Não procede a impressão 
de que o que ficou para trás 
morreu; os entendimentos to
mam novo curso, mas as con
versações extra partidarias an 
ter ores possuem Utm grande 
valor. Sabemos, por exemplo 
das opiriefes de alguns lidjres 
pqrtidarios, sabemos quais os 
que são contrários ao Candida
to unico, os que o désejam e 
tamfcem aqueles que querem a 
luta eleitoral pura e simples

A luta nos bastidores^ entre 
■ © PaS.DB e © Catete

Murilo MARROQUIM

Aqui surgem os primeiros 
pontos a serem devidamente
esclarecidos. Não basca pre
tender que or dois partidos fa
çam w i acordo. Esse acord: 
cventqal dove partir de pre
missas bem c'ara'\ Primeiro: 
o acordo inter-partidário qua 
o gal. Dutra deseja- fortaleci
do será, no caso da sucessão 
presidencial, seguido na sua 
p r o p o r c V j .’ Nes?e ca
so o candidato conjunto deve
rá r.ecéssariam.fente pertencei 
aos quadros do PSD. Segunda 
Upoíese: estaria o PSD dis
posto a um compromisso maior, 
a ponto dp eéder a presidência 
a um udenisir. ? Ou a um can
didato extra-partidurio; Já no 
ultimo caso, a prcpria coliga
ção existente seria subvertida 
TereeTa questão: será beneíi-

os rue desejani a aventura par- co para os do:s maiores parti- 
tidarja, pela conquista do po-1 
der. De cm modo geral, egis-
ce na maioria dos udenistas e 
pessedistas o desejo do com
promisso. Como interpretai 
icntudo, esse compromisso ?

•403 uma combinação presi
dencial, no sentido de restabe
lecimento das fileiras de cada 
agremiação política, Quarta 
interrogação: os dois partidos 
?e reservam o direito de esco
lhei nomes entfe os apresen

tador mutuamente, ou cada ua 
’eles aceitará o come que 
outr o apresente, á presidência, 
■ vice-prc-údencia ? Quinta per 

gunta: como se inclinarão os 
o::; partidos — p.ela cand’da- 

tura civ'1 ou militar, a ultima 
surgindo como •um elemento 
de maior apasiguamento poli-
Uc<

Esses, c : pontos exc-luslva- 
mmente ligados ao problema da 
prc-sldencia e da viee-presiden- 
c'a. Quesffcs mais prat:cas 
lo que teóricas. Teoricamente 
no entanto, existem inúmeras 
re Xrva3. Um elemento da di
reção nacional do PSD obssr 
vcu-me que, na hipótese do 
candidato unico, seria melhor 
e eluar a fusão dos partidos. 
Na verdade, o PSD recebeu o 
entomíro de Petrópolis com n 
ma or reserva. Posso informai 
que algur.s lideres pessedistas 
mais exaltados, chegaram a 
ventilar a hipótese de um rom
pimento com; o Catete. Os 
mais serenos, no enfhnto, íi- 
xífram-se err aproveitar o ca

so, no que este possa oferecer 
de util. De modo que o movi
mento do PSD, ao receber a 
notificação co gal. Dutra, visa 
justamente sat'sfazê-Ia; quer 
dizer, visa > recisamente che 
gar a um real entendimento 
com a UDN e tanibern com.' m 
PTB — em beneficio de um 
candidato civil, partidaHo, que 
se comprometa a governa? 
apartidar amente, e nisso, com 
nraTcia, os pessedistas relem
bram-. o exemplo atual da ad-
ministraçãí do sr. Milton Cam
pos. Um membro da comissão 
executiva do PSD revelou-me 
com careza: “não brigaremos; 
temos que encontrar uma for 
mula; se brigarmos, teremos 
um golpe de morte nos no-so: 
partidos; o candidato conjunt • 
significará a vitoria dos do: • 
maiores partidos: eles resolve
rão sem interferencia de j ir
ra ” .

.ire não desejam a coligação; 
que desde já, procuram torpe
dear os proximos entendimen
tos. Levantarão cies, aborta 
ou subterraneam ente a bando' 
ra do prestigio do partido ma
joritário, proclamando que a; 
PSD cumpre fazer o preslden 
te e o vice-presidente, e luta; 
pela ma oria no Congresso. Vi
sa um tal movimento uma ine- 
vitave! dispersão de for.as par
tidarias .Visa tornar impassí
vel o ento.idimento, a agita
ção nacional decorrente, com a j dos os rais que l6.Vj fühps ma-
proliferação de candidatos, a 
cam panha demagógica, a rovi- 
vescer.cia da luta contra os ex
tremamos — tmdo isso levaria 
o pais a um estado de perigo 
sa comoção. Nesse instante, o

Contra esse ponto de vista 
de salvação do prestigio parti 
dario, existem os elemento;

autoridade de mibtar e prem 
dente convocaria os part dc; 
para ; ma formula de concilia
ção — formula que seria im
posta fac 1 mente, de tal modo 
estariam os partidos divididas 
e exangues. ’ assim quo d  >-1 
nrentos da direção nacional do 
PSD veem o problema do acor
do inter-partidavio, para a 
lução do caso presidencial. Não 
desconhecendo a ex'stencia d rs 
que, internamento, pretendem 
torpedea-lo A todo jmno, • 
ESD deseja a coligação — 
fim de afastar da solução a u. 
fluência do Catete.
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XOVA YORK — A decisão 
I tomada pela congregação da 
! Universidade de , Washington 
- eiri Seatlle de demitir três pro
fessores que são membros do 
Partido Comunista é um fato 

1 de grande significação, porque 
j provocou uma profunda inter- 
j p-retação do sentido da liber

dade, especialmente da liber- 
I dade de cátedra, por jjessoaa 

interessadas em protegê-la e 
1 com suficiente competência 

para unra análise filosófica do 
assunto. Isso interessa a to-

■i

triculados numa universidade, 
pois toda a discussão girou em 
torno da questão de saber «se, 
em igualdade de cqndições, um 
membro do Partido Comunista 
está em condições de instruir

gal. Dutra, com a sua du , a jUVentude americana. A de
cisão, que não foi tomada le- 
viana.rente, é de que não está.

T. V. Srrith, bem conhecido 
liberal e professor de Cidada
nia e Filosofia na Universida
de de Syracusa, foi felizmente 
escolhido pelo “ New Herald 
Tribune” para acompanhar o 
caso. Acentuou éle a atitude 
séria com que o a-sunto foi 
discutido e o “grande respeito 
demonstrado pela congregação 
da Faculdade e pelo Çonselho 
da Universidade pelos proces
sos legais” . Não houve atmos
fera de “ perseguição a feiti
ceiras” e nós devemos agrade
cer ao professor1 Smith que nos 
tenha dado a melhor definição 
dessa frase com tanta facili
dade empregada ultimamente. 
Diz éle: “ As perseguições ás 
feiticeiras sonstituem julga
mentos indisiTiminados, que 
recorrem á denuncia por pre
sunção e á culpa por associa
ção” . Nada disso influenciou 
a julgamento de que estamos 
tratando. Os homens em ques
tão são comunistas que se ar- 
rogan: o direito de_sê-lo ao 
mesmo tempo que educam a 
noc-idade ameiiearla e invocam 
i liberdade de cátedra para a 
proteção disse direito, que 
abrange a “opinião particular 
r a necessidade de “ seguir os 
litames da consciência” . (I

(CfMitinúa na 4a pagina)
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PORTO -  AEROPORTO
O PORTO

LOIDE BRASILEIRO —
— Do Rio é esperado ajui 

dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Pio.sseguiá para Belem e es
cala. De retorno aqui chegará 
dia 16 de abrii. prosseguindo 
para o sul até o Rio e escala.

— O cargueiro Inconfidente 
está sendo esperado aqui dia 
12 de abril, vindo de Porto 
Alegre e escala. Retornará ao 
porto de origem e escala, re
cebendo carga.

— O cargueiro Rio Gurupi 
è esperado aqui dia 31, vindo 
de Belem. -e escala. Prossegui
rá daqui para o sul. até Porto 
Alegre e esca'a, recebendo 
carga

— Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tes do norte, até Natal, os car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
sendo aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto de origem e escala, 
recebendo carga.

COMPANHIA COSTEIRA —
— Ü paquete ltaimbé é es 

perado aqui, dia 2 de abril, 
procedente de Porto Alegre e 
escala. Prosseguirá para o 
norte, escalando em Fortaleza, 
São Luiz e Belem.

— O cargueiro Xtaguassu’ 
está sendo aguardado aqui dia 
3 de abril, vindo do sul. Retor
nará ao sul, escalando em Ca
bedelo, Recife Rio e Santos, 
recebendo carga.

— Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York. es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vaprv Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
Duque de Caxias 182. nesta ci- 

A Agencia lníormauora Poti
guar, com esc-ritorios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
dade, mantem Sopas. Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma 
nhã, e para Campina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Recife ás terças-feiras e sá
bados .

iceQenuo carga. • ■ “ •
— O paquete Itapé está sen- } respectiva.

AVIAÇÃO
AEROVIAS BRASIL — Do 

Rio para Belem passou dia 22 
o PP-AVJ, desembarcando 
aqui:

Do Rio: Vedasto Silva.
De Recife: Luiz Veiga, Ja

mes Robstson, Ismael Vander- 
lei e Helio Boubckk. Conduzia 
em transito. 12 pasageiros.

Embarcaram, para Fortale
za: João Batista da Graça e 
Valter Nobre.

Para São Luiz: Paulo Me
deiros .

LAP — Dia 24 chegou do 
Rio, o PP-LPE, tendo desem
barcado aqui:.

Do Rio: Paulo Assis Santos 
e mais 14 outros, cujos nomes 
não publicamos por não ter a 
agencia ios remetido a lista

TERCEIRA PAGINA

do esperado aqui hoje, pro
cedente de Porto Alegre e es- 
ca'a. Prosseguirá para o nor
te, escalando em Fortaleza, 
São Luiz e Belem. De retorno 
aqui chegará dia 8 de abril, 
prosseguindo para o sul, até 
Porto Alegre e escala.

CIA. COM. E NAV. — 
de abril o cargueiro Poti. Da- 
Do sul, é esperado aqui dia 4 
qui irá a Macau. ,

MOORE MAC CORMACK —
— 0 Mormaekite está sen

do esperado aqui dia 5 de abril 
vindo de Nova York. Sairá no 
mesmo dia para o porto de ori
gem, recebndo carga.

LAMPORT E HOLT LINE — 
De Nova York é esperado aqui 
dia 28, o Jutahy. Retornará 
daqui ao porto de origem, rece
bendo carga.
PRÓXIMAS SAÍDAS DE

NOVA YORK:
— O Mormacreed sairá dia 

27.
— O Mormaelark sairá dia 

8 de abril.
— 0 Mormactern sairá dia 

22 de abril, todos para”poitos 
brasileiros.

THE BOOTH LINE — 
Está sendo esperado de An 
tuerpiu e Londres, na 2a 
quinzena de março, o vapor Bo- 
niface, que receberá carga em 
nosso porto para Lisboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do cont nente europeu.

De Campina Grande: Daer 
Bonadio e Antonio Augusto da 
Luz. A aeronave retornou ao 
Rio no dia seguinte, levando:

Para Recife: Zulmar de Sou
za Veras.

Para Maceió: Pedro Viana
Neto.

Para o Rio: Felizardo Fir
mo de Moura e Mar a de Lour- 
des Araújo.

PRATO BAIANO 
MANGABE1RA — Complete 
que eu mesmo preparei.

o almoço, general. Aceite esse ô-xim-xim de g*Jf nha

Dr. Genaro Florio

Clinica Médica do e da criança 
Doenças de senhoras 

Partos — Perturbações da Gra
videz — tratamento das varízes 

— ' Ondas Curtas — 
Eietrocoagulação 

Consultorio e residência: 
Avenida Rio Branco, 767 

Fone: 2417
Horário: 13,30 horas, em diante

Posto de puericultu= 
ra em Fernandopolis

* *5* èj» *t*
^ ;lí
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Avenida Deodoro, 635 —  Fone:
------- h o j e  -------

1531

Matinée ás 15,30 —  Soirée ás 20. horas

Um sonho e uma canção
Uma festa de sons. romance e fantasia em tecnicolor.

Todo o encanto da vida noturna de Nova York! As atrações e pitoresco de Hollywood!. 
Ira desfile contínuo de canções... Blues americanos e sambas brasileiros!...

Amanhã —  Matinal ás 9,30 hs. —  Preço único: Cr.S 3.60
1—:Nacirmal; 2—A VOZ MAGÍCA (Natural): 3—Aviação com agulbão (Desenho); 4—Em 
plena selva africana (Natural); 3—Arco e flecha (short); 6—Este já não é o oéste (Xa- 

turai em tecnicolor); 7—O pequeno eaçaclor de leões (Desenho em tecnicolor;
8—Ofar-wesl A FpRÇA DO DIREITO

Terca-feira
NUNCA ME DIGAS ADEUS

com Errol Flynn. Eleonor Parker e Patt Brady
A vida de um jovem casal com suas rugas, seus atrativos e suas reconciliações.

Informações uteis

S. PAULO, 25 (Meridional) 
— Em prosseguimento aos 
trabalhos da Campanha pro- 
Monumento a Monteiro Loba
to, promovida por iniciativa 
dos “ Associados” , será cons- 
trpido em Florianópolis, um 
posto de puericultura, aliás o 
12° posto da Campanha.

s ?

MOORE-MeCGRMACK
U'

“MORMACDALE” Esperado a 25 do corrente, receberá car
gas para Nova York

v.lORMACKITE” Esperado a 5 de Abril, receberá car
gas para Nova York

PRÓXIMAS SAÍDAS DOS ESTADOS UNIDOS
"MORMACREED” Sairá de Nova York a 27 de Março 
‘ MÒRMACLARK” Sairá de Nova York a 8 de Abril 
“ MORMACTERN” Sairá de Nova York a 22 de Abril

Mais informações com •
MOORE-McCOHMflCK {niveguçaoi S. d
RECIFE - SAO L U I Z  -  B A H I A  - R I O - 
SANTOS - BELEM - S A O  P A U L O  
NATAL: Rua Frei Mlguelinho, 14

Historias verdadeiras, historias v iv idas-XV

Um telefone em banho-maria
" A  vo z do dono” Y  a incrivel aventura do 
Mandels-Charíotte, a breíôa espevitada-Onde apa

rece o "Diretor” Geral dos Correios e Tele-4

grafos dando trotes telefônicos

dr.

Pierre André Yeber

R U Y  M O R E IR A  P A IV A
rONIS 1U2 • ltM  — CAIXA POSTAL M

A V IS O  A O  P U B L IC O

A direção da Estrada de Ferro Central do Rio Grande 
do Norte, torna publiro que, a partir de 30 do corrente o 
tiecho de Itaretama a lid ro  Avelino será servido por 
mais um trem mixto.

Alem da» segundas e sextas-feiras o MR-5 trafegará 
oas quartas feiras regressando nos dias imediatos obede- 
teido o horário dos dias supracitados e sob prefixo M R-6.

P R E F E IT U R A  M U N O C IP A L  
$  A T  A L

\ —  Diretoria da Fazenda —

DE

A V I S O
A Diretoria da Fazenda Municipal de Natal, avisa 

que, até o dia 31 de Março corrente, será concedido 
o abatimento de 10% a todo contribuinte que. de uma 
só vez, pagar todos os seus impostoá e taxas de &*er- 
elcio.

Avisa, outrossim, que gosará do abatimento de 
5%, todo aquele que pagar, até o fim do mês em cur
so, o primeiro trimestre dos impostos Predial e Terri
torial Urbano e Taxa de Limpesa Publica.

fám

PARIS — O estado dalma de 
um mis/ro assinante de tele
fone que, três noite: em segui
da, ás duas da madrugada, é 
repentinarmente arrancando do 
melhor de seu sono, deve ser 
realmente digno de lástima. O 
desgraçado estleniunha, ie- 
vanta-se, chega o fone ao ou
vido, direito ou esquerdo, t- 
ouve a indefectível palavra a 
perfurar-lhe os tímpanos: “ En
gano!” E’ de endoidecer. . .

A gama dos sentimentos, tão 
cambiantes, que The andam nal- 
nia vão do simples nervosismo 
aos paroxismos de uma verda
deira e mais que legitima cri
se de raí-va super concentrada.

O infeliz poderá explodir, 
mas o mais certo é ensaiar um 
passo de “ valsa” de S. Vito, 
ou de S. Guido, conto qüise 
reni.
' A esse proposito, observa
dores houve que registaram o 
seguinte: s e soas realmente
educadas, de requintada gen- j 
tileza e cortezia ao se verem!

podptdr paz e tranquilidade, 
ser má conselheira.

Poderá isco acarretar, paia 
a pessoa laisamente chamada 
ao telefone, a inspeção da sua 
linha alem,. da imposição de

usurpaçaopesada multa por 
de personalidade” . . .

Si r.ão acreditam, vejamos a 
divertida e reinadia aventura 
do dr. Mandeis. Observando o 
ilustre clinico -qUC o seu apa 
relho telefônico dava vlsiveis 
sinais de cansaço, ordenou ,-á 
sua empregada, a Charioíte, 
que discasse pai;a a telefonista, 
e deu-lhe um numero qualquer.

Tratava-se, simplesmente, de 
dizer á telefonista que o apa
relho não estava funcionando 
bem. E o sr. Mandeis pós o 
chapéu»c saiu a visitar os seu-; 
doentes, sem mais preocupa 
çèes, embora desconfiasse um 
tanrinho da Charlotte, uv;i 
raparigota lá da Bretanha tão 
simplória e ingonua ainda, r« 
cem chegada a Paris.

Maá depois de uns quinze
acordadas no seu primeiro so- dias. já se mostrava despacha- 
no. perdem de todo a “ linha”, ■ da e desembaraçada, e ia : e 
e flesandam a proferir veria í - a n<io bem de tudo. Atendia
deiros rosários de intprope- 

nomes feios e cabeludos,1‘iOS
no mais genuifío estilo napoli
tano . . .

Is.-O, á noite, porque de dia, 
segundo afirmam ainda os ob
servadores, as coisas -ão bem 
diversas, a menos que a insis- 
teneia . do interessado não se 
converta na pessoa taisamente 
cltau ada ao .teleforte, uni fator 
de impaciência. Em tal caso 
a cólera fria, de par. com um 
“espirito misti fica dor” , junta- 
mente com o simples desejo ué

ja uo telefone de maneira sa- 
tisfator a. executando as or 
dens recebidas cont pontuali
dade e zelo.

Depois de visitar os seus 
doentes, o dr. Mandeis voltou 
para casa. a 1.30 da tarde, < 
logo perguntou áfsüa èmpr - 
gada pelo caso dotgelefòru*. <

“ Oh! O telefone?”, res
pondeu-lhe a encantadora ra
parigota. “O doutor precisa 
ter. um pouco de paciência: o 
aparelho 
dozinho.

E ao d:zer paiavras tais, a 
fisionomia daquela bretãzinha 
ficou toda iluminada, tal a sua 
dedicação, e a sua fidelidade...

O dr. Mandeis sentiu cale- 
frios pela espinha dorsal... 
Que historia seria essa de res- 
íriadozinhos no telefone ?

— “Que estás dzendo, Char
lotte? Não pode ser...

— Mas.. .  diga-ir.e lá, meni
na. que é que andaste fazendo? 
Vamos, depressa!”

— “Ora, Yiz exatamente co
mo o doutor mandou que fizes
se. Disquei mais de vinte ve 
zes para o numero que o dou
tor me deu. E de todas as ve 
zes respondia-me a mesmo voz. 
dizendo-me que eu lhe estava 
perturbando o alntoço, que al: 
não era Estação Telefônica 
alguma, que a deixasse em 
paz... Mas eu sou “ finória” , 
t- tantas fiz que a pessoa que 
me atendia acabou confessando 
que era o diretor geral dos 
Correios e Telégrafos!... Ex 
pliquei-lhe, então com toda 
calma o que se passava com o 
le efone ’do doutor, ao que ele 
me retrucou dizendo que o te
lefone apanhara um “ resfriá- 
dozínho” . Bastava que tu 
“f-ervesse” o aparelho para que 
este ficasse curadinho da s;l- 
và. . : Si assim o diretor o dis
se, melhor o fiz: cortei os fios 
e coloquei o aparelho num cal
deirão de agua fervente, oridç 
agora está tomando o seu ba- 
nhp-maria... E’ tão ámavel o 
bonzinho o diretoi' geral... 
Fique'-lhe tão agradecida...”

Qua-se de um salto, o dr 
apanhou um resfria-' Mandeis apareceu diante d,

(Continua na 4a pagina)

EABMACIAS DE PLANTAO
Farmacia Natal, á rúa Ulis

ses Caldas — Cidade Alta.
Farmacia Dutra, á rua Ama

ro Barreto — Alecrim.
FILMES DO DIA:

RIO GRANDE — A’s 15,3* 
e 20 horas — “ Um Sonho e 
Uma Canção” , uma grande 
produção.

Preço:* Cr§ 7,20.
REX — A’s 15.30 e 19.45 — 

“ Obrigado, Doutor” , uma giar
de produ ão nacional de gran
de aceitação, com Rodolfo 
Mayer e Hebe Guimarães. 

Preço: Cr:$ 6,00.
S. LUIS—A’s 15.30 e 19.45— 

“ Ana e o Rei de Sião", com 
Linda Darnell, Rex Havrison e 
Irene Dunne.

Preço: CrS 6,00.
ALECRIM — 15.30 e 19.45 -  

“ Mascara de Sangue” , uma 
película italiana, com Rossa- 
no Brazo.

S. PEDRO—1530 e 19,30 — 
“O Mascara de Ferro” , u na 
película anjericana -toda fala 
da em português.

POPULAR — 15.30 e 19.30— 
“ Adorável Engano” , policial, 
e a Ia serie de “Flecha Negra” 
PAGAMENTO NO TESOURO 

FEDERAL
O Tesouro Federal pagará 

dia 28:
Pessoal Titulado e Mensa- 

lista do.s Ministérios da Agri- 
cultura, Jnsriça, Trabalho v 
Poder Judiciário. 
PAGAMENTOS DAGUA

A Repartição de Saneamen
to de Natal, está avisando que 
a partir do dia 1° de abril pro- 
ximo. começarão as cobranças 
das Taxas Dagua e Esgotos, 
referentes ao trimestre de ja
neiro a ir arco.
TELEGRAMAS RETIDOS: 

Encontram-se retidos os se
guinte.- 'telegramas na Dire
toria dos Correios e Telegra 
lo -:

Anfiando Chaves. Rodrigues 
Alves 747; Augusto Severo; 
D. Bolivar Cardoso, Base Ae- 
rea: Bodüo; Clieja j ara Men 
lonça; Clecio Rua Sta. Izabel 
641; Dr. Cordeiro Lima, Ro
drigues Alves 670; Cand da 
Guerra. Sto. Anton;o 666; Del- 
íir.a, Rio Branco 83; Ester Ira
cema, Grande Hotel; Edinspe- 
tor Faculdade Direito; Esue- 
moz para Jo?é Barbosa de Oli
veira; Francisco Floramil Ai- 
tertir.o. Gonçalves Ledo, 677; 
Geraldo Marques: João Leoncio 
para Marica; ,Iosé Bernardo 
R. Joaquim Manoel 366; José 
Cavalcanti de Albuquerque; 
Joana, Rua 4 de Outubro 3; 
Luz a Aurora; Lcurival Viei
ra' Araújo; Maria do Rosário 
Dantas. R. Otávio Lamartine 
562; Dr. Moisés Coelho, Serv. 
Nacional; Maria Ramalho, Ro
drigues Alves 45; Molina; Ma
ria Augusta, R . Estrada Areia 
Preta 252; Maria Gama; Pe
pino; Palmira de Oliveira; Pa- 
laeio; Paradanto para Antonio 
Camara; Paulo Luz, Dr. Ba
tata 241; Romeu Silva Brito. 
Sind. Estivadores, R. Gaspar 
Viana 82; Togado; Maria Men
donça, Laranjeiras 40.
Registro Civil

Registro civil de nasci
mentos e Óbitos feitos no 
quinto eajrtorio — Alecrim. 

DIA 16:
NASCIMENTOS:

Arlindo Fernandes Vieira, 
nascido no dia 15 11 1937, fi
lho de Antonia Bezerra de 
Souza

— Valdecir Fagundes da 
Silva nascido no dia 14 7 1948 
filho def Severina Liberato 
da Silva;

— Venicio da Siíva. nasci
do no dia 20 12 1948, filho de 
Najr Francisco da Silva:

— Sonia Maria Barbosa de 
Carvalho, nascida no dia 30- 
7 1945, filha de Francisco Au-

igusto de Carvalho e Maria 
Barbosa de Carvalho

— Irene Leão Pessoa, nas
cida no dia 3 de março de 
1949. filha de Miguel Leão 
de Melo e Maria Leão Pes
soa;

-  Severina Ramos da Sil
va, nascida no dia 24 7 1939, 
filha de Severino José da Sil 
\a e Maria Creuza da Silva;

— Garpar, Palmira e Jo^é 
da Alexandria, filhos de Eli- 
na Benedita da . Conceição, 
nascidos, respeetivamente. em 
17 1 1937, 5 5 938 e 7 10 938. 
OBíTOS:

Maria Fernandes, com 1 
mês de idade, filha de Braz 
Fernandes e Maria Fernan
des;

— Maria Camila, com 14 a- 
nos de idade, filha de Cesario 
Antonio de Oliveira e Rai- 
munda Soares.

DIA 17:
NASCIMENTOS:

Maria da Conceição. Neel. 
Assis. Pedro e Dglvanira da 
Alexandria, filhos de Elina
Benedita da Conceição, nasci 
dos respectivamente, em 
28 2 940, 1 7 941. 4 8 942,
3 10 944 e 10 12 946.

— Gilvan Gurgel, nascido 
no dia 16 de março de 1949 
filho de Gonçalo Gurgel e 
Maria Enoi Gurge1.

Maria Cahitrino Alves, 
nascida no dia 15 1 1949. filha 
de Antonio CoJutríno Alves e 
Maria Cahitrino Alves.

João Caetano de Barros

Filho, nascido no dia 13 5 1944 
filho de João Caetano de Bat- 
ros e Sabína Caetano Barro*.

— Izaias Caetano Barros, 
nascido no dia 12 9 1948, fi
lho de João Caetano de Bar
ros e Sabinu Caetano de Bar
ros

— Otacilio Fereira da Sil
va, nascido no dia 4,9 1939, 
filho de Ernesto Fereira da 
Silva e Minefvina Maria 
Ferreira
OBÍTOS:

— Antonio Alves de Oli
veira, com 2 anos, filho de 
Antonio Alves de Oliveira t  
Maria Joel de Oliveira.

— Francisco Pereira, com 
4 meses, filho de José Perei
ra dos Santos e Julia Felipe 
Gomes*.

— Maria da Salete Camara, 
com 1 mes de idade, filha de 
Antonio Francelino Camara 
e Maria Nazaré Silva.

DIA 18:
NASCIMENTOS:

Maria Lucia da Silva, nas
cida em 16 3 949. filha de 
João Silvestre da Silva e Leo 
nor Odilon da Silva.

■*— Ismael Cavalcanti de Al 
buquerque Neto, nascido no 
dia 17 3 949, filho de Raimun
do Cavalcanti de Aubuquer- 
que e Rosa Varela de Albu
querque.

— Jaime Sinésio de Mene
zes, nascido no dia 72 1931, 
filho de Cicero Sinézio de 
Menezes e Maria Batista do 
Menezes.

— Enilde Maria de Olivei
ra, nascida no dia 6 1 1938, 
filha de Rosa Maria de Oli
veira.

— Vanda Alves Pereira, 
nasceu no dia 13,5 1949, filha 
de Odilon Ferreira e Terezi- 
nha Ferreira Alves.

— Luiz Gonzaga Cavalcan
ti de Albuquerque, nascido a 
24 de fevereiro de 1949, fi
lho de João Cavalcanti de 
Albuquerque e Maria Soares 
de Albuquerque.
OBÍTOS:

Clemmg Bernardo de Li
ma, com 5 meses, filho de A- 
droano Bernardo de Lima e 
Dagmar Bernardo de Souza

—■ Antonio Alves Arruda, 
com 8 inezes de idade, filho 
dt Raimundo Alves Arrucla 
e Maria Augusto Arruda.

— José Rodrigues da Silva, 
com 14 dias de idade, filho 
de Geraldo Rodrigues da Sil- 
■va e Maria Rodrigues da Sil
va

— Fernando Francisco, 
com 5 meses de idade, filho 
de Leonel Francisco e Neuza 
F: aneisco.

o *  m vr tm ts&gstv*
1.». que as perturbações e, 

motivas consomem as é- 
nergias humanas tão ra
pidamente como Qual
quer trabalho arduo.

2. . cjue os membros da Igre
ja Grega Ortodoxa, que 
são aproximadamente J20 
milhões, celebram o Na
tal de Cristo no clia 6 de 
.Janeiro. **

. que o atual rei do Egi
to, Farouk I, é o primei
ro soberano independe», 
•te que governa auuele 
pais desde a morte da 
rainha Cleopatra. no ano 
30 da nossa éra.

. que de toda a energia *- 
letrica empregada, por 
exemplo, numa lampada 
de sessenta watts, so
mente são transformados 
em lu« visível, sendo « 
restante perdido eip. for
ma de calor.

. aue na Espanha, lof 
certa vez representada 
uma peça teatral por um 
grupo de ciganos comple
tamente analfabetos; e 
que, para esse fim, foj 
preciso que vários fun
cionários do teatro, du
rante longas semanas, les 
sem cem vezes a peça 
para os atores, que aca
baram decor-ndo a tre. 
cho por trecho.

.. que a densidade dos ga
ses estelares é tão dimi
nuta que. ima^inandn-se 
um tubo com três centi. 
metros de diâmetro e 75 
milhões de uuilopietros 
de comprimento o oual 
st tstendeVia da Terra a- 
té a estrela Sirius, numa 
distancia de niais ou me
nos nove anos-luz, em *o 
do este fantástico tubo 
cheios daqueles gases se 
encontraria acenas um 
décimo de grama de su
bstancia, ou seja o ecui- 
valente ao ar contido 
numa caneta-tintcíro, . ,



)

QUARTA PAGINA niAKio nr, n a t a l 26 DE MARÇO D f 1»f?

Iniciada, ontem,.a Sema
na do Moço Espirita

R 'r e u n i ã o  na T. E . ‘"Maria da
Penha”--0 programa de hoje

■ Teve inicio, ontem á noite, 
na séde <ía Tenda Espirite 
“Maria da Ponha", a soleni
dade de iboftar» da Sen.ma 
do 'Moço Espirita, presente 
representações de diversas u- 
gremiações espirita» 'da . api 
tai.

Discursaram., de inicio, o 
jovenv Airtoti Viana. sra. Zil- 
da Alvarenga e Sebastião 
Macedo, sobre o movimento 
de fraterhização que envolve 
os espiritas neste instante, 
por todes os recantos do Bra
sil.

Ainda, usaram da palavra 
o jovem Ismael Neves e o sr. 
Sebastião F-elix dc Araújo, 
presidente da T. E. "Maria da 
Pcnha V que se congratulou 
com os vneços espiritas do 
Rio Grande do Norte pelo 
movimento que ora realizem 

. no íentldo de maior propa
gação’ dos Evartgelhos de Je- 
stis pela palavra e pelo èxem 
pio .
O PROGRAMA PARA HOJE

EAMANHA
Para hoje á noite, está mar

cada stssão na sede <lo Cen
tro Espirita “ Paz e Luz” , em 
Lagoa Seca, estando escala
dos ’os oradores: Jovem Jos 
Roque Martins, sra. Amélia 
Viana' e sr. José Augusto da 
Costa.

Amanhã, o programa obe 
decerá á seguinte escala: pe
la manha, ás 8,30 horas, ca
ravana partindo da séde da 
Federação Espirita, no Tirol, 
com destino á Detenção de 
Natal; á tarde, visita aos es
piritas de Macaiba, partindo 
os caravaneiros ás 13 horas 
da Praça “ Gentil Ferreira" 
no Alecrim

\ FINALIDADE DA 
S. M E
Sobre as principais finalida

des da realização da Semana 
do Moço Espirita, a Comis
são Promotora desta dirige 
aos espiritas potiguares as 
seguintes palavras:

“Espiritas tio Rio Grande do 
Norte.

O Espiritismo, como sabeis, 
não visa como ponto de dou
trina o combate a nenhuma

i religião, pois, cte, pelo coa- 
j trario, veio nnir as religiões.
| üo que.elas possuem de har

monioso t  dc iluminado, pro
curando mostrar aos homens 
que todOS são irmãos í  que 
se devem atnar■prtecipuanirn- 
tc, toldrando-se uns aos ou
tros,' perdoando, entre si, a-, 
faltas e as ofensas.

O Espiritismo, portanto, è 
a continuação do Cristianis
mo. e como tal êle tem de set 
exemplificado pelo Amor < 
pela Tolcraneia. MmniOanò.; 
na consciência de íòdos quan
to lhe bebem os ensinamen
tos sublimados a razão es
clarecida e a fraternidade co
mum.

Sçr espirita, portanto. é 
procurar domar ás suas má-: 
inclinações, corrigindo « «
próprio e não procurando ve 
os defeitos alheios, em con
sonância com aquela lição d; 
Jesus:

“Quem esíiver sem pecado 
atire a primeira pedra” .

Assim, os moços espirita 
que serão, no futuro, es ,os- 
aos continuádores na Scára. 
Itarciecista, precisam estudai 
e compreender mais e me 
ihor cs ensinos sublimés • dc 
Evangelho do Chisto, para 
que, no amanhã que se apro
xima, possam, em verdade 
exemplificar o Cristiauã.no.

Incentivar, portanto,: no 
moços o gosto peio estuda d, 
Doutrina Espirite á luz do. 
Evangelhos — eis a finalida
de primordial da Semana d.- 
Moço Espirita — procurando 
dar uma oportunidade a ca. 
da jovem para que possam 
lissrríar dos seus estudos *• 
•onhccimentos a cerca do que 
eomprepndèram no apreadi 
zada espiritualista.

Assim, cabe a cada espiri
ta dar a sua contribuição d<- 
hoa vontade, para que, nãc 
• á cs moços espiritas, mas tá. 
tos os necessitados de Luz c 
3c Amar, possam receber- al 
ço de mais cspirituosjx o ver
dadeiro do que as rv %sás vãs 
e pueris da vida material.

Jesus, sempre o Mestre e e 
Pastor”.

a> A  Corrirsão Promotora 
da Semana do MocoKspirita.

U  n  t e le fo n e  e m . . .
t Conclusão da 3® pag.)

D retor Geral dos Correios e 
Telégrafos da Republica Fran
cesa e desfiou diante dele o 
rosário dc suas desventuras. O 
Serviço dc Investigaçcjes foi 
■j osto a par do assunto e den
tro de algumas horas o “ nnsti- 
f-cador” foi apanhado:

— “ Que querem os senho-' 
íes?” invocou ele em sua de
fesa. “ A’ hora sacratissimp do 
u.ru almoço, uma vozinha fe
minina, totalmente desconheci
da toca p!ra mim mais de trin
ta vozes-em seguida... Eu já 
e-tavf, “ por conta” , quando ela 
mc replicou o que havia com 
o telefone dela.. . Eu nada ti
nha, que ver com o “peixe” , e 
exphquei-lhè que ela é que me 
estava incomodando, que eu 
não era telefonista algum, que 
mc deixasse em paz, pelo amor 
dc Do s! Mas a diabinha sem 
I re a insistir-! Como aquela 
nora recebo teletonadas qu 
me interessavam, porque tra
tam de negocios via-me obri
gado a atender sempre ao te!e 
foncj, sinão -eif tera desligado 
o aparelho. E sempre a mes
ma vor esganiçada e inquir:- 
dòra. Lcvanrei-mc da mesa 
mais de trinta vezes. Que fu
ram os senhores em meu lu
gar? Que cutreria:» que e-i 
i-esse? Ora bolas! Para ter 

paz e comer tranquilo, vi-me 
o r gado a dizer-lhe, finalmen
te. que eu era o diretor geral 
rios Correios e Telégrafos. Se 
fosse preciso, teria dito qu.1 
era o ministro da Viação, o 
presidente da Republica, o 
“ bey” de Tunis, o “shah” da 
pérsia, o “ maharadjah” de 
Karputa a, s. m. britan ca. o 

ar de Todas as Rusias, o I)ia- 
I j o Tinhoso que a carregus- 

p'ros quintos dos inferno'! 
é não podia mais! Cheguei a 

“ bahçar” b proprio Jod! Qr'e 
queriam os Penhores que eu 
fizesse ? ■? ?

Era de ver o gesto e a cara 
do r.osso herói! Tinha carradas 
e mais carradas de boas ra
zões. o pândego, mas se bem 
cantou, não entoou porque, por 
iiuí" qiu- fizesse e dissesse,

lão teve outro remédio senão 
agar a pesada multa “por 
ibuso de personalidade” , atem 
i suspcnãão da linha por três 

meses! * t •’ %H
quanto á historia do telefo- 

•e envjóanho macia, r.ão entra- 
a r.a minha cachola que essa 
; pevitadá rapar gota da Bre- 
iinba r.-;la acreditasse tão pia- 
iient.'... Na verdade, cra 
-•-.cito boa t não podia haver 
melhor.

(Copyright da Agencia Scoop 
dos Diários Associados)

,o ConiíTf io c ao 
Publico

C A S A S

ALUGA-SE a casa na praia , 
do Areia Preta, de propneda- ’ 
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

1 ratar com Madruga na Ca 
mara Municipal,

mi-nova, pneus balão por Cr$ 
3.500,00.

Vêr e tratar no Studip C*» 
ta, á Rua ..Presidente BancUs- 
ra, 410 — Alecrim.

ALÜGAM-SE duas conforta 
veis falas seivindó para con; 
sultorios, escritórios dc rcpie- 
sentaçCeg, á Rua Uliss%s Cal
das, 116, 2o andar, Edif cio 
Progres o. Tratar r.o Banco 
do Povo S A, nesta•

VENDE-SE o Bav BoíèGí, 
instalado fi Av. Rio Branco. 
669, junto' áo Grande Ponto. 
A tiatar iio local a qualquer 
hora.

D I V E l t S O S
jVENDEM-SE 1 ludio Phi

lips, 6 valvulas por Cr?.......
1.6(10 00; 1 bicicleta Royal, se-

YENDE-S'E ou permuta s*- 
por automovèl bu jeep, dPu. 
casa,# reeentemente construí
das no baixio de Lágoà Seca 
sitas á Av . "Àristides Lobo u». 
457 e 459. pFoximas á pavaíu 
de, ônibus.

A tratar <*om José Linhares 
á ' rújj Cel. José Bernardo n'-' 
1 0 0 2 , foae 21)99, ou com ÜL- 
ceu de Melo' Horta, á rua Jaa-) 
Pessoa n° 270, fone 1378.

O primeiro resind

A g o r a  ê t a r d e ... mas,
para quem salta em picinas 
vazias há Gelol. Contusões, 
luxações, entorses, dores 
nevrálgicas e reumáticas, 
encontram alívio pronto com 
aplicações de Geloi. Gelol 
estimula a circulação e í-etem- 
pera os músculos fatigados.

A DOR LOGO PASSA QUANDO 
SE PASSA GELOL

UM PRODUTO 1)0 LABORATÓRIO LICOR DE CACAU XAVIER S. A.
JOTA V £.~Propajanda

0 p e rip  das perseguições religiosas
Trezentas mil pessoas reu- 

viram-se na praça de São 
,'edro, a fim de ouvir a pala- 
ra do Sumo Pontífice, numa 

demonstração’ de firme apoio 
ioL catolicós italianos á açao 
la Igreja em defesa do car- 
ieal Mindszcnty, julgado e 
condí nado por um íributial de 
BudjVCst. _ .

Essfes manifestações vem 
repetindo-sc pelo mundo m- 
eiro c aqui entre nós tiver am 

íob a direção do cardeal-ar- 
ebLno d. Jaime Camara, ex

traordinário brilho. A presen
ça do .proprio presidente da 
Republica nesse ato dc pro- 
■esto' e reparação basta para 
testemti.il x o aanUmcnto in 
dignado do povo brasueiro 
diante do cxmel atentado a 
liberdade do santo miniilerio 
sacerotal praticado pelos ver
melhos hungaror.

Pio XII falou aos catolicos 
U> Roma. mas a sua palavra 
, riuiu-se de falo, nao so aos 

trezentos mil fieis qwc se a- 
lomeravam na grande praça 

'•dad

DECLÁRAMOá que, nesta 
ia data. transferimos o s  nos 
:os escritórios a parte dos 
nossos estoques de peças ( 
aecessovios p s i  a u t o . i t «o v g i s

nar;: o nosso prédio, s; to a rua
Teotonio I reire n- 218. desta

católica do 
LetsiiVis

cidade, ao mesmo tempo -a"o 
vendemos ao sr. Colombo C:- 
rilo da Silva, o restante das 
mercadorias Ford e Chevro
let, existente no nosso anti 
go ’eí tafc-elfecimento comercia! 
á Avenida Tavares de Ly:■ 
n° em cuio local continua
rá dito senhor a comerciar. 
Informamos outressim, que 
continuamos com i  nossa re
presentação da CHRYSLEr" 
COR -- OR ATION como dis
tribuidores "DOD.GE e, ia’ 
endereço mencionado, 
inteiro dispor dox nossos a- 
migos e clientes.

Fernandes & Cia. 
i Reconheço a firma rupra 
1 de Fernandes & Cia., do pr-> 

prio punho ri.o socio Jos-ó 
Fernandes Sobrinho.

Notai, 24 de Março de 194 ) 
Fm testemunho AA A. éa 

verdade.
Antanio Aniidii» de AzcveUo

Tabelião Publico

joçam  Z Y R -5  
Radio Potí

Reeleito Comisr 
são de Legislação da 

Camara

mas a com u me 
muntio irrieno a ■ .
milhões de çatolicos do uni
verso M-c errou o Papa que a 
perseguição movida a Igre.ia 
nos paises «atentes da Eus- 
Ma que se encontram sob c.o- 
minio bolcheyique escravisa- 
dos á vontade é aos m.teres- 
SoS de Moscou, não resulta 
de uma ingerência indevida 
»m negocios políticos alheio., 
aos deveres dos sacerdotes e 
dos seus bispos.

Em nenhum caso se verili- 
cou ir so. Nem na Iugoslávia 
r.crn na Hungria. Ccmo so ve
rifica presentemente na Bui- 
garia' com o processo que ho
je sé abre contra quinze pas-’ 
tores protestantes, acusados 
de espionagem a serviço de 
uma poleneia es:rangeiía. üs 
biscos e sacerdotes apenas 
defendem os direitos da Igre- 
r.j e do povo quando recla
mam des governos opiessoies 
liberdade para o exercício do 
seu ministério.

Então será crime exigir que 
os padres eduquem os jovens 
que querem frequentar as 
escolas religiosas e lutar con
tra o ato ditatorial dos go
vernos totalitários que fazem 
o monopolio do ensino a fim 
de corromper o espirito da 
ju- entude e alicia-la aos. inte
resses cias suas doutrinas ma
terialistas e pagar? Poderíam 
cs bispos e sacerdotes católi
cos diante de semelhante 
gressão não só aos principioa 
como ás prerrogativas í 
darr.entais da Igreja?

Se o fizessem trairíam

31-imàz da Hungria, herdeiro 
resuntivo da catédra de São 

riedro, evidencia que houve 
ir.more a resistência determi- 
.-.c-.dã pe.’o cumprimento es
crito do dever.

Em nenhum desses proces
sos so verificou a culpti vtrx- 
cu.ida aoç réus e as “confis- 
5Ões” l sempre falsas, arranca
das por métodos de torturas 
que os tempos medievais não 
conhecem, como salientou 
Pio XII na sua oração de do
mingo. demonstrando a «» - 
tu ve oo da trama urdida para 
perder as vitimas.

O Brasil pela totalidade da 
sua imnrensa, na palavra do 
seu gevj. rno, pelas expressões 
meis autênticas dos teus ho
mens públicos deu ao Santo 
Padre o consolo da sua solida
riedade neste momento &n- 
gustioso para o seu coração. 
Anteciparr.o-nor aos pvopm.t 
romanos nesse testemunho d 
opóio. colocando-nos assim co 
mo á primeira das nações ca
tólicas da terra, ao lado rio 
Pastor, na hora em que a '•m- 
pieriocle procura attrr )o no

í.rtasawüw:**
coração.

Sabefnos que todas1 as ma- 
jinações. do ateismo verme- 

iho não poderão prevalecer 
.entra a Igreja, como não pu 
rierãm no passado, desde Ju- 
li-.-no,' os. impios e os apósta
tas que têm cvcntualmonte 
exercido o poder. Todos de- 
sanareceram na voragem do 
temno, alguns arrependidos 
do erro praticado como Bis- 
rr.ark c * outros destroçados 
por aquelas mesmos que os 
sustentavam na perseguição.

Como já acentuamos antea.
} perigo de atos de insania 
como é esse do julgamento do 
Cardeal Mindszenty, verdadei 
rc dcsjfio.á consciência li
vre do mundo, não é de que 
os inimigos de Deus triunfem, 
m a s  o  de que estejam nesta 
fase rie loucura, preparando, 
em escala maior, um ataque 
aot povos democráticos.

E’ principalmente como ín
dice de uma mcníhlidadc bé
lica, cega a ledas as eviden
cias :1a razão que as agressões 
á -Igreja devem -ser conside
radas.

Coiíiunismo e liberdade

RIO, 25 (Meridioral) -7- A
comissão de legislaçso da 
Camara rèeíég-eb os sr:-. Cas
telo Branco e Paulo Saraza- 

, te, para a presidenqji e vice- 
I presidência, respectivaniénle.

de que se acham investidi 
do poder que o sacramen 
ria ordem lixes conferiu. U 
exame severo e imparcial d 
processos movidos nos piise:

padres católicos culmina
nu prisão o condenação-

(Conclusão da 2a Pagina) j carazés dc empreender a 1:-
debate se travou c-nx torno dx j - re pes .ui. a da verdade por
possibilidade de considerar-se õue já '-concordarau:.’ de ante
a lil ação do Partido Conxun.s- mão c-ni aceitar a verdade que
ta como “opinião particular1’ o jiailido decretai-. Entretan
e da cox-çatibilidade de:sa fi to a proteção de uma piocuia
liação com os livres ditames da objetiva da verdade é a unic-a
consciência. Por :n 'o :  a, aj razão da 1 herdade de cátedra j
congregação da Faculdade c o £c um professor se colocar nu t
Gonsciho daeUrúvcrs dacle ma n.a posição c> :e o orce a abam
nifestaram sé pela r.emtva. ■'clxar a verdade objetiva n- o
Dc acorde com o i.rof.. Snx th. pori rá mais protegê-l.x e so
o diagnóstico mais ju ro lo o tornará um fiolador da liber
do ív . Raynxund B. A’.'em 1 dade de lútedra. Isto é eviden
retor da Uniyorridade que ti - te embora r.ão o seja pare

“ A liberdade de cátedra a gente, cuja irentalida-
c-onsiste ic"xi ma s do que ie rie’xa de ver que a llberda
ausência de constrangimento !e só nede ser .exercida d.en-
fôfcra o professor rola institr. - ■«o dos rrin.cipios da 1 herda
ção que o contrata, r.xig" de. :T lógicair ent-e i.upo. sive!
u.x n ausenc a dc re tr:o.c' e.ieear cs privilégios 'd{t liber
oue ihc cejam impostas relas dade e aceitar para si mesmo
suas filirçcfs políticas, po o- •uma condVão de escravidão in
dogmas que possam pertumar telectual. A extensão em que
n l vre pesquisa, a honra e a a i esqhisa da verdade ó per
integridade ao cumpria'ento vertida 1 e'os comunistas pode
dos seu-: derignios políticos” . so. : abalixxeiite demoiistrad:-.
E’ Csso precisarncnte o .xuclco i clq orientaro do partido nc
do problema. Os c-o.iunsta •iar.ipí da genetica. E:r obetn-
áfeefan-' •"<> seu direito á liber oncia á ■ ordens d-x Politiiarro
dade pe soa! embora renun J cs com •-•'listas do mundo intei-
ciem á sua liberdade pessoa' ! ro tíni s’do forçados a enguAi
enx beneficio de unia organi . sem dãeussãa as teorias dc
zarãp totalitária. Mostram-se cientista soviético Lyftnko
rompíètamfente ilógicos em npe centrarias aos fatos de quarc

f lar para os “ ditames da Cons ■ toda a ciência da genética, in
3 cienca” , quando concordan clusive a importantes contri
s • . ̂ em subordinar a consciência i bu;çlbs anteriormente feita
 ̂ uu y linha piartidaria. Sao in p..i ilu,.lixes biólogos iuviéticos

(Conclusão da 2a. pag.) ;
-da democracia passa por ci
ma desta agressividade. Evi
tar o cntreVero, ou seja ca
minhar para o candidato de 
compromisso, torna-se de u- 
ma evidencia irresistível co- 
mo medida para desastre que 
se deve afastar.

Até 1945, tínhamos uma de
mocracia insolvavel. Sua: 
çlissenções intestinas eram 

' tão rudes que a todo momeft- 
to as paixões acesas precipi
taram intervenções nos Es
tados, ruptura de mandatos 
de congressistas eleitos, e'ou 
tros golpes dessa natureza, os 
quais punham em cheque a 
solvabilidade das instituições 
Apareceu um presidente não 
permitindo que se agitassem 
esterilmente os cidadãos, nonx 
que- se alimentassem contro
vérsias suscetíveis de desmo- 
xxalizar a ordem constitu.cio- 
nal. Porque fez «essar ò em
bate exaltado das facçõesi o 
atual chefe do executivo cc- 
tneçou a oferecer validade za 
nossas tenues doutrinas de
mocráticas. Fortaleceu, como 
mnguem, a unidade nacional 
graças a essa política intern: 
le coligação. Aumentou o no 
:o ativo civico. O have'r repo 
xlicano incrernerttou-sa com 
xa. era dos saldos demoCraL 
cos de ‘Rodrigues Alves < 
iVencesiau Bràz. Todos c 
:hoques evitaveis foi'anx apa 
rados. Fechou-se a era do. 
xonflitos partidários, prove 
xados pela i.nadaptabilidadi 
ios políticos ás normas co
muns da democracia.

Duas minorias facciosas, d 
São Paulo, tentaram fazer ro 
lar sobre esta atmosfera azul 
i aspira! sinistra da ijxter 
venção. De Constituição no 
bolso, aguardou o presidente 
o julgamento do Senado. 
Mas este também não traba
lhou “ á rebours” . Posta na 
vertente do plar.o inclinado, 
a maioria senatorial recusou 
a medida interVencionista,

sé aproVâda significaria 
neco do estacei o do rsg:

declarações dos governadores1 
recolhidas peles "Diários As
sociados” . o sucesso da ftirmu 
la presidencial. Todbs ou go
vernadores todes os homens 
de responsabilidade querem 
o' candidato supeivpartidario. 
Sua escolha significa, auto
maticamente, a impossibilida
de dos1 agressores da ricx'o- 
cracia de se mexcrém. A cr
eem constitucional será pre
servaria por mais quatro ol
hos, “ sanseou? ferir” . Vito
riosas no primeiro “ round” , 
as forças democráticas x te
rão n:tci:uentx no segundo.

PREÇO 00 DIA 
CR.$ 0,80

as rso 
vn-terior

A Diretoria do Trafego 
Telegráfico do Departamento 
dos’ Coreios «  Teíégiafbs, Te 
cebeu do. interior do Efetido 

• -as i-seguintas’ noticias de rs- 
vsrr-o: .

Papari, 47innx: Ale;- ndi
102 mm; Punátis, ;5t,r.m:..VL5.i.
dos Ferros, 31mm. 
muita chuva; Martins. U)r,p 
rizal, Demetrio Ierros. E<j 
Patu 'e Augttrto . Süve-, o, 
12mm: e Angicos, 23 rtiro.

r  , ‘
•ii.

P E Q U E N O S  
S E G R E D O S  
D  O  M U N D O

MtOGRESSO DA CIRUKGT.V 
XO BRASIL — O SIÂO í; 

O COMUNISMO — A 
VITAMINA 0-3

Vimos agora, pela serie dc

Publico
Tendo os srr. Fernandes 

Cia., desta praça, que comer
ciam com peças e acesorio-* 
de automovêis, tcánsferido 
seu estabelecimento pai x a 
rua Teotonio Freire, n° 213. 
comunicado ão publico e acs 
comercio que tendo adçunn- 
do parte do estoque dacuelx 
firma, ireí nxe estabelecer r,x 
antigo ponto daqueles < - 
mcrcia.nt.es, á Avenida Tava
res de‘ Lyra, n° 32. ixesta
pitai, conx o mesmo ramo d x 
negocio e onde aguardo ai 
preáadas ordens dos meus 
reguezes.

Natal, 22 de mareo dc 1949. 
Colombo Círilo da Silvu. 
Reconheço a firma srapr.s 

de Colombo Cirilo cia Sii v ■ 
Natal, 24 de Março de 1940. 
Em testemunho AAA da 

verdade.
Alunio Cunha de Azevedo
Tabelião Publico subst°

Nestas condiçSes, pode se per 
nxitir ciue um comunista ensiii 
Biologia, em no.re da liberda
de intelectual? Afinal, frme 
ra:r>se idéias claras sôbr • o 
comunismo e a liberdade e o 
povo dos Estados Unidos devo 
:,eiitir-se grato pior isso.

As VITAMINÀS autiganieut.e 
descobertas parecem tão i r  o 
conhecidas que-ninguém pedra 
era esludátlas. Énty^fanto. d 
cieiiiistas franceses, os pvofesso- 
:c-s Léon VelUiz e Gastou ^A- 
nxiard. segujido informa a AFP. 
acabam de realizar pesquízas a 
respeito cia vitamino "D -2 ” . c ;- 
nhecida também . como vitami
na anti-i aqud.ca ou CiricifcroL 
Conseguiram eles úescobvn que 
imediatamente antes no Cn.ci- 
íerol ha um elemento súplemen- 
tar que cies cienonxiixaram pic- 
Caleiferol", Obsçrvaram que o 
pre-Calciíerol tem relação cie 
equilíbrio com o proprio Cal- 

| ciferol a qúe. na temperatura 
! do corpo humano, a mistura 
i cm equilíbrio Coutem aproxl- 
' maúamentc 15 por cento Cie pre- 

Calciíérol. Ao serem ap •Cconta- 
:íos esses resultailOs ú Acade
mia. foi salientada a exh ema 
importância, para a f:siolog<a, 
da', ação aixti-raqiiiLca, ó que

• deverá determinar novos eStu-
* dos á lu? cia descoberta > c Vel- 

luz é Aniiard.
O prol. Maurício Ou-im. do 

InStituto Osvaldo Cruz, rcali- 
;oà„ a convite cia Universidade 
ie Harvpíd, urna costíerencia 
■onx projeção ciè filmes execu
tados no Brasil pelo Instituto 
Nacional rio Cmema Educativo, 
..obre os seus processos origi
nais de esterilizações das salas 
dA»operação e técnicas asepti- 
cas de operações sobre o estõ- 
mago e o intestino.

Em enlievibta concedida ao 
diário francês "Le Monde” ,, o 
Mimsteiio das Relações Exte- 
rioèresf de Sião. Príncipe Pridi 
Debyabons. manifestou a deter
minação de seu pais de se de- 
ícuuer por iodos os meios, con- 
L ci comunismo. Eembrou o 

i desassossêgo reinante nos paí
s e s  vizhshos — Snnian.a, Ma- 
laia e Indochina. “ Ao mesmo 
tonm.o que pre-tendemos man
ter-nos fiéis ao Liberalismo tra
dicional da monarquia consti
tucional de Sião, nosso reitu» 
deve defender-se rontra a *- 
meaça comunista", ___
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Crônica social Amanhã, Âtletico»Iversus Seridóá tardeVIOLONCELISTA ÍTALO 
BA BINE

Ítalo Babine realisou quin- 
ta-feira no Carlos Gomes o 
spxto concerto da Baeiedade de 
Çultura Musical. Da sua exe- 
cuçíjo .licou plenamente satis
feita a assistência. Muito jo
vem áind-i sãj meíecldos, rc 

t mente,‘w elogios que estão loi- 
nandj promi&sar amente ga
rantida a sua carreira. Veriii- 
ca-se que o prêmio de viagem 
que lhe dou o governo de Per- 
nusnbuco para um curso de 
aperfeiçoamento na Europa te
rá a dê  i ia recompensa. Íta
lo DaYne honrará essa missão 
de -.11* com o estudo e o talen
to reunidos num grande e uo- 
bre ideal..'•* ' $-m*í

Antes desse encontro com os 
mestres de Paris, o violoncelis
ta conterrâneo veiu visitar sua 
terra e «lemonstrar-lhe em pu
blico que. poderá contar com 
mais um musieista diguo da 
sua admiração. ítalo atua num 
plano de destaque na Orques
tra Sm onica de Pernambuco 
o foi seiista na Orquestra Sin
fônica Brasileira quando este
ve ha dois anos no Rio de Ja
neiro. f to esses passos da sua 
profissâ > que o apontam para 
■■utras esferas mais altas, pa- 

nirna responsabilidadesra outras 
mpis expressivas.tf *

O concerto de Itnlo Babine 
abrangeu os çompos tores mais 
eminentes das musicas classi- 
ou <> conteqtporanea. Apezar 
da alteração de sua saude nes
tes últimos dias e de um de
sarranjo no arco durante a exe
cução do concerto, foram ple- 
namente mantido; o brilho e a 
■segurança com que o recita- 
lista se impõe ao aplauso dos 
que têm autoridade para iden
tificar os valores na interpre- 
çüo, na intensidade e na técni
ca. No programa incluiu uma 
composição sua, um “Noturno", 
que ficou muito bem entre o 
“ Minueto" de Haydn e "Re- 
quiébros” de Cassado. Ligia 
Bezerra, que o acompanhou no 
piano, compartilhou merecida- 
mrnte da magnífica aprovação 
da numerosa e ilustre assis
tência .

DANILO

0  PRECEITO DO DIA

ELOGIOS PREJUDICIAIS
Iíá pestoas que, mesmo nu 

presença da tr ança, fazem-lhe 
grandes elogios á beleza ou á 
inteligência, assim lne dando 
prazer c agradando. Não pen- 
sám, porem qüe a estão tor
nando presunçosa, futil e che a 
de si, porque, com tais louvo
res, também lhe insuflam or
gulho e vaidade e incutem ex
cessivo amor de si própra. 
Acertado seria estimular-se á 
l.onestidade, a operosidade e o 
altruísmo, real; ando as inicia
tivas e açces dignas, uteis e 
generosas.

Em \cz de louvar os dotes 
fisícos das crianças, gabs- 
ihes os boas atos de traba
lho, o amor do próximo e a 
honradez. — SN ES.

NÚPCIAS
Consorciaran -se ontem nes

ta capital o sr. Milton Evan
gelista do Amaral, funcionário 
da agencia local do Banco do 
Brasil, e a sita. Maria das 
Graças ifearinho, filha do sr. 
Eíau’ Bezerra Marinho, indus
trial em Goianinha, e sua es- 

oea, Beatriz Barbalho Mari
nho.

A cerimônia, religiosa, com 
efeitos civis, foi realizada ás 
17s3z, na igreja de Sta. Tere- 
zinha, no Tirol, oficiando o pa- 
dre Ulsses Maranhão. Duran
te o ato a srta. Terezinha 
Brito cantou a Marcha Nupcial, 
dt- Mendelshon, e a Ave Maria, 
de Goanod, aeon unhada ao 
órgão pelo prof. Pt J > Duarte.

Serviram cte -padim os no 
religioso, pelo noivo ■> sr. 
Aristides Barcelos, gerente da 
agencia do Banco do Bras.i, e 
esposa, isolda Barcelos; pela 
noiva, o sr. Derval Bezerra 
Màr.nho, alto funcionário da 
Delegada do Trabalho, e espo
sa, Maria Enilda Marinho. No 
contrato civil, foram testemu
nhas, pelo noivo, o sr. Jeová 
Lins, funcionário do Banco do 
Brasil, e esposa, Arlinete Lins; 
pela noiva, o genitor, sr. Esau’ 
Bezerra Marinho, e a av; pa
terna, Maria Bezerra Marinho.

A rec-ep;ão aos parentes e 
pessoas das relações de ami
zade dos noivos foi realizada 
na rua Felipe Camarão 544, 
onde foram servidos doces, 
iguarias e bebida’s. Dentre os 
presentes anotou a reportagem 
as seguinfes pesosas: dr. Oto 
Marnho e esposa, Cicero Viei
ra de Melo e esposa, madame 
Maria Nazaré Vieira Azambu- 
ja, José Marinho, Jamil Calife 
e esposa. Mirinha Marinho, Ro
berto Dantas, Nestor cie Al
meida Mprtinez, Manfredo Me
deiros. Neif Lauav e esposa, 
Elmo Pignataro p esposa, Ma
noel dos Re s Filho, dr. dosé 
Pedro Bezerra e esposa. Djal- 
ma Marinho, Aguinaido Barbo- 
lho Marinho Felix Marinho Ne
to e esposa, Zaira de Medeiros 
Marinho.

Os noivos foram muito feli
citados e pásiarão a lua de 
mel na Fraúi cio Melo 33. 
VIAJANTES

Industrial Luis Lopes Varela
-— Pelo avião da Cruzeiro, che
gado ontem, regressou do sul 
do pais, o industrial Luis Lopes 
Varela, que recentemente fir
mou com o Banco do Brasil 
vultosas operaçibs de financia
mento e credito que sem. duvi
da assegurarão resultados ain
da maiores á sua prospera e 
tradicional Uzina São Francis
co.

Reminiscencies do grande feito em Santiago

Os espinhos, as emoções e O p re É O  Novos chegará hoje
A  equipe de Currais

0 Efepcimentü de Oto V íe ira -0  melhor jogador, a melho o preiio com
x . j _ _ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  p i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i  __ x ___ ;  d e  interesse^Us_ mgVLSSOS

g r a n -

pai tida e o grande carrascc-Elogio a finalidade do certame
, RIO, 24 (Meridional) — 
Fato inédito na historia do 
futebol brasileiro, uma equi
pe nossa levantar, no estran
geiro, um campeonato sul-a
mericano. Por isso mesmo, 
cresce aos nossos olhos a gran 
de façanha dos juvenis que 
mediram forçam com chilerios 
e uruguaios e levaram a me
lhor. Scratches chilenos e u- 
ruguaios integrados de valo
res internacionais. Plenamen 
te justificada, portanto, a -a- 
legria e, alem da alegria, o 
orgulho de todos os brasilei
ros pelo grande feito dos ga- 
rotos-prodigios. Plena mente
justifidada toda e qualquer ho 
menagem que se preparar pa
ra esses jovens que elevaram 
bem alto o prestigio de nosso 
futebol. Não devemos esque
cer, porem, a participação 
direta e decisiva de Oto Viei
ra, o técnico e Luiz Vinhais, 
o super-visor e o homem que 
falava ao coração dos garo
tos. Mas íoi Cto Vieira com 
quem mais . conversamos so
bre a conquista sensacional 
do quadro de juvenis no Cam 
peonato Sul-Americano de A- 
Ai adores no Chile.
OS ESPINHOS, AS EMO
ÇÕES E OS PRÊMIOS 

Oto Vieira começa chaman 
do a atenção para a finalida
de importante do campeona
to sul-americano de amado

res, principalmente atenden
do o momento em que se çom 
bate a renovação de valores. 
S observa:

— . Essa vitoria do futebol 
brasileiro forçou a projeção 
dos cracks oriundos da juven 
tude brasileira. E veio provar 
de um-a, vez por todas, que 
um quadro de-juvenis, com 
uma media de 18 anos, pode 
medir forças com qualquer 
team categorizado:

— E até a vitoria final, 
muito suor e lagrimas, não?

— Sim, esbarramos em es
pinhos, Sendo que os mais

nato. Deu durante muito tem
po um verdadeiro “baile". 
Perdeu porém o ataque uns 
cinco goals, no minimo. E por 
falhas seguidas da defesa 
que se descontrolou de repen 
te. baqueamos.

—- Qual o jogador mais e- 
ficiente do nosso quadro?

— Valdir, sem favor algum 
Foi o “coração” do team.

— O mais espetacular
-— João Carlos, que, no ul

timo jogo, precisamente con
tra os chilenos, foi carregado 
em triunfo pela multidão, a- 
pós o belo espetáculo de bom

Está sendo esperada hoje 
nesta capital, ás 18 horas, á 
delegação do Seridó Esporte 
Clube que vem disputar sen
sacional confronto com  ̂ o A- 
tletico, amanhã á tarde, no 
estádio Juvenal Lamartine.

A exibição do quadro cur- 
i-aisnovensa vem sendo an
siosamente aguardada pela 
torcida natalense, principal
mente atendendo ao fato de 
que ha muito tempo não .e- 
mos uma partida de futebol 
nos nossos gramados.

selvagens cs que mais doiam, | futebol que oferecera.
eram os juizes. Autênticos 
carrascos dos brasileiros. 
Mas ainda este grande obsta- 
euio superamos, o qutí atesta 
o valor e .a fibra da norsa 
juventude, no futebol. E ti
vemos outros contratempos. 
Osvaldo, por exemplo, não 
se deu com a comida e por is 
so perdeu 5 quilos:

— E o jogõ mais duro?
-— Aquele em que empata

mos com os uruguaios por 
íxl.. Vale a pena acentuar 
á  proposito, que o penalty 
marcado centra os brasileiros- 
íão existiu.

-— A maior decepção? . . .
— Nos 4x2, ainda contra 

os uruguaios. Basta dizer que 
íoi a melhor partida que o 
quadro realizou no campeo-

. — Sobre a conduta dos nos
sos jogadores?

— Inatacavel.
— Qual a reação em face

c'a derrota frente aos uru
guaios? * .

— A que eu esperava. To
dos entraram no vestiário cho 
rando. Cabeção, por exemplr 
teve uma crise de nervos que 
nos preocupo,:.

— Esperava a vitoria fi
nal sobre os chilenos?

Sim. Vinhais e eu prepara
mos o caminho da vitoria. 
Robson no centro, foi decisi
vo.

O prelio inter-municipal de 
amanhã, portanto, marcará a- 
abertura da temporada pebo- 
listica do corrente ano que. já 
no domingo seguinte, 3 do 
abril, oferecer uma tarde d? 
grandes e novas emoções com 
a realização do sensacional 
confronto entre os campeões 
de Natal e Recife, América 
e Esporte Clube do Recife.

Tudo indica, assim, que 
teremos um inicio promissor 
com a apresentação, amanhã, j 
no estádio Juvenal Lamar 1-

ticano, derrotada espetacu
larmente ptír 8x1.

Para a reVanche, pois, o A- 
tletico: lançará um grande qua 
dro. onde Veremos Brigido, 
Geraldo, Ari indo, Valeriano, 
Selfes e Ppdro Humberto, au
tênticos valores do futebol 
natalense. ';

A CHEGADA DOS
CUURAISNOVENSES
A embaixada do cámpeão 

.sevidoense1 chegará, como já 
olssèmòs" ás 18 horas, presu
mivelmente. e será recebida, 
nas Quintas, por dirigentes 
do Átlptico; Saudará ali os 
\ isitahtesv .cm nome do ru
bro-negro, 'o prof. Pedro Ba
talha.

A delegação que vem pre
sidida pelo sr. Alcindo Go
mes,ficará hospedada no Ho
tel Bela Vista.

A RECEPÇÃO
A direção do Atlético, ha

via resqrvado mesas para a 
delegação-esportiva de Cur
rais Novos, na festa da boite

Numere avulso
m  0 ,8 0

ne, dos quadros do Clube A- do_ America, Transferida qua 
tletico Potiguar e cio Seridó > ra  apresentação no grêmio 
Esporte Clube. j rubr°  de Pedro Vargas, o ru-

O conjunto visitante vem j bro*negro- vem tomando pro 
precedido de justa fa r ■ 'nos videnejas afim de proporcio- 
campos do interior do Es:a 1 nar aos visitantes uma esta
do, com um vasto cartel de 
vitorias muitas das qua;s so
bre times de Natal, inclusive 
uma caravana rubro-negra
organizada pelo grêmio atle-

B r a s i l  x  E q u a d o r ,  n a  r o d a d a  i n a u g u r a l

ANIVERSÁRIOS
HOJE

Senhores 1 ?
. Isaac Seabra de Melo, re

sidente nesta capital.
— Kosemiro Leopoldino de 

Oliveira, comerciante nesta 
capita).
, — Otávio Pereira, motoris 

ta nesta cidade.
—- Otacilio Helio Pires Fer

nandes, funcionário publico 
federal. *
Senhoras

Olga Lamartine Paiva, es
posa do sr. Aureo Paiva, fun
cionário publico estadual.

— Anita Coriolano de Frei
tas, esposa do sr. Artur Co- 
riolano de Freitas.

Scbastiana Coriolano 
dos Santos, esposa do sr. Mel 
quiades Barbosa dos Santos, 
fimeionario da Repartição de 
Saneamento de Natal.
Jovens

JVÍaurjno Soares de França, 
residente nesta capital.

— , Nilton Alves Marinho 
da Marinha de Guerra Bra
sileira, e filho do sr. José 
Marinho e de sua esposa d. 
Dalila Alves Marinho. 
Senhoritas

Helena e Laura Moreira, 
filhas do sr Manoel Moreira, 
proprietário nesta cidade.

— Cornelia cte Brito Lima, 
filha do sr. Clovis de Brito 
Lima e de sua esposa d. A- 
nita rie Brito Lima.
Crianças

José. filho do sr José Fer
reira Batista Filho e de sua 
esposa eh Elina Ferreira Gal- 
vco.

— Marilene, filha cio sr. 
João Alves dos Santos, lino- 
tipistà de “A Repub'ira“

— Lenice, filha do sr. Jo
sé ( naves, inspetor de Imi
gração r.ésta capital, e de 
sua espowa d. Ktthice Barbo 
sa Chaves.

Clinica de Senhoras
— DO —

Dr. Eteivino Cunha

(ESPECIALISTA) 
Corso de aperfeiçoamento 

no Eio de Janeiro e 
São Panlo 
PARTOS

Doenças do Senhoras 
Ondas oltra-ccrtas, blstnrl 

eletrico, eletrocoag;a- ] 
lação etc.

Csnaer — Tumores 
CONSULTAS:

Das 16 horas em diante 
exceto aos. sabados i 
CONSULTORIO :

Rua Cel. Bonifácio, 222 
Fone; — 1082
RESIDÊNCIA ;

Roa Joaquim Manoel, 591 
Petropolia

No treino de amanha, dos brasileiros, as ultimas experiencias 
com Otávio, Nininho, Chico e Canhotinho

RIO. 26 (Meridional) — ; 
Com o adiamento da abertu- \ 
ra do campeonato sulameri- 
cano para o dia 3 de abril

proximo, a concentração do 
selecionado brasileiro, em U 
russanga, começará segunda- 
feira.

Nem sempre são ex= 
cessos de cerveja.. .

LONDRES, 25 (UP) — Os 
sonhos em que nos encontra
mos a beira de um precipí
cio, podem resultar apenas 
do excesso de cerveja. Ms; 
também podem ser avisos de 
uma grave moléstia. E’ o que 
afirma a Revista Medica bri
tânica. Diz ela que até hoje 
a ciência ainda não conse
guiu esclarecer se as pessoas 
encontradas mortas na cama, 
em consequência de ataques 
cardíacos, são vitimadas pelo 
peçadelo ou pela ingestão ex
cessiva de bebidas alcoólicas

Sifilis? Reumatismo? 
ELIXIR DF. NOGUEIRA 
___________________________1

tí-augurjrá ainda 
ísie ano a rodovia

CIDADE DO MÉXICO, 25 
#(UP) — Ainda este ano o 
México pretende inaugurar 
todo o trecho da rodovia 
parçamericana em seu terri
tório, desde a cidade de Jua- 
rez até a fronteira da Gua
temala.

Essa inauguração será fei
ta com uma grande corrida 
de automóveis.

LEIAM O 
‘Diário ide Natal”

Sindicato dos Empregados no Comercio 
no Estado do Rio Grande do Norte

SEDE — RUA JOAO PESSOA. 116 — Io ANDAR — NATAL 
„ Rí O GRANDE DO NORTE

I m p o s t o  S i n d i c a l  d o  e x e r c í c i o  d e  1 9 4 9

Pelo presente edital ficam convidados todos os Senho
res empregadores compreendidos nas seguintes categorias:

- tecidos.-ferragens e cr-tivas em grosso e á varejo, repre
sentações, bebidas c funi.i, perfumarias, armarinhos, seeçõcs 
iie molhados emprezas de minericr e combustíveis minerais, 
viajantes vendedores do comercio e práticos de farmacia, 
etc., a recolherem no proximo mês de Abril.- as Agencias do 
Banco do Brasil S A. o IMPOSTO SINDICAL, que será » 
descontado da folha de pagamento do corrente mês de 
Março,‘ devido pelos seus empregados no presente exercício 
e 1949 á este Sindicato, devidamente conhecido com báse 
territorial em todo o Estado do Rio Grande do Norte, pelo 
Ministério do Trabalho, Indu rtria e Comercio.

Em face do que estabelece o art. 580 e o paragrafo pri
meiro do art. 582 ,da Consolidação das Leis do Trabalho o 
calculo para o desconto dr. Imposto deve ser feito sobre 1,25 
(um e vinte e cinco avos) ou seja; divisão do salario do em - i 
pregado mensalista oor 25 dias.

E X E  M P L O:
Salaric Mcr.sal: 500.00 
Imposto: 20,00
Formula observada 
(500,00
---------: 20.00J

TREINO DE CONJUNTO
AMANHA
RIO, 28 (Meridional) — A- 

manhã, no campo do Botafo
go, o selecionado brasileiro 
realizará mais um treine de 
conj unto.

Otávio e Kinir.ho serão es
calados r.o comando do ata
que cios Brancos e doe Ver
des. Também Flavio Costa 
fará mais uma experiehcia 
com Chico c Canhotinho.

CHEGOU MR. BAKRICK
RIO, 26 (Meridional) — 

Chtgou ontem, de Londres.

rr.r. Barrick. O arbitro higis
vem dirigir cs joges do sul- 
americano de futebol., sonde 
possível que, já arranha, es
teja em ação,' dirigindo o en,. 
contro amistoso entre os qua 
dros do Flamengo e do Can
to do Rio, cm Caio Martins, 
A PRIMEIRA RODADA DG

CERTAME
RIO. 26 • (Meridional) — 

Ao que se anuncia a rociada 
inaugural do sul-americano 
reunirá os seguintes , jogos: 
Eolivia x Peru’ na prelimi
nar, e Brasil x Equador, r.o
encontro principal.

dia agradavel. Possivelmen
te, cs jogadores do Seridó 
serão convidados do Atlético, 
para a sessão cinematográfi
ca, amanhã, no Rio Grande 
durante a exibição do filme 
”Um Sonho e uma Canção”.

Na estádio Juvenal Lamar- 
tine, antes de ter inicio a pe
leja,, o. sr. João . Minho sauda
rá a delegação do Seridó Es
porte Clube, oportunidade, 
também, em que será ofereci 
da uma ílamula rubro-negro 
ao quadro visitante.
OS INGRESSOS

Para o interessante cotejo 
de amanhã, os ingressos se
rão cobrados aos seguintes 
preços:

•Arquibancada, dez cruzei
ros-: Sombra, cinco cruzeiros; 
Geral tres cruzeiros.

IRRADIAÇÃO DO JOGO
A Radio Poli fará a trans

missão de todos os lances da 
sensacional partida, direta
mente, do -estádio Juvenal La
martine.

A irradiação será patroci
nada por varias firmas desta 
capital e de Currais Novc.< .

25
Para evitar a cobrança em juízo do imposto Sindical do 

1947 e 1948 que deixou de ser efetuada np prazo legal, o 
Sindicato chama a atenção des senhores empregadores pa- 
■a o que estabelece o art. 600, da Consolidação das Leis do 
Trabalho que determina seja acrescido da multa de 10% 
()0 por conto) o pagamento do imposto não recolhido no 
prazo legal.

Na sede deste Sindicato, á .Rua João Pessoa, 116-1° an
dar, esião sendo distribuídas Guias para o recolhimento do 
imposto Sindical em todo o Estado do Rio Grande do Nor
te, as 19 ás 21 hras.

Natal, 14 de Março da 1949.
Caries Vieira d*e Andrade Serrano — Secretario

Assentada a vinda do 
Arsenal, de Londres

LONDRES, 25 (U ?) — O 
famoso time de futc-bol Arse-. 
nal, da primeira divisão bri
tânica, fará uma temporada 
de tres semanas no Brasil 
em maio proximo.

Seu empresário, Tem Whi- 
taker, declarou que está ape
nas aguardando a aprovação 
do Tesouro britânico. Infor

ma que foi convidado a ir ao 
Brasil de avião nos proximos 
dias, mas que declinou do con 
vite e pediu que os dirigentes 
brasileiros viessem a Londres 
para fazer as combinações fi 
nais. O Arsenal e as autori
dades planejam ir de avião 
ao Brasil e regressar por via.

B a s q u e t e b o l

Contra o quinteto cio Flamengo
a  t s r c e s r a  © j c i f e l ç i o  d©  Aguada
Confronto de campeSes-Invicto o quinteto do Uruguai

RIO, 26 (Meridional)'— O 
quinteto do Aguada, de Mon
tevidéu invicto sua tempo

rada nesta capital, voltará 
á cancha na noite de hoje, 
desta vez para enfrentar o C. 
R. Flamengo, campeão cario
ca.

Reveste-se de ser.saciona- 
lismo esse encontro, uma vez 
que estarão em luta os cam
peões de basquetebol do Rio 
e Montevidéu, ou seja dizer 
os dois maiores quintetos que 
militam no continente, atual
mente

O quinteto rubro-negro for 
mará com os campeões brasi
leiros Godinho, Tião, Alfredo, 
e Algodão, reforçado, ainda, 
de Mario Hermes, o espetacu
lar “cestinha” das quadras 
acriocas.

A VITORTA DO AGUADA 
FRENTE AO QUADRO 
DA A. A. GRAJAU’

RIO. 25 (Meridional) — A 
segunda apresentação do cam 
peão uruguaio des basquete

bol não agradou, tecnicam* 
te. Aguada e A .A . do Gra- 
jau’ disputaram uma parti!, 
cheia de lances' brusco.", sen
do marcadas mais c!c 53 fui 
tas, principalmente con r., - 
conjunto carioca, q. c . •li 
xou impressionar pe!a tj 'Cd.

que teve U m  comportarrcntc 
deplorável. Na verdade, ,o 
juiz uruguaio Juan Njcola foi 
um desastse. O homem só vê 
faltas a favor de seus palri- 
cios, truncando a maioria dax 
jogadas áa A .A . do Grajau’. 
que. acabóu com 5 homens e 
assim mefnir, com quase io
dos “ pendiin^dos” . O Aguada 
não repetiu t i  atuação da noi
te anterior frente ao Tijuca 
Parece-nos que sentiram a 
marcação cerrada feita pelos 
rapazes da Atlética, princi
palmente o seu melhor ho
mem, Slavinskas,'que marçpu 
somente tres cestas de r«r- 
po sobre a guarda irnpla- 
vel de Montanha o r-i. 
to visitante os melhores ho
mens forum Slavinskas, Gulli

é Coroto. Rodrigues que con
tra o Tijuca tinha se apre
sentado bem na noite de on
tem foi um dos mais fracos 
do conjunto. Entre os cari - 
cas, destacamos como um 
numero Cleto, que este/e nu
ma grande noite. Monbmha, 
Paulo, Cesar, Tainha e Osval
do sèguiram-lhe os passos. A 
arbitragem esteve a.carro da 
Neli Coutinho.e Juan Nico- 
l-a que atuaram fracamente, 
havendo protestos a quasj 
todo instante do publico qu» 
aliás foi numeroso.

MOVIMENTO TÉCNICO
1° Tempo — Aguada 15x13
Final -— Aguada 30x24.
AGUADA — Slavinskas 

(13), Gully (5), Rodrigues 
(1), Curoto (4), Romano (2). 
Petit (4), Lavingr.asse, Pas- 
torino (1). Patrosi.

A A GRAJAU- — Adail. 
(1), Paulo, Cesar, Tainha (2) 
Montanha (3), Cleto (14), 
Oswaldo (2), Augusto, Nozi- 
nho, Hugo, Ahranhão (1) e 
José Luiz tl).



PEDRO VARGAS saúda os ouvintes da Rádio Potí-- 
De Recife onde se encontra atualmente Pedro Vargas enviou ontem expressiva 
saudação ao publico Norte-Riograndense anunciando a sua estreia definitivamen
te na próxima terça-feira, em um grande espetáculo no Cine-Teatro-Rio Grande
Crime de morte 
na praça Pio X
A ssa ss in a d a  ontam  a noite o 
garçon  Antonio pelo g u a r 

da aduaneiro  O scar Nonato
Cerca das 23 horas cie ontem, 

na praÇa P,o X. o guarita aciuá- 
neiro Oscar Nonato Núnès' abá- 
teu a tico o garçon Antonio 
Meira da Silva, empí eèario da 
Peixada Noturna, que füliciona 
no quiosqqg alí existente.

Soubemos que na noiíe ante-

em .nossa redação -.os srs. Wil- 
lams Leitos Marinho e Jacinto 
Maia, que vieram contestar a 
noticia publicada hoje num ma
tutino, de que teriani sido tes
temunhas oculares da cena de 
sangue da "Peixada Noturna" 
ria Praça Pio X. Acrescentaram

volver e que, tão pouco assisti
ram a briga da noite anterior, 
entre o reíeridb acadêmico e o 
garçon antonio Meira da Silva.

rior estivera Oscar na peixada. 1 que não viram o acadêmico Os- 
fazendo uma despesa de 13 crs. [ca. Nonato, armado de um re- 
que se recusava a pagar. Vol
tara ontem á noite e sem expli
cações sacou de uní revolver, 
entrando a perseguir o garçon, 
que procurava esquivar-se cio 
agressor correndo em volta ' cio 
pavilhão. Em certa ocasião, po
rem, foi o garçon álcaíiçado. re
cebendo dois tiros, um dos quais 
atingiu a cabeça 11a altura do 
ouvido.

Perpetrado o crime, o guarda 
aduaneiro fugiu, tq.rnaíidó a di
reção da rua Cámboim. A viti
ma, cujo ferimento recebido era 
mortal, jazia ná calçada com 
uma vela na mão, acudida por 
alguns eircunsíantes, até a che
gada do Pronto Socorro. Com
pareceu ao local com áma am- 
bulancia o dr. Jacób Võlfzon. 
que ordenou a remoção cio in- 
ditoso garçon para 0 hospital.
A vitima, entretanto, faleceu 
momentos depois.

Soubemos que Oscar Nonato 
Nunes faz o curso de Direito 
na Faculdade de Maceió. E' co
nhecido corno alcoólatra contu
maz.

Antonio Meira da Silva, a vi
tima, era geralmeme estimado, 
tendo já trabalhado em varies 
restaurantes aa cidade Eia ir
mão do pfoprietano da Pe.xacia 
Noturna e deixa viúva e filhos.

• e mandes, presidente do Aero , s o
tlube de Mossoró, conseguiu da Aluizio M
a ilustro Armando Tronipowsld. Sr; Vaf , la líder

Estiveram, hoje, pela manhã,

Procesos re
pugnantes

(De iiin observador social)
O chanceler inglês Bevin qua- 

lificou ue "repugnanle a cam
panha do coinüitisíno húngaro 
contra o primaz Miiuiszerrty e 
afereseenfou cpie a Grã-Breta
nha continua a acompanhar o 
progresso com grande preocu
pação.

Não é de hoje que b comu
nismo usa de processos verda- 
denamente repugnantes para 
alcançar seus fins. A Historia 
do Partido Comunista é úma 
tenebrosa historia de violências 
e crmies. traçadas de forma a 
reduzir a dignidade do homèm 
a nada. Nelas ha sempre ri gos
to pelo aviltamento, o desejo de 
destruir as» melhores aspirações 
morais, de respeito e de decên
cia. Os tij.ulos que um homem 
possui conquistado na política, 
na ciência na vida militar, no 
trabalho cotidiano? provocam 
as mais sórdidas repulsas. A 
preocupação bolchevique è a de 
demonstrar que o homem não 
vale nada e que sâ vale aque‘ 
le que se' utiliza das forças do 
poder.

Quando, como, ha pouco tem
po um cientista divergiu ue 
certas conclusões leniuistas da 
Academia de Ciências de Mos
cou. lá se foi ele ímedmtanjen- 
le reduzido a nada. exfidsf# a 
sua cultura e sua iaçua. a ,loda 
especie de ttesfnbí ghíàçao.

Agora é o cardeal Mmdszen- 
ty. Antes de tudo é lim noiito 
cheio de rtspeito e dignidade 
que precisa ser çiq*Ŵ dQ, Pe
rante a política sowóiiqã^ó -árU 
versario deve ser redqzido. an
tes de tudo. a zero. E o carde
al Mindszcnty ;que -vépieseiita 
a Hungria cátobcã. que a 
Hungria autentica, que reprè- 
senla enfim, a consciência do 
poder espiritual da Igreja, de
ve ser difamackr e caluniado, 
deve pádecer as acqsatçõps de 
um réu de crimes eOróuVia, dfe- 
ve passar por todos os transes 
e martírios dq.unfa presa do fu
ror vermelho e : ficar física' e 
moralmente entregue àos capri
chos de seus seviciadores.

O capelão metodista do Sena
do britânico, em serrqão que 
acaba de .proferir, "declaroii: 
“ Toda a cristandach? está no 
banco de réus. A baiufha entre 
Cristo e as forças dq, mp _̂c u- 
meçou a sei' decjüiVcuneiiUfc 

. vada J  çis " - - i
Na verdade, o qtfi?í,'o 'fcemu- 

nismo húngaro .quer, de con
formidade com os pianos de 
Moscou, é dar a impressão de 
que está vitorioso por sobre a 
espiritualidade cristã.

N o t i c i a s  d e  

M o s s o r ó
AVIÕES DO VItOS AO AERO 

CLUBE LOCAL
Em sua recente viagem ao 

Rio de Janeiro, o sr. Aldemir 
Fernandes, presidente do Aero 
C
mm
da Aeronáutica, importante doa
ção á Escola de Pilotagem, cons
tante de um aparelho “ Fair- 
child” de treinamento avança
do. Da Diretoria da Aeronáuti
ca Civil recebeu o sr. Aldemir 
Fernandes auxilio não menos 
importante, a soma de 7? mil 
crs, em material para recupe
ração de aviões da Escola, in
clusive tres motores de marca 
Continental Coube a elementos 
da colohia potiguar residentes 
no Rio a doação de 40 mil crs. 
como auxilio aos trabalhos de 
construção e cobertura do no
vo hangar do Aero Clube de 
Mossoró. Fresiou assistência ao 
sr. Aldemir Fernanqçs junto ao 
Ministério da Aeronáutica o de
putado José Augusto
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Inaugurados vários melhora
mentos pela Prefeitura

Presentes o Governador 8 autoridades-Beneficiados 
a ptaia de Ponta Negra, Pium e Pirangí

A Prefeitura de Natal inau-, Estado que declarasse inaugu- 
gurou na manhã cie ontem vá- j i ado o novo cemitério, o que

Clíl.

rios melhoramentos nas vilas 
de Pium, Ponta Neg a e Piran
gí. As obras que foram execu- ! 
tadas pela Prefeitura, si bem 
que modestas representam para 
os habitantes daquelas localida
des benefícios do maior alcan
ce. Dentie as obras inaugura
das incluem-se dois cemitérios 
localizados respecüvameMe em 
Ponta Negra e Pirangí a cons
trução de uma Escola na Vila 
de Pium e  a reconstrução da 
Escola' de Pirangí.

A’s inaugurações estiveram 
presentes autoridades civis den
tre as quais o Governador José 
Augusto Varela, o Cheíe de Po- 

Moura. o 
pesse-

ciista 11a Assembléia estadual, o 
Sr. CreSO Bezerra deputado es
tadual e que representou nas 
solenidades o diretor da Esdu- 
cação Prof. Severino Bezerra, 
ale eu de . outros auxiliares da 
administração _£ representantes 
dã imprensa.
,X VtÍGÍ ItÃDO t> CEMITERIO

DE PONTA NEGRA
A primeira solenidade dá 

manhã de ontem foi a inaugu
ração cio cemitério de Ponta 
Negra, falando nessa oportuni
dade o Prefeito Silvio Pedroza 
que esclareceu aos presentes 
parte do plano de sua adminis
tração de beneficiar todo mu
nicípio, sobretudo com melho 
râmentci;, uteís á coletividade A 
seguir, pediu ao Governador do

foi feno com reais aplausos dos 
presentes.
EM PIUM

Em' Pium. uma das mais an
tigas vilas clq município foi 
inaugurada a primeira escola 
da localidade tendo o vereador 
Martinho Machado falado nessa 
oportunidade, ressaltando os be
nefícios que adviríam com o 
melhoramento, na formação da 
infancia do lugar. O prédio 
inaugurado no qual foi dispen- 
ctida importância superior a 
13.000 cruzeiros comporta per- 
feitàmente a população escolar * 
daquela vila e está dotado cie 
todos os • requisitos indispensá
veis ao seu imediato fundamen
to.
INAUGURADO O CEMITERIO 

DE PIRANGÍ’
Na Vila de Pirangí, o Prefei

to Silvio Pedroza pediu ao Che
fe do Executivo para declarar 
inaugurado o cemiterio local o 
que foi feito em meio a grande 
entusiasmo da população local

Na Escola Apolinário Barbo 
sa, mteiramente reconstruída 
pela Prefeitura de Natal teve 
lugar significativa . solenidade

que contou com a presença dos 
alunos cio estabelecimento, de
vidamente uniforrhisados, e dos 
principais elementos da popula
ção local. Aberta a sessão pelo 
Prefeito Silvio Pedroza falou a 
Professora Cleofiua Mendonça 
que salientou a significação da 
obra e focqlisçu a administra
ção do Gove nador José Vare
la a qual teceu elogiosos co
mentários. Falou depois o de
putado Qveso Bezerra em nome 
do Professor Severino Bezerra, 
diretor da Educação de quem 
era rep: esenlante naquele mo
mento para salientar também 
os benefícios que advirão para 
o lugar com os melhoramentos 
introduzidos na Escola. A sole
nidade foi encerrada com ã pa
lavra do Governador José Va
rela que reafirmou o seu apoio 
ás obras cuja inauguração aca
bava de presidir e ainda con
clamou o chefe do Executivo 
Municipal a continuar o traba
lho em prol de comunidades 
menos favorecidas.

As festividades da manhã ter
minaram com uma visita á re
sidência do sr. Silvio Pedroza 
em Piragí onde foram servidos 
refreseos aos presentes.

0 mais antigo caminhão 
Chevrolet está em 

seu poder ?
No programa das festivida

des cont que irá inaugurar sua 
nova fabrica ein São Paulo, a 
General Motors do Brasil ofe
rece uma oportunidade, a to
dos. no território nacional, que 
Chevrolet. Trata-se de desco- 
possuam um velho caminhão 
brir, no pais, o mais anbgo ca
minhão Chevrolet ainda em 
funcionamento, trazê-lo a São
Paulo, acompanhado de sen 
possuidor, tudo por conta da 
Companhia, e, durante os fes
tejos, em que o veterano vei

culo terá sua parte. SET7A’ 
OFERTADO EM TROCA DE
LE, UM CAMINHÃO CHE
VROLET NOVO. O caminhão 
velho ficará num logar de hon
ra. no salão de exposição da 
Companhia.

GANHE UM CAMINHÃO 
CREVEOLET NOVO!

Peça detalhes aos agentes 
Chevrolet nesta^capital, Im
portadora Sevenno Alves Bi- 
la, S A. — Silva Jardim, 86 
— Fone 1960.

Homenagens que serão presta
das á delegação do Seridó

Matinal no Brasil Cjubs e visita ao 
Cine Rio Grande

Conforme está sendo ampla- termedio dos seus diretores, 
mente noticado. chegará, ho- ! Rui Paiva e Moacir Maia, con-

Destruído pelas...

Dominando de ponta a ponta 
C A-F F  !

u
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TIPO POPULAR
Â’ venda em toda parte

P R O D U T O  D A
TOIIREFAÇÃO E -MOAGEM

S Ã O  L U I Z

D R . J A C O B  V O L F S O N
(Cnixo de Aperfeiçoamento n* Argentina) 

OLHOS OUVIDOS, NARIZ E (JARfiiiNTA 
OPERAÇÕES E TRATAMENTOS 

(lonsultorlo: Praça João Maria, n.° 64 — fone: 1171 
Consultou: — Du 16 ás 17 horas

(Conclusão da L* pagina)
Logo depois do inicio <io in 

cendio foi comunicada a ocor
rência a Inspetoria de Transi
to, ao Gerente da Força e Luz 
c a Chefia de Pol cia, compare
cendo ao local o sr. Guimarãe 
Pinheiro, dr. Adérson Lisboa, 
delegado de Ordem Social ̂ 6 in 
vést gaçces, o coronel Aluizio 
Moura, Chefe de Poiicia,.

Milhares de pessoas acorre
ram ao local, assistindo as ce
nas do espetáculo sinistre de 
queima paulatina do veiculo 
Os primeiros socorros foram 
prestados pelos funcionários 
da Força e Luz, munidos de 
extintores de incêndio cedidos 
pela Estrada de Ferro Cen
tral. Pouco puderam fazer, 
não só pela violência do fogo 
que tomou conta completamen
te do veiculo, em poucos minu
tos. como também pela preca
riedade do material disponível. 
Depois de uma meia hora che
gava de Parnamirim um carro 
de bombeiros que pouco teve a 
ítzer. Restava uma carcassa 

iumegante, cercada de curio
sos e policiais. Mesmo assim 
entrou em cena. conseguindo 
apagar os últimos vestígios do 
xogo existente.

Na confusãc_reinante não 
foi possível a reportagem 
conseguir dados concretos so
bre as causas do sinistro. O 
uiotorneiro Antonio Menezes 
nos contou a historia como des
crevemos no inicio da reporta
gem. O soldado Pedro Fran
cisco Barbosa, da Forca Poli
cial, destacado na primeira 
Delegacia de Policia, também

je, á tarde, a esta capital, a lu- 
zida embaixada do Sei-ictó E, 
C,, valoroso campeão de toda 
a região de igual nome, para 
um encontro, amanhã, no es
tádio do Tirol, freçte ao Atlé
tico .

Diversas homenagens serão 
prestadas aos visitantes, entre 
as quais se destacam a recep
ção á entrada da c dade, nas 
Quintas, falando o professor 
Pedro Batalha,-e a oferta de 
ílamulas antes do Jogo, uzan- 
do da palavra o professor João 
Minho de Oliveira.

Contínúa a venda de ingressos 
para os espetáculos P. Vargas

Terça feira a estreia nesta Capital —  Aumenta o interesse pe= 
la Festa do America —  Patrocínio exclusivo d’A Graciosa e 

-------  da Joalheria B rasil--------
iVargas será apresentado ás 
23 horas. Mais de 100 mesas 
já foram reservadas para a 
Festa Pedro Vargas o que 

dá lima ideia nitida do enor-, 
me interase despertado.
p a t r o c ín io  d  a  g r a c i o 
s a  E JOALHERIA BRASIL

As apresentações de Pedro 
/Vargas em Nutal terão o alto 
e exclusivo patrocínio da A 
Graciosa e da Joalheria Bra
sil, dois estabelecimentos que 
dentro em breve estarão uni
dos numa só organização pa
ra melhor atender sós seus 
freguezes e amigos. CV novo
es 1 àbe! ec i meri t o res n lt a M o
da fusão d’ A Gracinsa .? da 
Joalheria Bresil será Tocali- 
sado á' Av Rio Brancc. na 
parte terrea do Natal Clube.

Continua a despertar o 
mais justificado interesse nes
ta Capital -^-sensacionais a- 
presentaçe r- — Pedro Var- 
no que v Natal contra
tado pek pQ iio Poti para 
realisar ,® l̂s arrokada tem 
porada até? ^oje promoviáa 
pela emissora natalense dos 
Diários e Rádios Associados. 
Na conformidade do que 
tem sido noticiado os* espe
táculos de Pedro Vargas se- 
íão realisados no cíne-teatre 
Rio Grande que para isso já 
iniciou a venda de ingressos 
numerados para os dois unL 
cos programas. Artistas dos 
finais caros existentes no ra
dio internacional Pedro Var
gas virá á Nabal para eum- 

I prir o seu contrato e satisfa

zer a curiosidade de milhares 
de fans potiguares, gá habi
tuados á justeza de suas mag
níficas interpretações, em 
discos espalhados em toda 
parte.
FESTA NA “BOITE” DO

AMERICA *
Adiada de hoie para a oro- 

xime terça-feira, a festa d« 
America nem por iaso perdeu 
qualquer parcela do enorme 
interesse reinanfe ern todo 
quadro social pela apresen
tação de Pedro Vargas. A 
diretoria do clube rubro es
tá ultimando todas as provi
dencias para que a festa al
cance o mais compl-to êxito 
estando já detcrminaau que 
a mesma será injeiad-a ás 
21 heras. O show de Pedro

ratificou as deelaraç-fes do mo- 
torneiro. ^

Funcionários ,!;l Força e Luz 
ouvidos nela reportagem dáo 
a impossibilidade <it* uir. curto 
circuito como causador do si 
nist.ro. Porque exphcam, o 
motor dianteiro ligado, desli
ga automaticamente o motor 
trazeiio e o fogo porventura 
provocado só podería aparecer 
na paite dianteira. 
não justificam es-a assertiva.

Outras pessoas, entretanto, 
mesmo pprqUe, dizem elas. os 
filmes são transportados em 
caixas apropriadas de metal 
que por-sua vez são guardadas 
em tambores de metal, sendo 
longínqua a perspectiva do 
ter havido uma auto-combus- 
tao. Há ainesa os cue dizem 
que o bonde com placa “Ofici
na” estava com desarranjos no 
motor, o que poderia ter oca
sionado o i iirto r ifcüito. Tudo. 
porem, palpitantes uue só a 
perícia poderá explicar con
creta mente.

No final do incençlio re ta- 
va apenas um montão de fer
ro aquècido sobre as quatro 
rodas. Os prejuízos da Força 
e Luz se o fogo não tiver dani
ficado os motçrís subirão tal
vez a mais de 70 iv.il cruzeiros 
o se os motores forem preju
dicados possivelmente a mais 
Je 100 mil cruzeiros. Com a 
oueima completa dos dois fil
mes. “ Estranho Romance” e a 
2a serie de "Terror dos Mares” , 
ambos filmes da Columbia, os 
prejuízos sobem a mais de 40 
mil cruzeiros.

Um fato que merece reparo 
•foi não ter a Inspetoria de 
Transito feito um isolamento 
imediato do local, continuando, 
durante largo tempo, a peque
na distanc a do local do íiícen- 
dio, o trafego de automóveis 
p ônibus, ouando qualquer aci
dente de freio de um veiculo 
noderia ter grandes conseouen- 
cias. níi.r. local de ladeira como 
aquele.

o.Smente depois de u’a meia 
hora foi o transito desviado da i 
Avenida Ulisses Caldas para [ 
a Avenida Rio Branco, com sal
da para a Praça Augusto Se
vero pelo o'tão erquérdo da 
Escola Domestica

Até o.uasi as onze horas ain
da havia curiosos no local ilo 
sinistro.

Encerra-se hoje a Expo
sição do Foto Clube
Encerra-se, hoje, a noite, a 

primeira exposição do Foto 
Clube, no ano coi rente. Esta 
agremiação de 'foíografos ama
dores nort e-r iograndétises vem 
recebendo os mais francos elo
gios pelos trabalhos apresenta
dos. onde se pode destacar a 
técnica ilos amado e ç e as pai
sagens, apresentando os mais 
variados motivos sobre nossa 
gente e os nossos costumes.

PRESIDENTE DE HONRA
O sr. DjaJma Maranhão, pre

sidente do Cíübe Atlético Po
tiguar, recebeu, ontem, de 
( urrais Novos, o seguinte te
legrama. comunicando que o 
nr. O mar Medeiros, elemento 
de projeção na colonia serido- 
ense tinha s do aclamado pre
sidente de honra da embaixada.

Eis o texto do telegrama:
“ Emhaixada Seridó jantará 

amanhã ai. Comunico que o 
dr. Ornar Medeiros foi aclama
do presidente de honra da em
baixada saridoense. Peço di
vulgar.

MATINAL DO BRASIL
CLUBE
O Brasil Clube num gesto 

de elegância e de confraterni
zação social e desportiva, re
solveu associar-se ás manifes
tações que serão prestadas aos 
visitantes, dedicando-lhes uma 
matinal dansante.

A matinal de amanhã terá 
inicio ás 9 horas, prolongando- 
se até ás 12.
O RIO GRANDE TAMBÉM

COOPERA
O Cine Rio Grande, por in-

vidaram os embaixadores do 
soccer seridoense para assistir 
a exibição do filme “Um So
nho e uma Canção”, amanhã, á 
note.
OT1 MA OPORTL NII)ADE

Vende-se unia casa para re- 
s delicia, á rua Princesa Iza- 
bel n° 774, esquina com a rua 
Apodi, lado da sombra, oitõps 
livres, com um grande terraço 
na entrada tendo os seguintes 
compartimentos; — sala de es
tar, sala de refeiçJes, 4 quar
tos, dispensa, copa e banheiro 
completo; externamente;,
3 quartos, banheiro e aparelho, 
lavanderia, galinheiro de alve
naria, garage e também um o 
boa antena para radio, .sendo 
a mesna saneada. A tratar 
com Suly Gomes á rua Gonçal
ves Lêdo 753 ou ná Prefeitu
ra do Natal.

Atuará hoje na Ra= 
dio Poíi o vioíonce= 
lista Ítalo Babini

A programapção de hoje 
da ZYB-5 emissora associa
da oferece aos seus sintoni
zadores uma grande atração; 
um recital do notável violon 
celista ítalo Babini que no 
dia 24 levou a efeito um con
certo no Teatro Carlos Go
mes», sob os auspícios da. So
ciedade de Cultura Musical.

E' uma iniciativa louvável 
da Direção da Radio Foti ne 
apresentar aos seus ouvintes 
um autentico valor da arte 
interpreteitiva, em que apa
rece o nome de ítalo Babini. 
sem duvida entre os primei
ros da nova geração do Bra
sil.

ítalo Babini executafá. um 
programa original sendo a 
eompannado ao piano rela 
Sr1a. Ligia Bezerrtc

Portanto boje ás 20 horas 
na Radio Poti, o violoncelis 
ta ítalo Babini.

Na próxima segunda-feira, 
o jovem artista fará novo a- 
presentaçio, abrilhantando’ o 
programa semanal "Ilustra
ções Musicais” organizado 

pela Sociedade de Cultura 
Musicai.

A C I D A D E
Foram ontem inaugurados 

vános melhoramentos em 
três vilas do municipio de 
Natal. Pium, o mais antigo 
povoado do municipio e tal
vez o mais pobre, foi con
templado com um cemitério 
e uma Escola Publica en
quanto que Ponta Negra e 
Pirangí foram também con
templados com a inaugura
ção do cemitério e a ultima, 
com a reforma completa de 
sua Escola Publica. E’ este 
portanto pârte de um pro
grama humano e de grande 
alcance social executado pe
lo atua! chete do Executivo 
municipal apesar das escas
sas verbas disponíveis para 
obras novas. Na magnífica 
política nmnicipalista segui
da receníemente no Brasil, 
os municípios da capital não 
têm tido a contemplação ra
zoável que seria de esperar. 
Naturalmente que se teve 
em vista a situação de mu
nicípios ricos como as capi
tais dos grandes Estados. No 
Brasil, porém, existem mui
tos Estados como o nosso 
o;ide a capital dispõe de pou
cos recursos e que não po
dem, em absoluto, prescindir 
do auxilio estadual.

Agora mesmo, por exem
plo, anuncia-se a vinda d« 
10 milhões de cruzeiros pa
ra n auxilio no desenvolvi
mento de vários Estados po- 
nres, No plano organissdo 
por alguns chefes estaduais 
mie empregarão todo o di
nheiro em serviços impres
cindíveis da capital, como o 
Piaui, por exemplo. Não 
oueermos chegar a tanto, 
pois todo interior do Esta
do precisa de auxilio. Não 
seria mau. porém si o Esta
do pudesse reservar, diga
mos dez uor cento dessa ver
tia, para alguns serviços ina
diáveis na capital. Seria mu 
noueo de sangue novo nas 
veias depauperadas das fi
nanças municipais sobrecar
regadas de pesados compro
missos

O Governador do Estado, 
oue está estudando com to
da dedicação o plano para 
emprego da verba fedbral. 
poflçrá levar em conta su
gestões que beneficiem tam
bém o municipio da capital 
lão necessitado como outros 
tantos, de melhoria de sua* 
comunica: ões e da pavimen
tação do suas ruae, — Y.

O



Para armar os países anti - comunistas
A lei que Truman 
enviará ao Cen- 
gresso Norte- 
americano

WASHINGTON, 26 (UP) — 
Im ouna-se que o presidente 
T-ruman receberá dentro de dez 
tuas. para enviáj lo ao Congres
so, um projeto de lei que auto
riza o governo norte-america
no a dispender um bilhão e 800 
milhões de dólares, em arma
mentos para os paises anti-co- 
munistas. t *

Dessa verba, 000 milhões ae 
dólares serão empregados em 
armamenios paia os paises da 
.n,iiier-ca Latma, Grécia, Tur
quia e Filipinas. O restante 
ocia para os paises signatários 
„o  ra c io  do Atlântico Norte.

DIÁRIO DE NATAM, k

Jornais cariocas todos 
os dias em Natal
Do sr. Pegado Cortez, pro

prietário da cigarreira "O  Ze- 
peiin", vendedora de jornais, 
revistas e publicações, recebe
mos ontem um exemplar do dia 
do matutino carioca "Diário de 
Noticias".

Adianta o proprietário de "O  
Zepelin” que a exemplo do que 
ocorre com os jornais do Reci
te, terá agora diariamente á 
venaa, pelas- 18 horas, matuti
nos do Rio de Janeiro, recebi
dos via aérea.

U&GAO DUS ULVK1US ASSOCli*i>OS' 
Fundado em IS de Setembro de 1931
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Os Estados Unidos desejam a paz, porém, não a ‘ qual
quer preto" declara o senhor Norman Constas—
Surpietndidos os dois mil convidados a i banquete ia  Conferência Pió-Paz

NO VA- YORK, 26 (UP) — 
O sr. Norman Cousins, reda
tor literário do “Saturday Re 
view of Literature” , surpre
endeu os dois mil convidados 
ao banquete oferecido pela 
Conferência Cultural e Cien
tifica Pró Paz Mundial no 
hotel Waldorf Astoria, ontem 
á noite, com uma enfatica 
advertência de que os Esta
dos Unidos desejam a paz, 
porem não a “ qualquer pre
ço”.

No fim de uma noite em 
que uma referencia a Chur- 
chill foi recebida com vaias, 
os inquéritos de lealdade aos 
Estados Unidos foram encar- 
necidos e denunciadas as re
cusas aos vistos de alguns

Matinal Dançante 
no “ Brasil Clube”

Em homenagem á embai
xada do Seridó Esporte Clu
be, ora nesta capital afim de 
tomar parte em sensacional 
temporada futebolistica, a di
retoria do Brasil Clube fará 
realizar amanhã em . sua se- 
,de social, uma animada mati- 
née dançante a qual prome
te akançar o mesmo e*íto
das ultimamentes promoví 

das por aquele sodalicio..
A festa será iniciada ás 

9 horas, devendo prolongar- 
se atá ao meio dia, ao som 
da orquestra do prof. Napo- 
leão Picado.

delegados da Europa e da A- 
merica do Sul, as palavras de 
Cousins causaram perplexida
de, principalmente e quando 
combateu o Partido Comunis
ta dos Estados Unidos e as 
nações que “preparam os es
quemas para seus pintores, 
escritores e compositores” .

Cousins declarou que com
preendia mal estarem os dele 
gados de dezesseis nações 
representadas numa atmos
fera de tensão e hostilidade 
que, como vemos lá fora, atin 
giria a violências” e acrescen 
tou: “Posso afirmar-vos com 
toda sincerida.de que esta hos

tilidade é uma reação inevi
tável á inspiração sob a qual 
esta conferência está sendo 
realizada. O povo norte-ame
ricano está deblaterando con 
tra um pequeno grupo exis
tente em nosso pais, que não 
se submeteu ás normas da 
democracia” .

Reforçado o.acordo de Dutra com a U.D.N.

Cadaveres em estado de 
putrefação exalando 
máu cheiro nas ime
diações do Cemité
rio do Alecrim

ESTES ESPETÁCULOS DE
PRIMENTES ESTÃO SE 
REPETINDO CONSTAN
TEMENTE
Famílias residentes nas ime

diações do Cemiterio do Ale
crim telefonaram-nos solicitan
do o comparecimento de um dos 
nossos repórteres ao Campo 
Santo para, pessoalmente, veri
ficarmos encontiar-se no Ne
crotério um cadaver de crian
ça, em estado de putrefação, 
Ascendendo máu cheiro.

De fato, a reclamação éra 
procedente, pois lá encontramos 
o corpo do menor Renato Tei
xeira de Araújo, de dois anos 
de idade, filho de Luiz Teixei
ra de Araújo operário residen
te á rua Floresta n. 87 nas Ro
cas e de Josefa Teixeira de A- 
raújo, falecido no dia 24 do cor- 

. rente, ás 13 horas.
Colhemos, ainda, que o cada

ver se encontrava no Cemite
rio desde a tárde do referido 
dia 24, e que não havia sido se
pultado devido os pais do mor
to não terem apresentado o Re
gistro de Óbito, o que somente 
foi feito ontem, ás 16 horas, 
por um irmão de Josefa Tei
xeira de Araújo.

Adiantaram famílias residen
tes á rua America que as exa
lações vêm se repetindo cons
tantemente, principalmente es
te mês, pois nos primeiros dias 
de março quatro cadaveres de 
crianças demoraram mais de 72 
horas no Necrotério, e ainda, 
dias depois, de um velho resi
dente no Carrasco, que devido 
a demora da remoção, teve al
guns membros caídos, tais co
mo braços e pernas, pela ação 
da decomposições.

Aviso da Inspetoria 
do Transito
O Inspetor do Transito, no 

uso de suas atribuições AVI
SA aos motoristas amadores 
ou profissionais, que a contar 
desta data, fica proibido o 
transito de transposição da 
ponte de “Guárape.s”, aos vei 
cutos-que "*ste ‘ Sê&ue: cami
nhões. caminhonetes, ônibus, 
“ trens” e toda qualquer es- 
pecie de veículos pesados, 
desta. Capital, do "interior” e 
oriundos de outros estados, 
sendo permitido o trafego 
de automóveis, jeeps, motoci
cletas e demais véieulos leves, 
desde que o Exm° Snr. Go
vernador do Estado, segundo 
opinião de Engenheiros pre
viamente nomeados por S. 
Excia determinou esta medi
da, afim de evitar possiveis 
desastres.

Os veículos pesados, pro
cedentes de Natal, poderão 
trafegar pela via seguinte: 
Igapó, São Gonç^lo e Maeai- 
ba, ou Parnamirim e Macai- 
ba e, os do “Interior” ou pro- 
vindos de outros Estados, o 
itinerário: Macaiba, Natal.

Natal, 26 de março de 1949 
Joaquim Teixeira de Moura 
Ten. Cel. Inspetor Estadual 
do Transito.

S. PAULO, 26 (Meridional) 
— Está confirmado o encon
tro entre o senador Nereu 
Ramos e o governador Ade
mar de Barros. Não se sabe 
ao certo o local em que se 
realizou o encontro. Sabemos 
entretanto que o sr. Nereu 
Ramos viajou em companhia 
dõ deputado Horacio Lafer, 
tendo sido demorada a entre
vista entre os dois proceres 
politicos.

De inicio o sr. Nereu Ra
mos comunicou ao governa
dor paulista que prevenira o 
presidente Dutr., desse en
contro eçn Barra Mansa. A 
seguir o sr. Nereu Ramos a- 
eentuou. que a conferência 
realizada em Petropolis entre 
o presidente Dutra e o go
vernador-de Minas, sr. Milton 
Campos tiverQ péssima re
percussão no seio da alta di
reção pessedista e entre pro
ceres do PSD paulista.

Acrescentou o vice-presi
dente da Republica que e 
conferência de Petropolis vie
ra reforçar o acordo do ge
neral Dutr-, com a União 
Democrática Nacional, visan
do a próxima campanha pre
sidencial com a provável in
dicação de um candidato saí
do das hostes da UDN ou do 
PSD mas de qualquer manei 
ra aprovado pelas duas cor
rentes poljtioas.

O sr. Nereu Ramos abria 
inicialmente a possibilidade 
de um acordo entre a ala 
pessedista que obedece á sua 
orientação e o Partido So
cial Progressista, desde que 
o governador Ademar de 
Barros assumisse o compro
misso de que não se candida

tará á presidência da Repu
blica.

O senador Nereu Ramos 
não fez referencia á sua cah 
didatura mas fez referencias 
diretas a possibilidade de

um acordo com o Partido 
Trabalhista Brasileiro, cujo 
lider nacional, senador Ge- 
tulio Vargas está em oposi-

jCaiu a produção 
automobilística
NOVA YORK, 26 (UP) — 

Foi revelado que a produção 
automobilística caiu, durante 
a semana passada. Nesse pe- 
riodo foram fabricados ape 
nas 119.339 automóveis, ca
minhões e ônibus, contra 
120.741 na semana anterior.

Apreendido material 
subversivo no

Recife
RECIFE, 26 (UP) — A po

licia apreendeu grande quan
tidade de material subversivo 
em poder de um grupo de 
senhoras que preparavam reu 
niões pró-paz. Fotografias 
dese frnitaerial foram distri
buídas á imprensa pernambu
cana.

Veio examinar as obras 
da Escola Industrial
Viajando pelo avião da Aero- 

vias Brasil chegou na tarde de 
ontem a esta capital o enge
nheiro Rui Moreira Reis, dire
tor da Divisão de Obras do Mi
nistério da Educação e Saúde. 
No aeroporto de Parnamirim 
foi o alto funcionário do Minis
tério- da Educação recebido pe
lo sr. Jeremias Pinheiro Filho,

ção com o governo- dõ gene- , diretor da Escola Industrial e
ral Dutra.

2 3  carros de passageiros 
para a Central do Brasil

RIO, 26 (Meridional) — 
Vinte e três carros de passa
geiros, inteiramente de aço 

inoxidável, construídos no» 
Estados Unidos para a^Cen- 
Di-al do Brasil, foram embar
cados no porto norte-ameri
cano de Richmond, no navio 
norueguês “Bejjeanne” , que 
está viajando diretamente pa 
ra o Rio.

Salienta-se que esses car
ros são similares aos cons
truídos para as melhoras fer 
rovias dos jjstados Unidos, 
possuindo os mais recentes 
equipamentos de ar condicio
nado e iluminação fluores
cente. Os carros farão o ser

viço Rio-São Paulo-Belo Ho
rizonte.

em Natal terá aquele engenhei
ro oportunidade de examinar- 
os serviços iniciais de constru
ção do novo edificio para aque
le estabelecimento determinan
do também as medidas neces
sárias para a sua rápida con
tinuação. O engenheiro Rui 
Moreira Reis regressará ao sul 
do país na próxima segunda- 
feira.

Protestam contra a ile
galidade do marco 

soviético
BERLIM, 26 (UP) — Cer

ca de oitenta mil comunistas 
alemães realizaram, esta tar- 
dè no setor soviético de ocupa
ção, uma manifestação de pro
testo contra a dec:são das po
tências ocidentais, de declarar

ilegal o marco soviético, nas 
zonas ocidentais da Alemanha.

Durante as manifestações, 
os oradores afirmaram que no 
caso de uma guerra entre o 
leste e o oeste o povo alemão 
lutaria ao lado da Rússia.

Inaugurada a Conferência Cien'
tifi c a  e Cultura Pró-iPaz------
Protestos veementes dos anti-comunistas americanos

NOVA YORK. 26 (UP) — 
Inaugurou-se hoje a Conferên
cia Cientifica e Cultural Pró- 
Paz Mundial, de tendencia filo-

Causou grande impres
são o crime da Pr. PioX
Novos elementos colhidos pola reportagem na “ Peixada

Pela frieza com que foi per
petrado, causou grande im
pressão na população o crime 
da noite de ante-ontem., quan
do foi abatido a, tiro, na pra
ça Pio X, o garçon Antonio 
Meira da Silva, de serviço na 
“ Peixada Noturna” , que fun
ciona no quiosque ali existen
te, pelo guarda aduaneiro Os
car Nonato Nunes.

De novos elementos colhidos 
na “Peixada Noturna” , soube
mos que na noite anterior o 
gualda, aduaneiro chegara 
a trocar sopapos com o garçon 
quando este insistira em rece
ber a despesa de 13 crs., que 
aquele fizera e se recusara a 
pagar. Acrescenta-se que 
nessa ocasião Oscar, ao se re
tirar, depois de intervenção de 
terceiros, ameaçara voltar á 
Peixada no dia seguinte, para 
matar o garçon. Consta ain
da que ontem á noite, antes de

ii ã “Peixada Noturna” , Os
car fizera escala pelo Alecrim, 
bebericando no “ Quitandinha” , 
no “ Do:s Amigos” e outros 
bares do bairro, externando a 
intenção de um desforço.

Na praça Pio X, quando Os
car foi visto saltar de um au
tomóvel, uniformizado de guar 
da aduaneiro, túnica desabo- 
toada. de revolver ostensiva
mente á cinta, o garçon, a con
selho do proprietário e que é 
também seu irmão, refugiou- 
se no interior do quiosque. Foi 
ai que Oscar o alvejou na ca
beça, debruçando-se por uma 
das janelas. Prostrado o gar
çon, outro disparo fez o guar
da aduaneiro, desta vez sobre 
Gabriel Meirá da Silva, irmão 
da vitima, não tendo, entre
tanto, o'projétil atingido o se
gundo alvo.

O criminoso evadiu-se, to

mando a difeção da rua Cam- 
boim, perseguido por Gabriel. 
Diz este que abandonou a per
seguição em- vista de Oscar 
haver, na esquina das ruas 
Camboim e Apodi, alcançado 
um automovel de côr clara, que 
o aguardava, desaparecendo 
em seguida. Esse ponto, se
gundo ouvimos dizer, é contes
tado por Hortencio de tal, o 
motorista que estaria dirigin
do o carro referido. Horten
cio admite apenas ter levado 
Oscar no seu carro até a pra
ça Pio X, voltando logo a se
guir para o seu ponto, na av. 
Rio Branco.

O criminoso até ontem á noi
te continuava desaparecido. O 
inquérito deverá ser aberto na 
4a Delegacia, no Tirol, distrito 
policial a que está subordina
do o local onde ocorreu a tra
gédia.

comunista. As organizações cia da humanidade. Outros 
anti-comunistas norte-america- - oradòres _ declararam que as 
nas recomendaram o boicote da 1 guerras são feitas por peque- 
eonferencia e mais de duas mil no numero de homem de ne- 
pessoas reuniram-se diante do gócios, os quais permanecem 
edifício do Carnegie Hall, pro j em segurança na retaguarda 
restando veementemente con 1 durante as batalhas, 
tra a realização da dita confe- j As três mil cadeiras do
rencia e exigindo a prisão dos - grande salão do Carnegie Hall
que dela participavam. j estavam todas orupadas,’ no-

Os trabalhos foram abertos ’ tando-se que a grande maioria 
pelo astrônomo Varlow. da 1 de delegados se compõe de
Universidade  ̂de Harvard, que vens de 20 a 30 anos de idade,
afirmou que "a conferência fô-
ra convocada para estudar os 
oroblemas da paz e sobreviven

Volta ás atividades o 
Centro Acadêmico 
de Direito
Conforme tivemos ocasião de 

noticiar, voltará o Centro Aca
dêmico de Direito, no proximo 
dia 7 de abril, ás suas palestras 
publicas de divulgação cultural. 
O ççnfereneista dessa noite, no 
salão do Ginásio Sete de Se-

Em. Natal o sr. Uldari- 
co Bezerra Cavalcanti

Viajando pelo “ Itapé”  que 
aportou a esta capital na tarde 
de ontem, chegou a Natal o sr 
Uldarico Bezerra Cavalcanti, nos
so conterrâneo e que há vários a~ 
nos nacr visitava o seu Estado. 
Antigo funcionário do Ministé
rio- da Fazenda o sr. Uldarico 
Bezerra Cavalcanti exerceu va
riadas e importante^ funções 
naquela repartição, inclusive a

tembro, será o dr. Otto Guer- de Diretor das Rendas Aduanei
ra, que discorrerá sobre o te
ma “ Aspectos das Sociedades 
Anônimas” .

A personalidade do conferen- 
cista parece indicar que o Cen
tro abrirá com excelente pales
tra a serie de reuniões progra
madas para este ano, esperan
do-se o mesmo exito alcançado 
pela sequencia de sessões sema
nais levada a efeito em 1948.

ras na qual teve atuação das 
mais destacadas em prol das fi
nanças brasileiras. Membro do 
Conselho Federal de Comercio 
Exterior, o nosso conterrâneo 
que ora visita a terra natal de
sempenhou -também com eleva
ção as funções -de que estava 
investido, naquele importante 
orgão prestando assim relevan
tes serviços ao país.

.
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“ Parecia o Hm  do m u n 
do dem ocrático”

Informações 
uteis

FARM AC IAS DE PLANTÃO
Farmacia Modelo, á rua Dr. 

Barata — Ribeira.
Farmacia Coêlho, á ru^ Ama

ro Barreto — Alecrim, 
t iLiVlLS DO DIA:

KiO GRANDE — A s  15,3* 
lb e ztTns. — “ Um Sonho • 
uma Canção ” , uma grande 
croaução.

preço: Cr$ 1,20. 
ü,m matinal as 

Complemento e o iar-west .A 
r-oiça do Direito” .

Preço: Cr$ 3,60.
KBA — lo,3U, 18 e 20,15 — 

“ Obrigado, Doutor” , uma gran 
ae produ.ao nacional de gran- 
ue ace.tação, com Rodolfo 
ivrayer e Hebe Guimaraes. 

preço: Cr$ 6,00. __
matinal, as y>oU ( 

Comipiementos e o seriado A
.. - 'TnvrAr’’

MURILO MELO FILHO

Oxi.ora d0 Terror 
, .eço: Cr§ 2,50.
í>. LUÍS—As 10,30 e 19,4»- 

• Ana e o Rei de Sião” , coro 
aaua uamell, Rex Harrison • 
.r^ne uunne.

rreço: Cr$ 6,00. 
tiú matinal ás > 8,4b — 

“ O punhal Sangrento” e o se- 
r.ado “ O Mister.oso Dr. ba- 
tan” . — No paico — Grande 
programa de auditono deno
minado “Domingo Alegre , 
com Clautenes Andrade e Ca- 
neiinha, e outras variedades. 

Preço: Cr$ 3,60.
ALECRIM — 15,30 e 19,45 — 

“ Mascara de Sangue’ , uma 
película italiana, com Rossa- 
no Brazo.

Em matinal as 9,8o 
“Mannã Alegre” , com inúme
ras atrações e prêmios aos 
contemplados.

S. p l u RÜ —15,30 e 19,30 
0 Mascara oe 1 erro’ , uma 

película americana toda .ala- 
ua em português.

POPULAR — 15.30 e 19,30- 
“ Adoravel Engano” , policial, 
p a Ia serie de “ Flecha Negra
p a g a m e n t o  n o  te s o u r o  

f e d e r a l
O Tesouro Federal pagará

dia 28:Pessoal Titulado e Mensa- 
lista dor Mmisterios da Agn- 
cintura, Justiça, Trabalno * 
Poder Judiciário^ 
PAGAMENTOS DACÜA

A Repartição de Saneamen
to de Natal, está avisando que j i 10 rio «Yvril r»ro-

Um vespertino carioca, sob 
o titulo que demos a estas li
nhas, acaba de divulgar o se
gundo volume das memórias 
de Winston Churchill sòbre o 
ultimo conflito mundial. Ne
las o sr. Churchill, que como 
oritanico é antes de tudo in
glês, relata mais a batalha da 
Inglaterra do que outra coisa 
qualquer.

Mas, nem por isso se há de 
negar a indiscutível veracida
de de tudo que ali nos é narra
do, acerca da heróica resistên
cia de uma nação que trans- 
iormou o espectro de uma der
rota quase certa na mais es
trondosa vitória militar de 
uidos os tempos. Pois nin
guém duvidará mais que ao 
povo britânico devem caber os 
maiores louros dessa vitória, 
4ue parecia tão düicil e tão 
pouco provável ao tempo em 
que os Estadgs Unidos mal 
.niciavam o seu programa de 
rearmamento e a Rus.sia se 
deixava enlevar por um pacto 
ue não-agressão com a Alema- 
nna e pelos despojos da parti
lha do território polonês, até 
ser surpreendida pela sua alia
da da véspera.

Por isto, é com respeito que 
vemos o sr. Churchill escrever 
em suas memórias: “ E essa 
Inglaterra, que parecera 
oorda do precipício e cujo cora
ção esteve mesmo a ponto <ie 
ser traspassado, durante quin
ze meses se concentrara no 
problema da guerra, treinando 
seus homens e dedicando á lu
ta tôda a sua infinita vitalida
de. Com admiração e alivio, 
viram as pequenas nações e os 
Estados subjugados que as es- 
tijêlas brilhavam no céu. A 
boa causa triunfaria. Não se
ria o direito espezinhado. A 
todos os ventos que soprassem, 
tremularia a bandeira da Li
berdade” .

Do ex-prepiier inglês, per
tencente á linhagem dos Marl- 
boroughs, com sua longa as
cendência de lordes e de tories, 
podemos divergir no campo das 
idéias e a doutrina que êle de 
fende, não rarq com um furor

e entusiasmo idênticos àqueles 
com que, já em sua mocidade, 
na qualidade de corresponden
te militar, descrevia para os 
leitores do “Pioneer” de Lon 
dres as peripécias da guerra 
dos boers.

E quem não há de divergir 
do sr. Churchill, de suas con
cepções conservadoras e já ho
je antiquadas, de seu reacio 
narismo intransigente ou dos 
ataques sobremodo violentos 
que êle tem feito, desde a sua 
queda do poder, á experiência 
e á obra socialista realizada 
na Grã-Bretanha?

Hoje, quando se coloca nu
ma posição tão antipática, não 
nos cabe subestimar o papel 
de suma importância que êle, 
no passado, representou para 
todos r.ó. . Porque bem poucos 
terão lutado tanto quanto o 
sr. Winston Spencer Chur
chill em defesa daquilo que a 
nossa civilização tem de mais 
caro e de mais alto.

Diante de sua fibra indômi- 
ta, da energia e sinceridade 
com que, sobre os escombros 
dos edifícios arrasados êle 
apenas prometia ao seu povo 
“ sangue, suor e lágrimas”, 
diante de tanta bravura, e tan
ta firmeza esboroou-se a ofen
siva alemã e, com ela, tudo 
açfuilo que parecia ser o fim do 
ir.iundo democrático.

Crônica Social
(Conclusão da Ia. pagina)

sr. Otaniel da Silva e de sua 
esposa d. Maria de Lourdes 
da Silva.

Aluizio, filho do sr. Jo
sé Correia de Araújo e de sua 
esposa d . Amélia Aquino de 
Araújo. _ .
DIVERSAS „  u .

Cel. João Jeronimo Cabral 
Fagundes — Teve alta, ontem, 
do Hospital Miguel Couto, on
de recenetemente'se submeteu 
a uma operação, realizada pe
lo dr. Alberto Gentile, o cel. 
João Jeronimo Cabral Fagun
des, proprietário nesta cidade 
e pessoa bastante relacionada 
íieste Estado.

O cel. Cabral Fagundes, que 
se encontra atualmente em 
sua residência, acha-se em sa 
úsíatorio estado de saude. 
DIVERSAS

Reune-se, hoje, ás 14 horas, 
na sua séde social, a Venerável 
Irmandade do Bom Jesus dos 
Passos, com o fim especial de 
ser definitivamente providen
ciado o programa das procis
sões dos Martírios,. Encerro e 
Encontro, respectivamente, nos 
dias Io, 7 e 8 de abril.

O Provedor, • sr. Teodonco 
Guilherme, encarece o compa- 
recimento do maior numero de 
associados para todos discuti
rem o Cap. VII do Compromis
so, e assim, possam as referi
das procissões terem a maior 
imponência e brilhantismo, es
te ano.

Diversos candidatos de am
bos os sexos, vão ser propos
tos na reiíhião de hoje, e as 
novas associadas receberão us 
suas insígnias, sobre vestimen
ta preta ou azul marinho, na 
Quinta-Feira do Encerro, ás 
18 horas, na Capela do Santo 
Patrono.

Os novos Irmãos devem com
parecer á sessão, para recebe
rem os seus diplomas, após 
prestarem o seu compromisso.

.ei posterior ao Codigo ci
vil, permitiu o casamento 
civilidoscolateraisparentes,

até terceiro! grao
ABÍLIO DEODATO

________ ~
Com a vigência no dia Io

de Janeiro de 1917, do Codi- 
go Civil Brasileiro, ficou es
tabelecida a proibição do ca
samento civil de parentes na 
linha colateral, até o tercei
ro grão, quer fosse eles le- 

gitomos ou ilegitimos (art. 
183, n° IV do mesmo Codigo, 
no capitulo onde estão esta
belecidos os itnpedimentos 
do aludido ato).

Posterior aos dispositivos 
citados, surgiram outras leis 
e Decretos inherentes ao re 
gistro das pessoas naturais e 
criando normas para a rea
lização dos proclamas e ceie 
brações do casamento civil, 
até mesmo, regulando o casa
mento religioso com os efei
tos civis, operando sobre ês 
te, o regimen da comunhão 
de bens. Vide Lei n° 379. de 
16 de Janeiro de 1947.

Esta Lei, em um de seus 
artigos, determinou que 
“Ministro de confissão religio
sa” , quando fosse celebrar 
um casamento e na hipótese 
de se achar algum dos con- 
traentes. em IMINENTE PE
RIGO DE VIDA, lavraria ou 
faria lavrar em livro proprio, 
ou em separado, o respecti
vo termo, em duas vias, com

Erosão

G R A Ç A S
Agradeço ao glorioso Sã° 

José uma graça alcançada, 
com promessa de publicar. 

Adalberto Fernandes.
27 — 3 — 49.

r
•V.

e recuperação 
do solo

J. Lamartine 
—  I I I  —

a°partir do dia Io de abril pro- [ Praia do Mero 7 horas.
ximo começarão as cobranças 
das Taxas Dagua e Esgotos, 
referentes ao trimestre de ja
neiro a março. _ _ A_ 
HORÁRIOS DE MISSAS

Horários das missas domini
cais celebradas nesta capital, 

"em diferentes igrejas:
Catedral — .5, 6, 7 e 9 horas.
Convento Santo Antomo 

5,30, 6,30 e 7,30 horas.
Igreja 4p Rosário — 7 horas.
Canela do Patronato — 6 

horas.
Capela do Colégio da Con

ceição — 6,30 horas.
Capela do Colégio Mansta 

— 6,30 horas.
Capela Santa Terezinha

Tirol — 6 e 7,30 horas.
Capela do' Seminário Sao 

Pedro — 6,30 horas.
Capela Educandario Osvaldo 

Cruz — 6 horas.
Capela do Abrigo Juvino 

Barreto — 6 horas.
Capela do Orfanato Padre 

João Maria — 6 horas.
Malriz d0 Bom Jesus das 

Dores — Ribeira — 4,30, 6,30 
e 8,30 horas.

Capela de Anch.eta — Ro
cas — 5,30 e 7,30 horas.

Capela Salesiana — 5, 6, 6,45, 
7.30 e 8,30 horqs.

Capela Hospital Miguel Cou
t o — 5,20 e 8 horas.

Matriz de São Pedro —- Ale- 
:rim; — 4,15, 6, 7,30, 8,30 e 9 
horas.

Capefa do Colégio das Neves 
— 6,45 horas.

Capela de São Sebastião 
Alecrim — 6,3() e 8 horas. 
TELEGRAMAS RETIDOS:

Encontram-se retidos os e- 
: uim.es telegramas na Dire- 
oria dos Correios e Telegra 
os:

A mau ri Bezerra. Padre Pm- 
o 617; Darquinha Varela, 
Princesa lzabel 623; Edson, 
Joandra, Dr. Barata 232; Ma- 
.aiazzo; João Laurindo, Rua 
Vlipibu’ ; Aspirante Francisco 
Jaco; Aldai Siqueira, Av Deo. 
Joro 150; Antonio Lins Leitão: 
3enicia Luiz; 653 Bolivar Cur
ioso, Base Aérea; Cicero d* 
Lima; Celina; Iram; José Max, 
Pelipe Camarão; Josefina Re
fila, Rua Amime 861; Jaime 
Fonseca, Rua Maxaranguape 
137; José Lopes, São João 59, 
Rocas; Metroseg para Mozart; 
Maria Augusta, Av. Rio Bran- 
■o 667; Mota, Bordo Duque de 
Caxias; Napoleão Santos, Av. 
Getuiio Vargas 592; Oscar Ni- 
colau, Pensão Santo Antonio; 
Pasto; Roque Bagé; Urgente 
Silgitof Signatários telegrama 
408300: Urgente Tesouro; Val- 

! demar’ Monteiro, Navio Du-
Capela São Francisco — -que de Caxias.

Sempre que vou ao interior do Estado 
recordo com tristeza e apreensão a frase 
com que Euclydes da Cunha, o genial au
tor dos SERTÕES, imputa-nos a peccha, in- 
felismente verdadeira, de “fazedores de de
serto” . Vi, agora mesmo, a Serra do Dou
tor, que conheci coberta de exuberante ves
timenta, em que abundavam pau-darcos, a- 
rueiras, angicos, craibeiras e muitas outras 
arvores preciosas, completamente desnuda, 
pela ação do machado e do fogo, com seus 
flancos mostrando o esqueleto petreo e on
de já não nace senão pobres ervas, cujas 
raíses se infiltram pelas frestas das pedras, 
que a erosão pôz á mostra.

Tudo desapareceu: — a belesa da mata 
ornamentada de boqués das flores amarelo- 
ouro dos paudarcos; as fontes, onde bebiam 
animais e homens; as abelhas tão procura
das pelos caçadores; os ninhos dos passaros, 
alados defensores das lavouras, pelo comba
te que davam aos insetos; e o solo fértil, 
que mantinha ricas pastagens de gramineais 
e leguminosas para a limentação dos ani
mais. E toda essa destruição foi feita pelo 
homem em proveito de uma “ lavoura sui
cida”, na frase do professor Hilgard 0 ’Reil- 
ly Stçrnberg.

A  recuperação desse solo, carreado pe
las aguas, correndo em declive desprotegi
do de arborização é difícil e dispendiosa; 
mas deve £er feita e é possivel conseguir. 
Tudo depende de perseverança e orienta
ção técnica. O exemplo da Seira da Tijuca, 
lembrado em outro artigo, é confortador.

Ainda mais criminosos do que lavrado
res ignorantes das encostas da serra do Dou
tor, são os grandes latifundiários das proxi
midades desta Capital, que estão devastan
do as suas terras, não para fazer agricultu
ra; mas para vender lenha, cortando todas 
as arvores, inclusive massaranduba, cajuei
ros, pao-brasil, mangabeira, devastam os 
morros e facilitam o transporte das areias 
para grandes distancias, com serio prejuízo 
para a economia do Estado. Não plantam 
uma fruteira, não poupam uma arvore nem 
‘se preocupam com o secamento das fontes 
e formação de dunas. Deviam lhes ser apli
cadas multas pesadas seguidas de expro- 
priação.

Vamos felizmente despertando para o 
combate de fatores tão ameaçadores de nos
so futuro. No piano Salte o governo incluiu 
a verba de Cr.S 558.202.000,00 para ser uti- 
lisada, durante cinco anos, na conservação 
do solo, criando ainda, pelo mesmo proje
to, o Departamento de Conservação e Re
cuperação do Solo, projetando-se também a 
apresentação de uma lei a ser votada pelo 
Congresso e redigida nos seguintes termos:

“Art. l.° A ninguém é licito negligen
ciar da conservação de terras de valor eco- 
nomico quo explore pelo uso de praticas a- 
gricolas comprovadamente impróprias, sen
do como tal considerado:

a) Distribuição inadequada da cobertu
ra vegetal, desconsiderando os diferentes 
graus de suscetibilidade dos terrenos á ero
são e acelerando os efeitos desta pelo em
prego de culturas abertas e desprogidasl 
nas áreas comprovadamente erosiveis:

b) Destruição por queimadas drásticas 
da matéria orgarhca superficial do solo e 
dos restos de cultura em casos não justifi
cáveis por infestação de pragas e doenças.

c) Orientação inadequada das carreiras 
de plantas e uso da terra desconsiderando 
a inclinação dos terrenos, acelerando os e- 
feitos da erosão por facilitar o livre escoa
mento das enxurradas;

d) Plantio sucessivo de culturas esgo- 
tantes que provoquem a destruição contí
nua da matéria organica do solo, impres
cindível á defesa contra a erosão;

e) Alterações do relevo topográfico do 
terreno e práticas fecanicas que resultem 
em concentrações de grandes volumes de 
enxurradas sem a prévia abertura e esta
bilização dos respectivos canais escoadou
ros.

Art. 2.° — Os trabalhos que se fizerem 
necessários para a conservação e restaura
ção das terras danificadas, serão executa
dos á cusia dos infratores,,os quais ainda 
responderão pc-las. multas que lhes forem 
impostas.

Alt. 3.° — Aquelas terras que se torna
rem muito danificadas pela erosão e de on
de, em consequência, o particular dificil
mente puder tirar rendimento economico, 
serão desapropriadas pelo governo para se
rem devidamente restauradas e novamente 
postas á venda, logo que já puderem garan
tir explorações econômicas ou para serem 
postas como reservas florestais ou refúgios 
de fauna silvestre..............................................

Art. 4.° — Todo o proprietário ou ar
rendatário de propriedades rurais fica obri
gado a cooperar com os vizinhos no contro
le de erosã o , sempre que seus efeitos se es
tenderem além dos limites da propriedade.

Parágrafo único — As despesas feitas 
com um ataque coletivo á erosão serão re- 
partidas entre os interessados, porporcional- 
mente ás áreas protegidas e ao custo des
sas proteções.

Art. 5.® — Nos casos de arrendamento 
e parceria agrícola, o proprietário das ter
ras deverá custear as despesas extraordiná
rias feitas para o controle da erosão”

os possíveis requisitos da Lei, 
assinando o proprio Ministro, 
o contraente que soubesse, ou 
podésse assinar, e por quatro 
testemunhas que também sou 
bessem ler e escrever. (Art.
5o da citada Lei.) Referida 
Lei, não está sendo executa
da em nosso paiz e nem po
dia ser, dadas as dificulda
des de preencher as formali
dades nela contidas e mesmo 
tendo em vista o desencontro 
de outras formalidades exis
tentes no Regulamento que 
dispõe sobre a execução dos 
serviços concernentes aos re
gistros públicos criados pelo 
Codigo Civil, com as exigidas 
nos registros efetuados nos á- 
tos religiosos, inteiramente 
diferentes, salvo se os vigá
rios começassem usar livros 
com dizeres adaptados aos á- 
tos usados, pela autoridade ci
vil A atribuição que referida 
Lei facultou ao Ministro de 
confissão religiosa, já a tinha 
a autoridade judiciaria, que 
pode como presidente da ce
lebração do casamento civil, 
no caso de moléstia grave de 
um dos nubentes, celebrar o 
áto, procurando ir á casa do 
doente e, sendo em caso de 
urgência, poderá fazê-lo á noi 
te, perante quatro testemu
nhas, que, saibam ler e escre
ver. (Art. 189 do cit, Cod. 
Civ)

O Juiz de Direito da Co
marca e o vigário da Fregue
sia respectiva, ficaram de a- 
cordo com os dispositivos do 
Codigo e daquela Lei, com o 
[poder de pratica cada um, 
a celebração de um áto, que 
o Codigo deixou para ser fei
to, pela autoridade judiciaria, 
dada a sua forma e autentici
dade para a comprovção de 
que é o casal, portador á u- 
ma herança criada por força 
daquele áto emanado ao re
gime da comunhão de bens, 
desde que, ‘antes, não tenha 
sido estipulado em escritura 
ante-nupcial, a separação dos 
haveres dos contraentes 

Como declarei de inicio, 
que hoje é permitido o casa
mento de parentes na linha 
colateral, legítimos ou ilegi
timos, até o terceiro gráo, des 
de que sejam preenchidas 
certas e determinadas condi
ções, que, ao meu compreen- 
iimento, considero a sua 
■omprovação, dificílima.

VEJAMOS: Os colaterais
áo terceiro gráo, que preten- 
ierem casar, ou os seus repre 
sentantes legais, no caso de 
;e tratar de menores, reque- 
erão ao Juiz da Comarca 

para sua habilitação que no- 
neei dois médicos de reeo- 
íhecida capacidade, isentos 
ie suspeição, para examina- 
los e atestarem-lhes a sani- 
lade, afirmando se existe ou 
íão inconveniente, sob o pon- 
o de vista da saude de qual 
quer deles e da prole que 
oascer da junção matrimoni
al, etc. Cousa, no meu enten- 
ler, difícil de ser feita com 
.roficiencia, no interior do 

Estado. Ademais, que. no 
caso de haver divergência 
dos médicos nomeados quí n- 
to á conveniência ou não do 
matrimônio, opedrão os nu
bentes impetrar ao Juiz, a 
nomeação de desempatador, 

(Continua na 7a pagina)
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A N Ú N C I O S  C L A S S I F I C A D O S
Ofertas Feio Reembolso Postal

D I V E R S O S

O . V.' E . K .

PSICOTESTE

ORGANIZAÇÃO E VENDA PELO REEMBOLSO 
OFERECE PELO REEMBOLSO POSTAL '

L — 01 — Puro Linho, beije, branco e c in z a .............
L — 02 — Puro Linho, pardo natural.........................
L — 03 — Puro Linho, fio inglês, em branco
jíeije e c in za .....................................................
H30/30F — Puro Linho Natural, pardo claro 
L3S/35BB — Linho Especial em branco, beje ou cinza
S/30 — Linho branco, legitimo irlandês.......................
Tropicais em 10 c o re s ..................................... . .. ’ ’
Casemira, pura lã, em 6 c o r e s ....................... .. .. ”
vw-asemira, azul mannho, fio inglês, superior qualidade

Pedidos a O.V.E.R. — Rua do Lavradio, 180 — 3o andar

Metro Cr? .. .. 49,00
Metro Cr$ . . . . 57,00

Metro Cr? .. .. 70,00
Metro Cr- .. . . 60,00
Metro Cr? .. .. ao,oo
Metro Cr? .. .. 170,00
Metro Cr? .. . . 180,00
Metro Cr? .. .. 100,00
Metro CrS . . . 250.00

Caixa Postal, 4.272 — Rio de Janeiro

O F E R T A S  DO L E Ã O  D’A M E R IC A
Garfo, faca e colher “Hercules” aço inoxidável,

3 peças ....................................
p/mesas

48.00
46.00^ara sobre-mesa ., .. ........................................

Vidro “Pirex” : .. . _ . ................... .......................
Jogo com 3 tije la s .................................................... 75,00
Ôaçarolas para togo 18 ems...................................  45,00
Caçarola para fogo 20 cms...................................... 55,00
Caçarola para fogo 22 cms...................................... 68,00

JOGOS PARA REFRESCO DE CRISTAL
Inglês Branco com 7 p e ça s .................................... 130,00

JOGO PARA SALADA DE CRISTAL
Branco com 7 peças ... . ................................ . .. 65,00

CAPACHOS DE COCO LEGITIMO
Superior qualidade: 60x30 .....................................  45,00

70x30 .. ................................  55,00
80x35 .....................................  68,00

Pedidos pelo Reembolso Postal a:
— DEPTO. DO INTERIOR —

Av. Erasmo Braga. 277-13° — s/1302 
R I O  DE J A N E I R O

“559

ENSINO SEM EXPLICADOR
ATENÇAO SENHORAS E SENHORITA8! f

Adquiram o novo Método de Corte e Cen
tura VOGUE para ALTA COSTURA, com 865 
figuras e com amplas ilustrações sobre a fa
zenda. Ricamente encadernado, formato 20x27 
cm. Adquiram também o Esquadro Numerado 
VOGUE, curvo, com escalas do busto, ombroa 
e costas, e o Suplemento Ilustrado “VOGUE”. 
MÉTODO DE CORTE VOGUE Cr» 125.00 — 
Esquadro Numerado VOGUE Cr$ 40,00 —

Suplemento ilustrado VOGUE Crf 25,00. 
Pedidos pelo reembolso poetai para a

ESCOLA DE CORTE E COSTURA SAO PAULO 
RUA 4  n. 1*21 — CAIXA POSTAI. 152 — RIO CLARO 

Cia. Paulista — Estado da Sio Paulo 
CURSOS POR CORRESPONDÊNCIA — Matricule-se no Curso 

s em (  meses V. S. será uma perfeita modista, paio moderno 
Método de Corte “VOGUE”, em (  fascicuios — Cursos da Corta- 
detra Técnica, com diploma de contra-mestee ou nota OUrsoe 

Especializados, com diploma da profeeeora _
Solldtera-nos prospectos para ensino da Arte e Modas

A T E N Ç Ã O  C R IA D O R E S
.. .Para maior facilidade e economia no tratamento do ga 

do, porcos, equinos, ofeiecemos uma novidade absoluta: 
SERINGA BLINDADA feita para durar toda vida 
SANEI, itunacavel Inoxidável Inquebrável.
Unica com protetor de vidro desmontavel, Garantia 5 

anos. AÍ
Informações e Pedidos:

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS SA- 
NEL LTDA. — Rua, Cnstova a Colombo,, 63-l°-S5 — End. 
Teleg. SANEL — São Paulo

(V

JC

: ) O Tônico da 
Juventude

y  J fá ú â/
\ /  Todos os adolescentes 
t irradiam saúde e ale- 
/  gria quando tomam o 

PLASMOV1TAN, â 
base de Fígado, Ferro e 
Vitamina B 1. Duração 
de um vidro era do
sagem normal: 40 dias.

D ' M 0 S P E L O  R E E M B O L S O  P 0 S1 À L

m m m : .
Emp.Potiguar de Melhoranierrlps Uda.

de Caxias 216 Natal1’

D. Federal

A Ciência contra os 
Cabelos Brancos

A Ciência tem procurado 
sempre auxiliar o Homem e 
a Mulher na sua luta contra 
os sinais do tempo E, na vida 
vertiginosa dos nossos dias, 
esse euxilio é cada vez mais 
precioso e indispensável. Ca
be agora, aos técnicos dos la
boratórios MAC BIR apresen
tar um novo produto rigoro
samente cientifico e manipu
lado. A ’ BASE DE VEGE
TAIS, para a perfeita higiene 
e conservação dos cabelos, 
fazendo-os voltar, em poucos 
dias á sua côr natural dando- 
lhes mais brilho, mais bele
za e mais vigor, O OLEO ES- 
CURECEDOR MAC BIR é 
uma formula nova, isenta de- 
elementos nocivos. ÒLEO 
ESCURECEDOR MAC BIR, 
é vegetal, não contém enxo
fre nem sais de prata, não é 
gorduroso, não é tintura, não 
é nocivo e tornará os s*us 
cabelos mais brilhantes, mais 
sedosos e macios.

E’ perfumado e não preju
dica o permanente. A ’ venda 
nas Drogarias, Farmacias e 
boas casas do ramo. Atende
mos para o Interior, pelo Ser
viço de Reembolso Postal, ao 
preço de CrS 30,00 o vidro
— 3 vidros — Cr? 75,00 li
vre de porte — Pedidos á 
Caixa Postal, 4.272 — Rio
— Distrito Federal.

HOMENS
ENFRAQUECIDOS 

VELHICE PRECOCE 
IMPOTÊNCIA

O homem deve conservar 
Vias forças juvenis: deve per
manecer vii il porque as ma
nifestações da potência se
xual não pertencem senão á 
juventude. A velhice não tem 
idade. Existe uma só mocida
de sexual e a um dado mo
mento está se perde. Este mo
mento deve ser rc-tardado a 
todo custo, porque traz sem
pre uma côrte infinita de 
misérias.

F A L U S T O N
COMPRIMIDOS 

RENOVA AS FORÇAS DA 
VIDA

FALUSTON. o medicamen
te mais completo, á base de: 
testículos, cerebro, hipofjse, 
pancreas, tiroide, timus, su- 
prarrenal,, bromidrato de qui 
nino, oatuaba, marapuama e 
damiana.

F A L U S T O N
é um produto da Soc. Farma

cêutica Virmona Ltda.
EM TODAS AS FARMA- 

CIAS E DROGARIAS
Remessa pelo reembolso — 
Quantidade minima 3 vidros 
Pedidos 'aos distribuidores ex

clusivos no Estado de 
São Paulo:

SOC. COMERCIAL O. F.
DE OLIVEIRA LTDA. 

Rua Senador Feijó n° 29 — 
4° — sala 416 — Telefone, 

8-9072 — SÃO PAULO

Você gosta de mostrar 
superioridade?

Marina vê Helena com um 
vestido novo e elogia-o com 

Manto exagêro % espanto, que 
“ á a impressão de que Helena
nunca teve um vestido bonito 
na vida!

E’ possivel que você goste de 
fazer com que os outros se sin
tam diminuídos em sua presen
ça. Se seus pequenos truques 
nesse sentido forem inconcien- 
tes, isso o justifica um pouco, 
mas, nem por isso, você deixa
rá de ser detestado pelos ‘ que
0 conheceme. Além de provo
car ressentimentos, você estará 
expondo com seu modo de pro
ceder, uma baixeza de carater.

(Conte 2 pontos para “ sim” ,
1 para “ ás vezes” e 0 para 
“ não” . Depois, calcule o total).

1 — Quando elogia os outros, 
costuma incluir as “ sortes” e 
auxílios que contribuiram para 
o triunfo a que se refere?

2 — Tem um sorriso toleran
te e divertido, quando seus a- 
migos lhe expõem um plano, 
um projeto?

3 — Interrompe delicada ou 
impacientemente as pessoas 
com quem está conversando, a- 
cabando de contar a historia 
que começaram?

4 — E’ possivel que se mos
tre interessado na conversa de 
um estranho, mas. . .  costuma 
mostrar-se caceteado quando 
seus amigos expõem suas opi
niões?

5 — Costuma criticar disíar- 
çadamente as pessoas com quem 
convive, fazendo o elogio exa
gerado de virtudes que essas 
pessoas, reconhecidamente, não 
possuem ?

6 — Quando lhe fazem per
guntas, seja uma criança ou um 
adulto, adota uma expressão 
que diz claramente; “ idio
ta ...” ?

8 — Tem uma atitude de su
perioridade em relação ás pes
soas financeira e socialmente 
pior colocadas que você?

9 — Costuma cumprimentar 
os amigos, pelos sucessos obti
dos, com um sorriso sarcástico 
ou um comentário íronico?

10 — Quando elogiam, perto 
de você, o trabalho de outra 
pessoa, procura salientar al
gum \defeito sem importância, 
sob o pretexto de estar fazen
do uma “ critica construtora” ?

Se tiver uma contagem entre 
14 e 20 pontos, você, apesar de 
se mostrar tão superior, tem 
uma grande inferioridade de 

I carater. Quando é que se vai 
; transformar em uma pgssoa a- 
dulta? Uma contagem entre 4 
e 14 pontos, mostra que você 
ainda tem certas varuades que, 
muitas vezes, procuram dimi
nuir seus semelhantes, expres
sas em comentários, atos e ex
pressões. Se tiver menos de 4 
pontos, você é uma criatura ge
nerosa e honesta, que, raramen
te, faz pouco dos outros.

GftAMATICANDO 
(Atentados à. monografia da crase)
F . Lição x v n

_ Aureliano Medeiros, FILHO

Vamos citar diversos casos, 
onde para muitos há dificul
dades de crasear ou não o __
Ã — enii suas diferentes fun
ções grama tieas.

A maioria dos que escrevem, 
ás Vezes não dist.nguem quan
do — A — é preposição ou — 
HA’ — (Verbo).

E, é, justamente para es
sas duvidas tão ridículas, que 
apresentamos nesta resenha 
gramatical, varias construe.,es 
tanto em sentenças como em 
períodos formados por mais de 
uma oração, com o emprego 
de — A, A ’ e HA’ .

E’ regra geral que se acen
tua o — A —, apenas quando 
há provável encontro na fra
se, do artigo feminino — A _
com a preposição — A.

Já ensinamos, também, que 
pelo motivo de se tratar de um 
vocábulo feminino, nem sem
pre se pode fazer uso da cra
se, como:

DEPOIS DE TER REALI
ZADO ALGUMAS COMPRAS, 
VOLTEI A CASA. Nã0 se 
craseia o — A — nesta cons
trução, porque o substantivo 
feminino — CASA — se refe
re, aqui, ao nosso lar, domici
lio propvio, etc.

Apesar disso, é de rigor 
crase nesta expressão:

Ouçam Z Y B -5  
Racho Potí

S E M E N T E S  DE  
C E B O L A S

e demais variedades ;íe 
hortpliças, Flores, Florestais, 
etc,

Não as encontrando no seu 
fornecedor peça diretamente 

á
DIEBERGER AGRO CO

MERCIAL LTDA.
Rua Libero Badaró, 499-501 

Caixa Postal, 458 
— S. PAULO — 
Catalogo Grátis

QUANDO ME DIRIGÍ A ’ 
CASA COMERCIAL, ENCON
TREI-A ASSALTADA.

Na segunda citação, 0 subs
tantivo feminino — CASA __
vem determinado pelo artigo — 
A — . Mas, em referencia ao 
primeiro exemplo, não a de
terminamos com artigo.

Em tudo isso, observe-se que 
o verbo — VOLTAR — apa
rece ali regido; unicamente, da 
preposição — A — desprovida 
por completo do artigo — A.

E’ norma comum erm nossa 
língua, que o — A’ — acen
tuado depende da preposição
— A — aliada ao artigo — A,
— a-fim-de que haja o encur
tamento de sons, o que não se 
dá em — VOLTEI A CASA, 
porque não existem aqueles 
dois elementos necessários à 
redução de duas vogais que se 
fundem em uma só,

Há quemi diga: ENTREGA- 
SE —‘ A — DOMICILIO, (er
rado) em vêz de — ENTRE
GA-SE EM DOMICILIO. 
(Certo).

Note-se que o verbo — VOL
TAR — no sentido de RE
GRESSAR, enuncia movimen
to, enquanto que o verbo — 
ENTREGAR — denota re
pouso .

Com verbos de quietação, 
empregamos em vêz da prepo
sição — A —, a preposição — 
EM—, como: ENSINA-SE —

R E G IS T R O  D E D IP L O M A S
—  A v i s o s :  —

^P^OMADOS POR ESCOLAS LIVRES DE ENSINO 
bUPLRiOR: — De acordo com a Lei n° 609 49, poderão re
querer a validação dos seus diplomas, cujo prazo para este 
procedimento termina no dia 14 de Abril proximo

REGISTRO DEFINITIVO DE PROFESSORES:* — Ter- 
j.ma no dn 21 de Maio próximo, o prazo para substituição 
dos certificados de registro provisorio pelos de carater defi- 
mtivo. Perderão o valor cs certificados não substituídos até aquela data.

* ROFTSSIONAIS ESTRANGEIROS: — De acordo còm 
a legislação atual, poderão registrar os seus titulos, para o 
eleito de exercício profissional.

TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTOS REFERENTE 
AO ENSINO

Bureau Universitário
Av. Almirante Barroso, 11 _  l«  andar — Tel 42-5191 

Caixa Postal — 3932
Direção do Dr. Pedro Olavo de Menezes

*DM — DOMICILIO e nunca — 
A — DOMICILIO.

Voltando-se ao principal as
sunto desta lição, vamos apre
sentar — OUTROS CASOS:

A QUATRO MESES QUE 
PEDRO CHEGOU DA BAHIA. 
DEjVIENDO REGRESSAR DA
QUI — HA’ —. TRÊS SEMA
NAS. (Errado). Corrija-se: 
HA’ QUATRO MESES, etc.

— A — TRÊS SEMANAS, 
etc.

Quando alguém tiver duvidas 
no emprego de — A —* ou — 
HA’ —, convém substituir o
— A — pelo verbo — FAZER 
—, como: FAZ QUATRO ME
SES, FAZ SEIS DIAS, FAZ 
TRINTA ANOS, PAZ DOIS 
SÉCULOS, etc.

Vamos, agora, falar ou es
crever corretamente: FAZ
DEZ SEMANAS QUE RESI
DO EM NATAL, porque o ver
bo — FAZER — com a signi
ficação de tempo, é impessoai, 
indo para a terceira pessoa do 
singular. Fóra deste caso, di
zemos: FAZEM ANOS, HOJE, 
FULANO e BELTRANO. 
MAIS EXEMPLOS EM LIN

GUAGEM CORRETA:
O RÉU FOI CONDENADO

— A — VINTE ANOS DE 
PRISÃO, MAS, — HA’ — 
DOIS ANOS QUE SE EVA- 
DIU, LUCAS CHEGOU — 
HA’ — DIAS DA FAZENDA. 
A POLICÍA CHEGOU — A
— TEMPO. OS SERTANEJOS 
PARTIRAM — A — GALO
PE. OS BANDIDOS SAÍRAM
— A’ — SURDINA. REGRES
SAMOS DA VILA, — HA’ — 
POUCOS DIAS. VENDE-SE
— A DINHEIRO. CHEGAN
DO — A LISBOA, DIRIGI- 
ME — A’ — EMBAIXADA 
BRASILEIRA. HA’ CERCA 
DE DOIS ANOS, QUE NÃO 
ESTUDAMOS. ACERCA DOS 
ACONTECIMENTOS DESEN
ROLADOS NESTA CIDADE, 
TEM HAVIDO DIVERSAS 
OPINIÕES.
EMPREGO DO VERBO

— HAVER — NO 
PLURAL:
Quando dizemos ou escre

vemos, que: HAVIAM FUGI
DO DA PRISÃO OS ARROM 
BADORES, neste caso o ver
bo HAjVlER — vai para a 
terceira pessoa do plural, con
cordando em numero e pessoa 
conn o sujeito a que pertence
— ARROMBADORES. Nesta 
proposição gramatical, quer 
seja na ordem inversa ou di
reta, podemos, perfeitamente, 
'Ubstituir o verbo — HAVER
— por — TER, — como: OS
ARROMBADORES — TI
NHAM — FUGIDO DA PRI
SÃO ou — TINHAM FUGIDO 
DA PRISÃO OS ARROMBA
DORES.

Julgamos que o emprego cor
reto de — A, — A’ e HA’, as
sim como o do verbo — HA
VER — quer impessoal ou pes- 
oal, foi, aqui, nesta modesta 

lição, explicado cora bastante 
clareza.

ALCANCE A  FELICID A
DE QUE A SP IR A !

Procura de conhecer o 
meio de vencer as influen 
cias opostas á sua felicida
de ,e vença os obstáculos 
da sorte usando um TA- 
LISMAN eficiente no as
sunto. Peça sem compro
misso o interessante fo
lheto explicativo, a P. 
EMTE, Caixa Postal 1141 
— Porto Alegre — R. 
Grande do Sul.
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O s estranhos fenomrenos de Niterói:

Ciência e religião podem e devem viver em boa paz
Como o prof. Silvio Lago, catedratico fluminense de Medicina, examina as provas de materialização

. . . i l i  _ i ___3;_____ in nAnctn + opQ a u unon a A f»
RIO, (Meridional) — Pros 

Reportagem de V. HUGO
seguindo na serie de entrevis 
tas cientificas a respeito dos 
íenomenos metapsiquicos que 
tivemos a oportunidade de 
assistir na vizinha cidade de 
Niterói, registramos hoje as 
declarações de um conhecido 
pediatra niteroiense.

Trata-se do dr. Silvio La- 
• go, professor da Faculdade 

Fluminense de Medicina, 
membro da Academia” Nite
roiense de Letra e presiden
te da Cultura Artística de Ni
terói.
SÃO AUTÊNTICOS OS 

FENOMENOS
Recebendo o repórter no 

seu consultorio, declarou o 
clinico fluminense -o seguinte: 

Sobre a autenticidade dos 
íenomenos apresentados pelo 
“médium” Cosme, nada te
nho a acrescentar ao que fói 
afirmado pelo meu colega ab. 
do Ab Ramia, por isso que 

. tive oportunidade de obser- 
va-los em diversas experiên
cias efetuadas em locais difer 
rentes e com assistência va
riada, não so durante sua re
cente visita a Niterói, como 
ae outra vez, ha anos atras.

Considero-o um grande 
médium ectoplata comparável 
aos melhores americanos e 
europeus, que permitiram lan 
çar as bases da Metapsiquica 
objetiva. Aliás, diga-se de 
pasagem, aqui no Brasil, pos 
suimos excelentes médiuns, 
nao só de materialização c<k 
mo de outras modalidades de 
açao supranormal. Pena é, 
qee ainda não tenhamos ao 
menos uma sociedade medica 
^e metapsiquica, capaz de a- 
^roveita-los sem compromis
sos doutrinários.
CUIDADO COM A 

FRAUDE V
E’ obvio que o preocupação 

basice, de todo metapsiquis- 
ta esclarecido deverá ser a de 
afastar a fraude, conciente 
ou não, mas o que estamos 
habituados a observar, quan
do se trata de certos homens 
de ciência é que procuraram 
obstinadamente fugir á pró
pria evidencia dos fatos, não 
simples razão de que não se 
moldam as suas normas de ra
ciocínio, ou ao âmbito de seus 
conhecimentos técnicos. E é 
que procuram obstinadamen
te fugir á própria evidencia 
dos fatos pelo simples razão 
de que não se e moldam ás 
suas normas de raciocínio ou 
ao âmbito de seus conheci
mentos técnicos. E é 5usta- 
mente a esta lamentável fal
ta de cultura metapsiquica 

que os leva da atribuir á 
fraude todos os íenomenos 
aberrantes e paradoxais de 
que cuido, a nova e promisso
ra ciência.

Em todo o mundo civiliza
do circulos científicos estu
dam esses assuntos e revistas 
especializadas são publica
da em pelo menos seis idio
mas, dando conta dos mais 
surpreendentes resultados ob 
tidos em condições de con
trole irrepreensíveis, median
te a utilização de barragem 
infra-vermelha, célula foto- 
eletrica, registros gráficos, 
foto e cinematográficos, etc.

de tal modo dispostos que a 
fraude se torna absolutamen
te impossível.

Diversos congressos inter
nacionais tem sido realizados 
com a participação dos ho
mens mais notáveis no saber

e o numero de obras que se 
publica sobre o assunto já 
não fica nada aquem do de 
outros ramos da ciência.

Já se foi o tempo em que 
os investigadores destes as
suntos eram tratados como

charlatões, espíritos crédulos 
e ingênuos, ou frónteiriçog 
nos dominios psiquiátricos e 
levados ao ridículo quando 
tocavam nestes tabuis. O ho
mem inteligente encara ho
je a fenomenologia supranor

mal mediunica com tanto in
teresse quanto outra qual
quer do dominio biologico 
sem “parti pris” doutrinário.

A finalidade basica da Me
tapsiquica é, como diz Boi- 
rac, o estudo dos fatos, sua

constatação, e analise e, na 
analise critica dos resultados 
emprega os mesmos processos 
usados na discussão do fenô
menos relativos ao planeta 
em que o proprio homem vi- 

(Continaa na 5* pag.)
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...está entregue a homens de confiança!
Aerovias Brasil orgulha-se de possuir um quadro de pilotos 
ngorosamente selecionados. Nossos capitães do espaço são 
homens 'técnica e fisicamente capacitados para a tarefa 
de grande responsabilidade que pesa sôbre seus ombros. 
Quem embarca num dos nossos possantes aparelhos -  e 
são milhares e milhares de pessoas! — pode fazê-lo com 
a certeza de que será conduzido por mãos dignas de tôda 
a confiança. Por isso -  e tudo mais que Aerovias Brasil 
oferece para seu “conforto aéreo” — também o senhor dirá, 
ao desembarcar, concordando com o que dizem os demais 
passageiros: “ Foi uma ótima viagem!”

*s*0 Vl4s

* - !: f N
Jt -iWisS#- '*■ *

m m  m m

Nossas rotas cobrem os quatro pontos car-
deais, ligando o Rio ao Brasil e o Brasil a 
todo o Continente Americano. Ao planejar 
sua viagem, consulte o nosso agente: for- 
necer-lhe-á todos os informes que desejar.

AGÊNCIAS NAS SEGUINTES CIDADES: 
Anápolis - Aracaju - Araguari - Belém - Belo 
Horizonte - Caroüna - Curitiba - Fortale. a 
G o âiia - Maceió - Natal - P> rto Alegre 
Porto Nacional - R io «fe'Janeiro - Recife 
Salvador - São Luís - Sãô Paulo - Uberaba 
Uberlândia - V itórii Ilhéus - Londrina 
Pedro Afonso - Poço d í Caldas * Parnaíba 
Santarém - Manaus - Paramaribo * Port o f  
Spsín • La Guàira • Trujillo - Miami.
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Esclarecimento ao publico Ciência e religião podem
Ae acordo çom o programa 

que me tracei na vida. quéró 
esclarecer devidamente as ra
zões que originaram o meu a- 
íastamento das lunções de ad
vogado da, FAMA, cargo para 
o qual fôra contratado em Ja
neiro do corrente ano.

Solicitados os meus serviços 
pelo gerente da i-eíeriua empre
sa para oficiar em litígios tra
balhistas, procurei exercer o 
mandato com dedicação, achan
do alguém até que o fazia com 
excesso ae zêlo.

Parece, entretanto, e isto no
tei logo, que, sendo advogado 
independente — o que me tem 
valido toda uma série ae decep
ções __, sem nenhuma hgaçaq
partidaria, notadamente com a 
corrente dominante, não estava 
sendo considerado persona gra
ta. Ademais, demonstrára o pro- 
posivo de não renunciar o airei- 
to de dar orientação tecmca ao 
processo, recusando encaminhai 
petições com objurgatonas e 
doestos: Daí esiabelecer-se uma 
atmosfera de desconfiança en
tre advogado e cliente, atento 
sobretudo o preconceito genera
lizado de pensar-se que somen- 

' os advogauos prestigiosos t>o 
liucamente têm o raro condão 

- de vencer demandas.
Ora, se os da alde-a emen

dem que os auvogados do parti
do ao Governo suo os umcos 
baíejaaos pela sorte, poiqut 
tem influencia, que dizer de um 
estrangeiro mal ambientado 
desconfiado de touos. cer-o ae 
que o nxecuuvo tudo poue, ate 
mesmo ditar’ normas ao Jum- 
ciano?!' E disto estava tão con
vencido o argentino, que, em 
minha companhia, fôra a pre
sença do Governador historiar 
os fatos objeto desses litígios, 
embora tivesse eu tentado expli- 
cur-lhe inutilmente o principio 
da uiter-inuepenaencia dos Po
deres. Por ouuo lado, nao fal
taria, quem, ae bòa ou ma le, 
11 ie insinuasse o /e frã o  comum. 
Se Uizem por aí, os maledicen- 
tes, que ha juizes que nao jul
gam contra o Estauo, contra os 

‘  poderosos .contra os correligio
nários... .

Eu ae mim, afirmo que ha 
juizes que nao se vendem, que 

-nao uomam a espinha. E, no 
uu« se reiere parücularmente 

ua junta de Conciliação e 
a uircuueiHO, estão eles acima ae 
quu-viuer suspeita, pois os con- 
siaexo nonraaos como os que 
mais o iorem.

Aimai ue contas, minha vida 
é cnera ue complicações. Certa 
vez lui uennnuo ae um cargo 
pdui-co por aceitar o patrocínio 
de uma causa repudiada pelo 
Governo; uoje, por não ser do
_v Ciiiu, o quai, diga-se ae pas-
o-gein, nao tem nenhuma _cul- 
pa, uesperaiço uma advocacia 
ae paitiuo. Paciência. Se o de»- 
tuio e este, vamos com ele.

Transcrevo a seguir, para co- 
nnecimento de todos, uma carta 
airigiaa ao gerente da mencio
nada empresa, documento que 
elucida períeitamente a situa
ção em que' fíquei envolv.do, 
tanto do ponto de vista morai 
como- profissional. • . j

Natal, 23 de Março de 4949
-J

a) João Medeiros Filho
Advogado

* -ã '
Natal, 9 de Março de 1949.

Ilmo. Sr. Albert Siro Smart,
D. Gerente da FAMA

Neste

dúvida, do tato de náo querer 
abdicar o meu direito de dai 
orientação técnica ao trabalho 
de que estava incumbido. Ap- 
tes, pela manhã, em meu escri
tório, ao falar sobre o memo
rial que submetera á minha a- 
preciação, ao qual não dera 
muito valor, por explorar fun
damentos estranhos ao objeto 
do litigio, compreendí que 
inexistia o fator subjetivo da 
confiança, o que me impunha 
o dever de renunciar o manda
to, de acordo com o Código de 
Ética Profissional (.Seção 7.a, 
n.° I) e, notadamente, em har
monia com a resolução do Ins
tituto da Ordem dos Advogados 
Brasileiros, de 4 de Dezembro 
de 1941, sobre o papel do advo
gado de partido, em face da Le 
gislação do Trabalho (Revista 
do Trabalho ano IX, n. 12. dez. 
de 1941, pg. 35).

Estou certo de que tudo fiz 
na defesa dos interesses dessa 
empresa, do que podem dar tes
temunho o Presidente e vogais 
da referida Junta de Concilia 
ção e Julgamento. Todas as 
questões jurídicas atinentes á 
especie foram por mim discu
tidas, nada restando a argumen
tar, como prova o memorial a 
presentado na aludida reclama
ção. Assim, o colega que me 
substituir não terá outra cousa 

( a fazer sinão. modéstia á parte,
' trilhar o mesmo caminho, se
gundo o entendimento que te- 
nos no Rio G. do Norte do Di
reito Social.

Estimo que esse jurista, do 
.tio ou da Argentina, venha 
ealizar os milagres que o ad

vogado provinciano não conse
guiu. Certamente o ilustre ami- 
jo desejaria que o processo se 
azesse ao sabor de outros man- 
jamentos, sem os percalços que 
,.anto o molestam, como tantas 
véses deu a entender. Talvez 
pense que o aparecimento de 
um causídico da capital do país 
resolva de plano todas as dispu
tas. .. Santa ingenuidade!

Quero ainda acrescentar que 
sou contra a velha maxima po
lítica — Hospes, hostis — todo 
estrangeiro é inimigo. E, no que 
me diz respeito particularmen
te. no exercido do mandato ho
je findo, cumpri o meu dever, 
sem olhar a pessoas ou nacio
nalidades. Cheguei mesmo a ter 
atritos com o douto colega ex- 
adverso e com uma das teste
munhas, tudo porque demons
trara estar identificado com os 
interesses dessa Cia., cujo pa
trocínio não solicitara. Como 
quer que seja, se é verdade que 
verba volant, scrlpta mamem, 
nos autos estão as provas dos 
meus acêrtos.

Comunico a V. S. que estou 
transmitindo esta carta ao Pre
sidente da Junta de Conciliação, 
para os devidos efeitos.

Sem outro assunto,
sou de V. S. am° obdo. 
a) João Medeiros Filho 

Advogado -

Tendo recebido comunicação 
de V. S. de que, em face da vin
da de um advogado do Rio, fi
cavam dispensados os meus ser
viços nessa empresa, manifesto 
aqui o meu agrado por essa de
cisão, pois já era meu proposi- 
to declinar do mandato que me 
fôra outorgado, no mês de ja
neiro último, especialmente pa
ra acompanhar dissídios t atoa- 
lhistas perante a Junta de Con
ciliação e Julgamento desta ca
pital.

Casos como este são comesi- 
nhos na vida do advogado, da
da a incompreensão de certos 
clientes quanto ao sentido da 
profissão que tenho a honra de 
exercer.

Notei essa incompreensão da 
parte de V. St no dia da audi
ência designada para prossegui
mento da instrução da reclama
ção movida por Joaquim Feli- 
çio de Morais, resultante, sem
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ve. Um penoso lastro de co
nhecimentos é, todavia, indis
pensável aos que se dedicam 
á pesquizas metapsiquicas e 
bem pouco se esclarecerá 
quem nela penetrar sem se 
munir de conhecimentos bá
sicos da biologia .psicologia 
normal, psicologia paranormal 
de Janet, concepções* de 
í  reud, Joung. neuro-psiquia- 
tria, psico-bio-fisica, quimi- 
ca antropologia estatistiea e 
de boa pintas de filosofia e 
metafísica.

Para que se tenha ideia da 
posição que ocupa a Mefapsi 
quica no cenário cientifico de 
nos$a época, basta citar o fa
to de que um curso univer
sitário foi administrado em 
1941, pelo prof.. G. Murphy, 
da Columbia University e vá
rios laboratorios de para-psi- 
cologia foram anexados a cli
nicas neuro-psiquiatricas, a- 
lem de bolsas de estudos so 
bre o assunto. O professor 
Oscar Fischer da cadeira de 
Neuropsiquiatria da Univer 
sidade de Praga já utiliza as 
faculdades metapisiquicas em 
questões criminalisticas, ao 
que parece, com sucesso” . 
SOBRE A

MATERIALIZAÇÃO 
Proseguindo nas suas inte

ressantes declarações disse o 
dr. Silvio Lago:

“ Quem conhece os traba
lhos experimentais, rigorosa
mente científicos de Mme. 
Bisson de Schrenck Notzing, 
Geley, Crawford, Liebiedzins 
ki, _ Morselli, Ochorowcz. Gi, 
bier, Imoda," para não citar 
outros verifica analogia com 
os fenomenos produzidos pe
lo médium Cosme. Esses' in
vestigadores tiveram durante 
anos, a colaboração de médi
uns famosos como Eusapia, 
Paladino, Marthe Beraud (E- 
va C.), Franek Klusk. Outro 
ectoplasta extraordinário foi 
Jean Guzik, cuja atividade no 
Instituto Internacional de 
Metapsiquica de Paris contou 
com o controle do prof. Cu- 
néo, de Oliver Lodge. Osty e 
Sudre, entre muitos outros, 
produzindo fenomenos inte- 
resantissimos.

Outro médium a quem mui 
to ficou devendo a Metapsi
quica objetiva, foi Willy, con 
tratado durante largo tem
po por Schrenck Notzing, em 
companhia de Zimmer, prof. 
de Zoologia na Universidade , 
de Munique; de Hans Driesch | 
prof. de Filosofia na Univer
sidade de Leipzig, de Oster- 
reich, prof. de Filosofia em 
Tubing, de Freitag e Salzer, 
prof. de Medicina na Uni
versidade de Munique e de 
dezenas de observadores alta 
mente credenciados” .
SOBRE OS MÉDIUNS 

A uma pergunta do jorna
lista o médico fluminense res 
pondeu:

— “Considerados durante 
muito tempo como psicopatas 
histéricos e mitomanos, sobre 
tudo por aqueles que se es
clareciam na opinião de Ja
net, são hoje considerados 
com maior justiça e quiçá 
com o merecido respeito. Re
firo-me é claro, aos verdadei
ros médiuns e sobretudo aos 
que se prestam á pesquisa 
cientifica, não desconhecendo 
que, em grande numero de 
casos a pretensa mediunidade 
não passa de banal fenomeno 
de automatismo psicologico, 
cujo mecanismo é bem co
nhecido e não se enquadra

entre os fatos -supranormais 
de que se ocupa a Metapsi
quica. A maioria dos médiuns 
consta, segundo a opinião de 
metapsiquistas experimenta
dos, de individuos perieita- 
mente equilibrados, embora 
psicologicamente labeis, sus
ceptíveis. Grande numero de 
iracassos registrados com os 
mesmos em ambiente apara- 
mso e hostil torna-se, assim 
raciimente compreendido e 
cem levado os experimenta- 
uores a uma atitude mais in
teligente tolerante e amisto
sa, mesmo porque, é a con
dição basica para um bom 
rendimento experimentai.

Um fato interessante reve 
lado pela moderna pesquisa 
metapsiquica e o da frequên
cia com qqe são encontrados 
indivíduos portadores das di
versas modalidades da deno
minada percepção extra-sen- 
sorial. fihme, por exeínpio, 
observou nos meios universi
tários norte-americanos as 
faculdades de telepatia e cia 
rividencia em, cerca de 50% 
dos examinados, conquanto 
outros investigadores, repu
tem exagerada a estimativa 
do conceituado cientista da 
Universidade de Duke. O au
tor referido considera essas 
faculdades passíveis de incor
poração á vida normal cons
ciente em termos de aquisi
ção canfajosa.

O prof. Thoulers, da Uni
versidade de Cambridge, tem 
o mesmo ponto de vista e 
tem mostrado a possibilidade 
de passar a por ele denomi
nada função Psi, ao controle 
do Ego, como fazem certas 
escolas filosóficas da índia. 
Evidenciou a moderna pes
quisa metapsiquica outro fato 
de grande alcance pratico, 
que é o da possibilidade des
ta denominação função Psi 

(telepatia, clarividência, etc) 
atuando no âmbito inconsci
ente, condicionar distúrbios 
de dificil caracterização, ge
ralmente rotulados de “ner
vos”. Dai o numero impressio 
nante de indivíduos que pe- 
rambulam pelos consultorios, 
desiludidos, sem encontrar

diestesia, a xenoglassia, etc. 
etc.. O estudo experimental 
Mo estado de transe, espon
tâneo ou inuuzido é um dos 
capítulos mais sedutores ua 
nova ciência e neste assunto 
a contribuição do prof. Fer- 
dinando Vazzamaili, da Uni
versidade de Rorqa, é real
mente notável, demonstrando 
que a desagregação ou disso- 
ciação da personalidade psí
quica durante o referido esta
do segundo, se ecompanha ae 
interessantes fenomenos ele
tromagnéticos, passíveis ae 
registro grafico. Uma revi
são ‘ geral de nossos conheci
mentos sobre o hipnotismo e 
a sugestão será inevitável á 
luz destas novas aquisições, 
assim como ,não duvido que 
a velhíssima e debanda ques- 
referente ao magnetismo hu
mano será novamente con- 
duzida ao terreno experimen
tal.

O em prego dos modernos 
processos de analise para o 
estudo das denominações 
estudo das denominadas en
tidades que se apresentam 
materializadas, incluindo o 
psico-diagnostico é outra con
sequência da evolução cresses 
estudos nos quais se destaca 
o investigador Carriitgton, e 
já  se fala em metapsicanali- 
s e . . .  ”
METAPSIQUICA E

FILOSOFIA
“Aquele que penetra no 

campo sedutor da Metapsi
quica não pode deixar de re- 
conhsecer que a mesma pro
porciona fatos de consequên
cias verdadeiramente revolu
cionarias para a biologia, a 
psicologia, a pedagogia e qui
çá para a sociologia. Não é 
outra a opinião abalizada de 
Henri Price, professor de Ló
gica em Oxford e ex-presi
dente da Sociedade britanica 
de Pesquisa Psíquica, para 
quem se impõe uma revisão 
completa de nossas teorias so 
bre a mente humana e da 
própria natureza fisica do 
homem.

O deslocamento de alguns 
destes problemas do espirito 
do campo especulativo meta-

quem lhes descubra uma ou- fisico e religioso para o racio-
tra causa para seus padeci- 
mentos. Cria-se, assim, para 
os proprios neuro-psiquiatras 
uma situação muitas vezes 
vexatória, quando subesti
mam a importância da Metap
siquica.

A pesquisa metapsiquica 
tem demonstrado á farta que 
a mente humana dispõe de 
meios não só para a capta
ção de pensamentos, em de
terminadas circunstancias, 
como de emoções e sensações 
a o simples enunciado destas 
aquisições cientificas bastará 
para evidenciar a sua enorme 
importância pratica” . 
HIPNOTISMO ETC.

“De um modo geral, estu4, 
damos na Metapsiquica * as: 
diversas modalidades de um- 
conhecimento supranormal 
(fora da atividade de nossos 
sentidos fisicos) ou de ação 
supranormal. Abrange assim 
perto de duzentos fenomenos, 
nitidamente definidos, dentre 
os quais cito os movimentos 
de objetos sem contacto apa 
rente, levibação, bilocação, te
lepatia, leitura do pensamen
to, psicometria, invulnerabi
lidade ao fogo e aos toxicos, 
algumas modalidades de cu
ras indiscutivelmente fora 
dos processos habituais, ecto-

nal permitiu assentar um 
profundo golpes nos que con
sideravam a personalidade 
humana uma simples maqui
na transformadora 'de ener
gia e a consciência uma sim
ples resultante da 'atividade 
cerebral.

Não compreendo a pesqul- 
za cientifica divorciada da 
especulação filosófica e, se 
não morre no homem a preo
cupação com os problemas 
metafísicos, a contribuição 
que lhe presta a Metapsiqui
ca para- a elaboração de no
vas diretrizes filosóficas é ir
recusável.

DE AUTENTICIDADE IN
DISCUTÍVEL OS FENOME

NOS DE NITERÓI
Fala ao DIÁRIO DA NOI

TE um professor de Medicina 
— Explicação cientifica para 
os fenomenos de Materializa
ção.

Até p século XIX o culto 
da ciência asentada em bons 
alicerces filosoficos, permitiu 
que se desenvolvessem gigan 
tes da altura de Kant, Leib- 
nitz e Descmartes. Dai nara 
cá, o divorcio entre a Ciên
cia e a Filosofia conduziu os 
homens que cultivam apenas 
a primeira a concepções ma-

plasias, (materialização) a ra- Lterialistas e mecanistas; que

9 t tu ti? *

1 . .. que, lia Inglaterra, a 
propriedade é tão pouco 
dividida que para 151.094 
quilômetros quadrados 
há somente 10.000 proprie 
tarios.

2.. . que, apesar de a vista 
humana não poder alcan 
çar mais a luz, além do 
roxo, ainda existéffl inú

meras outras cores, que^não
somos capazes de perce
ber

3 . . . que não seriam necessá
rios mais de 320 quilos $e 
TNT, o mais poderoso dos 
explosivos conhecidos pa 
ra fazer voar inteiramen
te uma cidade como No
va York ou por no fundo 
todas as esquadras do 
mundo reunidas.

4.. . que, na Idade Media, to
das as intervenções ci
rúrgicas eram praticadas 
pelos barbeiros, os quais 
extraiam dentes, faziam 
sangrias, drenavam fe
rimentos e executavam 
todos os “ trabalhos ma
nuais” considerados^ hu
milhantes para os médi
cos.

5 . .  . que, tal como aconteça 
na especie humana, nos rép

teis, nas aves e nos ma. 
miferos inferiores, são 
por ordem de frequência 
as doenças dos aparelhos 
respiratórios, digesíTvo e 
circulatório as que mais 
concorrem para eliminar 
os indivíduos.

6. . que, segundo cálculos 
recentes, existem atual
mente em todo o mpndo,
40.000 quilos de diaman
tes; e que, desse total,
34.00 quilos são originá
rios da África do Sul, 
2.500 do Brasil, 2.000 da 
índia, e o restante de di
versos outros paises.

Ouçam ZY-B-5 < 
1 . Radio Potí

já abaladae seriamente por 
alguns fatos metapsiquicos', 
começam a ruir com a pró
pria evolução da fisica, aue 
vem impondo novos rumos a 
certos problemas tradicionais 
como o'espaço e o temp con
siderados como intangíveis.
A FACE RELIGIOSA

Terminando suas declara
ções, disse o dr. Silvio Lago:

— “O metapsiquista quan
do investiga não se preocupa 
com o problema religioso, 
üntra em seu laboratorio co
mo o adepto nos templos chi 
neses: deixa os sapatos no 
portico. Quando sai, é livre 
para calça-los e retomar suas 
convicções intimas. Admito, 
aor isso, que ciência e reli
gião possam viver em boa 
jaz na consciência. Se ambas 
jrocuram a verdade, é pos
sível que dia se tornem ir- 
mães gemeas. Ai; todos os 
homens se apertarão frater
nalmente as mãos em qual
quer parte do globo, sem in
dagar qual e especie de credo 
lhes preside a conduta. No 
momento ,o que lhe posso di
zer é que encaro com outras 
vistas muito mais compreen
sivas, os‘ estases místicos de 
Francisco de Assis, Rosa de 
Lima, Pico de Mirandola, A - . 
polonio de Tiána, dos loguis 
em seu “samadhi” , mergulha
dos nas inconcebiveis pro
fundidades de seu ser intimo, 
onde talvez jamais penetra
rá a especulação cientifica...
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Direito te Foro
Comarca de San
ta Cruz

^,.ieuu: Sustentação de 
em ajuste morato- 

ue pecuarista. Multa 
_ • cxiciuii..* e nabilitação 

ticuuu. reuiao tóra de 
.>aiure/.a juriuica da 

c.ausuia penal.
turma julgadora: 

rtvtLLviINAR 
oe nuuvesse este Juizo, ao 

íeceuer a minuta, de agravo, 
atemauo parâ o disposto no 
art ZJ da Lei 209, de 2 de 
Janeiro de 1948, certamente 
que n a acolhería, porque em 
duas mpoteses haverá permis 
sioiüuaue aaquele recui’so: 

a) — do despacho que in
deferir inicialinenie o re- 
querimeuío dos favores con 
tidos naquela Lei.
0) — do despacho finai 
que conceder ou negar os 
favores (VER COMENIA- 
KIOS de Vafter Aquino e 
Samuel Werneck no "Direi, 
to do Pecuarista” , pag. 691. J 
E como em nenhuma des
sas iiipoteses iniciais disse 
a interposição, na especie 
discutida, seria de denegar- 
se o recurso. 

SUSTENTAÇÃO
Mantenho o despacho a fls. 

40 com que indeferi o pedi
do do douto Advogado e pro
curador do Banco d Brasil 
S.A., Agencia, e Natal, para 
que fsse incluida no calcu
lo do ajuste moratorio, no 
pagamento de suas prestações 
a quantia de Cr$ 2.317,40, 
proveniente da clausula pe- 
n^l estipulada no item 5o das 
Condições Gerais do Contra
to de mutuo celebrado entre 
o Banco do Brasil S. A. e o 
pecuarista Raimundo Cardo
so de Araújo.

Sem qualquer indagação á 
natureza juridioa da clausula 
penal, por enquanto, deneguei 
o requerimento aludido, por 
se me afigurar intempesti
vo, visto que já expira o pra
zo aberto aos credores para 
a declaração de seus créditos, 
da forma do qrt 24, letra “C” 
em harmonia com o art. 30 
da Lei 209. de 2 de janeiro 
de 1948.

Se o prazo concedido no 
Diploma Moratorio era fatal 
não havia como admitir o 
pedido feito serodiamenle.

Com efeito: disciplina o art. 
24 letra “C” da citada LEI 
DOS PECUARISTAS:

“ Marcar áo prazo de 30 dias 
e, no máximo improrrogá
vel de 90 dias, para os cre
dores apresentarem decla
rações de seus créditos” . 
Como parte integrante des

se dispositivo acima trans 
crito, expõe o art. 30 daque
le ESTATUTO MORATO
RIO: s  <
“  Sempre que o credor regu
larmente citado não fizer s 

declaração de seu credite 
na forma prevista pelo art 
24 letra “C” , só poderá exi
gir que o devedor houvei 
gir a satisfação da obriga, 
ção, depois que o devedor 
houver pago aos demais cre 
dores o total do Passivo a- 
justado” .
Comentando esse ultimo dis 

positivo, WALTER AQUINO 
e SAMUEL WERNECK (“Di
reito do Pecuarista, pag. 70' 
ponderam :

“Assemelha-se aquele (re

fere-se ao art. 25), sem du
vida, ao Art. 82 da Lei de 
Falências, que parece te- 
lo inspirado.

Entretanto, mais liberal 
é o Instituto da Falência 
(Dec. Lei ii° 7.661, de 
21-6.45 um vez que ali 
encontramos a possibilida
de de o credor habilitar-se 
ainda depois de escoado o 
prazo estabelecido pelo Juiz 
o que não ocorre com esta 
Lei (refere-se á lei 209). 
“Aqui a pena estabelecida 
para o credor que não f i 
zer a declaração de seu cre
dito, no devido tempo, é de 
se sugeitar, sem recurso, a 
ver o devedor pagar primei
ro todos os seus credores, 
para somente depois poder 
reclamar o que lhe compe
te:”
São por demais evidentes 

os pontos de contacto entre a 
LEI 209 e o Instituto de Fa
lência, consubstanciado no 
Decreto-Lei n° 7.661 de 21 
junho de 1945.

E como é sabido, conforme 
salientaram -aqueles eximios 
comentaristas, á Lei de Fa
lência foi mais liberal do que 
a lei de Moratoria dos Pe
cuaristas, admitindo a possi
bilidade do credor habilitar- 
se retardatariamente.

Mas convém lembrar que 
essa liberalidade da LEI DE 
FALÊNCIAS, a que se refe
rem os comentaristas, não é 
assim tão clastica, de molde 
a permitir absoluta igualda
de de direitos assim na habi
litação em tempo oportuno 
romo na habilitação intem
pestiva.

Esclarese VALDEMAR 
FERREIRA (INSTITUIÇÕES 
DE DIREITO COMERCIAL 

— pag. 243, n° 1.592):
“Como rateio do produto 
dos bens da massa se efe- 
to em face do quadro ge. 
ral dos «redores, fixando, 
se dessarte, o direito destes 
ao dividendo, seria trans. 
torno imenso que sua ha
bilitação tardia mercê do 
principio “ igualitário, tives
se como consequência modi
ficar os cálculos anteriores 
obrigando cada credor” a 
devolver do quanto recebi
do o tanto necessário para 
os retardatarios. Por isso e 
influenciado pela regra de 
que “Dormientibus non suc- 
curit jus”. A lei prescre
veu não terem estes direi
to aos dividendos anterior
mente distribuídos”.
A lição do insigne comer- 

cialista nos mostra, com a 
maior claresa, que, ainda 
mesmo em a nossa Lei de 
Falências em vigor, o credor 
que se não habilitar em tem
po legal, receberá APENAS 
AS SOBRAS DOS DIVIDEN
DOS. Isso por força do prin
cipio “dormientibus non suc- 
currit juz” .
NATUREZA JURÍDICA DA 
CLAUSULA PENAL

Sobre ser intempesliva o 
pedido de pagamento da mul
ta convencional (clausrul-a pe
nal), eis que foi feito fóra do 
prazo do art. 25 letra “C” da 
Lei 209, de 2-1-48, é ainda de 
não ser atendida a aplicação 
da multa nos contratos dos 
pecuaristas, beneficiados pelo 
ajuste moratorio, pela razão 
muito intuitiva de que, em 
face da doutrina, da lei e da 
jurisprudência, a clausula pe
nal, no caso especie, não po

de ter validade juridjea.
Ora .comecemos pelo que 

se deve entender por clausu
la penal, no conceito dos tres 
mais renomados civilistas pa
trícios: EDUARDO ESPINO- 
LA, CLOVIS BEVILAQUA 
E CARVALHO SANTOS. 

CLAUSULA PENAL, tam
bém chamada pena convên 
cional, consiste numa pres
tação estipulada para o ca
so em que o devedor não 
cumpra exata e pontual, 
mente a sua promessa (E. 
duardo Espinola, "Questões 
Jurídicas e Pareceres” — 
Pag. 260).
CLAUSULA PENAL é um 
pacto accessorio, em que se 
estipulam “penas ou mul
tas” contra aquele que dei

xar de cumprir o ato ou fa
to a que se obrigou, ou a- 
penas o retardou (CLOVIS 
BEVILAQUA — Vol. 4 
pag. 68).

CLAUSULA PENAL' é 
aquela em que se estipula 
uma prestação para o caso 
de inexecução de alguma 

' clausula especial ou simples
mente de móra (Carvalho 
Santos — Vol. XI — pag. 
300).
Dos conceitos acima não va

mos tirar uma formula unica 
do que seja clausula penal, co
mo se o trabalho de interpre
tação não variasse através do 
espaço e do tempo.

Apenas desejamos deixar 
estabelecida uma verdade, á 
luz do texto legal e dos prin
cípios básicos da teoria das 
obrigações. Ei-la:

Não é possível a imposição 
de multa convencional sem 
que vqrifique a exigibilida
de da obrigação” .
Ai está urr.a afirmativa que 

é o proprio substratum da na
tureza jurídica da clausula pe
nal, conforme o entendimento 
dos mestres do Direito Civii 
Brasileiro.

Todos os autores nacionais 
e estrangeiros são acordes nes
se particular.

Para o caso em, debate não 
vale indagar acerca da ques
tão da acessoriedade da clau
sula penal como pacto adjeto 
á .obrigação principal.

Não é sob esse angulo que 
o assunto deve ser estudado, 
e sim tendo em vista que so 
poderá haver a efetivação aa 
multa estipulada no contrato 
de mutuo se o devedor for 
indimplente ou ocorrer móra 
no tocante ao pagamento Já 
obrigação.

Convocado foi o Banco do 
Brasil agravante a Juizo em 
razão de uma lei de ordem pu 
blica, jamais se verificando a 
hipótese da ação judicial de 
cobrança.

O art. 8o do Decreto n° 
22.626, de 7 de abril de 1933, 
(a chamada Lei de Usura) 
que revogou o nosso Codigo 
Civil Brasileiro determinou 
que:

“ As multas e clausulas 
penais quando convenciona
das reputam-se estabeleci
das para atender a despesas 
judiciais e honorários de ad 
vogados e não poderão ser 
exigidas quando não for in
tentada ação judicial para 
cobrança da respectiva obri
gação” .

Ai está' palpabilissima, na 
parte final desse art. a razão 
que nos assiste no curso desta 
argumentação.

No caso em apreciação não

%houve ação de cobrança, e por 
conseguinte inexiste a impo
sição de multa.

Mas, dir-se-á, que a clausu
la quinta daS Condições Ge
rais do Contrato estipulam 
que

“ Se o Banco tiver de re 
colher aos meios judiciais 
ainda que em processo ad
ministrativo, para recebi 
mento de seu credito, etc., 
etc. ” .
Essa ressalva — Ainda que 

em Processo Administrativo
— contravém a natureza jurí
dica da clausula penal, tal co
mo foi compendiada em a nos
sa lei civil, porque não se po
de admitir culpa do devedoi 
de uma obrigação nas hipote 
ses de ocorrer a abertura da 
sucessão do devedor ou no ca
so imprevisto de sua falência

Preeeitua o art. 923 do 
Cod. Civ. Bras.:

"Resolvida a obrigação 
não tendo culpa o devedor 
resolve-se a clausula penal” 
Em comentário a esse arti

go, explana Bevilaqua (|Cod. 
Civ. Com. — Vol. 4o — pag 
75):

“A obrigação resolve-se 
quando se torna irrealizavel 
por caso fortuito ou força 
maior. Não sendo a impossi
bilidade imputavel ao deve
dor, nenhuma culpa tem ele, 
Por isso nada tem que pres
tar, nem a obrigação, nem a 
pena em que não incorreu, 
pois que esta é imposta con
tra a sua negligencia ou 
falta” .
Não estariam, compreendidas 

dentro do âmbito desse dispo 
sitivo, as hipóteses de even 
tualidades de inventario por 
morte do devedor ou de falên
cia por motivos imprevistos do 
responsável pela obrigação?

Vejamos para encerrar a 
-:ustentação, o que diz a juris
prudência firmada pela 6a Ca
ntara do Tribunal de Apelação 
do Distrito Federal (Rev. Fp- 
rense — Vol. 81 — Ano de 
1940 — pag. 160):

Por outro lado, a clausu
la penal ou multa só pqderia 
ser admitida, se tivesse ha
vido ação judicial para co- 
bran a da obrigação, no« 
termos do art. 8o do Decre
to n° 22.626 de 7 de abril 
de 193 ,̂ cobrança judicial 
que não ocorre na habilita
ção de créditos não permi
tindo a própria lei de falên
cia que sejam; reclamadas as 
próprias despesas que os cre
dores possam fazer para to
mar parte no processo (art. 
24, parag. unico, n° III). 
“A jurisprudência desta Ca- 
mara está firmada no sen
tido de não considerar “ ação 
judiciai” a simples habilita
ção do credor na falência ou 
na concordata preventiva do 
devedor (Ao. no “Arquivo” 
vol. 35, pag. 289; idem, no 
agravo e petição n° 4.085). 
Rio de Janeiro, 21-setembro* 

1939 — (A . A .) Goulart de Oli
veira, Presidente com voto — 
Frederico Sussekind — Relator
— Cândido Lobo” .

Penso que não é preciso adu 
zir mais para que fique de 
monstrada a injuricidade da 
clausula penal, quando se pre
tende apjicavel aos casos de 
inventários ou falências, e ai 
ausência de fomento jurídico 
de sua aplicabilidade os casos 
de ajustes moratorios.

São estas as razõtes que me 
levam a sustentar o despacho

C A S A S
VENDEM-SE na vizinha ci

dade de Macaiba, á Praça Cel. 
João Soares, uma casa de bôa 
construção, com bem montada
e afreguesada padaria; contí
gua a esta uma casa para re
sidência, ambas tendo instala
ção dágua potável a toda ho
ra e junto a elas um armazém 
para cereais.

O motivo da venda é que o 
proprietário se acha com avan
çada idade, tendo passado 40 
anos no ramo, fazendo muito 
bom negocio o que prova sua 
situação financeira.

Tratar com José de Melo, na 
cidade de Macaiba.__________

de indeferimento do pedido de 
fls. 40 do Banco do Brasil 
agravante.

Santa Cruz, 11 de fevereiro 
de 1949.

Dario Jordão de Andrade —
Juiz de Direito.

ALUGA-SE a casa na praia 
de Areia Preta, de proprieda
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga na Ga
mara Municipal.

T E R R E N O S
VENDE-SE um terreno me

dindo 20 metros da frente por 
25 de fundo, em excelente lo
cal da rua Mipibu’, nesta cida
de. Informações com Ismael 
Ramos das Neves, neste ves
pertino^_____________________

D I V E R S O S

jVENDEM-SE 1 radio Phi
lips, 6 valvulas por CrS.......
1.600,00; 1 bicicleta Royal, se- 
mi-nova, pneus balão por Cr$
1.500,00.

Vêr e tratar no Studio Ces
ta, á Rua Presidente Bandei
ra, 410 — Alecrim.

Chegando ao Rio, hospede=se no

H OT E L  3 DE MAIO
Todos apartamentos com quart0 de banhos anexo e priva
tivo. Diarias com café pela manhã a partir de Cr$ 50,08 por

pessoa.

Rua Moncorvo Filho, 40
Próximo á Avenida Presidente Vargas e em pleno 

centro urbano
Telefone: 43-4908 Rêde interna)

Capacidade para 500 hospedes

MOOREMeCQRMACK

MORMAODALE” Esperado a 25 do corrente, receberá car
gas para Nuva York

MORMACKITE” Esperado a 5 de Abril, receberá car
gas para Nova York

PRÓXIMAS SAÍDAS DOS ESTADOS UNIDOS
"MORMACREED” Sairá de Nova York a 27 de Março 
' MORMACLARK” Sairá de Nova York a 8 de Abril 
“MORMACTERN” Sairá de Nova York a 22 de Abril

Mais Informações com
M Ouili-M cCORMACK (hívegscao) 3.
R E C I F E - S A O  L U I Z - B A H I A  - R IO - 
S A N T O S  -  B E L É M  -  S A O  P A U L O  
NATAL: Rua Frei Mlguelinho, 14
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ANIVERSAÍUOS

ONTEM
Jovens

Arnaldo Duarte, filho do sr. 
Anton.o "Duarte, funcionário 
das Obras do Porto de Natal, 
e de ,-ua esposa d. Maria Ter
ceira Duarte.

HOJE ,
toe.ihores

o oao Medeiros, agricultor 
e propiretario em Jardim do 
-eridó.  ̂ . . « u á

— josé Brandão de Paiva, 
t-iO.essor ,da Escola Técnica

oomercio de Natal, 
-enhoras = , A

.Làgia Miranda da Costa, es
posa do sr. José Gomes da 
c,o~ia. Juiz de Direito da Co 
u.arca de Macaiba.

— Nadir Guerreiro, esposa 
do sr. Luiz Tavarps Guerreiro, 
coronel reiorwuado do Exerci 
io a acionai.

— Marieta» da Fonseca Fer- 
nanaes,. esposa do sr. Nasci
mento Fernandes, diretor do 
Gabinete de Identificação do 
departamento de Segurança 
publica.

— Maria Augusta de Souza 
residente nesta cidade.

— Froiesora Maria Lidia 
Dias, viúva do sr. José Lopes

— Lanira Duarte Pignataro, 
esposa do sr. Elmo Pignata- 
10, tuncionario da Agencia do 
Lane o do Brasil, nesta cidade. 
Jovens

Osvaldo Zuza, aluno do Co

légio “ Santo Antonio” e filho 
do sr. Franeiseo Zuza e de 
sua esposa d . Maria Augusta 
Zuza.
Senhoritas

Maria da Penha Silva e Ivo
ne Damasio Silva, filhas do 
sr. José Damasio Silva, moto
rista nesta capital, e de sua 
esposa d. Maria Pinto da Sil
va.

— iCiléa Suassuna, filha do 
sr. Pedro Suassuna, cirurgião 
dentista nesta capital, e de sua 
esposa d. Helena Suassuna Be
zerra .

— Hilderiea Queiroz da Sil
va, funcionaria do Departamen 
to do Smviço Publico e filha 
do sr. João Constantino da 
Silva e de sua esposa d. Ma
rieta de Queiroz Silva, 
Crianças

Marlucia, filha do sr. Se
bastião Antonio da Costa, me-, 
canico nesta capital, e de sua 
esposa d . Zelia Feres da Cos- 
ta.

— Flavio, filho do sr. Pe
dro Celestino de Figueiredo, 
caixa da Anglo Mexican Pe
troleum Co., nesta cidede, e 
de sua esposa d . Olivia Matos 
Figueiredo.

— Ana Helena, lilha do sr. 
Francisco Possidonio de Oli
veira, comerciante nesta pra
ça, e de sua esposa d. Maria 
Amélia,, de Oliveira.

— Rejane da Silva, filha do'
(Continua n; 2a pagina)

Hoje c encontro Atlético versus Seridó Esporte Clube
Os quadros para o match 

intermunicipal de hoje
ATLÉTICO — Brigido, Ta- 

tá e Vingador; Joca, Arlindo 
e Bastos; Gilv-andro, Pedro

Ismael cedido ao 
Cruzeiro
RIO, 26 (Meridional) — O 

Vasco da Gama cedeu o ata
cante Ismael ao Crudeiro, de 
Belo Horizonte.

Vasconcelos será 
profissional do 

Vasco
RIO, 26 (Meridional) — 

Anuncia-se que o meia-direi- 
ta Vasconcelos, do seleciona
do de Amadores juvenis e 
campeão sul-americano, tam
bém será contratado como 
profissional pelo seu clube, 
que é o Vasco da Gama.

Humberto, Selfes, Valeriano 
Perequeté.
SERIDO’ — Dudu’ Cenema 
Eloi; Carvalho, Doca e Bi- 

noca; Maçaroca, Chaguinhas, 
Patrocinio, Piloto e Toinho.

R^quiua dh TaVctrcá...
(Conciusao da ultima pagma

jem-

te com o ger.eral Juarez Ta- 
vora, Vice-Rei do Norte, pa
drinho d0 casamento do en
tão tenente-interventor Alui- 
zio Moura, chamou o repór
ter de lado e participou o 
noivado de Landinho. O jo 
vem repórter era amigo de 
Landinho e no outro dia las
cou a noticia do noivado de 
Orlando Teixeira, com a pren
dada senhorita Maria dos An
zóis Carapuça ou outro nome 
< i uai quer. Landinho virou bi
cho. Ameaçou ceu e terra. 
Passou a andar armado, pa
ra um ajuste de contas com 
a tv rma, mas um dia Lauro 
Vei;,a descobriu que o vasto 
voli " que Landinho trazia 
no boiso (trazeiro da calça, 
não c ”c. íêVpiver, era um sim
ples pacote de jornais, uma. 
edição domingueira do “Diá
rio de Pernambuco” ou do 
‘ Jornal do Comercio”.

Esta turma diabólica que 
presentemente faz ponto' na 
esquina famosa, tem pregado 
diversas peças notáveis

Elisscsic, nos áureos 
pos da boêmia, fez uma via
gem para o Ceará, acompa
nhado da família. Os amigos 
naturalmente foram á bordo 
do Ita e como não podia dei
xar de ser tomaram algumas 
centenas de chopps. Quando 
desceram o portaló do navio 
vinham alegres e ao passa
rem na Rua Dr. Barata, Car
los Siqueira e Renato Wan- 
derley, tiveram uma ideia, j 
considerada pelos demais, co
mo notável, verdadeiramence 
genial. Entraram na tipo
grafia do velho Augusto Lei
te e encomendaram um cento 
de cartões daqueles que tra
zem uma cegonha carregandc 
um bebé chorão no bico, nos 
quais mandaram imprimir 
uns dizeres anunciando que- 
Elissosio, comunicava aos a- 
migos que- nas aguas do A- 
tlanticos, entre o Rio Grande 
do Norte e o Ceará, nascera 
o herdeiro da familia e qus. 
por este jnotivo seria bati. 
zado com o nome de Nave- 
gantino. Quando Elissosio vol
tou e a oasa se encheu de a- 
migos para visitar o hipoté
tico recem-nastíido, ficou fu. 
rioso e por muitos anos a? 
inimizades rolaram por cont? 
da pilhéria.

A turma não respeita nin
guém, nem mesmo os mai' 
graduados, os lideres do bon
do. O advogado Teodomiro é 
freguez tradicional, gostando 
de pregar suas peças e tod- c 
as tardes, depois do expedien
te do Tribuna], está firme na 
Esquina. Nas vesperas do 
carnaval, por um motivo qi :;1 
quer, deixou dois dias de as

sinar o ponto na Tavares de 
Lira. Foi o suficiente para 
que a turma com ar compun
gido espalhasse que ele havia 
tido um acesso, estava melo 
louco e por cima de tudo, 
furioso. Contavam detalhes 
do seu ergbarque de avião pa
ra Recife, onde estava inter
nado. Zé Alecrim te Raimun
do Fu’ Manchu’ eram os que 
espalhavam o boato com mais

técnica e eficiência. E quan
do alguém duvidava, diziam 
que perguntassem ao dr. Re
gulo, que juntamente com 
Canindé, confirmavam com 
um sorriso. Teodomiro, den, 
tro do provérbio de que ma
landro não grita, está na to
caia, esperando uma oportu
nidade para tirar a revan- 
che.. .

Vem precedido de grande cartaz o 
quadro caiccense

NOTA: O terceiro capitulo 
desta serie de reportagens, 
ser publicada em nossa edi
ção do proximo domingo.

A R A  Al R F A R P A D O  

—  Vende —
M A R T IN S  & C IA  L T D A . 

Frei Mlguelinho 29 
—  Fone 1133 —

Lei po ste rio r...
(Conclusão da 2a Pagina)

ficando ainda, a critério do 
mesmo Juiz, não sendo possi- 
vel a nomeação dos dois me 
dicos idoneos, incumbir êsse 
exame a um só medico, cujo 
parecer ou laudo apresentado 
seja conclusivo e com ele, fi 
ca resolvido um caso dessa

natureza. Necessita de mui 
ta competência clinica e acu 
rada exame com o materi
al imprescindível. Mas. . .  
cumpra-se >a Lei. Embora fi
quem dizendo, que êsse exa
me, não poderá ser completo 
e dele não se pode tirar a 
prova evidente, de que a pro 
le desse casal venha nascer 
sadia, inteligente e sem anor
malidade. Leiam os 'artigos 
1° e 2o e seus §§, do Decreto- 
Lei ng 3.200 de 19 de Abril 
de 1941, que alterou a emen
ta e diversos artigos da Lei 
N° 379, de 16 de Janeiro de 
1947.

•
Diante de tudo isso, podem 

o Juiz e o Ministro da confis
são religiosa celebrar o casa
mento de colaterais do ^ter- 
ceiro grão, que estejam na 
situação contida no art. 189 
do Codigo Civil e art. 5o da 
Lei n° 378, de 16 de Janeiro 
de 1947?

Estreia do trovo time do Bangú
7\[a p ró x im a  q uarta-fe ira ,  contra  o F la m e n 

go, no campo do Botafogo

Hoje á tarde, no estádio Ju
venal Lamartine, teremos o 
esperado embate inter-muni- 
cipal entre os quadros do 
Clube Atlético Potiguar, des 
ta capital, e do Seridó Es
porte Clube, da cidade de 
Currais Novos.

A empolgante peleja mar
cará a abertura da tempora
da pebolistica de 1949, pre- 
vendo-se por isto mesmo, que 

praça de desportos da av. 
Hermes da Fonseca receberá 
um publico numeroso que ha 
muitos não vê futebol e que, 
com justos razões, está ansio
so por uma tarde como a de 
hoje, que se prenuncia cheia 
de emoções para os amantes 
do popular desporto bretão.

A equipe do Seridó, que, 
pela primeira vez, se apresen 
t-a em gramados natalenses, 
traz 'um grande cartaz. Inú
meras vitorias conta o cam 
peão de Currais Novos frente 
ás representações maximas 
de municípios como Macaiba, 
Ceará Mirim, Baixa Verde, 
Santa Cruz, Jardim do Seri
dó, e outros. Vários times des 
ta capital experimentaram 
duros revezes nos domínios 
d0 Seridó. E agora chega a 
oportunidade de conhecer o 
nosso publico-o valente es
quadrão da antiga GalVano- 
polis.

Como já acentuamos, o pon 
to alto do onze visitante é a 
sua defesa  onde veremos 
Dudu’, Cenema, Eloi, Carva
lho, Doca e Binoca. O ata
que possue um centro-avante 
perigosissimo, que é Patroci
nio, um dos melhores do in
terior apresentando ain
da, Piloto, como ele
mento dos mais ef jeientes, 
Vem pois o conjunto serido- 
ense credenciado a cumprir 
brilhante atuação no estádio 
Juvenal Lamartine.

O Atlético alem de estar 
bem preparado lançará um 
quadro disposto a arrazar o 
cartaz do Seridó, Brigido, Jo

RIO, 26 (Meridional) — A 
direção do Bangu’ resolveu 

cancelar os jogos amistosos 
que deveriam disputar com o 
Fluminense, para completar o 

! pagamento do passe de Mi- 
| rim. O grêmio suburbano vai 
' entrar com os setenta mil

cruzeiros e 
encerrado.

o assunto ficará

A ESTREIA DO TIME
A estreia do esquadrão 

“ fantasma” será quarta-fei
ra á noite, no campo do Bo- 

| tafogo. Nesse dia, os ban-

guenses enfrentarão o Fla
mengo. Haverá um segundo 
jovo entre os dois clubes, no 
Estádio Proletário.

Na partida do dia 30, o Ban 
gu’ lançará todos os refor
ços adquiridos, inclusive o ar 
queiro Luiz Borracha. *
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Avenida Deodoro, 635 —  Fone: 
-------  HOJE -------

1531

Matinal ás 9,30 hs. —  Preço único: Cr.S 3,60
X—Nacional; 2—A VOZ MAGICA (N atural)3—Aviação com agulhão (Desenho); 4—Em 
plena selva africana (Natural); 5—Ajco e flecha (short); 6 Este já não é o oéste (Na-(short); 6—Este já não é o oéste 

tural em tecnicolor); 7—0  pequeno caçador de leões (Desenho em tecnicolor, 
8—Ofar-west A FORÇA DO DIREiTO

Matinée ás 15,30 —  Soirée ás 18 e 20 horas

Um sonho e uma canção
Uma festa de sons, romance e fantasia em tecnicolor.

Todo o encanto da vida noturna de Nova York!... As atrações e pitoresco de Hollywood.. 
Um desfile contínuo de canções... Blués americanos e sambas brasileiros!.,.

Terça-feira -------
No Palco —  PEDRO VARGAS
Na Téla —  NUNCA ME DIGAS ADEUS
eom Errol Flynn, Eleonor Parker e Patt Brady

oa, Geraldo, Arlindo, Selfes, 
Valeriano e Pedro Humberto 
são os prinripais valores que, 
envergando a jaqueta rubro- 
negra, irão defender o pres
tigio do futebol natalense, na 
tarde de hoje, frente ao p o - ' 
deroso conjunto do Seridó 
Esporte Clube.

IRRADIAÇÃO 1)0 JOGO
A Radio Poti fará a trans

missão de todos os lances da 
sensacional partida, direta
mente do estádio Juvenal La
martine.

A  irradiação será patroci
nada por varias firmas desta 
capital e de Currais Novos. 
OS INGRESSOS

Para o interessante cotejo 
de hoje, os ingressos se
rão collrados aos seguintes 
preços:

Arquibancada, dez cruzei
ros; Sombra, cinco cruzeiros; 
Geral tres cruzeiros.
A EMBAIXADA DO

SERIDO’
A delegação do Seridó Es

porte Clube chegou, ontem, 
ás 19 horas, viajando em o- 
nibus especial.

No Hotel Bela Vista, onde 
ficaram hospedados, os es
portistas curraisnovenses fo
ram saudados, em nome do 
Atlético, pelo prof. Pedro Ba

talha, agradecendo, pelo Se
ridó, o acadêmico José Cortez 
Pereira.

A embaixada do Seridó 
veio assim constituída: 

Presidente — Alcindo Go
mes de Melo; vice-presidente, 
João Alencar; Secretario, O- 
to Soares de Araújo; Tèsou- 
reiro, Manoel Vitorino Alei- 
xo; Diretor de Esportes, Jo
sé Sebastião; Orador, José 
Cortez Pereira; Técnico, José 
Toscano; e Cronista, Wlidi- 
mir Limeira.

Jogadores — Dudu’, Cene
ma, Eloi, Carvalho, Doca, Bi 
noca, Maçaroca, Chaguinhas, 
Patrocinio, Piloto, Toinho, 
Zuza, Solon, Moisés e Auri- 
no.

— E’ presidente de honra 
da embaixada, nesta capital, 
o sr. Omar Medeiros.
UMA SAUDAÇÃO DO PRE
SIDENTE DA DELEGAÇÃO

DO SERIDO’
Logo após a chegada dos 

curraisnovenses, esteve a 
nossa reportagem, no Hotel 
Bela Vista, onde teve opor
tunidade de falar a vários 
diretores e jogadores, mos
trando-se todos confiantes 
para a jornada de hoje.

O sr. Alcindo Gomes, pre 
sidente da delegação, teve. 
então, ensejo de redigir a se- 
girinte saudação, por inter
médio do DIÁRIO DE NA
TAL.

“Neste instante em que pi
samos o solo dessa hospitalei
ra cidade, sentimos a imen
sa satisfação em nos por em 
contacto com os desportistas 
natalenses, por intermédio do 
Clube Atlético Potiguar, clu
be que nos honrou com o a- 
tencioso convite para * mos
trarmos a pujança do fute
bol de Currais Novos.

Sau’do em nome dos espor 
tistas de Currais Novos, ao 
valoroso co-irmão, o Atlético 
e aos demais congeneres, na 
esperança de podermos con
solidar o intercâmbio espor
tivo entre esta capital e o in
terior” .

Riachuelo x Mauá 
na preliminar do In* 
ter=Municipal de 

hoje

Farão a preliminar do en
contro desta tarde, entre o 
Atlético e o Seridó, os qua
dros do Mauá e do Riachuelo,

Trata-se de uma partida a- 
traente e que agradará, cer
tamente, aos inúmeros torce
dores dos dois simpatisados 
clubes.

Excursionará o A= 
guada á Bahia e São 
Paulo

RIO. 26 (Meridional) — O 
quinteto do Aguada, que es
tá realizando uma tempora
da nesta capital, seguirá se
gunda-feira para a Bahia, on
de fará uma exibição. Em se
guida o oampeão de bas
quetebol de Montevidéu dis
putará dois jogos em São 
Paulo, um contra o Floresta, 
na capital bandeirante, e ou
tro em Campinas, frente ao 
selecionado local.
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Esquina da Tavares de Lira: com a Dr. Barata^centro con
vergente e irradiador da vida Norte-riograndenseji

Grandes transações de algodão são a lí realizadas —  As ocilações de cam-* 
bio e a cotação dos minérios —  Um bar que não se americanisou —  Cam
balachos politicos de toda especie —  As tertúlias literárias —  Quartel ge
neral dos nossos canastrões teatrais. —  Boato, mais boato e sempre boa
to —  Reduto dos mendigos e dos marreteiros —  No footing, as mulheres 
não podendo mostrar as pernas, exib em belos bustos e bonitas espaduas.

Reportagem de Dj alma Maranhão 
—  I I  —

A esquina da Tavareg de 
Lira, com a Dr. Barata, é uma
especie ué mar, aonde desa- 
guam todos os rios. Verdadei
ro museu ambulante, j ítoresco, 
trágico, divertido, palco dos 
mais variados espetáculos. Ao 
lado Jose uurgel iaz uma au
tentica preieçao sobre os pre- 
ceuo;fdá moral e da fé e é in- 
terro iT.ipido por Bejamim Re- 
bouças e Manuel Aives, pai uo 
deputada Aluizio, íechando-se 
o tempo numa discussão sobre 
o inverno. E os homens do 
sertão, os tradicionais coronéis 
do hintenand potiguar acer
cam-; «, agrupando-se, partici
pando do debate, autentica sa
batina pubhca. É os mais eru
ditos deitam teoria, enquanto 
outros citam exemplos práti
cos, as “ torres” e os relâmpa
gos, as noticias de chuvas no 
piaui que o dr. Raimundo 
França, diretor do trafego te
legráfico e verdadeiro jornal 
imormativo ambulante acaba
va de receber. Os pessimistas 
prenunciam seca e alguém m- 
rorma que o viajante de Alves 
de Brito & Cia., viajando( de 
automovel chegado ontem pe
la bôca da noite” , atravessan
do os sertões  ̂do Ceará e do 
Rio Grande do Norte, somen
te encontrara agua no Jagua- 
ribe e na passagem do rio As- 
su'. Sao assim as conversas 
da velha e tradicional esquina; 
onduiantes, variadas, vivas, 
movimentadas, numa heterogt— 
neidade exuberante.
AS GRANDES TRANSAÇoES 

DE ALGODÃO 
O senauor Joao Camara, ü 

poderoso coronel Vanvão de 
Baixa Verde, presidente do 
Partido, bocial Democrático, 
recentemente falecido, que nm 
vida industrial e agro-pecua- 
na do Estado era o Maior, mo
vimentando nulh.fes e mais 
milhões de cruzeiros, impor
tando maquinano da Norte 
America, instalando novas 
uzinas e vendendo algodão em 
larga escaia para Liverpool e 
exportando torta e oleo de ca
roço de algodão para os mais 
distantes portos do mundo, fre
quentava diariamente a Esqui
na íamosa, bebericando, sizu- 
uo,- compenetrado e geralmen
te em mangas de cam.sa, o seu 
cafezinho- t

Os gerentes e diretores dos 
Bancos, também comparecem. 
Barcelos, do Banco do Brasil, 
quando os pecuaristas chorões 
e renitentes lhe dão uma foi" 
ga, aparece, pela manhã, en
quanto Sátiro, do Banco do 
Povo, vem sempre á tarde, fu
gindo dos reiormadores de 
“papagaios” e daqueles que vi
vem atraz de descontar pro
missórias. Solon, do Banco do 
Rio Grande do Norte, dr. Al- 
do, da Casa Bancaria e Jesse 
do “ banquinho” Auxiliar do 
Comercio, assinam o ponto 
nos dois expedientes. . .

O Café Globo é uma especie 
de escritório central dos coi- 
retorés. Floriano Medeiros, fe
cha o armazém, bota a chave 
no bolso e vem bater papo. A 
sua freguezia é antiga, certa 
e habituada a procurá-lo n» 
Tavares de Lira. Antonio Vas- 
concelos é o mais ativo e da- 
pois que deixou a politica nãá 
perde tempo e a sua palestra 
gira sempre em torno de cor- 
rétagens de algodão, de imó
veis, etc. Simplicio Cristino, 
corretor, vereador e boemío, 
dentro desta trilogia agigan
ta-se o boêmio, eleito para a 
Camara Municipal pelos bebe
dores de cerveja do Carnein- 
nho de Ouro e do Eldorado, 
dois bares famosos, cujo elei
torado Siir.tplicio controla e em 
cujas mesas realiza importan
tes transaçõtes.

0 coronel João Medeiros, de

„ ardim de Seridã, Rainel Pe
reira, de São lomé, Florencio
Euciano, de Parelhas, Aristo- 
anes Fernandes, de Santana 

de Matos, João Bianor, de San
ta Cruz, Manezinho Motene- 
gro, do Açu’, Francisco Ca
rnal, de São Paulo do Poten
gi, os magnatas do ouro bran
co, os matutos endinheirados 
do alto sertão, os uzineiros e 
senhores de engenho do agres
te, .Cbaldo Bezerra, Luiz Va
rela, Adauto, Agenor Lima, 
Odilon Barbalho, José Carva
lho, os fabricantes de aguar
dente, jJerkmann da Olho D’a- 
gua, Éider da Inspiração e 
Newton da Dois Tombos. To
dos eles quando chegam do in
terior, fazem praça na Dr. 
Barata.

O algodão sobe um> ponto, ou 
cai a cotação do açúcar ou me
lhora o praço da cera de_ car
naúba, os interessados nao se 
alteram .Dentro de poucas 
horas a noticia se espalha, ce- 
lere, honesta, digna de toda 
confiança..

Lamartine, da Sanbra, man
so, geitoso e sabido, compra 
sempre pelo melhor preço, mas 
em compensação não adianta 
dinheiro para os matutos 
“ fundarem, a safra” e nem 
compra “algodão na folha” , fa 
zendo somente negocio á vista, 
preto no branco, toma lá dacá 
e no máximo paga um cafezi
nho pequeno para o íreguez...

| J ackes, gerente de Anderson 
C lay ton, segue também ^est« 
n.etodo. Os Fernandes, (Nezi- 
nho, Costinha e Zeribeico) es
palham dinheiro pelo sertão 
fazem uni movimento danado 
de grande. Wharton Pedroza, 
com os Scotts á frente, não 
metem prego sem estopa e não 
negam que têm sqngue de ju
deu . . .  Dinarte Mariz é o ho
mem dos grandes vôos, dos 
negocios fabulosos, das emprei
tadas audaciosas, ganhando 
dinheiro e politicando, vivendo 
mais no Rio de Janeiro e apa
recendo de vez eia quando pa
ra embasbacar os conterrâneos 
ingênuo* com palestras palpi
tantes debaixo dos ficus-ben- 
jamins da Tavares de Lira.

E é nestes encontros, nas 
conversas que se multiplicam, 
que surgem as oportunidades 
e que se fecham os negocios.
O CAMBIO E A COTAÇÃO 

DOS MINÉRIOS 
Tomaz Salustino, desembar

gador aposentado, vice-gover- 
nador do Estado, o homem 
n ais rico do Rio Grande do 
Norte, é o Réi da Shelita, vi
vendo em Currais Novos, no 
meio das minas, numa serra 
imensa, verdadeira Montanha 
Magnética e quando aparece 
era Natal, não deixa de ir a 
Avenida Tavares de Lira, mo
desto falando baixinho e sem
pre achando a vida dificil, 
apezar dos milhões amealha
dos . . .  0 corretor de cambio, 
Jo é Aguinaldo, que há vinte 
anos passados teve a honra de 
ser o melhor datilografo da 
cidade, trabalhando na agencia 
do Lloyd Brasileiro, nüma mê- 
, a bem junto da porta da fren
te onde o povão juntava pra 
vèr a “ estraladeira” da anti
quada Remington e ouvir o 
irinado do prime ro canario- 
telga importado, cuja gaiola 
ficava no portal do prédio, é 
o corretor do desembargador 
T omaz.

A Agencia do Banco do Bra
sil, em 'Natal, pela sua Cartei
ra de Importação e Exporta
ção, luta com dificuldades tre
mendas para satisfazer a sua 
clientela, devido a falta de dis
ponibilidades em dólares. A 
não ser os embarques de algo
dão e seus derivados, porqueo 
sal e a cêra de carnaúba são 
exportados pelos portos de
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Macau e Areia Branca, resta 
somente a shelita, e é por isto 
que és importadores de trigo, 
automóveis, maquinas e bugin- 
gangas ple materiq plastica 
nao dão folga a Cileno, cheia 
da referida Carteira, chatiando 
todo o expediente, pedindo 
aberturas de créditos, procu
rando depositar dinheiro. O 
Rei da Shelita desvia para 
Campina Grande, na Paraiba. 
aonde existe um íaboratorio de 
analises e poderosos “atraves- 
sadores” que compram miné
rio, pagando na bôca do cofre, 
grande parte da produção de 
suas jazidas. O comercio, por 
intermédio de suas classes con
servadoras e entidades repre
sentativas, já reclamou e an
dou apelando para os sentimen 
tos bairristas do desembarga
dor. .. Atualmente algumas 
centenas de toneladas do pre
cioso minério, são negociadas 
pela agencia de Natal e em 
consequência disto José Agui 
naldo é um cidadão importan 
te. O desembargador autoriza 
vender a 20 dólares, por uni
dade de W03 e tonelada curta 
mas os homens de Well Street, 
íetegrafam de Nova York, in- 
formando que somente interes
sa a 18. E o comercio importa
dor que fique esperando a 
transigência de «uma das par
tes... Mas os “ iniciados” no 

I negocio, acompanham a mer- 
’ cha das transações, pelas rea- 

çCSes do corretor Aguinaldo. 
Quando ele aparece no Café 
Globo, o cabelo grizalho todo 
desgrenhado, mesmo que venha 
com um Western na mão, as 
cousas estão pretas. . .  Se ele 
vem calmo e despreocupado, 
é que o mercado reagiu, a co
tação da shelita melhorou • 
existem possibilidades de fe
char algum negocio vultoso... 
OS TROTES E PILHÉRIAS

Existe uma turma que faz 
ponto á tarde na esquina fa
mosa e á noite vai ao Grande 
Ponto e nos dias de plantões 
da Farmacia Natal dá um ex
pediente puchado até alta ma
drugada. E’ a turma do tro
te, que se diverte a custa dos 
outros, criando miragens, in
ventando casos, fazendo con
fusão, disopilando o figado

Um dia telofonaram para 
Cloro.

— Aqui fala da Farmacia 
Natal.

Do outro lado do fio João 
Batista Galvão, leiloeiro e ex- 
ministro da revolução comu
nista, ind-agava, perguntando 
pelo sr. Cloro Marques.

— E’ com ele que está falan
do . O quç deseja.

João Batista falando sério, 
rodeado pela turma, pedia in
formações: Fui informado de 
que o sr. tem um terreno na 
Rua Mipibu’ e deseja vender. 
Eu sou comerciante em Pen
dência, município de Macau o 
rr.e chamo Jo.-é Januario. Es
tou interessado no negocio. 
Qual é o preço?

— Oitenta mil cruzeiros, to
das as despesas por conta do 
comprador.

O falso comprador discutiu 
um pouco, pedindo diferença.

— O mais que posso fazer é 
dividir as despesas.

O melHor é um entendimen
to pessoal. Estou hospedado 
no Hotel Avenida, auaçto n° 
20. O sr. pode rae procurar 
ás quatro horas da tarde.

— Quatro horas é ruim pra 
mimv é hora de muito movi
mento. Não gpdia ser ás duas?

João Batista concordou e 
acertou o encontro.

A’s dua/= horas da tarde, « 
turma estava espalhada pelas 
imediaçõtes da Recebedoria de 
Rendas, do Teatro Carlos Go
mes, passeando pela praça Au
gusto Severo, quando um lu-1

Segunda semana 
de higiene mental

MovimentodoFôro
Prosseguem os preparativos 

para a realização da II Sema
na de Higiene Mental, a rea
lizar-se de 27 do corrente a 2 
Je abril.

Em edição anterior divulga
mos o temario a ser exposto 
pelos oradores e conferencis- 
tas. Pela Radio Poti,“na pró
xima segunda-feira o padre 
Eugênio Sales fará uma pales
tra sobre os objetivos da Se
mana .

A sessão de encerramento, 
no Instituto Historico, terá lo- 
gar no sabado, ás 20 horas, 
talando os srs. Romulo Wan- 
derley e João Machado.

ASemana de Higiene Men
tal tem fim educativo, fugindo 
ao debate de polêmica, discu
tindo com caridade e tolerân
cia os problemas que estão 
dentro do seu objetivo.

xuoso carro de praça freia ao 
Hotel Avenida.

Era Cloro que chegava, vin
do de automovel para facilitar 
p negocio e levar logo o com 
prador para ver o terreno.

Vai ao quarto 20 e encontra 
e um viajante meio estúpido 
que não se interessou em ou
vir a historia do terreno, pen
sando que fosse algum conto 
de vigário. . .

Cloro saiu bufando, venden
do azeite ás canadas e quando 
tomou o carro, para coroar a 
historia, uma gargalhada ge
ral encheu o ambiente. Era a 
turma gozando o trote. . .

Orlando Monteiro, (Landão) 
e Orlando Teixeira (Landinho) 
por muito tempo fizeram parte 
deste gango e naturalmente 
soireram as consequências.

Landão morava na Rua Vi
gário Bartolomeu, numa casa 
que herdara, juntamente com 
outros. Ponto magnífico e que 
diversas pessoas haviam pro
curado comprar, mas que por 
um motivo e por outro, os 
herdeiros nunca chegavam a 
um acordo. Quando uns que
riam vender, outros eram do 
contra e assim vice versa. 
Resolveram, então, definitiva
mente, não falarem mais no 
assunto de venda do prédio.

Passaram-se os tempos. Um 
belo dia apareceu na “ A Re
publica” um anuncio: Vende- 
se a casa numero tal da Rui, 
Vigário Bartolomeu, com tan
tos quartos, alpendrada, frutei 
ras, etç., etc. a tratar na 
mesma com *o proprietário Or 
lando Monteiro.

O melhor é que Landão ti- 
nha viajado ao interior do es
tado e a turma aproveitara 
esta oportunidade para man
dar o anuncio para o jornai 

Os interessados começaram 
a afluir e os outros herdeiros, 
furiosos, sem alcançarem, que 
era uma brincadeira de mau 
gosto, deram o cavaco mais 
danado do mundo, dizendo ate 
desaforos. O velho Julio Tino- 
eo, ameaçou dar bengaladas e 
chegou ao ponto de entregar o 
caso a um advogado. Para sos
sego geral Landão regressou, 
urgente do interior e tudo foi 
esclarecido, voltando a paz a 
reinar

Landinho era metido a na
morador, vivendo loroteando 
conquistas. Uma tarde apare
ceu na roda do bate-papo o 
repórter Raimundo, cunhado 
do deputado Café Filho, ra
paz ingênuo, verdadeiro “fo
ca.", como se chama na lin
guagem jornalística. Gentil 
Nesi desfrutando prestigio 
porque havia sido juntamen- 

íContinua na 7a pagina)

O juiz Arnaldo Neto, acumu
lando feitos das quatro varas 
de Direito da capital, presidiu 
varias audiências e proferiu os 
seguintes despachos:

No inventario de Cio tilde
Marinho, mandou proceder o 
calculo para pagamento do im
posto de transmissão causa 
mortis e abrir vistas aos her
deiros .

—■ Mandou proceder a par
tilha dos bens constantes do 
inventario de Manoel Raimun
do Pereira. '

— Designou o dia 2 de abril, 
ás 14 horas, para se proceder 
audiência de instrução do pro
cesso de acidente do trabalho 
em que é acidentado Raimundo 
Alves da Silva e seguradora a 
Sul America.

— Deferindo o pedido de 
Francisca Dantas de Assis, pe
lo advogado Romulo Vanderlei, 
mandou intimar o curador de

acidentes e a Cia. Paulista de 
Seguros, para audiência de 
acordo, a ter lugar dia 4 de 
abril, para revisão ,ae processo, 
em vista de havqr o Tribunal 
de Justiça reformado a sen
tença da primeira entrancia. 
Na sentença anterior fora a 
companhia condenada a pagar 
a Antonio Fernandes de Assis, 
marido da autora, a indeniza
ção de 20.160 crs., por tuber
culose pulmonar adquirida no 
trabalho, incapacidade total 
permanente. O acordão do Tri
bunal entretanto estabeleceu 
incapacidade total temporária, 
reduzindo a indenização a . . .  
3.948 crs.j mas falecendo o 
acidentado oito dias após essa 
decisão.

— A requerimento de Seve
rino Ferreira Viana, mandou, 
fazer a retificação do seu nome 
para Severino Rodrigues Via
na.

0 mais antigo caminhão 
Chevrolet está em 

seu poder?
No programa das festivida

des com que irá inaugurar sua 
nova fabrica em, São Paulo, a 
General Motors do Brasil ofe
rece uma oportunidade, a to
dos, no território nacional, que 
Chevrolet. Trata-se de desco- 
possuam um velho caminhão 
brir, no pais, o mais antigo ca
minhão Chevrolet ainda em 
funcionamento, trazê-lo a São 
Paulo, acompanhado de seu 
possuidor, tudo por conta da 
Companhia, e, durante os fes
tejos, em que o veterano vei

culo terá sua parte, SERA’ 
OFERTADO EM TROCA DE
LE, UM CAMINHÃO CHE
VROLET NOVO. O caminhão 
velho ficará num logar de hon
ra, no salão de exposição da 
Companhia.

GANHE UM CAMINHÃO 
CREVROLET NOVO!

Peça detalhes aos agentes 
Chevrolet nesta capital, Im
portadora Severino Alves Bi- 
la, SjA. — Silva Jardim, 86 
— Fone 1960.

P R ES ID Ê N C IA  D A  R E P U B L IC A
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Inspetoria Regional de Estatistica Municipal 
PROVA DE HABILITAÇÃO PARA  

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Para conhecimento dos interessados, torno público que, nas 

Provas de Auxiliar de Escritório, realizadas nesta Inspetoria, fo 
ram classificados os seguintes candidatos:

Classificação N o m e
1

Grau Fi

1° Hamilton Passos de Oliveira . . .. 83,9

2 ° Osmar Araújo .. .................... 79.1

3.o Clovis Gomes de Oliveira i 70,3

4P
1

Maria Helena de S o u z a .............. 66

5.o José Ribeiro Viana .. . ................. 63,7

6.o Alba Barbosa da S i l v a .............. 59.8

7P
r Ana Zélia de M ed e iros .............. 55.8

8.o j Geraldo dos S a n to s ..................... 55,2

9.o j Severina Porpino D i a s .............. 54,4

IO.0 1 Nicelia de Albuquerque Mélo .. 54,3

Od•H Herith Alves C orre ia ................... 54,3

12P j Marísia Eugênio de Almeida . . 54,1
.

13.o Maria Francisca Tereza de Oliveira 51,6

14° João Batista Cavalcanti Néto . . ! 51,4 |
15.o 1 José de Carvalho C o s ta ..............

1 50

15° ’ Maria Eunice de Vasconcelos . 50

A partir de amanhã (28-3-49) será dada vista das provas, na 
séde desta repartição — Avenida Junqueira Aires, n.° 393 j— , pe
lo prazo de seis (6) dias, a quantos o solicitarem, classificados ou 
não, para fins de direito.

Natal, 26 de Março de 1949
João Vieira Lopes 

Insp. Regional „
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Notas a lapisde um imodesto leitor...
Literatura —  Mo

das —  Cinema j 
Agricultura

Abro manuseando “A Cul
tura Brasileira” , do professor 
Fernando de Azevedo, a gran 
de obra de um grande mes
tre, detendo-me no capitulo 
(III), dedicado á nossa Vida 
Literaria. Publicada em 1943 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, foi 
reeditado no ano seguinte, 
como edição do Autor, pela 
Companhia Editora Nacional, 
atendendo á conveniência de 
proporcionar maior divulga
ção a uma obra de interesse 
geral (Nota dos Editores).

Anoto na página 180 que o 
professor Fernando de, Aze ve
do intitula o poema de Basi- 
lio da Gama cie “Q Uruguai” , 
a despeito de fac-similar o 
frontispicio da edição de 1769 
(gravura 194), em que está 
‘'Ur(u)guai), isto é, “O Ur(a) 
‘‘O Uraguai” , (em vez do o 
guai" como constato pela 
sua recente reedição fae-si- 
milada, por ocasião do se
gundo centenário do poeta 
(1944), anotada por Afranio 
Peixoto, Rodolfo Garcia e 
Osvaldo Biaga e publicado 
pela Academia Brasileira de 
Letras.

E’ verdade que Silvio Ro- 
mero (Historia da Literatura 
Brasileira, 3a ed., t. II, p. 80), 
José Verissimo (Historia da 
Literatura Brasileira, 1929 
p. 147) Ronald de Carvalho 
(Historia da Literatura Bra
sileira, 5a ed., pag. 151) e 
Nelson Werneck Sodré (“His
toria da Literatura Brasilei
ra,” 2a ed., p. 73) escrevem 
O “Ur(u)guai”, enquanto 
Warnhagen (Florilégib da 
Poesia Brasileira, 1944, t. I, 
p. 324), Manuel Bandeira 
(Apresentação da Poesia Bra 
sileira, 1946, p. 40) e José O- 
sório de Oliveira (Historia 
Breve da Literatura Brasilei
ra, n/ed. d d., p. 37) o in-

Um I ivro de en
saios de G ilber
to Amado

Já se disse que o ensaio, 
antes de tudo, exige do es
critor a posse de um estilo 
realmente destacado, pelas 
virtudes da precisão, elegân
cia, clareza e apuro estético. 
A tudo isso talvez fosse con
veniente que acrescentásse
mos também a posse das 
idéias em debate,* que sem e- 
las qualquer pagina da me
lhor prosa soaria como um 
frasco vasio. Dono de um 
estilo nas condições exigidas, 
e na posse legitima das idéias 
que debate ou ventila, o sr. 
Gilberto Amado, em "Grão 
de Areia e estudos brasilei
ros” , cuja 2a edição acaba de 
ser publicada pela Livraria 
José Olympio Editora, colo
ca-se na verdade entre os 
nossos maiores e autênticos 
ensaístas. Resistindo ao de
correr dos anos, o que não 
é o mesmo que resistir ao 
decorrente os séculos, o sr, 
Gilberto Amado está provan
do que é um escritor acima 
do nivel còmum, um escritor 
dotado dos requisitos neces
sários para perdurar ou mes
mo antecipar-se ao futuro.

José Bezerra Gomes
titulam do “O Ur(a)guai” , 
como fez o Poeta

Observo também que o pro 
fessor Fernando de Azevedo 
(ob. cit., p. 184) alude ao 
primeiro Império na frase 
que assinalo (“O Jornalismo,

a maior arma de combate, 
desde as lutas da Indepen 
dencia e no primeiro Império, 
devia,» porém, ceder o lugar 
á eloquência parlamentar...’*), 
quando o que houve foi o pri

I. Assim como o segundo rei 
nado com D. Pedro II. O pri
meiro e o segundo reinados 
do Império. E não o primeiro 
Império, ou o segundo Impe- 
r.o

Anoto ainda que o profes-
meiro reinado com t> Pedro j (Continúa na 4a pagina)

O  tenente-coronel M a n o e U  A n d ré
No dia 19 de maio de 1858 o 

desembargador Bernardo da 
Costa Doria passava o gover
no da Província ao dr. Otavia- 
no Cabral Raposo da Camara. 
Conforme a praxe, o presiden
te que saia apresentou um re
latório ao presidente que che
gava especie de prestação de 
contas.

No capitulo denominado “ Se 
gurança individual ” informa 
o des. Costa Doria que ao che
gar á Província verificara que 
os criminosos influentes não 
prestavam contas á justiça, 
permanecendo na mais osten
siva e revoltante impunidade. 
O mal, como vemos, não é 
novo. “ Era preciso — diz o 
presidente — acabar com êste 
sistema; era preciso mostrar 
por fatos que o crime nivela 
todos os homens perante a lei; 
era preciso destruir por uma 
vez essa imunidade toda re
pugnante e * anacrônica, filha 
somente da parcialidade e da 
prepotência” .

Com tais propositos, puzera 
mãos á obra, ,no seu governo, 
“ horrorizado em- presença de 
um espetáculo tão imoral, em 
que o crime se achava mistu
rado com a autoridade, e algu
mas vezes dela investido".

A seguir o presidente enu
mera as medidas aplicadas, as 
providências efetuadas e as 
capturas a çue procedeu. Fa
la de Dendê Arcoverde, que 
suicidou-se durante a diligên
cia. Fala de muitos outros. E 
fala do tenente-coionel Manoel

Helio Galvão
André Torres Galvão, de Go- 
ianinha, que se encontrava fo
ragido .

Este Manoel André tem crô
nica digna de registo. Homem 
de influência política, impul
sivo, valente, robusto, genero
so, agitou mais de uma vez o 
pacato ambiente da vila quie
ta que era a Goianinha do seu 
tempo. Filho de Inácio Barbo
sa Galvão e Manuela Ferreira, 
tinha no sangue um pouco do 
sangue de Joris Gartzman, 
atravez de sua avó paterna. 
Revivia nas disposições pes
soais para a luta o atavismo 
de seu ancestral holandês, o 
mesmo que mandara matar o 
judeu Rabi, responsável pelos 
massacres de Ferreiro Torto e 
iCunhau’, nos anos da ocupa
ção .

Tenente-coronel da Guarda 
Nacional, Juiz Municipal, Pre 
sidente da Intendencia de Goia 
ninha, Manoel André não era, 
como se vê, um zé-ninguém 
qualquer. Um daqueles pode
rosos para quem não havia lei, 
segundo o presidente Costa 
Doria.

Minha tia e madrinha Fini- 
sia Galvão Tavares contava- 
me alguns episodios da vida 
do nosso parente. Sua inimi
zade com Targino Bananeiras, 
senhor do engenho Bemfica, é 
que deu logar á inclusão do 
seu nome no roí dos culpados, 
apresentado pelo des. Doria ao 
seu substituto.

Estava Manoel André barbe- 
ando-se em sua casa, numa

manhã de domingo, quando 
que alguém havia chegado á 
sala e se acomodava por bai
xo da banca em que se apoia
va o espelho e demais utensí
lios para a barba. Desatento 
julgou íôsse um- cão de sua es
tima, até que, atravez do espe
lho, refletindo um outro que 
ficava na parede oposta, viu 
que não se tratava do cachor 
ro. O caso era muito mais sé
rio.

Era um escravo de Targino 
Bananeiras, arma em punho, 
aguardando o momento mais 
azado para assassiná-lo, a man. 
do do seu senhor. Travada a 
luta, o negro pôde escafeder- 
se, porém morria meses de 
pois, á pontaria certeira de 
Manoel André. De-baixo, na
quela época, o processo ins- 
taurou-se rápido. Manoel An
dré foragiu-se. Mas foragiu- 
se sem sair de casa, morando 
num subterrâneo, fechado por 
um bau’ de roupa. Uma escra
va de Manoel Pegado de Si
queira descobriu o esconderijo. 
ApreStou-se uma força que 
cercou a casa de Manoel An
dré alta noite e o prendeu sem 
resistência, recolhendo-o á 
Fortaleza dos Reis Magos, on
de passou poucos meses.

Dois sonetos de Joa 
nilo Rego

M E T A M O R F O S E
A vida, é para mira, uma incerteza,
Esfinge que não posso decifrar,
E é por isso que eu sofro essa tristeza,
Essa dôr de existir e de pensar.

Mas, cansei á procura da beleza, •
E hoje eu queria ser o céu, o mar, 
Dissolver-me por toda a natureza.
Ser árvore, ser pássaro a cantar.

Ser rio a soluçar as suas dôres,
Ser lago azu) de superfície calma 
Ser sonhador e puro como as flores.

E nessas máguas que hoje me consomem, 
Sôfro a tristeza muda de ser alma 
E o desespero vivo de ser Homem.

S O N E T O
Vem comigo a sonhar de vida ei* fora. 
Por vastos céus azuis, por vêrde mar,
Ver como é lindo o despontar da aurora, 
Ver como é bela a lenda do luar.

Vem escutar a dôce voz canora 
Das áves pelo espaço a gorgear,
Vamos nós dois por êste mundo afora 
As belezas supremas desvendar.

Vem, quero despertar com meus sentidos 
Nas alvas formas do teu corpo amado 
A lembrança dos deuses esquecidos.

Vem comigo, busquemos nesta vida,
Todo o prazer que nunca foi sonhado, 
Toda a beleza que ainda está perdida.

feito referência, ultimamente, 
a uma possível remessa de 

Manoel André casara-se com emigrantes europeus para o

e m i g r a n t e s
R. Nonato

O noticiário da imprensa tem ; sia, é claro, a renovação mira
culosa de que seriam portado-

sua prima Bela Emilia de Oli
veira Galvão, deixando três 
filhos: Manoel André Torres 
Galvão Filho, Maria Emilia de 
01iveira Galvão e Emilia Be
la de Oliveira Galvão.

Faleceu em 1867, com mais 
de oitenta anos de idade.

Rio Grande do Norte.
O assunto, não é de todo, no

vidade. Já por mais de uma 
vez, se tem. abordado, em con
versa de pouco rendimento, a 
histçria da vinda dessa nova 
seiva* para o rincão das sêcas, 
antevendo-se logo, em fanta-

A ’ MARGEM DOS LIVROS

N O T A S  E A L G U M A S  REPETIÇÕES 
E M  T O R N O  DE M A R C E L  PR O U ST

O primeiro trabalho ljtera- 
rio de Proust, “ Les Plaisirs et 
les Jours” , fóra editado em 
1896, com. prefacio de Anatole 
France. Refletia-lhe, porem, 
primordialmente, a vida ociosa 
e “ social” . Foi tido mais co
mo o livro de um cronista, de 
um ensaista esnobe.

“No caminho de Swann” saiu 
em 1914. Ano do começo da 
primeira grande guerra. 
Frou-q, sempre doente, torna
do mesmo inadaptavel á vida 
comum, era um desconhecido 
do publico; poucos intelectuais, 
até, o conheciam.

O texto, compacto, não con
vidava á leitura. Diminuto, o 
numero dos críticos que o rece
beram com simpatia. Ocorre- 
nos que o proprio Anatole 
France confessaria, depois: 
“Je ne comprends pas son oeu- 
vre. J’ai fait des efforts et je 
n’y suis pas paryenu. On ne 
comprend que ses contempo-

—  III —
Américo de Oliveira Costa

rains, peut-être encore ceux 
de la génération qui vous suit  ̂
immédiatement. Après, c*est : direta e intencionalmente, pa-

naquele sentido de que a legi
tima obra de arte não é feita

I fini” (1). Tal confissão resu- 
1 mia, posltivamente, o juíga- 

ir.enío das gerac'es mais ve
lhas, dos nomes consagrados 
nas galerias literárias.

A gloria veiu-lhe com “ A* 
Tombre des .ieanes fiiles en 
fleurs” , que obteve o Premin 
Goncourt (1919).

Morrendo em 1922, com 5t 
anos, só viu publicados mais 
dois volumes: “ Du côté de
Gusrmantes” e “ Sodome et 
Gomorrhe” .

“ La Prisonnière”, “ Albertine 
disparue” e “ Le tem ps retrou- 
vé” são volumes póstumos, o 
ultimo saido em 1927.

***
Romancista “ gratuito” , 

Proust? Sim, naturalniente.

' ra “ provar” , para ser contra 
ou a favor de alguma cousa.1 
uma seita filosófica, um parti
do.

Também néla há quem sa
liente a ausência de Deus, a 
inexistência, nas suas persona
gens, do “ lado” angélico. 
Mas, certamente, no caso, a 
culpa não seja do romancisia. 
ou melhor, do romance, — 
aquele espelho stendhaliano 
colocado á margem do caminho, 
— tumultuario e cambiante 
dos refléxos, das emanações 
do mundo e das criaturas em 
redór. . .

Após a morte de Bergotte, 
em “ La Prisonnière” , há uma 
passagem em que se fala da fé 
em um mundo diferente, fun

dado sobre a bondade, o escrú
pulo, o sacrificio...

iE’ possível negar a impor
tância dessas palavras?

Renovador da arte do roman
ce, Proust levou para o mundo 
da ficção as idéias dos filoso- 
fos e o vocabulário dos sábios 
de sua época, (2), sobretudo os 
principais temas de Bergson.

Se tal qualidade lhe fixou 
um lugar no tempo, imprimin
do á sua obra as proporções e 
as características de uma ida
de, de um periodo da cultura 
francesa, até de conceitos e 
atitudes mais ou menos em vo
ga, então, sobre a arte, a vida. 
a morte, — não significou, en
tretanto, um desvio, antes mais 
um importante angulo afirma
tivo, daquela linha elassica da 
literatura do seu pais, táo bem 
definida por Georges Duhamei., 
num dos seus volumes: “ E

(Continua na 3a pag,)

res êsse.s alienígenas, para o 
nosso pedaço de chão, onde o 
sol é sempre demasiado, e a 
chuva nem sempre é um fenô
meno regular.

De qualquer modo, falar em 
emigrantes . para o Nordeste, 
quando as nossas populaç.es, 

(Conclusão da 4a pag.-

Um romance de 
Lucia Benedetti

NOTURNO SEM LEITO, 
romance de Lucia Benedetti, 
que a Livraria José Olympio 
Editora acaba de publicar, é 
o segundo livro da autora, 
no genero, e revela uma voea 
ção em plena maturidade ar
tística e humana. Descreven
do no livro um dos muitos 
aspectos da pequena classe 
media carioca, Lucia Bene
detti tem oportunidade de 
mostrar-nos, também, sua ca 
pacidade de analise psicoló
gica, no desenvolvimento do 

, drama da principal persona- 
j gem do romance. Nesse dra
ma que atinge por vezes rara 

j intensidade emocional, a ro- 
j mancista demonstra conhecer 
I com segurança os segredos 
e a técnica do seu oficio, a 
par de excelentes dons de ob 
servação de costumes. “No
turno sem leito” , por isso mes 
mo pode’ ser considerado um 
dos bons livros do ano que 
se inicia, confirmando por 
outro lado a solida reputação 
de romancista que sua autora 
já havia adquirido ao estreiar 
com “Entrada de servoço”. \
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Chacaras •  
quintais

Recebemos o numero de fe
vereiro cuja relação de assuntos
transcrevemos abaixo. Çontinua 
a “ Cha e Qui”  mantendo a lea- 
derança das nossas revistas a- 
gricolas na secção de " anúnci
os” e “ consultas e respostas” .

Chamamos a atenção dos nos
sos leitores para os detalhes da 
"colmeia racional para algumas 
abelhas indígenas (Uruçú) ” 
que possibilita o nosso apicul- 
tor, a exploração industrial das 
nossas abelhas (desprovidas de 
ferrão — Meliponinae), conde
nadas ao desaparecimento pela 
crescente devastação das matas 
e o descaso do nosso homem 
em’ protejê-las.

-
Ofertas de profissionais para 

agricultura; Gatos para europa; 
Nas cinco partes do mundo; O 
periodo da cria de canarios, pe
lo Dr. J. Rocha; Recuperação 
do solo, pelo Dr. Outubrino 
Correia; A grande amiga .Cha- 
quita por Gastão Malachim, A 
flora do Distrito de Ibiti pelo 
Major Arlindo Viana; Carta a- 
beita ao poder publico; Som- 
breamento do cafeeirò, pelo 
Dr. Rogério Camargo; Seleção 
apicola pelo Dr. José E. Ialpo; 
Penicilina de mamão pelo Dr. 
Henrique B. de Aragão; Suces
sos e fracasos da avicultura 
(III); Roseiras e Trepadeiras 
pelo sr. João C. Decker; Escla
recimentos safcre a colmeia ra
cional para algumas abelhas in- 
digenas, pelo Dr. Paulo Noguei
ra Neto. (III.); Ainda as ativi
dades dos clubs agricolas; A 
minha horta pelo Dr. Aulio Fer
raz Arruda; Ainda a criação de 
minhocas pelo Dr. J. J. de Oli
veira; Criando borrachos pelo 
Dr. Osvaldo de Siqueira; Ver- 
mifugos para suinos pelo Dr. A. 
Teixeira Viana; Consultorio A- 
vicola pelo Dr. Ernani de Faria

PAGINA DOS CAMPOS
Possibilidades de Piscicultura

A necessidade crescente de 
produzir para saciar o estôma
go faminto da população, num 
Estado como o nosso de agri
cultura rotineira e precaria pe
la própria variação climaterica, 
com uma porcentagem de con
sumidores proporcionalmente 
maior que a de produtores, i. é, 
onde todos comem mas poucos 
plantam, acrescido ainda pela 
população adventicia das classes 
armadas, — temos, consequen
temente, de apresentar um Ín
dice de vida elevado.

As soluções sugeridas para 
aumentar a nossa lavoura de 
subssistencia vem sendo apon
tadas em seus diversos setores; 
da pecuaria, nas caatingas a la
voura de cerais no litoral úmi
do. E’ axioma agricola, e dos 
mais repetidos, que devemos 
produzir o máximo por area 
cultivada com o minimo de des- 
pezas. Daí a orientação zootéc- 
nica para a exploração de raças 
especializadas de melhores ap
tidões auxiliadas com o melho
ramento das pastagens. No se
tor agricola, o cultivo de varie
dades mais precoces, de maior 
rendimento, adubação e mecani
zação da lavoura, etc.

Há, no estudo das nossas fon
tes de produção, um capitulo 
que necessita de maior atenção

Oswaldo Lamartine

Silveira; Ração balanceada pa
ra vaca leiteira pelo Dr. Clacy 
Pinheiro Machado.

dado as suas imensas possibili
dades em nosso meio. Refiro- 
me a creação e exploração do 
peixe nos viveiros, açudes, la
goas, etc. Ninguém ignora que 
o nosso sertanejo tem na des- 
pesca dos seus açudes a amor- 
tisação em poucos anos, do ca
pital empregado na construção, 
apesar do reduzido numero de 
especies de valor economico e a 
não interferência no trabalho 
da natureza. . .  Basta verificar
o rendimento por hectare da 
criação de peixes para confir
mar a conclusão do sertanejo 
quando afirma ser melhor ne
gocio criar curimatã do que ze- 
bú em ano de inverno. Em “ Se
leções Agriculas”  (N. 23, Mar
ço 48) verifica-se que o rendi
mento por hectare dos “ vivei
ros”  de Recife foi de 1.500 ks. 
quando 'na mesma area (1 hec
tare) com exploração bovina 
teriamos apenas 100 kos.!

Daí a necessidade de um es
tudo técnico das nossas aguas 
represadas e suas possibilidades 
na exploração da piscicultura. 
Informa aquela revista que “ 500 
exemplares de cangatí obtidos 
pela fecundação artificial fo
ram transportados para um pe
queno açude com apenas 25 
dias de idade e dois centíme
tros de comprimento. Proce
dendo uma verificação 86 dias 
depois os cangatis mediam 18,5

cm. de comprimento e 133 gra
mas de pêso” .

Dado o valor ilustrativo, 
transcrevo abaixo dados per
tencentes a Com. Téc. de Pisci
cultura;

Nome do Açude, Com. e Pê
so,iniciais, Espaço decorrido, Pe
so Atingido:

Ramalho 10 cm. 50 gr. 7 me
ses, 27 cm., 575 gr.

Linda Flôr. 12 cm. 60 gr. 11 
meses 28 em. 600 gr.

Puxinamã 12 cm. 17 gr. 17 
meses 32 cm. 1.000 gr.

Espécie, Densidade, Total Ren
dimento, Unit. Total:

Curimatã 1:10 m2 1.000 700
grs. 700 kos.

Mandí 1:6 m2 1.666 700 grs.
1.166 kos.

Cangatí (4 meses) 1:6 m2
1.666 150 grs. 250 kos.

Cangatí (8 meses) 1:6 m2
1.666 200 grs. 333 kos.

Total 2.449 kos.

Resta-nos dois apelos aos po
deres públicos. Porque ainda 
não se promoveu o peixamen- 
to da Lagoa do Bomfim que a- 
lem da pequena distancia que 
a separa da capital é servida 
por estrada de feno e roda
gem (?).

Com a necessidade da recons
trução da Ponte de Guarapes

Como se , cria um “ Cam peio", bovince
01 vm m cM lN

—^Medico — Veterinário —
Tem o Ministério da Agri

cultura, perseverado, embora 
as dificuldades de toda a or
dem surgidas nos últimos a- 
nos, em sua política de rea
lizar, anualmente, a Exposi
ção Nacional de Animais e 
produtos Derivados, incenti
vando e amparando, ao mes
mo tempo, um grande nume
ro de exposições regionais 
em quase todos os Estados. E’ 
esta uma das mais eficientes 
ifiiciativas ligadas ao fomento 
da pecuaria nacional. Desen
volvem elas alem dos negó
cios de gado em condições 
mais vantajosas tanto para 
compradores como para ven
dedores o gosto pela criação 
racional, dando ensejo a di- 
fusã ampla de ensinamentos 
práticos sobre os métodos u- 
tilizados pelos proprietários 
dos animais vencedores dos 
concursos. Suas vantagens são 
evidentes, pois a qualidade do 
gado que, de ano para ano, 
aparece nestes certames pe
cuários tem melhorado de 
maneira auspiciosa.

A recente realização da 
XV Exposição Nacional, em 
São Paulo, mostrou os últi
mos êxitos da criação nacio
nal, sob os mais diversos as
pectos Cada ano revela no
vos progressos e existe fir
me convicção de que são ani 
madoras as perspectivas, pa
ra o aprimoramento qualita
tivo e quàntitativo das raças 
de gado criadas no Brasil, 
principalmente as zebuinas, 

para as quais se voltam ,no 
momento as atenções dos pe
cuaristas de quase toda a A- 
merica.

Em muitos paises, os prê
mios obtidos nas exposições 
representam vitorias difíceis 
disputadas com ardor pelos 
criadores que mantém plateis

JORGE VAITSMAN

para a venda de reproduto
res, após longos anos de pre
paração incessante e incansá
vel. A posse dos titulos ven
cedores assegura contudo, u- 
ma clientela numerosa e com- 
pensadora de todos os esfor
ços preparatórios. Os produ
tos das fazendas vitoriosas, 
mesmo sem participação nos 
concursos, também obtêm 
preços mais vantajosos. Exis
te uma tradição que todos 
respeitam: os vencedores'con 
tinuam a criar cada vez me
lhor; os compradores^ conti
nuam a preferir os animais 
dos planteis que tenham tido 
vitorias.

Na Agricultura, o interes
se pelos prêmios, não tanto 
pelo seu valor monetário, 
que é, também, bastante al
to e tentador, mas, princi- 
Falermo. Os bovinos por e- 
de projeção do plantei, jus
tifica até a criação exclusiva 
de animais para a apresenta
ção na famosa exposição de 
Padermo. Os bovinos, por e- 
xemplo, destinados a repre- , 
sentar o plantei, so mantidos 
em regime especial desde o 
nascimento, para que tenham 
todas ou as melhores possibi
lidades de vitoria nos dife
rentes concursos. Vamos des
crever, de maneira sucinta, o 
regime de criação para os 
bovinos candidatos aos titulos 
de “campeões” .

Os estábulos são construí
dos como gaiolas, acima do 
solo, onde ficam bezerros e 
bezerras protegidos da umi 
dade, e, em consequência das 
muitas doenças que pode- 
riam atingi-los. Os futuros 
“campeões” têm, geralmente 
duas “amas” para aleitamen
to, de sorte a garantir a ali
mentação basica de cresci
mento o leite não ’ retirado 
nunca antes dos 12 meses,;

que está em ruinas, seria lou
vável que o governo, constru
ísse uma porta-dagua para 
transformá-la em viveiro ob
tendo assim não só a recupera
ção do capital empregado co
mo a contribuição para o abas
tecimento da capital.

Penicilina
do mamao

Falando à reportagem sobre 
as atividades do Instituto Os
waldo Cruz, o Dr. Henrique de 
Beaurepaire Aragão, diretor 
desse centro de pesquizas cien
tificas, teve ocasião de infor
mar uma larga série de impor
tantes estudos e descobertas, 
dentre as quais destacamos os 
seguintes trechos que dizem 
respeito a novas ‘ virtudes de 
plantas bem conhecidas dos lei
tores de Chacaras e Quintais;

“ Estamos fazendo importan
tes estudos sobre antibióticos 
de poder semelhante ao da pe
nicilina, porém, retirados de 
vegetais superiores e não de 
cogumelos. Assim, por exemplo, 
temos observado que o mamão 
e o genipapo têm grande po
der anti-biótico. De modo que, 
se as pesquisas forem bem su
cedidas, dentro em breve tere
mos novos produtos de tão 
grande valor terapêutico como 
a penicilina” .

(Chacaras e Quintais)

ao contrario ,em alguns casos, 
a alimentação lactea se pro
longa até os 24 ou 30- me
ses. .O regime alimentar é es
sencial para a formação dos 
“campeões”, e é seguido com 
todo rigor. Consta do seguin
te, diariamente: ás 6 da ma
nhã, pasto e uma ração se
ca; ás 7, leite, como alimen
to principal; meia hora de
pois, mais uma ração tenra, 
chamada “polenta” ,; em se
guida, exercício' que consiste 
em passeios, até às 10 horas; 
recebem então, mais duas ra
ções uma seca e outra de “po 
lenta” ; ficam no pasto até 16 
horas e voltam ao estábulo 
para outra ração de “polen
ta” ; ás 17,30 horas, a ultima 
ração do dia, seca.

E’ este um regime excep
cional, caríssimo e que não 
basta para fazer “campeões” . 
Outras qualidades são exigi
das, inclusive uma boa ascen 
dencia “pedigree., como tam
bém valiosas são as medidas 
praticas de higiene samtaria, 
rigorosa e escrupulosamente 
seguidas para que nem um só 
animal do rebanho adoeça.

Pelo que descrevemos, vêm 
os leitores como os grandes 
criadores argentinos criam 
seus animais para a famosa 
exposição de Palermo de fa
ma internacional. Não será 
possível e necessário, por 
enquanto, exigir o mesmo ri- 
gorismo entre nós, nas pe
quenas exposições regionais. 
A divulgação ora feita vale, 
porém, como lembrança aos 
nossos criadores, para que 
cuidem cedo, dos animais 
que pretendem levar aos 
grandes certames estaduais 
ou ao nacional.

(Comunicação do Serviço 
de Informação Agricola — 
Ministério da Agricultura — 
outubro de 1948)

—  A V IS O  A O  P U B L IC O  —  .
- A direção da Estrada de Ferro Central do Rio Grande 

do Norte, torna publiro que, a partir de 30 do corrente o 
trecho de Itaretama a Pedro Avelino será servido por 
mais um trem mixto.

Alem das segundas e sextas-feiras o MR-5 trafegará 
nas quartas feiras regressando nos dias imediatos obede- 
ceido o horário dos dias supracitados e sob prefixo M R-6.

S E R V IÇ O  A U T O R IZ A D O

Mercuiy

Lincoln
—  B E Z E R R A  & C IA  —  

Oficina: —  Av. Rio Branco, 203
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C O O P E R A T IV A  B A N C O  A U X I=  
L IA R  DO C O M E R C IO  

Cobranças —  Descontos —  Depositos 
Garantia absoluta e as melhores con= 

dições oferecidas na praça

Cooperativa Banco Auxiliar 
\ ]do Comercio
Praça Augusto Severo 105. Fone 1338

As impressões 
maternas ____

Prof. Raul Brtqueí Junior
Catèdrático da U. R,

Um outro ponto que consti
tui errôhea concepção popular 
de ordeih genética, é o referen
te às chamadas impressões ma
ternas. São as várias impressões 
sofridas pela mãe, como sustos, 
ruídos, etc. que afetariam per- 
manentemente o feto. Assim, 
por exemplo, constam-se casos 
de pessoas que levam gestan
tes a concertos, a fim de desen
volver o talento musical dos fi
lhos. Outros declaram que se a 
gestante vir uma cabeça de le 
bre, dará à luz filhos com lá
bios leporinos. Sustos motiva
dos pelo aparecimento de cou- 
sas horrendas, como sapos, co
bras, etc. provocam alterações 
várias na prole, dando origem 
a malformações de variados ti
pos. Dentro do grupo dos agen
tes das impressões maternas, fi
guram os alimentos. Assim, o 
uso do vinho durante a gesta-, 
ção daria origem às chamadas 
manchas de vinho, na descen
dência. Do mesmo modo a ação 
do álcool e outras substancias.

Diz Marshall haver criadores 
que penduram panos coloridos 
no estábuk) a fim de influenci
ar a cor da pelagem dos bezer
ros. Outros mantem cavas em 
gestação junto a animais de bo
as qualidades, para que rece
bam destes os efeitos benéficos 
desuas características.

Não há razão para se admi
tirem tais influencias. O ger- 
moplasma do feto não é altera
do pelo ambiente que a mãe lhe 
oferece. A maioria dos casos, 
pois, de impressão materna, são 
devidas a genes que exercerí
am os seus efeitos, tenha a mãe 
sofrido ou não a influencia.

Afora esses casos, entretanto, 
pode acontecer que determina
da causa altere a fisiologia ma
terna e isso se reflita no desen
volvimento do feto, provocan
do-lhe alterações. Estas, porém, 
não são permanentes na prole. 
Somente no caso de serem as 
alterações fetais produzidas por 
genes é que a prole poderá 
transmiti-las.

O fenômeno pelo qual um 
certo agente, alterando a fisio
logia materna, pode alterar 
também o desenvolvimento em
brionário, chama-se indução pa
ralela. Não são, porem, efeitos, 
transmissíveis pela prole. As
sim, distúrbios alimentares da 
gestante, substancias tóxicas por 
ela ingeridas, como álcool, ve
nenos, etc, podem alterar mui
to o metabolismo materno al
terando o desenvolvimento em
brionário. O embrião mantem 
correlação funcional com a mãe 
através de placenta, podendo, 
pois, receber elementos que o 
prejudiquem. A sífilis, doença 
congênita, é um exentplo, pois 
o patogeno passa da mãe para 
o feto. A ingestão do álcool pe
la gestante é outro exemplo 
interessante. Esta substancia al
tera muito a fisiologia celular, 
alterando a divisão celular, etc. 
Ora, um embrião que receba a 
ação dessa substancia, pode não 
vingar ou desenvolver-se com 
alterações várias, tudo depen
dendo da dose de álcool e da 
ocasião em que ela se faz sen
tir no desenvolvimento ontoge- 
nético. O germoplasma do em
brião, porem, não é alterado.

Quanto às influencias nervo
sas. se elas se repercutirem 
muito na fisiologia materna, 
podem provocar a indução pa
ralela. Raramente, porem, o fa
zem. Resulta daí que, supers
tições várias tidas como influ
entes sôbre a prole não tem 
razão de ser, pois nem mesmo 
a indução paralela se faz sentir. 
Assim, admitir que ir ao con
certo influencia a capacidade 
musical dos filhos, ou a ida ao 
cinema fará nascer uma bela 
criança ou ainda que o uso de 
colar pela gestante significa 
mais uma volta no cordão um- 
belical dos filhos, são absoluta
mente destituídos de valor.

(Seleções Agricolas)
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O  C O N T O 'D O  D O M IN G O

INFERNO BRANCO
Conto de Aluizio Furtado

Chegara o mês de dezembro. 
Desde outubro, ninguém des

cansava na fazenda do coronel 
Menezes de Brito. O engenho e 
a casa-de-farinha não cessavam 
de trabalhar. Era uma zuadei- 
ra danada. Todo o pessoal das 
terras fora convocado, viera 
gente da vizinhança e  ainda não 
chegava. Novos trabalhadores 
eram admitidos, diariamente- O 
córte de cana consumia os ho
mens; o serviço de apanha, as 
mulheres.

O coronel não queria ninguém 
parado. Sentia-se imensamente 
satisfeito quando chegava de 
surpresa e encontrava cada um 
na sua labuta. Pagava bem. 
Melhor mesmo do que todos os 
outros senhores de engenho das 
redondezas e não era homem 
mau. O capataz, sim, era per
verso. Chamava-se Mané Justi- 
no. Pouco se metia nos traba
lhos. Levava mais o tempo a 
dormir, ressacado das noites 
inteiras de farra com amigos, 
no povoado. O patrão era quem 
tomava sobre os ombros, a o- 
brigação que a ele fôra confia
da. •

Ainda com a madrugada, en
quanto toda íamilia ressonava, 
mondava no cavalo de raça pu
ra, comprado por uma fortuna, 
prenuado num concurso insti
tuído pelo Departamento de A- 
gricultura e ganhava o campo

trabalho se sentindo doente. 
Procurou por todos os meios 
resistir à moleza danada do cor
po. Foi ao capataz e se queixou. 
Disse que estava se queimando 
em febre. Mané Justino ouvia-o 
calado. Quando ele terminou, 
chamou dois cabras possantes, 
Zé Sindinio e Chico Melado, e 
ordenou que amarrassem o ra
paz no tronco e baixassem o 
páu. Só suspendessem quando 
ele mandasse. A ordem nã<? 
veio e quando soltaram o jovem 
era tarde. Estava na agonia da 
morte. Não houve recurso. O 
coronel se zangou e discutiu 
com o feitor. Aquilo não era 
cousa que se fizesse. Tinha-lhe 
dito que só poderia fazer aqui
lo que combinasse com ele. Fe
chara os olhos a muita safade
za. Chegara porém a um pon
to tal que ele não podia mais 
se calar. Era um absurdo! Foi 
um bate-bôca dos infernos, mas 
tudo terminou bem.

Mané Justino era alto, forte, 
moreno, o rosto cheio de cica
trizes de bexiga brava, a voz 
cavernosa, o semblante fechado. 
Gostava de meter-se em en
crencas e se gabava de vária» 
mortes. Tinha o estomago todo 
marcado de risco de faca. E to 
dos os moradores o temiam co
mo se teme a um deus. Gosta
va também de conquistas amo
rosas, de aventuras donjuanes

a dar ordens, a corrigir o que j cas. A mulher em que ele bo-
estivesse errado, a chamar o . ------
pessoal para o trabalho. Ira, viúva, livre ou casada, ti-

Diziam que o coronel Mene- } nha que ceder. Em caso con- 
zes sofria do coração. Mas, não 
parecia. Era alto, corpulento, 
vermelho, o nariz adunco, os 
olhos mansos, a voz moderada, 
descendente de fannlia ilustre, 
de sangue azul, das bandas da 
Inglaterra. Os cabelos eram 
brancos, mas o semblante era 
moço. Nunca se vira também 
contar uma historia feia do ho
mem. Não devia a ninguém, 
não possia inimigos, não queria 
questão com o mais insignifi
cante dos mortais, não se mis
turava com a politica. Vivia pa
ra as suas terras, para a famí
lia. De casa só saia aos domin
gos, para a missa do povoado.
Os filhos estudavam no Rio de 
Janeiro; o mais velho fôra for
mar-se em Medicina, na Euro
pa. * * »

Mané Justino era um sujeito 
terrível. Entrara para a pro
priedade do coronel Menezes a 
pedido do major Orlando Pi
nheiro de Menezes, que ainda 
era parente do fazendeiro. E’ 
verdade que o coronel não gos
tava de politica. Não assumia 
compromissos com ninguém, 
nem mandava em gente sob 
suas ordens, nesse particular.
Mas, o major era homem influ
ente, protegido do governador.
Interessou-se pelo aproveita
mento do afilhado na proprie
dade do amigo, alegando que 
na sua não era possível por
que não havia vaga. E mesmo 
estava sobrecarregado de divi
das.

Uma tarde, o rapaz chegou 
com uma longa carta. O coro
nel cedeu. Fez de Mané Justi
no feitor. Deu-lhe plenos pode
res para agir, dentro do direi
to e da justiça. Deveria ençar- 
regar-se da fiscalização do pes
soal; informar-lhe dos pregui
çosos, dos malandros; fazer pa
gamento aos sabados; transmi
tir as suas ordens; deliberar de 
acordo com ele, sobre a entra
da ou saida de empregado; a- 
presentar sugestões sobre ser
viço. Não poderia, no entanto, 
tomar atitudes próprias, nem 
usar da violência. Ele, o cqro- 
nel, gosfeva de gente honesta 
e sincera.

Mas, .Mané Justino não era 
homem para deixar-se levar 
por conversa mole. Em pouco 
tempo, fazia e desfazia. Man
dou erguer até uma especie de 
pelourinho e passou a espancar, 
rudemente, os companheiros.
Trabalhador par a ele era como 
animal de carga. Não valia na
da. Era viciado. Bebia e joga
va, e no dia em que perdia, nc 
outro ninguém tinha descanso.
Amanhecia furioso, pior que 
uma hiena. O próprio coronel 
o temia, naqueles momentos.

Um dia, Zé Rodrigues, um 
rapazinho de 18 anos, que tra
balhava no córte, foi para o

A’ margem dos livros

trario, o negocio se comj^icava. 
Se fôsse das terras do coronel 
Menezes, podia contar que es
tava na rua. Se não fôsse, a- 
meaçava-a por todos os meios 
ao seu alcance, inclusive de le
vantar calunias, de forjar his
torias deprimentes de toda es
pecie, de assassinar. E muitas 
delas, apavoradas, entregavam- 
se a ele nos matos, na beira dos 
rios, na própria casa. ..

Há no entanto, um provérbio 
que diz: “ Nunca se viu rua de 
valentões” . Mais dia. menos dia, 
um desordeiro encontra outro 
igual ou pî >r, e desaparece, 
sem deixar falta, do mundo dos 
vivos. E' cousa natural, que a- 
contece todos os dias. Foi o que 
aconteceu com Mané Justino. O 
seu fim foi trágico, tão trágico 
que merece ser contado, deta
lhadamente, para que sirva de 
exemplo. O mais curioso é que 
seu matador não foi um homem 
e sim uma pobre moça indefe
ra! Vejamos como se deu o ca
so ... * * *

. . .  O velho Totonio era mo
rador do coronel Menezes de 
Brito, há dezenas de anos. Che
gara ali com uma íamilia gran
de, morrendo de fome. Trazia 
consigo, mulher, cunhada e cin
co meninos pequenos. Traba
lhara para um agricultor em 
Montanha Formosa mas a sêca 
deixara o. patrão na miséria. 
Viu tudo se acabar, o gado mor
rer na çaatinga, a terra cal
cinada rachar, a vegetação cres
tar-se, ficar de galhos sêcos er
guidos para o ar como braços 
magros de tuberculosos pedin
do ̂ lemencia a Deus. O mundo 
ficou desolado, tão desolado co
mo ele nunca vira cousa igual. 
Era de cortar coração. Os rios 
também secaram. Faltava agua 
até para o consumo. Fugiu. Não 
gostava de ver barbado chorar. 
E o homem chorava como uma 
criança. Deu garra da íamilia 
e partiu, sem destino.

Chegando na propriedade do 
coronel, pediu trabalho. Estava 
na época da moenda. Sabia fa
zer tudo. No córte ou no apa
nha, no engenho ou na casa- 
de-farinha, para onde o sacu
dissem, topava. Não tinha me
do de trabalho. Queria era ma
tar a fome daquela gente que 
já vinha com quase um mês de 
viagem, dormindo pelos cami
nhos, bebendo agua imunda, 
comendo farinha com rapadura.

O coronel teve pena. E mes
mo, estava precisando de gente. 
Deu um rancho, ao homem- 
Mandou também suprir a famí
lia de tudo que precisasse. A- 
gora, passados aqueles anos to
dos, a cousa era outra. Gosava 
de toda confiqnça do patrão 
botava roçado, criava alguns 
animais, possuia grande quan
tidade de criações — galinhas,

patos, perús e guinés. E o co
ronel o tratava ás mil maravi
lhas. Pagava o fôro da terra 
que ocupava mas era coisa in
significante. Dispunha da casa- 
de-farinha quando quisesse. Dos 
cinco filhos, apenas dois resta
vam; Eugênio e Jurema. O ra
paz queria ser marujo. Um dia. 
fugiu de casa ,e não se soube 
mais do paradeiro. Ficou só 
com a moça. Os outros três, 
José e Petronio se haviam ca
sado e Marina, a mais velha, 
perdera-se. Era mulher de to
do mundo,i ná vila. O velho ti
nha um desgosto danado. Dizi
am que ela estava no couro e 
no osso, sofrendo do pulmão, 
de malas arrumadas para inter
nar-se no São João de Deus. 
Mas, justamente nos momentos 
de abatimento, de aniquilamen
to moral, vinha-lhe um confor
to; Jurema. Jurema estava se 
pondo mocinha, era mesmo que 
um homem. Não respeitava tra
balho. Toda vida tivera aque 
la disposição. Quando menina, 
era quem tomava conta de tu 
do. Não deixava que a mãe. d. 
Mundica, fizesse nada. Era ela 
quem lavava os pratos, a roupa 
suja, quem engomava, quem ze
lava pela arrumação geral da 
casa. E fazia tudo aquilo sem 
se queixar, sem soltar um ge
mido, sem mostrar o menor en
fado. Era bôa filha. Sabia que 
o pai sofria de puxado, de um 
mal crônico da garganta. Acor
dava muitas noites morrendo. 
Todos , os dias, antes de ir dei- 
tar-se, agasalhava o velho, pro
curava um pano para enrolar- 
lhe o pescoço, fazia chá.

Seu Totonio. aonde chegava, 
gabava as qualidades da filha;

Minha fia é meu mió tesou
ro. E’ um home, desse macho, 
da fechadura rôxa...

E quando' Jurema cresceu 
mais, tomou corpo,'seu Totonio 
jogou-a no pesado. Não havia 
no serviço de apanha, de algo
dão especialmente, quem fosse 
mais ligeiro do que ela. Desa
fiava homem barbado. Triguei
ra, um tipão de morena bonita, 
esbelta, cheia, carnuda, os lá
bios estufados, sensuais, abertos 
como uma rósa, os olhos negros 
e vivos, pequenos, profundos, 
andava jogando as nádegas, de 
uma maneira zombeteira. Dizi
am que Mané Pretinho se pen
durara naquele galho de caju
eiro bravo por causa dela. Vira 
a menina núa, tomando banho 
no regato e crescera os olhos. 
Seu Totonio porém lhe cortou 
a sórte:

— Seu Pedrinho, escute: num 
tenho fia minha prá^todo mun
do!

O homem baixou os olhos, 
levantou-se cambaleante de 
vergonha e sentimento, pediu o 
chapéu novo de palha, compra
do para o dia do noivado e 
saiu.

No outro dia. de manhã, en- 
contraram-no frio, enforcado, 
os olhos vidrados, a lingua de 
fóra, cheia de formiga das prê- 
tas. Mas não deixou nem um 
bilhete explicando aquele seu 
gesto, de desespero. O fato ser
viu de exemplo. Nenhum João 
Ninguém se atreveu mais a vir’ 
falar casamento com a filha. Só 
faziam olhar. Em síntese, Jure
ma se tornara de certo tempo 
para aquela data. num verda
deiro ídolo para a rapaziada. 
Houve uma festa no povoado, 
no mês de dezembro do ano an
terior, e ela foi escolhida para 
rainha. Chegaram até a prome
ter aos moleques do “ pau-de- 
sêbo” um jetrato dela para

(Conclusão da Ia pag.) 
qual é essa obra de todo um 
povo? Qual é esse monumento, 
a que se aplicou a literatura 
francesa? Respondo imediata
mente: um retrato do homem.
A literatura francesa propôs- 
se pintar, ativamente, incansa
velmente, o homem; quero di
zer: o homem individual e o' 
homem social, o homem inte
rior e o homem exterior, o ho
mem subjetivo e o homem ob
jetivo”  (3) . E situou-lhe, ain
da, admiravelmente, a obra, 
dentro daquela concepção tai- 
neana do romance moderno: 
“ une grande enquête sur Thom- 
me” , —  podendo, por isso mes
mo, “ A ’ la recherche du temps 
perdu”  figurar no mesmo “ ray- 1 
on”  dos “Essais” . das “ Con- 
fessions” , dos “ Pensées” , isto 
é, Proust ao lado de Montaigne. 
Rousseau, Pascal.

Em artigo recente, intitula
do “ Não fugireis de vós mes
mos”  (4), Daniel Itops mostra
va que, na literatura francesa 
contemporânea, as obras que 
se sobressáem verdadeiramen
te, que se impõem ao publico 
de maneira segura e real, são 
aquelas em que o drama essen
cial está formulado. Quer se 
trate de cristãos ou de existen
cialistas, de Malraux ou de 
Camus, o que motiva seu ver
dadeiro sucesso, é que êles têm 
a audácia de fazer a pergunta 
que o homem moderno mal ou
sa fazer a si mesmo: Que é o 
homem? Isto é: Que sou eu?

Prosseguindo, afirma que is
so não quer dizer, de modo ne
nhum, que nas diversas moda
lidades do drama social, tais 
como as conhecemos, os dados 
fundamentais do homem não 
estejam em jôgo. Aó contra
rio, há um ponto em que a me
ditação sobre si mesmo confun
de-se com a que se pode acom
panhar nas tragédias da his
toria que vivemos. E até, as 
obras mais características da 
literatura francesa são aquelas 
em que estas duas fórntas do 
drama acham-se de algum mo
do sintetizadas, onde, através 
da aventura de um homem, o 
homem contemporâneo esteja

quem subisse até a extremida
de superior. A brincadeira ter
minou em bofete. Todo mundo 
queria subir de uma só vez e 
não podia ser. Um dos mais 
exaltados saiu de padiola, com 
uma furada de faca no ventre.

O pior porém estava para a- 
contecer: Mané Justino se apai
xonou danadamente pela moça. 
Gostava de coisa nova, de fru
ta inchada, começando a chei
rar. Mas, era casado e não po
dia possuí-la de maneira legal. 
O vigário era espêto. Oomeçou 
então a persegui-la. Não a dei
xava descansar. Todas as tar
des, quando o sói começava a 
cair, saía á procura de Jurema. 
Ela o temia.. Tinha nojo dele. 
Não queria conversa com ele. 
Mané Justino não desanimava.

Ficava espreitando de longe 
esfomeadamente. Nunca sentira 
tanto pavôr por um mortal. 
Eram olhos frios, pidões, imorais, 
que lhe penetravam pela rou
pa, gelavam as carnes. Desani
mado com a resistência da don
zela e sem coragem de perse- 
guí-la, de ofendê-la como fazia 
com as outras, como fizera com 
Maria Cacête, Chiquinha Pega
do, Morena de Chico, e outras 
que hoje eram mulheres per
didas, viviam proliferando à- 
toa, sentia-se vencido, comple
tamente. Não dava mais em 
trabalhador, não gritava para 
ninguém. Espaçavam também 
as tentativas de sedução. Já 
quase não a procurava mais.

Mas, de repente, de dentro 
do inferno branco, do mar 
imenso de algodão, surgia o 
semblante bexiguento do ho
mem, que avançava, que vinha 
á sua procura, á procura de 
suãs carnes, das carnes que ela 
guardava para Orlando, com 
tanta devoção. E as mungangas 
eram mais feias, mais terríveis. 
Procurava logo a companhia de 
outras colegas, conversava al
to. O sujeito desaparecia.

Receiosa de uma violência 
por parte de Mané Justino, con
tou tudo a mãe. Disse que o 
feitor não a deixava socegar, 
fazendo convites indecentes, 
gestos feios, imorais. Escondia- 
se atrás das touceiras de algo
dão e ficava de lá fazendo mi- 
suras. Tinha mêdo, porém, de 
contar o que se estava passan
do ao pai. Sabia que ele era 
afobado, não aguentava desafo
ro. Iria tomar na certa satisfa
ções bom o capataz e poderia 
morrer. O homem era moço e 

(Continua na 4a pagina)

posto em evidencia, com seus 
problemas, seus limites e suas 
angustias.

Anteriormente, já êle disse
ra que, se estamos presos nas 
mil armadilhas do drama atual, 
politico e eeonomico. — a esse 
drama social opõe-se um outro 
drama, que não comporta ne
nhuma solução politica, econô
mica, sociologica, o drama in
terior, o draina de existir.

Ao conhecimento desse dra
ma interior, desse drama ele
mentar de existir, — já o acen- 
tuára Rivière, — Proust ajun- 
tou novas dimensões. E sob 
prismas essenciais que o fazem 
contemporâneo de qualquer 
idade.

Decorre desse fato a convic
ção da sua perenidade, como 
artista criador, — a cujo con
vívio haverá sempre homens e 
mulheres fiéis, em qualquer 
canto do mundo.

***
Influencia, sugestões de 

Proust em escritores brasilei 
ros? Ou simples afinidades?

Num certo sentido, é néle 
que pensamos, por exemplo, di
ante de alguns aspectos do es
tilo do sr. Gilberto Freyre, de 
sua maneira de dizer, em des
taques e prolongamentos su
cessivos, penetrando, por eta
pas, no núcleo dos assuntos, 
quase sempre fugindo á ordem 
diréta, aos períodos que, isola
dos, dizem tudo, — e com re
cursos oportunos aos traves
sões. Não, porém, sem eviden
tes efeitos plásticos ou resso
nâncias na sensibilidade do lei
tor, pois a verdade é que o es
critor pernambucano possúe 
uma linguagem das mais ricas 
de seiva e sabor da literatura 
brasileira, com a qual vem 
realizando uma “ experiencia” 
pessoal de múltiplas sugestões. 
— apezar de, curiosamente, ha
ver quem lhe négue o conheci
mento da arte de escrever, jus
tamente por aquelas razões...

Já em relação ao romancista 
Otávio de Faria, o problema sc 
reveste de mais complexidade. 
No seu caso, de resto, cremos 
não se tratar, propriamente, de 
influencia, mas apenas de cer
ta identidade de procéssos, de 
concepções de planejamento e 
arquitetura romanesca, e tam
bém de estilo.

Num admiravel estudo «so
bre o criador da “Tragédia 
Burguesa”  (5), no qual vez 
por outra se refére a Proust, o 
critico Álvaro Lins começou 
por definir a obra do sr. Otá
vio de Faria como um só livro 
em muitos volumes, á 'sem e
lhança de “ A ’ la recherche du 
temps perdu” . Mais adiante 
compára, sob contingências da 
condição humana, a persona
gem Raul, de “ O lodo das 
ruas” , romance do sr. Otávio 
de Faria, ao Charlus proustia- 
no. Também, quanto ao esti
lo, ambos são julgados, por 
igual e comumente, comc 
cheios de defeitos, descuidos 
de fórma, ambiguidades, etc.: 
embora o sr. Álvaro Lins con- 
sidére que, na realidade, em 
face do s r . Otávio de Faria, 
estamos é em frente de um 
estilo “diferente” , (sob esse 
aspecto, o caso de Proust), 
fóra do nosso gosto de ha
bito e de rotina. Porque, efe
tivamente, —  como salienta —

' nem a sua técnica nem o seu 
estilo impédem a revelação da 
realidade humana e literaria 
que se encontra na “ Tragédia 
Burguesa” .

Nesse mesmo estudo do sr. 
Álvaro Lins, vale recordar, ain

da, o que êle classifica de uma 
diferenciação entre Proust e o 
sr. Otávio de Faria: apezar de 
Proust se ter tornado um reve
lador da miséria da natureza 
humana, não existe na sua obra 
qualquer preocupação de ordem 
moral, toda éla se concentran 
do mais sobre a memória do 
que sobre a consciência. A 
consciência, ao contrario, cons 
titue um elemento dramatico 
sempre presente na obra do sr. 
Otávio de Faria. E através 
déla é que se explica o seu co
nhecimento da natureza hu
mana .

Aproximam-se muito, con
tudo, os dois escritores, na ca
pacidade das introspecçóes, da 
analise dos móveis humanos na 
objetivaçào das ações. “ O que 
distingue, desde logo, Otávio 
de Faria, entre os nossos ro
mancista.-, atuais, é a sua for- 
ça de analista de almas. Ja
mais a analise psicológica foi 
levada entre nós a esta rique
za de pormenorização nem a 
esta força convincente de ver
dade”, depõe Mario de Andra
de (6) . O que significa, como 
se sabe, uma das maxima» vir
tudes ou qualidades proustia- 
nas.

Lembra-nos, ainda, que “Nc 
caminho de Swann” , pelo me
nos uma vez (7), no entrecho 
do romance, se faz alusão a 
um assunto que será tratado 
em volume posterior. Usa vez 
por outra desse expediente o 
sr. Otávio de Faria.

Uma das mais flagrantes in
fluencias de Proust, no Brasil, 
é o romancista José Geraldo 
Vieira, na técnica, sempre ri
ca e por vezes surpreendente, 
das imagens e das compara
ções.

***
Como de outros romancistas, 

fala-se de um mundo de Proust.
A alusão é perfeita.
Ele abriu regiões, alargou 

fronteiras, caminhos diferen
tes e até insuspeitados, repetí
mos. O estudo de sua obra — 
diria Maurois — bastaria, co
mo a de Balzac, de Montaigne 
ou de Saint-Simon, para en
cher uma vida.

Depois do ultimo volume, 
“ Le temps retrouvé”, voltado 
o leitor ao seu ponto de parti
da, terá feito, exatamente, co
mo o pretende Léon Pierre- 
Quint, “ le tour d’un monde ' 
(8).

* '5 *
E uma nota final.
Ao volume de “No caminho 

de Swann” , editado pe)a Glo
bo, acompanha uma pequena 
brochura do sr. Augusto 
Meyer, contendo algumas notas 
oportunas e ilustrativas para 
a leitura da obra.

Util, naturalmente, de pre- 
ferencia, a quantos se iniciem 
nos meandros e mistérios do 
território de Marcei Proust.

(1) — Citado em Léon Pier 
re-Quint, “Marcei Proust, sa 
vie, son oeuvre” , pag. 110.

(2) — André Maurois, “ Etu- 
des littéraires” , Io vol., pag. 
93.

(3) — George.s Duhamel, 
“ Défense des Leltres” .

(4) — Artigo em “O Jornal” 
Rio, 5|3!949.

(5) — Álvaro Lins, “Jornal 
de Critica” , 2a série, pag. 94.

(6) — Mario de Andrade, 
“O empalhador de passari
nhos”, pag. 116.

(7) — “ No caminho de 
Swann” , pag. 261.

(8) — Léon Pierre-Quint, 
obra cit., pag, 155.
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batidas por toda a sorte de 
misérias, vivem a imigrar, 
quase sem destino, é coisa que 
deixa a gente em dificuldade, 
para estabelecer limites en
tre o bom senso e a extrava- 
gancia.

Em 1932, para só referir ca
so mais recente, numa socie
dade de norte-riograndenses, 
na Capital Federal, um capi
talista do Estado, há várias 
décadas daqui afastado, suge 
riu essa possibilidade de se 
derivar para as nossas terras 
um certo numero de trabalha
dores japoneses, “ pois só as
sim, expunha o novo Alberto 
Torres, teriamos arroz bastan
te para o nosso consumo” . Em 
apôio dessa tese, militavam ar
gumentos ponderáveis, pois 
niponismo, então, era consr 
derado como doutrina pacifica 
progressista, ensinada e apon 
tada, vantajosamente, como 
tantos outros snobismos, tão 
ao gôsto do nosso instinto de 
macaqueação. A essa altura 
o assunto tomava tal importân
cia que, quando, o Estado do 
Pará abriu mão das suas 
posses, fazendo concessão de 
umi território para que os 
amarelos o explorassem, não 
foram poucos os corifeus que 
descobriram naquele ato do 
Governo guajarino, um largo 
passo no caminho do progres
so, uma solução quasi imedia
ta,para o problema do povoa
mento e utilização da riqueza 
de parte do extenso vale do rio 
das pororocas. ,

Não tardaria muito essa 
ilusão. A segunda guerra, 
mais cedò do que era de espe
rar, viria demonstrar o êrro 
dessa liberalidade, dêsse aten
tado que se premeditou á in
tegridade nacional.

Agora, a situação dos “ des
locados” traz, de novo, o assun
to a debates.

Os comentários procuram 
convencer da utilidade da im 
portação desse elemento hu
mano, alegando a sua eficiên 
cia de trabalho, capacidade 

‘ profissional e melhor preparo 
técnico.

Na realidade, parte dessa 
argumentação é consistente. 
Mas, por outro lado, não é de 
estranhar que se pergunte: on
de e-tão os meios para o em
prego, para adaptação dessa 
gente, entre nós, quando se sa
be do estado de desconforto, 
do ba,xo nivel de vida, da si
tuação de pauperismo do nos
so homem do campo, que se 
arrasta num regime de traba- 
ho onde os meios de manuten

ção são os mais precários?
Dai, a descrença no empre

endimento, pois sempre que 
se ouve falar na deslocação, 
e.r.-bora hipotética, de levas de 
emigrantes para o Nordeste, 
os quais serão atirados a ca
var a vida, na adustão dos nos
sos tabuleiros, pelo litoral ou 
á margem dos rios sêcos, fica- 
se a pensar que isso não é coi
sa para ser levada, em bôa fé, 
á cifra das realizaçGes.

Também quanto á apregoada 
eficiência, e superioridade 
desse elemento migratório, do 
seu indice técnico de trabalho 
há muita coisa a discutir, 
propósito, ai está o fato de um 
grupo dêsses supostos artifi 
ces desembarcados no Brasil, 
todos êles recomendados como 
técnicos em motores DIESEL 
e que postes a prova, enten

diam tanto da entrosagem da
quelas máquinas, com Aaão 
deveria entender de balão de 
exigênio. E quem não estará 
lembrado que o hércules Primo 
Carnera entrou no Brasil com 
a ficha de agricultor? E que, 
em vez da enxada e da ehar- 
rua, essa montanha de biceps 
estava a ganhar a vida com o 
velho método dos tablados, de 
esborraehar nariz a qualquer 
preço ?

Falar em emigração para o 
nordestino, não é propriamen
te, novidade. Esta gente nas 
ce e vive de arribação. Sair de 
casa, sem saber para onde, dar 
um giro, fugir, desaparecer, 
ganhar o ôco do mundo, faz 
parte da sua vida. O cearen 
se, o caboclo do cariri, o pa 
raibano, o riograndense do 
norte é gente nômade, que se 
atira á primeira aventura, 
sem nem ao menos perguntar 
quanto vai ganhar.

Já aqui, uma vez. ficou re
gistado o doloroso exemplo 
dessa história: A ÇAETA e 
SEMTA, o que vinha dar na 
mesma coisa, apenas com 
diferença de siglas, arrasta
ram milhares e milhares desses 
crédulos nordestinos para as 
plagas amazônicas, deixando 
lares abandonados, viuvas e 
crianças, todos na desgraça

Há três anos, numa dessas 
viagens emi que os caminhões 
rasgam os Estados, um aciden
te comum fez o misto parar 
num rancho, á beira da estra
da, meia légua depois da ve
lha cidade pernambucana de 
Nova Exu’ . Ali, um cabra for 
te, ainda moço, amparado num

menino, pediu uma passagem 
para Petrolina. O dono do 
veiculo, como era de supor, 
não atendeu ao pedido, “pois 
não comprara caminhão para 
carregar cego, de graça” .

A manifestação natural do 
sentimentalismo, a quase pie 
guice característica do brasi
leiro, comoveu os passageiros, 
ante aquela resposta brutal. 
Sem perda de tempo fez-se 
uma vaca.. . contou-se a im- 
portancia de Cr$ 20,00 e lá se 
foi o pobre cego no meio da 
carga.

***
Alta noite, numa casa de 

pouso, era a dormida que nin 
guem dormiu. E entre a con 
versa, o bate papo e café re
quentado que matava o sono 
daquela gente desgarrada, vol- 
ta o caso do caboclo de Exu’ 
Sua história era a de muitos 
Fôra para o Amazonas, como 
soldado da borracha. Lá, adoe 
cera de morte. Escapara, pob 
milagre, mas ficara cego.

— Agora, pedia esmola, pa
ra não morrer de fome.

«**
Ora, mas para que fugir á 

lição dos fatos? Por que pen
sar em emigrantes para o 
nordeste, quando o nosso ho
mem ainda, aqui está, desam
parado, semi assistência, espe
rando que se lhe dê o meio pa
ra permanecer na terra onde 
nasceu,- sem necessidade de 
forçados movimentos migrató 
rios, e para acabar com a fan 
tasia de uma vida bôa qUe ele 
ainda desconhece, e em seu 
lugar, criar com o seu traba 
lho, a riqueza, a realidade da 
produção, da fartura e da bar- 
riga cheia?

Inferno Branco
( Conclusão da 3a pag.)

forte, o velho doente, fraco, vi
tima de puxado. A progenitora 
aventurou um conselho:

— Oi minha fia: evite esse 
peste. Se ele vié lhe falá, diga 
qui já é noiva, qui tem cum- 
prumisso, qui num qué nada 
cum ele. Se insisti, diga qui vai 
dizê ao coroné Menezes. E dê- 
xe o negoço cumigo. Conto tu- 
dinho ao patrão e peço uma 
providença. Quero vêr se êle 
num atende!

— Oi mãe, num sei pru quê 
Orlando num rqe qué. Gosto 
tanto dele! Admiro aquele gei- 
tão dele. Mas passa prú mim 
qui nem me liga. F. cuma se 
passasse um animá. Seio qui

lç é póbe, num tem nada de 
seu, qui é cortado de cana. 
Mas me assujeitava a passá fo
me da braba, a cumê raiz, a 
num tê onde morá prá vivê 
cum ele!

Abriu-se com a mãe. A velha 
aconselhou-a a continuar ten
tando. Seu Totonio lambem fô- 
a pão duro de roer. mas ela 

vencera. Quando passava por 
ele, mexia com tudo. Botava 
toda a máquina para trabalhar 
as peças todas em movimento 
Tinha .certa de que o homem 
estava observando. Os homens 
têm esse costume, essa curiosi
dade. Um dia. o marido não a- 
guentou mais e se entregou. . .

Mas, os dias iam se passan
do e a perseguição continuava. 
Semanas, Mané Justino apare
cia menos, semanas aparecia 
mais. As mesmas mungangas, os 
mesmos gestos feios. Jurema não 
se afastava das amigas. Conta
ra mesmo o fato a algumas. A 
indignação fôra geral mas nin
guém se atrevia a abrir a bôca. 
a dizer nada.

Era uma tarde de sabado.
Estivera tão absorvida no tra

balho que não notara que pas
sava da hora de sair. A noite 
caía, rapidamente. Teve ímpe
tos de sair correndo, fugindo 
daquele lugar. Sentiu um pres

sentimento ruim. Era um aviso 
Preparava-se para escapulir 
quando ouviu uma voz caver
nosa que não lhe era desconhe
cida:
— Cumo vai, menina? S'esque- 

ceu das horas ou está me es
perando?

Virou-se e deparou com Ma
né Justino. Procurou apavora
da divisar uma pessoa perdida 
naquele inferno branco e não 
encontrou. Era um silencio frio, 
perturbado apenas pelo sussuro 
manso do vento nas folhas do 
algodoal. Parecia mais com uma 
préce, com uma oração de gen
te aflita, pedindo um milagre 
impossível. Um pavôr repenti
no foi-lhe chegando aos poucos, 
subindo pelos pés, concentran
do-se na cabeça. Tremia toda. 
Os olhos inquietos, desespera
dos, procuravam uma fuga, um 
meio de salvação. Mas, seria 
debalde. Todos os caminhos es
tavam fechados. Para onde cor
resse não encontraria passagem. 
Era agora uma prisioneira da 
noite, daquele inferno branco 
que falava, que gemia, que tam
bém fazia préce.

(Conclusão da Ia pag.)
sor Fernando de Azevedo (p. 
193) escreve Aluizio de Aze
vedo, como o irmão Artur 
vedo, como colho no autogra
fo fa-cimilado do romancis
ta, nas “Noções de Historia 
da Literatura Brasileira,” de 
Afranio Peixoto, 1931, p. 317 
que se assinava Aluizio Aze- 

edo, como o irmão Artur 
Azevedo, sem o “de” . Contra 
José Veríssimo e Ronald de 
Carvalho (obs. cits.), que es
creveram Aluizio de Azeve
do, estão Silvio Romero, Nel
son Werneck Sodré, José Osó
rio de Oliveira (obs. cit.), a- 
lém de Agripino Grieco "E- 
volução da Prosa Brasileira” , 
2a ed.,), entre outros.

O grande poeta Manuel 
Bandeira também é um gran
de escritor. Um ensaísta sutil 
e exato, que nunca dá a mão 
a bolo, em quem nunca se 
passa um quinau. Por isso 
mesmo guardo como um co
chilo, na sua recomendação 
(Leia-se o que escreveu Ma 
rio de Andrade em “ O Alei 
jadinho e Alvares de Azeve
do" R. A Editora, S. Paulo, 
1935, 2o parte” ), contida no 
prefacio da sua “Antologia 
dos Poetas Brasileiros da Fa
se Romantica” (1937. p. 16), 
pois a R . A . Editora é do Rio 
e não de S . Paulo. Vsto é, ini
cias da “ Revista Acadêmi
ca" (carioca), de que é cola
borador o proprio Manuel 
Bandeira...

Na “Historia da Literatura 
Cearense” , do professor Do- 
lor Barreiras (Fortaleza, 1948, 
t. I p. 318, a proposito da li
teratura das secas, destaco a 
Informação de que (“Logo em 
1877, no periodo do flagelo 
vinha á lume o primeiro fru
to vagamente literário do 
novo gênero — “Aves de A 
ribaçã”, do riograndense do 
norte José Leão Ferreira Sou
t o . . . ” ) sobre quem vou bus'-

Cinema...
(Conclusão da 6a Pagina)

estreitamento de relações entre 
bos os países.

Na linha de novas produções 
que estão em estudo na San 
Miguel, há argumentos brasi
leiros de Veríssimo e outros au
tores, em estudo. Com a acei
tação dos filmes acima citamos, 
isso contribuirá para ainda 
maior interesse em relação ao 
fato. Barcia está entusiasmado 

I com a nossa gente e da sua es
tada colheu importantes con
clusões que leva para Buenos 
Aires agora. Daí resultará mui
ta coisa. O cineasta argentino 
assistiu o carnaval carioca e 
com ele levou dezenas de gra
vações próprias. Que virá da: 
Barcia sorriu e piscou o olho. 
Sua volumosa pasta transborda
va de papéis dados colhidos a- 
qui e ali. Era o -fruto da sua 
viagem.

—- Hein, menina, tô falando! 
Num tá me ouvindo não?

O homem vinha se aproxi
mando, de mãos estendidas pa
ra segura-la, para violentá-la. 
Os olhos chispavam. A bôca 
rasgada, num sorriso que era 
uma ameaça, que era um pre
nuncio-de violência. Quando 
espancava os outros no tronco, 
fazia aquele sorriso rasgado. A 
cara bexiguenta, o cogote gros
so de touro, os ombros largos, 
a camisa de meia listada suja, 
fedorenta, fedendo a Chiquinha 
Pegado. As botas de cano alto, 
fedendo a chulé, a suor abafa
do, aquela calça cáque que nun
ca fôra lavada, que tinha lôdo 
a chibata enfiada no braço, 
mãos terríveis, de urso, cabelu 
das, grosseiras, profanas. Jure
ma mentalmente refletia nisso 
tudo. Aquele homem lhe cau
sava asco. Estava disposta a en
frentá-lo, a morrer lutando, de-

car esclarecimentos em Ta
vares de Lira (“Historia do 
Rio Grande do Norte” , 1921, 
ps. 776-7) e Ezequiel Wan- 
xE-(nçfBCl
derley (“Poetas do Rio Gran
de do Norte,” 1922, ps. 37-8).

O primeiro o dá como nas
cido na cidade de Açu’. O se
gundo, em Polonia, município 
de Santana do Matos. Nasci
do a 11 de abril de 1850 e 
falecido em 1897, segundo 
Tavares de Lira. Em 1904, 
segundo Ezequiel Wanderley.

Tinha vinte e sete anos, 
portanto, quando escreveu 
“Aves de Aribação” (versos), 
em que o professor Dolor vê 
os chamados poetasb- 
o primeiro fruto vagamente 
literário do novo gênero, com 
os chamados poetas da seca, 
não só na poesia popular, co
mo na poesia em geral.

Embora tivesse se ausenta
do da província muito cedo, 
os seus trabalhos foram es
critos, no que toca á terra on
de nasceu, sob a impressão 
de suas cenas e lendas. Poe
ta e escritor, deixou entre os 
seus escritos relacionados por 
Tavares de Lira: 

“Microscopicos” (versos),, 
Gritos da Carne” (versos), 
Aves de Aribação” (versos), 
Questões Sociais” (impren

sa, literatura, artes, política, 
religião, familia e ensino), 
Culto aos mortos” (poesias 

fúnebres), “Victor Meirelles” 
(monografia artística), “A- 
pontamentos para a biografia 
do propagondista Silva Jar
dim” (notas pessoais e infor
mações), “Questão de limites 
entre o Ceará e o Rio Grande 
do Norte” (conferências), 
“Culto á Patria” (poema de
dicado ao Dr. José Tomaz da 
Porciuncula, presidente do 
Rio de Janeiro, durante a 
revolta da esquadra) e “Poti- 
guarania,” (revista de propa
ganda republicana” ).

Rocha Pombo (“Historia 
do Estado do Rio Grande do 
Norte”, 1922, p. 422) também 
inclue na bibliografia do meu 
conterrâneo: “Comemora
ções” (1888) e “Niterói” (ver
sos). Republicanos ardoroso 
desde moço, colaborou em vá
rios jornais do seu tempo, ten 
do fundado e dirigido “A 
Idéia” e “A Potiguarania”, 
periódicos de propaganda re
publicana.

Organizou ainda uma Car
ta Geográfica do Rio Grande 
do Norte, traçando o projeto 
de uma estrada de ferro de 
Macau a São Francisco, poe

ta e sonhador, cujos vóos 
fitavam as alturas dos versos 

“Cristo” :

fendendo a sua honra. Teve 
uma idéia. ..

— Resorveu me espera, meni
na. ou s’ esqueceu das hora?

Jurema sorriu. Um sorriso de 
consentimento. O homem se a- 
briu. Veio avançando, avançan
do. Agarrou-a pelo braço. Era 
uma mão quente, gulosa, trê
mula, asquerosa. Sentiu a vida 
fugir-lhe mas resistiu. Afracar 
era entregar-se, render-se in- 
condieionalmente, matar os de
sejos bestiais daquele miserável, 
faminto por carne. ..

No dia seguinte, encontraram 
Mané Justino morto, com seu 
proprio punhal cravado nas cos
tas e Jurema louca varrida, 
perdida dentro do inferno bran
co, quase despida, desgrenhada, 
olhos dilatados, fixos balbu- 
ciando palavras sem nejço. .

Natal — março de 49

Do céu, onde transiuz 
A paz que nos pregaste, 
A todos ensinaste 
O Amor, doce Jesus.

Leio “Clara dos Anjos
Leio “Clara dos Anjos” , 

uma seleção do livro do mês 
em edição da Editora Mérito 
contendo também os contos 
que figuram na edição do

“Triste Fim de Policorpio 
Quaresma” (1915), entre os 
quais “O homem que sabia 
javanês” , que por si só dava 
para imortalizar o autor.

Alem da Bibliografia de 
Lima Barreto, Dados Bio. 
gráficos, por Francisco de 
Assis Barbosa, Nota do Edi
tor, Juizos Críticos, é a edi
ção da Mérito prefaciada por 
Lucia Miguel Pereira. Pena é 
que hajam oficializado o tex
to, em vez de ter sido con
servada a ortografia usada 
pelo autor, de quem tudo in
teressa á posteridade. Até 
mesmo o sabor de seu deslei
xo ortográfico. Tem-se visto 
a que ponto têm chegado os 
nossos editores, procurando 
atualisar os nossos escritores 
mortos, subtituindo em Alui
zio Azevedo, por exemplo, o 
mil reis pelo cruzeiro. . .

“Clara dos Anjos” acabou 
de me encher da bondade de 
Lima Barreto. Conta João 
Gqspar Simões que Eça atra
vessou as rodas mais baixas 
da boêmia lisboeta. Porém 
Lima Barreto foi mais extra
vagante nas suas bebedeiras 
desregradas. Viveu e morreu 
boêmio, cambaleando os de
graus da boêmia carioca de 
eima-a-baixo. Contudo, pas
sou pela lama de pés limpos. 
Não se desonerou nunca. Nem 
mesmo pelo álcool 

Só um homem de bem po
dería traçar o retrato que 
ele traçou dè Cossi em “Clara 
dos Anjos” , que lhe atesta o 
seu amor pelos bons e o seu 
desprezo pelos maus. Sente- 
se a cada passo que a maior 
figura d° romance é o pró
prio autor, derramando es
pirito, derramando coração, 
num livro que é o melhor a- 
testado da alma branca des
se grande mulato, que não 
se trocava por muitos bran
cos.

Releio o magnifico capitu
lo que Agripino Grieco lhe 
dedica em “Vivos e Mortos” 
(2a ed., p 82-9), abrindo-o 
com essas palavras: “O maior 

o mais brasileiro dos nos
sos romancistas chamou-se 
Afonso Henrique de Lima 
Barreto” .

Contudo, passo a fazer uma 
observação, diante da infor
mação do ensaísta, de que “a 
letra hieroglifica (de Lima 
Barreto) era o desespero de 
linotipistas e revisores” (pag. 
85). Embora inventado em 
1884, o linotipo não seria tão 
comum á imprensa carioca, 
no tempo em que nela escre
via Lima Barreto, que prefe
ria aos grandes jornais as 
pequenas revistas, compostas 
ainda, por tipógrafos, com a 
pobreza material que é de se 
imaginar para “Braz Cubas” , 
“Atualidade”, “Tudo”, entre 
outras que recordam em sua 
composição mãos de tipógra
fos e hão de linotipistas. . .

| Ouçam ZY B -5 j 
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FSC O LA  IN D U S T R IA L  DE N A T A L
Divisão de Seleção do DASP

A Divisão de Seleção do D.A.S.P. avisa por inter
médio dá Escola Industrial de Natal, que estão abertas as 
inscrições para Concurso de Escrivã* de Coletorias do Mi
nistério da Fazenda no periodo de 7 de março a 6 de maio 
proximo e Prova de Habilitaçã# para Radio-telegrafista 

OBS:' Por motivo superior não será atendida nenhu
ma informação por telefone.
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A  V ID A  N O  L A R
E N T R E  N O ’S

OLGA OOBRY

“ Eis as minhas medidas” 
busto, 92,5; cintura 66 cm.; ca
deiras 95 centímetros. Como a 
Senhora vê, preciso emagrecer 
bastante.. .  assinado; Venus de 
Milo” .

De fato, se o ideal de beleza 
dos tempos da antiguidade gre
ga voltasse a viver entre nós, 
ficaria longe das medidas hoje 
consideradas ideais. O diretor 
de uma das principais agencias 
de modelos nos Estados Unidos 
definiu-as de modo seguinte: 
busto 85 centímetros, cintura 
60 cm.; cadeiras 85 cm.

que, dentro de meio século, a 
“ Americana média” , este ser 
humano de sexo feminino, 
inexistente e, entretanto, perfei- 
tamente real, cresceu de mais 
ou menos dois centímetros; sua 
cintura antes aumentou, mas a 
volta das suas cadeiras diminu
iu de um numero considerável 
de.. .  milímetros.

Alem disso esta pessoa que 
pertence, de uma vez só, ao rei
no da ficção e ao das estatís
ticas cientificas, sabe conservar 
suas medidas quase sem limite 
de idade, enquanto que sua avó 
e bisavó costumavam engordai 

Mas as medidas ideais tam- ao sair da casa dos trinta e 
bem diferem das medidas da ] quanto mais ao entrar na dos 
“ mulher média”  dos nossos 1 cinquenta. A prova? cinquenta 
dias. Conforme apurou um gru- . por cento de todos os modelos
po de antropólogos que, há pou
cos anos viajaram pelos Esta
dos Unidos afora, tirando as 
medidas das habitantes de va
rias regiões daquele grande país 
a “ Americana média” tem 
lm58 cm. de altura seu busto 
mede quase 90 cm., sua cintura 
73 cm., suas cadeiras 97 cm.

Comparando estas medidas 
com as das americanas do fim 
do século passado, verificou-se

de costura vendidos nos Estados 
Unidos são do tamanho 14 ou 
16 — os números ditos “ nor
mais — e os pedidos de tama
nhos inferiores vão cerscendo 
reduzindo-se os de tamanhos 
superiores, sem diferença de 
idade. Pois, hoje em dia, a avó 
também tem sua hora de cul
tura fisica diante da radio, 
mantendo-se “ em forma” , exa
tamente como sua netinha.

A p ertosd em ào
Costume interessante, não? 

Fica-se a matutar, como se 
teri-a originado — e porque, 
em vez disso ao se encontra
rem, os conhecidos não se 
beliscam mutuamente, os na
rizes puxam as orelhas ou 
batem os joelhos. Mas não. 
estendem os cinco dedos e 
com eles apertam outros cin 
co sacudindo-os para demons 
trarem a um amigo ou recem- 
chegado o prazer sentido com 
o encontro As mulheres gra
dativamente se vão libertpn- 
do da tirania do -aperto de 
mão, mas os homens estão a 
ele obrigados, quer queiram 
quer não.

Há uma lenda sobre os nos 
sos ancestrais troglodístas, 
contando que se apertavam a 
destra para que -a mão mais 
forte de cada um ficasse im- 
ljpssibilitada de executar gol 
pes traiçoeiros, enqu-anto 
conversavam. Uma versão 
mais romantica diz que ao 
darmos a direita a outrem, 
hipotecamos-lhe o apoio da 
nossa força. Atualmente po

rem, tal gesto parece não ter 
outra significação que não 
seja a de lançar a confusão 
acerca da propriedade ou im- 
propriedade das ocasiões em 
que devemos executa-lo.

Um homem é obrigado a. 
trocar apertos de mão com 
qualquer outro conhecido, a 
não ser em circunstancias un 
praticáveis. Ao ser apresenta
do a umá senhora ou encon- 
tra-la casualmente, não lhe 
estende a mão. Caso ela lhe 
ofereça a sua, porem deverá 
torr.-a-la agradecendo. Quan
do recebe ■ em sua casa, tem 
obrigação de estender a mão 
a cada novo convidado que 
chegue Sempre deve descal
çar a luva direita para aper
tar a mão de uma senhora, 
salvo nos encontros apresen
tados de rua, quando não ti
ver tempo para isto ou for 
inconveniente faze-lo. Mas 
convem sempre desculpar-se, 
nesta impossibilidade, mos
trando reconhecimento por 
ela lhe apertar a mão co
berta pela luv-a.

Cura de
gaguez

No “ american Journal of 
Psychiatriy” vem a noticia de 
uma cura de gaguez pelo cho 
que eletrico. Trata-se de u- 
m-a moça de 20 anos, tão ga
ga, que apenas pronunciava 
palavras monossilabicas even 
tualmente. Depois do trata
mento fala de maneira nor
mal e até canta. Foi em uma 
clinica do Estado de irgi- 
nia Ocidental. Decidida a en 
frentar a interessante prova 
ela a suportou nada menos 
de quatro vezes, antes de se 
registrar melhora. E’ que lhe 
oastou uma pequena modifi
cação nas características do 
mal para anima-la a prosse
guir, paciente, com a mesma 
terapêutica. Os médicos sub 
meteram-na a três choques e- 
letricos sucessivos o .ultimo 
dos quais foi acompanhado 
de uma ligeira convulsão de 
tifo epiletico, que os neuro- 
logos denominam “pequeno 
mal”. Mas passada a fase, 
iniciou-se melhora, que se 
foi acentuando, até o estado 
normal.

E’ um caso porem que pre
cisa de estudos analisado por 
especialistas de doenças ner
vosas e mentais. E’ a opinião 
de vários médicos.

0 mel tem pro
priedades cu
rativas

P R E F E IT U R A  M U N O C IP A L  D E  
N A T A L

—  Diretoria da Fazenda —

A V I S O
A Diretoria da Fazenda Municipal de Natal, avisa 

que, até o dia 31 de ‘ Mario corrente, será concedido 
o abatimento de 10% a tod > contribuinte que, de uma 
só vez, pagar todos os seus impostos e taxas de exer
cício.

Avisa, outrossim, que josará do abatimento de 
5%, todo aquele que pagar, até o fim do mês em cur
so, o primeiro trimestre do i impostos Predial e Terri. 
torial Urbano e Taxa de Li npesa Publica.

Eram já conhecidas na an
tiguidade, estas propriedades 
do mel, cuja riqueza em glo 
cose faz dele um alimento 
ideal para as pessoas que so 
frem da úlceras do estomago. 
Esse açúcar não azeda, de fa
to, no estomago e não pro
voca nenhuma sensação de 
queimadura. Antigamente, os 
egípcios empregavam o mel 
em uso externo para o trata
mento de feridas. Destroi a 
maior parte das bactérias e 
constitui, em certos casos, um 
bom desinfetante.

Para limpar obje
tos de couro

COURO CLARO — Esfre
gue ligeiramente com clara 
de ovo batida em neve dura 
Enxugue com um pano macio 
e bem limpo.

*  *  *
COURO MARRON, VER

MELHO, CINZENTO, ETC. 
— Friccione com uma flane
la quente polvilhe talco para 
desengordurar. Depois esfre
gue com a mistura seguinte: 
um terço de cera de abelha, 
dois terços de terebentina 
Deixe secar. Esfregue com 
flanela seca

*  *  *
COURO BRANCO — Se 

estiver muito sujo limpe com 
agua de farelo mas evitan 
do molhar muito o couro Pas 
se um preparado branco 
depois dê brilho com pomada 
branca. Esse processo conser
va o couro e prolonga o as 
pacto de limpo.

*  *  *
COURO OU CROCODILO 

Passe um pouco de glice
rina ou oleo de ricino e dê 
brilho com um pedaço de se
da macia

Singular
repouso

O melhor processo para re 
pousar o cerebro e retempe
rar as energias do corpo, se
gundo afirma o dr. Hardit 
Malik, medico indiano, atual 
diz também o mesmo medico 
a cinfirmar a aserção - é pra 
minutos deitado no chão, com 
a cabeça em prolongamento, 
do tronco, e as pernas espeta 
das no ar. Esse exercício — 
diz também o mesm omdei 
diz também o meso erico, a 
confirar a asserção — é pra
ticado correntamente e van- 
tajosaente pelos “Yoguis”, 
membros duma das seitas 
mais numerosas do seu pais. 
E remata: depois dum dia in 
teiro a trabalhar com inten 
sidade, e sobretudo se o tra
balho for intelectual, dez mi 
nutos nessa posição valem por 
um sono de quatro horas con
secutivas.

S u g e s t õ e s

R E C E I T A S
GELEIA PARA 

PRIMAVERA

Cinco copos de agua, vin
te e cinco folhas de gelatina 
branca, uma pitada de herva 
doce, dois cravos, um peda
cinho de canela em pau, u- 
ma ponta de tolha de louro, 
caldo de meio limão, açúcar 
até adoçar, meio copo de vi 
nho branco, seis claras ba
tidas em neve.

Leve tudo ao fogo forte e 
mexa todo o tempo até derre
ter a gelatina e cozinhar bem 
as claras. Depois de tudo bem 
cozido passe muito vagarosa
mente em um guarda-napo 
de linho.

Passe a forma por agua é 
coloque sobre o gelo. Deite 
dentro dela um pouco de ge
le La e deixe gelar. Quando es 
tiver gelada coloque no cen
tro uma flor; orquídea, e a- 
cabe de encher com geleia.

Depois de completamente 
gelada desenforme.

BOLO BRANCO

Tres xiearas de farinha de 
trigo peneirada, tres colhe- 
rinhas de chá de fermento

Royal, meia colherinha de 
sal, dois terços de uma xí
cara de manteiga, uma xíca
ra e tres' quartas de açúcar, 
uma xicara de leite, gotas de 
baunilha, cinco claras.

Peneire novamente farinha 
tres vezes com o sal e o 
Royal. Basta muito bem 
manteiga até ficar cremosa. 
Junte o açúcar pouco e pou
co até ficar cremosa a massu 
Junte a farinha aos poucc., 
assim como o leite. Depois 
de muito bem batido junte as 
claras em neve, bem firme e 
a baunilha. Mexa rapida
mente sem bater mas mistu
rando bem a massa.

Leve ao forno quente em 
assadeira. Depois de assado 
corte ao meio e recheie com 
geleia a gosto.

Leve um instante ao forno 
para secar.

— A qualquer consulta eS- 
tou pronta a responder. A l 
cartas podem ser enviadas ao 
Curso “Santa Rita” , av. An
gélica, 525, São Paulo. As 
leitoras podem seguir tam
bém as aulas de cozinha pe
la Radio Difusora — Progra
ma Vesperal das Moças — 
aos sabados ás 14,30 horas.

TENHA SEMPRE 20 ANOS
Josephine Lowmann

RESPOSTAS AS CONSULTAS

.."Peço-lhe que me ensine um 
exercício novo para acrescentar 
aos que já estou fazendo para 
fortalecer os arcos dos pés, os 
quais me fizeram muito bem. 
Quero experimentar outro para 
variar” .

— Faça este: sente-se no chão 
com as pernas estiradas para a 
frente, os joelhos rígidos, os de
dos dos pés levantados. Agora 
deite os dedos para cima em 
direção ao corpo, o mais que 
puder. Continue apontando os 
dedos e deitando-os para trás

“ E’ imprescindível polir as 
unhas sob o esmalte? Fi-lo uma

Clinica de Senhoras
— DO —

Dr. Eteívino Cunha

(ESPECIALISTA) 
Curso de aperfeiçoamento 

no Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças do Senhoras
Ondas ultra-curtas, blsturi 

eletrico, eletrocoagn • 
lação etc.

Oarcer — Tumoree 
CONSULTAS:

Das 16 horaa em diante 
exceto aos sabados 
CONSULTORIO : 

ttua Cal. Bonifácio, Z22 
Fone: — 1082

RESIDÊNCIA :
Rua Joaquim nlanoei, 594 

Petropolia
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Sindicato dos Empregados no Comercio 
no Estado do Rio Grande do Norte

SEDE — RUA JOÃO PESSOA, 116 — Io ANDAR — NATAL 
RIO GRANDE DO NORTE

Imposto Sindical do exercício de 1949
Pelo presente edital ficam convidados todos os Senho

res empregadores compreendidos nas seguintes categorias: 
— tecidos, ferragens e estivas em grosso e á varejo, repre
sentações. Debidas e funio, perfumarias, armarinhos, secções 
ue molhados *y?iprezas de minério e combustiveis minerais, 
viajantes vendéüores do comercio e práticos de farmacia, 
etc., a recolheréhi no próximo mês de Abril, as Agencias do 
P.anco do Brasil S, A, o IMPOSTO SINDICAL, que será 
descontado da folha de pagamento do corrente mês de 
Março, devido pelos seus empregados no presente exercício 

e 1949 á este Sindicato, devidamente conhecido com base 
territorial em todo o Estado do Rio Grande do Norte, pelo 
Ministério do Trabalho, Industria e Comercio.

Em face do que estabeleço o art. 580 e o paragrafo pri
meiro do art. 582 ,d-a Consolidação das Leis do Trabalho o 
calculo para o desconto dc. Imposto deve ser feito sobre 1/25 
(um e vinte e cinco avos) ou seja; divisão do salario do em. 
pregado mensalista por 25 dias.

E X E M P L O :
Salario Mensal: 500,00 
Imposto: 20,00
Formula ooservada 
(500,00
---------: 20,001

25
Para evitar a cobrança em juizo do imposto Sindical de 

1947 e 1948 que deixou de ser efetuada no prazo legal, o 
Sindicato chama a atenção dos senhores empregadores pa- 
-a o que estabelece o art. 600, da Consolidação das Leis do 
Trabalho que determina seja acrescido da multa de 10% 
(10 por cento) o pagamento do imposto não recolhido no 
prazo legal.

Na sede deste Sindicato, á Rua João Pessoa, 116-1° an
dar, estão sendo distribuídas Guias para o recolhimento do 
imposto Sindical em todo o Estado do Rio Grande do Nor
te. as 19 ás 21 hras.

Natal, 14 de Março de 1949.
Carlos Vieira de Andrade Serrano — Secretario

vez e as unhas não ficaram tão 
bem como de costume” .

— O esmalte adere melhor e 
dura mais. sem quebrar-se, se 
se usa uma base de brilho. Tal
vez você não tivesse esperado 
que secasse bem a primeira ca
mada.

“ Estou usando azeite mineral 
no rosto, mas não o suaviza” .

— O azeite mineral não faz 
muito efeito sobre a pele como 
lubrificante. Se deseja usar um 
azeite em lugar de Creme, é 
melhor o azeite de oliva; ou 
pode comprar azeites especiais „ 
para o rosto e o colo.

' Caminho com ps pés abertos, 
com áfefrimento de minha far
te. Como poderei me corrigir? ”

— Trace uma linha reta com 
giz no chão e caminhe ao lon
go dela várias vezes ao dia. co- 
ocando o pé na linha, de ma- 
íeira que fique debaixo do cen
tro do pé quando dá um passo. 
Faça também este exercício: 
sente-se numa cadeira com os 
joelhos dobrados e os pés no 
solo. Deite os pés para o lado 
de modo que fiquem apoiados 
no bordo exterior. Una os de
dos com força ao mesmo tem
po que levanta os calcanhares 
do chão. Descanse e continui.

“ Faz alguma diferença a ho
ra em que se praticam os exer
cícios? Quero dizer, tem mais 
efeito numa hora que noutra?”

— Não. O principal é fazê- 
los várias vezes ao dia. Plane
je seus exercícios para quando 
lhe convierem. Há duas exce
ções: não faça exercícios depois 
de haver comido; e não salte 
da cama e comece a fazer exer
cícios violentamente. Primeiro 
deve acondicionar-se, caminhan
do pela casa e esperando alguns 
momentos antes de começar. De 
outro modo pode afetar o co
ração.

“ Tenho ouvido dizer que a 
sombra dos olhos dá uma atra
ção especial ao rosto. Entretan
to, a mim faz parecer cansada 
e envelhecida. Que acha vo
cê?”

— Se se deve usar ou não 
sombreado nos olhos, depende 
da idade e da côr da pessoa. 
Talvez você não tenha o tom 
que devera, ou talvez seja uma 
das pessoas • que se sentem me
lhor sem sombra de olhos. A 
muitas mulheres acontece isso 
Experimente com diversos tons, 
e se ainda obtiver os mesmos 
resultados, suspenda, o uso, e 
em lugar disso aplique um pou
quinho de creme ou vaselina 
nas pálpebras para lhes dar um 
brilho atraente.
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No mundo do radio
Por Al Neto

Uma descoberta de grande 
importância para o radio de 
todos os paises está sendo a- 
nunciada em Washington. 
Trata-se do “ relogio atomico’’ 
um aparelho extraordinário 
que, com um pouco mais de 
aperfeiçoamento, permitirá 
ampliar grandemente o atual 
spectrum internacional, isto 

aumentara muito o numero 
de frequências disponíveis em 
todos os paises.

O problema das frequên
cias é um dos mais sérios 
obstáculos á expansão do ra
dio em escala mundial. To
das as nações lutam por con
seguir “espaço vital” nas fai
xas do spectrum, e este luta 
se reflete intensamente nas 
conferências internacionais

Para você
HOLLYWOOD, 7 (Por John 

Todd do Internacional News 
Service) — Tony Owen, o a- 
gente que é o marido de Don- 
na Reed comprou um original 
sobre o julgamento amistoso 
entre o exercito e a marinha 
para ver qual o primeiro, que 
chega a Lua.

“E’ muito mais interessan
te para nossos jovens que se 
entusiasmam com as maravi
lhas da ciência, poder assistir 
a tial genero de filmes.

“Gostaria muito que se ini
ciasse uma serie de películas 
cientificas, parte reais e par
te ficção para nosso publico 
juvenil” .

Acredito que Tony tem u- 
ma otima ideia.

— x x x  —
Todas as quartas-feiras, Co

le Porter, qua passa a maio
ria dos fins de semana com 
sua esposa, no Arizona, ouve 
as audições para a segunda 
companhia de “Beijo^-me Ca- 
talina”.

Francês McCann que foi a 
estrela de “O Soldado de 
Chocolate” e “A Viuva Ale
gre”, deu uma audição há 
poucos dias para Cole para 
fazer o papel de Pat Morison.

— x x x  ---
Interessei-me muito em sa 

ber que Samuel Fuller que 
foi há tempos o mensageiro 
de Arthur Brisbane, no New 
York Journal, e mais tarde 
se transformou em repórter 
de policia, escreveu e dirigiu 
“ Matei Jesse James” .

Tive o prazer de ver esta 
pelicula que custou apenas 
112.000 dólares e que foi es
treada em 300 cinemas ameri
canos. Fuller já decebeu pro
messas de auxilio financeiro 
para o seu proximo filme.

John Ireland está muito 
bem como Bob Ford, que ma
tou o seu melhor amigo, Jes
se James, disparando-lhe um 
tircr [elas costas. O resto da 
divisão são artistas desconhe
cidos com excepção de Bar
bara Britton, no papel de a- 
miga de Ford.

de radio. O “relogio atomico” 
poderá ser a solução deste 
problema.

A importante revelação foi 
feita pelo secretario do Co
mercio dos Estados Unidos, 
Charles Sawyer, Segundo da
dos do National Bureau of 
Standards, o novo aparelho é 
controlado por frequência 
tante, derivada de uma li
nha de absorpção de ondas 
microscópicas de gaz aminia- 
co, com uma constância de 
uma parte em dez milhões. 
Assim ,'á capacidade de sele
ção do aparelho é, teorica
mente, de uma parte de de2 
bilhões. ,

Comentando os efeitos do 
“relogio atomico”, o National 
Bureau of Standard? diz tex
tualmente: “ O atual conges
tionamento do spectrum tem 
imposto severas limitações 
de âmbito nacional e inter
nacional, no desenvolvimento 
do radio para fins industriais 
ou como meio de comunica
ções. Pode-se esperar que o 
“relogio atômico” - beneficiará 

' grandemente os sistemas de 
comunicações e os serviços 

' militares, pois que este apa
relho, efetivamente, propor
cionará mais espaço nas ban
das de frequência para maior 
numero de estações de todos 
os tipos” .

Num artigo de fundo assina
do por Terry Ramsaye, o “ Mo
tion Picture Herald” , em seu 
numero mais recente, faz sua 
tradicional analise do movimen
to cinematográfico do ano, foca
lizando, desta vez, os filmes 
lançados no decorrer de 1948.

Sete produções, apenas, foram 
selecionadas como tendo produ
zido rendas excepcionais, mui
to acima da media, quebrando 
recordes de bilheteria. Das se
te, duas trazem a Marca das 
Estrelas, “ Os Inconquistaveis” , 
produção tecnicolor de Cecil B. 
de MBille, interpretada por Ga- 
ry Cooper e Paulette Goddard, 
e “ A Caminho do Rio, com a 
trinca Crosby-Hope-Lamour.

Quanto aos atores que arras
tam es espectadores ao cinema, 
qualquer que seja o filme em 
que apareçam, “ Motion Picture 
Herald”  constatou que apenas 
dez merecem a honra de ser in
cluídos nessa elevada categoria, 
estando nesse grupo três nomes 
do elenco da Paramount, Bmg 
Crosby. Gary Cooper e Bob Ho- 
pe.

Seguindo-se a esses dez privi
légios. surgem os quinze atores 
classificados como “ autenticas 
atrações de bilheteria” . Tam
bém a Paramount aparece em 
situação vantajosa, pois dos 
quinze, quatro atuam em seus 
filmes: Alan Ladd. Randolph 
Scott, Loretta Young e Claudet- 
te Colbert.

Como se vê, confirmando as 
formais declarações dos altos 
dirigentes da Paramount, feitas 
em princípios do ano findo, os 
estúdios dessa produtora reas
sumiu seu posto á frente da in
dustria cinematográfica de Hol
lywood, produzindo obras de 
indiscutível agrado popular, e 
interpretadas pelos atores mais 
famosos do mundo cinemato
gráfico.

Como demonstração de pres
tigio, a analise feita pela revis
ta norte-americana, “ Motion

Cinema Argentino para o Brasil
Esteve no Rio, Rozendo Barcia, um dos expoentes dos Estúdios São Mi
guel de Buenos Aires —  O mercado brasileiro interessando aos nossos 
amigos do Prata —  “Deus lhe Pague” e “Não me diga adeus” , dois su

cessos próximos —  “ Mundo estranho” , uma experiencia decisiva
RIO — Para tratar de assun

tos. ligados aos interesses dos 
Estúdios San Miguel de Buenos 
Aires e da Distribuídpra Pan- 
Americana. organização subsi
diaria dos mesmos, esteve du
rante cerca de uma semana en
tre nós, regressando agora á 
capital argentina Rosendo Bar-

mes, da produção própria e ou
tros que serão distribuídos de 
origem argentina e até mesmo 
brasileira, como “ O Mundo Es
tranho” da Astra Filmes, de 
que adiante falaremos, estão no 
plano de lançamentos para 1949. 
Dentre esses filmes destacam-se 
‘ Don Juan Tenorio” , com a-

cia, diretor geral desta entida- j tuação de Luiz Sandrini, "C a
dê, que teve oportunidade de j minho do Inferno com Mecha 
ir a São Paulo e Petropolis, en
tre outras cidades, visitando ca
sas exibidoras e verificando “ in 
loco” , as condições ambientes 
do nosso mercado cinematográ
fico. Como teve ocasião de de
clarar. Rosendo Barcia. que a- 
qui veio também, para ultimar 
pormenores da instalação defi
nitiva de São Miguel Filmes do 
Brasil, fez um estudo comple
to a respeito de nossos proble
mas e possibilidades no terre
no exibição e, ao mesmo tem
po, entrou em contacto com 
produtores, pois. como se sabe, 
há grande interesse dos argen
tinos pela aproximação maioí 
entre os industriais portenhos 
e brasileiros, no setor cinema-

I tografico. Uma serie de medi
das de largo alcance que foram 
concertadas entre Buenos Aires 

' e o diretor geral para o Bra
sil, José Rappoport. que é o 
mentor das atividades da distri
buidora do Edifício Darke. 
DIRETRIZES E PORMENORES 

Em declarações à imprensa. 
Rosendo Barcia disse dos pla
nos da São Migguel para este 
ano, em sua atuação no Brasil. 
Cerca de quarenta grandes fil-

Picture Hdrald” , não poderia 
ter sido de maior utilidade pa
ra Paramount, pois demonstrou 
sobej amente que a veterana 
Marca- das Estrelas ocupa uma 
posição impar no mercado de 
filmes.

Artiz, Lopez Laga e Amélia Be- 
noe, “ Pecado de Julia”  e “ Me- 

j ninas sem lar” , ambos com A- 
melia Bence que ainda nos sur
girá ao lado de Mecha Ortiz 
(lembram-se de “ Madame Bo- 
vary?” ) e Maria Duval, a en
cantadora estrelinha, em "Três 
almas que sofrem” . Hugo dei 
Carril, virá em “ La tango de 
Matos Rodriguez. Dolores dei 
Rio está em “ Historia de u’a 
mulher perversa” , enquanto 
Delia Carcos ( “ Casa de Bone
cas") virá em “ Rosa da Ame
rica” . A primeira é a adapta
ção da celebre obra de Oscar 
Wilde, “ O leque de lady Win- 
dermere”  e a segunda a vida 
de Santa Rosa de Lima, padro
eira da America do Sul.

Esses são os filmes que estão 
prontos, de que destacamos al
guns dos mais importantes, pa
ra pronto lançamento no Brasil 
e é conveniente não esquecer
mos ainda, de “ Passaporte pa
ra o R io” , com ação na capi
tal brasileira e estrelado por 
Arturo de Cordova.

CAPITULO A ’ PARTE

Propositadamente, Rosendo 
Barcia faz distinção na sua lis
ta. para três filmes que tam
bém, em breve, estarão em nos
sas telas: “ Deus lhe pague” . 
“ Não me diga adeus”  e “ O 
Mundo Estranho” . São três pro
duções ligadas muito de perto 
ao Brasil e que constituem ou

tras tantas experiencias no sen
tido de uma ligação maior en
tre os dois povos, através do 
cinema de que muito pode re
sultar de proveitoso. “ Deus lhe 
pague” é a realização da Ar
gentina Sono Filme, dirigida 
por Luiz Cesar Amadorio com 
Arturo de Cordova e Zully Mo
reno nos principais papéis. Tra

ta-se da adaptação cinematográ
fica da celebre peça de Jorací 
Camargo e cujo. lançamento no 
Rio, será coisa sensacional da
das as suas proporções. Existe 
já uma serie de entendimentos 
para que venham ao Rio os 
principais artistas do filme e a 
estréia será em beneficio da 
União das Operarias de Jesus. 
Também de Jorací Camargo é 
o argumento de “ Não me diga 
adeus” , filmado quase que in
teiramente em Quitandinha e 
que traz ao lado dos artistas ar
gentinos Nelly Daren, Manuel 
Collado, Hugo Chemim e Jose- 
fina Dias, atores brasileiros Ve
ra Nunes, Anselmo Duarte,

Darci Cazzaré e Sara Nobre., 
Ambos serão estreados ainda no 
primeiro semestre deste ano. “ O 
Mundo Estranho” é produção 
da Astra Filme. Empresa Bra
sileira. Artista quase todos bra
sileiros. E’ o primeiro marco 
em um rumo. Filmado com e- 
lementos técnicos nacionais e 
argentinos, está agora em tra
balho de laboratorio em Bue
nos. E’ a primeira eíxperiencia 
de colaboração intima de cine
astas dos dois países. Há gran
des esperanças em Buenos A i
res em relação a esses três fil
mes. A platéia brasileira inte
ressa aos aos estúdios argenti
nos e há mesmo uma infinida
de de planos no sentido de um 
produtores e exibidores de am- 

(Continua na 4a pagina)

" 0  rosto que mostras não dorme contigo’
A s  mulheres romanas do tempo de Fabiola usavam cos
méticos, cremes de beleza e dentifricios e gostavam de

. enfeites bizarros e complicados
“ Tú vives, ó Galla. entre uma 

centena de pomadas e o rosto 
que mostras não dorme conti
go!”  Mesmo se não tivéssemos 
outros testemunhos este trecho 
de Marcial seria suficiente pa
ra que compreendessemos que 
as mulheres romanas pintavam 
o rosto e que a vaidade e a va
riedade de cosméticos que usa
vam era verdadeiramente notá
vel. Mas, por sorte, sabemos 
muito mais e podemos seguir 
com exatidão o desenvolvimen
to da “ toiletve” que a mulher 
romana repelia no rmmmo uma 
vez por çüa.

Na Roma Imperial verifica
mos, por exemplo, que nem to
da.', as mulhe.es casadas dormi
am com cá ma, idos no leito 
matrimonial (lectus genialis) 
pois já naquela época, nas cias
ses abaslacias, os casais tinham 
aicovas separadas.

De qualquer modo, logo que 
despertava, a dama calçava as 
sai alias que á noite havia dei
xado sobre o ‘ ‘ total”  1 pé do 
.pito), enrolava-se no “ amic- 

e luzia uma lap da ablu- 
;áo. A ve1madeira “ cura cor- 
.xiris” ou “ toilette” , começa
va mais tarde e era nat ; almen- 
,e longa. complicada e enervan- 
te.

No Primeiro Século D. C. o 
serviço das Termas Publicas era 
bastante desenvolvido em Ro
ma e não obstante, nas vilas e 
cidades menores, em residên
cias aristocráticas como em ha
bitações modestas, construíam- 
se banheiros completos nos mol
des daqueles das Termas com 
o “  apodyterium ”  (vestiário), 
“  f  rigidarium ” (banho frio), 
“ tepidarium”  (banho morno) 
e “ calidarium” (banho quente), 
com piscina e paredes revesti
das de mármore, esgotos e tor

neiras de agua quente e fria.
Se a dama ia tomar banho 

nas Termas, antes de se vestir 
penteava os cabelos e se ma- 
quilava. No tempo da Republi
ca o penteado feminino era 
coisa muito simples: os cabelos 
vinham enrolados na nuca e 
um nó; Livia e Otavia ostenta
vam tranças em volta da cabe
ça mas com Messalina tiveram 
inicio os penteados bizarros e 
complicados.

Assim, entrou em cena a “ or- 
natrix” . mucama penteadora. a 
senhora se recomendava á sua 
habilidade mas não hesitava a 
desabafar sobre a mesma a pró
pria ira e a própria impaciên
cia. se o penteado não saía a 
. eu gosto. Igualzinho ás elegan
tes frequentadoras modernas 
dos salões cie beleza de 1949...

Se tinha um fio de cabelo 
branco, a dama corajosamente 
deixava que se lho arrancassem, 
o se a cabeleira nã(o era mais 
tão basta como antigamente, en
tão a penteadora trabalhava 
com tufos (crines, galeri, co- 
rymbiai, tranças postiças, ou 
podia lançai- mão também de 
perucas que se podiam tingir, 
ou ainda tidos de "capilli In- 

S-tici”  üe cor platinada brilhan- 
j ie importados da índia.
| Marcial nos diz que a “ orna- 
: trix”  devia também üep.lar a 
dama e pintá-la. Giz, alvaiade,

I davam o branco para as faces 
e a fronte: o “ miiiium" era o 
carmim para os lábios, o “ pur- 

t punum” era o rouge para a; 
faces, “ fuligo”  (fumo queima
do) e antimonio serviam para 
as sobrancelhas e os cilios.

Sobre a mezinha e bem á mão 
estavam os pentes e os “ fibu- 
lae”  (alfinetes), o espelho bem 
como os unguentos e pomadas 
de que fala Marcial: “ labas-

/

teh” , “ aryballos” , “ bombylios” , 
“ gutti”  pequenos vasos conten
do os preciosos cremes, pós e 
perfumes, que eram líquidos 
(oleae) ou pastosos (odores) e 
existiam também pós de chifre 
que serviam para limpar (defri- 
care) os dentes.

Todos esses recipientes em 
metal precioso, trabalhados com 
técnica refinada, eram guarda

dos pela dama em um armario 
e quando ocasionalmente ia ás 
Termas, fazia-se acompanhar 
da “ ornatrix”  que os trazia 
consigo em um escrinio (ala- 
bastroteca) também muito lu
xuoso.

Ao fim do dia poucos gestos 
bastavam para desfazer a mais 
complicada das “ orgias capila- 

e um pouco daggua tira-* res

va do rosto todo resquício de 
maquilagem...

A  dama adormecida com um 
rosto diferente daquele quçs ha
via mostrado durante o dia, mas 
na manhã seguinte, logo que 
despertava, despejava em uma 
mezinha o “ material”  de em
belezamento e imediatamente 
mandava chamar a “ ornatrix” 
para recomeçar a tarefa...

Ninon Sorilla, a sensacional rumbeira de “ A pecadora”, numa cena com os nossos conhecidos 
“ Anjos do Inferno” que também atuam neste filme irfexicano



Possíveis novas negociações sobre a Alemanha
Protesta o lran|u&to
A ta q u e  feito  
“ s e m  p r o v o c a 
ç ã o ”  diz a no* 
ta  iraniana

TEERAN, 28 (UPi — O 
Iran protestou oficialmenta 
junto á Rússia, em virtude do 
um incidente ocorrido na fron
teira, ‘ onde dois iranianos fo
ram mortos e dois outros pre
sos por uma patrulha russa.

O ministro do Exterior en
tregou o protesto á embaixada 
soviética, declarando que o ata
que do dia 22 do corrente foi 
levado a efeito “ sem provoca
ção” .' A nota de protesto exi 
ge a entrega dos soldados ira
nianos que foram capturados.

D I Á R I O  D E  M X â L

Acheson, Bevin e Schu- 
man debaterão este as
sunto dentro dos próxi

mos dez dias

CiHGAO DOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS* 
Fundado em 18 de Setembro do 1931

N otic ias  da  
“ M erid io n a l”
para o Rio G ran
de do Norte
R E L A Ç À O  D E  E X T R A N U M E i 

A  R IO S  D I A R IS T A S  E Q U I- 
P A R A D Q S  A  F U N 
C IO N Á R IO S
RIO. 25 (M.) — O Diário Ofi

cial do dia 25 publicou relação, 
organizada pela Divisão do Pes
soal Civil da Diretoria do Pes
soal da Armada, dos extranu- 
morarios diaristas equiparados 
a funcionários, na forma do 

1 art. 23. do Ato das disposições 
Constituicionais Transitórias, fi
gurando entre os beneficiados. 
José Nunes Teixeira. José Rai
mundo Filho e Vicente Alves 
das Chagas, da Base Naval cie 
Natal.

Eiçgão do Conselho 
da Ordem dos 

Advogados
Sãrâ realizada amanhã, na 

sede da secção deste Estado, 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil, á praça 7 e Setembro 
a eleição de seu novo Conse
lho, que regerá os slestono3 
daquela associação, durante 
o biênio 1949-50.
- A  - eleição «era ijftèfitexsjrwáí 

8 horas devendo prolongar, 
se até as 14 horas, sendo de 
esperar- o comparecirnento de 
todos os advogados presente
mente nesta capital.

'ANO X — NATAL — Segunda-feiri"28 de Março de 1949 — N° 1.829

C h u r c h i l l  p r o p o r á  a  U n i ã o  M u n d i a l
Esta união teria como base o sistema político tios E L  00,

tl * A Cl T T T A - d r I * 1 Th T CT o / T t TT . _ 1 1 I 1 4   _£* - A  ̂...... u - 1 .. h ,11 iiin A ‘ -1 1 A TI ffA A T, A i1WASHINGTON, 28 (UP) 
Win ton Churchill, sorrindo 
apesar de um forte aguaceiro, 
regressou a Nova York após 
breve visita ao presidente Tru- 
man..

O primeiro Ministro decla
rou que não tinha nada que di
zer aos jornalistas, mas evi
dentemente estava de bom hu
mor ao sair da Embaixada 
Britanica em Washington, pa
ra dirigir-se a estação da es
trada de ferro.

Churchill e sua esposa fo
ram acompanhados até a esta • 
ção pelo seu correligiõnarío 
politico, capitão Christopher 
Soànies, e pelo embaixador bri
tânico, Sir Oiiver Fvanks.

UNIÃO POLÍTICA
WASHINGTON, 28 (UP) — 

Afirmam certos comentaristas 
americanos que, no discurso 
que pronunciará em 31 deste 
mês no Instituto Tecnicologi- 
co de Cambridge. Massachus- 
sets Winston Churchill propo
rá a criação dos "Estados Uni- 
,dos do Mundo” , que resultaria 
de uma união politica dos Es
tados Cn dos, do Império bri
tânico, e das nações da Europa 
Ocidental.

A estrutura desta federação

Constituição do Conse- 
da Europa

LONDRES, 28 (U.P.) — Al
tos áHitoiiwíes de dez países 
emupetra- irúcMmr H~ã>jc uma -reu
nião na capital britanica'. Tra
tarão êles de redigir a Consti
tuição do Conselho da Europa, 
ou sejam os Estados Unidos da 
Europa sem os russos.

poder-se-ia basear no sistema 
politico dbs Estados Unidos.

Frisam, esses comentaristas 
que, durante os três ultimo» 
anos, Winston Churchill ter- 
nou-se um caloroso preconiza-

■
dor de uma federação européia. • Churchill irá mais longe e por 
tendo á frente ttrr. Jçovérnb%ni- 1
co, para as nações da Europa 
ocidental, no modelo do gover
no federal dos Estados UnMos. 
Desta vez, consta que Winston

ele, segundo os comentatistas, 
‘"os Estados Unidos tornar-se- 
á “ um membro da imensa fe 
deração rr undial das naçCes'li
vres” .

WASHINGTON, 28 (UP) — f os Estados Unidos, Grã-Breta- 
Funcionários diplomáticos di-| nha e a £ "anca iOrtaleçam 
zem que as principais potên-1 suas j.osi ~v. por me:o da re-

* * • — M n W o R r . i lcias ocidentais, em' sua próxi
ma reunião aqui, examinarão 
as possibilidades de reiniciar 
as negociaç bs quatri-partites 
sobre a Alemanha .

Acredita-se que a questão 
da Alemanha venha a ser no
vamente discutidj, pelas quatro 
grandes potências, depois que

no . ação uo Piano Marshall, da 
assinatura e rati icação do 
Pacto do At ant co e cr ação do 
governo da Al manht Ociden
tal. Esse assunto seja objeto 
de debate durante as conversa
ções entre Acheson, Bevin e 
Scrrumann, dentro dos prosa
mos dez dias.

Teria se apresentado á policia o
matador do garçon da “P eixaii H

Ao que nos informaram a- ( nes, matador do garçon d 
presentou-se á prisão na ma- i “Peixada Noturna , Autcpi 
nhã de ontem, o guarda a- Meira da Silva
duaneiro Oscar Nonato Nu-

Rede de espionagem co
munista em Buenos Aires

TRl MíUV EjL .JáET- -WCàt. — por daiis. sfiNftfiár- UttC-UÇasaiiiírtiiB.--o
presid-Tule Tramas esteve na tiasr Jtiaval de Kep re s id e n te  lroman estev e  na uase tia va t ae K cã  West, na 1 IqiJíia. <>núe foi o Vía-sran-
te acima, vendo-se o chefe do governo norte-ajnericano era a n im a d a -p a le stra  eosn <, p resid en te  
da Suprema Cõrte. Fred Vlnson cujo noiae esteve em gran d e e v id en cia . po: eo a cu es d a s  tJei- 
ções presidenciais nos EE. U C ,  apontado por a lg u n s  co rre s p cn d e n ls s  »* i r->.- ros -'Corão pótaivel

emissário da Casa Branca para um entendimento direto com  K ir.n i- >ti ( A P L Á l

Contra a apreen
são do jornal 
"Noticias de 
Hoje”

S. PAULO. 28 (Meridional) 
discursou o deputado Castro 
Neves na Camara, duran- 
e três horas e requereu ume 

moção" de protesto contra -a 
çpreensão do jornal “Noti
cias de Hoje”, afirmando que 
a publicação do manifesto ds 
União de Estudantes Paulis
tas, não justifica a medida.

O deputado pessedista de
fendeu também o Congresso 
Pró-Paz, sendo muito apar- 
sado.

5ÚSPENSG POR 60 DIAS
FJO, 26 (Meridional) — Q 

ar. Adroáldo .Mesquita,- minis 
íro da (Justiça, suspendeu por 
60 dias o jornal paulista 
"Noticias de Hoje”

Acrescenta-se que Cscv- 
se acha recolhido á 4a Dele
gacia de Policia, no TiroL, on
de correrá o inquérito.

Esse crime, que abalou » 
cidade pelo inopinado da ce
na, ocorreu na noite de sext-a- 
feira ultima, á praça Pio X.

Nereu Ramos 
assumirá a pre
sidência

RIO, 28 (Meridional) — 
Indagado se assumirá1 a Pre
sidência da Republica duràn
te a ausência do gal. Duita. 
afirmou o sr. Nereu .Ramos: 
“Cumprirei meu dever cons
titucional” .

Fica sem fundamento as
sim, a versão de que o sr. CL. 
rilo Junior assumirá o po
der e decretaria a interven
ção em São Paulo.

Checou ontem a 
crítcra" Aíice  
TSbirn.á

es

BUENOS AIRES. 28 (U.P.) — 
A policia argentina começou a 
investigar uma suposta rede de 
espionagem comunista. A pista 
foi fornecida por diversos ele
mentos presos recentemenle, 
quando da manifestação eslava 
proibida pelas autoridades mu
nicipais. Estes fizeram indica
ções que levaram à prisão o mé
dico russo Jan Matelejev, apon? 
tado como dirigente da espio
nagem.

Em seu poder foram encon
trados planos do Ministério de 
Obras Públicas e do Departa
mento de Saúde.

Também se encontraram 500 
isqueiros e copioso

elétrico, o que leva a policia a 
upor que o médico seja tam

bém contrabandista.

Os resultados das eleições n:. frai
Grande margem para a coalisã) governamental
T~.tr» nn /T'rn z*v „ J . ... - 1___ TT--1 £ . _____11_____ ..PARIS, 28 (UP) — Os re 

sultados quase completos das 
eleiç.tes municipais comple
mentares de ontem, dão á coa- 
lisão governamental, uma gran

Em Pekin a sede do go
verno comunista chinês
Mau Tse Tung chegou á antiga capital, para on
de transferiu o Comitê Central e o Q. G. do Exer 

cito —  Os nacionalistas estão elaborando 
novas propostas de paz

Medalha de Honra con
ferida a Irene Dunne

NANQU1M. 28 ' (U.P.) — O 
munistas chineses deram a en
tender que pretendem estahele- 

material cer a nova capital da China co- 
muiúsla em Peiping. A radio do 
norte da China, numa emissão 
captada aqui, anunciou a trans
ferencia do Comitê Central e do 
QG do Exercito Libertador do 
Povo para a grande metrópo- 
lis, que foi capital do Império 
da China.

Informou a radio comunista 
que Ma o Tse Tung. presidente 
do Comitê Central do Parüdo

* NOVA YORK. 28 (U.P.) —
Informam de South Bend, no 
Estauo de Indiana, que a Uni
versidade de Notre Dame con
feriu a atriz cinematográfica — - -  - 
Irene Dunne, unia medalha de Comunista Chinês e que e cha- 
houra para 1948. Irene Dunne j mado pOr alguns de Lenin chi- 
íoi assim proclamada a secular nês, chegou a Peipmg em com-

tórico centro de comunicaçõei 
do norte da China, tendo sido 
capturado pelos comunistas em 
principios deste ano quando o 
general nacionalista Fu Tso Yi 
entregou a praça forte aos ver
melhos.

católica mais destacada no ano 
pilado.

P aLegpnda vez. em 66 anos. 
que uma atriz recebe essa dis
tinção.

panhia de Chu Teh comandan
te em chefe dos exercitos co
munistas, assim como quatro 
outros membros do comitê cen
tral.

Ouvido o vereador sobre 
as declarações da atriz 

Maria Rubia

Pêiping, ex-Pekim. é um his-

Peiping foi o maior centro 
capturado até agora pelos exer
citos comunistas.

4 uxesma transmissão proce- 
ciente aõ norte da China anun
cia ainda que as instalações da 
radio estão sendo também 
transferidas para Peiping, on
de será conhecido dc hoje em 
diante pelo nome de Radio de 
Peiping da Nova China.

REUNEM-SE 
DA PAZ

OS DELEGADOS

de margem sobre a União qo 
Povo Francês e o Partido Co
munista, porém os degaulistis 
surgiram como a organização 
partidária mais forte na Fran
ça, ganhando quase trà; vezfe3 
mais cadeiras, que as que pós- 
suia ahteriormente.

Os comunistas ficaram en: 
segundo lugar, perdendo qua
tro quintos de ?uas cadeira?

nos Conselhos Mumcipai 
Tendo sido apuradas 783 do u> 
tal de 785 cadeiras os partidos 
governistas ganharam 380, o. 
degaulistas 210 e os comunis
tas 20. Os candidatos indepen
dentes apuraram 164 cadeiras 

Esse: re-udaaoB são inter. 
oretadog como um firme apoi; 
a forte política anii-comünistfc 
do governo e de adesao ao Pac 
to do Atlântico.

A comitiva que acom
panhará o general Du 
traíaos Estados Unido?-

RIO, 28 (Meridional) — Se
gundo o Repórter Esso, farão 
parte da comitiva que acompa
nhará aos Éstados Unidos, o 
presidente Dutra, as .seguintes 
per-onalidades: senador Fer
reira de Souza deputado Sou
za Costa, prof. José Pereira 
Lira, chefe do gobinete civil 
da Presidência; Dalamo Lou- 
zada, chefe do cerimonial da

Presidência: comandante Raul
Reis. sub-chefe do gabinete 
militar; major João Dutra, fi- 
Jbo do Presidente e senhora 
João Dutra. Isso sem falar no

ehance'er Raul Fernandes, que 
.preferiu entretanto e.i,bardar 
com anteeedencia, por via ma
rítima para juntar-se á comi
tiva nos "Estados Unidos.

Chegou ontem pela ína- 
procedente- dc Fortale-

... D Alice Tibirirá, intelec
tual" b licer feminina brasi- 

irn que está excursjonando 
,,elo norte do Brasil em mis- 
,ao do Centro Nacional cie 
Estudos e Defesa do Fetroleo 
deljaíendo a momentosa ques- 
:ão e defendendo a tese da 
xploração do monopolio es- 
atai-

A ilustre dama que já re- 
resentu o Brasil em inurr.e- 
os congressos internacionais 
íe mulheres, com destacada 
aiuaçâo.' desfrute de largo 
restigio ria sociedade cario- 
a. onde reside, ,
D, Alice Tibiriçá que via- 

'ou em avião da Cruzeiro 
do Sül, foi recebida em ?*ar 
íarrurim por elevado numere 

de dirigentes do Centro ls« 
aduel de Estudos e Defesa 

do Petroleo, e acha-se hos
pedada no Grande Hotel.

Hoje ás 10 horas a ilustre 
visitante ácompanhada dos

C a u so u
surpresa

LONDRES. 28 (UP) - Cau
sou surpresa a noticia do afas
tamento do marechal Bulganm, 
do cargo de ministro das For
ças Armadas e de v ce-presi
dente do Conselho de M nu-tTOJ 
da União Soviética.

Ainda poucos momentos an
tes da rádio de Moscou dar es
sa noticia, um des. acho da- 
r,.,eia capiiàl citava Bulganitt 
entre os membros do Politbu- 
ro, que compor am a delegação 
russa ao Congresso da Ligs, 
Juvei. 1 Comunista.

Segunc?R Semana de 
Higiene Mental

Começa hoje a Semana 
Higiene Mental promovida 
conjuntamente pela Sociedade 
de Assistência aos Doentes 
Mentais e pelo Departamento 
Liocesano de Defesa da Pé e 
da Moral.

Feio microfone da Radio Potl 
o ppdre Eugênio ^a-e. abriu a 
emana, explicando os seus ob-

, iMidme ___  __  jetivos, que são os de e .clare-
drs. Juvenal Lamartine, Va- • cer o problema do esp.r.t.smo,. - , » --- J- — •,/>.<> “ e- ("dU-rela "Santiago, ’ Juiz Lauro 
Pinto, véreador Olavo Gal- 
vão, jornalista Djaima Mara
nhão e Leonardo Bezerra, a- 
eádemicos Newton Navarro e

em face da ciência 
gião.

Divulgamos a segu i .. nora 
rio e o programa ia:- 
des da Semana, e rtu -vur ■-

BELíEM. 28 (Mer‘3ional) — 
A proposito das noticias divul
gadas no Rio em torno da 
atriz Mara Rubia, ex-esposa 
do veerador Benedito Carvalho, 
ouvimos o vereador tendo ele 
declarado: “Jamais pretendí 
mover ação contra Mara; ape
nas quando estive no Rio pro
curei averiguar se meus filhos 
recebiam educação e assistenjrvvuiau- v- ——
jeia como ficou assentado," quan« ?os

I Ho He :'ossa seDaração: cons
tatei nada faltar aos mesmos, 
pelo que não há razão para 
mover qualquer acão contia 
Mara. Quanto ás declarações 
pre-tí das por ela á imprensa j ra 
carioca, não me surpreenderam j - 
apenas que lamento que ela i t 
esteja scrvfndo, de modo in- - 
consciente, como joguete, nas 
mão»; de políticos inescrupulo-

NANQU1M 23 (UP) — Os co- 
primeiro ministro Ho Ying Chin 
e os recem-norneados delegados 
da paz 'euhiram-se com os'al
tos chefes militares, para as dis
cussões prelimiuare» sobre a 
reorganização militar, conside
rado como um dos principais 
problemas das conversações de 
paz com os corrtutiistas. A re-

chadas e os detalhes não fo 
iam rev e la d cfs . Entretanto 
sabe-se que os “ leaders” na
cionalistas estão elaborando 
propostas que são aceitavais nã

os comunistas e ao mesmo 
ífemno capazestde manter a in
tegridade do exército naciona
lista, tonai ção esta imoosta oor 
Chiang Kai Shek, como ind;s- 
pensavel para a solução pacifi-

Â s nações ccsdentâis r So 
se a ameaças

SOUTHAMPTON, 28 (UP) 
— Bevin ao embarcar no 
“ Çueen Marf ”,  rumo a Nova 
York, onde assinará o Pacto 
do Atlântico, declarou qlie a - 
naçees ocidentais “não se sub
metem a ameaças” Bevin pa- 
rçeia indisposto na ocasião do 
embarque, explicando que suadi VOlli O» v-v.íi.n.*— —   — - ■

nião foi realizada a portas íe- asma fôra agravada pela fu 
■— n5n fn- maça do trem.

cumento será assingdo 
secretario de Estado, 
Acheson.

pelo

Grirnaldi Dilro, esteve em oradoress 
demorada visita á Escola Do- Dia 28 — 12.o0 Ní i . , 
ir,estica. Instituto de P roteg ia  Normal — Padre 
ção á Infancia, EducanC-ario - Monte 
Osvaldo Cruz e outras insti 
tujções, sendo em todas cari- 
piiosamente recepcionada. A’s

16,00 — No Liceu «Industr a".

20 horas, no terraoe do Na
tal Clube, d. Alice Tibiriçá 
falará esfiecialmente convi
dada ,numa reunião organiza
da pelo Centro Estudamal
^otiguar e pelo Centro Es>

Dean

tudantil de Estudos e Defesa 
do Petroleo.

Quarta-feira o Centro Es
tadual de Estudos e Defesa 
do Petroleo promoverá um 
grande comício rra Praça Pio 
X, no qual falará também a 
quela senhora.

tíip sua companhia também 
partiu o minirt.ro Mc Ncil. que 
chefiará a delegação britanica 
á Assembléia Ccral do ONU

Ainda Conferência 
Pró-Paz em Novr York

TAMBÉM DEAN ACHESON 
ASSINARA’
WASHINGTON, 28 (UP) 

Trunan declarou á imprensa 
que assistirá a assinatura do 
Pacto do Atla‘ntico. mas o do-

NOVA YORK. 38. (.UP.) . A 
Conferir,cia Cultural e Cienti
fica Pró-Paz Mundial - realizou 
e-Vi noite uma grande manifes
tação no Maúsdn Sqti t.e, o fa- 
mo ■ i "" ' i o c as grande: lutas 
de box

A sessão começou ás 6 Jioras

da tarde, com o dramático es 
petáculo de um rádio-telegra 
fista. tentando cm vão comuni 
car-se com o Rio de Janeiro, 
México. Londres, Roma e Cal 
cutá r oútror capitais ande har 
via delegados cuja entrada uos 
Estanos Unidos, foi proibida. 
dMvdap »AiUU4í Oov

__padre Bernardo Bicker, SS
Dia 29 — 7,30 — No Ginásio

N S. das Neves — Padre Nl 
vaido Monte.

g„30 — No Colégio Eatadua! 
(secção masculina) —̂ Padre 
José Pereira Neto, SS.

Dia 30 — 8,30 — No Çolegic 
Estadual (secção femininai — 
Cônego José Adelino Dantas 

16 00 — Na Escola Doniec 
t ea Padre Eugênio Sales 
Dia 31 — 9;30 — Na Escola 
de Serviço Social — Padre Eu 
genio Salea.

10,00 — No Colégio da 
eulada Conceicão — Dr. Ewer 
ton Corlez. .

p ia 1 _  9,30 — No Colega 
Santo Antonio — Prof. Heli 
Galvão.

19^0 — Na Escola Tecntc 
de Comercio — Prof. Boanei
ges Soares.

Dia 2 — 9.30 — No Gyias>
Sete d‘- Setembro — Padre Ej 
mard Monteiro.

19 30 - No instituto Hlst< 
rico — EessiLo de encerramei 
to, com conferência dos dn 
Romulo Wanderlev e Jos 
Machado.
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As três chaves das conversa 
ções ide PetropoÜs

!A Europa ainda tem um destino
AUSTREGES1LO DE ATHAYDE

(Especial para ds "D. A.,” ) i r , t,

Reuniões de 
Prefeitos

Estão sendo ultimados em 
Pernair ,buco os preparativos 
para um congresso das muni
cipalidades daquele Estado. 
Pelo que se anuncia ou divul
ga. o conclave terá um cara- 
tev eir.inentemente técnico-ad- 
miiiistrativo. Comissões e sub
comissões, já constituídas, e 
reuviindo elementos de relevo 
r.a Vida pubPca do Estado, in
clusive profissionais da medi- 
çina. agronomos, parlarrgnta- 
res, etc., estão encarregados 
da apresentação de trabalhos 
sob temas de legitimo interes
se comunal. Assim, serão de
batidos t;'ses sobre administra
ção em. geral, educação, saude 
e assistência, ruralismo e colo- 
irzação, fomento ás produções 
vegetal ç animal, transportes 
i con/v.nicações... energia eletri- 
Va t-aguas terro minerais, pla
nos rodoviários, saneamento do 
interior, obras municipais«e ur
banismo, conservação do solo 
segurança e sistemalisülção de 
leis.

Estamos, sem duvida, em fa
ce de uma proveitosa iniciati
va, capaz de abrir rumos mo
vo.' ás administraçãfcs munici
pais pernambucanas, — e cheia 
de sugestões muito oportunas 
ás de quantos outros Estados, 
por este nos u Brasil, lhe que - 
iam seguir âs lições.

Nana mais interessante, 
aiiás do que o estudo e o exa- 

' me de problemas administrati 
vo- de municípios assim em 
conjunto permitindo, em con- 
sesrézcia. que varias questões 
.sejam, resolvidas em comum, 
ás vezes por intermédio de 
esforços cm colaboração, sabi
do--que as disponibilidades fi
nanceiras dos municípios, um 
a um, são sempre precárias.

0 :5o'omento de prefeitos em 
suas comunas, sem uma íê.le 
de entrela a mento com os vi 
siuhaj: ou proximos póde signi
ficar algo de prejudicial á exis- 
iene ia e ao progresso de suas 
coletividades .

M\Aiffria há alguns meses, aqui 
me> : o no Rio "Grande do Nor
te, tivemos o exemplo de como 
: n õ ' U t e i '  disõussõts e  delibe
rações em comum, agrupando 
é dirigindo atitudes municipais. 
Foi quando se reuniram os ti- 
talares executivos de Mosso- 
ró. Areia Branca, Açu’ e Ma- 
cau, assentando providencias 
ligada aos interesses dos res
pectivos mumcipios.

Temo. o departamento de 
assistência aos municípios co
nto um permanente orgão ori
entador de atividades comunais

Mas isso não exçlue, natu- 
ralmcnte. a eficiência e os bons 
i:cSitítados que podem provir 
d«i-reuni’ es como essa em que 

Si aogse juntar os prefeitos per
nambucanos.

MURILO MARROQUIM
Os meios políticos estão cm 

suspenso, até que se concluam 
os entendimentos entre o ge
neral Dutra e o governador 
Milton Campos. A ] rime ira 
questão a esclarecer é a de sa
ber quais os fatores que mo- 
tivaram cs a conferência. Foi 
o governador convidado pelo 
presidente ou este concordou 
cr. receber a visita daquele?
O noticiário deu a versão — e 
esta coluna mesma o anunciou 
—- que o ge neral Dutra insisti- 
rav na sua ultima entrevista 
com o senhor'Artur Bernardes. 
pela visita urgente do governa
dor de Minas. Contudo, um 
alto informante oficial, sena
dor, intimo e até conselheiro 
do general Dutra, informou-me 
hoje que o presidente estima
ra sinceramente a visita do 
governador de Minas, iras nao 
:ôra dele que partira a iii. 
Esta questão, aparentemenl, 
pueril, tem importância para a 
analise da conferência de Pe- 
tropolis. O PSD, pela sua di
reção. mostra-se reservado, 
mas está franeamente repu
diando a entrevista. O fato dc 
o senhor Nereu Ramod ter f i 
cado á margem, e considerado 
como um indicio de que o ge
neral Dutra pretende, por ri 
mesmo, agir quanto á suys- 
são. para depois ouvir a opi
nião do *seu proprio partido. 
Elementos da d'reção do PSD 
observaram-me, com efeito, 
rue o presidente está deixando 
o partido á margem; e um de
les comentou: "O general po
derá ter ainda surpresa".

De modo que o estado de 
nervosismo existente nas ro
das políticas federais poderá 
atingir, em breve, o de verda
deira tensão. A eonferenca 
de Petropoli» constitui, no en- 
lar.to. o principal acontecimen
to político deste decisiví» cómê-" 
ço do ano. Minas retorna ao 
plano nacional, com uma força 
potencial política rara. em via 
de unificação. Vem o. senhor 
Milton Campos acompanhad 
cio seü secretario Pedro Aleixo. 
representando a UDN e o se
nhor Rodrigues Seabra, repre- 
í entando o PSD. Sabe-se que
0 proprio senhor Artur Bernar- 
oes participou dos entendimen
tos, com o general Dutra, pai a 
a realização da conferência. 
Eis, portanto, o PR no mesmo 
jogo. Representa o governador 
de Minas, em suma, urra fren 
te política não inteiramente 
consolidada, mas potencialmen
te entrosada. Que deseja Mi
nas? Tanto quanto é certo in
formar. o senhor Milton nada 
tem pedir ao presidente da 
Republica. Mantem o gover
nador a sua posição inicial: o 
seu governo nada pede, mas
1 oderá tomar essa ou aquela

decisão, dependendo das cornbi- 
naçlbs que surjam, e dos ape
los que passam ser feitos ao 
seu Estado em beneficio da 
Republica. Trata-se de uma 
posição limpa e, sem duvida, 
cômoda; contudo, um excesso 
de reserva, da parte do senhor 
Milton Campos, poderá criar 
uma situação ainda mas em
baraçosa para a nnrcha do- 
aeontecimentos políticos. Mui
to se espera, no pais, desta 
conferene-a de Petropolis; se 
o casmurro Dutra e o reser
vado Milton Campos se encon
trarem como adversários, es
perando cada um o primeiro 
lance, então o espetáculo não 
terá absolvição.

De sua parte, que desja o 
gal. Dutra? Evidentemente. 
«ma base política. Sabe o ge

ral que não conta sequer com 
partido que acidenta’mente

o elegeu; sabe que esse partida, 
talbez pela sua maioria, já o 
considera um vbçdadeiro adver
sário.'Não contando integral 
mente com o PSD, não possui 
o general qualquer grande ba 
se estadual; São Paulo não lhe 
pertence e, mesmo com um 
“ impeachment” eventual e pe
rigoso. não ihe pertencería; a 
Bahia por si só não o consoli
daria — pois é cfeitoralment j 
fraca; o Rio Grande está poli
ticamente dividido, meio a 
meo; Pernambuco também. 
Restam cs Estados de poten
cial eleitoral menor, com tais 
divisôbs internas que pouco da
riam de margem de lucro, nu 
soma final. As eleições presi
dencial flutuam, portanto, cn 
Ire os polos de São Paulo c 
Minas — e só esta tem possi
bilidades reais para surgir em 
bloco, em função de um candi
dato de solução nacional. O

R E T R A T O  D O  B R A S I L

Consumo do café

gal. Dutra foi naturalmente 
atraido por e“sa massa eleito
ral, de estabilização política. 
Contudo, antes de influir no 
plano nacional, Minas tem que 
resolver o seu proprio proble
ma doméstico. E a pergunta; 
quem deverá suceder ao sr. 
Milton Cairmos? Um udenista, 
um pessedista, um perrepista 
ou um neutro? E ainda oütia 
questão: na eventual mudança 
do miivstro da Justiça, cabería 
a pasta ao PSD mineiro ou se
ria ela entregue ao sr. Miltor. 
Campos? Ouvi de udemstas uc 
Minas que o Ministério da Jus
tiça, em tal hipótese, deveria 
sempre ficar com o Executivo 
mineira, a fim de que o Esta
do pudesse desdobrar a força 
política que dele fosse even- 
tuahv.entc exigida. Eis, afinal, 
a questão preliminar para o 
entendimento entre Minas e o 
chefe do governo federal.

O coronel Mac Cormick, diretor do “ Chicago Tribu- 
ne” . que ora nos visita, fez declarações muito pessimistas . 
a respeito da Europh. Parece-lhe que o Vellio Mundo está 
frágil como uma folha de papel e que nada será thais fá
cil do que rasgá-la.

O derrotismo e as infiltrações comunistas teriam, no 
seu modo de ver, produzido esse estado de debilidade que 
coloca as nações mais ilustres do ocidente á mercê de um 
inimigo audacioso que deseje subjugá-las.

Sem duvida, o diretor do "Chicago Ilribune" possue 
elementos de apreciação melhores do que os meus. Não 
tive, porém, na minha recente viagem e no prolongado 
contacto com tantos dirigentes políticos c militares a mes
ma impressão de irremediável ruina da Europa.

V» as democracias batidas pelo nazismo ou que com 
eie estiveram em renhida luta, fazendo enorme esforço 
material e moral para restabelecer os valores da sua exis
tência c todas encontram-se no caminho da recuperação.

Não são ainda militarmente fortes, é certo, inas possu
em condições de resistência que não justificam, de nenhum 
modo, o pessimismo do jornalista americano.

Os partidos comunistas são minoritários e não exer
cem a influencia que lhes é atribuida entre nós. A França 
e a Italia, que estão mais expostas á ação do derrotismo, 
inspirado pelos interesses soviéticos, dispõem de recursos, 
que embora não bastem por si sós para assegurar a sua in
dependência c integridade, poderão somar-se a outros e 
constituir intente barreira á invasão.

Acredito que os dias mais dificcis já passaram c que 
a Europa começa a superar as condições perigosas em que 
a ultima guerra deixou a maioria dos seus povos.

Parece curioso lembrar-se que os paiseü, em que 
se registra maior consumo de café, proporcionaimen- 
te. não são os produtores da preciosa rubiácea. nota- 
damente o Brasil, z-v colocação do Brasil, entre os paí
ses consumidores de café é modestíssima, levada em 
conta a massa dc seus habitantes. Os paises que lide
ram o consumo “ per capita” dc café são nordicos — 
Suécia, Dinamarca, Noruega. Na Suécia, consid.erada a 
situação do quinquênio de pré-guerra, o consumo “pqi 
capita” , segundo a “The Inter-American Gof.ee Board 
alcançava 17,0 libras; na Dinamarca, ia a 10.5 libras; 
e- na Noruega a 13,7 libras. Na Europa, a classificação 
dc outros paises eia a seguinte: Bélgica, 13.0 libras- 
rinlandia, 12,1 libras: França, 9.7, libras; Holanda, 9,3 
libras; Suiça, 8,3 libras; Alemanha, 5 5 libras; Espanha
2.2 libras; Italia, 2.0 libras; Tehecoslovaquia, 1,5 li
bras; e Inglaterra 0,7 libras.

Oe acordo corn cifras publicadas pelo “Anuário 
Estatístico do Café” , de 1941-42, o consumo de café 
no Brasil, “per capita”, foi de 6,5 quilogramas, em 
1940. A mesma.fonte consigpa o consumo “ per íapita” 

‘ ;ra 'SütíCía', para' 1938. conio dá oiMem de 8.9 quilogra- 
irtas; nà Dinamarca, para 1938, como sendo dc 9.2 qul- 
logramas; e na Noruega, para 1939, como sendo de
7.3 quilogramas. Outros paises de alto consumo de 
café, “per capita” , segunde a referida publicação, estac 
tqtti arroladas: Tivão Gelga-Luzeraburguesa, para 
1838 — 7,0 quilogramas; Estados Unidos, para 194C 
— 7,2 quilogramas; Finlândia, para 1939 — 7,3 ijuilo- 
ç, ramas; Holanda, para 1939 — 5,3 quilogramas; c 
Suiça. nara 1939 — 5,3 quilogramas.

Verifica-se ainda, no material estatístico da “The 
Inter-American Cofee Board” , divulgado no ano fin
do. uma estimativa do consumo interno de café, em 
números absolutos, nos principais paises produtores 
Surge o Brasil, ai, liderando esses paises, com um con 
sumo de quase 5,4 milhões de sacas em media anual do 
biêni» 1S42-43. Em seguida vêm o México, com um 
ronsumo de 500 mi sacas; Cuba, com um consumo dc 
■’78 mil sacas, em 1946; e a Colombia, com um consu
mo de 427 mil sacas, em 1945. Em Costa Rica, o con
sumo interno alcançou, em 1945, 75 mil-sacas; nç Re
publica Dominicana, cm 1915, 1S7 mil sac3s: no Equa
dor, em 1945, 39 mü sacas; cm Salvador, cm 1945, 115 
mil sacas; na Guatemala, em 1945, 230 mil saças; em 
Nicaragua. em 1945, 20 mil sacas; e na Venezuela, no 
iresmo ano, 410 mil sacas.

O consumo interno de café em Haiti, Honduras e 
Peru’ é estimado, respectivamente, era 1S3. 35 c ?4 
mil sacas. 7 r aji.nto o consumo interno anual des
ses l í  paises produtores alcança 8 milhões e 91 mil 
saras. pou'o mais da metade da produção do Brasil, 
cm um ano.

■ 11 
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Outra questão natural, a ser 
posta « »  Petropolis: deverá ce 
cogitar de um candidato civil 
ou de r-m militar? Com efeito, 
este é nm problema já de pro
fundidade politica, na base do 
qual tantas ci:rt>1naçfles se fa
zem e tantas explorações elei
torais podem ser feitas. As 
«mdiç-ões brasileiras exigem 
um novo militar para a con o- 
lidação do regime, ou o civil 
estará em melhores eondiç es 
para satisfazer as necessida
des da opinião partidária e 
eleitoral? E uma terceira, que 
não poderá deixar de sev alio-

deter.i ..- > res chscoj ciassem poi cofiiLie»,c-
mento interVéncipnista em São idêle.
Paulo, permitindo-se que os) Lendas nórdicas, celtas e ára- 
partidos locais. Sob a inspira 1 bes falam cia “ Pcvaida Ailanti- 
ção ou.neutralidade do governo

— ------
------

A  R e p u b l i c a  da 
S a n t a  P a z

OOROTIIY THOMPSON 
Copyrigth dos “D. A.’ ;

Desde a alvorada da c.viliza- 
eão, o -homem tem imaginado 
utopias, sociedades ideais, cujo: 
membros vivem cm condições 
perfeitas.

Platão esboçou uma na “ Re
pública". Plutarco. quando des
cobria E.-parta, pensou que ti
vesse encontrado a Utopia, em
bora os historiadores posterio-

federal levem a cabo um ntovi 
mento de tal gravidade ? São 
esipàs as três chaves das nego 
ciã êes de FetnVpolis. Cur o- 
aniente, encontram-se dois ho 

meus bem moderados e dele» 
ásperar.és rumos. Sabe sr 
rue a inclinação eventual dc 
Minas, por esía ou aquela so 
lução. seria nttio caminho an 
dado para a sucessão; e ate 
normalizaria a agitação nacio- 
rai. obrigando a aglutinação 
de orças ío iiicas favoráveis 
e desfavoráveis, neste ou na
quele eatvpo. A luta se feriria, 
em consequência, com ntais 
chtreza e menores choques da 
opinião publica c do regime.

Dr. Gcnaro Fio rio
Clinica Médica do c da criança.

Doenças de senhoras 
Partos — Perturbações da Gra
videz — tratamento das varlzcs 

— Ondas Curtas — 
Elelroooagulação 

Consultorio e residência: 
Avenida Rio Itranco, 707 

Fone: 2117
Horário: 13,30 horas, cm dlanlc

cia', uma ilha no meio cio A- 
tlautico. livre cie pecados e 
preocupações, que desapareceu, 
ninguém sabe porque.

Sir Thomãs More, falou na 
“ Utopia" cio viajante que er.- 
conàróu o csiádo ideal. Nessas 
visões, alguma qualidade espe
cial do espirito revelava o se
gredo de vida sem cuidados-. Na 
"Nova Atlantida” de Bacon, c 
ciência c qüe ia realizar o mi
lagre.

As utopias-floresceram plòri- 
ficamente no papel no século 
XIX. destacando-se nesse parti— 
cular cs ingleses. Podemos ci- 
íav “ A Próxima Carreira” , de 
Bulv.-a! -Lytíon; “ Grewhon”„ - dc 
Samuel Eutler: “ Olhando para 
Trás” de Bellamy (americano"); 
“ Noticias de Nenhum Lugar” 
rie WiUiam Morris; “ Novos 
Mundos para o Velho”  de H. 
G. Wells. O austríaco Tbeodoi 
•Hertzka imaginou que a “ Frei- 
land” , a terra ideal, ficava na 
Aírica Central. E’ preciso não 
confundi-lo com Theodor Her- 
zi, também austríaco, que se de
dicou à tarefa de reconstituir 
Sião na Palestina.

Sem duvida, o maior de todos, 
i s utopis-ta-s foi Karl Marx cor.1 
a sua visão titaníca de  um só 

jnundo, que seria realizado me
diaste uma guerra de classes 
universal, seguida pela aboli
ção da propriedade privada e

Clinica de Senhoras
a - T '  — DO —
Dr- Etelvino Cunha

(ESPECí ALISTA) 
Corso de aperfeiçoamento 

oo Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças do Senhoras 
Ondas ultra-cnrtas, bisturi 

eletrlco, elefrocoaga- 
lação etc.

Career — Tumores 
CONSULTAS:

Das 16 horas em diante 
exceto aos sabsdos
CONSULTORIO :

Roa Cel. Bonifácio, ZZX 
Fone: — 108*

RESIDÊNCIA:
Soa Joaquim Manoel, 699 

Petropolis

NOVA YORK. — va 
radio — Devemos ã espanto
sa façanha da Força Aerea 
— o vóo ininterupto em vol
ta do mundo — em termos 
do problema militar a que 
teremos de fazer face, em ca
so de guerra.

O grande avião de bombar
deio B-50 “Lukí Lady II” , 
foi reabastecido de combustí
vel em pleno vóo quatro ve
zes. cada vez por aviões tan
ques que subiam de campos 
controlados e dirigidos pela 
Força Aerea dos Estados U- 
nidos. Assim eram situados 
eses campos: (1) nas ilhas 
dos Açores, (2) Dhanran, na 
Arábio Saudi. (3) nas Fili
pinas, (4). nas ilhas do Ha- 
vai.

Contudo numa guerra com 
a União Soviética o problema 
a ser encerrado seria um tan 
to diferente do exemplifica
do no vóo do "Luky Lady II” .

O problema seria penetrar 
no coração da masSa de ter
ra soviética. O reabasteci
mento em pleno vóo. para ser l

IO vôo em volta do mundo
duas principais arcas indus
triais soviéticas na Sibéria. 
— Uma logo a leste dos Urais 
e uma na Sibéria central, na 
região entre o lago Baikal 
e Novosibirks.

A area dos Urais pode -ser 
atingida, sem reabastecimen
to em pleno vóo, pelos B-29 
ou pelos B-50 que partem o 
Golfo Pérsico ou da Turquia 
3 pelos B-36 (dos quais até 
agora temos muito poucos) 
que partam da África do Nor 
te. Mas a área da Sibéria 
está quase fora de alcance. 
Poderia ser bombardeada no 
alcance extremo pelos B-36, 
que partissem do Japão »̂ mas 
seria arriscado confiar nisso. 
Para atingir essa importante 
região industrial e atacá-la e- 
ficazmente, seria necesarjo o 
reabastecimento de combus
tível em pleno vóo.

Entretanto, esse reabasteci- 
ificaz, teria de ser executado I uiento não poderia ser exe-
:m céus inimigos.

Especificannente. o  mais 
serio problema paia o- bom
bardeio de longo alcance, em 
tal guerra, seria atingir as

cutado a partir de bases ini
miga pois os aviões que voas- 
sem -para o coração da Sibé
ria não passariam sobre ne
nhuma dessas bases, viessem

MAKK SLLLIVAN 
(Copyrigth dos “D. A-” )

j
tio Mediterrâneo ou do Japão. 
Passariam quase exclusiva
mente sobre território con
trolado pelo inimigo. Por is
so, o reabastecimento em ple
no vóo teria de ser levado a 
cabo por aviões-tanques que 
acompanhassem os bombar
deios e nelas descarregassem 
sua carga de comj justivel, em 
algum ponto intermediário, 
presumivelmente a ser esco
lhido pelo comandante da for
mação, segundo o exigissem 
as condições do tempo e as 
atividades do inimigo.

E’ claro que' essa operação 
não é isenta de risco, mas 
absolutamente não é jmpos- 
sivel. Talvez os tanques só ti 
vessem de iajar a metade do 
caminho a ser percorrido pe
los bombardeios, de modo que 
pudessem conduzir considerá
vel carga util, a carga total 
de combustível, nesses tan
ques, seria naturalmente cal 
culada de maneira a permitir 
que os bombardeiros execu- 
tassçm sua missão e regres
sassem d sua base — ou se-

guisem para outra base ami
ga. Isso inplicaria cm certo 
calculo conjetural quando ao 
lugar exato onde se poderia 
fazer o restabelecimento e es 
taria sujeito a alterações de
vidas as circunstancias con
forme notamos acima. O ris 
co calculado, presente em to 
das as operações' de guerra, 
fica bem ilustrado por esse 
exemplo.

As precendentes observa
ções são naturalmente ba
seadas na premissa de que 
teremos de defender e po
deremos defender bass ultra
marinas m tempo de guerra, 
especialmente nas ilhas Bri
tânicas, na África do Norte 
e no Japão e possivelmente 
também na Turguia e r.a ú- 
rea do Golfo Pérsico. A de- 
fcnsibilidade das duas ulti
mas áreas e menos certa l̂o 

ue a das tres primeiras ci 
tadas.

De certo, se não tivermos 
bases ultramarinas ou não 
podermos defender as que ti
vermos, seremos então, obri

gados a executar operações 
de ] jombavdeio a partir de 
bases na America do Ncrte, 
c as técnicas do reabasteci
mento de combustivel em 
pleno vóo tornam-se parr 
nós de importância propor
cionalmente maior.

Em alguns exemplos, a coi. 
sa se reduzirá a isto, ume 
dada operação será mais ba
rata e mais simples de se: 
executada com o reabastaci 
mento em pleno vóo do que 
com o dispendio de homens c 
material para dirigir e rtefen 
der bases ultramarinas eu 
dada localidade.

Há naturaimente. outra 
razões alem do uso de se^ 
terreno como buse áérea, pr. 
ra devamos e tenhamos <! 
defender a Ilha da Grã-Bre 
tanha. Por motivos diferente 
mas ponderosos a mesma coi 
sa se pode dizer da Afric: 
do Norte e do Japão. A Tur 
quia este em categoria dife 
rente, em virtude da maiori; 
dificuldade militar para sr 
defender um pais que tevr 
fronteira terrestre comun 
com a Rússia. Em todos esse. 
cálculos, o fator do riscc 

deve ser medido coto o fa 
tor da vantagem..

pela .supressão do Estado, dei
xando o homem de novo no 
Jardim do E’dcn.

Esta e o nazismo foram as 
duas graailes modernas utopias 
(que Deus. nos ajude! > já len- 
oKtas por chefes de estados.

llitler eia um utopista viSQfla- 
, io. Como os màixístas," achava 
lamentável que a realização da 
nova sociçdade tivesse de cau- 
sar Uatoi malés.'"'nías (fitando 
o ii.ündo sc tivesse livre''de lõ- 
das as raças inferiores, a hu
manidade -se organizasse numa 
hierarquia biologica e a guerra 
íosaè abolida graças á consti
tuição da àáça superior comò a 
força policial do mundo, have- 
ria uma possibilidade de reali
zação do “ ideal humano paci
fista". ’ “
- •. r • a te e i .

Todas a.- utopias tém em;<So- 
mum o recQiihétíimeirto da rie- 
cessxdade de lavar da natureza 
humana o pecado original, me
diante uma organização social 
sem espirito de lucro, a criarão 
de uma raça oerfeita, a' educa
ção cientifica e o ntais que se 
segue. Mas o mundo cõntinua 
a ríão querer regenerar-se e um 
novo pecador nasce de segundo 
em segundo. Bacon e Wells pre
viram ã Utopia por meid da ci
ência, mas o pobre Wells pro
clamou depois desalentado que 
o seu “ espirito estava no fim 
cia corda” . Era porque não po
dia encarar a terrível realidade 
da impossibilidade da Cxisteh- 
cia do um mundo perfeito.

* O K* ' < vi'.
Mas ainda há quem espéfa. 

Um rico argentino de origem
aiiana. chama Don Juan de 

las Flores, está pensando em 
Criar uma nova republica que 
se chamará “ Santa PaZ” . Des
cobriu no Pacifico, pouco abai
xo do Equador, uma ilha r cu
jo nome c segredo, mas que tem 
urn clima perfeito, belas páisá- 
gens, ricas fontes de água rfti- 
ueral, muito peixe, era resumo, 
todo o equipamento do Paraíso. 
Essa Shangri-La é do tamanho 
cia ilha de Elba. cerca de 360 
quilômetros quadrados, o que 
tornará a Utopia restrita, com 
de fato se pretende.

Só tipos biológicos perfeitos 
'— sadios, belos inteligentès- e 
morais — poderão cahdidít- 
tar-se a cidadãos da ilha. 
As mulheres deverão ser sadias, 
belas, morais e solteiras. Còiji 
«ssès elementos, pretcijcíé Don 
Juan criar a raça perfeitar C)s 
intelectuais só terão eiitradá se 
se conformarem com esses" pa
drões, do mesmo mõdõ que as 
cientistas se a sua curiosidade 
não se estender ás armas letais, 
que serão absolutamente proi-

Ibidas, bem como o dinheiro em 
papel. Parece-me que ndste 
ponto Don Juan tem um pou
co de razão.

A civilização da ilha não se
ria primitiva, mas muito mo
derna, embora a curiosidade a 
respeito de desintegração atô
mica e da exploração do urâ
nio seja punida com a morte. 
A mesma pena será (mineiraa a 
tôda tentativa de agitação poli
tica.

*  *  4

Desejamos a Dem Juan felici
dades com a sua republica que 
já tem o reconhecimento “ de 
jure”- da Italia e da Argentina. 
Talvez seja um caso de Uvas 
verdes. porque não sotr nem 
jovem, nent bola. nem solteira, 
mas aposto que Don Jtrail -te
rá na escolha das mulheres'. Mo
ças com esses predicados estão- 
se dando muito bem nos luga- 

(Continua na 4S l*3fln»> ;
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LÒHJE BRASILEIRO —

— Do Rio õ esperado aqui 
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
}h o.- sey u vu 7 ara Belem o es
cala . De retorno aqui chegará 
dia 16 de abril, prosseguindo 
para o sul até o Rio e escala.

— Do norte, é esperado aqui 
na Ia quinzena de abril, o car 
gueiro Barbacena. Prossegui
ra daqui pára o sul, até Itajai 
e escala, recebendo carga.

—- u cargueiro Rio Uurupi 
ê esperado, aqui dia 31. vindo 
de Pelem e escala. Prossegui
rá daqui para o sul, até Porto 
Alegre e ■ escala, recebendo 
carga

— Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tos do norte, até Natal, os car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
sendo aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto de origem e escala, 
recebendo carga.

COMPANHIA COSTEIRA —
O cargueiro Arataia está sen
do esperado aqui dia 7 de abril, 
procedente de Antonina. Daqui 
irá a Foitaleza.

— De Santos é aguardado 
aqui dia J1 de abril, o carguei
ro Aragano. Daqui irá a For
taleza.

— O paquete Itanagé está 
sendo esperado aqui dia 9 de 
abril, vindo de Porto Alegre e 
escala. Prosseguirá daqui par
ra o norte, escaando em For
taleza, São Luiz e Relem.

— O paquete Itaimbe é es
perado aqui, dia 5 de abril, 
peracto aqui, dia 2 de abril, 
procedente de Porto Alegre e 
escala, Prosseguirá para o 
norte, escalando em Fortaleza, 
São Luiz e Belem.

— 0 cargueiro Itaguasm 
está sendo aguardado aqui dia 
7 de abril, vindo do sul. Retor
nará ao sul, escalando em Ca
bedelo, Recjfe. Rio e Santos, 
recebendo carga.

O paquete Itapé chegou sa- 
bad0 em nosso porto, vindo de 
Porto Alegre' e escala. Pros
seguiu no mesmo dia para o 
norte,Jpté. Belem e escala. De 
ré torno aqui chegará dia 8 de 
abril, prosseguindo para o sul. 
até Popto Alegre e escala.

CIA. COM. E NAV. — j 
de abril o cargueiro Poti. Pa- 
Do sul, é esperado aqui dia 4 
qui irá a Macau.
' MOORE MAL CORMACK — 

__0 Mormackite está sen
do esperado aqui dia 5 de abril 
vindo de Nova \ork. Sairá no 
mesmo dia para o porto de ori
gem, recebrdo carga.

LAMPORT E HOLT LINE — 
De Nova York é esperado aqui 
dia 6 de abril, o Jutahy. Re
tornará daqui ao porto de ori
gem, recebendo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS 1)E 

NOVA YORK:
— O Mormacreed sairá dia 

27.
Ji_ O Mormaclark sairá dia 

8 de abril.
.— O Mormactern sairá dia 

22 de abril, todos para portos 
brasileiros.

THE BOOTH LINE — 
Está sendo esperado de An 
tuerpia e Londres, na 2a 
quinzena de março, o vapor 15o- 
niíace, que receberá carga era 
nosso porto para Lisboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do cont nente europeu.

—■ Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o va pox Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
Duque de Caxias 182. nesta ci- 

A Agencia Informaaora Poti
guar, com lescritorios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av. 
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei
ras e domingos para Mossoró 
c Fortaleza, ás 6 horas da ma 
nhã, e para Campina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Recife ás terças-feiras e sa- 
bados. ‘ ■

Assumiu a Pasta da 
Guerra o gal. New= 
ton Cavalcanti.

RIO. 26 (Meridional) — O 
general Newton Cavalcanti 

assumiu na manhã de hoje o 
cargo de ministro da Guerra, 
que exercerá na ausência do 
gal Canrobert Pereira da Cos 
ta.

AO PE' DA LETRA ,
O REPÓRTER — V. Evcia. topa o candidato único? *
NEREL — Claro! Desde que eu seja o único candidato.
(Charge de Augusto Rodrigues — Distribuid aa pela AGENCIA MERIDIONAL!

C O N V I T E
Cele-uina Salem

— MISSA DE 7° DIA —
Emilio Salem, Antonieta Salem Silva. Carlos Silva e 

Marta Salem convidam seus p arentes e amigos pára -assis- 
rrem a Missa de 7o dia que ptandam celebrar amanhã. 2P 
do corrente as 6 horas, na Catedral, por alma de sua ines
quecível mãe e sogra, falecida na cidade de Mossoró, no dia 
23 deste. Confessam-se desde já, agradecidos.

Informações . uteís
EARMACIA8 DE PLANTAO

Farmacia Maia, á praça Se
te de Setembro — Cidade Alta.

Farmacia dos Pobres, á rua 
Presidente Bandeira — Alecrim 
FILMES DO DIA:

RIO GRANDE — A’s 15,3* 
20 horas — “Um Sonho e 

Uma Canção'’ , uma grande 
produção.

Preço: Cr4> 7,20,
REX — A s 15.30 e 19.45 — 

“ Obrigado, Doutor” , -uma gran 
le produção nacional de gran-

de aceitação, com Rodolfo 
Maver e Hebe Guimarães.

Faleceu o príncipe 
Augusto Guilherme
da Prússia
FRANCFORT. 28 (UP) — 

A Agencia alemão Dena in
forma que o principe Au
gusto Guilherme da Prússia, 
faleceu 6a feira ultima 
num hospital de Stuttgart. 
aos setenta anos. .

Professor Coê-  
iho e Souza

No dia 15 de fevereiro do 
ano de 1949, desapareceu do 
numero dos vivos a f ’gura im
pressionante de lutador, de 
sabio e de mestre que foi em 
vida Augusto Coêlho e Souza. 
Teve sua existência toda de
votada a difundir no Brasil i 
ciência odontologiea. A odon 
tologia no Brasil deve-lhe to 
do o conceito de que gósa e i 
su-a projeção no cenário brasi 
leiro.

o Estado Novo, um 
decreto punha em 
de condiç tes aos 

dentistas todos os 
existentes no Bra-

MOORE VlcCüRiYIACK

“MORMACKITE” Esperado a 5 de Abril, receberá car
gas para Nova York

PRÓXIMAS SAÍDAS DOS F.STADOS UNIDOS
‘ÃiGRMACREED” Sairá de Nova York a 27 de Março 
• MORMACLARK” Sairá ue Nova York a 8 de Abril 
“ MORMACTERN” Sairá de Nova York a 22 de Abril

0  Klaiâ informações com
MUÜHf M c C O M C K  iüMÈtcfci) 1  A.
R E C IF E  - S Ã O  L U IZ  -  B A H IA  R IO  - 
& AÜ TO S - B E L E M  -  S Ã O  P A U L O  
NÃTÃL; Ru« Frei Miguelinho, 14

R U Y  M O R E IR A  P A IV A
rüNKS 1HI • l**a -  CAIXA POSTAL N

P R E S ID Ê N C IA  D A  R E P U B LIC A
Instituto Brasileiro de Geografia c Estatística

Inspetoria Regional de Estatística Municipal

PROVA DE HABILITAÇÃO PARA  
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Para conhecimento dos interessados, torno público que, nas 
Provas de Auxiliai de Escritório, realizadas nesta Inspetoria, fu
ram classificados os seguintes candidatos:

Classificação N o m e Grau Final

l.o Hamilton Passos de Oliveira .. .. 83.9

2.V—  —; •éfeniar A raújo............................. 79.1

3.° . Cio\ is Gomes de Oliveira .. .. 70.3

4.0 Maiia Helena de Souza............ 66

5.° José Ribeiro Viana..................... 63.7
6.0 Alba Barbosa da S ilv a ............. 59.8

7.o Ana Zélía de Medeiros............. 55.8
8.o Geraldo dos Santos................... 55.2

9.° Severina Porpino D ia s ............. 54.4

ÍOP Nicelia de Albuquerque Mélo .. 54.3

10.° Herith Alves Correia................. 54.3
12° Marísia Eugênio de Almeida . .. 54,1

13.° Maria Francisc-a Tereza de Oliveira 51.6

14° João Batista Cavalcanti Néto .. 51.4
15.o I José de Carvalho Costa............

; 50
15P Maria Eunice de Vasconcelos .. 50

A partir de amanhã (28-3-49) será dada vista das provas, na 
séde desta repartição — Avenida Junqueira Aires, n.” 393 — . pe
lo prazo de seis (6) dias, a quantos o solicitarem, classificados ou 
n*o, para fins de direito.

Natal, 26 de Marco de 1949
b  \  J oã o  V ie ir a  L o p e s

Insp. Regiohal

BRUÇOS QUE LLVIRfli TOUELiBRS

SUPERISTRUTURAS TÍPICAS
A çjranda tonelagem das modernos veículos de 
ctíiqb ou transporte coletivo exige dos Postos 
de Serviço, Garage e Empresas de Transportes, 
instalações adequadas para prestarem serviço 
eliciente. Para auxiliá-lo u resolver esse proble- 
ma qua o preocupo, apresentamos
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E q u i p a m e n t o s

VSSIlíQtííS dss «uvas eiemdores

V í& yn/e
• Dispôiiitvo dt- çjuius para fevitar 
cnjwjinbramtTiiío dos pistões.
• Cilintiros e pistões de tubo de aço intei iço e sem costura.
• cobreposta de aço e gacheta la- kminada para impedir a emrada deareia e dc agua proveniente da lavagem des veículos.
• 6 agora as famosas gachetas ''Divisa de Sargento" paro vedação do oleo, de grande durabilidade, e cuja -emoção e substituição se pode, no entanto, fazer em poucos minutos.

E L E V A D O R E S

HIDRÁULICOS

DE 2 PISiÕES PARA 
10 TONELADAS, 

COM OS MAIS . 
RECtNTES APER
FEIÇOAMENTOS 

TÉCNICOS.

d o  B r a s i l  S .  A .

MATRIZ: kun dos Marrecas, 21 - Rio d. Junàiro - End* Telegráfico: "Woynoil"

-------------------------  — M .M A R T IN S  &  C I A . ------

End. Tc
A v .  l a v a r e s  L i r a ,  5 7 - C x .  Postal  7 9
LUZO Telzfor.e: 1200 NArAL — Rio Grande do Norte

-!• '«* '•* *;• í (j

*
*

Avenida Deofjoro. 635 —  Fone: 1531 
-------  HOJE -------

Matinée ás 15,30 —  Soirée ás 20 horas

Um sonho e uma
com DENNIS MORGAN e JACK CARSON

Uma festa de sons, romance e fantasia em tecnicolor.

cançao

-------  Amanhã ás 20 horas ------
No Palco —  PEDRO VARGAS
Na Téla —  NUNCA ME DIGAS ADEUS
com Erròl Flvnn, Eleonor Parker e Patt Brady

-------A partir de quintarfeira--------
A C A M  I N H O D O R I O

c o m  B in g  C r o s b y ,  B o b  I I o p c  e

\

$ *

D o r o t l iy  L a m o u r

Durante 
aviltante 
igualdade 
ç.irurgices 
c-harlatães 
sil.

O bravo mestre, o provecto 
professor, o autor da enciclo 
ped a odontologiea, possuidor 
rle varois títulos honoriíicos de 
qtasi todas asssoeiaç .es da 
ilasse no Brasil e no extran- 
ge ro. se insurgiu contra o re- 
ando decreto atentatório aos 

direitos sagrados de toda v 
elas/e 1 odontologiea brasile ra.

Moviir.entou em todo Brasil 
formidável campanha contia o 
•aco inconc-iente da ditadura o 
se não saiu vencedor o bravo 
o destin do mestre, ao menos 
soube rmpôr á nação um res
peito, uma auréola de valor á 
classe malsinada pela prapo 
tenc a. Hoje, os charlatão-' 
oficializados estão desapare
cendo por não poderem acom
panhar o desenvolvhrento ca 
da vez maior da odontologia.

CoêHib e Souza foi portanto 
um precursor e um sustenta- 
cnlo da cultura odontologiea 
brasilera. De simples tiraden- 
ês do pns-ado, o dentista lio- 

dierno terr.' um campo de ação 
muito mais vasto, sabido que 
as infecções dentarias exercem 
nos domínios do metabolismo 
;;eral, na hematologia, em va
rias funções glandulares e mui, 
prlncij alvnente no metabolismo 
calcico lypercusá es intensas e 
decisivas. O mestre insupei a- 
vel, c-uja lacuna aberta muito 
difícil será de ser preenchida, 
costumava em suas memorá
veis liçõés dizer: “ Não é pos
sível ser hoje um bom dentis
ta sem ser um bom medico” . 
Razão de sobra tinha o gran
de me tro pois que a infecção 
dentaria, cujo principal agen
te mierobiano é o estreptoco- 
co pode causar transtornos 
patologicos não só aos orgãos 
anexos aos dentes, como tei 
repercussão nos aparelhos <■ 
sistemas do coiqio humano. J : 
se tem abundantemente cons
tatado que nevralgias, artropa- 
tias. sindromes simpáticos te- 

umentares, lesões oculares, 
les.fcs no esto.rago, e lesões 
no aparelho auditivo têm. no 
fcco dentário, a sua origem.

Ao insigne mestre se deve 
portanto o conceito e o va or 
cientifico que se presta e que 
se deve ao eirurgião-dentista 
brasileho.

Coêiho e Souza desapareceu 
após ter cumprido uma fum ão 
social patriotica e humana.

Coêlho e Souza, espiritual- 
mente, porem, não morreu, 
porque está redivivo na cons
ciência de todo profissional. 
Ele foi sem favor o Fauchard 
brasileiro da odontolog a.

Em cada Faculdade, em ca 
da Associação da classe, deve
ria ser feita a aposição de seu 
retrato como um simbolo de 
fé. como guia ás novas gera
ções de novos dentistas. Sua 
bagagem cientifica ai fica. E’ 
o seu propr o monumento, er- 
girdo com a força poderosa da 
sua sobeibn inteligência, com 
abnegação, com altruísmo, ern 
nome da ciência, pelo beui do 
povo, pelo Brasil.

Preço: Cr$ C.00.
S. LTJIS—A’s 15.30 e 19,45— 

‘Ana e o Rei de Sião” , com 
Linda Dáinell, Rex HaiTÍson e 
Irene Dunne.

Preço: Crà fi,00.
ALECRIM — 15.30 e 19,45 —

‘O Medico Prisioneiro”, e o 
seriado “O Fantasma” .

S. PEDRO — 15.30 e 
“ O Mágico Amador” , e o se
riado "O Terror dos Mares” .

POPULAR 15,30 e-19,311— 
“ Adorável Engano”, policial, 
c a 1“ serie de “ Flecha Negra” 
PAGAMENTO NO TESOURO 

FEDERAL.
O Tesouro Federal pagou

hoje:
Pessoa! Titulado e Mensa- 

lista dos M nípterios da Agri- 
cu.tura, Just ça, Trabalho v 
Poder Judiciário.

ragara ar.ianna:
Diaristas de todos os Minis

térios .
PAGAMENTOS DAGUA

A Repartição de Saneamen
to de Natal, está avisando que 
a partir do dia Io de abril pro- 
ximo. começarão as cobranças 
das Taxas Dagua e Esgotos, 
referentes ao trimestre de ja
neiro a marco.
TELEGRAMAS RETIDOS:

Encontram-se retidos os se
guintes telegramas na Dire
toria dos Còrreios e Telegra 
tos:

Amauri Bezerra. Padre Pin
to 617; Dárquinha Varela, 
Princesa lzabel 623; Edson; 
Joandra, Dr. Barata 232; Ma
tai azzo; João Laurmdo, Rua 
Mipibu’ ; Aspirante FranciscQ 
Faco; Aldai Siqueira, Ay Deo. 
iloro 150; Antonio Lins Leilào; 
Beir.eia Luiz; 653 Bolivar Car
doso, Base Aérea; Cicero de 
Lima; Ce ina; Iram; José Max, 
Felipe Calharão; Josefina Re
gula, Rua Amime 861; Jaime 
Fonseca, Rua Maxarangfape 
837; José Lopes. São João 59, 
Rocas; Métroeeg para Mozart; 
Maria Augusta. Av. Rio Bran
co 667; Mota, Bordo Duque de 
Caxias; Napoleio Santos, Av. 
Getulio Vargas 592; Oscar Ni- 
c.olau, Pensão Santo Antonio; 
Pasto; Roqüe Bagé; Urgente 
Silgito;- Signatários telegrama 
408300; Urgente Tesouro; Val- 
rioniar Monte:rq, Navio Du
que de Caxias. •

Decidido Portugal a 
participar do Pacto 
do Atlantco
LISBOA, 26 (UP) — Fon

tes fidedignas anunciaram ht> 
je que o governo de Portugal 
está decidido a particjpar do 
Pacto do Atlântico Norte 
sejam quais forem as obje- 
ções da Espanha. Acrescen
taram que a resposta do go
verno português ao nortéra- 
merícano, a êsse respeito, de
verá ser enviadn nos próxi
mos dias.

. ., -o!) á& -S

que afugentam mosqui
tos, muriçocas ou per- 
nilongos, borrachudos e 

outros insetos !

* v '  J
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A Republica da...
(Conclusão da 2a. pag.)

rés onde estão. E '"tudo vai bem 
ctmosco, porque gostamos dis
to aqui, apesar da violência, do 
perigo e do pecado.

Apa.-Vamos que por mais cui- 
dadò que; tenha Don Juan na 
escolha dos seus cidadãos, há j 
c.c haver, alguém que queira 

,ser Pçesic êqie e alguém que

CRIME E CASTIGO
Slade, 0 Rei Do Tiro Ao Alvo -Capitulo VI

qutqru sei ciieíe eia oposição.
líuer- i U hAlguém . mveritará um meio de 

acumulai- dinheiro existente no 
mcrçobo e fará os outros, pa- 

J i A l g u é m  pega- ■ 
ra mais peixe cio cjue os outros 
jg inventará -rêdes e anzóis para

jar cardumes inteiros. Joana, 
tmada por Jorge, preferirá Jo

sé, e-Joüé amado por Marte, 
corieíá .ila fa <& ;b: aços de Joa- 
ita e o tempo ficará quente. 
Com tais coisas a perturbar-lhes 
as cabeças, haverá necessidade 
de uma policia. E ainda que tu
do corra como Don Juan espe
ra? podo ser qtie um ou dois,se 
abogreçam na- ilha, construam 
um bote. peçam passagem a um 
navio que anda pelas imedia
ções e cheguem a Nova Ycvlc, 
Londres ou Moscou, de lá vol
tando com um navio de guer
ra ou, um grupo de agitadores 
comunistas bem armados.

Não me pergitem, porque, mas 
os homens não gostam cio céu 
na terra. A Utopia é uma vi
são do céu. Mas mesmo oy que 
mais firmemente acreditam no 
céu depois da morte raramente 
desejam morrer-.-

Associação Odonto= 
lógica do Rio Grau= 
de do Norte

Da ordem do Br. Presiden
te da Associação Odontologi- 
ca do Rio Grande do Norte, 
estão conviòudos tds cs ci
rurgiões" dentistas da capi
tal pará unia reunião extra
ordinária que ssrá realizada 
quinta-feira, 31 do corrente 
em sua séde social, sita na 
avenida Rio Branco, 554. Io 
ás 20 horas. Nesta reunião 
serão tratados - assuntos de 
real importância, dentre os 

quais o IV Congresso Odo ito- 
logico Brasileiro, a se - reali- 
fádd em Recife, no proximo 
mês de Julho.
José Dantas Cavalcanti C.D >

Io Secretario Interino

LEIAM  O 
j “ Diário de Natal”

C A S A S
das, 116, 2o andar, Edifício 
Progresso. Tratar no Banco 
do Povo S A, nesta.

CASA A VENDA 
VENDE-SE uma otima ca

sa, situada no aprazível bair
ro do Tirol, á Rua Açu’, 559. 

Tratar na mesma.

D I V E R S O S

jVENDEM-SE 1 íadir» Phi
lips. (* valvuías por CríS.......
1.600 00; 1 bicicleta Royal, *e- 
mi-nova, pneus balão pbr Cr>ALUGA-SE a casa na praia 

de Are:a Preta, de proprieda- j 1.500,00.
de do des. Floriano Cavalcan- j Vêr e tratar no Studio C#»-

Le-ti. onde funcionou o Bar 
blon.

Tratar com Madruga na Ca- , 
mora Municipal.

ia, á Rua Presidente Bandei-
ía, 41.0 — Alecrim.

ALUGAM-SE duas conforta
reis .- alas sei vindo para con- 

jSultorios, escritórios degrepie- 
sentaçíes, á Rua Ulisses Cal-

A I E N Ç Ã O
Vende-se uíha gftãiíeira tipo 

Frigidaire cqm, 41 2 pés, em 
perfeito funcionamento.

A tratar com Jayn-.e Ivreimer 
na. Loja 4 .40Q.

Sindicato dos Empregados no Comercio 
no Estado do Rio Grande do Norte

SEDE — RUA JOAO PESSOA, 116 — 1° ANDAR — NATAL
RIO GRANDE DO NORTE

ImpÔsto.Simlic.i! do exercício dc 1949
Pelo presente edital am convidados todos os Senho

res empregadores compreendidos n-as seguintes categorias: 
tecidos, ferragens* e c-ir. as em grosso e á varejo, repre

sentações. bebidas, e fun:..," perfumarias, armarinhos, secçõcs 
Ge molhados emprazas de minério c combustíveis minerais, 
viajantes vendedores do comercio e práticos de farmacia, 
etc., a recolherem no pr l im.o mês de Abril, as Agencias do 
Panco do Brasil S A, o L.1POSTO SINDICAL, que será 
descontado da .folha de pagamento do corrente mês do 
Março. devido pelos sclu empregados no preseníé exercício 
e 1949 á este Sindicato, devidamente conhecido com base 
territorial pm todo o Estado do Rio Grande do Norte, pelo 
'Ministério do Trabalho, Industria e Comercio.

-Em face do que estabelece o art. 580 e o paragrafo pri
meiro do art. 582 ,da Consolidação das Leis do Trabalho o 
calculo para o flc-sconto dc Imposto deve ser feito sobre 1,25 
(um e vinle ê t-ineo avos .ou seja; divisão do salario do em. 
pregado rr.ensalista por 2> dias.
........  ;  : E X E M P L O ;

Sàlaric Mensal: 509 00 
Imposto: 20,00
Formula
(500,00

oorervacia

25
2 0,0 0?

i a  L i H o s s o r o
(Conclusão da ultima pagina
Fortaleza. O problema da e- 
nerria eleírica é dos mai-j- 
res- dat cidade e uma vez re
solvido espera-s 
senvolviménto
local.

■ , . ... . m senso
d-a

O Brasil teve a triste prima
zia na declaração difamante <;o 
líder cio seu Partido Comuni - 

novo de- Jt-t de que nâó lutaria contra a 
mdustria j Bussia. na hipótese cie nos ve -

BATALHA DA AGUA

Foram iniciados os vérti
ces de construção ue mais 
úm chaíariz, agora servindo 
a Baixiftha, um dos mais po
pulosos bairros da cjckide. 
Òs trabalhes estão senu., 
realizados em ecoperação en- 
t;e a Prefeitura é a Diocese

guerra

lecais; Será esse mais um fc-i-

mas envoividos numa 
com esse país.

De fato. o senhor Luís Cai loa 
Pi-esfes. há precisamente tres 
anos, fez -essa insólita afirmati
va perante grande publico e in
timado Jk iepctí-la na -A.-.sem- 
bléia Coiístitúinie, não duvidou 
-fazê-lo. Mais tarae, em oração 
pronunciaria no Sanado, cie no
vo assegurou a nação brasilei
ra cie que feria cie enfrentá-lo, 
a ele e a seus con  eligionários,

vanço r.o sentido de Vencer 
a chamada datógua na cidade, 
sabendo-se que o enafariz 
recentemente inaugurado no 
campo de aviação esta distri
buindo jnteirarnente grátis 
eevea de 40 mil litros do pre
cioso liquido ú" população po
bre. .

metesse a lutar contia a

PATROL ADQUIRIDA

Para cvitgr a cobrança cm juizo do imposto Sindical de 
1947 e 1948 què deixou de ser efetuada no prazo legal, o 
Sindicato chama a atenção dos senhores empregadores pa
ra o que estabelece o art. 600, da Consolidação das Leis do 
Trabalho :j.tie determina seja acrescido da multa de 10rí 
(10 por cento) o pagamento do imposto não recolhido no 
prazo legal.

A Prefeitura de Mossoró 
adquiriu por compra uma 
moderna maquina “Patrol” 
destinada a reparos e prepa
ração das rodovias do muni
cípio. A comuna de Mossoró, 
.('is mais importantes e ter» 

i rltorialrr.ente a maior do Es-

ínumeros

Na sede clestc Sindicato, á .Rua João Pessoa. 116-1° an- j tado, possui apenas 500 kms. 
dar, estão sen^o distribuídas Guias para-o recolhimento do dc estradas carroçaveis, -qu: 
impesío Sindical em todo o Estado do Rio Grande.do Nòr- 
tp, a.s 19 ás 21 hras.

Natal, 14 de Março Õ2 1949.
Caries Vieira de Andrade Serrano — Secretario

ligam a sáds aos 
nuêleos rurais

U.i.ão Soviética.
A.-.-iinS :ião podería constituir 

surpresa para nós a aluai on
da cie. declarações dos licleres 
vermelhos europeus e america
nos.’ no sentido de que se a- 
çham çecidiaos a trair as suas 
paí; .as, em proveito da Rússia 
e a receber os cxércu.os sovié
ticos, não- corno invasores, ma., 
como investidos de u:r.a ntissãc 
dc liberdade.

Ninguém ignora que palavra : 
-dessa natureza não são pronuu- 
ciacids pelo livre alvedrio dos 
chefes comunistas. Se vem a 
publico, fazer declarações dc to- 
manha gravidade, é que isso o- 
biedece a um interesse político.

um espirito de previsão que 
países muito mais amadurçei- 
uos politicamente, como é o ca
so da França, por exemplo, so- 
meníe agora começam a imitar, 
ãíu.íu antes que os vermelhos 
ivessern tempo de coordenar 

livremcr.tfe as suas forças, a 
fim "de efetivar a ameaça con
tida nas enfaücas declarações 
do senhor Prestes, puzemos o 
partido fora da lei. como uma 
organização anti-nacional, e an
ti-americana, eliminamos das 
câmaras legislativas os seus re- 
presentaute- e neutralizamos, 
pelo menos em parte, os per A 
gs:, dessa quinta coluna.

b ii B A R  B O L E R O

Vende=£€ este Bar, instalado na 
Avenida Rio Branco, 669, em frente 
ao Cinema Rux. Ótimo ponto para 
qualquer negocio.

Trãíajse no mesmo.

A V IS O  AO  P U B L IC O

' ' A direção da Estrada de Ferro Central do Rio Grande 
e,r, Norte, torna pubüro que, a partir de 30 do corrente o 
tVeçHo ItáyétanTa: a 1‘c dro Avelino será servido por 
mais-Hin trem mixto.

EDUCAÇÃO

Fr i inicíuda a construção 
da' escola rural de Serrote, 
que faz parte do primeiro 
grupo de quatro preòiõs es
colares que o govçrno federal 
está construindo no munio- 
;io, em cooperação com a 
preíeitqra mossoroense. Os 
demais prédios estão sendo 
cpnstrttjdcs em Sebastjano- 
polis, Earrinha e Pedrinhas. 
distritos do municioio.
CENA DE SAN GU E............

que não é dos seus «'paríítio.s.
pias oa Uniãp Soviética, á qua!
fç acha ■n, v.-iculaáos em.atxlu-
de df* i lteira servidão

Nesi.e momento, as maii.-fe.s-
tações de lideres como Mau. -
ce Thor cz. secretario gc.al i i
Paitido Cqmuiurla Francês e
Palm ira Togjiai . *quc tjj.n
mesma posição no Pa/iid.) C j -

CENA DE SANGUE

Àleny das séaur.çbis 
-Vss ouajdas feiras regr- 
rfíuo o tiorário doa diáe

e sextas-feiras o MJt-5 trafegará 
■ssunclo. nos dias imediatos obede- 
..upracitados e sob prefixo M R-6.

Em frente á sede do Clu
be Ipiranga empenharam-se 
em luta corporal, em dias 
desta semana, Andrônico Fer 
rçira de Souza e Antonia OIí 
veira "vulgo “Toinho” Dia
bo” . Motivos futeis. origina
ram a altercação, que termi
nou ccm Toinho Diabo produ
zindo 'profundos golpes com 
um caco de copo no, rr.sto do 
Andrônico. A vitima foi me
dicada no Hospital de Caii-

aiyntsia Italiano, adquirem, um 
•onttdo que não pode ser deg- 
piezad.o pela opi.i ão publica

Agora, o governo francês es- 
'á seguindo a nossa lição, em
bora de maneira ainda timorata 
o é de esperar que outros go
vernos se acautelem a tempo 
de Impedir que cs traidores 
cónsuVnem a prometida felonia.

Os partidos comunistas cons- 
lltuem a primeira força de cho
que, 11a execução dos planos 
fraçaios pelo Polirburo, a fim 
de pái allzar a defesa dos países 
que a Uiuão Soviética tenciona 

tacar. Será logico aguardar a 
guerra para agir conira eles. 
quando possivelmeitte j4 _ terão 
■ iesempenhado o papel que o 
Cominform lhes designou?

E Vidente mente, se alguma 
ve: a Europa teve motivos pa
ra cilrvarse ante o Brasil, é a- 
gyra. quando os governos das 
democracias ocidentais se pre
miram paia seguir o mesmo ca
minho q!-ie cauteíòsamente tri
lhamos. numa política de bom 
senso c previsão, quando eles 

os a.nua entretiiiham a ilu- 
10  de pctlei em boa harmonia 

colaboração , com os totalita- 
ios vermelhos.

— — — — —^_____!

I _

uaiversal. con ;ü uicLi Ce ce que
n Russia esíá mob i liz a iK lo os
elenien-L O S cte que <1 spõe. em
cada país, para a eventualida-
:ip de um choque com as po-
LeuClas ocidonita:s.

Qiiajudo O fenhor Prestes as-
severoui audac iosanumtc que ja-
rnaís li itaria contra o Exercito
Véime)ho; ao qual ergueu vi-
vas ]ior ocasião de um eomiçio 
na praçá de esportes cie São 
Januario. o objetivo, dos que 
lhes ordenaram que dessa cão 
vergonhosa prova ae subservi
ência, era • advertir os Estados 
Unidos de que não poderíam 
contar com a unanimidade do 
povo brasileiro e>, da própria 
America- cio Sul. quando tives
se de oíexeeer resiíençia arma
ria ao plano cie conquista rnun- 
clíq) concebido polo Politburo.

Felizrnente o Brasil mostrou 
em cace «a ameaça vermelha

Ouçam ZYB-5 
Radio Potí

i

rrtüs-ris e m osqu itos!

Os mosquitos e moscas 
moKcrn, instemaneamen- 
te, sob a eficiente pulve
rização do FLIT, que mata, 
de frdo as baratas * 

caseiros.

ARDIL DE M U LH ER
Forjou uma carta em no- 
mede um a m i g o  para pro
vocar ciúme ao marido
RIO (Meiidional) — Casa

da há pouco tempo, Altaiza 
Pacheco cia Cniz, de 21 anos, e 
moradora á rua João Batista, 
78, em São Gonçalo, julga-se 
desprezada pelo marido. Be
nedito Pacheco da Cruz. de 2-1 
anos, com quem; vem tendo al
gumas íusgas, ultiniamcnte. 
E decidiu cia provocar ciuir.c-t 
ao esposo. Pensou e:n muito' 
proce sos, c por f  m, lhe veio. 
a idéia: forjar uma cax-ta amo
rosa e romantica de um conhe
cido de Eenedito. Is ô despei
taria os sentimentos de se.i 
companheiro, provando que ela 
era querida por alguém e que

Inauguração do no
vo trecho eletrifica' 
do da ferrovia de 

Barra do Pirai

clc tive sc cuidado com a sua 
jovem c simpática esposa. 
Não avaliando as consfequen 
c'as, Altaiza assim o fez: es
creveu uma bela c-artinha para 
ela mesma, assinando o r.o.u 
de Nilson deixando a miss v.t
em determinado lugar de su» 
residência, a fim de ser- enco.-i 
trada» logo por Benedito. E 
isto aconteceu. Acontece -qu* 
Nilson ex ste e ó amigo do ca
sal.
AGREDIDO BELO \MIGO

SEM SABER A CAUSA
O “ outro” oue Altaiza ut 

iizou para, provocar o mando 
c Nissan Melchior Gonçalves, 
de 2 2  anos. e residente á tr* -
ves-'a Silva Jardim n° 130, >.i-

RIO, 28 (Meridional j..'— O 
presidente Dutra inaugurar, 
terça-feira próxima, dia 23 
o novo trecho eletrificado da 
estrada de íapro através da 
Serra do Mar. em Barra do 
PJrai.

Essa cidade é, aliás, u:r. 
dos mais importantes entrei» 
eamentos da Central .do Bra
sil. O governador do Estodo 
do Rio sv. M&cedo Soarr--:. 
cíerecerá um almoço aò pre
sidente Dutra, após a inaugu
ração daquele trççho eletrifi
cado

Ne.es, naqueij municioio. O 
ardil, surtu efeito. Be.iedito 
vii ou v-xa feia e íoi logo to- 

i mar satbUaç3es com o amigo. 
£ apreendeu o- ontem, í\ noiti . 
ná.-áusia travessa nas proxi- 
mi.dados de sua residência, 
agredindo-o sc|n ma oie- cxpli • 
cactar-,

-Poçülares ftiterv ram, evi- 
.áílJ.o que a dula entre cie: 
pfossegtrlss®, sendo detidos, -i 
seguir, pela plobe a. No quar
to distrito, o sub-delegado Ale
xandre Felicio procurou e. cla-

MELODR. BANDEIRA DE
— Especialista —

Curso de apeifeiçoamento nos serviços de Proctologia do* 
Professores Pitanga Santos e Silvio dLAvila — Rio)
Clinicas e Operações das DOENÇAS ANO-RETATS

DOENÇAS

recer o fato.^
Altaiza aiÇ chaxadá, con 

fersou q,i.e fipra a. antera cia 
carta e que * assim procedera 
para piovoca í o marido ru-> 
estava se esquecendo dela.

Co;r. surpresa para a autor - 
dade, Nilson Mesmeritiu “cate
goricamente” Altaiza, dtacn 
do ser eie o autor da carta. E 
a teima continuou por algum 
tempo, até oue o sub-delegado 
Alexandre Felicio pfoeedes e 
um exame de caligrafia de ur.i 
e de outro, ap rando, por fim-, 
que a carta tora realmente e .- 
crita por Altaiza.

E a historia term nôu cota 
Nilson medicado no Pronto So- 
eoiro e Benedito autuado er« 
flagrante.

DO— Cura radical das HEMORROIDAS —
INTESTINO.

'Tratamento racional da PRISÃO DE VENTRE, diar- 
véas crônicas, coütc, etc.) — Reto-Sigmoidoseopia — Tra 
lamento das VARIZES (Veias dilatadas) — PARTOS. 

Doenças das Senhoras — Eletricidade Medica 
Consultorio: — Praça Augusto Severo, 250 — 1° Sa’a*- 

i 08, 109 e 110 — Fone 16-25 ..
Expediente — diariamente, de 2 ás 5 da tarde. 
Itetadeucia — Rua João Pessoa, 248 — Fone 1830.
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Crônica social
O PRECEITO DO DIA
PFNTES ESTRAGADOS

— •'•C*. dentes estragados, além 
t.tj determinarem mau hálito, 
réff.tjsesponsávcis por inúmeras 
perturba ces da saude. E’ 
pieçiso tratar dos dentes o 
ma s cedo possível.

Mande examinar seus den
tes nela menos duas vezes 
por ano. — SN ES.

AftiVEItfiAEiOS'
rípjE  -

Senho, c ■
Ve', .1 Tinoco, funcionário da 

Córítadcria Seccional da Casa 
. a; Moe,la, no Eio de Janeiro.

— Humberto Gonçalves Be- 
rerra, cjriixgião-dentista.

— Raimundo Bauhno de 
Souza, sub-cheíe do trafego 
da Cia. Força e Ljz Nordeste 
uo Brasil, nesta capital. 
■Senhoras

Atine Martins Campos, espo
ra do sr. Geraldo Campos, fun- 
e bnavi i do Instituto de Apo- 
scúladvua e Pensões dos Co
mereis», os.

atualmente incorporado á uos- 
sa Marinha de Guerra.

,5— José Aureliano do Nas
cimento. filho do sr. José Car
los do Nascimento, funcionário 
da'Panair do Brasil.
Senhoritas

Eél.a e Selia Santiago, filhas 
do sr. Sérgio Santiago, fun- 
•.lonario do Colégio Estadual 
o de sub. esposa d . Séíora Rar 
nros Santiago, professora do 
Grupo Escolar “ João Xiburcio'1 
desta capital.
Crianças

Eüzabeth Maria, fjlha do sr. 
Asuoirildo V o as. corretor nes
ta praça, e dc sua esposa d. 
Amei.a Veras.

— Carlos Alberto fiiho do 
sr. Epaminondas Oli' ■'ira de 
Brito, comerciante ne r pra
ça, e de sua «snesa d. i-xrlene 
áantiago de Brito.

— Hcletia Çitco Lima. espo 
sa 'do : . Nestor dos Santos
ijnia, advogado em nossos au
ditórios, presidente do Institu- 
t0 Histórico do Rio Grande do 
Norte e membro da Academia 
Noite Riogramlense de Letras.

CMafia de Lourdes Cabral 
esposa do sr. João Cabral Fi- 
íht). ifispelor do sal.

Helena Gurgel Guedes, 
esposa do sr. Jaime Fernandes 
Guedes,, residente no Distrito 
Federal.
' -— Aureu dc Brito, esposa do 

sr': Francisco de Brito, indus- 
tfial e proprietário nesta ca
pital .

— Olgã de Menezes Pastel, 
Osjosa do sr. José Pastel, sar
gento tia Policia Militar do 
Estado, v
; — Irene Ramos de Oliveira 
Costa, esposa do sr. Antonio 
Freire da Costa, funcionário 
da Deleguc:a Regional do Mi- 
•ntstério do Trabalho, uèste 
Estado.
Jovens
'ífoiliv Maurício de Macedo,

bem barbeado, 
aclamado/

Por mais delicada que 
seja a pele e forte 
que $eja a barba, suá 
satisfação será com
pleta, se usar as là- 
.minas.,Gillette Azul.

Gillette
v  ÃZUL

OR. JO Ã O  T IN O -  
CO F IL H O

MEDICO PARTEIRO 
Chefe da Clinica dc Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista cm Partos, Mo
léstias üc Senhoras, Diatermo 

Coagulação, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 
hora previamente marcada 

para senhoras 
Horário: Das 15,3(1 horas, 

diariamente
Vonsultorio: Edifício Rian —• 

Rua João PcsHoa 163 
Residência: Jnndiai 377 

Fone 14 lS

Brilhante vitoria do Seridó E. Clube
Escolhidos os 22 jogadores do 
Brasil ao Sul-Americano- - - -
Fraco  o tre ino  de o r t e m ^ V e n c e u  o q u a d ro  

B ra n co , por i x x ^ O s  elementos dispensados
RIO, 23 (Meridional) — j O ataque suplente, por sua 

Voltaram a treinar, ontem, J vez, mostrou mais' entendi-
no campo do BotofagopTns 
no campo do Botafogo os jo 
gadores selecionados para in
tegrar a representação bra
sileira qe tlisputará o , Sul- 
Americano de Futebol.

O ensaio, considerado de
cisivo, não correspondeu. O 
quadro Branco voltou a não 
convencer, embora vencedor 
por 2x1. O time Verde, em 
conjunto, atuou bem. melhor. 
Cs dois triângulos Barbosa, 
Augusto e Sampaio e Ernani 
Santos e Mauro se equivale
ram, enquanto a intermedia
ria dos Verdes, com Baucr, 
Rui e Bigode suplantou a dos 
Brancos, formada por Eli, 
Danilo e Noropha.

mento, se bem que como o
dos brancos falhasse nos ar
remates a gcal.

Os tentos foram marcados 
por intermédio de Otávio e 
Zizinho, para os Brancos, c 
Tesourinha para os verdes.

JOGADORES
DISPENSADOS

Após o treino dc ontem fo
ram dispensados os seguintes 
jogadores: Brandãosinho, Chi 
co, Braguinha, Paraguaio', 
Geninlio, Loonidas, Carlile e 
Castilho, este por doença. Pa 
ra substituir o goleiro do 
Fluminense foi convocado 
Osvaldo, do Bqtafogo.

Realizado ontem o Circuito da Gavea
Vários acidentes tiram q interesse da jgrande 

prova-Viloresi o vtncedor
RIO. 28 (Meridional) — 

Perante grande assistência 
fei disputado o Circuito da 
Gavea. a famosa prova do 
Trampolin do Dilabo, com o 
concurso de tres consagrados 
corredores italianos um por
tuguês e varies brasileiros. 
Devido a superioridade das 
rnacuin.is dos corredores ita
lianos bem como aos aciden
te: verificados a corrida per

deu na parle final, muito do 
interesse que vinha desper
tando. Logo no inicio o carro 
de Virollcsi considerado o 
maior volante do mundo 
chocou-se com o carro cie Cas 
sini, obrigando a ambos ao 
irem ao box. Em consequên
cia Virolesi ficou em quinto 
lugar. Na sexta volta Chico 
Landi, grande volante brasi
leiro, devido ter-se fundido

VARIAS ESPORTIVAS

com Biela. abandonou defini- 
íivamente a corrida ficando 
a disputa entre Ascari, que 
desde a primeira volta vinha 
se conservando ná dianteira 
e Farina, que 'era o segundo 
colocado, vindo Virolesi e-: 
terceiro.

Este imprimindo maior ve
locidade a seu carro conse
guiu pasar para o segundo 
lugar, bem distante entretan
to cie Ascari que vinha abso
luto em primeiro lugar.

OS JOGADORES
INSCRITOS
Os elementos designados 

por Flavio Costa para inte
grar o selecionado brasileiro 
ao sul-americano foram os 
seguintes:

Goleiros — Barbosa e Os
valdo

Zagueiros — Augusto, Wil 
son, Santos e Mauro.

Médios direitos — Eauer c 
Eli

Centro-Medios Danilo c 
Rui

Médios esquerdos — Noro
nha e Bigode

Extremas direitas — Cláu
dio e Tesourinha

Meias-direitas — Ademir 
e Zizinho

Centro uvantes — Otávio c 
Nininho

Meias-esquerdas — Jair c 
Orlando

Extremas esquerdas — Si- 
mão e Canhotinhò.
TREINO SECRETO. QUAR

TA FEIRA
Quarta-feira o selecionado 

treinará no campo do Vasco 
com portões fechados. Será o 
ensaio linal e dele apenas 
participarão os 22 jogadores 
inscritos no Campeonato!

Derrotado, ontem, o 
Atlético, por dois a um
Impressionante atração do quadro 
seridoense-Piloto, o maior joga

dor em campo
O nosso puklico esporti

vo está mesmo saudoso dc 
fuetebol. A prova íivcxo-la 
ontem, no estádio Juvenal 
Lamartine, cujas dependên
cias estavam apinhadas. E’ 

verdade que o quadro do Sqri 
dó Esporte Clube vinha pre
cedido de fama más isto não 
seria bastante pai o moviir.cn 
tar, como aconteceu, uma 
grande nossa dc hmoedores. 
Cs natalenses, como todo 
brasileiro moctra assim, que 
gosta de futebol. E pode-se: 
djzcr que a exibição de on
tem agradou. Os conjuntos 
do Atlético c do Seridó Es
porte Clube fizeram uma boa 
partir j. Movimentada, Een: 

disputada. Repleta de lances 
interessantes, que fizeram vi
brar a assistência.

. . Segundo informou o sr. Ce
lestino Mibelli, os “scratch- 
raen” uruguaios deverão es
tar no Rio na próxima quar
ta feira, á tarde.

— Chcgóu á capital do pais 
j  superintendente da Fede
ração Uruguaia de Football, 
i r .  Celestino Mibilii.

Ouvido pela reportagem, o 
veterano desportista e su
pervisor técnico daquela en- 
' idade oriental, salientando 
as esforços feitos para que os 
uruguaios não faltassem ao 
Sul-Americano, acentuou: ..

—  O ÍCotball uruguayo não 
çodia estar ausente, nessa 
festa do “ asociation” conti- 
rental.

«ri não chegou a um 
acordo com o Flamengo. Ap<: 
?ar chis excelentes condições 
que o rubro-negro lhe pro
pôs pura a reforma do con
trato, Jair recusou.

O Flamengo, segundo a- 
puramos, ofereceu a Jaim um 
contrato de um ou dois anos

era bases magníficas, isto é, 
o jogador receberia 110 mil 
e 5C0 cruzeiros por ano, sen
do que, fixos, 78 mii cruzei
ros e o restante distribuído 
em prêmios. Jair preferiu 
permanecer som contrato,, a- 
legando que as condições do 
Flamengo não satisfaziam as 
suas aspirações Ceníra-pôs 8 
mil cruzeiros mensais, fora 
os premies, e o vice-presi
dente rubro-r.egro iião acei
tou a contra-proposta, fixan
do-se na proposta oficiai do 
clube.

— O famofco zagueiro Au
gusto, acaba de firmar nove 
contrato com o Vasco da Ga
mo, por mais duas tempora
das. recebendo 110 mii cru
zeiros dc luvas.

— O 'Fluminense encami- 
nhou ao Conselho Nacional 
dc Desportos a informação th» 
verba suplementar votada 
pelo seu Conselho Dclibcrati 
vi» para a sficção de football 
proiisional verba esse dc 
Cr$ 278.980.00.

Na nona volta entretanto 
Ascari ao passar por Domin
gos Lopes qus vinha mais 
da uma volta atrazado, cho- 
cou-se centra o carro do mes
mo e capotou espetacular rr.en 
te, tendo Ascari sofrido fra
tura de uma costela e da ho- 
moplata, alem da escoriações 
diversas, sendo internado no 
Hospital Miguel Couto. Pas
sou então Viloresi pa. a, o 
primeiro posto, onde perma
neceu até o iir.al anesar de

ter parado dez segundos pa
ra mudar o oleo do carro. 
A classificação final foi a se
guinte: Viloresi, em primeiro 
lugar com o tempo de uma 
hora 57 minutos e 17 segun
dos; segundo Farina com uma 
hora, 57 minutos 59 segun
dos e tres décimos; em ter 
reiro o brasileiro Franrisco 
Marques e em quarto o brasi 
leiro Fontenelli.

Pala Leortidas sobre sua 
dispensa do selecionado

RIO, 28 < Meridional) 
Falando a reportagem sobre 
sua dispensa do selecionado, 
Loonidas.- disse: Quando fui 
convocado ostavo seria mente 
contundido e pedi varias ve
zes a dispensa, porem não 
me deram; fiquei bom c re
cuperei a minha forma anti
ga, c quando me encontrava 
animado por servir ao Brasil, 
recebo o noticia desagradá

vel da dispensa. Lamento 
profundamente, pois, podería 
ler sido dispensado quando 
rcalme.ntc não me encontrava 
em condições fisicas nem téc
nicas. ..Exigiram de mim um 
grande esforço e estou certo 
lo que correspondí. O meu 
grande desejo e a encerrar 
minha carreira como cam- 
peãy sul-americano, mas is
so não será possível” .

E s ta  semana a grande temporada 
do S p o rt Clube de Recite, em Natal
0  c a m p e ã o  p ern am bu can o  trará |suas equipes de futebol e
basquetebob-Domingo, encontro com o America no campo da F iD

A temporada pebolistica 
cão bem iniciada ontem terá 
prosseguimento, domingo, 
quando veremos, em Natal, 
o quadro do Esporte Clube 
do Recife, campeão de terra 
S mar de pernambuco.

O poderoso conjunto do 
Leão do Norte, numa unica 
exibição enfrentará, no está
dio Juvenal Lamartine, o es
quadrão do America, cam
peão da cidade. E' enorme o 
interesse cm torno desse 
match inter-estadual, espe
rando-se, deste modo. que o 
publico presente, no dia 3 de 
abril, á nossa principal praça 
de .desportos, será dos maio

res dos últimos tempes. Ali
ás, pela renda do intermuni- 
cipal de ontem não de es
perar outra coisa. E (/gora, 
principalmente, que estará 
em jogo o prestigio do fute
bol r.atalensé, d ente — po
de-se afirmar — da força 
maxima do “saccer” tíe per- 
nambuco.

ao Cesto, que a Federação 
Norte-Riograndense de Bas
quetebol promoverá com o 
concurso do clube de pernam 
bueo.

O quinteto do Esporte fará 
duas exibições, sento u pri
meira, sabado á noite, contra 
o selecionado, e a

TEMPORADA DF. 
BASQUETEBOL

Com a vinda do Esperte 
Clube do Recife terá também 
o ncrsso publico esportivo o 
ensejo dc assistir a urra bri
lhante temporada de Bola

no dia 4 d 
Santa Cruz 
Idade.

segunda, *oabril, frente 
.campeão ca ci-

TRE1NO DO CELECIONA- 
DO, AMANHÃ
Amanhã ás 19,30 horas, na

A direção técnica da Fe
deração convida todos os ele
mentos convocados para o en
saio dc amanhã, o qual será 
dirigido pelos esportistas 
Humberto Nesi e Ciro Gomes 
árbitros designados oficial
mente pela FNB para a tem 
corada pernambucana. 
REUNIÃO DA FNB

.. Está convocada para ama
nhã, ás 19 horas, na sede da 
AABB, uma reunião da dire
toria da Federanão Norte- 
Riograndense Be Basquetebol, 

quadra da AABB treinará o ] O presidente, sr. 'Carlos 
selecionado para o seu com- j Silva, pede o comparecimen-

A equipe dos “seridoêr.ses'
brilhou nos gramados na a «lenses, conquistando um; 
justa e telisxma vitoria pe 
la contagem de 2x1. Na pri 
rneira fase, o Atlético tcyt 
vantagem no marcador por 
-im tento a zero. O quadro 
visitante iniciou a luta de- 
: ambientado e indeciso. E as 
sim. decorridos cinco minu
tos,- Perequetó. apanhando z 
bola r.o grande are a, co.mple. 
.amente livre, marcou o goa) 
que seria o unieo dos rubro-
negros: Depois do tento, o: «
“matuts” foram se articulem 
do até a realização de um tra 
calho firme e produtivo. /  
icíesa. então, reintegrava-st 
na sua verdadeira sitiiaçãc 
mulando as investidas sdve 
sarias eu o ataque, onde dc 
minava a figura e:pe'aaula 
Je Piloto, conduzia perig. ta 
rente as manobras de n:anel 
ra a levar o .pânico, muita 
vezes, á meta dc Brigido. /  
despeito disto, porem, o pia 
card, no primeiro tempo, mai 
teve-se de 1x0. A cor.dute 
entretanto, no gramado fora 
igual. E a fase complementas 
apresentava-se mais <>if iri 
para os atleticanos, com o. 
visitantes atacando a barr 
que dá para o pertão de cr. 
Irada.

promísso eeni o Esperte. 1 to de todos os diretores.

De fato, o Seridó no pe rio, 
do final apareceu mais a 

gressivo, mas cheio do entu 
si .tsmo, dominando bem a: 
ações ao passo que o,e rubro 
negros se desentendiam nt 
campo para dar lugar, assim 
a um melhor desempenho dot 
visitantes. Nem a presenç 
de Renato chegou a influir 
para que o Atlético chegasse 
a se mostrar superior ao ad
versário. Os seridoenses jo
gavam como se estivefsom 
“em casa", sob o estimulo de 
uma grande torcida. E os na- 
:alenses souberam aplaudir 
os rapazes de Currais No
vo:, numa demonstração lou 
vavel de despprtivld nie.

Quando surgiu -o omp.-l:

naquela escapada sensaçionai 
de Patrocínio, acentuou-se, 
então, o interesse do publi
co e cios quadros em Juta. 
Ocorreram algumas jogadas 
notáveis', principalmeníe dos 
visitantes. Picto, cobrando 
um comer, marcou direto e 
2° goai do Seridó. 2x1 pura 
os visitantes, resultado que |

fletores. Um triunfo, indiscu
tível e merecidamente alcan
çado. A vitoria do entusiasmo 
c da mocidade!
O QÜADRO VENCEDOR

A turma do Seridó confir- 
tnou. o seu cartaz. Não apre
senta um futebol perfeito 
jogo elogiavel. destacando- 
se pelo entusiasmo o pelo es
pirito de luta de seus defen
sores. • : .

O triângulo linal eorreçov. 
indeciso, firmando-se quando 
apresentou sua amiga cqria- 
tituição: Duclu’, Cenema c 
Binoca. A intermediaria cuin 
briu bem a rua tarefa, apare
cendo Carvalho, como a Ji-1 
güra principal, Eloi, na po- 
àiçãtí ae medio esquerdo, foi 
mais eficient£í,e anulou bom 
o ponteiro Joca. Doca de
monstrou boas qualidades. Na 
linha dé frentè, Piloto este
ve insuperável, sendo mesmo 
o melhor jogador epr campo. 
Patrocínio não chegou a jo
gar como vimos muitas ve
zes. em Currais Novos, mar 
ainda assim impressionou 
bem. Toinho foi também um 
elemento valioso. Sobretudo 
quando passou para. a meia 
direita, indo Chaguinha nara 
a extrema. Este portou-se 
regularmente, Maçaroca na
da fez e Solon, seu substitu
to .ajudou bem o seu quadro. 
Bem avantajado fisicamente 
levava de rojão os seus an- 
versm-iT>s.‘ Quabi marca um 
tento.
OS VENCIDOS

O Atlético começou a par
tida dando a impressão de 
que iria golear o Seridó. Mas 
■a impressão se desfez logo, 
quando os visitantes se arti
cularam em campo e os lo
cais faziam tremendos esfor
ços para elevar a contagem 
de 1x0, estabelecida nos pri
meiros minutos da contenda, 
o que não conseguiram.

Na defesa quasi não ha no
mes a destacar. Tatá foi o me 
lhor do triângulo final. Bri- 
gido não poude evitar os dois 
tentos c fez boas defesas. E 
a linha media fracassou, 
mesmo çom Arljndo, Renato 
• Rcinaldu. No ataque, Tico 
: Pedro Humberto foram cs 
nelhores,
OS QUADROS

As duas equipes jogaram 
assim formadas:

SERIDÓ’ — Dudu’, Cene
ma e Eloi (Binoca; Carva
lho, Doca e Eloi (Bincca) 
(Solon e depois Chaguinhas) 
Chaguinhas (Toinho) Patro
cínio, Piloto e Toinho (So
lon.)

ATLÉTICO — Brigido, Ta
tá e Vingador; Jocn (Arltn- 
do e depois Reinaldo), Arlin 
do (Renato), e Bastos; Gil- 
vandro (Joca), Pedr.o Hum
berto,. Sélfes (Tico), . (Tico 
(Ariindo) e Perequetó (OU- 
vandiÓT. ”  r 
A ARBITRAGEM

Funcionou }ia arbihaqcfn 
o sr. João Atfioli, que se con 
duziu bem. ;

No pfióoeiro goal do Seri
dó, Patpqeinio nos pareceu 
em impedirrfento. Do lugar; 
porem,- onde'  se achava, r.ão 
poderia o ju^ estar certo da 
posição ilegal do atacante.
A PRELIMINAR 

No encontro preliminar, o
foi mantjdo até o final 
porfia sob a luz já dos

cia
re-

Riaehuelo venceu, o Mauá. pe
la contagem de 4x2.

A L V A M A R  FURTADO 
M E N D O N Ç A

A D V O G A D O

DE

Escritório — Avenida Duque dc Caxias, 110 — Edi
fício BILA — Io andar — Sala 107 — Fone, 1608

■



Ainda a composição da me
sa da Gamara Municipal---
Teria o P S )  aceito a formula udenista

Sabe-se ceutkiuam os enten-

D I Á R I O  D E  N A T A L
... ........................  ■ ■■ ■ ■ ..........' ■ ................................... ■ ■ ■ ..... ...  M -  ,

NATAL — Segunda-feira, *i8 de Marro de 1̂ 49

As Eleições Municipais Da Zona Oeste
O PSD elegeu 18 vereadores e 2 prefeitos e a Coligação conseguiu 1 pre
feitura e também 18 vereadores —  Os resultados em Mossoró, Apodí e 

Augusto Severo —  Em Caraú^as houve acordo
gunda de uma sécie de reportagens)

O Rio Grande d<Ç'"??ovíe com
preende seis zonas geográficas: 
Litoral e Mata. Agieste, Centro- 
Norte, Seçidó. Serrada e Ocsle. 
A zona litoral e mata é consti
tuída de 9 municípios. — Arès, 
Canguareiama. Cea> á Mirim, 
Goianinhà. Macaiba. Natal. Pa- 
uari. São José de Mipibú e Tou
ros.

A zona agreste compieende 8 
niuincipitvs: — Baixa Verde, No
va Cruz. Pa (ire Miguehnno. Pe
dro Velho. Santa Cruz. São 
Paulo do Potengi. São Tomé e 
Taipú. Na zona Centro-Norte 
estão encravados os municípios 
de Assú. Angicos. Areia Bran
ca. Itaretaiaa, Macau e Santa
na do Matos, num total de seis 
municípios.

O Sendo abrange Acarí, Cai-, 
có. Currais Novos, Florania. 
Jardim do Seridó. Jueurutú, 
Parelhas e Sena Negra do Nor
te. oito municípios ao todo. Es
tão incluídos na zoiia serrana. 
Alexandria, Luiz Gomes, Mar
tins. Paíú. Pau dos Ferros. Por- 
talegrè e São Miguel., seis mu-

A zona Oeste é composta cie 
quatro municípios: Apodí. Au
gusto Severo. Caraúbas e Mos
soró.

A Nova Organização Admi
nistrativa e Judiciaria do Esla- 
'do. votada ao apagar das luzes 
ca ulumn sessão legislativa oa 
Assembléia Estadual criou ou
tros municípios, cousa que já 
ios ocupamos no tempo opor

tuno. Como porem as eleições 
municipais de 21 de março o- 
correrant nos municípios ainda 
não desmembrados, vamos se
guir, corno zonas políticas as 
mesmas zonas geográficas de 
antes do desmembramento.

Estudaremos, hoje, as eleições 
munictpãis na zona oeste: —

Em Mossoró a Coligação ob
teve um total de 4.436 votos

Em Apodí os pessedistas ele
geram o prefeito pela maioria

enquanto o PSD obtinha 2 917. ide 398 votos, obtendo o seu ean-
Em Augusto Severo o PSD foi 
majoritário, obtendo 1.026 su
frágios contra 997 da Coligação. 
Em Apodí ainda o PSD íoi Vi
torioso: 1.126 contra 836. 
VEREA DO RE S

Em Mossoró a Coligação ele
geu 10 dos 16 vereadores da câ
mara municipal. O PSD elegeu 
6 vereadores. Em Apocií o PSD 
elegeu 6 vereadores, enquanto 
a Coligação elegeu 4. Em Au
gusto Severo o PSD conseguiu 
tambe.m eleger 6 vereadores e 
a Coligação 4.

Na zona oeste o PSD elegeu 
portanto 18 vereadores e a Co
ligação também 18.
VO TO S P A R A  PREFEITOS

Os votos da Coligação para 
preleito na zoha deste somam 
a 6 221) e ç>s cio Partido Social 
Demoéraífco a 3.206. uma vito- 
ua das Opos.ções, portanto, de 
1.022 votos.

A Coligação venceu as elei
ções pará a prefeitura de Mos
soró por 1.435 votos de maio
ria, pois obteve 4.427 votos e 
o candidato pessedista 2.992.

didato 1.183 votos enquanto o 
ria Coligação obtinha 785. O 
Partido Social Democrático foi 
também vitorioso em Augusto 
Severo por 15 votos. O candi
dato majoritário teve 1.031 vo
tos enquanto o derrotado con
seguiu 1.016.
DOMÍNIO p o l í t i c o

Vencendo em. Mossoró a Co
ligação domina politicamente 
4,078 quilòme.os quadrados e 
unia população oe 31.515 habi
tantes.

O PSD com as P efeituras de 
Apodí e Augusto Severo domi
na 3.700 km2 e uma popula
ção de 31.076 habitantes.

Os eleitores inscritos nesses 
municípios e os votantes são os 
seguintes:

MOSSORO'
Inscritos........................12.377
Votantes . . ‘ ..................  8.756

APODU
Inscritos . .. bt • v. .. 3.164
Votantes........................ 2 012

AUGUSTO SEVERO
Inscritos........................  2.75 C
Votantes ..................  2.278

Fatos Policiais
O louco sacudia pedra 

pelo muro do asilio
O LOUCO S A C U D IA  PEDRA 

iPEEO M U RO  DO ASILO
A’s 9 horãf-áa manhã de ho

je, foi dispertada a atenção do 
repórter por grande aglomera
ção nas proximidades do Ajilo 
cie Alienados.

Indagando ao» presentes, vie
mos a saber que Um ou mais

E X PE R IM E N TA N D O . A
A R M A  D ISPA RO U
Ontem, á noite, chegara ao 

Pronto Socorro, vincio da cida
de cie Currais Novos, José Teo- 
cíosio Nascimento, comerciante, 
apresentando ferimento por pro
jétil, na côxa direita.

Abordado pela reportagem.

di.Ttentos entre representantes 
do PSD, PSP e UÜN, no sen
tido de um acordo na compo
sição da mesa da lamaia Mu
nicipal, que dirigirá os traba
lhos disti íuio, cuja legi-latu- 
ra st inicia dia 1 cie abril pró- 
xino.

Acrescenta se que e PSD, 
agora detentor da bancária ma- 
joritaria, que inicialinente- exi- 
S a quatro lugares numa me-

Faltou luz, ontem, 
na cidade

Há um tnès que a Ciã' For- 
ça e Luz servia' a cidadertom 
bóa energia. Ontem à polte 
entretanto, verificou-se um 
decréscimo de mais’ dè 50% 
na voltagem normal, deixan
do sem luz alguns bairros 
da cidade.
■ Alguns dos nossos cinemas 
que não possuem energia pro 
pria tiveram suas projeções 
paralizadas por mais de 
meia hora.

Noticias de 
Mossoró
NOTICIAS DE INVERNO

Chegam noticias de copio- 
&3S1 chuvas caidas em varias 
pontos da zona oeste, notada- 
mente nos municípios servi
dos pela Estrada cie Ferro de 
Mossoró-Mumbuça.

LEGISLATIVO MUNICIPAL

O presidente f̂ca Camara. 
sr. Jorge Pinto, está publi
cando edital convocando o le
gislativo municipal para te
ma reunião extraordinária a 
se realizar no dia 31 do cor- 
rante. em comemoração á Pai
sagem dq primeiro aniversá
rio da atüál administração. O 
mesmo editai convoca os ve-, 
readores para unm reunião 
preparatória no dia 29 òo 
corrente, quando serão trata
dos assuntos referentes á 
constituição da mesa que de
verá presidir os trabalhos 
legislativos durante a próxi
ma reunião ordinária.

ADIDO NAVAL BRITÂNI
CO EM MOSSORO’

Viajando em avião espe
cial esteve em Mossoró v 
capitão B. J. Fisber. adido 
naval á embaixada britanica 
no Rio de Janeiro. Em com
panhia do prefeito Dix sept 
Rosado, o adido naval ’ visi
tou os parques salineiros de 
Mossoró e de Areia Branca. 
O itinerante prosseguiu no 
dia seguinte para o municí
pio de Macau.

Ira de sete, teria já aceito a 
formula uden sta, de dois lu
gares para cada um dos três 
partidos maiores, cedendo a 
vaga restante ao único repre
sentante populista da casa. As 
duas formuias apresentadas, a 
pessedista e a udenista. esta
vam acordes em ctder a presi 
deneia aos progressistas, re
conduzindo o sr. Olavo Galvâo. 
Consta, entretanto, que »ovo 
impasse surgiu, em vista da 
exigência de que o PSD se 
com prometa a ceder também 
dois i Miares aos minoritários 
nq futura mesa da Assembléia 
Estadual, quando esta iniciar 
a ievislai ur tg deste alio, a t de 
agosto.

Movimento 
no Pronto 
Socorro

Foram atendidas pelo Servi
ço de Pronto Socorro uo Hospi
tal Miguel Cypto, as seguintes 
pessoas:
01A 25:

ciJiiascj Julia da Silva, de 
23 anos. residente á rua 15 de 
.iOJembro, com cólica hepatiea.

Raivando Rodrigues de 
Lima, de 26 anos de idade, ca 
beteiro, ies:duate na Pram oa 
Retítnha, coni lerimento por gi- 
letc no braço esquerdo, conse
quência de agressão sofrida no 
Mercado dq Alecrim.

— beverina Fragoso de Fa
rias, de 34 anos, residente na 
íriam do Me o. com cólica he- 
patica.

— Autcnio Meira de 28 anos, 
garç.on, residente á rua João 
t arios. com. um tiro na cabeça, 
em consequência do que veio t 
.aiecer.
DIA 26:

Meomaceno Cabral, de 6 
inos oe ioaue, residente á rua 

das Dunas, com fratura no bra
ço esquerdo, devido uma que
da.

Eider Brandão, tratura 
do terço in erior da tíbia di
reita, consequência de atrope
la nento de automovel.

— An tomo Meira Simas, de 
14 anos, estudante, residehte 
i  rua José de Alencar, com ira 
tira do ter;o inferior do ante
braço esquenlo.
DIA 27;

•jose 1'eodoro do Nascimen
to, de 48 anos de idade, comer
ciante residente eai Currais 
Xoto., com um ferimento na 
perna direita, consequência de 
tiro.

-•— Rosalinda Costa, de 60 
anos de idade, residente á rua 
da Misericórdia, contusões ge- 
neralisadas.

— Judite Felicidade, de 84 
anos, residente no quilômetro 
cinco, com intoxicação alimeti-
tár.

Apodí, Caraúbas, Augusto Se
vero e Mossoró; Destes quatro 
municípios vaihos nos abster 
nos detalhes da eleição em Ca- 
rahbfts. pois iião se sabe ao cer
to o valor eleitoral, dos. partidos 
que disputínam alí as eleições, 
reruttaao de um acordo feito 
para evitai a luta. Será assim 
Um capitulo á parte.

Toca’ zona oeste. ' inclusive.- 
Caraúbas. abrange um total de 
9.048 quilômetros quadrados na 
qual Vive uma- população de a- 
proxiinadameme 74 521 habi
tantes, pelo ultimo récériáea- 
mento. Para esta população, a- 
cham-se inscritos 21 101 eleito
res. Nas eleições de 21 de mar
ço foram as urnas 14 009, uma 
abstenção de quasi 30'7 . 
LEGEN DA P A R T ID A R IA

Somados os votos obtidos pe
la coligação nos tres municípi
os. sobem a um total de 6 319 
e os do Partido Social Demo
crático a 5.0S9. uma, diíerepça 
a mais para a Coligação cie .. .
1.250 votos,

loucos estavam arremessando 
pedras de dentro do muro do 
Asilo, para a rua e pnncipal- 
mehte nos bondes quando pa
rados nas imediações.

Este espetáculo tomou-se 
mais grave quando foram en
cerradas as aulas Uo grupo 
"Frei Miguelmho " e os meni
nos “ revidaram", sacudinoq 
pedras para dentro do Hospital. 
LOUCO FURIOSO P A R A

O DISTRITO
Procedente do interior do Es

tado, chegou ontem a tarde do 
interior do Estado um louco fu
rioso, Irasido por varias pes- 
so as.

O louco, dos mais pornográ
ficos, havia praticado desordens 
em uma pequena vila proximo 
de Santa Cruz. terminando por 
agieciír alguns dos moradores, 
motivo porque foi trazido pa
ra esta capital e se encontra 
detido na 3.” Delegacia de Poli
cia. no Alecrim, de onde será 
enviado para o Hospital de A - 
lienados.

disse-nos ter sido ferimento ca
sual. Verificou-se quando exa
minava um revolver. Julgando 
ter tiraoo do tambor todas ás 
balas, comprimiu o gatinho, 
sendo atingido pelo ultimo pro
jétil na côxa direita.

G R A N D E  BU R A C O  N A 
C A L C A D A  DA RU A 
JO Ã O  PESSOA

Telefonaram-nos na manhã de 
hoje, pedindo solicitássemos 
providencias do Prefeito, no 
sentido de ser reparado um e- 
norme buraco que se encontra 
interrompendo o transito na 
calçada do Bar Botijinha. na 
rua João Pessoa. 
dláé7g-râe ARAP

PREÇO 50 DIA 
CRJ0.80

M o v i m e n t o  ú o  Foro
O juiz Arnaldo Xeto, acu

mulando feitos das quatro Va
ras de Direito da capital, pre
sidiu varm» audiências e pro 
fer.u os seguintes despachos:

-— A requerimento oe Jose 
Emt reiiciano, mandou retificar 
»> nome de^Montano lloeionso 
Emerenciano filho para Mon 
tano Emerenciano Füho.

— A requer mento de Srian- 
c sca Dias Carneiro, pelo ad
vogado Vicente de Souza, man
dou arquivar o processo e.n 
que pleiteava receber 300 crs. 
oe. Mario Batista Carneiro.

— Designou o dia 8 dt abril 
ás 1. horas, para jie realizar 
audiência de instrução da ação 
de despejo que contia Israel 
Nunes move Maria Lrina Car 
rozini. A autora pede o prédio 
para residir.

—A requerimento de Rau. 
Alves Morais e José Fortunato1 
pelo advogado Manoel Augus
to, mandou procedei' a penhora 
indicada nos bens de José No 
gueira da Silva, para paga
mento de 9.375 crs.

— Mandou expedir alvará 
piara Valtleci ■ Alves Moreira 
vender uma casa, a fim de se 
estabelecer no comercio.

— Concedeu a Abel Geraldo 
Teixeira o beneficio da justiça 
gratuita, t>ara se defender nu
ma ação de alimentos, nomean
do patrono o advogado Paulo 
Viveiros.

Mandou abril vista ao re-

Canelinha e Clautenes 
quarta-feira no REX
A famosa dupla Canelinha- 

Clautenes Andrade, que com 
tanto sucesso realisou recente- 
n.ente brilhante temporada ao 
microfone da Rád o Poti, apre- 
sentar-se-á. novamente em Na
tal, na próxima quarta feira,

Clautenes Andrade
no cinema Rex. em. programa 
de auditório como complemento 
cia parte cinematográfica. O 
espietaculo está despertando 
interesse e é de presumir que 
os simpáticos artistas conse
guirão mais uma autentica vi
tória .

O paraiso 
soviético

O paraiso soviético, apesar 
de guardado pelos rigores da 
cortina de ferro, vai sendo co
nhecido na sua ti iste e revol
tante realidade. Nele não há 
ordem, nem paz, nem seguran
ça, nem progresso. A tirania 
não conseguiu real mente, até 
agora impedir que a revolta 
rio povo russo se dilate, como 
se vai' dilatando. Num dos de
poimentos, no processo que se

presntante do Ministério Pu
blico, -de um requerimento em 
que Beatriz Etelvina Soares 
pede autorização para vender 
uma casa do seu filho menor, 
José ,\lves de Araújo Neto.

— Presidiu audiência de ins
trução dá ação de consignação 
em pagamento, movida por 
Manoel oe Figueiredo, conti a o 
Cortume Porlalegrense Ltda •, 
para receber a importância de 
1.120 crs., saldo do tuna du
plicata. São advogados,f res
pectivamente, os drs. João de 
mito e tlovis Gentite.

Artes & Artistas
A Sociedade de Cultura Mu

sical, obteve' na noite de 24 do 
corrente, a sua 6a yilória, 
quando apresentou o violoce- 
!:sta ítalo Babini, artista que 
reune em si grandes quãlida- 
des. —- A platéa, si bem que 
não muito numero»a. soube 
apreç ar e aplaudir o recitalis- 
ta. que bejji mereceu esses 
aplausos quando executou o 
seu programa.

Na primeira parte, teve Ita- • 
lo felizes interpretações. O 
“Grave” de Tártini, com suas 
repetiçõts em menor intensi
dade de som, requer do execu- 
tante um arco seguro por do
mínio completo. — Bat-h, tem 
na igualdade de som, nos finais 
de cada período, na seriedade 
ue interpretação do clássico e 
na fidelidade, suas grandes di
ficuldades técnicas paru qual
quer instrumento. ítalo Babi
ni é fiel e serio nos clássicos.

Na segunda e ultima parte, 
que conteve clássico e moder
no, o recitalista demonstrou, 
nos últimos, ser possuidor de 
uma grande sensibilidade artís
tica. Sabe tirar o máximo de 
sonoridade de seu instrumento 
e tem nos sussurros pianissi- 
nos, algo de muito particular, 
vigo o.ue íaz em mente revi
ver épocas e cenários distan
tes . Algo que nos faz lembrai 
Espanha quando executou “ Re 
uiebros” de Cassado.
Predigo para ítalo ura gran

de futuro. Recursos para isso, 
jle os ; ossue e.n quantidade. 
— Como compositor, pelo quo 
nOs rrostra o -eu Noturno se 
rec-onhece o espirito creador. 
Sabe brincar com os sons e 
com eles construir lindas fra
ses,

A Sociedade de Cultura Mu
sical e o seu recitalista da noi
te de 24, estão portanto de pa
rabéns e faço votos para que 
ambos tenham sempre grandes 
vitorios. — SERAVAT.

*
A Sociedade de Cultura Mu

sical, que em colaboração com 
:i Radio Poti, apresenta todas 
is segundas-feiras o programa . 
“ Ilustração Musical” , convidou 
j violoncelista ítalo Babini pa
ra abrilhantar o programa dc 
. oje. que é irradiado sempre 
as 20'horas.

Deste modo os milhares de 
ouvintes da emissora associa 
da, terão o ensejo de ouvir um 
programa extraordinário a 
cargo de uni artista que está 
fadado aos maiores triunfo».

Com o programa de hoje, 
Ralo Babini se despede do pu
blico de sua terra, por ter de 
seguir amanhã a Fortaleza, 
onde tem contrato a cumprir.

ARTES E DIVERSÕES

Teve grande exito, Ito Pnx 
o recital de Adalberto Gon
çalves, cantor pernambucano 
em tournée artística pelo noi
te. ,

A platéia-rnossoroensc 'o- 
guarda com interesse a exi
bição de violoncelista conter
râneo Amaro Siqueira, anun
ciada para breves dias.- no 
Cine Pax.

Atraiu grande -publicv a 
noitada artística‘ de- Zepraxe- 
des, o poeta conterranep que 
se realizou no Cine Pzkx. O 
programa constou de anedo
tas e declamacão.

v. Í
VIATOU O IRMÃO

Barbaro fratieidjo ocorreu 
dia 15, na Pasagem do Rte 
nucieo de mumcipio dp Mos
soró, quando Francisco Lopes 
agricultor a}i residente, a- 
companhado de dois filhos, 
assassinou a pauladas o seu 
irmão João Batista Lopes.

Sabe-se que havia entre 
os irmãos João e Francisco 
uma antiga rixa, oriunda, ao 
que parece, de questões de 
terra. O crime ocorreu após 
ligeira disçusrso entre João e 
Francisco, quancíd ■ àqtmle s» 
encontrava trabalhando na 
lavoura.

A vitiiná. cujo corpo foi 
transportado pará Mossoró 
no dia seguinte, aparenta ter 
70 anos dc idade. O criminoso 
acha-se foragido, tendo, en- 
trentanto seus doir filhos, co- 
autores. se apresentado á pri
são.
PROBLEMA DA ENERGIA 

ELETRICA

Constituiu grande aconte
cimento na vídh dá cidade a 
chegada dos seis caminhões 
transportando de, FortaJeza o 
primei-o motor da Ciá Melho
ramentos dc Mossoró. Os 
motores foua:u- adoiuridos 
nqs Éstadoi UnititA. sabendo- 
se que o -cçanéi) eoniúnto 
já sc enconfrá no porto de 

iCoiWUuía u,i t* ijggiuri

Finalmente amanhã a estreia 
sensacinoal de Pedro Vargas—
Grande espetáculo de palco c téla no cine-teatro llio Grande —  Patrocínio d’A Graciosa e da Joa- 

Iheria Brasil) —  Entusiasmo pe la Festa na Boite do America
Finalmente amanhã ficará i a estréia sensacional de Pedro 

sat sfeita a curiosidade do pu- I Vargas, o maior cantor mexi- 
blico norte-riograndense com I cano e nome aureoiado em

C L I P P E R ,  o rádio valiosíssimo que todos 
podem adquirir devido ao sistema 

de pagamento.’ »
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PED R O ZA , IRMÃO & CIA. LT O A .
RUA CORONEL BONIFACÍO, 194

D R . J A C O B  V O L F S O N
(Carsa de Aperfeiçoamento n» Argentina) 

OLHOS. OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇÕES E TRATAMENTOS 

Concültorio: Praça João Maria, n.° 64 — fone: 1#71 
Consulta*: — Das 15 ás 17 horas

quasi todos os países do mun
do. Esperada bá quasi um 
mês a estréia de Pedro Var
gas eétá destinada a constituir 
acontecimento de grande des
taque soc ai e artístico na vi
da potiguar. Cantor dos mais 
caros do rádio internacional. 
Pedro Vargas- é possuidor de 
um vastíssimo repertório, den
tre os quais ressaltam como 
números de sucesso incontes
tável Flor de Lys, Di me que 
si, Quatro Personas, No, No, 
No, Palavras de Mujer. Vere
da Tropical, Quiça, Quiçá. Ul- 
uma Noche, Ovacion Caribe, 
além de muitos outros do can
cioneiro pópidar do México.

Pedro Vargas reali»a pela 
primeira vês uma excursão ao 
interior do pais e o seu suces
so receníemente conquistado 
em Recife é a maior recomen
dação de que, em Natal, Pedro 
Vargas será alvo de verdadei
ra consagração.
PATROCINADORES 1)E

PEDRO VARGAS
A tefnporaria de Pedro Var

gas em- Natal' terá o honroso 
patrocínio de duas conhecidas 
organisaçôes da capital poti
guar:' A Graciosa, o popular 
e»tate!ecimento da rua L Es
ses Caldas, do sr. Ivalil Aby 
Faraj e a Joalheria Brasil, es
tabelecimento locaibacio á rua 
Dr. Barata e de propriedade 
do sr. Jam.il M. Nacer. Na 
conformidade óv que tem sido 
noticiado, essas duas casas es
tarão dentro em breve fundi- 
riqs numa só organi a.ão, 
qua) ficara iocalisadg a

Rio Branco, na parte terrea 
do Natal Clube. Ali será fun
dada a nova firma que explo
rando o. mesmo ramo poderá 
oferecer aos seus clientes e 
amigos as mais vantajosas con 
diç‘fes de venda em ambiente 
de luxo, conforto e distinção.
VENDA I)E INGRESSOS 

HOJE E AMANHÃ
Para os espetáculos de Pe - 

dro Vargas no cine-teatro Rio 
Grande estão sendo vendidos 
ingretOs numerados durante 
todo o dia na bilheteria do ci 
nema.

Na tela será apresentado o 
grande filme da Warner Bros 
‘‘ Nunca rae digas Adeus” , com 
a interpretação de Errol Flynn 
e Eleanor Parker, uma alta 
comédia romântica e inteira- 
ntente inédita para esta capital.

ENTUSIASMO PELA FESTA 
DO AMERICA 
Outro ponto alto do sucesso 

de Pedro Vargas era Natal se
rá ineontestaveln ente a gran
de festa a ser oierecida pela 
•‘boite” do América aos seus 
frequentadores. Tendo suspeh- 
d'do suas atividades desde o 
carnaval, a “ boite” do Améri
ca terá amanhã novamente uni 
de seus grandes dias. apresen
tando em Natal num show sen
sacional, o grande cantor me
xicano Pedro Vargas. Todas 
a»’ mesas para essa'festa já fo
ram recervadas g a diretoria 
do clube rubro envidou todas 
as providencias necessárias 

. para o exito integral da gran- 
Av. 1 de festa de amanhã, _____

julga em Paris, em torno do li
vro de Kvavcheneo, afirmou-se 
que a Rússia não há só revol
ta, mas desespero, desespere 
de um povo- infelicitado poi 
toda especie de vioiencia. L 
ema correspondência, vinda 
agora de franklurt, noticia 
que forças de resistência sub
terrânea contia o comunismo 
estão em) plena atividade, não 
só nos paises satél.tes, como 
na própria Ucrania. Cerca de 
quatrocentos mil homens em 
armas estão dispostos a lutar 
eo.itra os dominadores, empre 
gando para isso, os mesmo; 
métodos que foram emprega 
dos para destruir a tirania de 
Hitler. Só na Ucrania duzen 
tos mil homens vêm lutando 
contra as trojfas regulares 
russas, desde 1944. Esse gru
po, que já tem alcança^0 su
cesso, visa libertar a Ucrania, 
o mais breve possível, já ten
do constituídos seu governo e 
seu parlamento.

Essa guerra deflagrada não 
teria sucesso se não existisse 
como realmente existe, um cli
ma inteiramente propicio* para 
ela.

O comunismo transformou 
em regra as violehcias escan
dalosas do regime czari-ta. E 
a maior prova disso está na 
adoção do sistema de reeduca
ção pelo trabalho, com a cria
ção, para isso, de campos de 
concentração e de vários siste 
mas de trabalho forçado.

A reeducação visa, nos paí
ses livres, a restaurar a capa 
cidade do homem para o tra
balho livre E’ feita em bene
ficio do homem. Visa a socor 
ré-lo e ampará-lo. E’ no pla
no so?’al, tudo aquilo que se 
refere á higiene e á seguran 
ça no trabaiho, tudo enfim que 
possa íestabelecei' no homem 
sua capacidade ou aptidão. Na 
Rússia-, a reeducação é a trans
formação daquele que não é 
comunista, em eomun sta. a 
tiansfiguração do homem livre 
em rot"en escravo, a adapta
ção do ser ao regime da chiba- 
fa e dos presídios,

E’ -assim qi-, se vive no pa-

V C I D A D E
O recente encalhe do na

vio Duque de Caxias no por
to de Cabedelo, constitue 
uma séria advertência ás 
autoridades do Ministério da 
Yiaí.ão nó tocante á necessi
dade de dragagem dos por
tos do nordeste. Não é do 
ho.ie que o assunto tem sido 
localisãdo na imprensa, não 
só local, como até mesmo na 
do sul do pais. Rortos que 
há vários anos não são dra
gados. estão porisso mesmo 
sujeitos a acontecimentos 
desagradáveis e de protun- 
das repercussões como o que 
recentemente ocorreu com o 
navio do Loide em Cabedelo.

O porto de-Natal está pra
ticamente em situaçao iden 
tica e já houve, ao tempo da 
guerra, verbas destinadas 
não só aos serviços de draga
gem mas também ás obras 
necessárias á melhoria das 
condições de acesso á barra 
e a possibilidade de entrada 
de navios de maior calado. 
Todos sabant que jiistamente 
pela deficiência de profun
didade, muitos navios não 
podem aportar a Natal.

Ainda bem réfentemeiitei 
uma companhia italiana quo 
desejava trazer seus navios 
até a capital potiguaç tevo 
suas pretensões canceladas 
por dificuldades de acesso a 
barra natalen»e. Dai con- 
clue-tift o gravíssimo prejui- 
so decorrente para o nosso 
porto com a desistência di
urna companhia que só pode
ría trazer grandes benefí
cios á cidade e ao Estado 
com o intercâmbio direto de 
produtos da península e ate 
mesmo de outros paises da 
Europa.

A situação continua a 
agravar-se e atingirá ponto 
critico si o Governo não qui
ser encarar com seriedade o 

.problema de dragagem do 
portos do nordeste, dentre o» 
quais, avultà pela sua ne
cessidade, também o porto



\

UDN e PR impugnarão o nome de Nereu Ram
r S!Hh », *4» iContraria ao acordo in-!§£%>. ■ ■ m m *

• ^ r ^ n d T d ^ r - p e s c o n t e i r i t e  o  s r .  C o s t a  N e t o
pessedista w  a* w _ w ***  ^   ̂ M ___  ^ ^

o o t í s  o f í *A atitude de Dutra com reia 
ção a^Ademar. de-iSarros

RIO, 29 (Meridional) — O | a absoluta firmesa do presi- 
“ Diário Carioca” üiz que o j dente Dutra com relação ao sr.
golpe que certos dirigentes dp 
PSD querem dar, é impor ao 
presidente Dutra, como fato 
consumado, a escolha da can
didatura Nereu Ramos pelos 
diretórios estaduais do parti
do, a fim de tornar inoperan
te a fQjmuia proposta pelo 
presidente da conferência de 
Petropólis.

Adianta ainda q«e a UDN 
e o PR pretendem impugnar a 
candidatura do senador Nereu 
Ramos defendendo os princí
pios e que para se atender ao 
espirito do acordo inter-parti- 
dario há de se escolher iwi no
me que represente a media da 
opinião geral e não o presiden
te mesmo de uni dos partidos. 
AUTUDE DO PRESIDENTE 

DUTRA COM RELAÇÃO 
AO SR. ADEMAR,
DE BARROS
RIO, 29 (Meridional) — In

forma o “ Diário Carioca” que 
um dos elementos para consi
derar a atualidade política, é

Ademar de Barros, com o qual 
não admite transações.

A proposito do encontro Ne
reu Ramos-Ademar de' Barros, 
o presidente da RepubTica dis
se ao senador Nereu que não 
há conveniência em saber no 
que Ademar de Barros pensa, 
pois “ sabemos nós o que pen
samos” .
COLHERA' ELEMENTOS 

SOBRE O ENCONTRO 
NEREU-ADEMAR 
DE BARROS
S. PAULO, 29 (Meridional) 

— Adianta-se que o objetivo 
da viagem do presidente da 
Assembléia Estadual, sr. Bra- 
silio de Machado Neto está 
consubstanciada no proposito 
de colher elementos sobre o 
encontro do sr. Nereu .Ramos 
conr o governador Ademar de 
Barros e quais suas consequên
cias. O sr. Brasflio Machado 
Neto também se avistará com 
o presidente Dutra e com o sr. 
Cirilo Junior.

D I Á R I O  D E  N A T A 1 I
Q BGAO DOS “ D IÁRIO S ASSO CIAD O S* 

Fundado em 18 de Setem bro de 1931

ANO X — NÀTÀL — Terça-feira, 29 de Março de 1919 — N° 1.830

Participará o Canadá do Pacto do Atlântico Norte

A lo. de Abril o inicio das 
negociações de paz

NANQU1M. 28 (U.P.) — Os I governo das regiões irontcin- 
eomumstas chineses nomearam Iças de Chensi. Kansu e Nmgh-
os seus delegados de paz e es
tabeleceram o dia primeiro de 
fabril para o inicio das negocia
ções destinadas a por um fim 
à guerra civil.

Entrementes, o governo reali
za esforço de ultima hora em 
iavor da unidade nacionalista, 
a íim de melhorar sua posição 
na conferência da paz.

Uma transmissão da radio co
munista declarou que Chou En- 
lai, auxiliar do líder comunista 
Mao Tze-Tung. chefiará a dele
gação comunista.

A conferência terá lugar em 
Peiping, atual capital de toda 
a China comunista.

NANQUIM, 28 .<U.P:> A- 
nuncioú a emlSsora chinesa que 
chefiará a delegação comunis
ta, que participará das nego
ciações de paz que se abrirão 
em Pequin no dia primeiro de 
abril proximo, o general Chu 
En Lai, o qual já chefiara a de
legação de paz. quando o ge
neral norte-americano George 
C. Marshall interveio na China 
como mediador.

Participáião-, igualmente da
quela delegação: general Lin 
Píao, comandante das forças co
munistas na Mandchuria e seio- 
res de Pequin e Tien Tsin, se
nhor Lin Po Chu, presidente do

Atos do 
Governo

sia, general Yeh Tchien Yeng, 
chefe do-Estado Maiòr do exer
cito comunista e senhor Li We 
Han„ que também participou 
da antiga delegação de, paz.

Todos os representantes da 
delegação de paz são membros 
do Comitê Central do Partido 
Comunista Chinõs.
,----------------------------------------- 1

PREÇO DO DIA 
C M  0,80*

Só no verão a ratificação do 
Pacto peios Estados Unidos

OTAWA. 29 (UP) — A Ca- 
mara dos Comuns aprovou es
ta noite a participarão do Ca
nadá no Pacto <K> Atlântico 
Norte, tendo votado a favor.

Descoberta uma conspi
ração no Pcrú
LIMA, 29 (UP) — A dire

toria geral de investiga5v.es 
anunciou oficialmente a desco
berta de uma conspiração sa
ra assassinar o ministro e se
cretario geral da Junta Mili
tar, dr. Eduardo Scheiber. O 
coinplot é atribuído aos apris-! ção do Pacto

149 e apenas dois votaram con
tra. Estes í ora nr os represen
tante- do pequeno partido iso
ladamente, denominado Bloco 
Formar, de Quebec- 
A RATIFICAÇÃO PELOS 

ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, 29 (UP) — 

O senado norte-americano só 
tratará da í-atif cação do Pac
to do Atlântico Norte, depois 
que tiver despachado o progra
ma de- legislação nacional' — 
foi 0 que aítupiciou o lider de
mocrático. Scott" Lucas, na reu
nião dos lideres parla rr.entares. 
Isso quer dizer que a ratif ca- 

,ó entrará em

cia! não satis
fez ao líder
pessediita

tas. pauta, no verão.

Nova política do ocidente 
com a Iuguslavia

A Transiordiíniu e Isra
el chegam a um 
acordo
RH O DES, 29 (UP) — Foi 

anunciado á noite que a Trarui- 
joidania e o Israel chegaram a 
um acordo de principio, sobro 
a redução' das forças armadas 
na região de Akaba. O media
dor Ralph Bunehe pred sso 
que um acordo de armistício 
completo será conseguio noa 
próximos dias.

O governador do Estado assi
nou ontem os seguintes decre
tos, publicados na edição de ho
je do “ Diário Oficial” :

Nomeando José Antonio Cos
ta e Pedro Avelino Marques.
para os cargos de 2.° e 3.° jui
zes de Paz do Distrito Judicia 
rio de São Tomé; Mpzart Be
zerra Alves, para o cargo de 
professor de Anatomia e Fisio- 
logia Humana, da Escola Nor
mal de Mossoró; e Ana Anita de 
Melo, para o cargo de profes
sor primário, em substituição, 
do Grupo'* Escolar “ Fabricio 
Maranhão” da cidade de Can- 
guaretama..

Designando o 2.° sargento An
tonio Menezes da Costa, paro 
a função de delegado do interi
or, da Delegaçia de Policia de 
Jucurutú.

Pondo à disposição da Comis
são Estadual de Preços, a pro- 
lessora Zilda Barbosa Lima lo
tada nas Escolas Reunidas “ Ju- 
lia Barbosa” , de são Miguel, 
município de Angicos.

Dispensando o 2.° sargento 
Sebastião dos Santos Sobrinho 
da função de delegado do inte
rior, da Delegacia de Policia 
de Jucurutú.

Tornando sem efeitos os de
cretos que nomearam Pedro 
Paulo Marques e José Antonio 
da Costa, para os cargos de 2.® 
e 3.° juizes distritais do Distrito 
Judiciário de São Tomé.

Aposentando Maria Maura 
dos Santos, no cargo de profes
sor‘ primário do Grupo Escolar 
“ José da Penha” .

Não atendeu ao juiz da
Paz e foi preso
BUENOS AIRES, (UP) 

— Informam de Mercedes que 
esteve preso durante 15 doras, 
o diretor da prisão local. Isso 
porque o juiz de Paz não foi 
atendido, quando ordenou a 
apresentação de presos que se 
achavam á sua disposição. 
Sem perda õe tempo,-o magis
trado decretou a prisão do 
próprio diretor do presidio, só 
relaxada mais tarde, mediante 
caução.

NOVOS “ U.P.” CHEGAM AO 1UO — Um terço tia m 
dos deslocados, dc guerra até hoje • chegada ao pais, é c 
do de crianças e rapazolas, até 14 anos. o que deixa nate 
sensível melhoria nos métodos de .seleção da Comissão 
ra encarregada de encaminhai? imigrantes europeus pai 
ao pai*. Dos 1 m  tiesiocedos $«£ o . ’
de Gênova,. 3õ0 são menores sendo considerável o nu
mero dc mulheres, algumas com profissões definidas e aptas a 
trabalhar lado a lado de «eus maridos. Entre os passageiros do 
transporte figura uma famiiia de repatriados, de ascendência 
austríaca e que residia na capital mineira. Trata-se do sr. Aloi- 
sio Salzinger, sua esposa Sabina e filhas Luiza, Gertrudes e Eva. 
Também uina gaúcha, Dplores Funeke, casada com o jornal) 
alemão Kurt Funeke, regressa acompanhada do marido e de um

LONDRES. 28 (UP) — „Os 
Estados Unidos e a Grã Breta 
nha-iniciaram uma nova po
lítica com a Iugoslávia: Dei
xou-se a porta aberta ao ma
rechal Tito, porém corre por 
sua conta a iniciativa de cru
zar o umbral. O objetivo da 
nova política é estar prepara
do para todo o possível nos i 
proximos meses par-a manter * 
a independência de Tito de > 
■Moscou. Is’ q poderá signiíi J

dutos norte-americanos eram
recebidas com frieza.

Mão se conhecem nesta ca- 
pi.al, èeí. ihes da nova po-’ 
lit ica noríe-ámericana. po
rém sabe-se tme- foi aprovado 
um plano básico por parte do. 
Conselho de Segurança Na
cional dos Estados Unidos.----------- (----- -------- -------- -

S. PAULO, 29 (Meridional) 
— Um deputado paulista in- 
formou-nos que o sr. Benedito 
Costa Neto está sentido com. a 
Comissão Executiva do PSD. 
cõm a realização do encontro 
entre os srs. Nereu Ratnos « 
Ademar de Barròs, semi que 
antes ê'e tivesse, como lider 
do partido, sido avisado do que

Infcmtou-nos que etltão pro
meteu remediar a coisa, cotn 
uma nota oficial a respeito do 
encontro, em que ressaltaria a 
significação da campanba que 
vmha. sendo promovida nu Ua- 
uiara. contra o sr. Ademar de 
Barros. A nota . entretanto, 
distribuída aos jornais, não Sa
tisfez ao sr. Costa Neto.

Esse deputado falando á 
Meridional a propósito do caso 
de São Paulo, declarou: “ Meu 
discurso vai prosseguir hoje. 
Apresentarei outros ocuinen-, 
tos e mostrai’ei que i ão se tra
ta de pedido de intervenção, co 
mo irreíletidament,-. Jardeiam 
Os correligionário. ::o governa
dor Ademar de Barros” .

Credito
c?ai para a via
gem  de fóittra
SOS

RIO, 29 — A ;o:e?ipen!t.e
Dutra env.cu s . Ccng esso uma 
mcc-c-rru. submetendo -o ante
projeto no lei, abrindo tifh cre- ’ 
dl. r :ec al de dois mijhces e 
qv. A 1 cruzeiros pari?
atenc. rr.pesas . decorren
tes de sua viagem aos Estados 
Unidos ■
--------------- ---- ------------ -

filho. As fotos fixam, ao lato, os repatriados e cm baixo um as
pecto dos refugiados, que foram transportados para a Ilha das 
Flores. (Serviço da “ Meridional” para o DIÁRIO DE NATAL).

Dencminar-se-a Estação 
Sampaio Correia substituti
vo aprovado pela Cannara

RIO, (M.) —  A Camara apro
vou o seguinte substitutivo: 

Art. 1° A Estação de Estrada 
de Ferro Central do Rio Gran
de do Norte, em Natal, d?nomi- 
nar-se-á Estação Sampaio Cor
reia-

Art. 2.° Será inaugurado, o 
bosto, em bronze, do Engenhei-

A t a q u e  a  u m  c o r s s *  
l h e i r o  d e  M a c A r t h u r

TOQUIO, 28 (UP) — Um 
porta-voz catpbco atacou a- 
cremente um conselheiro de 
M aé^Vrthur que

dí 
i ‘fm

preconiza

mettineio ^ara solucionai»:*, 
problema da população do
Japão.

O diretor do orgãô noti
cioso catolico prometeu in- 

tar sem desfalecimento em

favor da Igreja e contra os 
métodos anti- conceípcíonais 
no Japão.

Com a aprovação de Mac 
Arthur, o governo j-apones 
recentemente legalizou a ven 
da de drogas anti-concepcio- 
nais e iniciou uma campanha 
de Êdqçaçoã favoravel ab 

controle d*a natalidade.

ro Sampaio Correia, 
da Estação.

á entrada

Art. 3.° E’ aberto •> crédito 
especial de Cr.3 1000 OoOO.OO 
iCem mil cruzeiros) pelo■ Mi
nistério da Viação e Obras Pú
blicas para as despesas Uecor- 
reLtes desta lei.

ou fará coisa alguma que pos 
sa ameaçar ou causar violên
cias ao governo de Tito. In
cluirá também auxilio econo- 
mico, medjante o- reinicio do 
comercio com a Iugcslavia. 
. ; r s o procure. O oci
dente não tomará qualquer 
iniciativa, 'abendo ao mare
chal deciõir como deve pro
ceder. Se Tito desejar mudar 
de lado, deverá demonstrar 
sua boa fé. Terá e abrir ca
minho lentameníe para o ter
reno ocidental. Terá de de
monstrar que realmente rom
peu todas os vínculos que o 
ligavam ao Kremlim 
SOB O PATROCÍNIO DE

ACHESON
A nova politíca norte-ame

ricana é patrocinada pelo se
cretario de Estado Dean Acht- 
son. Em principio, significa 
que a Iugoslávia poderá rei
niciar seu comercio com os 
EstadóS Unidos quando o de
sejar. Acredita-se que qual

e r r o v ia *
* o  r

íonssGos ds pânico gs passageiros
S. PAULO, "9 (M.) — Verifi

cou-se um desastre de trem na 
linha da Esiraàa ^erocabana. 
Mas dc dez pesseas ficaram fe
ridas. Um trem inicie, com re
gular velocidade em -fírtude de 
um defeitr- na agulha da chave 
;ie dinha entroa no desvio erra
do íuão bater contra uma loco

motiva que ali se achava para- 
\ da. Houve engavetamenío de 
vários vagões tio trem saltarem
dos trilhes.

Os’ passageiros foram arre- 
me:-r"dos vns contra os outros, 
rendo temados de pânico. O 
trafego ficou interrompido.

Restringirão a venda de earr 
ne üs frigoríficos paulistas

quer pedido de Tito de natu- j

S. PAULO. 29 (M.) — Alguns
frigoríficos resolveram a partir 
de hoje. restringir a vencia de 
camS, a qual sofrerá uma dí-

catos de classe, a situação vol
tou à calma, embora com as 
grandes restrições que soírera 
a venda de carne.

reza comercial será objeto de j nnnuição’ de 50S

Art. 4.° Revogam-se as dis
posições em contrario.

Renunciou o cônsul da 
Venezuela no 
México

CIDADE DO "MÉXICO, 29 
(UP) .— Informam de Tamw- 
co que renunciou em caráter 
irrevogável, o cônsul da Ve
nezuela naauela cidade-.

O sr. Pedro Faria to .vou e»- 
sa atitude, em protesto contra 
o regime militar que domina o 
seu pais.

T

Tensas as relações econômicas, 
entre a Argentina e os EE. UH.

E dando consentimento a José 
Maria dos Santos, ocupante de 
terras do dominio do Estado 
em Itaretama e a Marcilio Tei
xeira de Carvalho, ocupante tie 
terras do mesmo dominio, em 
Baixa Veide, para que façam 
empréstimo na Carteira de Cré
dito Agrícola e Industrial do 
Banco Vlo Brasil, sob penhor de

BUENOS AIRES, 29 (UP) 
— Os círculos comerciais ame
ricanos nesta capital se mos
tram francamente pes; mistas 
sobre o futuro das relaç cs eco- 
norricas entre a Argentina e 

. os Estados Unidos, e existe 
1 um sentimento muito espalha- 
j do de que a situação, cujo fa

tor principal é uma divida ar
gentina de mais de 300.000.000 
de dollars aos bancos america
nos, só tenderá a piorar.

Tais círculos salientam que 
qualquer esperança de solucio
nar o problema financeiro ar
gentino por meio de créditos 
concedidos nelos bancos dp

Nova Yorik desvaneceu-se com- 
pletamente quando a Assem
bléia Constituinte argentina 
aprovou a nova Constituição, 
fazendo obrigatória a expro- 
priação das empresas estran
geiras de serviços públicos nas 
quais os americanos inverte
ram grandes capitaiâ'.

GARANTIAS DE PFRON 
Nos círculos diplomáticos 

informou-se há poucas semanas 
que Perou e o ministro do Ex
terior Bramuglia garantiram 
ao encarregado de Negocio* 
dos Estados Unidos .que o go
verno argentino não tinha a in
tenção de expropriai’ as em

presas americanas, mas nos 
círculos comerciais salienta-se 
que a constituição permite ás 
províncias que são autônomas 
expropriar diretamente tazs 
serviços.

Tais círculos dizem que uma 
promessa do governo federal 
não obriga as províncias autô
nomas e ene não se pode fazer 
representações diplomáticas 
em nome dos Estados Unido*- 
díretamente junto ás provín
cias.

A  “ American Foreign P-- 
wer Coirjnany” , com seus 7b 
geradores-na Argentina é ym» 
das maiores invèrsões arr.eriea 
nas fin serviço publico no pais.

consideração favoravel, Jgo Não obstante estarem os a-
ra, enquanto que no passado « °u^ ' ifos operando drásticas

_ . * * I r%— rnr ■ tic rt»x cpiic TGrnprpr G-missões iugoslavas que Lenta- j Providencias cio seus fornecedo-
! ré.:, foi granae o alvoroço en-vam obter mercadorias o pro-

MARSHALL
AINDA O PLANO

WASHINGTON. 28 (UP) 
— O senador Wart v deelarou 
que o projeto relativo ao f  la
no Marshall, ora em discus
são no Senado, autorizaria » 
AWministraçjo de Coopera
ção Econômica, financiar o 
desenvolvimento das refina
rias de petroleo britânicas e 
de “ todo o mu.ndo” Combateu 
a redação do atual dispositi
vo que faculta o administra
dor Hoffman a dar assisten- 
trangeiro para produção de 
•trangeiro pana drodução de 
artigos em escassez nos Es
tados Unidos.

tre èles.” ontem, logo que tive
ram ciência do ocorrido, sur
gindo protestos e tornando a 
situação bastante séria. Graças 
à ação dos diretores de Sindi-

Ouçam ZYB-5 
Radio Potí

Industrial Humberto 
Santos
Está sendo esperado hoje nes

ta capital, passageiro de Um 
avião da Panair do Brasil, o st. 
Humbérto Santos, secretario ge
ral da Federação das Indus
trias do Estado de São Paulo.

O industrial patrício vem à 
nossa capital, em visita a pes
soas de sua famiiia.

0 general franco visto pelo 
comentarista Kalten Born

Calma,
SCU BONIFÁCIO!

O S R .  P R E C IS A  D E

NOVA YORK. 29 i U P > — O 
comentarista Kalten Burn, da 
National Bréadcasting, histori
ou ontem sua entrevista eom <> 
general Franco, em Madxid, na 
qúarta-feira passada. Textual- 
mente, Kalien Bprn disse: 
“ Tem-se a impressão de que u 
homem é orgulhoso demais pa
ra admita que a Espanha pre-

ci.30 de atòtiHo estrangeiro, mas 
ao mesmo tempo é incapaz de 
comparecer porqui. o mundo o- 
cidental iluo reconhece a .im
portância fa Espanha na luta 
mundial i ontra o comuniémo ” 

Franco dc-cla ou no c nenta 
ris aue o Pacto do Atlântico 
sem a Espanha, era uma torta 
sem óvos. -

B o lÉ i
O amtgofigcdal 

d c sou ficado

Estim ulante da 
fu n ção  hepátò*’ 
bi l iar ,  ativa a 
digestão das gor
duras e excita 
O p(  í i õtal ismo 
intestinal.

9
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jf lC T f t  M U R i f l

Ao vencedor, as 
batatas

COLCHA DE 
RETALHOS

Um .dos paradoxos, um do’ 
contrastes mais curiosos c es
tranhos da vida brasileira é 
esse da permanência do jogo, 
vitorioso e tripudiante sobre 
todas as determinações legais. 
Sabe-se, aliás, como nesse se
tor é sévéra a orientação do 
presidente da Republica. Em 
todas as oportunidades em que. 
sobre o assunto, se tem mani
festado o chefe da nação, a 
sua palavra é sempre de uma 
rigida inflexibilidade.

GAVEA PEQUENA. (Rio), 
21 — No “ Sears Roebruck’’, 
dentro da pequena sala onde 
se abrigam o general Wood 
o general Mark Clark o se
nador La Follctte, é o gover 
nador de São Paudo quem faz 
as apresentações. Não está 
na peça o general Frank, 
que aqui se encontra desde o 
inicio da instalação do Sears 
ramp )̂uco os senhores Lyn- 
tall ou Chalmers. Entro na 
exigua saleta de 15 metros 
de São Paulo quem 
quadrados e é o governador 
de São Paulo quem me intro
duz junto ao general Mark 
Clark a quem não tenho a 
honra de conhecej. E o agil 
'.chefe americano-brasileiro 
do Quinto Exercito, me ex 
plica o porque da sua presen 
ça no E • siL

Seu pai e o general Wo. 
pelejaram junto nas Filipi
nas, na guerra de 98. Foram 
soldados da mesma força ex
pedicionária que a União

O general Caiado de Castro, 
vencedor de Monte Castello. 
O general Cordeiro de Farias, 
que comandou a artilharia da 
FEB. O sr. Osvaldo Aranha, 
que tanto nos ajudou a levar 
o pais para a guerra. O coro
nel Juracy Magalhães. Há 
mais de quarenta pessoas, dis 
tribuidas por mesas, debai
xo de mangueira?. Está pre
sente a Radio Tupi. com o re
pórter .José Leal. fazendo o

speaker. Varias famílias para 
homenagear a senhora Mark 
Clark e filha. Irradiairuse os 
discurses, que são muitos, 
porque todos têm álgo a dizer 
da" personalidade atraente do 
soldado ilustre que coman
dou. no campo de batalha os 
soldados brasileiros, com a \ 
competência profunda dç um 
chefe e a ternura de um tio- 
avô.

Ocupo, indevidamente, por

R E T R A T O  D O  B R A S I L

Previdência social

Pois contra o mais alto ma
gistrado da nação ou, sobretu
do, contra as leis do pais. o jo
go existe, continua., amplia-se 
multiplica se. Há Estados 
nresrno. coro  o de Pernambu
co. em que êle assume caracte
rísticas e prerrogativas ofi
ciais. A recente reportagem, 
com irrecusável e tremendo do
cumentário fotográfico, publi- 
‘ adu ce’a rev’sta “ O Cruzei
ro” , do Rio. á testemunho in
discutível.. Em outros Estado-, 
se a cousa não atinge ás pro
porções da Mauricéia, onde se 
diz até que a renda do jogo 
colabora na própria formação 
da caixa de reserva do parti
do majoritário, a realidade 
que o jogo prossegue á solta, 
tolerado pelos governos ou 
sob os auspícios dos ditos che 
fes políticos, que déle auferem 
vantagens.

Há quem .liga — e essa afir
mação vem de longe, — que o 
primeiro mal do Brasil é que 
a leis r.ão ex cumprem- Sejam 
de que natureza: forem, ficam 
élas se.rprc á mercê do arbi
tro da autoridade ou dos po
derosos do dia. — politica ou 
economicamente.

Há muito de verdade nessa 
grave denuncia, c o fato é tan
to mais siério quanto na con
travenção das leis. como é o 
caso do jogo, tudo se proeé.-.sa 
com a mçis serena desfaçatez, 
ás tiaras, aos olhos de toda a 
gente,—  gerando pesshr.ismos,

’ insinuando ou. provocando ati
tudes regai vistas, em relação 
aos destinos da patria ou á 
Icceticia da administração.

Telegramas do Rio estão 
dando noticias de que uma for
te campanha contra a jogatina 
está-se verificando, atualmen
te. na capital da Republica. 
Prís e muhas. ás centenas 
e-.tão serdo impôs.as ao.s irans 
gréssbres dos princípios legais.

Enquanto i so. porem, a 
situação 1)03 Estados continua 
franca e favoravel. E não há 
indícios seguros de que mude, 
tão acostumados já estamos 
com esse “ status quo” .

Eiv. emergencias como essa 
é <iue experimentamos bem 
viva a noção da colcha de re
talhos quo é o nosso pais...

Associação Odonto= 
lógica do Rio Gran= 
de do .Norte

De ordem do Sr. Presiden
te da Associação Odontologi- 
;Ca -do Rio Grande do Norte, 
estão “convidados tds os ci
rurgiões dentistas da capi
tal para uma reunião extra
ordinária que será realizada 
quinta-feira, 31 do corrente, 
em sua séde social, sita na 
avenida Rio Branco, 554, P 
ás -20 horas. Nesta reunião 
serão tratados assuntos de 
real importância, dentre os 

quais o'IV Congresso Odonto- 
logico Brasileiro, a se.- reali
zado em Recife, no prpximo 
meirtlc Julho.
José Dantas Cavalcanti C.D

P  Secretario Interino

mandou ao Extremo Oriente, 
para se bater ali, contra os 
espanhóis. Selou-se entre o 
depois presidente da Sears, e 
o capitão Mark Clark uma 
amizade que só a morte aca
baria.

— Andai nos joelhos deste 
amigo de meu pai, quando 
tinha meses, explica o ge
neral Mark Clark para mos
trar a razão da longa viagem 
que empreendeu de vapor, 
desde a Califórnia, onde tem 
o seu comando piesentem.cn- 
tc ao Rio de Janèiro, para 
associar-se ás festas inaugu
rais do Sears em São Paulo.

Hoje o casal Drault Erne- 
ny recebeu na casa da Pe
dra o casal Marjp Clark. Te
mos aqui na Tijuca a flor 
do Exercito brasileiro. O ge
neral Cesar Obino. chefe do 
Estado Maior reunido, das 
tres forçar. O general Fiú
za de Castro, chefe do Esta
do Maior do Exercito. O ge
neral Figueiredo, secretario 
geral do ministro da Guerra.

Cerca de dez milhões de brasileiros, ou melhor, 
mais de um quinto da população do Brasil estão sen
ão protegidos e assistidos pelas instituições de previ
dência sccial — esía a grata noticia que oferece o pre
sidente da Republka em sua mensagem ao Congresso 
ao inicio da legislatura normal deste ano. Em 1945, os 
segurados ativos de institutos e caixas de aposentado
ria e pensões, em lodo o pais, montavam a 2 Jnilbões 
e quase 763 mil. Admitindo-se, cm principio, que a 
cada segurado • ativo correspondam dois beneficiários 
ieriamos assim, para aquele ano, o total de 8 milhões 
c mais de 288 mil pessoas assistidas em carater efetivo.

Ora', no trienio de 1946 a ISIS, poríiou-se, como 
destaca o presidente da Republica, por estender cs be
neficies do seguro social a maior numero de habitan
tes do pais e, efetivamente, essa ampliação gradativa 
de âmbito vem se processando, não somente em vir
tude de maior numero de pessoas assistidas pela pre
vidência social, mas também pelo aumento na distri
buição des’ benefícios. No ano de 1945, as despesa? 
com pagamento de benefícios montaram a mais de 
562 milhões de cruzeiros e as com custeio de assistem 
aja a mais de 59 milhões.

Já cm 1946, as despesas cm foco tiveram > se
guinte comportamento: pagamento de benefícios
882,5 milhões de cruzeiros; custeio do assistência, 112,8 
milhões. Elevaram-se mais ainda em 1947, quando atin 
giram os seguintes montantes: pagamento de benefí
cios, 1.140,9 milhões de cruzeiros: custeio da assistên
cia, 194.0 milhões. £m 1918 as dotações orçamentarias 
destinadas a esses dois, tipos de assistência foram ar 
eguir.tes: pagamento de beneficio. 1.058.6 milhões de 

cruzeiros; custeio dc assistência, 316,3 milhões.
Em 1946, o numero de segurados ativos atingia 2 

milhões e mais de 824 mil, e o de beneficiários a 5 mi
lhões e quase 649 mil — num total de S milhões c 
mais de 437 mil pessoas assistidas. No ano seguinte, 
em 1947, elevou-se o numero de segurados ativos a 2 
milhõe e quase 925 mil, c o total de assistidos a 8 mi
lhões e quase 771 mil. As estimativas referentes ao ano 
passado, cu melhor, á situação cm 1 de dezembro c»e 
1S4S, dão o numero de segurados ativos conto de 3 
milhões e 300 mil e total dc assistidos pela previ
dência social como equivalente a 2 irihães e 930 nti. 
\ siinpes enumeração desses números dei ;a perceber 
■) rápido desenvlvitnentó do seguro social cm todo e 
pais.

ngeiro 
Deveriamo:

pelo menos no ve
ro tia selva, em
nantagruelicos. Nâo
itavel que uma ci-
tem a paisagem lu-

ordem do paraibano truculan- 
fo, que é o dono da casa, a ca
beceira da mesã de honra. 
Tenho Mark Clark a, direita 
e o senhor Osvaldo Aranha 
á esquerda. A’ direita do ex- 
presidente da ONU está a se
nhora Mark Clark. O gone 

al Mark Clark faz um co
mentário versando acercei cia 
ideia de ihe darmos a comer 
hoje, dentro da floresta tro
pical For que não fazemos 
sempre isto?

As maiores vitimas das nos 
sas homenagens, traduzidas 
em jantares, aimqços c ceias 
são os amigps estr 
quo nos vifitam 
recebe-1 
rão, de 
■pic-nics 
é inacri

xuriante, os cantes da natu
reza preciosos que ostenta o 
Rio, a-gente s'e tranque, en- 
tçe quatro paredes, para. fes
tejar criaturas quq aqui che 
gará inebriadas e alucinadas 
por tudo quanto de' rico e de 
inédito temos .para íçra de 
casa?

A sedução das recepções 
que a senhora Drauls Erna- 
ny oferece aos' seus convi
dados é quo na Casa das Pe
di as, aqui na Gávea Peque
na, não se janta e não se al
moça senão ao ar livre, á 
sombra dos arvoredos, ao la
do da piscina. Fura nos fa
zer sentir que é um america
no tropical» o general Mark 
Clark chega e o seu primeira 
gesto é cair n’água. Pergun
ta, quantos minutos faltam 
para a refeição, e sabendo 
que se esperam outros convi
dados, não sa põe com ro
deios. Invade a piscina com 
uma turma de paraibanos á 
cuja frente está o facínora 
do Catolé do Rocha, que é .0 
Professor Fereira Lira .Exis 
te uma doce harmonia entre 
jagunços do nordeste, que 
trucidam c soldados america
nos que’ lambem matam.

(Continua na 4a pagina)

LUÍS DA CAMARA CASCUDO 
{ESPECIAL PARA O “ DIÁRIO DE NATAL*)

Recordo a frase 6e Qnincas Borba que Machado de As
sis divulgou. Ao vencedor, as batatas. Reduzindo tudo a 
uma frase iogica o buíin do inimigo é o consolo do vence
dor. Outrora não havia pagamento aos vencedores além do 
que podessem arrebatar ao derrotado, gado, mulher, filhos, 
casa c recheio, ou-o e" vida. E’ quanto a Historia diz.

Dc certos anos é que a Historia mudou. Quem vence 
ganha apenas o titulo mas nenhuma vantagem. Fica pobre, 
írír.tc, revolvido, iurieso e com as quasi mesmas ruínas do 
adversário derrotado. Depois Ca guerra 1914-18 restou ape- 
nas escombros c a paz foi tão dificil, custosa e violenta 
quanto s. rn a batalha. E o «eme dc “paz” é uma mentira 
os; *f arrastou, triturando orçamentos c nervos coletiv.os 
até a outro catástrofe. Nada restou ao vencedor. Nem mes
mo a.» a....A produção intelectual denuncia o estado
psicológico inquieto, torturante, pessimista, atordoado, do
loroso. ,

Ninguém lembrará uma imagem velha de Antero do 
Quental. Comparou cie a Historia a Peneiopc, desfazendo de 
noite o que tecera durante o dia.

Oh! a Historia! A Peneiopc sombria,
Que leva as noites desmanchando a teia 
Que suas mãos urdiram todo o dia!

N i I: i Rei ou proprietário dc povp que admita a pos- 
MbPiãeàe d.* esqiicoivnfcnto á sua pessoa c dcsaparecimen- 
• o do suas uirres e cidades. Vão. entretanto, desmoronan
do, estridente ou maciamcnlc, c depois o trabalho c do ar
queo! ::o paru descobrir onde existira o esplendor qprdi- 
d >. ?í i.s, proprietário de povo ou ítei, não aprende a lição 
milenar. .<» ç

> o havia um europeu ou americano leitor de jornal 
desconhecendo a UnLi Siegfricd, construída pelo governo 
alemão de IJitler. Era a eternidade da força, as maravillias 
da e:cneia defensiva da guerra elevadas á sublimidade da 
previsão. Dentro daqi eie circulo de baterias trovejantes - o 
povo alemão dormiría como Brunilda guardada pelo fogo 
inapagavel de tVotan.

Estou lendo que a linha Siegfricd está sendo destruída 
para dar maior extensão aos terrenos dc plantio. No Fa- 
latinado ganharão 10.090 hectares cie produção agrícola aba- 
tendo-se a fortificação formidável.

Voaram espatifadas Í.354 easantatas. Foram nivelados 
79 quilômetros de fossos anti-tanques e mais 36 quilôme
tros fie barreiras. Foram retiradas minas enterradas em . . 
5 .U00 licitares «o itrreno coberto de bosques. 35 pessoas 
morrei a:q e I cri:"*-.» gravemieuíe feridas, ttotan ainda ma
ta mesmo sem armas e morrendo aos pedaços.

Nos campos-tranquilos nascerão as batatas...

P defeia dtas 
e@es fracas
'  W ALTER LIPPiMANN 

Copyrigtli dos “ D. A.’;

e i a -

PORTO ALEGRE, 24 (Via 
Meridional) -— Iniciou-se on
tem aqui um movimento de po
lítica economica. destinado a 
influir decisivamente ncA ru
mos da sucessão presidencial. 
O sr. João Daudt de Oliveira, 
em importante discurso, con
clamou os rio-grandenses á 
formação de uma frente eco
nômica nacional, admitindo que 
o arcabouço da economia bra
sileira está em perigo. Frisan
do que .não nos deixamos 
atrair por objetivos pessoa s” 
observa, no entanto, a que a 
Conferência de Araxá “ coinci
dirá com os movimentos da po
litica partidaria, os preparató
rios da renovação do governo 
e administração publ ea” .

O conclave de Araxá eo.-.st - 
tuirá uma pedra de toque fun
damental para o exame do de 
sen vol vi mento da politica de 
sucessão. O “ leader” das eias- 
í es produtorás afirmou que 
percorrerá pralicamente rodo 
o pais, no sentido de despertar 
as classes produtoras para as 
realidades nacionais e com o 
pbjetivo de que as mesmas 
abra ui extraordinário debate 
no proximo conclave em Minas.

A Conferência de Araxás

fluirá na futura luta 
p r e s i d e n c i a l

i i

buiu á Noruega. O tratado que 
atribuiu essa soberania à No- 
i uega foi mais tarde ratificado 
pela União Soviética. Aqueje 
!/; upo de ilhas, situado, .muito 
ao ene. ::o O de uno Aríiep, .tor
nasse, agora, de grande impor
tância estralegiça, por encon
tra-se r.as rotas aéreas do Âr- 
deo. ou em.suas proximidades. 
A via direta, por exemplo, de 
Seat lie a í Ioscou. passaria exa- 
tamente sobre Spitzbergen.

O pcdicto soviético foi então 
: eeasaò.o e. corão diz “ The New 
York Times”, “ a Rússia Sovié
tica não conseguiu as bases ae 
Spitzbergen” : O editorial cita 

„„„ a» o incidente para explicar, polo
fie oOO.COa coram .'..a.io0 , .le!ios em parte, o desejo do

:# . :A  YORK, Via Radio — 
Há dias lémbrabráva-mas “The 
New York” que. em jauex- 
rp de 1947. a . Rússia Sovié
tica solicitou à Noruega ba- 
sfis BllfHSíéí «a  Spitzbergen. 
A sob eran ia  sobre Spitz- 
berge.i foi dicpuui ía pela No- 

;ega, .:1a Suécia e pela Rus- 
na durar, e ..cjuase cinquenta a- 
. s, ; ú < ■. . cr 1319. o' Conse
lho Supremo des Aliados da 
r..-.-melra guerra mundial a atri-

víor comenta <> caso do petro 
i00. tão desyirtrado e confut o. 
dizendo t.ue "entre a aplicação

norueguês de bigres- 
de

Despertou particular aten
ção a afirmativa do sr. João 
Daudt de Oliveira de que o 
Rio Grande não é Estado que 
viva dc i” "-' . conom a
fotçara ao pais. sem igual pro- 
ve.to para todas as zonas bra
sileira-. O sr. João Daudt 
de 01ivc‘va defende, implicita
mente, a tese da .participação 
équitatíva de todos os Estados, 
e não apenas 4 > grandes, nos 
lucros e dificuldade-.? proveni
entes da aspera evolução eca- 
,nom;ca brasileira. Insurgindo- 
se, ifrancamsnte, contra a po 
litica financeira atual, pede 
uma segura politica ironetaria, 
que não £eja uni saco fundo, 
cujos cordões ficam arbitraria
mente em mãos do governo".

Advertindo as classes repré 
sentativas do Rio Grande con
tra o perigo da centralização

MURILO MARROQUIM

de nego cios de industrias e 
consumo numa determinada 
y.ctui. o sr. João Daudt de Oli
veira feriu um dos mais com
plexos problema- de politica 
brasileira. A proposito, per- 
s ste no atual parlamento na
cional verdadeira crise entre 
o bloco dos grandes e pequenos 
Estados, iesponcavel por tan
to -■ dos movimentos partidá
rios at ais.

Conclamando as classes pro
dutoras a adquirir -consciência 
economica, o orador abre ao 
conclave da Araxá excepcional 
e inesperada amplitude para a 
decisão futv.ra da luta presi 
dencial.

As classek produtoras, cias
ses do dinheiro, sem o qual não 
Fe fazem eleições :om segu
rança, vão exigir dos candida
to- promessas e.-pecificas.

Os pontos líricos de progra 
más já não bastam.

A tese sustentada pelo ai . j 
João Daudt de 01 veira Fer.í j 
obviamente reccbda com en-j 
tusiasmo pelas populações di 
dorte, pois o orador observou | 
categoricamente que #s

capital estrangeiro para a ex - • governo 
ploraç-ão cio r.osso petroleo, sob • sar no Pacto do Atlântico 
.- nossa supervisão e segundo j que ora se cogita, 
nos i*s leis, e a continuação1 
da. sangr a das nossas disponi
bilidades, não podermos deixar 
de preferir a primeira ro.u-

i çao
| Adianta que 

ita.1 estrangt 
Dsti-acão dc

Talvez seja ccrio. Mas o que 
também necessita» de explicação 
é por que motivo em 1947 .a
Noruega pôde. com exito, ;..te-
jeitar as solicitações russas. Há 
dois anos. ninguém havia feito 

tc i os aceito menção cio Pacto do Atlântico, 
o cara a ad-! Ninguém se havia referido ao 
lorto -, set-v - ' Piano Marshall. Ninguém fize

ra qualquer alusão a rearipa- 
*,lu i mento americano com base na 

. i ivc-áiiios n ccbé-lo para o pc - j conscrição. A própria Noruega 
■ Iroleo, o cue considera um cou- estava, como se sabe, virtuál- 

clas f ...... ' * mente desarmada, e não havia

ca r

ublico- c mdustnai

sçs produtora rasile ras nno
podem quedar mais indric-
rentes ;ao •espt‘ta.u\o- 4<dumn zo
na evo!ui d !ter.lando CO tf- cx-
tensões in em duma popula-

trií:■tu sus■ lentuda i;or un a
economia mc!;píerite e frágil” .

O sr . João Daudt de Oüvei-
,va 'nsú-rgt3 -se contra a,s ten-
dencias regionais> para. trans-
forma? Bras:l numa colonia

1 defesas : -.ilitares em Spitzber-

mesmo cie desembarcar algu
mas, tropas para tomar as ba-

raneenso.
O d-ícurso do sr. João q uc teria, pois. levauo o

‘au-lí õ 0'i -e ra, ouvido per goveruo russo a abster-se dc 
; ernic as-iembléia de indrs- insistir em suas exigências, cm 
riais, comerciantes e políticos, 

j está sendo geralmente Inter- j ses?
! pi eça lo como n  verdadeiro I 

brado de alerta político. Como 
o pronuncia.rento mais impor
tante, em função ̂ da luta prê  
sidencial o c or ri d swtd cm»o tía

de suas ambições desmedidas, 
e pede imparcialidade perante 
o interesse da5 trigitfes cen
trais.

Aludindo ao comercio exte-

Conferencia de Petrópoiis. Os 
partidos políticos não devem 
em realidade, perder de vi. ia 
a posição atuai e as inclinaç- c 
futuras das classes produto 
ras.

:íi

í a s a a ^ s s i g ^ f  '“ “ rtíS51 • 

•

^ V  n
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.]'' r^<U M  PRODUTO DO

tAlQRATO^O UÇOF JPL CAÍ^U

Só pode haver uma explica
ção o governo russo compreen
dia que. se a recusa noruegue
sas fosse revidada pela força, 
seria isso um ato cie agressao 
aberta, isto é. um ato de guer
ra. que levaria os Estados Uni
dos e a Grã-Bretanha, cujos in
teresses vitais se veriam assim 
afetados, a empreender contra- 
medidas de força:* i» i*

O incidente, que .ilustra o 
êxito de uma nação fraca e pe
quena na proteção dc um ter- 
i itorio desprovido de defesas, 
merece ser meditado. Porque 
há. por assim dizer, Sprtzber- 
gen por toda a vasta periferia da 
União Soviética, por exemplo, 
a Coréia Meridional, o Irã. a 
Turquia a Noruega e a Dina
marca. Nenhum desses países 
poderia agora, ou em futuro 
previsível, ser defendido coin 
exito contra uma invasão do 
Exercito Vermelho.

Serão cies desprovido de de
fesas? Respondamos que êles 
são defendidos, não porque o 
Exercito Vermelho não possa 
invadí-ios se o Kremlin para 
*.;so der as ordens, mas porque 
o Kremlin só dará as ordens se 
estiver disposto a lutar, não 
contra a Noruega, ou contra o 
Irã, mas contra os Estados Uni
dos. Para falar em jordào mi
litar, os países fracos e expos-

(Coutioúa na 4* pagina)



29 DE MARÇO Dl

P O R T O
LGIDE BRASILEIRO —

Do Rio é esperado aqui 
dia 2 de abril-, o paquete Fará. 
Prosseguirá paia Relem e es
cala. De retorno aqui chegará 
dia 16 de abril, prosseguindo 
parat o sul até o Púo e escala.

— Do norte, é esperado aqui 
na Ia quinzena de abril, o car
gueiro F.ariacena. Prossegui
rá daqui para o sul, até Itajai 
e escala, recebendo carga.

— O cargueiro Rio Gyrupi 
£ esperado aqui dia 31, vindo 
de Heien e escala. Prossegui
rá daqui para o sul. até Porto 
Alegre e escala, recebendo 
carga.

— Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tos do norte, até .Natal, os car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
sendo aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto de origem e escala, 
recebendo carga.

COMPANHIA COSTEIRA —
O cargueiro Arataia .está sen
do esperado aqui dia 7 de abril, 
procedente de Antoniha. Daqui 
irá a Fortaleza.

— De Santas é aguardado 
aqui dia 11 de abril, o carguei
ro Aragano. Daqui irá a For
taleza.

— O paquete Itanagé está 
sendo esperado aqui qia 9 de 
abril, vindo de Porto Alegre e 
escala. Pro.-seguirá daqui pa- | 
ra o norte, esca undo em For
taleza, São Luiz e Relem.

— O paquete Itaimbé é es
perado aqui, dia 5 de abril, 
perado aqui, dia 2 de abril, 
procedente de Porto Alegre c 
escala.  ̂ Prosseguirá para o 
norte, escalando em Fortaleza, 
São Luiz e Relem.

— O cargueiro Itaguas-u’ 
está sendo aguardado aqui dia 
7 de abril, vindo do sul. Retor
nara ao sul. escalando em Ca-

dia 6 de abril, o Jutahy. Re
tornará daqui ao porto de ori
gem, recebendo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS DE 

NOVA YORK:
— O Mormacreed sairá dia

ifly— O Mormaclark sairá 
de abril.
— O Mormàetern sairá dia 

22 de abril, todos para portos 
brasileiros.

THE ROOTII LINE — 
Está sendo esperado de An 
tuerpia e Londres, . na 2a 
quinzena de março, o vapor Bo- 
niface, que receberá carga em 
nosso porto para Lisboa, Li- 
verpool, Londres e outros por
tos do continente europeu.

— Para a Ia quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es
tá sendo esperado em nosso 
porto o vapev Dunstan. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
Duque de Caxias 182, nesta ei- 

A Agencia Informadora Poti
guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av.

Avenida Deodoro, (í3;> 
------  IIOJK

Fone: 1531

* * * ❖ *
* * ❖

* * * * ❖
* * * *
* * * * ❖
* *
* * * :*c
* * * *
* * * ❖ *
* * * ❖ ❖

a

------  Hoje ás 20 horas ------
NA TE’LA

NUNCA ME DIGAS AD EUS
com Errol Flynn, Eleonor Parker e Patt Brady 

NO PALCO

PEDRO VARGAS
O maior interprete das músicas mexicanas

------ A parrtir de quinta-feira-------
A C A M I N H O  I) O R I O

com -Bois Crosby, Bob liope e Dorothy Lamour

dade, mantem Sopas, C-ami- 11. . I I -  1 • I \/\ /i
nhães Mistos, ás quintas-fei-' M lStO riàS V erdâC ie irãS , hlstODâS V IV I-d â S -Â V I

Informações uteís
F A R M A C IA 8  DE P L A N T A  O

Farmacia Santa C-ruz. á rua 
Dr. Barata — Ribeira.

Farmacia Navarro, a rua Ama. 
ro Barreto — Alecrim.
FILMES DO DIA:

RIO GRANDE — A’s 15,3» 
e 20 horas — Na tela — “ Nun- 
ca nie digas Adeus ’ , com Errol 
Flynn e Eleanor Parker. No 
palco -— Em soirée — Gran
de show com Pedro Vargas, o 
maior cantor mexicano.

Preço: Cr? 20.00.
RKX — A s 15,30 e 19,45 — 

"Obrigado, Doutor", uma gran 
de produção nacional de gran
de aceitação, com Rodolfo 
Mayer e Hebe Guimarães’. 

Preço: Cr? 6,00.
S. LUIS—A's 15,30 e 19,43— 

Ana e o Rei de Sião”, com 
Linda Darnell, Rex Harrison e 
Irene Dunne.

Preço: CrÇ 6,00.
ALECRIM — 15,30 e 19,45 — 

“O Medico Prisioneiro” , e o 
seriado “O Fantasma” .

S. PEDRO— 15.30, e 19,30 — 
“ O Mágico Amador” .

das domesticas, natural desta 
capitaL- com 25 anos de idade, 
filha de Manoc-l Inácio Pereira 
e de d. Izabel Rosa Barros, 
ambos solteiros, residentes e 
domicil.ados nesta capital;

— Geraldo Ventura dos San
tos, militar, natural de Açu’, 
deste Estado, filho de José 
Ventura dos Santos e de d. 
Joseía Silveira dos Santos, 
com Aseendina de Oliveira, de 
prendas domesticas, natural 
de Canguaretama, deste Esta
do, filha de João Cândido de 
Üüve.ra e de d. Alzira Lima 
e Oliveira, ambos solteiros, re
sidentes e domiciliados nesta 
capital;

bedelo, Recife. Rio e Santos, 
recebendo carga.
—De Relem e escala, está 

sendo esperado aqui dia "8 de 
abril, o paquete Itapé. Pros
seguirá par ao sul, escalando 
em Recife, Maceió, Salvador. 
Rio, Santos, Rio Grande e Por
to Alegre.

CIA. COM. E NAV. — 
Do sul, é esperado aqui dia 4 
de abril o cargueiro Poti. Da
qui irá a Macau.

MOORE MAC CORMACK —
— O Mormackite está sen

do esperado aqui dia 5 de abril 
vindo de Nova York. Sairá no 
mesmo dia para o porto de ori

gem, recebndo carga.
LAMPORT E HOLT LINE — 

De Nova York é esperado aqui

ras e domingos pata Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 horas da ma
nhã) e para Campina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Recife ás terças-feiras e ga
bados.
AVIAÇÃO

AEROVIAS BRASIL — De 
Belem para o Rio, passou dia 
24, o PP-AVJ, desembarcando 
aqui:

De Fortaleza: Alipio Medei
ros e José Xicodemus da Sil
veira Martins. Conduzia em 
transito. 14 passageiros.

Embarcaram, para Recife: 
James Robertson, Teodorico 
Boav.istá da Cunha e Clovis Sá 
Leitão. _

Para o Rio: Elza de Miran
da Freire.

LAP — Dia 27, chegou do 
Rio, o PP-LPC, tendo desem
barcado aqui:

De Campina Grande: Juven- 
cio Martins de Fiança e Mil
ton Max da Silva. A aeronave 
retornou ao Rio no dia seguin
te, . levando:

Para Campina Grande: José 
Barbosa de Farias, Maria de 
Ixiurdes Brito, Ione Freire 
Brito, Joàé Augusto Cavalcan
ti, Carlos Alberto Cavalcanti. 
Sonia Maria Cavalcanti, Mi
guel Freire Cavalcanti e Mi
guel Pereira Cavalcanti.

Para Recife: José Veiga.
Vânia Veiga, Elizabéth Veiga 
e José Dutra de Almeida Lira.

Para o Rio: Arlindo Damia- 
no.

0 Montanha de Ouro dos Faraós
Um ve'ho papiro encerrado em cofre das c ris ta l-0  tro
peiro foi pelos ares, mas abrindo o leito de um nove 

P a c to lo ...-U m  tesouro à disposição do 
Frei Farouk I. em El Sed

MOORE-McCORMACK
ts?

“ MORMACKITE” Esperado a 5 de Abril, receberá car
gas para Nova York

PRÓXIMAS SAÍDAS DOS ESTADOS UNIDOS 
“MORMACREEQ” Sairá lie Nova York a 27 de Março 
'MORMACLARK” Sairá de Nova York a 8 de Abril 
" JORMACTERN” Sairá de Nova York a 22 de Abril

0  Mais informações com
MÜORE-McCOflMâCK (kmqücao) S. 3
IteCIFE - SAO LUIZ- BAHIA - RIO - 
SANTOS - HKLÊM - SAO PAULO 
NATAL; Rua Frei Mlguelinho, 14

RUY MOREIRA PAIVA
rONKS 1*4* • lS*g — CAIXA POSTAL. BS

GINÁSIO 7 DE SETEMBRO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

São convocados os Frs. acionistas a se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinaria, no dia 28 de Abril de 1949. ás 
14 horas, na sede social, á rua Seridó. 419, desta cidade, o , 
fim de deliberarem sobre as contas e atos da Diretoria, ba
lanço e parecer do Conselho Fiscal, relativos' ao exercício 
de 1949, è bem assim elegerem a Diretoria para o biênio 
1949-1950, e o Conselho Fiscal, para o exçrcieio de 1949.

Estão desde já, á.disposição dos intereffeodos os docu-

PARIS — Há coisa de al
guns anos podia-se, ver num 
recanto do Museu do Cairo, 
um pequenino cofre de cris
tal que intrigou durante de
zenas de lustros os pesquisa
dores e os arqueologos. Nele 
se continha um velho papiro 
datando de vários séculos. 
Por seu intermédio, os anti
gos egípcios indicavam á pos 
teridade o sitio de um verda
deiro Pactolo: — a Montanha 
de Ouro de El Sed.

Quando das descóbertas 
de Champolion, desde qye o 
papiro foi decifrado, organi
zaram-se expedições, tentan
do seguir as misteriosas in-i
íücações.

A principio, tudo debalde
Os descendentes dos faraós 

se contentaram, -então, em 
conservar num1 cofre de cris
tal, e a simples titulo de cu
riosidade, esse documento, 
uma das mais velhas cartas 
que o inundo antigo conheceu.

PROSPECTORES estran
geiros fizeram esforços, por 
sua vez, para descobrir o te
souro enterrado no deserto, 
mas não foram mais felizes.

Mau grado os repetidos fra
cassos, continuaram as suas 
escavações até que descobri

ram, na região de El Faoua- 
khir, as pequeninas pepitas 

• de ouro de mistura com "a 
areia. Acreditaram haver en
contrado a famosa mina, maf 
depois de dois anos de trabaf 
lho insano, esgotou-se a areia 
contendo ouro.

A ultima eSrpedição, desa- 
coraçada. já havia arrumado 
malas e bagagens e dispunha- 
se a levantar acampamento 
quando o -acaso lhe veio em 
socorro.

Devido a uma imprudência, 
um dos tropeiros que se des
viara algumas centenas de 
metros do Poçal da prospée- 
ção, fez explodir uma carga 
de dinamite.

Com a -explosão o pobre 
homem foi pelos ares. dei
xando a descoberto porem 
úma escavação contenda ou
ro de notável pureza.

O LOCAL correspondia e- 
xatainenie as indicações da 
velha earla do Egito. Aprofun 
dando as escavações, encon- 
tru/am-se vestígios de explo
ração que datava do 
dos faraós. Naquela epoca. 
porem, as minas não eram 
trabalhadas a mais de 300 me 
tros de profundidade e oS ro-

B A R B O L E R O

Vende=sc este Bar, instalado na 
Avenida Rio Branco, 669, em frente 
ao Cinema Rex. Ótimo ponto para 
qualquer negocio.

Trata se no mesmo.

c-ursos para avaliação não e- 
ram os de hoje.

Farouk I. rei do Egito está 
agora em presença de uma 
verdadeira fortuna. O ouro 
bruto de El Sed é avaliado 
em cerca de 20.000 toneladas 
Aperfeiçoaram-se as primi
tivas instalações e a produ
ção diaria é de quilo e meio 
de ouro fino, ou sejam 555 
libra egípcias.

As atuais condições de tra 
balho- permitirão extrair 
mais de 900 quilos de ouro 
por ano, no valor de 400:000 
libras egípcias. Em El Sed, 
engenheiros egípcios e estrán 
geiros vivem lado a lado, á 
testa de duzentos operários 
que trabalham ativamenle 
sob uni sol abrasador.

El Sed está situado no co
ração do deserto oriental ,a 
mais de 700 quilômetros do 
Cairo, a leste da antiga Te- 
bas das Cem Hortas, tão fa
mosa, antes da primeira ca
tarata do Nilo.

1’ rímeiro, percorrcni-se 609 
quilômetros por via-íerrea, e 

tempo í depois, é a velha pista dos 
faraós que muda continua- 
mente de nivel. Para a sua 
reconstrução, foi votada uma 
verba inicial de 400.000 li
bras.

Depois de 14 horas de via 
gem estafante, estamos dian
te da Montanha de Ouro. O 
sitio é calmo e pitoresco, e os 
homens em grande azafama 
cm meio ao zumbe-que-zum- 
be ensurdecedor da maquina 
ria e dos motores.

El Sed... A Montanha de 
Ouro, novo Pactolo de cauda- 
losas aguas. ..__ 11

mentos referidos no arl. 99 do Decreto-lei n° 2.627, dé 
d - Setembro de 1940.

Natal, 23 de Marfo de 1949 
A Diretoria: José Ribeiro Dantas e 

Petronilo Fernandes
José

ESCOLA INDUSTRIAL DE NATAL
Divisão jde Seleção do DASI ’

A Divisão de Seleção do D.A.S.P. avisa por inter
médio da Escola Industria de Natal, que estão abertas as 
inscrições para Concurso de Escrivão de Coletorias do Mi
nistério da Fazenda no período de 7 de março a 6 de maio 
proximo e Prova de Habilitação para Radio-telegrafista 

OBS: Por motivo superior não será atendida nenhu
ma informação por telefone.

Prosseguem os trabalhos da 
Semana do Moço Espirita

As reuniões de ontem e de hoje 
-Encerramento-Notas

Prosseguiram, ontem, os 
trabalhos da Semana do Mo
ço Espirita, com reunião na 
sede do Centro Espirita “João 
Maria” nó Alecrim, presen
tes representantes de vá
rios sobiedades espiritas da 
cidade.

A REUNIÃO DE HOJE
A reunião terá lugar na «é 

de do Centro Espirita “ AY e- 
nio Costa” , á Av. Sete. nã 
1315. no Alecrim.

Serão oradores; Jovem Iva 
ne Emerencisno, sru. Alze- 

"k-reira

ALCANCE A FELICIDA
DE QUE ASPIRA!

POPULAR — 15,30 e 19,30— 
“ Shangai", um filme de aven
turas, e a 2a serie de “Flecha 
Negra” .
PAGAMENTO NO TESOURO

FEDERAL
O Tesouro Federal pagou

hoje: N
Diaristas de todos os Minis

térios.
ragara amanna:
Aposentados.

P A G A M E N T O S  D A G C A
A Repartição de Saneamen

to dé Natal, está avisando que 
a partir do dia Io de abril pró
ximo. come.arão as cobranças 
(ias Taxas Dagua e Esgotos, 
referentes ao trimestre de ja
neiro a março.
TELEGRAMAS RETIDOS:

Encontram-se retidos os se- 
guintes telegramas na Dire
toria dos Correios e Telegra 
tos;

Àmauri Bezerra, Padre Pin
to 617; Darquinha Varela. 
Princesa Izabel 623; Ed.-on; 
Joancira, Dr. Barata 232; Ma- 
tarazzo; João Laurindo, Rua 
Mip.bu'; Aspirante Francisco 
Faeo; Aldai Siqueira, Av Deo. 
cloro 150; Antonio Lins Leitão; 
Renicía Luiz; 653 Bolívar Car
doso, Base Aérea: Cícero de 
Lima; Ceiina; Iram; José Max, 
Felipe Camarão; Josefina Re 
gula, Rua Amime 861; Jaime 
Fonseca, Rua Maxaranguape 
837; José Lojxjs, São João 59, 
Rocas; Metroseg para Mozart; 
Maria Augusta, Av. Rio Bran
co 667; Mota, Bordo Duque de 
Caxias; Xapoleão Santos, Av. 
Getulio Vargas 592; Osèar Ni- 
colau, Pensão Santo Antonio; 
Pasto; Roque Bagé; Urgente 
S lgito; Signatários telegrama 
403300; Urgente'Tesouro; Val- 
dernar Monte.ro, Navio Du-
Registro C ivil

Foram feitos no 4° Cartó
rio Judiciário, desta cidade, no 
Ua 19 do corrente mês. os se
guintes registros: 
NASCIMENTOS:

Gaspar Jacinto, nascido no 
dia 18 de março de 1949, filho 
de João Jacinto e de d. Maria 
Jacinto;

— Malaquias Vieira de Arau 
jo, nascido no dia 20 de outu-

ro de 1942, filho de Gonçalves
Araújo e de dl Francisca 

X -eira de Araújo;
Maria Salete da Silva 

nascida no dia 24 de abril de 
1948, ilha de Rosa Aurique da 
Silva;

— Gerson Guedes de Moura
-ia se ido «o dia 18 de março <le 
1949 filSr, —  i

Luiz Varela do Amaral,
2o sargento da FAB, com 31 
anos de idade, natural de An
gicos, deste Estado, filho do 
José Peíinca do Amaral e de 
d. -Joaquina Varela do Ama
ral, com Jàndira Dias de Sou
sa, estudante, natural deste 
capital, filha de João Paulino 
de Sousa e de d. Juvina Dias 
de Sousa, ambos solteiros, re
sidentes e domiciliados nesta 
capital.

—Manoel Dias da Silva, mi
litar. natural desta capital, 
com 25 anos de idade, filho de 
Gustavo Dias da Silva e de d. 
Margarida Varela, com Ana 
D’Arc Barbosa, de prendas do
mesticas, com 20 anos de ida
de, natural de Ceará-Mirim, 
deste Estado, filha de Francis
co Nieacio Barbosa e de d. 
Maria Izabel Barbosa, ambos 
solteiros, residentes e domi
ciliados nesta capital;

— Ernesto Pereira, sargen
to do Exercito Nacional, natu
ral desta capital, filho de João 
Vila e de d. Esmeralda Perei
ra com d. Ruth Mendes Pe
reira. de prendas domesticas, 
natural de Olinda, do Estado 
de Pernambuco, filha de Ma
noel Mendes e de d. Alzira 
Regina de Melo, ambos soltei
ros, residentes e domiciliados 
nesta capital.

Numero avulso 
C rí 0,80

P E Q U E N O S  
S E C R E D O S  
D O M I J N D O

TEMPO E’ DINHEIRO — o 
COMINFORM NO ORIENTE 
MEDIO — APERFEIÇOA

DO O RAIO X

Procura de conhecer o 
meio de vencer as influen 
cias opostas á sua felicida
de ,e vença os obstáculos 
da sorte usando um TA- 
LISMAN eficiente no as- 
sunlo. Peça sem compro
misso o interessante fo
lheto explicativo, a P. 
EMTE, Caixa Postal 1141 
— Porto Alegre — R. 
Grande do Sul.

ARAME FARPADO
— Vende —

MARTINS & CIA I.TDA. 
Frei Miguelinho 29 
—  Fone 1133 —

Discursaram, nessa ocasião 
o jovem Romeu Amoras. da 
União da Mocidade Espirita 
Paraense, que leu u’a mensa
gem essinada por Bitten
court Sampaio, dirigida aos 
espiritas do Brasil, e os srs. 
Antenor Melo e Sebastião A- 
velino.

A jovem Elma Ribeiro de
clamou a poesia “Prece” sen 
do encerrada a sessão com n 
“Hino ao Espiritismo”, pelos 
componentes da Unjâo da 
Mocidade Espirita Norte-Rio- 
grandense.

nir Pinheiro, Lauro Pi 
e Raimundo Ouental. 
ENCERRAMENTO 5a FEIRA

A Semana do Moço Espiri
ta será encerrada quinta-fei
ra, á noite, com solenidade 
nu sede da Federação Espi
rita Riograndense dó Norte, 
á Av. Rodrigues Alves, 779, 
no Tiròl, em comemoração 
pela passagem de mais um 
aniversário de morte do sr. 
Allan Kardec, Coodjficador 
do Espiritismo, e dos feno-, 
menos de Hidesvylle, na A- 
merica do Norte.

São convidados todos os es
piritas «  simpatizantes.

a) A Comissão Promotora, i

A Aqonia 
da Asma
Aliviada em Poucos Minutos

l‘íin. poufo» j n i nu to» a nova ■ receita 
— M en á a co  - começa a circular no .■*aníí..e. aliviando os acessos e ot> ataques 
wu asnja ou bronquite. Fm pouco tempo 
* pdssível dormir bem, respirando livre e facilmente. M en d aco  alivia-o, mesmo que o mal seja antigo, pr.rqii* dissolve e remove b ruticus que nbétrúe as vias re«- fural '/rias, minando a sua energia, arruinando euit saúde, fazendo-o sentir-se prematurAmente velho M en d a co  tem tido tanto êxito que se oferece cóm a garantia de dar ao paciente respiração livre e fá«*il rapidamente e completo alívio do sofrimento da asma em poucos dias. Peça 
M en d aco . hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa garantia é a sua maior

Mendaco Accba com 
a euma,

194JJ, filho de Manoel Guede- 
dp Movia e de d. Mana das 
Dores;

— Teresa Maria da Silva, 
na$c-:da no dia 8 de outubro de 
1S39, Inez Maria da Silva, nas
cida “ o dia 8 de abril de 1941, 
-oão Floriano da Silva, nasci
do no dia 3 de agosto de 1943, 
Ana Maria da Silva, nascida 
»o dia 16 de julho de 1947, fi
lhos de Maria Teresa da Silva
CASAMENTOS:

Wilson Rodrigues da Silva, 
proprietário, com 25 anos de 
idade, anturaí de Belem, capi
tal do Estado do Pará, filho de 
Joaquim Rodrigues da Silva e 
de d. Joana Marques Rodri
gues, com Maria da Conceição 
Fonseca, de prendas domesti
cas, natural de Maca:ba, des
te Estado, com 16 anos de ida
de, filha de Vicente Roldão da 
Fot)seca e de d. Maria Augus
ta Machado Fonseca, ambos 
solteiros residentes e domíci- 
liados nesta capital;

— Waldir Vasconcelos, vi
gia da Base Naval, com 28 
snos de idade, de Ta pu’. des
te Estado. filho de Alfredo 
Ktelvino de Va concelos e de 
d. Beatriz Miranda de Vascon
celos, com Raimunda Silva, de 
prendas domesticas, natural de 
Curiais Novos, deste Estado 
íuha de Julio Clémentino da 
Silva e dè.d. Benta Maria d?. 
Conceição, ambos solteiros, re
sidente 1 e domiciliados nesta 
capital;

— Miguel Machado, carpin
teiro, com 25 anos de idade, 
natural de Jardim de Angicos 
deste Estado, filho de José 
Alipio Machado e de d. Luiza 
ae Vasconcelos Machado, com 
Ana Violeta Pereira, de pren-

Novas itléias adotadas na can-. 
servadora Inglaterra, segundo 
informa a Reuters, aceleraram 
certos processos fabris, corn 
grandes vantagens e economia 
para todos, nestes tempos de 
penúria do após guerra, ao ytic 
mostra um relatorio anual do 
inspetor-chefe das Fabricas da 
Grã-Bretanlia. Segundo as es- 
latisticas, certas coisas estão 
sendo feitas, agora, nas fabri
cas britânicos, 75 vezes mais de
pressa do que acontecia em 
1939. Os maiores progressos no 
setor da economia de tempo 
são os que promanaram do em
prego de métodos de calcfaeão 
a raios infra-vermelhos para se
cagem de material. Os métodos 
de secagem na industria de cal
cados e botinas mostram agora 
que o que se fazia em 1939 em 
45 minutes, hoje se faz em a- 
penas 35 segundos. Na industria 
de meias e malharia, por outro 
lado, a secagem era feita, an
tes da guerra, em quatro hora* 
Agora sete minutos bastam. -« 
(Reuters).

Está o Partido Comunista da 
Rússia Soviética procurando, 
por intermédio do Commin- 
íorrn, dirigir oa negocios dos 
partidos comunistas no Oriente 
Médio como já dirige os dos 
partidos da Europa Oriental.

O Comminform está mandan
do delegados aos Estados do Le
vante, para s-e garantir .um pa
pel mais efetivo nos negocios 
dos partidos comunistas naque
la região. Já mandou diretivas 
ao Partido na Siria. com instru
ções de evitar agitações abertas 
até momentos mais propícios. 
No entanto, deve-se tirar van
tagem até o limite máximo de 
todas as divergências na opi
nião publica e de todos os mo
vimentos políticos. Deu-se pa
pel especifico á sedição.

Uma maquina fotográfica de 
Raio-X que “vê” o interior do 
corpo humano e tira filmes per
manentes das funções internas 
dos órfãos foi inventada agora 
por cinco médicos norle-ameri- 
canos — é a noticia que a Reu
ters transmite. Os inv^hfor*s, 
doutores George II. ..R* ' 
James S. Watson, John̂  
Thomson, Frank Dreisinger e 
Sydney Weinberg, são todos 
membros do Departamento de 
Radiologia da Universidade de 
Roehester (Nova York), fazen
do parte da Escola de Medicina 
e Odontologia da mesma. Acre
ditam tais esculapios que seu 
invento venha a ser de não pe-, 
quena valia nos labores médi
cos de pesquisas, terapêutica e 
estudos. O notável invento foi 
demonstrado aqui há poucos 
dias.
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Grande acon
tecimento...

(Conclusão da 5a pag.)

que prometem oferecer
quadros dos campões de

os
Re

cife e Natal.

Entre os nossos esportistas 
que ha rr.áito tempo, reaim.cn 
te, hão entram em contacto 
com um quadro ao íóra, a vin 
da a esta cupití.1;do Esporte 
Clube do Recife desperta o 
ipaior interesse, principal- 
mente em se tratando da um 
quadro que traz as creden
ciais de campeão de pernam- 
buco seja dizer a sua força 
maxima.

O Esporte trará todo seu 
plantei de cracks, apresen
tando aos natalenses o qua
dro que levantou o titulo em 
Recife, e, domingo ultimo, a- 
brindo a temporada do Ola
ria, do Rio de Janeiro, en~ 
írentcu o quadro carioca, 

sendo derrotado peki conta
gem minirna.

Dado 0 valor'do onze per
nambucano, não ha duvida 
de que teremos a 3 de abril 
uma tarde d<» vibração, no es
tádio Juvenal Lamartine, sa
bido, ainda, que frente ao 
campeão'de Recife formará 
uma equipe considerada, jus
tamente, a mais poderosa da 
cidade e que. portanto, lutará 
com confiança em busca de 
um resultado honroso para o 
nosso futebol.

PROVIDENCIAS PARA 
TEMPORADA DO 

ESPORTE

0 America juntamente 
com a FND vem tomando 
providencias para a tempo
rada ' do campeão pernambu
cano. estando já organizadas 
as seguintes comissões:

Comissão de Recepção — 
Rui Paiva, presidente do Con 
Talho Regional de Desportos; 
Rui Barreto, presidente <-a 
Federação Norte-Riogrander.- 
se de Desportos: Carlos Sil
va, presidente da Federação 
Norte-Riograndense de Ba:- 
quetpbol; José Rodrigues, pie 
sidente do America F. C.

Comissão de Fiscalização — 
Humberto Nesi, Carlos Sil
va e Cap. Ulisses Cavalcanti.

PRECO DOS INGRESSOS

Os ingressos para a tempo 
rada pernambucano serão 

cobrados aos preços abaixo: 
Arquibancada, vinte cru

zeiros; Populares, dez cruzei- 
vqs; Geral, cinco cruzeiros.

Os ingresses estão á venda 
na Tipografia Augusto Leite, 
á rua Dr. Barata.

PRELIMINAR

Está pregromada interes
sante preliminar para o sen
sacional encontro de domingo 
entre o Esporte Clube de Re
cife e o America F. C..

Dois quadros infante-juve- 
nis do grêmio rubro medirão 
forças, oferecendo ao publi
co uma demonstração de 
futebol dos cracks que, ama
nhã, irão defender o nome 
esportivo de nossa terra

Slade, 0 Sei Do Tiro Ào Alvo - Capitulo VIII
SLAOf POSSUia UMA PEQUEM A ÚUS • ' 
Sui.Ai.Cuja u u rE  pesolveu utílisaz.

C A S A S

ALUGA-SE a casa na pi,-aia 
Je Areia Preta, de proprieda
de do des. Fipriano Cavalcan- 
‘ i. onde funcionou o Bar Le- 
blon.

i ratar com Madruga na Ca
çoara Municipal.

li ps, G valvulas por CrS.......
j. 609 00; 1 bicicleta Royal, se- 
mi-nova, pneus balão por C tf 
1.500,00.

Vêr e tratar no Studio Cd-.- 
ta, á Rua Presidente Funde 
ia, 410 — Alecrim.

CASA A VENDA 
VENDE-SE uma otima ca. 

sa, situada no aprazível bair
ro do Tirol, á Eua Açu’, 5ó9. 

Tratar na mesma.
ALUGA-SF, uma casa á Rua

Meira e Sá. 255.
Tratar com Geraldo, no Ban

co do Povo.

D I V E R S O S

jVENDEM-SE 1 radio Phi-

A T E N Ç Ã O
Vende s: uma geladeira tipo 

Frigida re com. 41 2 pés, em 
perfeito funcionamento.

A tratar com Jayn e Ivreimer

■

n. Loja. -1.400. A
Valdaturio Earcelos Melo 

responsável pela rifa de um 
radio Emerson, cuja extração 
estava marcada pava i  próxi
ma quarta-feira, dia 30 do cor
rente, avisa aos interessados 
que, por n.-otivo cie força 
maior, a referida extração, foi
adiada rara o p-roximo dia 6
de abril de 1949.

A defesa das íiações...
(Conclusão da 2a Pagina)

tos estão defendidos, não por 
suas defesas locais, mas pelo e- 
qüilibrio cie forças.

Mas têm êles defesas adequa
das? Parece-me líc.to respon
der que ameaça do Exercito 
Vermelho permanecerá de pé 
onde quer que êle seja capaz 
de estabelecer contato com uma 
quinta coluna comunista. A a- 
meaça essencial do poder rus
so reside na combinação cio 
Exercito Vermelho com a quar
ta coluna comunista local. E', a 
combinação desses dois: elemen
tos que deve estar presente ao 
espirito de quem quer que te
nha de conduzir os negocios in
ternacionais.

Por si mesmos, separados do 
Exercito Vermelho, os comu
nistas locais durante mais clc 
trinta anos, nunca, em qualquer 
parte, em qualquer ocasião, 
conseguiram' estabelecer-se em 
qualquer país. Tem-no temato 
em. muitos países, mas sempre 
foram subjugados. Nem há qual
quer exemplo. • exceto o caso 
muito especial cia Finlanáia. em 
1940. ác haver o Exercito Ver
melho invadido outro país. A 
Europa Oriental foi invadida 
na grande contra-ofensiva à 
vasão da Rússia pelos nazistas

haja indícios cie considerável 
apoio nv.liiar soviético aos co
munistas chineses, os russos po- 
oc. .em tí-io ío. uCciao com * 
maior facilidade. Poderíam mais 
facilmente e menos ohspendio- 
sameate lei reforçado os comu
nistas chiuezes oo que nó.; po
deriamos ter reforçaao os anti- 
eqpiunii-ía:;. Forque a Rússia 
tem uma f; cuter u c. estre co
mum com ã China cie 4.000 mi
lha.; ris exteu.são.

A Iugoslávia ilustra o mesmo 
principio- A razão porque T.to 
pôde rebelar-ss é que, ao con
trario de Benès. coutava ccm 
uma x fronteira aberta com o 
Ocidente c não' tinha qualquer 
fronteira com o Exercito Ver
melho. Pode-se quase ter como 
certo que a pressão soviética 
sobre a Hungria, <i.e que o pro
cesso do cardeal é inspirada no 
fato de que. da Hungria, é pos
sível exercer pressão «íréta so
bre a Iugoslávia.

Â  p a g S  ¥

As duas equipes atuarão 
com as denominações de Cap. 
Ulisses Cavalcanti e José Ro
drigues, numa homenagem a 
dois esportistas que vêm in
crementando. de todos os 
modef, a pratica 
tion no seio cia 
riafalense,

Oportr.n amente 
mos a constituição dos times 
disputantes.

do asocia- 
juventuda

divulgare-

DR. JOÃO TINO= 
CO FILHO

MEDICO PARTEIRO 
Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo
léstias <íe Senhoras. Diatermo 

Coagulação, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 

hora previamente marcada 
para senhoras 

TTorario: Das 15,30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edilicio Rian — 
Rua João Pessoa 163 

Residência: Jundiai 377 
Fone 1415

(Conclusão da 2a. pag.)
Têm a fertuna de encontsr 
hoje aqui o general Mark 
Clark dois generais seus co- 
r.andados: o general Cordai- 
•o de Faria e o general Caia- 
lo da Castro.

Trata-se de um almoço in- 
.irao Mas se alguma vez se 
uniram brasileiros para ho
menagear o grande coman
dante ahglo-saxão da FEB 
lao seriam ele: m.ois since- 
os, nas manifestações do seu 

apreço c’o que o pequeno gru, 
po que está m.anhão se alvo
roça na Cas» das Pedras.

Somos animados de uma 
simpatia inala pcia America 
io Norte e enfcrldemos que 
a r.osa vida de relação com o 
mundo faltaria a trave rr.es- 
íra se nos distanciássemos 
dos Estados Unidos. Este con 
:ienté, cedo ou tarde, terá de 
se constituir em uma Fede

ração livre de povos para 
que a America possa assumir 
a tarefa que lhe cabe na paz 
c na ordem' do planeta. Se 
sobrevier amanhã uma nova 
tirania c um novo terror no 
ocidente, quem deles nos po
derá libertar srnão os Esta
dos Unidos, como cabeça de 
conte onde desembarquem as 
raças, matrizes e povos subsi 
diários para defender a cau
sa da cijnlizaeao?

A ideia da entende perma
nente da União com o Brasil 
não escaq i num instante ao 
soldado cud perpetrou o de
sembarque aliado n3 África 
do Norte.

pregar aessa j aoa continuação
unidade, hoje "mais do que cn 
tem, necessária.

— Estou vendo nossas ban 
peii as ali entrelaçadas, diz- j 
r.os o general Mark Clark. E' j 
indispensável não separa-las ! 
mais. Janto quanto estivei < 

ao nesso alear.ce, cumpre tra j 
zer unidos nossos paises, pa- ] 
, que juntos se encontrem 
amanhã diante dga mesmas 
rventualidacles que já eles 
defrontaram no passado” .

Severo, sobrio e duro con
sigo mesmo, Mark Clark, o 
Africano, hão o õ menos ccm 
ccuelesh cue clc coma»da.

Karra-hcs. olhando para 
umo’d so picos dá Tijuca, cer
to episódio da guèn a na Iia- 
lia.

.—“Uma manhã despachan
do com o gal Mascarenhas, 
disse-lhe que os brasileiros 
iriam assaltar uma serie de 
ernt. a-fortes, nos Apenmos. 
L’ uma posição diíicil c'e to
mar, frisei-lhe. Ela vai cus
tar sangue a vocês; mas na
da dè importante na guerra 
se conquista senão o preço 
'ie sacrifícios. Seus soldadcs 
ícrão que arcar Com sofri
mentos. Quando, porem, hou
verem vencido, experinr.enta- 

o o
uc passaram .
E ele conta que ao primei-

tío rigor do seu julgamen 
o e da sua linha moral!

Fui um des que em 191G 
sustentaram em toda a linha 
o plano tíe Calógerás, que vi
sava trazer uma missão fran
cesa para a força de terra, 
fudo qunto era misoneista c 
jacobino, denlro e fora dc 
Exercito combatia o plano da 
■missão. Lefendio-o ccm a tm 
nha assinatura e en* edito- 
r; is dc dois grandes rr ah ti
nes cariocas. Via nele a uru- 
cà persibilidade.de apressar- 
se o trabalho da edueaçãc 
rroíissional do corpo de cri- 
qiais, e evitar-se, graças a u- 

| ma cultura mais avançada, c 
processo de des.ntegraçai-• 
que -era' evidente/ do Exerci
to, rcido pelo vírus da poli
ticagem. Durante a presidên
cia Wcnceslsu Braz se recu
perara alguma coisa do qua 
o Exerèito perdera na fase 
das “salvações políticas” .

Não varaof. afirmar cü. 
nestes últimos vinte e nove 
anos o Exercito tenha rido c 
incorruptível da política pa 
tidaria. Mas como rr.el 
o squ nível profissional c c. 
mer.no tempo baixaram c 
medidas da preocupação po
lítica!

ncrepórter), que comandei 
guerra australiana, neozelar. 
dezes, sul-africanos, america
nos e entro tedosr cs exei-ci- 
tes que tive sob as minha: 
ordens os vinte e dois mil brz 
sileiros foram os mais isen
tos de política. Náo há tropa 

talmente, liberta desse ve
neno. Pois lhe afirmo que a 
brasileira que serviu comigo 
: ra 100 por cento alheia a 
•rua t.l preocupação. Deu- 
Me csíe depoimento com sa
tisfação”.

No comentário do chefe a- 
mericano encontra-se traça
do o paralelo entre cs dois 
exércitos: o velho.e o novo —

que logrou vencer em 44 e 
;5, diante do inimigo exter
no, complctamer.te liberto da 
influencia fto virus político. 
E’ esa a pagina mais viril da 
historia da tropa de terra. 
Foram soldados que lá fora 
começarem vencendo a sua 
própria natureza.

Mas há muitos casos em que 
a Rússia pôde expandir seu po- 
deV pela combinação do apare
lho comunista local com o Exer
cito Vermelho. A Tchecoslova- 
quia é um exemplo. A. razão po, 
que os tcheeos não puderam re
sistir ao ataque comunista in
terno é que, numa guerra ci
vil, o Exercito Vermelho esta
va em posição de auxiliar cr 
comunistas, ao passo que as po
tências ocidentais não tinhan. 
possibilidade cie ajudar os anti
comunistas. A China ilustra o 
mesmo principio, embora de 
outra maneira. Se bem que não

Se esín snáhse está certa, os 
pontos de pe.içD no mundo 
os lugares or.i.e existe, real
mente ou em potencial, uma 
quinta' coluna a< distancia cie 
marcha para o Exercito Ver
melho. Segue-se que o princi
pio cardeal cie nossa estratégia 

iii- geral deve se impedir a com
binação cio Exercito Vermelho, 
com a quinla coluna.

A combinação não pode exis
tir em países para os quais o 
Exercito Vermelho, posto enr 
checai e pelo temor de uma 
çàr. ASHRDLU LLL UUUU0 
guerra mundial, não possa a 
vançar. A combinação não exis 
tirá onde quer que o Exercrro 
Vermelho se retire e perca con
tacto ci.reto. A combinação não 
existirá onde não houver quiíi- 
ta-coluna; onde, pela ação de 
um bom govo no, ela não po. - 
sa ser encorajada: cn.de, pela 
r/ão ua . governo íoite, ela 
possa ser decisivamente repn- 
irr.da. .

A excomunhão de laikos

i .

Mark Clark, o Africano
contempla as duas enorme 
bandeiras da sua patria e a 
nossa, cobrindo c.s íiores c 
os ramos de um caramân- 
?hão. Comove-se a fraterni
dade ná paz dr.s dois pavi
lhões. O forjador da unidade 
americar.o-brasileira no cam
po de batalha, está aqui, nesr 
te após-guerra convulso, a

orgulho das penas por j —  "DeVp dizer-me,
’ tuou o general Mark Clark 

(sem ter sido aliás provoca
ra impeto fomos rechaçados ; do por qualquer sugestão dc 
pela 4r,fantaria inimiga! Mark 
Clark 'deu cobertura aCrea e < 
de artilharia ao arsalto das j

..O inesperado afastament'
.̂o chefe dos guerrilheiro: 

gregos Markos Vaphiadis e 
de sua esposa, que era tam
bém uma ativa militante co
munista, C ryssi Hadkaivassi- 
iiu, da direção do “governo 
vermelho, instalado nas mon- 
.jrihas da Grécia, está sende 
objeto de interpretações nr 
imprensa mundial. Que moti
vos terá levado o Partido Co
munista a desfazpr-se de urr 
“ leader” que vem há quatre 
rnos comandando com exitt 
cs revolucionários do pais?

Ivlarkos provou as . sua: 
qualidades militares no cur
so destes anos, Trinta mi 
guerrilheiros espalhados na 
montanhas e .nas fronteira? 
do pais têm mantido á dis 
tancia o exercito grego am.plí 
mente auxiliado por técnico; 
americanos e pelo excelsrtr 
ír.aterjal de guerra des Esta 
Jos Unidok. Algumas cer.te 
nas de milhões de dólares- 
foram consumidos na vora- 
gem da guerra civil, desde 
que o presidente Trumaa pn 
clamou a sua doutrina 
proteção da democracia. 
Belade. Era de supor

d-
n;

OUl

rante a batalha do Monte 
Granamos. Sabem porem f- os 
círculos de Atenas que is--* 
não 6 verdade. Markos e í x 
de boa saude, rros cai -, eu- 
desgraça em virtude d.; ; 
rinculações com o chefe * -> 
governo Iugoslávia.

Moscou suspeita, o (le_p*Sin- 
r as mesmas tendências na- ■ f
uor-rtjis as íi y

nesses tropas. Mas o genaral | 
Mascarenhas insistiu. E aca- ; 
bou tomando a se:io de con- 
tra-fortes. cue cra a missão 
oi/e lhe confiara o comandar 
te em chefe americano.

Uma das mais singulares 
revelações que tenho ouvido 
acerca cio nosso Exercito, a- 
esba de m’a comunicar o ge
neral Mark Clark. Como foi 
guei ouvi-lo espontapeamen 
te, dos lábios de um solda-

R »

B A C A L H A U
, —r Receberam —

Chaves êt Cia,
ARMAZEM NATAL
A v Rio Branco, c o o

e d i f í c i o  q u i n h o
, Av. Duque de Caxias, PO 

Fones: 1210 — 1258
.........  ^&ttusMSMc&ãtsü»L

Markos usufruísse cte uma ai 
toridade incontrastavel, na- 
somente diante dos seu.- 
companheiros -como «m facc 
do Komiáform e do Politibu- 
ro.

Mas nos últimos tempos, ou 
melhor, desde que se anun
ciaram as divergências entre 
o Marechal Tito e a Rússia, 
a imprensa comunista ven» 
cau.talos amente fazendo siian- 
cio sobre o nome de Markos 
O chefe dos guerrilheiros 
gregos lentamente a um se- 
gregos passou lentamente a 
um segundo plano, enquant., 
outros nomes mençs conheci
dos internacionalmente rram 
apontados corno os autênticos 
chefes da revôlução.

Os comunistas procuram 
explicar õ fato infOrmánd^ 
que Markos se acha grave- 
mente enfermo na Albanin, 
depois de haver sido atingido 
por estilhaços de granada du-

de Tito e de r 
;e pouco inclinado a o 
er passivemente á o.
Io Kominform. Mcrkos : 
er.ro, por exemplo á orgar*»- 
:eçêo da “Grande Macedonia ' 
Be é um dos planes acarici--- 

‘ os por Dimitrof, íamos- 
leader” búlgaro e que rnere- 

;e inteira aprovação de ilos- 
ou. Certas álitudes de inde- 
.en lencia pessoal do general 
guerrilheiro são rryl vista-; 
;or. Stalin e a circunstancia 
ic que não se colocou ini-- 
Ctiátámeate contra Tito, cu- 
. o fizeram as chefes verme-^ 
hos« taikaniccs o ds outros 
ai. cs da “cortina de ferro", 

-romcroircteu-o . grt^emelits 
io ponto dè vista da cr.odo- 
ua bolcheviquc.

A!e.:a tUrs >. i íarkcs parece 
:,nci'nac!o a umâ razoavel 
.or.-.posição jiclitica com o go 
•erro legal cie Atenas, des cie 
:ua lhe sejam dacas garan

tias e algumas das reformas 
pleiteadas rõ -seu programa 
ccoryamicq venham a ser acei
tas pelos partidos governa 
mentais. Essa projeto desgo  ̂
ta proíundamente a UriSô 
Soviética, que vê na g-erra 
civil grega juma fonte de es
gotamento dos seus adversa
rias *e uma excelente propa- 
genda para a, legenda de in
vencibilidade dos comunistas, 
orientados pelo Politiburo, 
sob a fiscalização imediata 
do Kominform. A guerra co
vil na Grécia é uma granü* 
fonte de despesas para o te
souro norte-americano. e o 
sua : continuidade um vsrdo- 
dçi-o desafio á eficiência da 
Dcptrina Truman.

Markos deixou-s* levar 
por sentimentos patriotleo* 
tCciiliriua ha Ultima Paginai
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Crônica social
IMAGEM 1)E PAULA 

1HASSSNETT1
do Colégio da

Iredo, i roprietario em São Jo- 
; é de ívlipibu'. *

— Beatriz Moura, auxiliar 
da Fabrica de Bebidas RioImaculada Conceição realiza- , Grar.de Ltda., desta capital, 

sc pma cerimonja de.muito ju- Crianças .
bilw;,a benráo ria imagem do Terezinha, filha do sr. 01a-
Madro Rauía Frassinetti. cria- j vo_ Vanderlei, residentes em 
dora da Ordem das Irmãs ,de João Pessoa.
Santa Doroliba. Dom Mar...- Izabel Maria, filha cio sr.
l>iu> laia, pausadamente, sobre] Ciistovain Bezerra de

a c o n t e c i m e n t o  e s p o r t i p

Melo,
as virtudes o.a beata de Geno- 
> a, quc, consagrou toda a sua 
vida a i>eus e íundqu para o 
mundo um notável instituto de 
c<iu£açào e dc equilíbrio moral 
dísCnado á juventude femini
na, Far*i Frassinetti, que nao 
iu--.: . ,i,;» ser uma das santa , 
legitimamente reconhecidas pe
la Igreia, tem aquele sorriso 
de proiunda .suavidade aben- 
çoando.-uma. menina,, ao mesmo 
tempo que um livro na max> 
traduz' bem a sua luminosr 
missão que ha maiv de um sé
culo é uma .verdatfSra semen
te do Bem.

Alguns minutos mais esta 
nvos ii >, grande salão abertc- 
«1o, rec: v o, onde se instaloi 
ura pai o. que rae parece de
finitivo. jiela fixidez e pelo 
uuidesti',. mas delicado, a -peto 
orivamc .al. Vamos assistir á 
tegunda parte do programa 
organisado pela comissão da; 
cx-aluiias do^ folegio. Toda. 
ela gerá toiqa^u pela 78a au 
(lição dos alunos do,,Curso Vai.
deptar. de,Almeida" . Antes, po
rem. eMuUimos o padre Nival
do Monte- em magnífica oração 
fobre o que representa a mu
sica, papa o homem e para o 
mundo. , k .

proprietário nesta cidade.
— Maria filha do sr. João 

Nunes de Medeirqs.
— Maria do Socorro, filha 

do sr. Agrícola Pinto, inspetor 
de linhas do Túepartamento 
Regional dos Correios e Telé
grafos .

— Clayds, filh;. 'o sr. Rei- 
naldo Barbosa, fui. nano da 
Recetedor a de Rend. ; Esta
duais .

Clinica de Senhora?
— DO —

Dr. Etelvino Cunha

Uma a uma as alunas desig
nadas sobem o palco. Os pri
meiros aplausos cabem a Mas- 
nolia Monteiro. Seguem-sc 
Marildo.-Barbosa, Maisa Ca
valcanti Moura, Nára de Oli 
veira, Isa Barbalbo FUgueira 
Vandtt Lamas Grandi, fechan
do brilhantemente a parte de 
piano com a “ Dansa de ín
dios,” e ‘‘Acalanto e Modinha” 
de. Wyldemar de Ahueida. Va
mos ouvir, agora, o “ Trio 
Cuss.v d« Almeida ': sao.os fi
lhos do maestro — Hiíza, Cus? 
sy. Neto e Valdemar Junior 
tão pequenino este que mal 
pode coát o reu. pes.ado vioion- 
eelo, E mu expressivo Beetho- 
ven nos dá o prazer das ulti
mas palmas consagradas a. 
piorias imortais aa grande re, 
ligiosa qu.e 1 undou em 18:51. 
fciu í) uinto. a instituição das 
Irmãs de Santa Doroteía.

DANILO

0  PRECEITO DO DIA
ACUMULO DE CERA NO 

OUVIDO
A câra, r.o ouvido, forma-se 

normaimente, como. meio do 
pefeaa. Muitas vezes, porém, 
acumula-se no canal, produ
zindo entupimento e impres
são de surdez. Nesse caso, só 
o vrfílico está habilitado a ía- 
t o ‘ a necessária limpeza.

Quando tiver acumulo de 
cêra pó pu.yido, procure o 
médico especialista para fa
zer a necessária limpeza,

■ — SNIiS.

(ESPECIALISTA) 
Curso de aperfeiçoamento 

Do Kio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças de Senhoras
Ondas ultra-cnrtas, blstnrf 

eletrico, eletrocoagn- 
lação etc.

Câncer — Tumores
CONSULTAS:

Das 16 horas em diante 
exceto aos sabados 
CONSTJLTOBIO :

Rua Cel. Bonifácio, ZZZ 
Fone: — 1082

KESIDENCIA :
Rna Joaquim Manoel, 598 

Petropoliai— —

Brilhante campanha do 
Madureira. no Colombia
Empatou? domingo? com o sele

cionado de Bogatá
RIO, 29 (Meridional) — O 

Madureira encerrou, invicto, 
a sua temporada na Colom
bia, onde reeditou cs feitos 
do America e do Vasco da 
Gama.

Numa longa temporada ali 
realizada o tricolor suburba
no carioca não sofreu uma 
unica derrota, mantendo, des
ta sorte, o prestigio do íute-

bol brasileiro.
No match de despedida, 

domingo, o Madureira empa

tou de 2x2 com o seleciona
do de Bogotá.

Segundo os últimos despa
chos recebidcs de Bogotá, a 
delegação do Madureira ini
ciará, hoje, a sua viagem de 
retorno ao Brasil. .

Â exibição do Esporte Clube ío  Recife 
frente aé esquadrão io  America F.C.

Âs providencias tomadas para a temporada do cam
peão pernambucano-Preliminar tle juvenís-Os ingressos

Como vem sendo arr.plamen 
le anunciado, domingo pro- 
xirno, o esquadrão do Ameri
ca Futebol Clube reaparece
rá, no. gramado do estúdio 
Juvenal Lamartine; paia en
frentar o Esporle Clube de 
Recife, campeão dc terra c 
mar de Pernambuco.

A exibição do quadro per
nambucano, que se deve a u- 
ma oportuna e feliz ani-

Basquetebol
A  temporada

Derrotados o Flumi
nense e o São 

Cristovão
RIO, 29 (Meridional) — 

Dois quadros cariocas nãc 
foram bem sucedidos domin
go nos jogos que disputaram. 
Assim é que. o Fluminense 
perdeu cm Curitiba, para o 
Atlético Paranaense, e o.São 
Cristovão foi derrotado em 
Brusque, no Estado de Santa 
Catarina, pelo quadro do Pai-. 
aandu’. por 4x2.

pernambucana 
Duas sensacionais refregas, na AftBB, a 2o4 de abiil

Simultaneamente com a 
temporada de futebol, tere
mos uma sensacional tempo
rada de bola ao cesto.

Está asentado que o Espor
te Clube do Recife trará tam 
bem a Natal esta semana, a 
sua representação de basque
tebol, por sinal uma das me
lhores das quadras pernambu
canas.

O seleto publico que fre
quenta a quadra da AABB 
vai ter ensejo de presentear 
dois grandes embates do ele
gante esporte- norte-amrica- 
no nos quais intervjrão as.fõr 
ças maximas de Recife e Na
tal.

O five do Esporte estreará 
sabado á noite contra o sele
cionado e na noite- de segun

da-feira voltará oo rink do 
clube dos bancarios para a 
segunda e ultima exibição ao 
quadro do Santa Cruz, cam
peão da cidade.

Será, pois, pequena a qua
dra da AABB para conter o 
publico que ali acorrerá r.as 
noites de 2 e 4 de abril para 
assistir o desenrolar dessas 
duas grandes pelejas inter
estaduais.

REUNIÃO BA F.N .B.

Para tratar de assunto re
lacionado com a temporada 
do esporte Clube do Recife, 
reirTe-se, hoje, ás 19 horas 
na sede da AABB, á av. Deo 
coro, a diretoria da Federa
ção NoríeRiogi andende de 
Basquetebol.

O presidente, sr. Carlos 
Silva, pede o compe recimen- 
to de todos os diretores.

TREINO DA SELEÇÃO
Na noite de hoje, o sele

cionado da FNB realizará 
mais um treino preparatório 
para o cotejo de sabado, fren 
te ao quinteto do Esporte

ciativa do campeão natalen- 
se e conta com o alto patro
cínio da Federação Norte-

Derroíado pe£o Fla
mengo o campeão 
Uruguaio de basque
íebol
RIO 28 (Meridional) — 

Na sua ultima exibição nesta 
capital, sabado á noite, o 
quinteto do Aguada campeão 
uruguaio, perdeu a sua inven
cibilidade na peleja travado 
com o quadro do Flamengo.

O campeão carioca, após 
uma partida algo acidentada, 
marcou a vantagem de 50::37 
sobre o poderoso conjunto 
uruguaio..

O Aguada estái sen io es
perado em São Paulo, onde 
realizarq tres jogos, sendo 
dois no P-acaembu, contra o 
Floresta e o Paulistano e 
em Campinas, contra a sele
ção Iccal.

Clube do Recife.
Para o ensaio, a direção 

íccnica da Mentora do bas- 1 
custe está pedindo o compa- 
recimento de todos os elêraen 
tos convocados.

OAFRONTARA’, AMANHÃ 
SANTA CRUZ
Os campeões , da cidace 

.treinarão amanhã á noite, no. 
mesmo local, ou seja na qua
dra da AABB.

Estreou o 
Recife

Dtaria cm

P.iograndensç de Desportos, 
vem constituindo, desde mui
tos dias, o assunto das rodas 
esportivas, razão pela qual 
te espera, domingo, uma tar
de de grande sensação no es- 
íadio tía ivj Hermes da Fon
seca, quer pela presença de 
um publico- q.ue lotará com
pletamente todas as suas de
pendências quer pelo empol
gante espetáculo dc futebol 

(Continua na 4a pagina)

O Flamengo goleou 
o canto do Rio
RIO, 28 (Meridional) -  O 

Flamengo atuando, ontem, 
em Caio Martins, abateu, 

espetacularmente, o Canto do
Rio. -cm partida amistosa, pe
la contagem de 7x1.

IViT. Barrick dirigiu a par
tida

Venceu ao Esporte, 
to r 1 xOp
RECIFE, 28 (Meridional) 

— Iniciando a sua tempera
da nesta capital o Olaria en- 
frenou o quadro 
frentou ,na tarde de ontem o”  
quadro do Esporte Ctybe ds 
Recife, terminando' o prelío 
com a vitoria do conjunto ca 
rioca, por 1x9.,

{/ á á fá t c l  Z f/ ie fi/ e r c lá , 7W  Ú l U M .. .

ANIVERSÁRIOS

comerciante

0 Famoso pelo seu pitoresco... atracção mundial para 
os turistas. Em recente investigação entre seus hós
pedes Parker joi, por grande maioria, a mais votada.

5, cSpcfu Jo sr. Manoel Au 
mano de Medeiros, comer-

praça.

; IIQJE .
Smihoros

Raimundo Luz, 
nesta praia.

t— Âristofanes de Medeiros 
re:'.dente nesta cidade.

— Ez,equi,el Freire, proprie
tário nesta capital.

•— Antônio Nunes de Me o 
ço^qj.ççanié nesta praça. 
Senhoras

Maç}a Moura Medeiros, viu
va do sf. Lauro Medeiros.

,T-  íYanclsca PaíRas, viuva 
do sr. Manoel Dantas.

— Amélia leitão, viuva do 
sr; Alfredo Barbalho.
. — Joana Juvenal Guerra, 
espoja do sr. Firmo Guerra, 
coniqrçianle nesta praça.

— Irene AzCVÍ-do dc Medei- 
vôs,.

*rel'i|
eianíp nesta 
J ovens

Antonio Ferreira Sobrinho, 
auxiliar do nosso comercio.

— Jurandir Navarro, aluno'1 
uo Colégio ‘‘ Santo Antonio” e 
LÍiho do sr. Jurandir' Sitaro

Costa, cherç da Contadoria 
Seccional, junto a Delegacia 
'iscai do Tesouro Nacional.

João Evangelista Carna- 
Ea e Castro, filho do sr. Mi- 
;ucl Ferreira e Castro, já fa- 
gculo. 
snhoritas
1 Maria Gilenda Martins, alu
ar do Colégio Estadual e fi- 
Gra do sr. Gaspar Martins e 
Se sua esposa d. Mar.a Esme- 
' jldina Martins. '

- lolanda de Oliveira, fi
la do sr. Paulo de Oliveira 
*de sua esposa d. Raiicunda 
irbõsa de Oliveira.

Eunice de Carvalho, fi- 
l^ a  dó sr. João Barroso de 
■ Carvalho, agricultor e proprie- 
1 tar o no município de Goiani- 
[sha

—- Miracy Figueiredo, filha
i do sr. Manoel José de Figupi

O Bangii quer con» 
tratar, tíjubem, Jair

RIO, 29 (Meridional) — 
Foi revelado çr.e o Drrgu’ 
pretenda fazer ,;;r. ultlira re- 
quisirão contratando o famo 
so meia-esquerda Jair.

Aqusle jcgauoz já estaria
assim, cm negw aaçces com 
o clube tle iTaca Bcnita.

Como se sabe, o passe dc 
Jair 50 mil cruzeiros e o jo 
gador está pedindo ao Flamcn 
ço, para renovar o coaírato 
a soma de duze-to: mil. cru
zeiros. Resta saber xc o Ban- 
gu’ está disposto a dispender 
esta importanci:

D erreis do o Flumi' 
nense.-no Paraná
EIQ, (M erid ional)----O

Flmnicpasíe - jogou. ontem, 
cm Curitiba, contra o Atlé
tico P.a. maense

A peleja comemorativa do 
25-1 aniversário do clube pa
ranaense, terminou com a vi
toria. do quadro local, por 5::2

Confusão no Box
Americano

Amanhã, o aniisto SG 
Bangu’xFlamengG

RIO, 29 (Meridional) — 
Todas as providencias já fo
ram tomadas para o arr.istcsc 
c!e amanhã entre os quadros
do Bangu e do Flamengo, no

Votada como
a

a caneta
mais desejada do mundo • ••

\

0 Seja no Cairo, em Calcutá ou Chicago, Parker 
é entre todas, a caneta mais altamente apreciada. 
83 investigações em 34 países demonstram inva
riavelmente a preferência pela Parker.
Sua precisão vem desde a ponta encerrada, ex
clusiva, até a tampa de metal brilhante... que 
desliza sem torsão. A “51” é de partida instantunea

_  corre leve e facilmente sobre o papel. E entre a 
larga série de penas individuais você escolherá a 
que mais convenha ao seu estilo de letra.
Somente a “51” foi desenhada para o uso satisfa
tório da super-brilhante, super-permanente Parker 
Superchrome — a notável tinta que seca à medida 

se escreve !
P R E Ç O S :

C a n e t a s  P a r k e r  “ 51”  C r (  450 00 e  C r (  3TS.00 
C a n e t a s  V a c u m a t i c  C r $  255 .10 e  Crí 150.00  

C a n e t a s  P a r k e r  V - S  C r $ 265,00

que

3 Z t e / »

campo do Botafogo.
O clube de Domingos lan

çará todos os elementos quc 
contratou para a Gjmporada 
deste ano, entre or quais Luis 
Borracha, Rafonelü, Mirim 
Djalrr-.i.

Dirigirá esse encontro Mr. 
Barrick, arbitro inglês*

O inesperado abandono por 
parte dc Jce Louis do_ titulo 
dc campeão mundial de to
dos os pesos, e a consequen
te fundação do Club Inter
nacional com a contratação 
dc Charles Ezzard c Joe 
Walcoí, veio agitar fortemen. 
te a política do box norte-a
mericano que já não é muito 
calrrm. Embora no setor pro
priamente, nos bastidores a 
política é intensa pois Mire 
Jr.cobs não se conforma em 
perder a gerencia das gran
des lutas.

Segundo telegramas, proce
dentes de Nova York, o pre
sidente da Comissão de Box 
<’e t" Estado, declarou que 
não reconhecería no vencedor 
do rielio Walçot x Ezzard, 
p rogi-ãmádo para junho pro- 

o novo campeão rr.un- 
diáV. '' U

Cinoi se ; abe, com a propa- 
' «íesisíehcie de Louis lo
go após seu embate com Joe 
\7 dcot' um torneio foi orga
nizado ncrá aoontar o seu 
sUcessoL Como o referido a- 
I if no não foi inicialmen
te c nfirmadq, este certame 
P'e. >ií a plano secundário, 
voltiiido agora á sua primi- 
Fva programtiifão. ,

.quanto isto, Juc Louis 
í ir cri i” do Clube ln- 

| t- rriacional quer proclamar o 
. u ivo campeão mundial a fôr- 
j <;a dc seus punhos.

Camp. Syf“Âmers-
C.3 F8© de Futebol
Detalhes dos jogos de domingo 
serão oferecidos c o fmhlico rio 

estádio dá F.jSj.D.
Uma boa noticia para os 

frequentadores do estádio Ju
venal Lamartine é a de que 
o publico, na tarde de dcir.in-

'v.uiii dó America a instala
ção de posrante' altòfalante no 
estádio Juvenal ^imartine.

Posto Central de Consertos iRepresentantes exclusivos para f«do o Brasil e
COSTA, PORTELA & CIA.

Rua 1.° de Março, 9-1.» andar — Rio de Janeiro 
Grande do Norte - Cetar S Cia. Uda. - Rua Cel. Bonifácio, 175 Notai

Rio

utravoz' do; qual seTão tran'- 
o ao. mesmo tempo que as- ; nRidds Stis esportistas prest 

siqtjrá o encontro .entre o Es- j tes ali detalhes das peleja- 
porte Clube de Recife, e
America, desta capital, será 
informado do desenrolar dos 
jogos pelo Campeonato Sul- 
Americano, cuja abertura es
ta marcada para aquele dia.

Para tanto, a Federção con-

o ■ em disjpuRf do certame conti-
neótaL

Eis A  taáis Üma iniciativa 
fadada a assegurar o exito 
da tarde esportiva de domin
go.. ■ í . *1



Hoje a estréia de P e 
dro Vargas no Cine 
Teatro Rio Grande

Será afiTuií satisfeito hoje a curiosida.de do pu
blico nqlalev.se. Pedro Vargas, o grande cantor me
xicano contratado para uma temporada nesta Capi
tal pel«. Radio Potí estréará-no cine-teatro Rio Gran
de nitm gnrtTItd’ espetáculo de palco e téla anunciado 
para ás 20 horas. Consagrado pelo público dos princi
pais países do mundo. Pedro Vargas conquistará de 
certo, em Natal, o sucesso a que fez jús pela sua ca
pacidade artística e pela justeza de suas magníficas 
criações. ^

TAMBÉM HOJE A FESTA NA "BOITE"
DO AMERICA ' ■ ’ ,

A "boite" do América estará hoje em festas com 
o apresentação do grande show á cargo do consagra- 
do cantor mexicano. A fèstu da noite de hoje está des
pertando o maior interesse em todos os círculos so
ciais a julgar pela reserva de mesas. Todas as mesas 
da “ boite” já foram tomadas e a diretoria vem envi
dando todos os esforços para conquistar mais um au
tentico sucesso social para o simpático clube rubro. 
O traje para a festa de hoje será o de passeio e c 
show cie Pedro Vargas será apresentado ás 23 hoias

PATROCINADORES DE PEDRO VARGAS

D l  A R Í Ò  D È  N Â T Ã L
**• __ __'_________ — .,— ~  ■_

NATAL — Terça-feira. 29 d« Marca de 1949

Esteve a pique de se desfa
zer. ..  mas afinal, foi realizado
Historia surpreendente de um casamento que se compli

cou á undecima hora

At; apresentações de Pedro Vargas em Natal te 
tão o alto e exclusivo patrocínio dc duas organisa- 
cões potiguares ja credenciadas pela confiança dó pu
blico: A Graciosa e a Joalharia Brasil, duas casas que 
dentro em breve estarão fundidas numa só organisa- 
cdo para apresentar aos seus clientes e amigos um 
estabelecimento onde imperará o luxo, o conforto e a 
distinção a par da modicidade de preços e de um com
pleto sort.imenlo.

«

A in d a  o incêndio 
do bonde n<>.7

Não fôra iniciado o processo 
até a tarde de ontem--Notas

Acérca do incêndio do bon 
de n° 7, da Cia Força e Luz, 
verificado sal.ado uit mo. ás 
9 horas, proximo ao Colégio 
Salesiano, nossa reportage.u 
procurou colher, na tarde de 
ontem, maiores pormenores,

Entre o oci
dente e o
oriente

(l)e um observador social»

Não deixou até agora Berlim 
dg chamar a acençao uo ruun- 
up. porque, oeimu ue suas rur- 
j,as, ciecrae-se. em giauue par
te, o aestmo tío Ocrueme. be. 
ua Verdade tíorurn nao vaie um 
liro, se a sua ocupaçao caia e 
cuspenenosa itsUiia oe uma con
venção simbouca niiçipL se seu 
valor esirategjcõ, um viriuae 
ue sua situaçao na zoqa ocupa
da pelos iusóOo, nao *1» s.gm- 
iicaçao alguma, ppi quao íauo. 
Berimi iem ícaitopme expressi
vo vaior político e esse vaip.i 
poderá ouiuu ; qécisivaineuie 
nos rumos comunistas aa Euro- 
pa. Desde que os jrussos. com- 
paiam parte da emane, ue a- 
coruo com o que foi proclama
do peloâ seus aliados 1 1a vno- 
ria contra a Aiemauna. eies nao 
tizeram ouira coisa senão ti ans- 
lormai a ocupacao ue tsei lim 
num símbolo oa vitoria exclu
siva,dos exeietlos veiiueinos. t\ 
sua propaganoa. lenu em altos 
molaes, vl-ansiiguiou mtena- 
mente a ocupaçao ba cidade. 
Islã não tem. mesmo iiara os 
russos, o menor íiue êsse estra
tégico; mas tom um iiHeiesse 
oasico nu preparaçao europeia 
para-os seus idtuios pianos ue 
ocupaçao. nsiao certos os boi- 
cnevislas ue que, coin a expui- 
'sao aos' ocmeuiais ue. Be.nui. 
poaeiuo eies taiur com mas ai- 
lOganciã e iranqueza paia loua 
a rtlemaima e uai ao mundo, 
cneio ue uuviuas, a impressão 
ue que a expuisab aos amei 1 - 
eanos e ingleses aa oiuàue ie- 
peicutira como a expuisao ue 
loiças inimigas. Poi' uiiuo 1 a- 
uo, a presença ae ociuenuus 
nem pei to ua 1 romeira oa ocu- 
paçau russa tem smo uina exce- 
lerne experieitcia. poi que o 
comportamento russo, escvinuiuo 
por u as ua coi una ue iei ro. 
agora apaiece com touos os 
seus pecauos. î eia amostra de 
tseiuni amosua que nao poae 
ser contesiaaa. saoe-se noje. 
por toua pane, o que .sigmiica 
uma ocupaçao sovienca i»a ci- 
uaue uuaceraua e venema, com 
uma popmaçao atei 1 oiiraua 
tamiuui uesceu a áimosie. a me- 
uonna uos campos ue coiicen- 
Uaçap. D isso Oasm. Dmnte uos 
ollios dos oeioeiuan., . epeie-se 
a trageuia que ximet compos, 
com Os »eUs taiiHUcus e cuni us 
séus. assassinos. Os iussos con
tinuam. coAl*jT mèfr“a galhar
dia. a esu. . - 1. - Bei-

- Uín nào é ,£‘rtjeí “fna ocupação 
-ue íntí-tiíssp 'ôoís^lfclieoi Não é 
so uma ocupação de interesse 
político. Para o Ocidente amea- 
çaéu. ala é o melhor docuineu- 

sj- *' áa 'fèaUdade

junto aos Delegados de Ordem 
bociai e do 2” Distrito.

No entanto, loi tom grande 
surpresa que verificamos nao 
ter tido in.cio até aquela datá 
o inquérito.

Para veriiícação das causas 
do mcenuio 1 0 ram nomeados 
tres pontos, dois por parte dos 
piV.jUJicados e o terceiro ua 
Kmpre a de Seguros. Porem 
ate ontem a tarde não loraut 
apresentados os laudos.

O sr. Meira Lima. delegade 
do 2o D sinto iníormou-nos 
qut tendo conhecimento do in
cêndio se dirigiu para 0  local, 
tomando as necessárias pioví- 
dencias. entre as quais a dc 
peüir o Corpo de Bombeiros 
em Parnamirim, que dentro dt 
qu nze minutos comparecia ao 
local.

Ha poucos dias tivemos Oca
sião de noticiai, depois trans
crito pela imprensa do .pais. o 
caso original ae um casamen
to desfeito já na presença dô  
juiz Eurico Montenegro. O mais 
curioso é que aí a desistência 
não veiu da noiva, o que já 
tem ocorrido pior este mundo a 
fora, mas do noivo, um madu- 
rão do interior, feio. que dei
xou fulminada, com a negati
va seca. a ex-quasi esposa, bo- 
nitinha. de idade duas vezes 
inferior a aêle. O cara. que ha 
niais de seis meses havia reti
rado a moça da casa dos geni
tores, alegou em pvetorio que 
se achava alí coagulo, e poi 
quem? pelo tabelião Antiaio de 
Azevedo, privativo dos casa
mentos . ..
■ Agora nos surge a historia 

não menos surpreendente, sá
bado ultimo, de um casamen
to que se complicou na unde
cima hora e esteve a pique de 
se desfazer também.

Habilitaram-se para casar 
Luiz Gonzaga, motorista, de 34 
anos, natural de Currais Novos, 
e Beienice de Queiroz Barreto, 
de afazeres domésticos, ãO ver
des anos. pernambucana, filha 
de Fiancisco Barreto Junior e 
Ester de Queuoz Barreto, re
sidentes no bairro das Rocas, 
oiide também mora o noivo.

O pai de Berenice nunca se
■ opusera ao casorio e sempre lô- 
ra amigo do futuro genro, cons
tando aié que costumava tomar- 
lhe díimeiro emprestado.

O conjugo, vobis. com toda a 
documentação preparada, foi a- 
final requerido e designado pa- 

----------------£  ---------;

ra sábado passado, ás 15,30. a 
ter lugar na trav, da Lua n. 7. 
nas Rocas, onde iriam residir 
os noivos. Ainda pela manhã 
estivera o pai de Berenice no 
cartorio. indagando si estava 
tudo pronto para que o casa
mento sem mais delongas se 
realizasse mesmo na tarde da
quele dia.

Acontece, porem um desses 
imprevistos que ás vezes 11a 
Historia tem até transformado 
o curso ae reinados. Chegando 
em casa. o pai de Berenice, em 
regosijo pelo grande aconteci
mento. entrou a bebericar. Em 
estado de lucidez Barreto Juni
or é um homem bom. educado 
e respeitador, mas sob os vapo
res alcoolicos é muito diferen- 

Pela tarde os espíritos da 
bebida já lhe subiam em bor

botões. fazendo-lhe a cabeça es
talar sob grande pressão.

Deu-se então o peior. Quasi 
aos soluços, pelas 15 horas o 
noivo compareceu perante o 
juiz Arnaldo Neto, em exercí
cio da vara de casamentos. Vi
nha comunicar ao magistrado 
o sogro se achava exasperado e 
resolvido a não mais consentir 
no casamento da filha, a quem 
espancara, cortara-lhe os cabe
los. íasgara o vestido nupcial e 
ainda a manunha prisioneira 
em casa. Implorando providen
cias. confessou o noivo que o 
casamento desejado v.ria ape
nas homologai uma situação de 
fato já existente.

A providencia do magistrad( 
não podia ser outra. Solicitou 
auxilio cia Policia e o casorio 
foi afinal realizado.

Importante decisão do 
Ministério da Fazenda
Recebimento de dinheiro a juros, por casas co

merciais constitui operação privativa de 
estabelecimentos bancários,

O Ministro da Fazenda, con
forme publicação no Diário Ofi
cial de 14 de Agosto do ano 
passado e agora divulgada em 
varias revistas especializadas 
em assuntos fiscais, resolveu 
dar provimento a recurso do 
Representante da Fazenda jun
to ao Conselho de Contribuin
tes, paia decidir que a pratica 
de receber dinheiro a juros em 
conta corrente, por empresas 
comerciais, constitui opeiipção 
privativa de estabelecimento 
bancario, embora os recursos 
assim captados tenham aplica
ção exclusivamente no giro dos 
nego cios da empresa que rece
be tais depositos. Em conse
quência. foi julgada proceden
te repiesentação contra a. firma 
Arnaldo & Co., de Porto Ale

gre. Rio G. do Sul. que foi mul
tada em Cr.S 30.000.00 — pena 
prevista no art. 70 do Dec. n. 
728 de 16 de março de 1931. por 
terem sido encontrados em sua 
escrituração, créditos de •tercei
ros, mediante juros. A decisão 
do Ministro da Fazenda se re
veste de alta procedência, dada 
que foi mediante, pareceres da 
Diretoria de Rendas Internas, 
da Procuradoria Geral da Fa
zenda Publica e da Superinten
dência da Moeda e do Crédito, 
sendo de notar igualmente que 
foi negado beneficio de anistia 
á fuma representada por ser 
esta somente "aplicavel aos 
processos de natureza tributaria, 
não atingindo, por isso, as mul
tas relativas á pratica ilegal do 
comercio bancário”. _____

Fuga em massa fustra- 
da da casa de detenção

...a .1 rlzi n n u 1 -

AVISO AO PUBLICO
Tencii. um meu filho de 10 anos de idade, a 3 do 

corrente, na cidade de Macaiba, sido estupidamente 
morto poi um caminhão de Luiz Correia da Silva, 
vulgo "A du '” . residente naquela cidade, e estando 

’ movendo uma ação judicial contia o mesmo, para re- 
•j.vração dos danos materiais e morais que sofri. — 
AVISO ás pessoas interessadas e ao publico em geral, 
que será havida como fr audulenta ou méra simulação 
a renda que Luiz Correia da Silva fizer do caminhão 
CHEVROLET tipo 1942. placas 36-26. pois. não tendo 
nenhum outro cem. pretende, ao que soube: por . esse 
meio, escapar á indenização legal. A venda, pois, do 
caminhão 3626, será pass ivel de anulação si se efe
tuar. e disto fica avisado quem pretender adquiri-lo, 
para que não venha de f uturo alegar boa fé

Natal, 26 de março de 1949.
Antonio Feliz de Morais.

Uma declaração do Gerente 
Geral no Brasil da British 

South American Airways

Cerca de ha .15 dias. 0  tenen
te Franco R be.ro, administra
dor da Casa ce Detenção re
cebera denuncia de quê numa 
marmita de contida, dos raros 
presos que recebem alimentos 
de lora. navia entrado no pre
sidio uma serra pequena. Duas 
buscas minuciosas foram ime
diatamente efetuadas-, porém 
nã0 foi encontrado o instru
mento procurado.

Como medida de precaução 
foi, três dias depois'dessa ocor
rência transferido de cela o 
detento Itamar Francisco de 
Oliveira, tido como elemento 
agitador. Itamar se achava no 
xadrez n° 12. considerado o de 
maior segurança na cadeia.

Ante-ontem,. ocasião de 
una verificação, um dos sol
dados da guarda notou se acha
va completamente serrada uma 
parte de uma das grades do 
xadrez n° 12. A abertura era

suficiente á passagem de qual- 
ciuer pessoa e as partes seria
das se achavam entupidas de 
cera preta, perfeita menti: ca
mufladas, dando a impressão 
de que os varões estavam in
tactos. Nos três dias em que 
ali íôra deixado, antes de 
transferido de cela, Itamar 
completara o serviço necessa- 
i-io á evasão.

Do inyeurito logo aberto se 
veiu a saber que uma fuga em 
massa de presos estava plane
jada para breve. Para isso, 
em hora e dia combinauos, al
guns detentos deveriam simu
lar no pateo um conflito. A 
arruaça certamente provocaria 
da administração medida dis
ciplinar, mandando recolher 
todos os insubordinados ao re
ferido xadrez n° 12, considera
do o mais seguro do presidio 
e onde são de costume coloca
dos detentos de mau compor
tamento . ___________

Movimento do Fôro

Em seguida providenciou a 
paraliza.áo do transito de veí
culos peia av. Junqueira Al
ves, o que passou a ser leite 
pela av. Rio Branco, isto em 
vista do perigo de novos m- 
cenu os nos veicuios e também 
de atropelamento de curjosos 
que cercavam o bonde, fazen
do o isoia.i ento com policiais.

O inquérito policial, que pos
sivelmente será iniciado hoje, 
sera prfesid do peío Delegado 
de Ordem Sociai, dr. Aderson 
Lisboa.

Logo nos seía possível, tra
remos aos nossos leitores to- 

' dos os- pormenores do incêndio 
do bonde n° 7, que por nr.otivo 
da demora do processo, ainda 
se encontra no local do sinis
tro para exame pericial, con
forme requerera o advogado 
do Cinema Rex. _____

OUÇAM
Diariamente

B

e m is s o r a
a s s o c i a d a

o pod^r russo. Agora, um mi
lhão cie berlinenses, da zona 
ocidental da capital alemã se 
preparam para as próximas e- 
leições municipais, que por is
so tudo, terão inegável reper
cussão mundial, nessa tentativa 
soviética de passar o mundo pa
ra a zona de seus caprichos e 
das suas atrocidades. De acor
do com a sua atitude já conhe
cida, os russos, prevendo as 
possíveis consequências dessa 
eleição a proibiram em seu ter
ritório. O chefe lo Departa
mento Político «mericano da 
zoaa de ocupação acha que as 
eleições vão formai um gran
de embaiajjo para os planos 
russos, poique os eleitores ber
linenses vão tomar decisiva
mente upa posição anti-comu
nista. Elas serão significativa- 
mente uma forma legal e cla
ra de protesto contra o totali
tarismo soviético e um desmen
tido á capacidade cie sedução 
da famosa e sombria propagan- 
da rnoscovila, -

ü GERGNTH GERAL NO BRASIL DA 
BRITISH SOUTH AMERICAN AIRWAYS, 
COMANDANTE DO AR WILLIAM JAMES 
REARDON SHEPHERD, POR NOSSO IN 
TERMEDIO DESEJA SEJA TORNADO PU
BLICO QUEO ARTIGO ESCRITO PELO RE
PRESENTANTE LOCAL DA AGENCIA EM 
NATAL E PUBLICADO NA REVISTA NEWS 
LETTFRS DE IMPRESSÃO E CIRCULA 
CÃO RESTRITA DOS FUNCiONARIOS DA 
F.MPREZA NAO E’ DE NENHUMA FORMA A 
EXPRESÃO DOS SENTIMENTOS DA BRI 
TJSH SOUTH AMERICAN AIRWAYS NEM 
DOS FUNCIONÁRIOS BRITÂNICOS QUE 
NELA TRABALHAM NO BRASIL. O CO- 
MANDANTE W. J. R. SHEPHERD T5ESEJA 
AINDA ACENTUAR QUE AQUELE ART1 
GO FOI ESCRITO E PUBLICADO SEM O
S E U  C O N H E C I M E N T O  O Q U E  E ’ T A N T O

MAIS DE LAMENTAR QUANTO ELE E A 
COMPANHIA QUE DIRIGE NO BRASIL 
TEM SEMPRE APRECIADO EM SEL DE
VIDO VALOR A COOPERAÇÃO, ESPIRITO 
DE CAMARADAGEM E A HOSPITALIDA
DE DOS BRASILEIROS EM GERAL.

FERIU A FACA
Presidiu o juiz Murilo Ara

nha audienc a de instrução do 
processo a que responde Joao 
l  eitosa, de nacionalidade, pro
fissão e residência ignoradas 
denunciado pelo promotor Boa- 
nerges Soares, por ter a 4 de 
ãezerr.bvo ultimo fendo a fa 
ca, pelas costas, a Antonio 
Teoiilo Nepomuceno, crime ca
pitulado na sanção do art. 12D 
do Codigo Penal. Foi ouvida a 
testemunha de acusação Rena
to César de Lima. Compare
ceu o advogado Newton Fer
nandes. Serviu o escrivão Jai
me Lambert, do 3o Cartorio. 
QLER LIQUIDAR A 

SENTENÇA
A requerimento de Servulo 

Pereira de Araújo, pelo advo
gado Antonio Soares Füho, 
mandou o juiz Arnaldo Neto 
citar a Cia. Força e Luz ao 
pagamento em 24 horas, tob 
pena de penhora, da ín.portan- 
cia de 152.777 ers., pioveni- 
ente da liquidação de sentença 
da ação de indenização promo
vida contra a empresa, 1  ara 
ressarcir prejuízos causados 
pelo incêndio de um caminhão 
carregado de algodao, de pio- 

; 1 r eitade do requerente.
FERIU A MULHER

Presidiu o juiz Murilo Ara 
nha audiência de instrução do 
processo a que re ponde Ma
noel Oliveira, vulgo "Manoel 
Flor” , denunciado pelo promo
tor Boanerges Soares, por 'ter 
a 19 de dezembro ultimo, mu
nido de foice, produzido feri
mentos em Maria Isabel ba 
Silva. Foi ouvida a testemu
nha de acusação f*rancisca Ma
ria da Conceição. E’ defensor 
o advogado Vicente de Souza. 
Serviu o escrivão Jaime Lant- 
bert, do 3o Cartorio. 
ABSOLVIDA ANTONIETA 

• Enr despacho de ontem, o 
juiz Murilo AHmha absolveu 
Antonieta Carvaldo. solteira, 
•esidente na rua Duque ue Ca-

‘i

xias 53. Antonieta havia sido 
denunciada pelo promotor Boa - 
nerges Soares, por ter a 1 u 
novembro do ano passado, U'-- 
Edifício Varela, onde funciona 
uma pensão alegre, lemilo a 
punhal a comnanheira Mana 
Nazaré da Cunha■ _______

Ouçam ZY^B S |
i ■ Radio Potí j

W. J. Reardon Shepherd

Sifili*? Reumatismo? 
EUXIR DF. NOGUEIRA

A excom unhão...
(Conclusão da 4a pag.-

atinentes ao interesse do po
vo grego, ao invêz de'por eu- 
mo escopo essencial da sua 
ação guerreira os objetivos 
vizados pela Rússia. Eis «~ 
grande razão do seu afasta
mento.

A medida que a Europa o- 
eidental se restabelece e os 
nartidos comunistas, por io
da parte,^se acham estacio
nados ou em decarenci.i, 
Politburo exige do grupo Vu> 
seus fieis uma disciplina 
mais íerrea. para conserva- 
rigidamente o princípio da 
ação política da União So
viética. Qualquer discorden 
cia, por mais ligeira que seja, 
da linha traçada em Moscou, 
dará em resultado a exco
munhão maior, que atingiu o 
marechal Titò e agora, aca
ba de recai: s.Vve Mancos 
Vaphiadis,

A C I D A D E
Anuncia-se a vinda a Na

tal do Ministro tia Etiucaçao 
e Saude, sr. Clemente Ma,- 
riani. Otima oportunidade 
portanto para que, pessoM- 
ineiue, possa examinar o 
gravíssimo problema da mor
talidade infantil entre nós 
e senão solucionar, pelo me
nos providenciar os auxidós 
indispensáveis para minorai 
as suas terríveis consequên
cias. Auxiliado pelos encar
regados dos serviços ligados 
á assistência á maternidade 
e  á inrancia poderá o Minis
tro da Educação e Saude 
tomar conhecimento á vista 
de simples (lado- dos carte- 
nos, de que atualmente mor
re em Natal tantas criancas 
como as que nascem. R 

simples a verificação, bas
tando pedir relações nos dois 
únicos cartórios de registros 
de nascimentos e óbitos to
mando por base qualquer 
semana dos meses de feve
reiro e março e isso para 
nao ir mais longe. . .

U Ministro da Educaçao « 
Saude tem demonstrado fcer 
homem prático e a sua cam
panha de educação de adn-- 
tos é uma prova evidente de 
seu amor e interesse pelas 
coisas de sua pasta. Há po
rém. e principalmente acui 
entre nós, a mais absoluta 
neiessidade de soiuçoes prá
ticas para, diminuir o exces
so de mortalidade infantil 
que nos angustia e nos atli- 
ge e praticamente nos deixa 
a olhar, sem qualquer possi
bilidade de solução, um pio- 
biema que não pode e nao 
deve mais ser negligenciado 
pelo Governo Federal. Ba 
necessidade de sair da roti
na, das campanhas anuais, e 
atacar o problema em seus 
pontos principais. Para is
so. porém, são necessários 
recursos, e pessoal habilita
do. e mais do que isso, boa 
vontade e desejo de erradi
car o flagele.

Lima campanha sistemáti
ca de educação e de auxiliou 
imediatos seria de grande 
proveito. E ao lado da recu
peração dos adultos na sua 
patç.otica campanha de al- 
tabetisaçao, teria o Ministro 
âm seu acérco de realisaçõcs, 
o salvamento cie milhares de 
pequeninos seres roubados 
aos pais quasi que quotidia
na mente — y .

LEIAM O - | 
“ Diaiio df- Natal” *



Osvaldo Aranha seria escolhido candidato único
E* bem visto pela UDN 

o ex-chanceler
A possibilidade de uma 
candidatura udenista
RIO. 30 (Meridional) — 

Diz o “Jornal do Brasil" que 
o nome do st. Osvaldo Ara
nha, conforme sondagens fei
tas em ambientes políticos 
parece estar fortemente am
parado para ser indicado co
mo bandidato unico á suces
são presidencial.

Acrescenta o jornal que o 
ex-chanceler é bem visto na 
UDN. onde conta com grande 
numero de amigos e é apoia
do por fortíssima corrente 
do PSD. chefiada pelo gene- 
neral Gois Monteiro, sendo 
ainda simpatizado pelos srs. 
Getulio Vargas e Ademar de 
Barros.

Alem d:\po, friza o matj- 
tino, o antigo presidente da 
ONU tem a seu favor, um 
fator importantíssimo: 
prestigio internacional.

seu

EDUARDO GOMES O NO
ME DE MAIS 

CONSIDERAÇÃO
RIO, 30 (Meridional) — 

Ao que se indica o unico can 
didato udenista a (presiden- 
cia da Republica em torno do

: que; , ente vem sendo 
|f ’ ■ movimento de arti- 

■ em todo o pais é o 
rigadeiro Eduardo Gomes. 

Nenhum outro nome mere
ceu até o momento maior 
consideração por parte dos 
responsáveis ou mesmo por 
parte da massa eleitoral da 
UDN senão o de Eduardo Go
mes.
REUNIÃO DA BANCADA 

IlO I*SD PAULISTA
RIO, 30 (Meridional) — 

Conseguimos apurar que a 
hsricada federal do PSD pau
lista convocada pelos srs. Ci- 
rilo Junior e Benedito Costa 
ta Neto, deverá se reunir ho
je, á tarde quando será feito 
um exame da situação políti
ca e em seguida deverá ser 
djstribuido uma nota oficial a 
respeito do encontro entre o 
governador Ademar de Bar
ros e o vice-presidente da 
Republica, senador Nereu Ra 
mos.

Acrescentou ainda nosso 
informante que não foi fir
mado nenhum encontro entre 
vernàdor.

- 1 1 11 :i i —  ■ - - ■  ------------I,---------  - — -  - M.-"'

Novo comandante soviético em Berlim
---------------------------------------------------------- - --------  ■ - ____.................... .............................. ........— ------------------- «  _____
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30 de Março dê 1949 — N° 1.831

C a d a  v ez  m a is  c o e so  o  P .T . B.
Declarações cio senador Salgado Filho sobre a 
situação do partido d o  senador Getulio Vargas

<5 PAI TI O «i __;-l:___ n »t. ., . , í .....................S. PAULO, 30 (Meridional) 
O sr. Salgado Filho decla

rou que o PTB está cada vc< 
mais coeso, admitindo á hi
pótese da reconsideração da 
medida que expulsou o ■. sr.

Hugo Borghi do pajjido. Dis
se que a candidatara Pres- 
Moia ao governo dgjj São Pau 
io, tem a ,s im p a t ia P a r t i 
do Trabalhista.

Acrescentou que . ita com

80 por cento dos votos no Rio 
Grande do Sul e a figura de 
Getulio Vargas gosa de am
plo prestigio em todo o pais. 
Sobre a sucessão, disse: “Nãc 
entrei ,em entendimento;

Chega a S. Paulo o cí 
elitista César Lattes

S. PAULO, 30 (M.) — Chr- amplia as possibilidades presen-
gou a esta capital o cieuiista 
brasileiro Cesar Lattes. Inter
pelado sobre os projetos de au
xilio ás investigações cientifi
cas, disse. “Não é de hoje que 
os políticos prometem auxiliai 
o incremento das investigações 
cientificas no país. Atualmente 
um numero _ considerável de 
pessoas está interessado em a- 
judá-ias e a solidariedade dos 
centros científicos americanos.

Instalado o Diretório 
Acadêmico de Far- 
macia e Odontolo
gia de-Natal
bistalou-se domingo nesta ca- 

 ̂ rotor ;•>
Farmacia e Odontologia de Na
tal.

Para constituir a diretoria 
provisória da nova entidade, fo
ram aclamados os estudantes 
Paulo Garcia de Oliveira. Dja- 
nira Farias e José de Freitas 
Dutra.

Foi logo após designada uma 
comissão para elaborar os esta- 
tutos que ficou constituída dos 
estudantes Nerideus Saldanha 
Brasil, ítalo Suassuna e Haiml- 
ton Oliveira

, tes
Concluindo disse que o Cen

tro Brasileiro de Pesquisas man
terá bolsai de estudos para os 
estuoames brasileiros de todos 
os Estados.

Atos do 
Governo

O “Diário Oficial” do Esta
do publicou em sua edição de 
hoje, os seguintes decretos do 
chefe do Executivo Estadual, 
assinados ontemi:

Nomeando Jos- ilatias de 
Arau,jo, paia as funções de lc 
suplente do pub-delegado do

U m  d o s  h e 
ró is  d e  S t ã l  SJV 
g ra d o  o gaS, 
ChuÜ ítov
Repercussão da
nomaação

BERLIM, 30 (UP) — A
agencia noticiosa,russa. afirma 
aue o general Churkov, novo 
comandante militar soviete cc 
na Alemanha, é um dos mnit03 
heróis da batalha de. Stgliner»- 
do. Paia os corresDondentea. 
entretanto, seu nome e desco- 
nhecií.o.
A REPERCUSSÃO

BERLIM. 30 (UP) —- A no
meação do povo g,ovüi.na/lor 
militar ru-:so ha Alemanha rea
vivo'; a especulação de aue os 
soviéticos estejam preparando 
uma “ ofensiva” alemã, na 
qual incluirá a suspensão cio 
bioque o oe Berlim. Funciotó- i 
rios : ' i ! e-americanos do ucu- 
pação so recusaram a comeu- i 
■cai a com;tituiçã.(> de Solcolo- 
vsky que iu pòs o bloo.uèio u>

| Berlim e manteve sem eesai. 
Prosseguindo, afirmou: j a guerra fria na Alemanha. O 

Não se pode negar a força j 1‘rigadeiro Howíeu. comanda n- 
eleitcrol comunista e nenhum-1 te notre-americanq em Berlim.

com ninguém. Qualquer can 
didato que apoiemos, deve 
cumprir o programa trába- 
dhisía e por es-a, razão é que 
creio, será um trabalhista o 
candidato de nosso partido' 
Disse que o mal geral é lan
çar candidatos sem o apoio 
do povo e que o brigadeiro 
Eduardo Gomes é uma gran
de figura do Brasil e que o 
tgal. Qanrohert Ppreira da Cos 
ta merece admiração. Mas 
não exjste candidatos lança
dos, nem mesmo o sr. G i- 
' ulio Vargas, nada existindo 
•ie concreto sobre a candida
tura única.

Partido poderá evitar tua vo
tação e infiltraço. À ilegaíida 
de trouxe-lhes maior forca e 
podem trabalhar ocultamen
te” .

Sobre a União entre os srs. 
Getuio -Vargas e Luiz Carlos 
Prestes, disse: “Não acredito 
nela, entretanto, fie fosse re-a 
lizada feria grande votação” .

SEGUIRÃO PARA ?, F-ORJA
Sc PAULO, 29 (Meridioiiál)

maniiestou süa surpresa quan
do foi informado' da transfe
rencia porém s<; esquivou de 
fazer comentários, aiéjrando 
Que tais assuntos estão acima 

ipet 
alia

tas contudo, acreditam qu* 
qualauer nova polJiçg oy^éti- 
ea na Alemanha rã. será-sin
cera ■ torá mera renrc fins de
propaganda. . 'ãVi-

ee sua competência.
Círculos aliados mais ,r«glis-

As eleições na 
Ordem dos 
Advogados

Realizaram-se ontem nesta 
capital as eleições para o Con
selho Diretor da Ordem dos 
Advogados. Secção do Rio Gran
de do Norte, para o biênio .., 
1949-50.

A sessão de Assembléia Ge
ral, presidida pelo sr. Lins Ba
hia, foi iniciada às 8 horas, en
cerrando às 14 horas. quando 
haviam comparecido e votado 
cerca de 60 hachareis. sendo 18 
do interior. ,

Como resultado, foram-reelet- 
tos todos os membros do anti
go Conselho Diretor integrado 
pelos bacharéis Paulo Viveiros, 
Francisco Ivo Cavalcanti, Otto 
Guerra. Antonio Soares Filho,

pestre; Maria do Carmo San
tos, para o cargo de professo»
da cadeira de Musica, da Es
cola--Normal de JLôssoró; Onci - 
da de Souza Peixoto, pai-»  
exercer em substituição o car
go de professor primário do 
Grupo Escolar “ Barão de Mi- 
pibu” , da cidade de São Joso 
de ilipibu’ ; a Teresa Brito do 
Nascimento, paia. em substi
tuí ão, exercer o cargo de pro
fessor primário da Escola Iso
lada de Lagoa das Marias, mu
nicípio de Macaiba;

Designando Fernando Silva 
de Araújo para como repre- j 
sentante da Divisão de -Coope- j 
rativas do Departamento de I 
Agricultura, exercer as fun
ções de membro do Conselho 
Estadual de Cooperativismo;

Exonerando Cicero Simão 
Bezerra, das funç es de Io su
plente de sub-delegado do Dis
trito Policial de Cruzeta, mu
nicípio de Acari;

E aposentancio José Libanio 
da Silva, no cargo de guarda- 
civil da inspetoria de Policia.

O Secretário Geral do Esta
do asinou na mesma data as 
seguintes portarias, conceden
do 90. C0 e 20 dias de licença, 
r«spectivamente, a Armando 
Pires, contabilista da Recebe- 
doria de *Renda$ Estaduais: 
Inácia Teixeira de Carvalho, 
profosora primária d<j Grupo 
Escolar “ Fabricio Maranhão” , 
da cidade de Canguaretama: e 
Manoel Bezerra de Souza.

de

1,residexcial , a - com panh ia  h ídko  i:m a r ic a  do  s . f b a x c iScò — p .» im«-
"na ; presioente <la Reprblfco visitou »s :in',iáiãt;êes da ailmlnistração cc iírol d.v Coij)-

W r° • etrica do São Franciseo tendo lido a oputiunidaile de ouvir nnir c  oo; :- > ci»n-
p< so ie os estudos procedidos para as obras que •! uitro rm breve tran: formarão o panora 
ma caqiu-a >egiao do .pais. Recebeu o general Dutra > e-çsidente daquei* companhia, enjtruh ■;
k° s ce^ojiel Cy,rlas Baranhaoser, comcrciál, bem como pelos dèiimí̂  mem- ,

ros . a re r a* durante duatr boras o Chefe do la '1' «íivo demorou-se em observur todo ! ^-’].hz?ra Brasileiro
aspectos da planta do importante empreendimento, ç irairtlo-hr saítufeito com o <;i;r !hc fffra >b. j *
Úo. observar, .n flfflaMl|| iflTUan fT. ‘ rm H11|

— cóks daque fa õomii.inhia —

' — Seguiram pu?a São Borja 
afim <de'’s2 avistar cem. o-sr. 
Gel uho Vargag. os srs. Frota 
Moreira e Nílton Sontcs, 
rr.etnjfj/os da crtroissão df re
estruturação do ; rt-do Tia-

Chovn em Lima de" 
pois de 5 anos

LIMA, 
primeira 
co anos,

I dârci; d::;

30 — Pela
pais de cin- 
omem ua 

O aguaçeüf.i

Portugal e  o  P a c t o  d o  
A t l â n t i c o  i  f o r t e

MADR2D. 30 <UP).— Um co- j países, sobre o Pacto do Atlan- 
mumeado conjunto hispano- tico. Ficou decidido que Portu-
português revela o resultado gd] ,,ode aderir a esse tratado, 
das conversações entre os aois ,u-n- .prejudicar cofn isso o Pac-

to Ibérico, ássinaao com a Es-

José Ildefonso Emereciano, José 
Aureo Lins Bahia, Claudionor guarda-civil da Inspetoria 
de Andrade, Manoel Varela. Jo- , policia, 
sé Nicodemus da Silveira Mar- ! 
tins e Tulio Fernandes.

A posse será realizada em 
sessão solene, a ter lugar no 
proximo dia 5 de abril.

(Numero avulso 
Cr$0,80

Tratará o TSE ilo 
preenchimento das 
vagas dos a
comunistas
RIO, 30 (Meridional) — O 

Tribunal Superior Eleitoral 
tratará nos proximos dias, 
do preenchimento cias vagas 
comunistas. Primeiro julgará 
as representaões feitas con
tra a medida do legislativo 
mandando preenche-las, que 
se verificará a Io de abril e 
depois, então anrüizará' o 
preençhimento.

“ Congelou” as ativ» 
dades militares dos 

nacionalstas
NANQUIM, 30 (UP) — O 

premier Chim congelou to
das as atividades militares 
doŝ v nacionalistas até que os 
governistas comunistas se 
preparem para a segunda ten 
tati a do após guerra para 
solucionar o conflito em que 
estão envolvidos. •

panha.
• OtjLO, 29 (1JS3.) — O rnicio 

dos debates sobre o Pacto do 
Atlântico no Parlamento norue
guês; foi marcado, hoje, por 
uma manifestação esquerdista. 
Quando o governo ptciiü a nu 
torização do Parlàir.ento, para 
assinar o Pacto, os manifestan
tes postados nas galerias, come
çaram a jogar boletins.
Diante disso o presidente orde
nou que as galerias fossem eva
cuadas, mas retirou süa,:ordem, 
atendendo a oposição dos depu
tados conservadores e liberais.

Tb:' o ‘es-
pecí

RIO, íeridional) — .A
policir desta capital ' acaba
de dotar um novo espe-tá-
lhão, pi o vivia a ludibrio*- s
boa fé pubíicbu

Trata se, do indivíduo cíe

Os russos liber
tam seus pri
sioneiros

BERLIM, 30 (UP) Foi

Grande confusão em
< IA Í -)
I .'0 (Meridional) —

-Teie ' -, a de Goiaz, recebi
do pt io- se lador Dario Cardo
so, i forma que a situação 
daquele Estado apresenta 
grande confusão. Os juizes 
da capital entraram em gre
ve por falta de ífegatnsnt» 
dç vencimentos, havelido' sr 
solidarizado com r.wu atitude, 
todos os advogados nulitan- 
tes no “ fórum” da capital 
inclusive o çhretr.r dá Fâcvtl- 
dade e vários professorès-

Acordo na 
política ca
rioca

IUO, 30 (Meridona?) — No j 
t:cia-se mtc está quase concluí
do um acordo na pol tica local, á policia, através d0 Serviçono i\ T*ik-v- nu ! i . rr

j  >a atem ao

Paulo Friedriek, falso médi
co que instalou seu consulto- 
io no edifício Darke de Ivk- 

í os, onde recebia grande bu- 
mero tíe clientes, vitimas àç 
sua lábia, A  eles afirma ■> 
rc-çerido charlatão que fora 
formado na Universidade a* 
Beidelburg e se especieliza- \ 
■'V. no tratamento de câncer ' 
■■ 'd- - n: .. lorpitaia de
Berlim. A sua fama já corria 
mundo, havendo mesme í 
quem o achasse um medico ) 
excepcional, re?.ro por ouq í 

ít sua ' i icntela crescia dia a 
f * -'1 • . *

Apesar de tudo isso, houv 
quem desconfiasse do “dop- 
tar” e vai então se dirigiu

respectiva pc--quanto no me- 
•odia deixar sã-.-a, 

rern o tratamento 
-iiario. No momento em cruc 
r‘ i-vl chegou ao “consuí- 
'-crio” dç Eu rico, atendia cia 
a «'-ca cliente, que afinai, 
apeenr tíe 11-»*» já ter pago 

.'iniosa quantia. nerihàrú» 
melhora .obtivera.

Na policia, ao IhéUsVí p?K 
suntado por nu., .-.gia dc-̂ sã 
maneira, di: re ei»' oue sr- 

-srdadr ira profis . ,
ds mec -niro acentuando ■;

ma!#a medicina, sobr s«r 
Jtmpa, proporciooava maio

res rendas,, alein a. - Vanta
gens seciais que trazia 

O ‘ excer c.ohal doutor” fr»t 
autuado n:> foroui da lei ■

Vsülsutn incsRiilo
entre o l’SD, UDN c PR, iso
lando sc o PTB, que s‘-rá ma
joritário na .Cajnara Municipal, 
com o prgenchi:r.çntó das va
gas comí. :i. ias. Os peasedis - 
as ficaram com a presidência

^ . í E ^ r e i i i  juiz de Fóra

—

Ainda a Conferência Pro-Paz em Nova-York
Não esmpareesram á manifestação de ontem os dele

gados dc bloco soviético
NOVA YORK. 30 (UP) — 

O presidente da Confertjncia 
Cultural e Cientifica Pró-Pvz 
Mundial foi encarregado de 
nomear uma delegação, para 
fazer entrega das resoluções 
da conferência, ao presidente 
Truman, ao secretario Ache- 
son. ao Congresso e á delega
ção do* Estados Unidos na 
ONU.

EXCLUSÃO ATRAVÉS DOS 
ESTADOS UNIDOS
NP VA YORK, 20 (UP) — 

Os delegados á recente Confe

rência Cultural e Cé-ntifica 
Pró-Paz Mundial iniciam hoje 
un a excursão de 15 d:as, atra 
vés dos Estados Unidos. Sob 
o titulo de Comitê Cultural e 
Cientifico *Pró-Paz Mundial 
éles tentarão agora colher mi- 
Ih ies de assinaturas, para um 
manifesto pró-paz. que sera 
apresentado ao presidente Tru
man. r»o dia da comemoração 
dos mortos da guerra.
NÃO COMPARECERAM 

OS SOVIÉTICOS 
VOVA YORK 30 (UP) — 

informam de New Wark, no

de Nova Jersey, que 
foi realizada ontem á noite 
uma manifestação pró-paz 
mundial, pelos integrantes da 
recente Conferência Cultural e 
Cientifica "Pró-Paz Mundial.

Não compareceram, porém, 
os delegados > dos pai-‘es do 
bloco soviético, uma vez que. o 
governo norte-americano orde
nou que deixem quanto antes 
o pais Ass’m. alguns dos pre 
sentes, que só tinham compa
recido para ouvir o compositor 
Shostakovieh, sofreram. uma 
decepção. ,  _ ___

revelado que os russos estão I da Gamara, designando o ve- 
pondo em liberdade alguns f i “ndor Gama Filho, da UDN,
dos seus prisioneiros de 
guerra, melhor doutrinados 
nas teorias comunistas, Da
ra fortalecer o Partido Co
munista Alemão. Cerca de 
tres mil destes, bem alimen
tados e melhor vestidos, che
garam' na semana passada''a 
Francfurt sobre o O der, na zo 
pa soviética e-segundo a im- 
p»‘ensa comunista, todos eles 
voltaram convertidos em no
vos seres humanos.
A IMPRENSA LICENCIADA 
PF.LOS RUSSOS E OS 

YRISIONEIROS 
BERLIM, 30 (UP) — Acre 

djta-se que os russos estão 
íiliertando alguns do.- prisio
neiros de guerra alemães 
melhor doutrinados na ma
téria comunista par i forta
lecer o partido comunista a-', 
íeinão. ,

Três mil prisioneiros bem 
alimentados e bem vestidos 
chegaram na semana passa
da em Francfort. na zona so 
'-'ietica. A imprensa licencia
da pelos, russo: por sua vez 
começa a publicar entusiás
ticos artigos sobre os prisio
neiros ilustrando os’ nomr? 
com fotografias dos mesmos 
que aparecem robustos e én- 
vergando vistosos uniformes.

para - a primeira secerlana, 
(iando-se ao PTB a vice-presi- 
dencia. 0 PTB exige a prest- 
dencia.

de F
que, após as
dicaitcias, concluiu tratur-a» 
dc uin charlatão.

O xcepcrmal medico” fox 
encontrado pelos investiga
dores em seu “consultorio” . 
tendo sido convidado *a çcm- 
oii:-. cer á plieja. Procurou fi
le. entáo, ludibriar os noii- 
ciais, dizendo que mais tar
de comparecería á delegacia

Condenados os dois americanos
PRAGA, 29 (UP) — O g o -1 vfesaram a fronteira etn de- 

verno tchecoslovaco aumicia ; zenibro do uno passado, au- 
que os dois soldados norte-a- | sentando-se do quartel sem 
mcricanos que entraram • no j licença. •
pajs, vindos da Alemanha, | As autoridades tchecas re
feram conduzidos res)JOC- . jeitaram todos os pedidos Ao 
vamente a dez e doze anos de j embaixada aorte-americana, 
prisão, acusados de espiona-1 pude;.-em ficar com os solda- 

.gem. As vitimas são George i dos que foram julgados em 
Jones. de 26 anos e GÍàrence segredo por um tribunal do 
Hill, do 31 anos. Ambos atra- Estado.

Mensagem de Ademar de 
Barros aos piauienses

JUIZ DE FORA • 30 IM T — 
Um violento incêndio, iniciado 
..epois da rocia noite, destruiu 
. jm grandes prodios. onde ea- 
•r-vam instalados uma tipogra
fia e papelaria, uma oliciná de 
radio e eletròlaá e tambeui ofi- 
tr.is casas comerciais . e . entida
des. inclusive o Paijicto Repu
blicano Mineiro e a Casa Kar- 

vli. O fógo ameaça taiobcra 
cinema Glória é os bomhei- 

ros estão sem água.

RIO . 29 (Meridional) — 
— Regressando de Terezina 
e com destino a São Paulo, 
•-y.-ha-se aqui o sr. Francisco 
Leão portador de uma men- 

dri governador Ade
mar de Barro, an povo piaui
ense, que ali esteve orgnni-, 
zando uma comissão provi-

sprja oari instalação da v.ec- 
ção do F’avtido Soei ui Pro
gressista, naquele Estado.

Segundo declarou á rgpor- 
tngem o PSP tem grandes 
porsibilidades no Piauí. ooHe 
o nome de Ademar dy Bar
ros desfruta de grande sim
patia.

Em féco o leS' 
tamento de 
Fanderewsky

n
PARIS. 30 (UP) — Os Pa

rentes de Pan.dcrewsSi tive
ram de : diar ato Io de abril 
a abertura do teslamergo 
por tanti tempo. deSapareti
do. do famoso pianista c cx •' 
presidente da Polonja.

O presidente do Tribm».ri
de Pari? ordenou crie só tm 
s^xta-feira seja abe-to n d:.- 
çurneplo ou nrecisa-men
te, o misterioso envelope.zuie 
Fanderewski dojxrm com a 
ça-.g b-noaria norte «merica- 

'.íorvan ond Company e 
que se supõe conter o testa
mento.

\
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Homens coisas e letras

Somos cá de baixo
José Lins do Rego

0 40 . centená
rio de Salvador

A' velha f gloriosa cidade do 
S;)lv#dor está cai festas. 1 

.VO.ftéUi t < >i o Brasil, volta i" 
ím espirito, ]:atr otWr/.o 

’ enu-çáo' para as celebrações da 
, 4°._ centenário dt fundação da 

palmeira capital do pais.
Itá -QjèàForcentos anos, na 

data dc’ ontem, chegava Tome 
' de. í? o v zn_ «  D ah ia.
. JrTocâ -sára a i : rictiva da 

. divisão .«rp capitanias heredi
tárias. E Tom ": <1.- Souza, "ho- 
"lue-V prudente e sisudo” , como» ̂ w 1 - % A . r

— ‘ éghHi -as crônicas o com bans 
e leais servi os rrescados no 

.-Oriente Cá corôa portuguesa, 
-)f«d» -encarregado pelo ríi lu 

r-itano da tentativa <le uniíica- 
í jT•_ çãidnp colon;a e da orgámza -ão 

da sua defesa, contra os con 
VfUÍstadores, aventureiros c pi- 

do outros países, que lhe 
. ..rondavam a «costas •; as riquo- 
. - zas. Assim, a 29 dc marco de 
. 1.549. assistido pc os •.ortuga 

scs e com u coiafcoi açã 1 íb 
indios, lançou na legiív» onde 
nascera o Eras i. nu chapada 
da montanha, no lugar que ho
je re chama ‘‘cidade- alta", os 
fundamentos da Cidade do Sal
vador.

13

Com Turé de Souza que et 
* t  .ia: tabeleeeu aqui o prlmoii 0 go- 
1 • verno geral, viérani l’e o Ror-

ges, o ouvidoir mnv que tinha 
i 1 a seu cargo os pegotin da .ios 

tiça, Antoaio Ctuciose ie Uav- 
ros, 0 proeuiador, que divia 

®1" arrecadar os impostos e mais 
dinheiro; da coroa: c Poro 
Gots da S lveira. capitão ntór 
da costa, que dev;a viajar e 
guardar o imenso litoral. Des- 
Se triângulo de ordem adminis
trativa e judiciaria, depe.nde- 

l-v" ‘ ria,' daí por diante, o dcsthio 
total da colonia.

Outros companhecos, porem,
- ,. cuja presença 110 Brasil ter a

■ importantes influencias e r c -  
-* Soniinçias. trouxe. ainda. To- 

.... ....mi cksiSouza. Trouxe seis je
suítas. eob a direção do padre 
Manoel da Nofcrega e em cujo 
numero se incluía o padre As- 
picuclta Navarro. Vinham pa- 

... ra catequizar os indios e pves- 
. ' ,_j , tav á colonia, cujos costumes

.não iram muito moralizados, 
os serviços da religião. Sabe- 

... fc.como. depois, essa temente 
inicial .fecundou amplamente, 
irradiando benefícios pedo Bra
sil. formado, asim, á sombra 

1 "•/'», nnitÇj;glijíinamcntos cristãos.
th sa data que a Bahia fes 

“ Tf.Tu tem, por tudo isso. um 
sentido nacional, iflie ao co- 

. ji^jny^isla do fato cumpre as-

S. PAULO.. 26 (Pelo telefo
ne) — Divirjo cordialmente 
da opinião do ministro Can- 
robert acerca da sucessão.
E’ fundamental para. a ordént 
constitucional, paim .a vida 
dos partidos e pará.a;sobrevi
vência dcmcctatica.uiião di
rei o candidato -épica Eòra 
excessivo. Precisa-ser porem, 
de um candidato 'derfiarrando 
tão ferte pela- coesão das 
ferças qye o apoiem, que ,a 
Sua vitoria se .torne previa
mente um fato incontestável 
Basta não ter pma remota 
ideia do que ocorreu 'no pas
sado, para imaginár-sè que 
duas formulas presidenciais, 
Igualmente fortôs _do ponto 
de vista eleitoral, possam 
chocar-se num preiio civico, 
sem considerável desgaste do 
egirr.e.

Lembrc-mc máls da csLi 
dez, da boçal idade* com que 
leaders udonist.is prélèhdiain 
que se encetasse em 1945 a 
campanha do brigadeiro. E- 
les desejavam uma jornada 
á americana: o estracinha- 
•nento da personalidade do- 
candidato contrario. Nos Esta 
dos Unidos era assim, até 
pouco tempo. Chamei de par 
te. urro, manhã-o sr.- Otávio 
Mangabeira e  lhe "disse:

"E' preciso que‘estes in 
sensatos não dijenj nçtrmas 
para nossa campanha Se fo
rno: para a destruição do gc 
nei-al Dutra, .0 que estare
mos fazendo é o jogo do dita 
dor. O que temos que fazer 
e transformar o general Du
tra em nossof aliado, em fa- 
áermos a campanha como an
fíbios: como um pulmão re~. 
pirando para o brigadeiro e 
outro para o general. E' com 
a força dc 3mbos que logra 
reir.os destroçar do plano po
lítico, o E:tado Novo, e seu 
chefe. Combater o general 
Dutra, diga-se á Tallcyrand

Moreira, dizia-me o sr. Man- 
gabeira com a solercia de 
baiano.:

-r- ‘‘Estou dentro do seu es
quema. Não poderemos mar
char divididos para o assalto 
ás fortificações do- Estado 
Npvo. Fóra um desastre. A 
ijnião é imperativa para o 
triunfo” .

Naquela ocasião encontra
mos na UDN homens hábeis 
que compreenderam as con-

cüçõès em que nos cumpria 
lutar Mas hoje, com os fac
ciosas e os ambiciosos que to
maram a batuta da direção 
do PSD e algum bobos e i-1 
nefttos da UDN, será que lo
graremos idênticos objetivos? 
Soníos uma democracia ainda 
■tão chucra, tão elementar 
que cia não pode scr armada 
se choca uma estrutura dc- 
rr.o&ratiea suiça ou norte-a- 
dos Tnctodos com que-briga e

R E T R A T O  D O  B R A S IL
T

mais que um crime: e um 
erro. E esse erro de técnica 
político eu não cometerei".

Dois meses depois, aqui em 
São Paulo, após um almoço 
que lhe ofeVfccera no Auto 
movei Clube, o sr. Roberto

R e n d a  p u b lica
-----------------------------  1  -------------------------------

Triplicou a recríta publica arrecadada *«o Jlrasil 
do 1949 a 1947. Em JPíO, a IJniãfl, os Estados c os Mu- 
uiciplüs arecadaram 8 bilhões «rmais dc 299 milhões 
dc eihizciros; em 1947. rcai» de 25 biliões e 9 milhões. 
Em referencia- a receita fetieral, a elevação .se fez dc 
V biliões c quase 645 milhões para 13 biiiões e muito 
mais’<lc 852 jililhões dc criízèírds; em referencia á re
ceita estadual, nesia incluída a <io Distrito Federal, 
o aurrtPiito foi de 2 biliões e 718 milhões, em 1D4Í*, para 
3 biliões e quase 9,':g milhões, em 1817, em referencia 
ã receita das prefeituras das capitais, a elevação se fc? 
_dç mais de 491 milj.ões dc cruícircs, cm 1940, para 1 
TJllião e quase 182 milhões,~cm~ 1047; e em referencia 
á receita das prefeituras do interior, o aumento foi * 
de mais de 535 mniiões dc craveiros, cm 1940, para i 
bilião e mais de 6 milhões, cm 1517.

Um rápido confronto dc-sas cifras permite veri
ficar que a contribuição da iéc»Eft iederal pa*a -> total 
da re-eita pubVca do pais ;c® 1343, alcançou 55.96%, 
enquanto cm Í947 caju ligeTramente, pois equival-u 
a 55,39%.. Já era.i.-láçãp á 1 çceiLa estadual, que ..tin- 
jfttarN42,75% da receita ptiBlfêà do Brasil, pju 1940, 
obserVou-se aumento percentual pois '  arvespoudeu. 
cm 1?47, a 35>6%. Pequena redução co u í:k.i -;c na 
arrecadação das prefeituras 1 : aicii ain. c.as capitais; 
essa arrecadação havia montado a 4,H4I; da renda pu
blica total, em 191*. alcançntlo 4,73%, cm *‘ó«. Redu
ção de certo modo u-ntuada verificou-se com a arreca
dação dr-sp refeituras do interior, que tendo montado 
a 0,45% em 193U. apenas atingiu a 4,92%, em 1947

Um exame das series de receita publica, no perío
do 1910-47, possibilita a assinalarão de algumas ten
dências. A renda publica federal por exemplo, mante
ve-se proporcionair.ente estacionaria, pois variou »n- 
tre 53,66%, cm 134” c 55,96%, em 1940, se considera- 

_ tia em confronto com a irnda totui. A receita Public 1 

total. A receita publica estadual tçoírcu elevação pro
porcional até 1913, quando alcançou 39.30%, pura de
pois cair, na resto do pnic ln. Em conjunto, cntndo. 
pode-sé admitir que a situação que ele configura mc. 
Ihorou, nos oito anos cm estudo.

Em relação á receita das prefeituras dos munici 
pios dc capitais a tendência foi de ba’::.a, até 1945. 
quando atingiu a apenas 3,39% do total da renda pu
blica no pais. Em 1916, constatou.se reduzida recu
peração, recuperação que se ativou cm 1847. ,Iá cor-, a 
rc:eita das prefeituras d«s municípios do interior, a 
queda proporcional vem sendo continuada, podendo 
ser marcada por uma curva desccncional regular.

mericana. A melhor defesa 
destas nossas instituições con 
siste em não experimenta-las, 
muito, principalmente ern u- 
venturas de longo curso. Que 
autoridade moral tem o vice- 
presidente para ser candida
to e suportar o choque de um 
embate acirrado, depois que 
ele, como chefe do PSD ras- 
,gou a Constituição, a fim de 
satisfazer a ganaqçia de di
nheiro dos um ideal coleti
vo superior.

E’ de vital importância não 
provocar uma luta política, 

baseado exclusivamente no 
apetite de mando de indiví
duos tão debeis. capazes, dc 
acenderem apenas a rivalida
de do personalismo, e nunca 
a chama de um ideal coleti
vo superior.

Nossas instituições são 
que haverá de'maiv vulncTa- 
vel ante o baixo teor civico 
da quase totalidade dos polí
ticos brasileiros, Eles são 

craturas rudimentares .im- 
pioovisadas em homens pú
blicos, e por isto refens das 
suas paixões. Que lucra o 
Brasil em gastar 200 ou 300 
milhões de cruzeiros- em pro
pagandas e comícios, para 
apoiar candidatos que sc afir 
mam no palavreado vão e na 
diatrite descortez ?

Dentro du atmosfera sere
ia do acordo dos partidos, o 
que se procura como figura 
de candidato, é um homem no 
tipo do general Dutra que ins 
pire respeito a todas us fac
ções Ou melhor, -que' se im- 
ponha a confiança dos parti
dos, como fator de equilíbrio; 
entre eles. Na realidade, o 
maior anseio pelo qual palpi
ta o Brasil não é dar i um 
presidente da Rcpubiea, ou 
lazer o sr. NerCu Ramos ou

Ema revista dc genüihos cm íior acusa-me, a mim t 
ao Carlos l) 111 mo 11 d de Andrade, dc tendências e quedas
acadêmicas.

Orit, até que em fim pôem-me no rol dos respeitosos. 
I*ara dia dc carnaval, a coisa assume o aspecto de brin
quedo de folião. s - 1.  ̂ ., -q ;

Mas no fina! de contas não se trata dc brinquedo e 
sim de ciuraadas. Os tais rapazes são os mais devotos e 
praticantes da religião acadêmica que já houve 110 Brasil. 
Nunca uma fcpraçáo de moços mais se deu ao exercício da 
devoção á Academia do que o destes moços. Basta dizer 
que quase ao sair dos ouciros ja recebiam prêmios dos ve
lhos bons da chamada Casa de Machado. Mal lhes começa
ram as eecciras poéticas c já mandavam os tivrinhes aos 
júris, com prdidos para os premios, c com padrinhos jün- 
to aos mais empedernidos aos seus assomos líricos. Dizem 
que o mestre Olcgario Mariano, cabalado para um
destes, centos, dissera ao padrinho: “Seu JL, você está cri
ando uma cobra coral. A bicha c bonita, seu M., mas mor
de.”

E morde mesmo. A beleza do couro nos enche a vista 
Como verdadeiro capricho du natureza. E, no entanto, sc 
você, atraido pelas cores maravilhosas, deixar sc absorver 
n:t contemplação, uão tardará a ser pirado pelo veneno 
mortal.

Não sei se liá exagero, de minha parte, na aproxima
rão das duas cspccies cfíúicás. Talvez que,a possível co- 
hrinha de Olcgario Mariano não passe de pobre cobrlnha 
de duas cabeças, destas que tanto st parecem com as lom- 
brigas intestinais.

Fiquem tranquilos os gcninhns em flor, nem o modes
to cronista desta coluna e nem o norta Drumond temos 
pretensões ás graças da Academia. Podem vocês Comer os 
magros premios do Atvcs, e, depois podem vocês subirem 
á gloria do sr. Cláudio de Souza.

Eu e o poeta somos mesmo cã dc baixo.

Cortar, cortar im-
piecüosameiite...

c o s t a  rego  
(Rara os "D. A.”)

A idéia de que o empréstimo hie juio.:, capitalizando re«- 
pode substituir com vantagem,1 .ponsabilidudes.
I r.ortanto evitar, ns euiies rs| O custo certo is  um empre- 
de papel-mocda é perfe tamen- ! hmliinentó do Estndo é também 
te ilusíriu. ; enganoso, nâo.ercapa á influ-

0 entiiréstin-.o, tanto qur.:n. eneia nociva dessas responsa- 
o papel-moeda, gera 0 toiivc * IdiuíeíL-s vcufnUladns. Veja-sc 
tém a infla ão, tl‘íite-He do apé • o tí.íh, tem tijrco do edifício 
lo ao crflüto externo ou do do Ministér 0 da I* azenda. ver- 
í-.-cv.rso aos t'.t los internos du dadcira i vagem da inflação. 
Estado, ^ob a forma comum (. listou ile, adm timos. ccm 
das apólices .Tudo redunda c.v | uiilh c -  de cruzeiro». Pago por 
suiar 1 ara o futuro, era gravai meio de e mpréstimo ou de

tar um cheque partidário, pa 
ra o qual não sentimos (a 
vista das realidades que co
nhecemos) com as resisten-' 
cias adequadas, nosso frágil 
edifício democrático. Cada 
embate presidencial, que tra 
\ amos, em vez de aumentar 

(Continua na 4a pagina)

as geraç. vindouras com os
0 brigadeiro Eduardo.̂  Gum|^ muitas vt-zçs sUĵ jr
■ antljc atos. Trafa-- de evt fiuos. da geraçlo atual.

Se o governo. 1 or eremp.o, 
pred-a do recuvaox paru u«r.a 
remessa de amortização e ju - 
103 de íu empréstimo exter- 
no,- contia; novo compro.r i <»«i 
emitindo papel-moedn ou apó
lices, substitui uma divida pot 
outra, está pagando juros sô-

sintdar registrar.

Associação Odonto= 
lógica do Rio Graru 
de do Norte

PORTO ALEGRE. — A 
ferencia tio sr. João DaunC, ás- 
classes produtoras jfaucHíú; - 
constituiu um espetáculo espe
cial para os que acoihpaiihaín ' 

desenvolvimento poíjtico bra
sileiro. sob o angulo estniamen- 
le partidário. Quer dizer, ema 
ymo das possibilidades que te

nha este ou aquele partido i>a-., 
ra decicnr dos pleitos eieito- 
rais. o da sucessão presidencial 
Observei acidental mente, aqui.' 
uma singular demonstração de 
pqlitica economica 11a qual c.s 
nomes não foram envolvidos, 
comerciante*, industriais e eco-- 
lionústas, considerando qqe n 
política ectonomico-ílnanceiia 
do governo continua instável p 
precisa de uma solução urgen
te. Conversei coiii alguns dc: 
seus mais eminentes represen
tantes. e. 11a generalidade. ..to
dos reconhecem que ao gover
no atual, poucas esperanças res
tam para modificar a crise na
cional. O gençial Dutr a réceboe 
ima pesada herança e mão p; c- 
,a-ou um esquema de recupc- 
ação. As classes produtoras pa- 
eec que despertam, agora, pa- 

o problema nacional: já nãD 
Õe‘ liasta saber que este ou a 
uele candidato manterá o re- 

jime capitalista. Querem saber 
ue planos possuem eles para 

fazê-lo: desejam compropússos 
iublicos e çlaros.

Economia e política
Foque de reu n ir  para as classes

^produtoras
MURILO RÍARROQUIM

- fk‘ ordem do Sr. Presiden
te da Associação Odontologi- 
ea do Rio Grande do Norte, 
estão çonvid-ailos tds os ci- 

. rtugiões dentistas da capi- 
. tul. para uma reunião extra
ordinária que será realizada 
quinta-feira, 31 do corrente, 
em sua séde social, sita na 
avenida Rio Branco, 554, Io 
ás 20 horas. Nesta reunião 
.serão tratados’ assuntos de 
'.jreal -importância, dentre os 
ou«ps. p IV Congresso Odonto- 
logico Brasileiro, a ser reali
zado em Recife, no proximo 
niés de Julho.
José Dantas Cavalcanti C.D 

1° Secretario Interino

MÇO DO DIA 
CR.$ 0,80[|

bra-

De modo tpie- pela primeira

■
Sleirti. es-ie iovo elemento, 
a utovado' <t- sobretudo bastante* 
alertado pafa o fenpme 10 eco- 
iom,co fazer sen
tir «' : ,-u poso. De. um niodo- 
amplo essas classes estão divi
didas entres (es maiores parti* 
ios' inçioiiais: e o PSD talvez 
cü a o grupo mais numeroso. 

'Joiujiuo, se : :::tca’ foram espe- 
íiLcamente cie partido, as -das>- 
,es “prbdutor: , — pi-pcuraiido 
ganhar ultime, r: c concicncia- 
de sua força — am meads c 
-.80 agora. Quase que, por s- :> 
vez. constituem uifl novo podér 
político dentro da RepTiblica 
ept pleiia c rapiáa e.sVtUu.açfiO. 
Fòi esta a g.aíide revelação do 
oçr.clave dc Porte Alégrc — ’ ia 
realidade o acontecimento poli- 
:iço mais importante do país, 
dépois oa conferência cie Petro- 
polis. De modo que daqui se 
toma até curioso observar o no
ticiário procedente cio R.o, so
bre as marchas 6 contra-mar- 
chas dos pai tidos e “ leadeíts 
na verdade desejam eles ta-lvpz

■tire cm tomo de utn nome; 
,udo não ouvimos que eles
>.;em unir-se em torno de 
programo ntinimo de recu- 

icão nacional. Este é justa- 
incr.te o comentário dos repre- 
ser.iantes de todos os orgãos de 
çldJ-iC iTcslc Estado.

Pe,

i..a consequência, c nccessa- 
qtlõ 03. lideres político, no seu 
atual jogo de combinações, não 
c-iq-seçam esse novo elemento 
ue (aglutinação eleitoral. Até es- 
io .|„.stai'.te, o quai o eleitoral, 
prtgãlei o sempre esteve setisi- 
uiM-ircio por esses fato es exclui- 
s.vos preferene ais: o governo 
da Repubbca, os maiores par
tidos cio ceníiO e, por traz dc 
rçdòs (e sem duvida de todos) 
ns forças militares, constituin
do estas o partido mais disci
plinado. Recentemente, as for
ças populares ganharam o seu 
JugSi no taboíeiro político, por 
-motivos que ninguém ignora. E 
parecia que ai eslava eiiquah-

drado toclo o problema, com to-: 
dos os seus fatores conhecidos. 
De fato, eva assim. Agora, nó 
entanto ganha corpo o podei 
das classes produtoras que -pro- J 
rurn leitos comuns em vista tiat; 
dificuldades sucessivas que vi-ã 
iiliam sofrendo com a sua de
sunião nacional. A conffircie a 
do sr. JOfio DaUdl, em Portor.
Alegre encontrou de fato umni 
espantosa receptividade; para 
cc que as classes produtoras vi
ram. repentinameníe que pos 
suem um enorme poder, se 
consciência aele. E desejam ob 
tê-la com urgência, afini de da 
um sentido economico á çvoln 
cão polinoa brasileira.

A conferência de Araxá efe- 
tuar-se-á nos proximo» poucos 
meses, em plena efervesséncia 
da sucessão deverá ser acompa
nhada muito de perto pelos par
tidos políticos brasileiros. Ela 
vai fornecer — pelo que vi nes
se encontro preparatório de

Porto Alegre — um material de 
excepcional importância paru a 
condução da luta política. Os 
candidatos eventuais precisem 
saber o que vai se- resolvido 
em Ai axá; necessitam conhe
cer as recomendações que essa 
cpirfrfeltcia privada nacional irá 
oferecer pa.-a o exame dos ho
mens responsáveis pela admi-. 
nistração publica. O discurso 
do sr. João Daudt é um índice 
da importância de Araxá; falou 
ele pos gaúchos uma linguagem 
muito franco: fez declarações 
Tealmente corajosas: de um mo
do geral, apresentou siuteses.de 
problemas vitais brasileiros, co
mo o combustível c a mocd 1 
1 e modo atvtiortodoxo. Todos, o: 
-E.dadcs do Brasil, através der 
seus lideres das 1 classes produ
toras, dirão em Araxá, sem re
buços e sem suávidades oficiais 
o que imagmam a situação po- 
bt.co-ecofiohuca brasileira: fa- 
fio as suas crtticas e apresen

tarão, tecnicamente, os suas so
luções. Será, com efeito, um 
bem amplo retrato cias neces
sidades brasileiras: juiita recons
tituição que nenhum dos atuaif 
'•partido.- «aciona.»’.* ousou ri- 
quer esquematisar. saião atrâ  
vés do vagas formulas p og-Er 
maücas. Essa -constituição sei-; 
indubitavelmente, de um iai'i 
valor para os governos e, sobre
tudo nesta quadra atual, para 
os homens que desejam ocupa 
o governo ou dele participar.

-  WH - - f i i i s i k  

! S S “ ’

i h j
1 1

i B i i i n i m
I B l I l U l g

íísçaav,

______ UM PRODUTO W »
1AAORAIÔ&Í9 XAY1H53D

emissão ile ap6'iccs e papel- 
hiociiii. já ninguém pode fixar- 
lhe o 1 reço real. O q\ie sb gas
tou foi amortizado apenas apa- 
i-inten nte. suporta jiréos em 
capitalização. As inicãtivas 
d(iss;1 natureza tém .-ua parte, 
c grande, no processo históri
co de nossa infla.ào. Graças 
igualmente a elas. a libra ou
ro. co ro já lembrei, subiu, em 
sessenta ano-ç Ue oito mil réis 
a quase quatrocentos cruze - 
ros.

Até agora, a inflação tem 
provocado a alta dos preços. 
Dc agora 1 ara mais tarde, a 
alta dos preço.-, compelirá 0 
governo á inflação.. Se o go
verno continuar 110 marasmo, 
á espera de alguma providen
cia divina, elevará em breve a 
circulação riducinria dc pelo 
menos um tôrço dc scü volume 
presente, mesmo não compu
tando no cálculo a importância 
das emiss'bs realizadas cora 
base nos OOl) irilhões dc dóla- 
x-es mantidos coruo reservas 
no estrunguiro c vendidos ao 
comércio de importação.

Tudo isso é n conhoqtlenci* 
do déficit orçamentário, <o re
sultado a c;Ue chega iníulivcl- 
mente quero nf,o tem cabras 
e cabritos vende, ou »oja quem 
arrecada abaixo do que vai 
gastando, e não se limita a 
gastar conforme arrecada.

Evidentexcnte o general 
Dutra não rècebeti o jisia em 
boas condições. Herdeiro da 
obra de uma ditadura (na quai 
<le resto colaborou c da qual 
foi o esteio e a certos respei
tos o pai), .não podcriíi 'haver 
hoje reconstituído, em trfc» 
anos, o que se destruiu cm 
quinze. Mas a verdade é qu* 
lhe falta o animo rcsolutivc 
em muitas coisas, fem oxciuL 
a matéria financèira.

O problema dlis finanrss 
associando ao da moeda, êste 
ao dos preço», não comporta 
agora entre nós exames nefn 
explan?.ç"bs de pura -doutrina. 
E’ um problema simples, de 
gastar menos t- exatamente n. 
simplicidade é que . se er.coi- 
ram seus embava.os. porquo 
íinguéni se priva e.r, beneficie 
ie um 'i rograma ámp’o de res. 
criçáe..-. '

Ora, ó general Dutra estava 
cm situação privilegiada parg 

(Continua na 4a pagín»)
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0  P O R T O
LOIDE BRASILEIRO —

— Do Kio é esperado aqui 
«Hã 2 de abril, o paquete Pará. 
Prosseguirá paia Belem e » sj 
cala. De retorno aqui chegará 
dia 16 de abril prosseguindo 
para o sul até o Rio e escala.

— Do norte, é esperado aqui 
na 1“ quin5!.e»a de abril, o car
gueiro Rarfcacena. Prossegui
rá daqui tiara o sul, até Itajai 
e escala, recebendo carga.

—/  O cargueiro Rio Uuruoi 
é esperado aqui dia 1°, vindo 
de iieiem e escala. Prossegui
rá daqui para o svil. até San
tos e escala, recebendo carga.

— Sauão breve de Porur 
Alegre, em demanda dos por
tes do norte, até N atai, os car- 
gueiros Janradeiro e Carioca, 
sendo aqui esperados na 1“ 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto de origem e escala, 
recebendo cartta.

— Sairá brevemento de Be
lem, em demanda dos portos 
do sul, o cargueiro Rio Doce. 
sendo aqui esperado na 2* 
quinzena de ab^l. Prossegui
rá daqui para o sul. até San
tos e escala, recebendo carga.

COMPANHIA COSTEIRA —
0  cargueiro Aratsia está sen
do esperado aqui dia 7 de abril,' 
procedente de Antonina. Daqui 
irá a Fortaleza.

— De Santos é aguardado
aqui dia 71 de abril, o carguei
ro Arágario. Daqui irá a For
taleza. v

— 0 paquete Itgrtagé esta 
sendo espertuio aqui dia 9 de 
abril, vindo de Porto Alegre e 
escelá Prosseguirá daqui pa
ia o norte, escalando em For- 
taietã Sâo W*iz e Balem..
' — O paquete ttahnbé é es

perado aqu», dis 6 de abril, 
procedente de Porto Alegre e 
efcalaj prosseguirá para o 
norte, escalando em Fortaleza, 
gão Luis e Belena 

t  O cãrgueuo ItaguaeKu'
eçta sendo aguardado aqui dia 
7; de abril, vindo do sul. Retor
nará so -sul, escalando lem Ca

bedelo, Recife, Rio e Surtos, 
recebendo carga.

De Relem e escala, está 
sendo esperado aqui dia 8 de 
abril, o paquete Itapé. Pros- 
seguirá par ao sul, escalando 
em Recife. Maceió, Salvador. 
Rio. Santos, Rio Grande e Por
to Alegre.

CIA. COM. E NAV. — 
Do sul, é esperado1 aqui dia 4 
de abril o cargueiro Poti. Da
qui irá a Macau.

MOORE MAC CORMACK — 
— O Mormackite -está sen

do esperado aqui dia 5 de abril 
vindo de Nova York . Sairá no 
mesmo dia para o porto de ori
gem, vecebndo carg-a.

LAMPORT E HOLT LINE — 
De Nova York é estrado aqui 
dia 6 de abril, o Jutahy. Re
tornará daqui ao porto de ori
gem. recebendo carga. 
PRÓXIMAS SAÍDAS DE 

NOVA YORK:
.— O Mormacreed sairá dia 

27.
— O Mormaclark sairá dia 

8 de abril.
— O Mormaetern ?airá dia 

22 de abril, todos para portos 
brasileiros.

THE ROOTH LINE — 
Está sendo esperado de An 
tuerpia e Londres, dia 5 de 
abril o vapor Bonifaee, que re
ceberá carga em nosso1 porto 
para Lisboa, IJverpool. Lon
dres e outros portos do conti
nente europeu,

— Paia a 1* quinzena de 
abril, vindo de Nova York, es 
tfe sendo esperado em nosso 
porto o vaprr Danst&n. 
AGENCIAS DE TRANS

PORTES
Duque de Caxias 182, nesta ci 

A Agencia intormaflora Poti
guar, com escritórios á Rua 
Ferreira Chaves, n° '74 e Av. 
dade, mantem Sopas, Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei 
rgs e domingos para Mossoró 
e Fortaleza, ás 6 ht-ras da m» 
nnã. r pata Campina Graude 
Ss terças e sextas-feiras. Pa* 
Rqeife ás terças-feiras e t» 
bados.

m

MOORE MuCÜRXIACK
u re&

"MORMÁCKir^” Esperado a 5 ,de Abril, receberá 
gas paru Nova York

PRÓXIMAS $A I»A « DOS ESTADOS UNIDOS
MORMACREED" Sairá de Nova York a 27 de Março 
MORMACLARK" Sairá de Nova York a 8 de Aliril 
IORMACTERN" Sairá de Nova York a 22 de Abril

car-

DOR
, MaisTnfonnações com

MOORE-McCQRMflCK (n*yiBiç*oi S. A.
ItF.OIFE-SAÒ LUIZ-BAHIA-R!Q- 
SANTOS - BÂl.EU - SAO PAULO 
NATAL: Ruí> Frei Mlgueltnho, l«

RUY MOREIRA PAIVA
rO N U  IN I a l f t t  i -  CAIXA POSTAL N

Coisas de aviação
Por Robert Armstrong\ do l ’SIS

O mais bovo avjão de pesqui
sas das Forcas Aereas dos Es
tados Ümdos é’ o X-4. construi- 
dr> para realizar investigações 
-obre estabilidade e controle 
nas alta» velocidades sub-soni- 
cas. O aparelho foi fabricado 
pela Northrop Aircraft Corpo
ration, de Hawthorne. na Cali
fórnia. Modelado segundo as 
"asas voadoras"* da mesma 
companhia, o novo avião tem as- 
asas em angulo para a reta
guarda e quasi não tem calda. 
Trechos moveis da quina pos
terior das asas funcionam co
mo “ ailerons” e como lemes 
de profundidade. Na calda, um 
simples leme .vertical promove 
a estabilidade e o controle na 
direção. O X-4 é um dos meno
res aviões das Forças Aereas. 
medindo aproximadamente 6 
metros de comprimento, 8 de 
envergadura e 5 de altura. Seu 
peso é de um pouco mais de 3 
tonelada* e o aparelho está e- 
quiiibrado coyi um trem de a- 
ttrrizagem de tres rodas. As 
dilas’ turbjnas de jato que im
pulsionam permitem-lhe vôos 
dé durâção relauvamente lon
ga. E um laboratorio voador, 
ern miniatura, que conduz ins
trumentos para o estudo de es
tabilidade e controle dos aviões, 
paî i a Comissão Nacional Con- 
sultiva de Aeronáutica dos Es
tados Unidos O X-4 paz parte 
de uma serie de aviões de pes- 
qutzas destinados aos estudo das 
características de vôo, nas al
tas velocidades sub-sonicas. 
transbonicai e super-sonicas,

Para combater, no futuro, a 
monotonia das viagens aereas, 
a American Airlines instalou 
em sua frota de cinquenta DC-6 
um sistema de alto-falantes que 
permitem aos passageiros rece
ber durante a viagem, intorma- 
çôes sobre os acontecimentos 
mais interessantes ao longo da 
çsta. Disse a, companhia que

C * c * # X m m
'  **®f,rííCP,r# «SKJOS» yu
u  , r *aaí ?-  c « n  jcraznr!

CM  « g n .  H  , a  „  „  J , .

essas providencias foram toma
das porque a velocidade dos 
DC-6 e seu grande numero de 
passageiros não mais admitiam
0 velho sistema de informaçõe. 
por meio de notas escritas ou 
de viva-voz. Muitas vezes, a 
irradiação" tem inicio quande 
o avião se prepara para a de
colagem. com informações so
bre a rota e o vôo para o pro- 
xinio ponto de escala, o tempo, 
a temperatura exterior e a ho
ra das refeições. Quando o DC-f 
atinge a altitude normal de vôo 
são fornecidas informações tai. 
como altitude, velocidade e c 
tempo que se calcula gastar até 
a próxima descida. Os auto-fa- 
lames estão instalados em pon
tos estratégicos e podem sei 
ouvidos perfeitamente em todf 
o avião.

O primeiro sistema de aque
cimento especial destinado a 
derreter a neve dos aeroportos 
foi agora instalado num nove 
hangar, em Chicago. O sistema 
compreende uma rede de tubos 
de aço que contem agua quen
te, o que mantem a tempera
tura das superfícies acima dos 
gráus que permitem o conge
lamento, Desse modo, em pleno 
inverno de Chicago, uma fai
xa de terreno de mais ou me
nos 2 mptras %de largura, poi 
20d de comprimento eonservar- 
se-á livre de neve, em freme

1 ao hangar. permitindo aos 
aviões entrar ou sair sem dai 
atenção às condições atmosfé
ricas.

! Dr, Geriam Floria
Clinica Médica ao e da crtast» 

Otieuvãs ite oennaiaa .
, fn lo s  — Fertu»l»a<;óeã <ia Gt»
; vide* — tratamento da* varliei 

— ôítila* Ourias — 
Fietrocoasttíaça» 

CoOsultorio e tesidencia' 
Avetnda fiia Branca, 7íl 

Fone 241?
Horário: 13,3o hor»s. em diante
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f Avenida Deodoro, 6lí5 —  Fonte: 1531 f
f.4 ------ HOJE --------- _____ »

------  Hoje ás 20 horas —
NA T E T A

N U N C A M E  D IG A S  A D EU S
com Erro] Flyiin, Eleonor Parker e Patt Brady *

NO PALCO

PEDRO V A R G A S
O maior interprete das músicas mexicanas

XOTA: — Pedro Vargas cantará depois dos complementos, isto é, ás 20,3(1. Km seguida 
será exibido o filme XUXCA ME DIGAS ADEUS.*

A partir de quinta-feira
A C A M I N II O D O  R  I O

com Bilis CTosby, Bob Hopt e Uorothy I.ainour

LHOU A "BOA" e nâo viu o 
poste'? Não faz uüí tíelol tira 

logo a dõr. Contusões, luxações, 
entorses (rnau qeitu), doce» retimát) 
ens e nevraigicas, c-ui-iiutrain pronto 
aütio com fricções de Gelo!, Após 
• prática dos esportes, uma fricção 
cuo: Gelol estimula a circulação e 
relâinpera os músculos fatigados

A DOM ló ô o  CASSA 
k  UUANOÚ Sl PASÍA

W  G Í I Q H

t UM RlOfiU) O CO LAiOkATOUiO tlCOR Ci CACAU X/ ViES I- A.

Informações uteís

SOBREMESA ATÔMICA
.wll. i o.N. CAMPOS — Em prlnoljiios, .-tpi ova mo. * sobremesa, quer descasca-lã exrcleíu ii 
DUTRA — desci-scá-lu, não. Façamos issu uo pruximo almoço.
ÍCharge de Augusto Rodrigues — Disr íbuida peia AGENCIA MERIDIONAL)

FA R M A C IA S DK P L A N T A O
Farmacia Almeida, á rua 

João Pessoa — Cidade Alta.
Farmacia São José, á rua Pre

sidente Quaresma — Alecrim. 
F IL M E S  D O  D I A :

RIO GRANDE — A’s 15,3» 
e 20 hofas — Na tela — “ Nun- 
ca me digas Adeus” , com Errol 
Mynn e Eleanor Parker. No 
palco Em soirée — Gran
de show com Pedro Vargas, o 
maior cantor mexicano.

Preço: Cri 20.00.
REX *- A's 15.30 e 19,45 — 

‘‘ Noite de Surpresa", uma fas
cinante aventura de Boston 
Blackie, com Çhester Morris. 
No palco — Variedades “ Luiz 
Cordeiro” , um divertido pro
grama de auditório com sor
teios e prêmios, e mais a go
zada dupla hpmoristica Cane- 
linha e Clautenes Andrade. 

Preço: Cr$ 0,00.
S. LUIS—A‘s 15.30 e 19.45- 

“ Oeste de Pecos” , com Robert 
Mitchum, Barbara Halo e Bill 
William.

Preço: Cr$ 6,00.
ALF.CRIM — 15,30 e 19,45 — 

“ Amigo de Verdade” , e o se
riado “Guerreiro Reiampago” 

S. PEDRO—15 30 e 19..ÍÕ- 
“ Obrigado, Doutor” , uma gran 
de produção nacional de gran
de aceitação, com Rodolfo 
Mayer e Hebe Guimarães.

POPULAR — 15,30 e 19,30—
' Shangái” , um íilme de aven
turas, e a 2a serie de "Flecha 
Negra” .

LEIAM O
“ Diario de Natal'

PAGAMENTO NO TESOURO 
FEDERAL
O Tosouro Federal pagoi

hoje:
Aposentados, 
cagara amanha:
Pensionistas dos Ministérios 

da Fazenda e Viação. 
PAGAMENTOS DAGllA

A Repartição de Saneamen
to de Natal, está avisando que 
a partir d0 dia Io de abril pro- 
ximo, começarão as cobranças 
das Taxas, Dagua e Esgotos, 
referentes ao trimestre de ja
neiro a março.
TELEGRAMAS RETIDOS: 

Enconti sçin se retidos os fe- 
guintes telegranuís rta Dire
toria dos Correios e Telçgra-
iO -:

Amauri Bezerra, Padre Pin
to 617; Darquiftha Varela, 
Princesa Izabel 623; Edfon; 
Joandhra. 1>V. Barata 232; Ma- 
tarazzo; João Laurindo, Rua 
Mipibu'; Aspirante Francisco 
Faco;*Aldai Siqueira, Av Deo. 
doro 150; Antonio Lins Leitão; 
Bemcia Luiz; 653 Bolívar Car
doso, Base Aérea; Cicero do 
Lima; Celina; íram; José Max, 
Fclir-e Camarão; Josefina Re
gula, Rua Amime 861; Jaitu* 
Fonseca, Rua Maxaranguane 
837; José 7-opcs, São João SJ, 
Rocas; Metroseg para Mõzart; 
Maria Augusta, Av. Rio Bran
co 667; Motji, Bordo Duque de 
Caxias; Napolefio Santos, Av. 
Getulio Vargas 592; Oscar Ni* 
eolau, Pensão Santo Antonio; 
Pasto; Roque Bagé; Urgeatc 
Siigítof Signataricá telegrama 
403300; Urgente Tesouro; Vai- 
demar Monteiro, Navio Du-

0 Pacto do Atlântico e os 
tratados com a Rússia

(CVt *.V|

InforuaçJes correntes nos 
círculos diplomáticos das ca
pitais européias prevem que o 
proximo movimento de reação 
da Rússia contra o Pacto do 
Atlântico será a denuncia do 
tratado de aliança e coopera
ção anglo-soviétiça de 1942 e 
do tratado de ajuda mutua 
franco-russo de 1944. Amhoâ 
deveríam ter a duração de vin
te anos.

A imprensa soviética, nos co
mentários tecidos a respeito 
da organização das democra
cias ocidentais para sua defe
sa comum, insiste em apontá- 
la c-omo uipa simples mobiliza
ção dos paisès ' imperialistas 
para fazei a guerra á Rússia 
soviética e deduzem dai que a 
comparticipação da Inglater
ra e da França as coloca em 
flagrante contradição com os 
compromissos e objetivos da
queles tratados. Esses, portan
to, perderíam o seu valor aos 
olho* do governo soviético, sen
do a sua denuncia um resulta- 
do lógicd è iiiadiavel da nova 
posição política assumida pe 
los gover.no.s de Londres e Pa 
ris.

Os jornais moscovitas ra- 
ciossinam nesse assunto de 
maneira inteiramènte peculiar 
e segundo as conveniências e 
interesses do Poliíbur». Não 
ha nenhuma clausula do Pacto 
do Atlântico norte que dê a 
esse instrumento de coordena
ção diplomática ò cara ter agres 
- ivo’ que os russos lhe estão 
emprestando. Toda a sua es
trutura é estabelqcída sobre o 
estrito principio de defesa e é 
precisamente esse aspecto que 
situa o pacto com toda a pro- 
pir edade, entre os acordos re
gionais previstos e aconselha
dos na Carta das Nações Uni
das.

A pfôf-ria Rrusia não dèu 
nor acaso um exemplo das van 
tagens dessa coordenarão de 
l,aises para o esforço da defe
so comufn, ao assinar com os
eus vizinhos tratados de nm-
ua ajudã e a estimular que 

> ntre si eleu também os assi
nassem com o fim de realizar 
uma congregação de esforços 
entre os p*vos que $e encon
tram Rara alem da “cortina de 
ferro ” ?

Se o pacto do Atlântico, 
unindo as nações ribeirinhas 
do grande oceano e, por ex
tensão, mais tarde, aquelas que 
>e acham á margem dos mares 
cue ele forma, deve ser consi
derado co.ro-um instrumento 
de agressão, quando de fato 
as suas clausu.las est;pulam ta- 
x.?t ivamente como unica obri
gatoriedade a de. se defende
rem os seus signatários na

hipótese de que nm deles seja 
atacado, corn muito mais ra
zão as alianças concebidas e 
assinadas entre os satelites da 
Rússia podem ser interpr*ta- 
dás como novos elementos par* 
fortalecer a jiolitica da Rússia 
nos seus evidentes intuito* 
agressivos.

E como tais alianças antece
deram de muito o estudo, pre
paração e assinatura do Pacto 
do Atlântico, cabería á Ingla
terra e á França se.quizesSem 
estribar-se nos argumentos 
apresentados pela imprensa 
soviética para justificar a de
nuncia dos tratados de 1942 o 
1944, tomar essa iniciativa. 
Apenas os gabinetes de Lon
dres e Paris não receberam a 
organização dos povofc qüe se 
encontram na esfera: de influ
encia russa como tendo neces
sariamente um earater agres
sivo, apesar dos conhecidos 
propositos de expansão revolu
cionaria e . imperialista do 
Kremlin.

A reação que os russos estão 
opondo ao» pacto do Atlantiio, 
não só diretamente através‘ da 
politiea de Moscou é do Ko- 
mintorn. como por meio dos 
partidos comunistas de todos 
os paises que vão assiná-lo, é 
mais uma prova de que não 
agra d a á União Soviética uma 
política que tenda a criar ■ na 
Europa ocidental a seguran;a 
e a tranquilidade que lhe teenl 
faltado para entregat-se ener
gicamente ao esforço da sua 
recuperação economica, soc- al 
e politiea.

O u  ç a m  Z  Y T L S  j
Radio Poti j

Juizo de Direito da 
Comarca de Angicos

— A V I S O  —

AVISO a quem interessar 
possa, que no fôro desta Ca- 
rtiarca de Angicos, e por es
te primeiro cartorio, corre o 
processo de Habilitação, aos 
favores daí leis 209 e 457, ríe 
2 de Janeiro e 29 de outubro 
deste ano, requerido por Ma
nuel Joaquim da Silva, resi
dente neste município de An
gicos, ficando marcado o pra- 
so de 30 dias, contado da da
ta da publicação do compe1 
tente edital, no Diário Ofi
cial do Estado, para os im 
teressados apresentarem em 
cartorio. as reclamações que 
tiverem a bem de seus direi
tos e bem assim as declara
ções de seus créditos, acres
cidos dos respectivos jures, 
contados de acordo com a 
Tabela price, artigo Io da ci
tada lei.

Angicos, 29 de dezembro 
de 1943.
Wander-Linrten Germana da
costa Ferreira,

Escrivão do Io ofício



QUARTA rAUIHA DIÁRIO D ■ If AT AC 30 DE MARÇO DE 19(9
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CRIME E CASTIGOJuízo dè Direito da 
Comarca de Angicos

— A V I S O —

AVISO a quem. interessar 
essa, que no fõro desta Co- 
ir. arca de Angicos, e por es
te primeiro cartorio, corre o 
processa .d.r Habilitação nos 
favores cias Leis 299 e 457, 
de 2 da ianciro e 29 de ou
tubro deste ano, requerido 
por Aqtonio Galdino da Cruz 
residente nesta município dc 
Angico., ficando marcado o. 
prazo .de 30 dias, contado da 
data da publicação do com
petente edital, no Diário O- 
íicial do Estado; para cs in
teressadas apresentarem em 
reartròw, ás • reclamações qui 
t jveram a bem‘ de seus direi 
tos, e bem assiçp as declara
ções de seus  ̂créditos, acres 
cidos dos respectivos juro. 
contados de acordo com a 
Tabela price, artigo Io da 
citada lei.

Angicos, £9 de dezembro de 
1943. *
Wander-Linden Germana da 
Costa Ferreira,

Escrivão do Io oficial

Slade, 0 Rei Do Tiro Ao Alvo - Capitulo IX

Cayf ight ét 
iha/BHf)WitU£*riI

1. . que a banana ocupa um
lugar (le grande destaque 
entre os produtos de ex
portação de oito nações, 
ções americanas.

2. .. que um centímetro cú
bico de agua, embora te
nha dimensões lineare: 
soirente dez vezes maior 

.do que um milímetro cú
bico, põssuç, todavia, u- 
ma mass a vmeizesl . . .  
ma massa mil vezes 
tnaior.

3 .. . que o cerebro e a medu
la espinhal são as úni
cas partes do corpo hu
mano que nenhum neso 
perdem era consequência 
da fome; mas__que. «n  
compensação, o fígado, 
nas mesmas circunstan
cias, perde 57% do seu 
peso.

4 . . . que a palavra “cadaver” 
deriva òn frase latina 
“caro data cermibui" 
(carne dada aos vermer.7 
tendo cs íilologos se »• 
proveiíádo, para consti
tui-la. da primeira silabr 
de rada palavra daquela 
frase: ca-da-’ r:r.

5 ...  que nos Èsta.dos Cnldoc. 
há cerca de f> mil 1*5es • a 
fíuiiarr.etios de estradas 
de rodagem, das quais 
85% ;,ão asfaltadas; e ç i :  
do mesmo modo. aprovi- 
saadamente -to% drs 
ruas «e teclas as cidad »-> 
norte-americanas são pa
vimentadas rem asfalto..

6. . que, enquanto eníre o-, 
povos mais civilizados 
faz£;• cuido co rnr,U.gar 
qs, alimentos é tido «•mie 
falta.dg educação, enhr- 
os arabés pelo contrario 
tal habita ecnstitSu» jimn 

■' ?m>va d* ms*is -alta educa 
cão; o que, entre os ara- 
bes, mastigar silenciosa- 
roente é considerado co
nto proprio des mendigos 
<\ue sempre quase se çr 
vergqr.hasn dc sua comidi:

Juízo de Direito da 
Comarca de Angicos

— A V I S O  —

ÁV,ISO a quem intarescar 
.gossa', que nó fôzcf dos" i Co
marca da Angico,;.• e por cs 
t.o ç&rtqrio. corre o processo

- Cf Habilitação nos favorér
- cies H.i D 9 e 457. de 2 tlr 
t jeneiro do" 29 cie outubro des

te ano, •requerido por Fran- .
; -ci?”6 Sàttés cie Oliveira, re- 
" ‘ sidente peste município de 

Aj\ig;co5|, tiçendo marcado c 
J *ptò'so vSo *‘39 dias contados da 

da"ta clã "publicação do com
petente edital. no Diário O- 
ficifil do Estado, para os in- 
tere: sacias' apresentarem em 

•* eafiario,ias reclamações que. 
tiverem a bem de seus ir.te- 
reses. bem assim as decla- 

• rações- de • feur créditos, . a- 
crescido (Iqs respectivos ju- 
ros^eofntaclos de acordo com 
a Tabela price, artigo 1° da 
citada lei.

AtWabs, 2̂9 de dezembro 
de 1948.
WanderiCinden Germano da 
Ccstn Ferreira

Escrivão do Io oficio

Numero avulso 
Cr$ 0,80

“ i ^
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TEXROSA rO'fi?/0 AS&-1 
BJ?£ OS CASOS PA I 
M lf tM  M O L  L E K 'U A U c R ]
v e  Pa  s s t p a o a  J  .
\ cCLSPPAL £■■ ■ /  \ __  :A

k \ r —Atit** lr .í »■ *•» W

C A S A S

ALUGA-SE a casa na praia 
de Areia Preta, de proprieda
de do cies. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga na C«- 
mara Municipal.
. ALUGAM-SE duas conforta- 
\eis ; alas servindo para ccn- 
suitorios, cs.ritcrios de repie- 
sentaçücls, á Rua Ulisses Cal
cas. 116, 2o ar.dar, Edif cio 
Irogies o. Tratar no Banco 
cio Foro S A, nesta.

ALUGA-SE uma casa á Rua 
Ivíeiia e Sá, 255.

Tratai- com Geráldo, no Ban
co do Povo.

D I V E R S O S

»
lips. 6 valvulas por Cr$.......
1.600,00; 1 bicicleta Royal, *e- 
mi-nova, pneus balão por Cr* 
1.500.00.

Vêr e tratar no Studio <"•*
1 ta, á Rua Presidente *ami*i- 
! ia, 410 — Alecrim.

[ A T E A Ç Ã O
1 Yí:nde-s; uma geladeira tipo 
| Frigida re com 41 2 pés, em 

perfeito iúncionamento.
A tratar com Jayrr.e Kreimer

i na Loja 4.400.

Valdelurio Earcelos Melo. 
responsável pela rifa de iqu 
radio Emerson, cuja extraçâ» 
e-tava marcada pava a próxi
ma quarta-feira, dia 30 de cor- 
icntc, avisa aoe interessado» 
c;ue, por n.otivo de força 
maior, a referida .extração, fei 
adiada oara o proximo dia 6

jVEXDEM-SE 1 radio Phi- dé abril de 1840.

C o rta r ,  c o r t a r . . .

‘ g. poucos p /rrs-
t '. /PS tOc~SL. 'CACfU 
A P.STA í?.£ PciCL- • 
tJA HAPSK/ , c-TUST̂ S -  ■■ 
(w . ;v tP  Cts.i "O C--C-E
'r-P uh.T. .. PcSla ;m a p - 

■ cr-.‘ coas PajSu s  . v. i 
f  PSPO/S
, j. 'C COO-C* CC/i / O A L]/S 
* WP/OtO PPÕiOCLz f ÍA-

: C. >.'í.. — -V c  CVP/SSAO 
p s  c ó s  t c e o u  .
CCS' s o ' ' P C cS o
, v í  O/A ...
PS'-'C p  OSC  l'-J COM- 
PLS~C C,0.\ r--/SSL YC > 
cZàlXrASSJn S. ?/ 0 3 V -  pa*JAOQ Clj \ '-.V-
; TS fí MOS~tr - SSL O 

jJCSj:. SSs#MO OO 
et/A-OCC Ctc ií/A'J. -

Cúí S.e-XA o s  P/T7S3L/PS, 
SA:.1 SAílAPSÁ/ PLAASSOU 

L/ASPTAk O /-S.í fA O --■

PA

13 OS AGOSTO’  P Ó R g£. 
î rVCCÕÕ£~LÃvf

CO 7.01 PC.ZA
paul cTau  Ãps- 
<!. SCO W. S AO 
UKJHCS dYMrJ

POiS Á AO . fc/V rPScAPSl 
E-A/AO,A E -E  /VAO 

*A L/M.A At

(Conclusão da 2a. P^S-)
conceber e praticar êsse pro
grama. Não tendo cTenteias 
eleitorais a nutrir, emancipa
do c-m : clarão a qualquer ter-

nu;a*c-Ip.; homens de- seu par
tido, tas>a\a-ihe traçar um 
ciuério de ;nA-ans ger.eia r.fio 
só na elaboração como na npli- 
caçã-j l.t v:ça;rcnta. Não o- 
iiz . Pode ainda íazê-lo, tão 
certo é que o proLlenia das f i 
nanças ;e resune ern fechar a 
cara á boa vida quero d ser á 
vida fácil dos orçamentivoros. 
dos amigos insinceros, dos 
aclministradoi es imaginosos. 
Cortar, cortar impiedosamen
te. ma ■ com i:d.el gencia, eis o 
indby ee.-á^ei para que éste 
paiá eoLreviva, enquanto lhe

Historiai verdadeiras, historias vividas-XVil

Lilbèrcfacl® na Ameiàcá Cenfr
Scmoza, eximio atirador e exportador de ma
cacos vivos--Primeiro em tudo e per tudo na 
terro nicarraguense--cTudo estritamente de 

acordo com a LEI—“Motda de macaco”!
PARIS — O presidente Anas

tácio Tacho Somaza. declarou 
jtn rodeios aos seus amigos no 

salão do Bar Támpíco:
— “Tenham a gentileza de 

explic-ar ao general Carlos Pa- 
sos que se ele pronunciar, na 
Assembléia, o discurso por ele 
lido aos seus amigos .políticos 
sobre um -projeto e reformas 
sociais, álvejá-lo-èi antes que 
termine o primeiro período .
E acrescenaiu:

— “ Nao sni -como. Trujillo 
pio. a ínetéxio c!o rei o i-espon- 
-avol .pela ornem na Republi
ca Dppiiuicana, vai logo dii ri-
apdo o revolve' a ioiío e a 
jíreilcn por em “ sim” ou por 
àm “ não". Comigo não é as
sim. Sei coiv.O ciovo agir’ .

Quando p Assembléia nicara- 
•uense se mUiçm no, oiltró dia. 
i presidente Somoza com cr 
mlsos vísivelirieufe “ empaníur- . 
•ados", ocupou imenlaíameute, 
i cadeira presidencial e pg nr- 
iou cotn sm enidaric que o c.m- 
e da oposição peo s. e a paIa
ra.
E' safuciq que o seilhòr Somo- 

é* exinvio íiiiijiclor! b qusiíx 
letros áç. e.r-micia. pcrfma ao 
•“litro tnrdi carta de baralho 
:om um Cóil c!e modela, comum.

O gei.iei •* Pbsüs hes-íou uni 
nstnnte. Considerando bem as 
loisas. viu que seida asneira 
grossa ba -ganhar a sua vida 
jor um simples projeto de lei:
> assim ícz sinal de que nao 
tinha pada a dizer.

O Presidente Samcza. íanii- 
iaiT.iente chamado de “ Tacho", 
i na' realidade uma personagem 
curiosa, como poucas no qua- 
íro humorístico da America do 
Sul. E' um número, o tíitatíor 
Somor.a!

— “Pertenço a uma raça ori
unda de espanhóis e de Índios, 
“diz ele", mistura íãa pengo- 
-V • orno a nitroglicerina. Na 
minlia terra, dá-sc um dedo: to
mam a mão. Dá-se a mão: to
mam a cabeça”.

tiuzh é o primeiro perso- 
neífom da Republica de Niqua- 
..•agua. embora.o titulo de pre-*
- de>lip -ej? reservado ao dou
tor Victor Roman y Reyes, já

Pi erre André Velicr
com 77 anos de idade, o que 
vem dar no mesmo, pois o dou
tor Romain é cia família, tio de 
Somoza...

Primeiro na polilicai “ Tacho” 
o é também cm tudo o mais- — 
na equitação., ua/lansa to di-r 
tador é “bê-bop".'.. >. no òoker.- 
na literatura e :subveUi<ló, nos 
negocias. Pasmosu é a capa
cidade de ;absolver “ .vhisky”. 
<çs brasileiros usam uma pala
vra mais. rteâ dc scnoriiiade: 
“cachaça"...», e isto, sa.i que 
Somoza óé pê a *oisa. E’ leu*. 
dana... ■ Somoza reina liíeról- 
me.iíe. sobtc unia ogpulação cie, 
1.1000.000 alrnes eofno senhen 
absoluto dc baçallu e cutelo.

Sua penda arma’., q ia cie 
isentou cuidadcsaqu lic. de todo 
c qualquer ir-irteá» "tf nealíRí» 
em vários milhões de -ióIívõs. 
Todos ps negocies p ijtfa r: ;im. 
Pçssrd, q,:>. mais ..bf!a \ n.ais .vçr- 
ries e lnais viçicieittos pa r.c.Mans 
do pajs.'os mpiores rií^zais. e 

melhores das s?V»*>a-i do raia.
*on-

LEIAM O
‘Diririo de Natal” !

to morro de

Um m agistrado...
(Conclusão da 2a Pagina)

o capital de prestigio e da 
.influencia do regime,, só faz 
diminuir-lhe o seu coeficien-. 
te de segurança. A jornada 
de 1945 foi uma exceção que 
não se repetirá. amanhã, es
tamos seguros, pelo que cie 
inferior e de mesquinho te
mos visto nestes tres anos 
como preocupaço poliiica das 
elites brasileiras. A -agressão 
totalitaria ar está para com
plicar ainda mais á situação.

Precisa-se como presiden
te é de um homem, ccm bas. 
tante dinamismo, para tem. 
trabalhar no posto de admi
nistrador, que conheça o me
canismo do governo e com 
rara isenção para servir dc 
harrr.onizador e mediadoY no. 
atrito das facções.

Um candidato desse tipo es
tá longe de ser obstáculo á 
expansão da ideia democráti
ca. Ele será antes um edu
cador dos princípios e das 

práticas democráticas. Nossa impesscalidi.de q$e acabaram 
Republica reclama no Cate-  ̂devolvendo aos seus pãtricioe

que escolhido por todas ou 
pela maioria delas, atue co
mo juiz no meio das atritos 
que a.? divide.

Qual foi a força, ontem. <’>s 
um Wenceslau Braz, e hoje. 
a de um Gavpar Dut.-a? E 
que, despojados superiorrren 
te de compromissos de parti
dos, ambos uma vez no po
der, se investiram da linha 
c da retidão de magistrados. 
Trocaram o paletó tíe parti
dários pela toga de juizes. ", 
passaram a. gujpr os situaria- 
nistas que os elegeram co
mo aos oposicionistas que o.4 
ccimbateram com uma tal

te, não um chefe eleito por 
uma facção, mas um guia,

a confiança no regirr.e repre
sentativo do voto.

Ten\ lábí':«:a.*dé Iúsípíos, 
,t;qla &çioyias e

Dereokjtiu "Sgiüj?,* av*-b:•SOJO
meio í.ç apodera . do .10no-

Y.i2 . cs.rftês e *' <:S. DOr ele
em ba iba o ripli
para oú; Eádaóos -Uid-í;ps. Nos 1" -■
lecicucS de Ivlanâ  r . p CAi» U.l.
pe u va trmta mil 1 Vabití *9tes,
inantou p Maládp ' *o Ce VAÍ.
De pcor do eom a ‘ Loi'% íln-
guem pode/á peneif e rc-
C.lltO ou itC.see terv . >r- > *CB\
NCiü a espacial do jVliiiistio da

formulários a preencher e ar- 
sínar, rudo isso leva um "tem
pão” tio inferno...

Enquanto isso. as cabeças de 
gado precisam comer a “ des- 
con-et ” , O preço da forragem 
gasta é proibitivo e Tacho se 
iar pagar com o gado que lhe* 
entrou pelas pastagens a den
tro ... *••'

Mac o .pliirqo achado de So- 
inova e Simplesmente genial. 
Easotai. é que ele.é: — Somo- 
za notou qné, dc a’jíiini tem
po para . cá, os Eriatios Unidos' 
andavam i:nporln.ulo rnacacc. 
sem íunuero e conta. Qüe -o-c 
Somoza?

Rgae. vou 'para si a. cxclus - 
vidade desse polpudo e rendo-- 
oo negocia Ç.a China... .inven
tando uma nova “ moeda” a 
“ moeda dc macacos!..,'”

E assim terá sempie boas di
visas em dblas-es para o ca> . 
cie revoluçõeh semp e de iemor 
eom o s.mplcs _ trabalha -de 
nigiidar pegai e- exportar .-m- 
cqcr.- para ç tcc.-a de 7\ . Si u.

Juízo de Direito o o. 
Comarca dc Angicos

Agricultura
E entre outra; pr- : reser- 

vou Tacho Somo i r~ • a si n 
pasta da Agrá.-uluna...

Dos guburbios, lie Man.igua 
até.o Maífid.yir i Central <. tcii- 
aem-se cs prado:; o i; mios ‘e 
pastos tudo de propriedade; de 
Somoza. E’ o-qae avisíaalcan- 
çe. . -

O- liernais criadores ou uego- 
ciames de gaiio (ri. touyim is
so çamiúiió corria que «nem i;u-
ma a ratoeira: :*ao
chege v. ao termo do.
jfem sem a devida 1 c.
ministerip:1./. R os
des burocráticr.D vc
competentc%”, e a p

AVISO pelo çresenje. 
quem inieresar ‘ possa, ecrn c f 
prazo de trinta dia a. cor.' - 
do da dátá da publicação d.. 
respectivo editrl no Diafio 
Oficial do Estado que. pe
rante esto Juizo • e cartório 
do segundo ofício, corre o 
processo ,de T.-ibilitaç?o ao 
favores da lei 209. íe  2 dp. ja
neiro de 1948, reove-rido ceio 
senhor JCSE’ AVELINO BE
ZERRA. pecuarista, esidént 
e domiciliado reste municí
pio.
Angicos. 5 i!e ioÀciro do 191' 

Rodolfo Etelviso Tatzrcs 
Serventuário

Ouçam ZYB áS 
Radio Polí

uno mfipjos difíceis

Farto s  difíceis são, muitas veaeí, o resúl- 
tado de urría sâiide* precária. Prepare-se, 

para um “ bôm sucesso” , tomando Gravidina. 
Gravidina fortalece o organismo c prepara-o 
para os partos rápidos c felizes. Gravidina 
fornece às mãesinbas os principais elementos 
de que necessitam antes e depois da chegada 
da cegonha. A maior prova do valôr de 
Gravidina são os seus 30 anos de existência.

t u m  rnoDuro no i a í o r a m H io  i i c q * o e  c A (> d  XAvtt,* .t. m.

t ç n GA-a
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C rô n ic a  so c ia l j|H
'a t iv id ã d e s

-CLU4JK...
DO FOTO-

Yi ligeiraniente a exposição 
que o Pot-o-Clube de Natal ins
talou jcecentemente na sede da j 
(n u  Vermelha. Constituiu! 
u mu demonstrarão de vita
lidade daquele centro 
püeoCupaçoes arti-ucas. Con
fesso ciue tive de lamentar 
fosse tão curto o tempo desti
nado ás visitas, praticamente 
•duas horas, apenas, por noita. 
Continuou-se. assim, que unia 
das nessas uiticultlade- conti
nua sendo loca.1 apropriado pa
ra exroàções publicas. Não 
ha\ .ado entre os socios do b o
to-Clube nenhum interesse ce 
negocio,‘deve existir. entretan
to. o  da divulgação de um ser-, 
vico artístico dc amadores que 
tem merecido o nosso exame c 
o nosso aplauso.

' As fotografias expostas du
rante a ultima semana rei ia - 
tiam o decidido empenho do 
Foto-Clube dc nos garantir 
uma sc uencia proveitoso Ue 
demon.: trações de suas ativi
dades. Trabalhos de simules 
amadores. muitos deles pobres, 
sein os' fccursos técnicos das 
maquinai de alto custo e de 
labora to rios, fixaram ii;i maio
ria hspccto», detalhes, instan- 
(ancos da natureza pródiga da 
nossa terra, curiosidades e im
previstos. no iar. na rua. na 
praça publica, no jardim cheio 
■do ílôres. nos Juliques plenos 
ale glorias, no lago traauuilo 
onde a cegonha é Um poema, 
na rio correndo sob a sombra 
de grandes arvores, no brilho 
do luar mesclando de prata os 
barcos -c os pescadores melin- 
colicos.

'' André Feijõ, funcionário da 
;, j Secretar.a Coral cio Estado, o 

' de sua esposa u. AI ar ia Quin- 
tela Feijó.

— Eeüee Rodrigues, filha 
do sr. Sevevino Rodrigues Ca
valcanti e de sua esposa d. 
Regina Rodrjjues, residentes 
..esta capital.

— Janete Èarbosa. filha do 
sr. Benvenuto Barbosa e de 
sua esposa d Djanira Candi- 
cta Barbosa.
Crianças

Evaneide, filha do sr. An
dré Feijó, funcionário publi
co estadual, c de sua esposa 
d. Maria Soarer Feijó.

— Marlene, í. ’'a  do si, 
Reinaldo Ferreira u. Coste e 
de sua espor'.’ d. Mai a Gol- 
çalves da Costa.

— Milton, filho do sr. Mil
ton da Costa Lima e de sua es
posa d. Francisca Tavares de 
Lima, residentes em Campina 
Grande. Estado da Paraiba. 
NOIVADOS
JAIME Matoso e Maria de 
Morais Machado — Compro
meteram-se em casamento 
nesta copital, o jovem Jtdme 
Matoso, do comercio ãesta 
praça e pessoa de relevo em 
nossos círculos esportivos, s 
sociais', com a senhorito Mar
eia de Morais Machado, íi- 
ll. i do rr. Martinho Machado, 
olicial do Exercito Nacional, 
c vereador pelo PSD, da Ca- 
mara Municipal de Natal, e 
de sua esposa d. Aiice de Mo
rais Machado. Os noivos auc 
são figuras dc destaque nos 
meios sociais desta capital.

Um potiguar-campeio Na-
cÊortai de barco a vela• • t

Foi áhrutna cotsu nessas iic- 
numbrás e desses soes. desses 
encantos c dessas harmonias, 
tão cncontradi:os nos nossos 
caminhos <> nas nossa-, oino- 
çí5ês, que o Foto Clube nos 
mostrou no ranido abrir e fe
char de lima exposição. Ne
nhum artificio a trais do «ue 
o das impressões comuns dar- 
entoaras escuras. Ncnhum-ri- 
quinte de córes. netn fantasias 
■sugestivas. Tudo modesto, até 
mesmo no tamanho dos exem
plares c na ausência dos nones 
üos autores. Com esta feição 
de anonimato não concordei. 
Parece uue um meio de - ttis- 
fazer melhor o visitante é fa- 
:;e-lo olhar o quadro sabendo 
<ntem o criou. Si o Foto-Clube 
a-sim yrocetie é porque deve 
ter as suas razões.

DANILO

Muito pouca gente ém Natal e.:bc que o titulo de campeão 
brasileiro de vela pertence a um potiguar. Pois é verdade. K o 
herói é um garoto de 14 anos: Morris Brown, nascido em Natal, 
filho de Josepli WiUiarn Brown e d.'Paulina Lamartine Brown. 
Neto do di-. Juvenal Lamartine e de d. Silvina Lamartine.

Mr. Brown, antiga gerente, em Natal, da Companhia Força e 
Luz, está residindo, desde alguns anos, em Vitoria, Espirito 
Santo, sendo ali Gerente da Cia. Foiça e Luz. •

Morris Brown. seu filho, estudante do Maelcenzie College, de 
São Paulo, como todo rapaz, encontrou desde cedo algo que lhe 
despertasse a curiosidade, que o seduzisse nos momentos de foi 
ga: o iatismo. Dedicou-se, de corpo e alma á pratica dessa mo
dalidade esportiva, sob a orientação do pai que é um grande es
portista. E dentro em pouco, o nome de Morris Brown ganhavi 
fama em Vitoria, nas competições do Iate Clube do Espirito 
Santo. As façanhas de Morris nos barcos a vela chegaram a lal 
ponto que o seu pai concordou em inscreve-lo no Campeonato 
Brasileiro de Barcos a Vela. E depois de alcançar o primeiro lu 
gar nas eliminatórias realizadas em Vitoria, Morris, com outre 
companheiro, foi competir na baia de Guanabara com experi
mentados elementos do iatismo nacional. Ali reeditou as faça
nhas de Vitoria, conquistando o honroso titulo de campeão bra
sileiro.

Após seu memorável triunfo, o pequeno Brown foi convi
dado a correr no Rio Grande do -Sul, enquanto outros Estados 
manifestavam o desejo dc conhecer o -garoto-revelação que ti
vera a audacia, como disse um cronista, de vencer homens ma
duros, traquejados c convictos de sua vitoria.

No Ria, Morris Brown foi homenageado na séde do F.D.E.. 
por paredros do desporto da vela. desportistas c a imprensa espe- 
cialisada, da qual recebeu juslos louvores.

Os norte-riograndenses têm, pois, motivos para se sentirem 
envaidecidos com a sensacional vitoria desse jovem e bravo con
terrâneo no Campeonato Brasileiro de Barcos e Vela.

0 Esporte Clube É Recife enfrent' 
os melhores p a i o s  naiaienses

Serão adversários do campeão pernambucano o Ameri
ca, campeão de futebol, o Santa C ru z, campeão de 

bola ao cesto, e Esparta

vêm recebendo muitos cum.

0  PRECEJTO- DO DIA
PARA MANTER O 

EQUILÍBRIO

primento dos seqs amigos c 
admiradores.
NASCIMENTOS

No dia 25 do corrente nas
ceu nesta capital a menina 
Rejane, filha do tenente Ornar 
Lopes Cardoso e sua esposa, 
sra. Floris Lopes Cardoso.

A tecem nascida é neta do 
dr. Eloi de Sousa, presidente 
da Caixa Econo v ica Federal 
neste Estado, e de sua esposa 
sra. Alice de Sousa.

Pr.rturiente e recem-naseida 
se encontram em magnífica 
squde.
AGRADECIMENTO

Efigénia Nobre (NINA) 
\era..por este meio, agradecer 
sen-íbiiisada as provas de and - 
zade demonstradas por todos 
os a;i: igos p parentes que lhe 
levaram palavras de simpatia 
e conforto mora! quer por car- 
tas, cart fes, telegramas ou 
pesroalmente. quando da mor
te de seu extremoso nutrido 
José Marinho Nobre. A todos, 
sua profunda gratidão.

Sindicato dos Empregados no Comercio

A carne, o- ovos, as gordu
ras e os cereais são alimentos 
necessários, mas. quando co
midos em excesso, dão resíduos 
ácidos que fazem mal ao orga
nismo. O'leite, as frufas e as 
verduras são também ótimos 
alimentos e concorrem para 
neutralizar êsses resíduos.

Procure alimentar-se con- 
venienteniente, nunca se es
quecendo de tomar leite e 
comer fratas e verduras ás 

. refeições. — SN ES.

Clinica de Senhoras
—% DO —

Dr, Eíelvíno Cunha

ANIVERSÁRIOS
HOJE

Senhores
João Galvão de Oliveira, 

'fafrr.áccdlico aposentado do 
Ddpartamento de Saude Pu
blica e nosso companheiro 
de trabalho.

,— Autonio dos Santos Mar 
tins, vfce-consul de Portugal 
nesta nesta capital c diretor 
da importante firma desta 

Mhrtins e  Cia, e fi
gura de relevp em nossos cir 
cutcs iómerciais e sociais.

—i Lidio Madureira. caixa 
da Agencia do Banco do Bra- 
üil nesta capital.
■Senhoras

Matia de Loureles Romano 
Guerreiro, esposa do sr. Val- 
djemar Guerreiro.
•— Joana Juvenal Guerra, 

esposa -do sr. Firmo Guerra, 
comerciante nesta praça.
Jove tjs

João, Gomes Sobrinho, fun
cionário civil da Base Aerétc 
cto Natal.

' Raimundo Fer^-indesi 
Freire, filho do sr. Manoel 
Tervloro Freire agricultor c. 
comerciante em Espirito San
to, município de Goiantnha. 
c de sna esposa -d. Maria A- 
nunciada Freire.

— Hugo de Melo Santos 
Pereira, funcionário do Ban
co do Brasil nesta cidade.
• — Hermilio Ferreira Neto, 

filho do poeta conterrâneo 
Otoniel Menezes, nosso con
frade de imprensa.
Senhoritas

Clarice Angela, filha do sr. 
Váidemar Barbosa da Silva, 
comerciante nesta praea e de 
sua esposa d. Helenita da Sil 
va.

— Maria da Luz Silva, fi
lha do r. Mancei Eduardo da 
Silva, funcionário „ do Serviço 
Naçior.al de Febre Amarela, 
neste Estado,' e de sua esposa 
0 A a Laura^da Silva.

Evaneide Quinteia Feijó, 
aluna do Colégio Nossa Senho
ra das Neves e filha do sr.

(ESPECIALISTA) 
Corão de- aperfeiçoamento 

I no Rio de Janeiro e 
São Paulo 
PARTOS

Doenças da Senhoras 
Ondas ultra-curtas, bistnri 

eletrico, eleírocoagu- 
lação etc.

Csnccr — Tumores
CONSULTAS:

Das lô  horas em diante 
exceto aos sabados 
CCNSULTORIO :

Raa Oel. Bonifácio, t t t  
Fone: — 108.Í 

RESIDÊNCIA :
Roa Joaquim Manoel, 651 

Petropoli*

no instado do Rio Grande do Norte
SEDE — RUA JOAO TESSOA. 116 — Io ANDAR — NATAL 

RIO GRANDE DO NORTE
* Imposto Sindical do exercício dc 1949

Pelo presente edital ficam convidados todos os Senho
res empregadores compreendidos nas seguintes categorias:' 
- -  tecidos, ferragens e estivas em grosso e á varejo, repre
sentações, bebidas e funio, perfumaria^, armarinhos, secções 
de molhados emprezas de minério e combustíveis minerais, 
viajantes vendedores do comercio e práticos de farmacia, 
etc., a recolherem no prexirro mês de Abril, as Agencias do 
Panco do Brasil S A. o IMPOSTO SINDICAL, que será 
descontado da folha dc pagamento do corrente mês de 
Março, devido pelos seus empregados no presente exercício 
e 1949 á este Sindicato, devidamente conhecido com base 
territorial em todo o Estado do Rio Grande do Norte, pelo 
Ministério do Trabalho, Industria e Comercio.

Em face do que estabelece o art. 580 e o paragrafo pri
meiro do art. 582 .da Consolidação das Leis do Trabalho ó 
calculo para o desconto dn Imposto deve ser feito sobre l/?5 
(um e vinte e cinco avos': ou seja; divisão do salario do em
pregado mensalista nor 25 dias.

E X E M P L O :
Salaric Mer.sál: 500.00 
Imposto: 20,00
Formula ou.-ervada 
(500,00
---------: 20.00)

25
Para evitar a cobrança em juízo do imposto Sindical de 

1947 e 194G que. deixod de ser efetuada no prazo legal, o 
Sindicato chama a atenção des senhores empregadores pa- 
a o que esfabelece o art. 600, da Consolidação das.Leis do 

7'rabalho que determina seja acrescido da multa tíe 10% 
(10 por cento) o pagam.ento do imposto não recolhido no 
prazo legal.

Na sede deste Sindicato, á .Rua João Pessoa, 116-1° an
dar, estão sendo distribuídas Guias para o recolhimento do 
imposto Sindical em todo o Estado do Rio Grande do Nor
te, as 19 ás 21 hras.

Natal, 14 de Março de 1949.
Carlos Vieira de Andrade Serrano —- Secretario

Natal hospedará, esta sema
na ;a lueida delegarão do Es
porte Clube do Recife, que 
aqui vem realizar uma tempo
rada de futebol e basquetebol.

A circunstancia de ha mui
tos anos não vir á nossa terra 
o clube 1'ubro-negro pernambu
cano e o fato, ta.r.bem, de es
tar o futebol nataleiise pai'ado 
ha vários meses são motivos, 
portanto, que asseguram o 
exito da iniciativa do América 
Futebol Clube em trazer a 
Natal o campeão de terra e 
mar de Pernambuco.

Sob o ponto de vista técnico, 
pode-se esperar, também, bons 
resultados. O Esporte Clube 
de Recife, não se discute, pos- 
sue boas equipes de futebol e 
baso.uetebol e como prova ai 
estão os titulos honrosos con
quistados pelo tradicional, clu

A TEMPORADA
O programa para a tempo

rada do Esporte Clube do Re
cife está assim traçado:
Dia 2 de abril — Sabado 

á noite

be da Ilha do Retiro.

ESr

B A C A L H A U
—  Receberam —

ü .  C h a v e s  &  C i a .
ARMAZÉM NATAL
Av- Rio Branco, 565

Homens Rejuveneaidos porlratamentoGlandular *
Frequentes levantarias ou mitções no- Jj fumas, ardên̂ ia, ro-Mwo* esbranquiçado#

e d i f í c i o  q u i n h o
Av. Duque dc Caxias, •‘“'O 

Fones: 1210 — 1258

GINÁSIO 7 DE SETEMBRO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

São convocados os c rs. acionistas a se reunirem em

na urina. rU,r du baíoxla capinha dcaraal. 
na rneua. iin« perna», iirrvosisroo, debi- hdarfm perda (ie vigor, podom ser cau- por unia enfçrmidado na pr,i?la»a 
P-ta glândula é um do.» nrnis importante»
Creio- ma.»ooliim» Pan* couirotar íati- liínatórnds e restaurar rapidamente n 
,aúde <• rigor, -iça o n"V" VatamenU
è̂u"'- !fninrmt'' '-áa "ú̂ ir.o, garantímo» Assembléia Gerai Ordinária, no dia 28 de Abril de 1949, ás

*•“*  U  horas, na sede social, á rua Seridó. 419, desta cidade, «a-
\ .ç .«inta niuitos anGe puTie jovem. Teça ^  deliberarem sobro as. contas e atos da Diretoria, ba-Kouena cm qualqutr fannaeia. .Nossa ga-miia 6 a edn içeibnr i-rhteçãn. lance e parecer rio . Conselho Fiscal, relativos ao exercício■udicado tra- j . - . . .t -uto de d- 1949, e bem assim cicgercm a Diretoria para o biemo

Quanto ao3 adversários do 
Esporte, corro se sabe, consti
tuem eles os mais fortes de 
nossa capitai. Na parte do fu
tebol. teremos o América, va
loroso rampeão da cidade, cu
ja equipe, ind;scutivelmente, é 
-■a melhor que possuímos. No 
que diz íespeito ao basquete
bol, os pernambucanos darão 
combate a uni! combinado for
mado com os melhores ele
mentos do America, Esparia, 
ASSEN e AABB. e ao quinteto 
campeão, — o Santa Cruz. que 
não será exagero afirmar poa- 
stte um dos melhores quadros 
do norceste.

,Os jogos da temporada do 
Esporte Clube do Recife reu- 
ne:r., assim, autemieos -cam
peões tio futebol e do esporte' 
da cesta, sendo j >sto. pois, es
perar que proporcionem mo
mentos de intensa vibração aos 
r.osos esportistas, que já tive
ram, aíiás, uma boa mostra, 
domingo pastado, com a exi
bição, no gramado do ettádio 
“ Juvenal Lamartine” , da va
lente onzada do Seridó Espor
te Clube.

BASQUETEBOL 
te x Espanta. Local: AABB. 
Horário: 20.30 hora.:.

Preliminar — Voleibol femi- 
n'no: E: parta x Sport.
Dia 3 de abril — Domingo 

á tarde
FUTEBOL — América x 

Esporte Clube do Recife. Lo 
cal: Estádio “Juvenal Lahirr- 
tine” . Horário: 15,45.

Preliminar: Juvenis do Ame
rica .
Dia 4 dc abril — Segunda- 

feira á noite
BASQUETEBOL — Santa 

Cruz x Esporte. Local: AABB. 
Horário: 20,30 horas.

Preliminar — Aspirantes do

ção Norte-Riograndense de 
Basquetebol, promotores da 
temporada, como a Federação 
Nortc-B ograndense de Des
portos. que a patrocina, prepa
ram cond"g.m recepção aos es-

Espor-, portistas do Leão do Norte.
OS INGRESSOS

De-de ante-ontem estão 
venda, na Tipografia Augusto 
Leite, na tua Dr. Barata, qs 
iiigresáoí para o sensacional 
encontro inter-estadual de do
mingo, entré os quadros do 
Esporte Clube do- Recife e do 
América F. C.

Santa Cruz x* AABB.
CHF.G A R .V S EX TA-F EI lí A 

Y DELEGAÇÃO R l- 
BUO-NEGKA

CONTRA O ESPARTA O JO
GO DE SABADO

Em reunião dá F .N .B ., rea
lizada ontem á noite, para tra
tar da temporada do Esporte 
Clube do Recife, ficou resolvi
do (jue os ádversarios do quin
teto pernambucano serão <> 
Esparta c o Santa Cruz.

Nestas condições, no jogo 
de estréia ou pernambucanos

A delegação do campeão ‘ enfrentarão o homogêneo con-
pernámbvcar.o chegará depois 
de amanhã, deverido viajar pc- 
!o inter-estadual.

A embaixada do Esporte ii 
cará hospedada r.o Iiotel Be
la Vista.

Tanto o América e a Federa-

junto dos “camisas negras” , 
que atuará refôrçado com Da- 
guiar e Rodrigues.
1----------------------------------------- )

Fraquezas em geralT 
VINHO CREOSOTADO | 

(Silveira) I
----- -----------------------------------1

ARAME FARPADO
—- Vende

MARTINS & CIA LTDA. 
Frei Míguelinho 29

—- F ciic  1153 —
_

FSCOI.A INDUSTRIAL DH NATAL
Divi.-ão de Seleção do DASP

A Divisão de Scleçác do D .A.S.P. avisa por inter
médio da Escola Industria'» de Natal, que estão abertas as 
,1 scrições para Concurso dc- Escrivão de Coletorias do Mi
nistério da Fazenda nto período de 7 de março a 6 de maio 
proximo e Prova de Habilitação para Radio-telegrafista 

OBS: Por motivo superior não será atendida nenhu
ma informação por ielcfr-r.e.

BrasilxE^uador no jogo de a- 
bertura do Swf-ainericano

Será domingo no estádio do Vasco du Gama 
— O  treino de hoje dos brasileiros

R o g e n a

DR. JOÃO TINO- 
CO FILHO

MEDICO PARTEIRO 
Chefe da Clinica de Partos 
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, .Mo
léstias ue Senhoras, Diaterma 

Coagulação, Ondas Curtas 
Tratamentos genecologicos com 
'hora previamente marcada 

para senhoras 
Horário: Das 15,30 horas, 

diariamente
Consultorio: Edifício Rian — 

Rua João Pessoa 163 
Residência: Juitdiai 377 

Fone 1415

1149-1050, .o o Conselho Fiscal, para o.exercício de 1949.
Estão desde já, á disposição tios tnteresádor: ós dõcvt- 

mentos referidos no art. 99 do Decreto-lei n° 2.617, de 26
d- Setembro de 1940.

Natal, 23 do Março òe 1949 
A Diretoria: José Ribeiro Dantas c 

Petror.Ho Fernandes
José

Brilhou o novo time rubro-negro
RIO, 29 — O novò quadro do 

Flamengo, integrado por valo- 
.es novos no jogo arnistosó de 
Ante-ontem em Niterói enfren
ta ; (o o Canto do Rio. rá ifi- 
cou sua situação contra o Ola
ria.

A equipe niteroiense se ntos- 
t ou bem fraca, pouco entendi
mento se verificando em suas 
linhas. Já ao concluir a èiapa 
inicial, dominando o jogo, o 
Flamengo marcou tres "goals” 
por intermédio de Luiz Rosa. 
Gringo, de penalty e Esquer-

RIO, 29 (Meridional l — De 
acordo com a tabela ontem ela
borada para o Campeonato Sul 
Americano de Futebol, a aber
tura do certame continental 
dar-se-á na tarde de domingo, 
com a realização do jogo Bra
sil x Equador.
TREINO DOS BRASILEIROS 

RIO, 30 (Meridional) - -  Os

jogadores brasileiros convoca
dos para o selecionado fize
ram ontem um individual e vol 
farão hoie ao estádio São Ja
nuário paia um treino de con
junto.

O ensaio será secreto, reali
zando-se á tarde. Após o trei
no, os brasileiros voltarão pa

ia á 'concentração em Urussan-
ga.
EMBARQUE DOS 

URUGUAIOS
RIO, 30 (Meridional) - -  Se- 

gundo informações recebidas 
nesta capital, a delegação uru
guaia ao Sul-Americano em
barcará hoje de avião com c.es- 
tinó áo Rio

— —

0 campeão uruguaio não sabe
Derrotado pslo Flamengo por 50x37»-Expu!$o por indisci

plina, o player Romano tentou agredir o locutor
RIO, 29 (Meridional» — Sen 

sacionál sob todos os aspectos, 
foi a peleja lealizada sabado á 
noite, entre as equipes dc bas
quetebol do Flamengo, cam
peão carioca, e do Clube Atlé
tico. Aguarda campeão Uru
guaio. Houve movimentação, 
entusiasmo e eficiência técnica 
de parte dos contendores, que 
ofereceram ao publico esporti
vo que superlotou todas as de
pendências do ginásio da Ga- 
vea, uma peleja empolgante

dinha. No segundo tempo Ça- 
rango fez o primeiro e uiiico 
pòiito dos locais aos poucos 
.muitos. Voltaram os rubro- 
negros ao ataque e Gringo. Es- 
tiucroinha, Jorge e Durval j Noiival (Serafim); Valdir, Vai
am.curam mais quatro tcir.os. ter (Moreiia) e EeiVo: Bortt- 
:.-i .ninando o preíio com a vi- nho (A lindoi. Durval. L. Ro
lo . ;a. do Flamengo por 7x1. | sa, Moacir e Esquerdinha.

Dirigiu o jogo com muito a
ceito o sr. Cyril Barrick 
renda foi de Cr.? 24.180,00. 
r.as.

Quadros que 
FLAMENGO

jogaram:
Doll, J..I,

C. DO RIO — Itim: Borra
cha e Manuelzinho (Paulista»; 
Tetraido iCarango), Edesio e 
Canelitrha: Heitor, Valdemar. 
Geraldino, Carango (Ráimun- 
vi.i >c Hélio.

desde o primeiro ao ultimo mi
nuto de lula.

Os uruguaios. que haviam 
vencido o Tijuca por 51 a 48 e 
a Associação Atlética do Gra- 
jnú, por 30 a 24 não consegui- 
vam eutietanto levar de venci
da o "five” campeão carioca, 
já que os elementos do quadro 
rubro-negro se apresentaram 
com maior disposição e com 
um melhor tonjunto. Inegavel
mente. o Flamengo é superioi 
ao quadro,, uruguaio e isto foi 
demonstrado, perfeitameute. no 
piélio de sabado.

Na pri-i.eiia fase, os orien- 
,is ainaa csistiram ao asse

dio do quadro rubro-negro, tan 
to assim que, ao terminar _o 
prinmiró quarto, á contagem 
cia faVoravel ao Flamengo por 
22x19. Todavia, lio periodo 
complementar, os rubro-negros 
voltaram á quadra com maior 
disposição -e' cóiiseguiram • uma

brilliante e ,expressiva vu 
]>ela contagem de 50x37.

INDISCIPLINADOS OS
URUGUAIOS
Estavamos na altura do ter

ceiro quarto, quando o arbitro 
Noli Coutinho, expulsou do jo
go o player uruguaio Romano. 
Esse elemento, somente se reti
rou da quadra após a interven
ção de diretores do Flamengo 
e de outras autoridades presen
tes ao lutf.ob- Antes, esse joga
dor. tentou ■; agredir um nosso 
confrade. Raul Brunifn, quan
do este locutor tentou ouvir 
. ua palav ,.a. sobre a sua expul
são. “O: V |Jtqiguaios, pretende- 
rjrr ■ meda se retira*' da qua- 
dra, para 'não niais continuar 
jogando. Isso entretanto, não a- 
conteceu. haja' visto que os di
rigentes do Flamengo toma
ram prov idencias imediatas, se-
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Em favor do serviço de abastecimento dagua em Mossoró
Parlamentares potiguares con- 
ferenciaram com o card. Camara
..tistàr-se-á o Cardial cnm o ga!. Dotra

Recebemos. hoje. de Mossoró..*) seguinte telegrama:
— "A conferência dos representantes federais norte-riogran- 

dtnses corr. o Cordial Jaime Gamara, para conjugação de eslor- 
ços no. sentido de dotar esta c-dade de um serviço de abasteci
mento dagua, fealizou-se no dia 25. sendo a impressão geral 
magnífica quanto a alcançar-se o fim colimado.

O Cardial Câmara conferenciará ,a respeito, com o presidente 
Dutr| • lios proccimos dias. Saudações, (a> Jeronimo Dix-sept 
Rosaao,. prefeito. >

Segunda Semana 
Higiene Mental

de

d ia r io .de natal
NATAL — Quarta-feira. 30 de Março de 1910

Maiaria será problema secundário -no Brasil
Em cinco anos prevista a liquidação do anofelino

Movimento do Fôrco

Cantinuàm os ■ trabalhos da 
Seglnrcia Semana de Higiene 
Mental, promovida pelo Uepar- 
tiàmfcnto ’ Diocesano de Defesa 
da Fé e da Moral enl colabora
ção íòm a Sociedade de Assis
tência a Psicopatas.

Orttefti; no Colégio Mossa Se- 
nhotá; daa Neves e tio. Colégio 
Estadual, secção masculina, os ital” . 
revdmos. padres. Nivaldo Mon- 1 
te e Péreirà Neto'- s.s., reali
zaram preloções para os alunos 
em iqfm> de pontos fixados pe
lo programa. A' noite, pela Ra
dio Potl, o dir. Ótto Julio Mâfi- 
n$io, especialista em doenças 
meataje, proferiu uma palestra 
Íntefessmttúijmja.jiobre “ Aspec
tos çie H’p.leue Alem:.)''.
. Hoje está programado o se- 
glqlltç.:

A‘s 8,30 — Palestra do Cone-
go Jocé Adel.no no Colégio Es
tadual. secção feminina. A’s 16 
horas — Palestra do Padre Eu
gênio Saies, pa Escola Domes
tica. A’s 19 horas, pela Radio 
Potí, palestra do dr. Ricardo 
Barreto sobre "Espiritismo no 
Hospital de Alienados de Na-

Pára Amanhã:

A’s 9,30 — Palestra do padre
Eugemo Sales, na Escola oe 
gerviçp Social. A’s 10 horas, no 
Colégio da Imaculada Concei
ção. palestra do dr. Ewerton 
Cortez. A s 19 horas, na Radio 
Potí conferência do dr. Otto 
Guerra sobre "Aspecto juridi- 
cõ qo espn .usino".

Prosseguem os trabalhos da 
Semana do Moço Espirita

A s  reuniões de ontem e de hoje 
; -Encerram ento-Notas

Pelas enormes e beneficas 
repercussões economico-s©c ais 
em uoso ICstado çm futuro ime
diato, aguarda-st cont intere
sse especial a chegada a Nata. 
no proxipm domingo, do titular 
da pasta da Educação s Sau
de sr. Clemente Marianl.

A exemplo do que nesta ex
cursão ao norte terá então fei
to em Pernambuco e Paraíba, 
virá s. excia. inaugurar r.esse 
uta em npsso Estado uma cam
panha em grand; estilo, de 
combate á maioria.

• Essa campanha, ideada pa
ra tõ lo o i ais uor s. cKçia. e 
r.elo dr. Mario Pinotti, diretor 
do SNM, tornará em õ a aos á 
maiaria uta problema sicunda- 
rio no Brasil, depois de.dedoti- 
zados cerca de t hihi ts e 5 jü 
mil prédios era todas as zo»a> 
palustres em nossa patfju.

Ao que nos infonnou u dr. 
Antonio Siqueira diretor do 
Serviço da Ma’urja em nosso 
Estado, o platio nacional in- 
clue no Rio Urar.de do Noite 
nada mnnos de lo municípios, 
considerados zona muluriccna. 
Nessa afea, adiantou o sanut.- 
rista patrício, é qíw se dcs&u- 
volverá a ação de eóiiibato ao 
anpfoPno çm tio$~:q Estado. 
Simuitar.eameiiti: t recupera
ção do eiemeni^ ltuvnf.no por

Essa bvea, estimada em cerca 
de 13 milh es de metros qua- 
drados. estará coberta em maio 
proxínto, atravez de 775 pos
tos sanitários iá devidamente 
instalados.

Nessa campanha de reden
ção saltitaria se rão e-njirt gados 
em nosso Estado 200 equipes 
de 3.homens cada uma. A mo-

pirêta .“ Deus, Amor. e Carida
de", á Rua Presidente Bandei
ra flói.y no Alecrim.

Serão, oradores: ajovelu
, Cáritàs Ribeiro, sra. Didi Ca- 

mara e Lauro Pereira.

C-oStinuain se realizando, 
defttro íte um ambiente de ani
mação e júbilo, a Semana d*
Moçô ESpiritã. promovida nes
ta eirfdt*!’w n  o fim de esti- 
W.i la f ips" jovens espiritualis- , ... 
tos o gosto\polo estudo da i_ ENt RKKdMENTt),
Boutriug Espirifã. bem- como ; AMANllÂ 
ao traUíbo de evaugelização. } A Se alerta edcciLar-se-a
•. As.-irfi é qtie. Ontem, teve í amanliã, c'om sessão solene na 
lugar, mala iíii-a das reuniõbs Sede da bvdt-raçãü ®
programadasCclesta vez na su- 
dfe do Centro Esp,rita “ A m - 
nio' Costa” , nò Alecrim.

vimetitaçáo dessá gente ~era 
assegurada por um* frota de 
8 veicuios, sendo d caminhões, 
1 jipão. 4 jeeps e um carro.

Teremos a?-sim recuperadas 
em breve á lavo ira. á pecuá
ria, á produ. õo enfi v.. grandes 
•arras até agora interditas ao 
trabalho.

O  pedido foi rejeita 
do conforme a lei

CIDADE DO MÉXICO, 29 
<UP) — A embaixada norte-

SOM, circulará nos pri
meiros dias de abril
Nqs primeiros dias de abril, 

a- aoIaiMhaa revista musical 
SOM. sob a orientação de Co
rnará Cascudo, Waldemar de 
Almeida e Guinercindo Saraiva, 
circulará, trazendo em suas pá
ginas, como de.. costume, uma 
farta matéria sobre a vida ir-
tistico-cultural do nosso Estado 
e do Pais, aiem de uma apre- 

çbu uu ricnufir-j,) »h*ih*vhv pv* j ciavel colaboração de inúmeros 
meio do "Arpim", a PÍ'cdiy;'a- I asoritores e um bom serviço de 
sa dixista ahti-ipstiur.re,• serão j éHâh?r îi •-
ntsses 18 menibiuios dsdftiza-’t ----------------- ------- --------  -
das ceiva de 30 mi* prediór, 
além dç realiiàdns pequenas 
dStttáf'engenharia sanitaria.

americana confirmou a recu
sa de vistos para entrar nos 
Estados Unidos, de comunis
tas e simpatizantes. Comen

to juiz Arnaldo Neto. acumu
lando feitos das quatros varas 
de Direito da capital. despa
chou o seguinte êxpediente:

Mandou ouvir’ o promotor 
publico no pedido de retifica
ção de registro de nascimento, 
pleiteado por Ivan Ivanildo 
Varela.

—• Mandou com vistas ao 
Curador de Acidentes o pro
cesso de acidente do trabalho 
em que é acidentado Joaquim 
Soares da Silva.
_ Deferiu o pedido de alva

rá. de Iliria Silva Marques, pa
ra venda de metade da casa na 
iUa João Carlos 1422. bairro do 
Alecrim-

— Homologou o acordo cele
brado entre Oscar Barbosa de 
Vasconcelos e sua mulher Edi
te Dantas Barbosa, pelo qual 
se obrigou o primeiro a prestar 
á segunda a pensão mensal de 
200 cruzeiros, para sua alimen
tação e de tres filhos do casal.

— Deferiu o pedido de Alci
des Marjiiho, para que lhe se
ja paga a quantia de 6.450 cru
zeiros. da masa falida de Jo
sé Francisco de Sales e corres
pondente á reivindicação de 30 
sacos de arroz.
_ Designou o dia 9 de abril.

' ás 14 horas, para audiência de 
instrução do desquite propostotando os protestos das cor- „ ío„ „ v____ . . . .

rentes esquerdistas, contra a ; por Georgma Moreira Bezerra

Av.. itodriguès Alves, 779. no 
TjroJ: - • . '' \

i» vuüttt , MO «»»| W  ■ A reunião dr amanhã. - ser a
Presentes rqgresentaçôes de tairbehi gin comemoração de 

cjiversas agie.v.aç. es espíritos mais uni univci^u: io dt1 niuilo 
da çiciade, discursaram »s srs. do Coodifícadoç • do Espiritis- 
Severinu V*iana e Antenor da ■ if o, si . A ĵan ívaidec.
SUya Maio. sra. Amélia Via-; D'suursarão: prof. Aurea
pu e as jovens Risete e Elma Camara, ioveni Ismael Neves 
-Ribeiro.' t é o Sr. José Anselmo.
A SESSWi DE HOJE São convidados todos es es-

A >ewnião de hoje sera rea-) piritas e simpatisantes, estaa- 
Jizada na séde do Centro, Es- do organ:zado vasto programa.

.......  — ■ *i. ■■ ------ ------------------ ----------- - ' _

D R . J A C O B  V O L F S O N
(Carari de Aperfeiçoamento n »  A r g e n t i n a )  

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ E GAROANTA 
UEKitAÇOES E TRATAMENTOS

O nnnlto rto : F n tç *  i o i o  M aria, n." 5* — íotte: 1,71
Conanlutc — Daa 1 i i i  17 horaa

Falaiá ao publico nata- 
lense a escritora 
Alice Tibiricá
G R A N D E  p O M t C I O ,  H O J E ,
X O  B A I R R O  D O  A L E C R I M

Gomo'é do oonhéçiinento jiu- 
Mito.. encontra-se desde dómin- . 
go: ultimo nesla capital a-escri
tora Alice Tibiriçá. viCe-Presi- 
dontè do Centro Nacional de 
KstQdõs e Defesa do. Pelroleo. 
a qual tevè a õportúnidáde de 
çq onunciàr çonfereuc-iãs, lioa ai- 
verijo:! colégios ,da cidacia, álétn 
tle uma- realizada segundá-feira 
ultrnia, ha tèríace do , Natal 
dube, sob o pátrociuio dó Cen- 
tVo. Ésíúdantal. Potiguar 
v Hoje, encerrabdo suas ativi
dades nesta capital, a (lustre 
áária dá sociedade carioca, de- 
V_erà falar ao povo natalense. 
duraúte um grande conf.cío ftue 
será proihoyido çonjuínáíménte 
pelo Centro Estadual cie Defe
sa do Petroleo e pela Associa
ção Norte-Riograndense de De
fesa ua Paz e da Cultura e que 
será realizado na Pçaça da Fei
ra,, no bairro,do Alecrim.

Ò referido comício deverá ser 
iniciado ás 19,30 horas, falando 
ainda na oportunidade, o depu
tado José Gonçalves de Medei
ros, o.vereador Sandoval Van- 
derlei. advogado Raimundo No
nato Fernandes e jornalista 
Djalma Maranhão.

Movimento 
no Pronto 
Socorro

Foram atendidas, pelo serviço 
de Pronto Socorro, do Hospital 
Miguel Couto, as seguintes pes
soas:
ONTEM

Francisco Gomes, de 24 anos 
de iaacle.' ag. icuitor. residente 
no sitio Melão, do município üe 
Baixa Verde, com fratura aa 
base do craneo e luxaÇã0 em 
aqibas a.- i>ei nas. devido que- 
da.
NO DIA 38

Manoel Ciispim, de 65 anos 
dé idade, àgrieultor, residente 
no sitio Areia Branca, em Can- 
guaretama, coni ferida íncisn 
nas costas, consequência de a- 
pressão.

— Pedro Celestino, de 33 unos 
de idacie, agricultor, retpcteme 
em Areial. com forte pancada 
na cabeça.

— Adei’bal Carria. de 30 anos 
de idade, agricultor, resideute 
no sitio Coqueiros, em Ceara- 
Mirim, com uma fenda coani- 
sa na mão direita, motivaua por 
choque de veículos no muni. 
cipio de Ceará-Mirim.
, — Aiuonio Noe da Silva, de 

10 anos de idade, estudante, re
sidente á rua Campos Saies. 
com fratura • do punho esquer
do, aevido queda. t

recusa de vittos á delegação 
mexicana á Cor.íerencia Cul
tural e Cientifica Pró-Paz 
Mundial, a embaixada norte- 
arrericana declarou que o pe 
dido foi rejeitada ”de acordo 
com as leis que regem a ma
téria” .

Chá dansaiiíe na 
A.S.S.E.N.
No proximo sabado. dia 2 de 

abril, a ASSEN promoverá em 
seus salões um animado chá 
Dansante. no qual será presta
da uma homenagem a todos os 
associados recentemente trans
feridos para outra.- guarnições 
tio Exercito.

A referida festividade será 
animada pela orquestra de Mar- 
tinho Guedes e terá inicio ás 
21 horas, e se prolongará até ás 
24 horas.

Não haverá reserva de me
sa. Os estranhos pagarão ingres
so e os associados terão ingres
so livre.

O Diretoria da ASSEN con
vida a todos os sócios para com
parecerem. afim de abrilhanta
rem a festividade citada.

Agem os 
marreteiros

Na madrugada de hoje foi 
liais uma vez alvo dos ladr ;es 
a casa coitercial do sr. Ma
noel Ovidio Sobrinho, no Bal
do. Desta vez, febzmente, as 
circunstancias não foram favo
ráveis aos meliante», que não 
conseguiram penetrar no esta
belecimento.

Depois.de destruído o cadea
do protetor da porta de entra-

contra Rosemiro Feliciano Be- 
zerra.

— Designou o dia 6 de abril. 
para sei feita a vistoria reque
rida por Maria Luci Cabial.

citar Antonio Estevam de A- 
raujo, liara desocupar por fal
ta de pagamento dos alugueres 
o prédio que habitava. .

— Pelo advogado Wilson 
Dantas, em nome do IAPEBC, 
mandou citar Joaquim Homem 
de Siqueira Costa, para deso
cupar o prédio em que reside, 
visto não vir pagando os alu
gueres.

— Nomeou Antonio Teofilo 
Bezerra Cavalcanti perito de- 
sempatador numa perícia re
querida por Antonio Fernan
des de Oliveira numa ação de 
despejo.

— Concedeu autorização pa-» 
ra que as menores Maria Dar- 
ly Alencar do Couto e Maria 
Dilva Nogueira do Couto, fi
lhas de Francisco Nogueira do 
Couto, a viajarem para o Rio 
em avião da Cruzeiro do Sul. 
f5rc
MANDOU ARQUIVAR

Em vista de haver decorrido 
o prazo para recurso, mandou 
o juiz Murilo Aranha arquivar 
o processo eni que Eugema 
Nobre Viana fora denunciada 
pelo promotor Amaro Marinho- 
por tentativa de morte de Os
valdo Reis Arouca. inspetor do 
lAPET€..Em despacho recen
te o juiz Murilo Aranha havia 
impronuneiado a denunciada, 
por falta de provas na carac
terização da tentativa de xuor- 
te.
AUDIÊNCIA ADIADA

A recfuerimento do curador 
de acidentes Amaro Marinho.

no automovel de sua proprie
dade. danificado lia 3a feira cie 
Carnaval por Otávio Evaristo.

— Dêsignou o dia 5 de abril, 
ás 14 horas, para audiência de 
instrução da ação executiva 
que Isaac Dorff promove con
tia Joel Almeida.
_ Adjudicou ao padre Ni

valdo Monte parte de espolio 
do seu irmão, conego Luiz Gon 
zaga do Monte, em vista de te, 
o primeiro pago as dividas do 
espolio.

— Concedeu autorização a 
Antônio Prazeres da Silva, fi
lho menor de José Gonçalves 
ué Aifiliade. para Verificar pra
ça na Escola de' Aprendizes 
Marinheiros.

— Concedeu ao menor .ca
ro Ferreira Meira. filho de Vi
cente Ferreira Cavalcanti, au-■ 
torização para trabalhar na 
Impoitadora Séverino Alves 
Bila.

_Na ação de lançamento do
imposto proposto em 1941 por 
Cunha & Maia. pelo advoga
do Manuel Varela, contra a U- 
nião Federal, julgou a ação 
procedente e condenou a re a 
restituir á quantia de 10 mil 
cruzeiros mais ao pagamento 
das custas.

— Julgou procedente a ação 
de desquite qtie pelo advoga
do Manuel Augusto promovia 
Rita Antunes Sales contra Co- 
burgo Sales. O réu foi conde
nado a pagai' á esposa 600 cru
zeiros mensais, mais 10% de ho 
norar.os e custas do processo.

— Dando cumprimento a u- 
ma precatória de S. José de 
Mipibú. mandou cita# Juraci 
Fernandes de Macedo, para n<>

inlerroga-

o juiz Murilo Aranha transfe
riu a audiência de acordo da 
acão de acidentes no trabalho, 
em que é autora Elita Pires ue 
Souza e seus filhos, contra a 
Standard Oil. 0 requerimento 
é fundamentado na falta dâ  
carteira profissional que devia 
estar junta aos autos, junta
da que terá de ser feita 
MANDADO DE SEGURANÇA 

Ao juiz Murilo Aranha, o 
advogado Manoel Augusto re
quereu mandado de segurança 
em favor de José Procopio Pi
lho. funcionário da Prefeitura, 
contra ato do chefe do execu
tivo municipal. Alega o reque
rente que a resolução n° 16. de 
Dl 49. que reestruturou os qua
dros do funcionalismo munici
pal, feriu direitos adquevidos 
do impetrante.

V e rd a d e ira  c o n s a g ra ç ã o  no A m e ri
ca e no R io  G ra n d e  a P e d ro  V a r g a s
Hoje ultima apresentação em Natal do grande cantor

* ___ A___  «~ a tá»» core o<rfnrpna vpcnm-Pedro Vargas conqu stou de- considerável assistência que Rádios Associados ao traier a

s r á S i  « w s  r r  ts ü t r t . «anresentarões da noite de on- aplausos ao grande cantor vr.e- 8L CESSO SEM I K^bDB.N 
t«n> no C:ne-Teatro Rio Gran- xícano demonstraram a perfm- jr v e m  FESTA DO 
de e na "boite” do América, ta compreensão do publico pe*- AMERICA
A grande eas-> de eapetacnlos lo esforço.réalisado pela emis- . uv.i..»  j_ a »,z..
"  granue W>a ___ » ........e. , a nA*«l„v,«*. rioc «Diários eda Av. Deodoro apanhou um a^orejiátalehse^o^

Finalmentc CLIPPER veiu resolver o pro
blema dos que ganham pouco e PRECISAM 

possuir um rádio em sua casa.
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A “ boite” do América que 
reiniciou ontem as suas. ativi
dades marcou com a real sa- 
çãó da “ Festa Pedro Vargas” 
uni dos seu* maiores sucessos 
desde o inicio do fiiiic:onainen- 
to.da "boite” há alguns meses 
atrás. Todas ás mesas do que
rido clube natalense estavam 
reservadas e a sociedade nata- 
lense pielos seus elementos 
mais destacados esteve pre- 
:éhttí á festa que decorreu to
da ela em ambiente da mais 
alta elegancia e distinção.

O show de Pedro Vargas foi 
realisado á meia noite e toda a 
assisteneia aplaudiu tão entu 
siasticair.ente 9 cantor mexi
cano 9ue o mesmo foi obrigado 
a prolongar o seu show de vá 
rios minutos além do tempo 
estipulado. Pedro Vargas in
terpretou 10 húímeros de seu 
grande repertório em meio á 
vibração intensa e entusiasmo 
dos frequentado»!” ! do Améri
ca. A festa 11 areou mais uni 
exito jntegral para o América 
e demonstrou cabaimente que 
mesmo num dia de seniana. 
pode ser reaiisada uti a gran- 

, de testa.; A diretyri» do Anvé- ço.s.

rica teve seus esforços recom
pensados e pôde apresentar 
aos sócios do clube uma,Testo 
verdadeiráménte á altubá" de 
seus triunfos anteriores com 
uma das maiores atrações do 
rádio internacional.

da. a fechadura foi forçada a ---------------
chaves falsas, mas resistiu ás I dia 12 de abril ser 
tentativas dos anombadores. [do naquela comarca.

I — A requerimento de Clo- 
I tilde Trindade de Oliveira, pe- 
/ lo advogado João Medeiros Fi- 
I lho, mandou citar a União Fe- 
Ideral, para responder aos ter
mos de uma ação de indeniza

Chefiará a de
legação 0 sr, 
Hamilton No
gueira

RIO, 30 (Meridional) — O 
senador -Hamilton Nogueira 
chefiará a delecacão brasilei
ra ap Congresso Arfericano de 
Medicina, que sé reunirá em 
dezembro, na Argentina-

ULTIMA APRESENTAÇÃO
EM NATAL HOJE NO
RIO GRANDE
Pedro Vargas despedir-se-á 

do nublico natalense com um 
novo espetáculo hoje ás 90 ho
ras no palco do eme-teatre 
Rio Grande, no qual interpre- 
tai'á números de ’ absoluta su
cesso dqiy.re os quais Frenes 
e Di me que Si a pedido de 
tuas Dftto potiguares.

O , nyçt^an a de boje Será 
realisaao antes do espetáculo 
cinematográfico isto é ás 20 
horse-.

Como as sensacionais audi 
çõfes de on’ em~o espetáculo da 
hoje do grande cantor mexica
no terá o exclusivo patrocínio 
de “ A Gracio a" e da “ -Joalhe- 
ria Brasil” , dois estabelecimen. 
tos consagrados pela confiança 
popular e que dentro em breve 
estarão fundidos numa só or- 
ganisação localisada á Av 

i Rio Branco nu parte terrea 
•' do Natal Clube em ambiente 

de luxo, conforto e distinção, 
a par da modieidade dos pre-

ção. por ter sido a autora a 
tropelada por jeep da Marinha, 
guiado por Domingos Gomes 
Monteiro.

— A requerimento de Juve
nal Lámartine de Faria, na for
ma do art. 9. letra H. da Lei 
209 (Moratória a Pecuaristas), 
autorizou a venda não só do.s 
40 lotes de teqreno 110 bairro 
do Tirol. como também quais
quer dos seus bens, que não 
seja a propriedade de Lagoa 
Nova, que deu em garantia a 
seus credores, na especie e 
Banco do Brasil.

—A requerimento de João 
Bernardo da Silva pelo advo 
gado Clovis Gentile. mandou

g r i t a r a »

não se preocupe, 
use

I m m  l
o antissético e 

desodorizante de 
confiança.

i. »

Um produto do
l a b o r a t ó r io  

LICOR DE CACAU 
XAVIER S. À.

Contra o “ Oscar”  
de Hollywood

HOLLYWOOD, 30 (UP1 — 
O presidente da Academia de 
Artes e Ciências Cinematográ
ficas. Jean Hersholt, declarou 
.que Laurence Olivier e Jane 
Wyman talvez sejam os últi
mos artistas 'a ganharem «> 
■Oscar’', uma vez que os prin

cipais estúdios manifestaram 
sua oposição ao prêmio e se 
recusaram a contribuir fina n- 
ceiramente para o futuro

Declarou ainda que o concur- 
-r> <;os O.-cars obriga as com 
nanhias a grandes sacrifícios 
inanceros. A Universal-In- 

ternac onai. a Columbia p a 
Republic não mais contribuirão.

Hersholt afirmou que sem 
apoio dessa semprezas não é 
mais posisvel a Academia con
ceder prêmios,

PREÇO DO DIA CR.$ 0,80
SERVIÇO AUTORIZADO

Mercury

Lincoln
— BEZERRA & CIA — 

Oficina: — Av. Rio Branco, 203
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O exercito 
dominou 
completa
mente a si
tuação

DAMASCO, 31 (UP) — ü 
exército domina a situação. 
Todas as raas e iegaç .es es
trangeiras estão sob vigiiancia 
de patrulhas armadas.

Foi proibida a circulação de 
pedestres e veículos. O golpe 
de estado ioi ab.-olutamente 
incruento, pois as forças mili
tares sufocaram facilmente a 
uniça tentativa de resistência 
promovida pelos comunistas, 
em Aleppo.

As fronteiras estão impedi
das, exceto para os diplomatas 
ou representantes autorizados 
de outros Estados árabes. O 
presidente da Republica está 
detido no hospitaL militar de 
Mezze, situado num suburbio 
de Damasco. Consta que o pre- 
ínier El Azam e vários depu
tados, estão presos. 
PRETENDE REINICIAR AS

NEGOCIAÇÕES
BEIRUT, 31 (U P)' — Che

gou á capital libanesa o jorna
lista Honna Chosn, redator do 
jornal “ Addiyar que esteve 
em. Damasco. Anuncia êle que 
o chefe da junta militar da 
Síria, coronel Zaim. lhe decla
rou que. pretende reiniciar as 
'negociações de armistício com 
os judeus.
RESPEITARA’ OS ACOR
DOS DO GOVERNO

DEPOSTO
AMAN 31 (UP) — Regres 

r-ando a esta cidade proce
dente de Damasco, o chefe 
da Junta Militar coronel 
Zain declarou á Unjted Press 
que o novo governo sirio res
peitará todos os acordos e- 
fetuados pelo governo depos 
to inclusive de um oleoduto 
de Dada e uma companhia 
norte-americana, e o Tratado 
monetário com a Franca. To- 
díftrtfe o redator dó jornal l i 
banês Addyar disse que êaji> 
lhe afirmou que examinaria 
oportunamente a auestão Go 
oleoduto e da convenção mo
netária com a França.

CíRGAO DOS **DlARíOS ASSOCIADO- 
Fundado em 18 do Setembro de 183$
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Dirigir suas aspirções naturais contra cs EE. Ui).
E ’ conhecida tatica dos comunistas nas naçiis latino-americanas

WASHINGTON, 31 (UP) — 
O comitê consultivo civil, de
pois de estudar as informações

do Departamento de Estado, I nas é de dirigir sur: aspira- 
anunciou que a tática comunis-I cites naturais e sua» ; queixas 
ta nas nações latino-america-1 legitimas contra os Estados 
---------------- ,lt_ —. —---------■—---------- -—---------

Monumento 
continental em Cuiaba’- - - -
0  segundo centenário do Iratado de Mpdú

RIO, .31 (Meridional) — O 
Conselho Nacional de Geogra
fia elúgirá na cidade de Cuiabá, 
um monumento 
ção continental, 
do segundo centenário do Tra
tado de Madrid, çuja efeméri
de transcorrerá no dia 13 de 

janeiro de 1950.'
Nesse sentido, promove aque

la entidade, um concurso de 
maquetes de gesso, com-escala 
de 1x10, devendo inspirar-se 

de significa- rigorosamente no fato históri- 
comemorativo co acima mencionado. As des

pesas com a Ereção, do monu

mento não devem ult axassar 
de 250 mil cruzeiro: sendo
instituídos prêmios dá doze e 
seis mil cruzeiros re: petüva- 
mente para o primeifo e se
gundo classificado»

■ ■*■■■-----
X

Atos do
Governo

O Governador do Estado as
sinou cntem os seguintes de 
eretos, publicados na edição de 
hoje do “Doário Oficial” : 

Extinguindo três cargos da 
classe G da carreira de profes
sor primário do Departamento 
de Educação e 1 da classe G e 
3 da classe E, da carreira de 
Guarda Fiscal do Departamen
to da Fazenda;

E nomeando os bacltarels 
. Françisco Pereira da Nobregu 

Sobrinho, Pedro Viana Neto e 
Ztátnar de Souza Veras, para 
os cargos de juizes de Direita, 
lesyectivamente das comarcas 
de Florania, Alexandria e São 
Miguel.

O Secretário Geral do Esta
do assinou na mesma data as 
seguintes portarias:

Concedendo a Maria José 
Fernandes, professora primá
ria do Grupo Escolar “ Conse
lheiro Brito Guerra” , da cidade 
de Areia Branca; Maria das 
Dores de Souza, professora 
primári^ do Departamento de 
Educação e José Porfirio da 
Silva, investigador da Delega
cia de Ordem Social, respecti- 
vamente 1 ano, 90 e 6ü dias de 
licença, pata tratamento de 
saude.

Dispensando Antonio Fer
nandes de Oliveira, da funçãe

Empréstimo para a 
apresentação da 
Paixão de Jesus 
Cristo
MUNICH, 31 (UP) — O go 

verno da Baviera concedeu 
um empréstimo de um mi
lhão de -marcos á aldeia de 
Obei-ammergau. para que 
possa realizar no proximo a- 
no. sua fumosa representação 
da Faixão de Jesus Cristo. Os 
habitantes tião contam com 
um grande afluxo de turis
tas. como os que assistiam ao 
esçetacuio mn jjutros tempos, 
mas querem cumprir a pro- 
messe feita no ano de 1933, 
representando novamente * 
paixão, depois de um inter
valo de .16 anos.

Transitou o jor
nalista Frederico 
Barata

Em aparelho da Aerovlas 
Brasil, transitou na tarde de 
anle-ontem pelo aeroporto de 
Parnamirim, o jornalista Fre
derico Barata, diretor dos Diá
rios e Rádios Associados nos 
Estados do Amazonas e Pará.

O jornalista Frederico Bara
ta que já exerceu anteriormen
te outras elevadas funções nas 
Emprezas Associadas, dentre 
as quais a Radio Tudí. de que 
foi diretor, foi cumprimentado 
em Parnamirim pelo nosso 
companheiro Edilson Varela

Toma novo rumo o 
que a uma delegacia, no 

Rio de Janeiro
RIO, 30 (M.) — Ha dias, o j l l l  e 129 do Códico Pcn:.l, pela 

promotor Hernani Salviano. em ; ausência do elemento n) ,ial in-

Unidos, que são apresntados 
como nação oprestara.

O relatório do comitê diz que 
o .problema urgente e grave na 
América Latina, é constituido 
pela necessidade de deter a 
atração potencial que o comu
nismo tem sobre u enos fa
vorecidos pela fortuna e parti
cularmente entre certos grupos 
semi-analfabetos.

A ala anti-adem&r^sta 
do PSffc desaprove es 

entendimentos 7*
Declarações do deputa» 

do Plinio Cavalcar ^

exercício nesta capital, apresen
tou denuncia contra o primeiro 
tenente Ilaruklo Luiz da Costa, 
da FAB, como ineu'rso nas pe
nas dos artigos 331, 163 para- 
graío' único, inciso III e 129 do
Código Penal, pelos. conhecidos psrUieu de causar
acontçtjmentos que redunda
ram pa ataque por oficiais e 
praças da Aeroiraufica a uma 
das delegacias policiais desta 
capital.

O Juiz Anselmo Ribeiro, re
jeitou a denuncia, sob as alega
ções seguintes;

— “ Rejeito a denuncia fls. 2. 
porque, a meu ver, os lamentá
veis acontecimentos nela nar
rados não constituem, na sua 
essencia, infrações aos artigos 
331. 163 paragrafo único, inciso

Seria estabelecida 
nova federação ope= 
raria mundial
WASHINGTON, 31 (UP) 

— A Federação norte ameri
cana do Trabalho anunciou 
que seu Comíté de Relações 
Internacionais se reunirá no 
proximo dia 7 de abril para 
estudar os planos de estabe
lecimento de uma nova Fe
deração operaria mundial an
ti-comunista. O referido Co
mitê deverá elaborar um pia 
no que seja aceitavel pelos 
dirigentes dos sindicatos bri
tânicos.

separável de qualquer crime 
doloso. Cohi efeito, não-esta e- 
vjdenciado que tenha l&Vido 
pór parte dos militares? que to
maram parte no atequá' ao 13.® 
Distrito Policial a- intefcícSo es.

pfo(i-?zir fisicaç apjfsèntwjas.
pela única vitima desses tristes 
acúnvecimeBí.os. O que se veri
ficou, segundo a abundante pro
va coligida no presente inqué
rito, instaurado sob a presidên
cia do proprio general Chofy 
de Policia, foi sem duvida .úmfc 
tentativa frustada de desfdrço, 
concertado entre oficiais e pra
ças da Aeronáutica, contra dois 
policiais da PE. os quais, dias 
antes, haviam abusivamente es
pancado o tenente referido. Se
riam tais acontecimentos um 
típico caso de sedição. se essa 
Lgura delituosa não houvesse 
sido excluída do Codigo Penal ".

Fiualisando. determinou o juiz 
que o inquérito foSse devolvi
do ao desembargador correge
dor, para nova distribuição, 
pois, julgou que a apréçiáção 
fugia á sua alçada, pois, os de
litos estavam definidos ua Lei 
de Segurança Nacional e no Có
digo Penal Militar.

Faleceu o cientista 
alemão Friedriek

Bergius
BUENOS AIRES, 31 (UP) 

-— Na idade de 85 anos,' fa
leceu aqui o famoso cientis
ta alemão, Friedriek Bergius 
portador do Premiu Nobel de 
química-em 1831,

Bergius foi o descobrido* 
da fabricação sintética do pe 
trolco e de açúcar, tendo si
do contratado há um «üio 
pelo governo argentino.

“ Complot”  na 
üuatemala
GUATEMALA. 31 (UP) 

— A imprensa locsl informou 
térem as autoridades desco
berto na noife.de segunda- 
feira, um novo “çbmpjtat” 
contra o govérnp do presiden
te Juan José Arevalo, acres
centando que varias’ pessoas’ 
foram detidas.

Explodiu as minas 
.prodiizhido miiíSiirü- 
sas moríc

TOKIO, 31 (UP) — Uma 
mina flutuante dos tempos 
da guerr; explodiu na al
deia de, N miachi de Honshu.

-y '8 crianças, que se 
.i . reunido pqra asistír 
aos t forros da polida de 
inuliii ar a mina, além de. 15 
adultos, vendo ainda. 115 
feridos e 150 casas danifica
das.

PARTIU PARA PPTPTNG 
UMA DELEGAÇÃO NA 

A DELEGAÃÇO NA
CIONALISTA DE PAZ

. NANQUIM, 31 (UP) — A 
primeira parte da Delegação 
de pc*z dos nacionalistas par
tiu com dertino a Reiping 
para entrar em entendimen
tos com os comunistas. Seis 
delegados partirão amanhã 
quando s‘qrão -iniciadas as 
converaaçobs.

RIO, 31 (Meridional) — 
Fontes chegadas á corrente 
pessedista fiel á orientação 
anti-ademarista -a reporta
gem apurou que o sr. Cirilo 
Junior foi procurado por vá
rios seus colegas os quais 
fizeram sentir a completa 
desaprovação ao encontro 
'Nereu Ramos e o governador 
Ademar de Barros.

Consoante as mesmas infot 
mações o , sr. Cirilo Junior 
dèu ciência a seus compa
nheiros do que fora tratado 
com o governador Ademar de 
Barros.

Interpelado sobre as noti
cias de que o sr. Nereu Ramos 
se avistaria outra vez com 
o governador paulista respon
deu que não haveria outro 
encontro e que o assunto està 
fora de cogitações.
O DEP. PLINIO CAVA LCAN 
TI E O ENCONTRO

ADEMAR DE BARROS
S. PAULO, 31 (Meridional) 

— Os deputados Plinio Ca
valcanti e Ferraz Egreja se
guiram para o Rio. Este ulti
mo segundo informações 

prestadas á reportagem vem 
conferenciar com o sr. Novel- 
!i Junior ,u deputado Plinio 
Cavalcanti informou ao repor 
ter _ que participará aa 

íeunião de seu partido.
Falando sobre o encontro 

entre .o governador Ademar 
de Barros e o senador Nereu 
Ramos disse, ser natural que 
uo ..momento de . efervescen- 
cia pjhíica os lidares aos 
partidos v poiitidbís realizem 
ccnferencias que por vezes 
sao cor.videradas estnannas. 
Afirmou ainda que esse en
contro neta tem significação 
que . se . lhe emprestam e tao 
pouco, significam a mudança 
de orientação política. 
“NADA DE POLÍTICA” DIZ
Ad e m a r , dé, b a r r o s  '

• AULO, ■'1 (Meiàciío- 
rraí) — O gr Ademar de Bar 
- ° 5 a Pfopositp ué seu encoii 

Ji'o ,-poin o ei:' Nergu Ifemcs.
-j-De—f c f o f - " ê m  

' • • • d( àe, assan.
tos àav:n isírativos, pdrenx 
nada c- política” .
TOMA COLRECIMENTO A 
UDN L-CS TEF..UU3 DA , • 
CONFERI '>■ CIA DE

p e t r o í-olie;
BELü iíQRIZONTE, 3: 

(Meridional). — Reuniu-se a 
Comissão Executiva Estadua:

N io  podiam viver juntos e 
deram cabo á e^istencia--

RIO. 31 (Meridional) — O 
fuzileiro Valdir* Ribeiro Silva 
quando pásseiava na praia do 
Bananal, na ilha do Governa
dor avistou um casal estreita
mento enlaçado. Ajproxinvou-

_____ se e viu qup estavam mortos.
de professor primário do De- I homem e ir.úlher. 
pai*tamento de Educação e no- | °  naval comun cou o fato a
meando em substituição, Ma- | policia qi.e identificou os sui- 
noel Barroiomeu Ptixotu I cidas Vaiter Morais do Espiri

to Santo, casado, de 26 anos e 
Valderez Santa, -oltc.ra, de 
22 anos. Os suicidas ingeriram 
forte dose de toxico, e deixa
ram bilhetes para a familia, 
explicando as razões do suicí
dio. Amavam-se, e Valderez 
não podia viver junto de Vai
ter porque este eia casado e 
sua familia era rigorosa em 
auestões morais

Descontentamento no P . S . O .  paulista
Possível o rompimento do sr. Benedito Costa 

Neto-Para paz no pessedissimo mineiro

Apela o pres. do Chile para 
a conciencia publica

S. PAULO. 31 (Merid onaU 
— PSD paulista está descon
tente com o encontro Ademar- 
Néreu. sem consulta prévia. 
Após a surpresa inicial, sur
gem as maiufestaçibs de de
sagrado. O deputado Batista 
Pereira declarou que sejam 
quais forem os assuntos trata
dos) continuará irredutível na 
sua oposição ao governador.

.Afirma-se que o sr, Costa 
Neto, caso continuem os enten
dimentos, irá até a renuncia 
ou o rompimento com o parti
do T *• t #
A SITUAÇÃO DO PSD 

MINEIRO
BELO HORIZONTE, 31 

(Meridional) — Foi iniciado 
um novo movimento em favor j 
da paz interna no PSD, origi-1

nado nas bancadas federal c 
estadual. Foram passados ém 
revista os fatos que fizeram 
fracassar as tentativas ante
riores, concluindo-se que a si
tuação oferece novas possibi
lidades de pacificação. Os en
tendimentos estão sendo pro- 

j movidos pelo deputado L«nr 
Tostes, que se diz credenciado 
nela bancada federal.

SANTIAGO DO CHILE, 31 
(UP)i — “Não tenho mais que 
apelar oara a consciência pu 
blica afim de saber se é cer
to ou não que existe um j*u- 
cleo lia capital dá Republica 
destinado a demolir as insti
tuições democráticas e se
mear o descontentamento a 
base de escândalos compro
metedores o que constitue Li
ma tatica já repetidamente 
praticada por elementos que 
não querem a convivência de
mocrática mas a subversão »- 
golpe de estado” , declarou o 
presidente Videla nuiúa ro
da de jornalistas.

Acrescentou que certo-, gru 
*pbs da oposição especialmen
te em Santiago do Chile os

Nomeado comarr 
dante do 1 exercito

norte=amrícano
'r o k io , 31 (UP) 

ckmarios do Quartel General 
aliado informaram que o ge 
nerai Mac Arthur está estu
dando ura pedido fej'o rielo 
presidente dos Sindicatos

•
tão criando um clima sedi 
cioso para facilitar uma sud- 
veísão. Videia não meucio 
nou np.r.es dos opoôitçres po* 
rem os círculos pofitídqá sa
be-se que o oposição é for 
mada pelos agrarTos, traba
lhistas, socialistas dissidentes 
e outros grupos políticos 
que constituiríam a frente 
nacional democnatica, bem 
como os partidos do ex-gene 
ral Ihanez. ( •

Antecipará sua
viagem as Rio

RIO, 31 (Meridional) — O 
“ Diário áe Noticias” iaforn-a 
que e rossivel que o governe 
dor Otávio Mangabs ra antec 
pe a sua viagem ao Rio jpro- 
gra irada pata depois do dia 
sete de abril.

Adianta airkia que a execu
ção da primeira parte dos fes
tejos comemorativos do quar
to ceptc ano da cidade do Sal
vador é o quh constitup o mo
tivo do retardamento dessa 
viagem há ttmpos aguardada 
por antígos e correligionários,

Decretou o afasta* 
mente d<: Junta <jo 

vernafiva
JOÃO PESSOA, 31 (Meri

dional)- — O delegado do Trj 
baiho decretou o afastamen
to da Junta Governativa do 
Sindicato dos Trabalhadores 
na Industria de Fiação e Te
celagem dte Mamanguape, a- 
legando falta de cooperação 
da mesina. Foi decretado um 
exame na contabilidade do 
Sindicato.

da.UDN, afim de co
nhecimento cfictí ítheVfte, çtps 
termos da conferência de Pé- 
tropolis. Finda a. re-a.- " ,  fita 
distribuída uma nota ofi-rip 
dando a solidariedade da 
UDN. mineira a referida con
ferência.
EM PONTO MORTO AS 
ATIVIDADES POLÍTICAS

RIO. 31 (Meridional)
Nos círculos políticos diz-se 
que todas as atividades polí
ticas com vistas ã sucessão 
cairam em ponto morto, nSo 
tendo havido mais articula 
ções ou. tomadas de contac
tos quaisquer,' acrescentando- 
se que nenhum movimento 
será fejto em torno do assun
to até a volta do presidente 
da Republica, dos Estados 
Unidos. -

Repercute a y
rmenda fo  sr. 
Rrul Pila

RIO. 31 (Meridional) — Re
percutiu amplamente na im
prensa daqui, a apresentação 
da emenda Parlamentarista 
velo sr. Raul Pila» a ■çflJaTfót- 
noticaida e comentada eíom des
taque . Manifestações' favorá
veis e contra o Parlaiiientaria- 
mo estão sendo feitas por de
putados e senadores,' porêferb , 
maioria se abtem de se exteri 

,iiar a respeito, aguardandoria 
palavra de ordem 
tivos partidos. "______ ___ ____  .... sp■

Interessante f-uie- 
íH6'"o p t e " !  e i r  
Sir; Puro i

S. PAIJLQ. •-
— D -fcue-i i'ií ■ —i !(»uè Lsè
Vèri-::ea ál paraenss
ande . huv: ;í, che-íá'qUasfe 
-j a q.-.ni.. .. , todos •>• dia-
-•-©ir.. £e registranú.i aqui. Vjó- 
• 'to • i: ••• -.'v  ̂ tpcm desaba

dos líeises úl vmov rias na cá- 
pital maltrata,.do de rneíérèn- 
oia a.i zona beiras.

Todos oi vecuno- da agua 
que coriam a eavital estão 
crescendo assuria 'oraiaente- 
notando-se volume dagúa ain
da matar nps rio-, Tamandua- 
tei e Tiatá.

r3 vagõí :s para a Cen
<rrã do Bra??1

RIO. 31 (Meridionel) 
Chegou aqui, prr-cedente dos 
Estados Unidos, um cargraéte-: 
ro nòniegucs. tr-c.zendç. 23. v’í 
gôes de luxo p?ra a Cuntita! 
do Brasil e que serão empre
gados na linha Rio-São Pá?y” 
Io, - .

Intensa .a campanha contra
o jogo no Phinto Federal

RIO. 31 (Meridional) — 
Pros; eglf“ ;i eainpãnha da po 
licia contra o jêjgà do bicho, 
tendo sido presa:, cerca de 115 
pessoas em poucos dias.

O delegado do 6° Distrito 
anuncia .para hoje uma ‘tal: ti ’ , 
quando turmas de Investigado 
res darão batidas em todos os 
setores sul tio Distrito Fede
ral.

PRESOS VÁRIOS CON
TRA VENTORES

ca de sorte o, mediante o pa
gamento de dinheiro, que se 
realizava pelo controle de es
pelhos e substituição de fichas. 
A diligencia, que atraiu enor
me massa popular, reve tiu- 
se tie habilidade, pois somente 
assim seria possível colher as 
atividades áòsse ramo de con
travenção, que se reveste de 
todas ás características de um 
inocente divertimento em que 
o apontador se interessa ape
nas iceja bugingangas em

diligencia da policia levada a 
Trabalhistas japonês no eçn- efeito no parque de diversees

RIO, 31 (Meridieaal) — Em i questão. Foram apreendidas

tido de que seja enviado um 
delegado á undecima con
venção dos sindicatos rtissos a 
19 de abril, '.m Moscou.

situado em Barão de Mesqui
ta, foram preso-: em flagran
te os contraventores que man
tinham barracas para a práti-

quatro roletas, cinco panos 
com figurações áléni de 248 
espelhos, que tinham o valor 
de um ciuzeiio cada, aléni de 
centenas de cartões e, a impor
tância de 816 cruzeiros-.

orgámoi
. CONSEGUE-SE C O «

N U T R E
O remédio que fitam

Umo 16rmula ctenfUnsM <■ 
mento perfeito, eonfendot
resfato» orq«"Ur(*. So!« 
de ídlclo, VHbk-Im i  • 
Elixir d« p*p*ta«.

INOICAÇÔESr
tnsânio, n<’ »rastenfo,«mo* 
grecimrnto, J e tâ n im o ,
faitio, drbílidad® gsral.

Um produto do
UBORATÓRIO UCOÜ 
DE CACAU XAVIER SA.
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Recuperação
humana

.•;!(.Afinal, o governo federal 
vai tomar providencias no ?ei 
tido de indenizar as vitima
da batalha da borracha. Se
gundo informou o diretor do 

-Departamento Nacional de Irr.i. 
gração. acha-se em elaboração 
uni antè-pro.jeto com aquela fi-i ca. 
nalidjjide. O assunto deverá ser 
’submetido á apreciação do a i- 
nistro do Trabalho a quem ca-

O Pacto do Atlântico
ASSIS CHATEAUBRIAND

F a ls o s  m u n ic íp io s
AUSTUEGESILO DE ATHAYDE

(Especial para os “D. A.” )

S. PAULO, 23 — Xão tem 
despertado entre nós a assina
tura do Pacto do Atlântico, 
Norte, o interesse que ele vem 
suscitando em outros países. 
Entretanto esse pacto o de que 
cogita “é salvaguardar a liber
dade, herança coxim  é a ci
vilização dos seus povos, fun
dada nos princípios da demo
cracia da liberdade individual 
e do inpério da le\” . E’ ele um 
instrumento de paz contra a 
violência, um ato de auto-de- 
fesa contra os Estaiios preca
tórios qUe vivem da agressão. 
Logicamente, haverá hoje co
mo existia ontem, um agres
sor potencial. Há dez anos es
se agressor eram os Estados 
do Eixo Ro.ra Tõkio-Berlhv. 
Atualmente é a União Sovieti

agressão dos nossos dias não 
corrporta mais medidas de de
fesa-contra ela, nessa ritmo.
A guerra com declaração pré
via, é coisa do pasado. E foi 
por isto que na Inglaterra e 
no; Estados Unidos agoi'a tan
to se discutiu o artigo da 
Constituição norte-americana 
que proibe o poder executivo 
sozinho de declarar a guerra.

Adol^ando o Pacto do Atlân
tico Norte providencias espe
cificas diretas para conter o 
agressor, é de crer que o seu 
conselho de segurança, execu
tor das deliberações dos sig
natários, disponha de uma elas- cia que tentar subjugar a Eu- 
ticidade de movimentos, capaz ropa continental, e o Atlanti

de contornar os obstáculos con 
tra a ação automática, proibi
da pela -Constituição dos Es
tados Unidos ao stu executi
vo. E, de outro modo seria 
inoperante o pacto, nos primei
ros rounds, para o tipo de 
guerra que lançam hoje os 
Estados agressores.

A razão, a meu ver, irais 
transcendente, pela qual o Bra
sil amanhã ou depois, se verá 
obrigado a subscrever o Pacto 
do Atlântico Norte, é a indivi
sibilidade mesma desse oceano. 
Nosso mar não pode ser ata
cado no norte, por uma poten-

be encaminhar o ante-projeto 
ao presidente da Republica.

A dolorosa historia daquilo 
que foi denominado pomposa 
mente a batalha da borracha, 
cujq resultado, corv.o se sabe 
ioi um completo descalabro, 
ainda não está contada em to
da a sua verdade. Na cruei 
aventura, promovida sob os 
auspícios do Estado Novo. sa
crificara rr-se elementos huma- 
no?-prçcioso?. Constituiu es
sa “ campanha” uma autentica 
incursão pela "jungle” e os 
que dela sobraram, os que ds 
lá puderam regressar, vieram 
voidos pela doença, como se 
voltassem de um campo de 
concentração nazista, com a 
1 éle nos ossos. Todos nós, ha
bitantes do porte ou deste nor
deste, tivemos a oportunidade 
de vêr alguns dos pobres far
rapos humanos vindos daque- 
lít luta inglória no inferno ver
de da Amazônia, e não era ou- 
tia a impressão que nos da 
'■am, — acrescidas, ainda, da 
historia sempre triste que ti
nham para contai-.

Na realidade, não houve sol
dado da borracha que não ti
vesse sido sacrificado ou que 
não tiveste perdido um mem
bro da familia.

Cedo on tarfle, o Braril te
rá de subscrever o Pacto < » 
Atlântico Norte como comum 
dade também atlantica e que 
já cortou duas vezes o oceano 
para lutar lado a lado das de
mocracias ocidentais, pela cau 
sa da liberdade dos mares c 
do governo livre -dos povo?. A 
cortina de ferro está ali, des
cendo do Baltico ao Adriático 
e amea-ando a Turquia e a 
Grécia. De novo o império do 
direito se encontra em via de 
ser violado. E desta vez en' 
circunstancias mais sérias. E' 
d  e as tropas de ocupação não 
U.n mais necessidade de cru
zar fronteiras ou descer de pa
raquedas, rebocadas pelo ar. 
Acham-se dentro dos terito- 
rios das futuras vitimas da 
agressão totalitaria slava. 
Cada recção do partido comu
nista é um cavalo de Troya, 
erguido para atacar as demo- 
crarias que os alimentam com 
a sua piopria seiVa liberal.

DLr-se-á que podere i'os pres
cindir do Pacto do Atlântico, 
porque o outro, o <lo Rio de Ja
neiro, já dá cobertura ao he- 
rrisíerí.o. O -que acontece po
rem, s que o fundo comum de 
defesa do Tratado do Rio de 
.Jane;ro se sifua num conteúdo 
interamericano. Trata-se de 
um pacto- regional, que não 
abrange o Canadá, a Inglater
ra. a França e os outros po-

R E T R A T O  D O  B R A S I L

Parque ferrovia#!©

_ , , vos atlantícos da Europa oci-De acordo com o plano que! , , , , .___ , 1L ,, dental, amantes da paz. E
por outro lado, um mecanismo
obsoleto, elaborado dentro do
regime de consulta, quando a

está sendo elaborado, em fó-r- 
n a cíe ante-projeto, e cuja con- 

se espéra para breves 
mâs, o-tabelece s? um padrão 
'd<.-“if!<Tenlzação ás famílias dos 
erre Teieceram, e em menoi 
^íAj.oi.ão deverão recebei 
cjuVnVhs correspondentes a ca
da caso os homens que se tor

A rede ferroviária do Brasil dispõe de pouco mais 
de 35 mil quilômetros em trafego, sendo que, na bito
la de 1 metro, cobre quase 32 mil quilômetros. Tenna- 
se em conta que o parque ferroviário do pois é pobre. 
Rápido confronto internacional permite verificar que 
ocupamos posição desprezível, só comparável á da 
China, Indochina e Filipinas. Cada milha de via fér
rea. na China, servia a 663 milhas quadradas, em 
1636; na Indochina ,u. 137 milhas quadradas, em 1938; 
ns Filipinas, á 137 milhas quadradas, em 1938; na Aus
trália. a 1C6 milhas quadradas, em 19S8; no Brasil, a 
155 milhas quadradas, em 1940. Enqauanto isso. 3 cor
respondência, nos Estados Unidos, era, em 1938, de 1 
milhão .de via ferrea para 7 milhas_ quadradas.

Observa-se, assem, que a posição desfrutada pelo 
Erasil ó 22 vezes inferior, r.a relação de ferrovia e su
perfície territorial, a des Estados Unidos. A mensagem 
do presidente da Republica ao Congresso contem ele
mentos que permitem a verificação da carência na
cional na órbita ferroviária. Esses elementos foram co
ligados na reunião dos diretores de Estradas de Ferro 
levada a efeito em meados de 1948. Sabe-se agora que 
as necessidades cio sistema ferroviário brasileiro não 
se prendem apenas a material rodante e de tração, pois 
se estendem a via permanente, á oficina, á remodela
ção de traçados, á eletrificação, etc. - 
Admitiram as autoridades feroviarias estar o 
Brasil earcccnd», para a movimentação regular dc suas 
riquezas, de 741 iocomotivas ncyas, do 111 automotvi- 
zes, de 1.869 carros de passageiros e de 14.222 vagões 
orçada a compra desse material rodante e de tração 
em mais de 5 biliões e 900 milhões de cruzeiros. Por 
cutro lado, constataram a necessidade de lastramen- 
to de 15.379 quilômetros e de 17.304 quilômetros da 
trilhos, serviços esses avaliados em, respectivamente 
1.716 e 3.150 milhões de cruzeiros. Ao mesmo tempo 
sugeriram a indispensabilidade de ser remodelado o 
traçado dc ferrovias na extensão de 2758 quilômetros 
sendo essa remodelação'errada em 2 biliões e 382 mi
lhões de cruzeiros, c cs  ser eletrificado um trecho de 
768 quilômetros, no que se gsstariam 1 bilião e qua
se 687 milhões de cruzeiros.

Para se ter uma idéia do vulto das necessidades 
nacionais no domir.ic' do parque ferroviário basta u- 
nunciar que as despesas indispensáveis á urdidura de 
uma rede satisfatória estão orçadas em mais de 16 
biliões de cruzeiros .importância equivalente a arreca
dação da União, no ano findo.

co sul permanecer imune da 
agressão. Vivemos u ra era, a 
qual não tem irais paralelo 
com 1914 c mesmo com 1939. 
Os vínculos políticos terão de 
ser multilaterais conto plurila- 
teraig são os diversos aspectos 
da guerra. O raio dc ação da 
aeronáutica se exprimi por 
um bombardeiro americano, 
podendo dar a volta ao mundo 
sem pousar, porque o abaste
cem no ar. Ou por tuna arma 
secreta, no polo ártico, ou no 
fundo de uma floresta .africa
na ou da jungle da América 
Central, atacando respeetiva- 
mente a Europa e a América. 
E’ inadmissível, em. 1950, ver
mos os Estados Unidos e a In
glaterra empenhados numa 
guerra defensiva da sua liber
dade e da sua independer.cia, 
e o Brasil ausente dâssa préiio 
rude das armas. Salvo se ti-, 
verem ' desaparecido do nosso 
território os homens livies, que 
aqui í.isistem em fazer a expe
riência das instituição? livres, 
de que tanto nos orgulhamo:.

Pertencemos a uma órbita 
de concepções jurídicas cujos 
símiles se encontram na Fran
ça, na Itália, lia Canadá, ros 
Estados Unidos e na Inglater
ra. Se o sistema de cuja sobre
vivência depende a vida desse? 
Estados, se vir ameaçado, do 
risco que êle correr, participa
remos nós outros integralmen- 
tc.

A Rússia não quer na Euro
pa e tampouco no mundo ne
nhuma espécie de ordem polí
tica que exclua a sua hege.ro 
nia. Nem o equil brio de po
deres. ou a chamada balancei 
de poderes e menos a ordem 
juridica das Nações Unidas. 
Todo o plaho da tr ação, quan
to mais da consolidação da 
paz européia se acha chi sus 
penso, devido á prestáa russa. 
Nunca, nos tempos modernos, 
ou contemporâneos, o proble
ma da discussão e da assinatu
ra de um tratado dc paz acar
retou as vicissjtudes cruéis pe
la? quais passa hoje a Alema
nha.

O caso do Reirii envolve uma 
lição a meditar. Se desejarmos 
escarmentar o agressor poten- 
c‘al, é preciso mostrar-lha que 
cie será contido com' rapidsz 
e eficiênc a. _ *

O presidente da Republica denunciou os listados que 
para receber os dez por cento do imposto sobre a renda, 
destinados aos miuúcipios de acordo com o que estabelece 
a Constituição, começaram a fracionar essas unidades admi
nistrativas.

Agiram de maneira discricionária, sem que a menor 
necessidade determinasse a subdivisão, por espirito de frau
de contra o tesouro federal.

Assim um dispositivo de lei, inspirado no interesse do 
desenvolvimento do pais, transformou-sc em recurso dos go
vernos estaduais para beneficiar indevida mente os seus 
erários.

«r *
Eru alguns casos, segundo se sabe, os dez por cento, 

daquele tributo encaminhados á receita das unidades fe
derais. ultrapassa o montante do que nelas se arrecada. En
tram assim na economia da comunidade, o que agrava sc- 
riamente esse procedimento irregular.

Cabe ao Congresso pôr uma barreira a tal desembara
ço que desfalca a União, em proveito indevido de falsos 
municípios.

Digo falso, porque a sua existência, segundo observou 
o general Dutra, em sua mensagem, carece de justificati
va, do ponto de vista dos interesses da administração.

Muitos nem sequer dispõem dais indispensaVeis condi
ções territoriais e econômicas para adquirir as regalias re
conhecidas ás municipalidades.

São méros engodos que revelam da parla dos governos 
culpados uma conncnavèl insensibilidade em íace dos sen» 
deveres para com o Brasil.

-t-

0 trabalhista inglês e o 
Plano Marshall

MARK SULLIYa N 
(Copyrigth dos “D. A,” )

O plano Marshall, tam
bém chamado Programa do 
Recuperação da Europa c 
que consiste no auxilio finar, 
ceiro e eoonomico que os Es
tados Unidos prestam á In
glaterra e aos outros paises 
da Europa Ocidental, acaba 
de atravessar uma crise se
cundaria. Entretanto, a situa
ção que provocou esru crisc 
continua e é muito delicado.

Há alguns dias, um mem
bro do governo trabalhista 
inglês, o Sub-Ministro dos 
Negocjos Exteriores, Cristc- 
pher P. Nathaw falou numa 
reunião do Conselho Social c 
Economico das Nações' Uni
das, dizendo o seguinte r.um 
trecho do seu discurso.:

“Já estú em duvida em 
tempo de deixar-se de falar 
nã “recuperação” da Inglâter 
ra. Há muito que passamos 
essa fase. Para nós, os pa
drões sociais c eevnomicos 
dos anos anteriores á guer
ra não são coisas para ser 
recuperadas', mas p j.va ser 
repudiadas . . .  No nes inte
ressamos mais pela recupe
ração, mas pelas... novas ex 
perieneias sociais e econômi
cas”.

| Na ocasião cm que se fez 
essa afirmação, o Congresso 

' estava discutindo as verbas

naram nica pazes para o tia
' 1 Vidlho. sendo certo que os mais 

ncapaciÇados terão direito a 
uma indenização niaior.

Caleula-se que mais de . . .  
Õtí.OÕO pessoas, arrebanhadas 
o i _ vários pontos do pais, fo- 

■ -Aem àquela época conduzidas 
* ' ’l*arn,\*! região amazomea.

Perdemo:, íóra de toda du
vida m batalha da borracha. 
Xão eleve í o? perdei-, porem 
os seus sobreviventes, que po 
dem e devem ser recuperados, 
iiillia for. a humana valiosa, em 
outras atividades uteis ao pais.

Para aquela batalha, deu o 
nosso Estado um sensivei con
tingente. Assim, chegarão 
também até nós os. benefícios 

_ y la  futura lei compensanoia.

Associação Odonto*
. k)j?ica do Rio Gran
de do Norte -

_ - De ordem do Sr. Presiden
te cia Associação Odontologi- 

; .;>ea do-Rio Grande-do Norte,
.. estão convidados tds os ci- 

■' Turgiões dentistas da capi
tal para uma reunião extra- 

r - 'ordinária que será realizada 
quinta-feira, 31 do corrente,

- em sua séde social, sita na 
avenida' Rio Branco, 554. Io 
âs 20 horas. Nesta reunião 
sferão 1 rufados -  assuntos de 
real importância, dentre os 

; quais o IV Congresso Odonto- 
Jqglco Brasileiro, a ser reali
zado em Recife, no proximo 
mês de J-Ulbo.
Jose Dantas Cavalcanti C.D

Iu Secretario Interino

Há muitos dias sabia se, em 
Washington, que o sr. John 
Foster Duller tencionava dizer 
ptiblicamente, na conferência a 
ic-a!izar-se em -Cleveland, sob 
o i ati-ocinio do Conselho Fe
deral das Igrejas, aquilo que 
já vinha dizendo, em caráter 
reservado, aos altos funciona 
rios. desde antes das eleições, 
isto é, que “os Estados Unidos 
não deviam procurar bases mi
litares tão próximas da Urião 
Soviética, que acarretassem a 
ameaça de uma ofensiva em 
despi opofção com seu valor tie- 
õe.isivo” , e que “ era essa a ra
zão porque r.o-sa associação 
com os povos da Europa oci
dental. particujarmente os de 
Escandinavia, não devia ter a 
aparência de levar diretamen
te o poder militar dos Estados 
Unidos ás fronteiras da Rús
sia ” .

Uma vez que foi torpedeacio 
o esforço que se vinha envi
dando para unir a Escandina
via numa liga defensiva inde
pendente, e como a .Noruega 
qderiu ao Pacto do Atlântico 
estando a Dinamarca prestes
dar tarubún sua adesão), se- 

'á que devemos considerar a 
advertência do sr. Dulles co
ro sendo um caso de fechar- 
se a porta depois de roubada a 
casa ? Algumas pessoas que 
cealmente partilham a opinião 
dO|Fr. Dulles áo ouvirem dizer 
que tde ia manifestar publica 
mente seu pensamento, disse
ram que já era muito tarde. 
No sentido de quo tentos ag*>- 
t'a o compromisso especial que 
tem de sim .honrado, sentido de 
tem de ser honrado, de prote
ger a Noruega e a Dinamarca 
contra as consequências de sua

0 SR. DULLES E A ESCANDINfi'VIA
adesão é do..... 'r.' > tarde pa
ra se desfazer o que teria :i 
do muito melhor não ter s:do 
feito.

***
Mas de iva .eha nenhuma 

tarde, para i ensannos muito 
séria.mente r.o modo de tm.c 
rar as conse.p eucia :. O pacto 
não é uma sociedade honor fi 
ca na q al, uma vez eleito, o 
novo membro use suas decora
ções nos dias de gala. Nem < 
o pacto o simples caso de pro 
metermos defender, digamos. ; 
Noruega e a Dinamarca, e per 
tirmos. em troca de sua pro
messa de ir á guerra se os ou
tros membros estiverem eru 
guerra, que elas comprem ar
mas. Como o sabe todo o mun 
do, o pacto é una estrutura 
juridica dentro da qual o alto 
comando das principais ríaç. cs 
deverá orgarizar um sistema 
estratégico.

O plano desse sistema ainda 
está em discussão e é por cri
se motivo que a intervenção do 
sr. Dulles é de grande impor
tância prática.

Sua advertência contra a 
procura de bases militares tão 
próximas da União Soviética 
deve ser compreendida e:u fun
ção da resposta norueguesa (4 
ue n ar;o) á Rússia. A Norue
ga, diz a nota. deseja reiterar 
da maneira mais categórica 
que não concederá “ base? n 
forças militares estrangeiras, 
em território norueguês, en
quanto não fôr atacada ou não

WALTER LIPPMANN 
(Copyright dos “D. A.” )

estiver sujeita a ameaças de 
ataque” .

Se a h stória de nossas dire
tivas para a Escandinávia du
rante o verão e o outono fos
se tão bem conhecida aqui co 
mo o é no estrangeiro, seri; 
cõaio que a definição norue
guesa aliada á advertência do 
sr. Dirile-, constitui um esfoi 
ço para se deter o carro ante s 
que resvale para o abismo. 
Poroue, co.ro disse o sr. Dul
les, “ podemos presumir que o 
Lstado soviético faria uso cio 
Exército Vermelho, se seus di
ligentes considerassem seu 
territ/rio metropolitano sob 
ameaça séria e iminente... 
com efeito, seria prestar alta 
homenagem aos dirigentes so
viéticos presumir que. em tais 
circunstancias, ê'le3 saberíam 
dominar-se melhor do que .sc. 
dominaria o nosso próprio po
vo, em circunstanc as semelhan 
tes. pov exemplo, se a União 
Soviética efetuasse acordos 
militares com um pais ás nos
sas fronteiras” .

tt ss
Essa advertência e oportu-

'  -

baixador soviético, havia fei
to sondagens, semelhantes ás 
que a Rússia fizera na Norue
ga, acsrea do Pacto do Medi
terrâneo de que ora se cogita 
em Londres e em Washington.

Na terça feira houve um des
mentido diplomático do Minis
tério das Relações Exteriores 
turco. Pede ser “ ncciramente 
infundado” o relato do corres
pondente de “ The Time?” 
quanto ao que aconteceu. Mas 
não ve pense que é inteiramen
te infundado quanto ao que, :e 
gura r ente, terá dc acontecsr.

Não haja malentendido quan 
to á pósição daqueles que, co
mo o sr. Dulles, acreditam na 
necessidade e na sabedoria dc 
parar-se com a procura de ba
se- militares rqs fronteiras da 
União Soviétl .0.. Esses homens 
não ;ão. jamais foram, advo
gados do apaaigaumento. Fi 
guram entre os primeiros a in
sistir e.r que o noS?o pa:s, me
diante uma exibição de fôr. a, 
apoiada pelo rearmamento e 
pela conserição. tornasse ine
quivocamente claro que qual-

na não só:, ite no que diz res- j quer movimento do Exército 
peito ás próximas medidas na Vermelho para qualquer pon- 
Eseandinávia, mas também noj to além das linhas do armisti- 
que se refere ao flanco meri-j c o encontraria resistência, sem 
dional. extremamente sensivei,
da União Soviética. Nestes 
últimos dias houve um telegra
ma, a que se deu pouca aten 
ção, vindo da Turquia para 
‘ The Times” , de Londres, no 
qual se informava que o em-

beneíicio de qualquer pacto, 
mas por uma questão de inte- 
í l-sses vita s americanos. Fs- 
sa diretiva, que foi ilustrada 
pdo envio do encouraçado 
“ Missouri” á Turquia, há trê3 
anos, representou uma trans

for í ação radical r,o conflito 
Oriente-Ocidente. A ação amv- 
ricana réstabeleceíi o equilibric 
do poder e, a partir de entvo 
o conUito ficou reduzido a umt. 
guerra fria.

A objeção á diretiva para 
Isqandinávia, que alterou < 
caráter original do Pacto (V 
Atlântico, é que essa diretiva 
pode, se não for detida, levar 
o.conflito a um ponto em c;ui- 
só seria possível solução pcl 
só seria ; o?sivel solução pe c 
guerra.

Era sobre i. so que falava i 
sr. Dulles; na realidade, qu 
o poder americano deyia sc- 
utilizado para deter agressão, 
soviética mas .vão para leva- 
os u r so? a paria' a. E o '''que 
dizia o sr. Luilos reflete as, 
idéias dos nosso? diligente: 
militares de mais respon-rabili 
dade. Não estão éles absoluta I 
mente contentes com o trata í 
lho dc alguns de ;eus colega, 
niais impetuoso? no Pentágo 
no 'Departamento da Guerra) 
e dos ofic ais do servi- o no e - 
traiigeiro, que têm uma men
talidade mais estratégica d 
que os próprios estrategista, 
de responsabí.idad ■.

Alguns tíêie:, com efei o 
não esqueceram o cjue disso 
general Eisenhov/cr em 14 d 
novembro de 1942. num te l' 
grama ao Departamento d: 
Guerra, agora reproduzido em 
seu livro acerca do conselho 
político que c.le recebera, an- ■ 
tes do desembarque na Afríc-a ' 
do Norte, de uma das princi 
pais figuras nçi questão e-can | 
dinava, isto é, que o “sentiuien , 
to francês aqui existente nem 
de longe concorda com os cál
culos anteriores".

| de auxilio de acordo com o 
! Plano Marshall, das quais 
| constavam 940 milhões de 
( dólares para a Inglaterra. A 
! coincidência era bastante cu- 
| riosa c provocou muitos in
dagações no Congresso e em 
outros meios. Essas indaga
ções podem rezumir-se no 
seguinte: Se a Inglaterra já 
se considera recuperada, por 
que necessita, de quase um 
bilho de dólares dos Estados 
Unidos para recuperação?

Não tardou a vir a respos
ta da Inglaterra. Um mem
bro destacado do governo tra 
balihsta inglês. Sir Stanford 
Crlipps, contestou especial
mente o que o outro havia 
dito. Falando por si mesmo a 
oficialmente cm nome do go
verno trabalhista inglês, Sir 
Stafford disse: “A recupe
ração no Reino Unido ainda 
não terminou... Precisamos 
do auxilio americano” .

Sir Stafford explicou mi
nuciosamente essa necessi
dade. A explicaço abordou 
um assunto esotérico para o 
homem comum — cambio 
exportações è importações e 
o equilíbrio da balança co
mercial. A explicação foi con 
vlncente. A Inglaterra, tèm 
imperiosa necessidade de im
portar mercadorias do conti
nente americano e, qpra pa
gá-las, precisa de quase um 
biLho de dólares de auxilio 
dos Estados Unidos. A expli
cação de Sir Stafford foi con 
firmada pelo chefe america
no do Programa de Recupe- 
raço da Europa Sr. Paul Hof- 
fman. Este disse categorica
mente que a Inglaterra pro 
cisa de quase urn bilião de 
dólares e que -1 recusa ou 
redução dessa quantia poria 
em perigo o Plano Marshall 
em conjunto r.a' quer. 
diz respeito no só- á Inglatei', 
ra como aos outros pàiseS dà 
Europa Ocidental. r’

O incidente se originou de 
uma circunstancia existente? 
nas atuais' relações entre os 
Estados Unidos e a Inglater
ra. A Inglaterra tem um go
verno socialista e os Estados 
Unidos são um pais que res
peita a propriedade privada 
da industria, um pais capita
lista. Nas circunstancias 

presentes, o pais scapitalis- 
ta está auxiliando o socia
lista. Isso provoca uma ques
tão que tem sido levantada na 
Inglaterra. Quando o gover
no trabalhista inglês propôs 
a nacionalização da industria 
de aço, o “ Economist” - de 
Londres disse:

“Os americanos têm tido 
lodo o escrupulo em que não 
interferir em nessos .assun
tos de política interna. Não 
conseguiram porem, dissimu
lar o desagrado que lhes cau

(Continua na 4a pagina)
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PORTO -  AEROPORTO
D PO R T O  I De Nova "V ork é esperado aijui

LOIDF. RRAFTLFTRO — | dia 6 de ábril, o Jutahy. íie 
Sairá do Rio dia 11. o paquete j tomará daqui ao porto de im- 
Rodrigues Aives, senuo aqui | gem, recebendo ca; qa . 
esperado dia 18. Pvosseqwvá 
para o norte, até Belem e es
cala.

— Do Rio é esperado auu<
dia 2 de abril, o paquete Pará. 
Pro.-segu ia para Belem e es
cala. De retorno aqui chegara 
dia 1C abril prossefçu ndo
para-o sul até o Rio e escala.

— Do noli.e. é e-perado aqui 
na Ia quinzena de abril, o eai 
gueiro Bartacéfia. Prossegui
ra daqui pata o sul, até itajai 
e escala, recebendo carga.

__ O cargueiro Rio Gurupi
é esperado aqui dia Io, vindo 
de Belem e escala. Prossegui- 
iá daqui rara o sul, até San
tos e esvaia, recebendo carga.

— Sairão breve de Porto 
Alegre, em demanda dos por
tos do norte, até Natal, os car
gueiros Jangadeiro e Carioca, 
sendo aqui esperados na Ia 
quinzena de abril. Retornarão 
ao porto de origem e escala, 
recebendo carga.

— Sairá brevemente de Be
lem. em demanda dos portos

'do sul, o cargueiro Rio Doce, 
sendo aqui esperado na 
quinzena de abril. Prossegui
rá daqui para., o sul, até San 
tos e escala, recebendo carga.

COMPANHIA COSTEIRA — 
O cargueiro Arataia está sen
do esperado aqui c(ia 7 de abril, 
procedente de Antonina. Daqui 
irá a Fortaleza.

— De Santos é aguardado 
aqui dia II de abril, o carguei
ro Aragano. Daqui irá a For
taleza.

— 0 paquete Itanagé está 
sendo esperado aqui dia 9 de 
abril, vindo de Porto Alegre e 
escala. Pro seguirá daqui pa
ra o norte, escalando em For
taleza. São Luiz e Belem.

— O paquete ltaimbé é es
perado aqui, dia 5 de abril, 
procedente de Porto Alegre e 
escala. Prosseguirá para o 
norte, escalando em Fortaleza, 
São Luiz e Belem.

— O cargueiro Itaguassu’ 
está sendo aguardado aqui dia 
7 'de abril, yindo do sul. Retor
nará ao sul, escalando em Ca
bedelo, Recife, Rio e Santos 
íecebendo carga.

—De Belem e êscala, está 
sendo esperado aqui dia 8 de 
abril, o paquete itapé. Pros
seguirá par ao sul, escalando 
em Recife, Maceió, Salvador, 
Rio, Santos, Rio Grande e Por
to Alegre.

CIA. COM'.. E NAV. — 
Do sul, é esperado aqui dia 4 
de abril o cargueiro Poti. Da - 
qui irá a Macau.

MOORE MAC_ CORMACK -
— O Morm^ckite está sen

do esperado aqui dia 5 de abril 
vindo de Nova Yorjç. Sairá ao 
mesmo dia para o porto de ori
gem, recebndo carga.

LAMPORT E HOLT LINE —

PRÓXIMAS SMDAS DE 
NOV \ YORK:
— O Mormaereed sairá dia

irk sairá di0 Mormi 
e abril.
-  O Morniactern sairá 
de abril, t.odoâ para por

iiu

TH K BOOTII LINE —
Está sendo escorado de An 
tuerpia e Londres, dia 5 de 
abril o vapor Boniface, que re
ceberá carga em Rássp porto 
para Lisboa". Livernool, Lon
dres e outros portos do conti
nente europeu.

__ Para a Ia quinzena de
abril, vindo de Nova York, es  ̂
tá sendo esperado em nos-o 
porto o vapcv Dunstan.

AGENCIAS DE TRANS
PORTES '

Duque de Caxias 182, nesta ci- 
A Agencia Informadora Poti

guar, com escritórios a Lua 
Ferreira Chaves, n° 74 e Av 
dade, mantem Sopas. Cami
nhões Mistos, ás quintas-fei 
ras e domingos para Mossorc 
e Fortaleza, ás 6 hoías da ma 
nhã, e para Campina Grande 
ás terças e sextas-feiras. Pa- 
Recife ás terças-feiras e sa 
bados.

AVIAÇÃO
LAP -X- Dia 29 éhegou do 

Rio o PP-LPC, tendo desem
barcado aqui;

Do Rio: Leocadio Silva Mo
ta .

De Campina Grande: José
Barbosa de Farias e mais 2 
outros cujos nomes deixamos 
de publicar por não ter a agen 
cia provideqciado a remessa 
das listas com os nomeas dos 
mesmos. A aeronave retornou 
ao Rio, no dia seguinte, le 
vando:

Pára Recife: Virgínia Albu
querque, Julio J. de Carvalho 
e Pedro Moreira.

Para o Rio: Paulo Assir- 
Santos.

DR. JOÃO TINO- 
CO FILHO

MEDICO PARTEIRO 
Chefe da Clinica de Partos
do Hospital Miguel Couto 

Especialista em Partos, Mo»l 
lestias de Senhoras, Diatermo

Coagularão, Ondas Curtas 
Tratamerttos géhecologícos com 

hora previamente marcada 
para senhoras

Horário: Das 15.30 horas, 
diariamente

Consultorio: Edifício Uian. —
' Rlift João Pessoa 163 
Residência: Jundiai 377 

Fone 1415

Informações úteis
AT r̂ -AAAAACAA/;

■1? ■
if A-g, ■•jãtâZzgtm ** ssssea:

CANDIDATO QUEIMADO
NExlLU — O Dioclecio Duarte lançou...
O REPÓRTER — Já sei, Nereu, o seu nome r.o fogo...

(Charge de Augusio Rodrigues — D.stnbulda pela AGENCIA MERIDIONAL)'

Fone: 1531Avenida Deodoro. 635
------  HOJE ------

Matinée ás 15,30 — Soirée ás 20 horas

Rio
Um

com Bing Crosby, Bob llope e I»oro(hy Lamour 
'..mba “ rasgado" ... Um amor bem tropicai E uma confusão atiapathada 

Ritmos brasileiros numa comedia que nos mostra os encantos 
da Cidade Maravilhosa!

mOOBE-UlcCORMACK
“MORMAC KITE” E spe r a d o 

gas para 
PRÓXIMAS SAÍDAS

“ MORMACREED” Sairá de 
"MORMACLARK" Sairá de 
“ uiORMACTERN" Sairá <lc-

reòebçra c:

'/ M fj

a 5 de Abril 
Nova York
DOS F.STADOS UNIDOS
Nova York a 27 de Março 
Nova York a 8 de Abril 
Nova York a 22 de Abril

^ Mais informRÇões com
MOORFMcCQíIMIlCK (havegscüo] S. A.
BKCIFK-SAO LXT.Z - BAHIA - RIO - 
SANTOS - BELÉM - SAO PAULO 
NVTa L : ítua Frei Mlguelinho, 14

RUY M OREIRA PAIVA
r()NX, IMI I 1HI — CAIXA rOÍTAI, M

c v

— — Segunda-feira ------
C I D A D E  N IT A

com Barry Fitzgerald

, ------  Aguardem ------
A C O R D E S  D O  C O R  A Ç A O

i õm JOAN GR AtbFOiii) e JOHN GARíTELD

Historias verdadeiras, historias vividas XV ill

Ainda csdsti o canibalismo
Acusado de antropofagia o rev. Gtbson^O rei 
Tuanaárê t a “sombra branca” na melar'esta 

"Alma forma de comunismo

FARMACIAS DE PLANTA O
Farmacia Confiança, á rua 

Vigário Bartolomeu — Cida
de Alta.

Farmacia Santo Antonio, á 
j rua Amaro Barreto — Alecrim. 

rU.AIES DO DIA:
RIO GRANDE — A’s 15,3* 

e 20 horas — “ A Caminho do 
Rio” , unia grande comedia com 
Bing Crosby, Bob Hope e Do- 
rothy Lamour. %

Preço: Cr$ 7,20.
REX — A s 15.80 e 19.45 — 

"'Festa Brava” , um autentico 
sucesso musical da Metro, com 
Esther Williams.

Preço: Cr$ 7,20.
S. LUÍS—n a *.).30 e 19.45— 

“ Oeste de Pecos” , com líobert 
Mitchum, Barbara Hale e Bill 
Milham.

Preço: CrS 6,00.
ALECRIM — 15.30 e 19.45 — 

“Amigo de Verdade” , e o se
riado “Guerreiro Relâmpago” .

S. PEDRO — 15.30 e 19.80 — 
“ Obrigado. Doutor", umai gran 
de produção nacional de gran
de aceitação, com Rodolfo 
Ma ver e Hebe Guimarães.

POPULAR — 15.30 e 19,30— 
“ Shangai", um filme de aven
turas, e a 2a serie de “ Flecha 
Negra".
PAGAMENTO NO TESOURO 

FEDERAL
O Tesouro Federal pagou

hoje:
Pensionistas dos Ministérios 

da Fazenda e Viação. |
Pagara ananna:
Pensionistas dos Ministérios 

da Agricultura, Justiça e Edu
cação.
I AtiAMENTOS DAGUA

A Repartição de Saneamen
to de Natal, está avisando que 
i partir do dia Io de abril pro- 
ximo. come.arão as cobranças 
las Taxas Dagua e Esgotos, 
referentes ao trimestre de ja- 
leiro a trarço.
TELEGRAMAS RETIDOS: 

Encontiam-se retidos os se
guintes telegramas na Dire- 
oria dos Correios e Telegra- 
os;

Amauri Bezerra. Padre Pin
to 617; Darquinha Varela. 
Princesa lzabel 623; Edson; 
Joándra, Dr. Barata 232; Ma- 
larazzo; João Laurindo, Rua 
Mipibu’ ; Aspirante Francisco 
Faco; Aldai Siqueira, Av Deo. 
doro 150; Antonio Lins Leitão; 
Benicia Luiz; 653 Bolivar Car
doso, Base Aérea; Cícero de 
Lima; Cèlina; Iram; José Max, 
Felipe Camarão; Josefina Re
gula, Rua Amime 861; Jaime 
Fonseca,' Rua Maxarangu.ape 
837; José Lopes, São João 59, 
Rocas; Metroseg para Mozart; 
Maria Augusta, Av. Rio, Bran- 
•o 667; Mota, Bordo Duque de 
Tixias; Napoleão Santos, Av. 
letulio Vargas 592; Oscar Ni- 

• olau, Pensão Santo Antonio; 
Pasto; Roque Bagé; Urgente 
Silgito; Signatários telegrama 
108300; Urgente Tesouro; Val- 
Jemar Montero, Navio üu-
Registro Civil

Foram feitos no 4° Cartório 
no dia 19 do corrente, os se
guintes registros:
OBITOS:

Tereza Correia de Queiroz,

com 89 anos de idade, em con» 
seqxiencia de tuberculose pul
monar, natural do Estado de 
Pernambuco, casada, de pro
fissão domestica, filha de Fe- 
lix Correia de Queiroz e de d. 
Vicencia Correia de Queiroz, 
residente nesta capital;

— Francisea Canindé Calix- 
to, com 10 meses de idade, em 
consequência de bronco-pneu- 
monia, filha de Antonio Calixto 
e de d. Celina Soares;

— Maria Xavier de. Souza, 
causa indeterminada, com 46 
anos de idade, natural de An
gicos, deste Estado, residente 
nesta capital, casada, domesti
ca, filha de Manoel Xavier e 
de d. Maria Xavier;
DIA 20 — Não houve registros 
DIA 21:

PARJS 
ihei igrej 
Drotesian 
B n s b o n e  
y.elt> apí>s 

Quííndk

m j }
e

lòfãyel. A c- 
L»mnvída. Ni

taai

ir evai
torm

íeiiz;

P
baia

»<*4 iteou 
adrniiou 
solução c 
laJésia.

Quando o nayio 
tnandef a direção di 
trolábe, ao noiòe 
Guiné, uni grupo c 
cava no seu boiafo 
aina de cinco ano 
um buquê cie flores. A xa. 
ga tocou alguns camicos lit 
gicos, e o barco fendeu as <

Um;
leva

Os }c

T H E
W ESTERN TELEG R A P H

LIMITED

NOVA TÂK!
INTERESTADUAL
Cr$ 1,00

POR PALAVRA ORDINAR1A

CARTAS TELEG R ÁFIC AS  NOTURNAS
CRS 0,50 POR PALAVRA

Via Western
A partir de 1 de Abril de 1949
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C

iais noticiaram o ía-

o comandante fê-lo 
a mesa, mas o reve- 
ervouj-se triste e fe
no convibha- ao seu 
recente viuves e ao

te

F

lhe
iai do jogo i 
atestado por

era o 
rra- 
três

C l
impí

Tê-lc

,oas. :io nur. :nio: o coir.an- 
te Hawkes, do “ Lypsy” , o 
nhèux) e o táife. o. Ga an- 
e até que ele chupava gas- 
ucarr.cate os ossos do La.i- 
agai: ando-os com os ae~

n,os esse fato porque • a 
asa australiana liga a 
importância ao mesmo, 

ide .do aos padScios do 
. o comán ante Hawtees 
desce em Greeíi-Doodo- 

0ii, a ilha mais desolada do a. - 
q upelago. juntaiiienle com a 
sua bagagem ttres malas, uma 
sarna de campanha e- dois cai- 
xotes contendo bíblias».

E os meses se passaratn. Ho
je, estamos diante de um casa 
•x, ao.ddrário: o re. Tuagrané, 
pequenino soba da lha. acaba 
de recambiar o rev. Gibson. bem 
algemado, num •sapan" chinês, 
para B- bane S. M . R acusa-o. 

mplesmente, entre otiti s pra
ças abomináveis, de antropo- 

lagia. Nada menos, nada 
mais. . .

Eis o que os encarregados do.

iOS

Pierre André Vebír
al pudera

apaz de .responaer

î ido o seu amenrontade 
sfiio su>ão para pronunciai 
s incoerentes.. Os medicoí 
uem o caso a desequi 
j .mental profundo.* provo 

por algum cframa de te

ev. G-bson fora cordicii- 
Le acolhí 1q pelos selvageíu 
• quipeLtgo, com todos *o: 
intes ae cortesia usados pe 
papira em relação aos es

veis, e t< 
(•iimun.dai

Lev7ado á presença do rei Tua- 
giane. este manteve com o rev. 
Gibson longa conversação num 
inglês bem inteligível, pois re- 
. .dira algum te. po em Port- 
Morexbev. O que parece certo 
é que a a chegada da “ Som
bra Branca” na i ‘ha não agra
dou imiíio a S M. Real,.. Es
pecial i.ei:u. pelo seu ardor a- 
postolico. sera peso nem medi- 
tia: perscgii ido o pecado. G:b- 
son como que fazia renascê-lo 
sob os seus pír.scs...

E* fato reconhecido que a an
tropofagia aiiiAa exirr em ce - 
tas partes da AíVcã Centrai, e 

'guma ilha < o Ma< de 
Na Juául . a r. envão, o 

ilisrr.o é, alem de tudo, 
f̂at ea rei giosa, sendo 

idos os jovens, donos de

em ai 
Co aL 
caiiíbs 
itina i 
p 'efer 
to. ça 
bgent< mente ciotauos.

tais jovens sao 
í toter/is comesli- 
que se devotar á 
O; velhos inuiei:. 

e O - doentes são desprezados ou 
portos de ladb:

rt n suma. o que há por aque- 
!as banaas é ttma forma “ sui 
-jcí.oi is", uma forma papua. do 

} comunismo.. .-
O rei TCianagrê afirmou aos 

inquiridores que o canibalismo 
há muiio que não exist.a nos 
-eus domínios. A acreditar na 
palavra do vei, o rev. Gibson é 
que, a pretesto de combatê-lo. 
essusc.tara o fanatismo ances- 

. ai... Teiia havido pelo me
nos uma cerimônia ritual á 
qual o pastor assistira.

Um. membro da~ti ibu teria 
sido esquartejado e assado ao 
fogo. Testemunhas de v.sta a- 
f ,rmapi que o reverendo tomou 
sua pa, ie no luguble fesiim. 
comendo uma posta de carne 
bem avahtajada. mas sem ple- 
;o conhecimento d^causa.

O í ’.ío é que o pirstor, intei- 
ramenté transtornado do juizo, 
se acha recolhido ao Hospício 
\curo-Psiquiátrico, de Brisba- 
r.e, onde é alimentado por meio 
de sonda.

Armíam-fio, agora, de haver 
cor.-.»-;» carne humana. Se for 
\ ti d-,ue, será a primeira vez, 
desde que o mundo é mundo, 
t. em 1 lisfiouaí-io é acusado 
de prática tão macabra...

< Copyright da Agencia Scoop 
e dos Diários Associados)

NASCIMENTOS:
Genar Cortez de Oliveira, 

nascido no dia 16 de março de 
1949, iilho de Tedro Carlos da 
Olive ra e de d. Maria Gizeha 
Cortez de Oliveira;

— Aercio Lopo de Souza, 
nascido no dia 25 de fevereiro 
de 1949, Iilho de Joana Lopo 
de Souza;

-— José Carlos Morais, nas- 
c-ido no dia, 14 de março da 
1949, filho de João Vaicaeio de 
Morais e de d. Maria Leal de
Oliveira;

-— José Gomes Barhosa, nas
cido no dia 18 de março de 

i 1949, filho de Julio Gontes 
Barbosa e de d. Amélia Alves
Gomes;

— Maris das Graças Morei- 
la Galvâo, nascida no dia 23 de 
julho de 1948, tilha de José 
Galvão e de d. Reniee Moreira 
Galvão;

— Dioclecio Antonio dos 
Santos, nascido no dia 26 de 
fevereiro de 1931, filho de 
Antonio Manoel de Souza e ue 
d. Joana Maria dos Santos;

-— Ailson Lins de Oliveira, 
nascido no dia 19 de março de 
1949, filho de Otávio Lins de 
Oliveira e de d . Maria Lins da 
Conceição^

— Maria de Lourdes Galvão, 
nascida no dia 20 de outubro 
de 1939, filha de Açitonio Fran 
cisco Galvão « de d. Julia Gal
vão de Oliveira;

— Nazaré Galvão, nascida 
no dia 1 de janeiro de 1941, fi
lha de Antonio Francisco Gal
vão e de d- Julia Galvão de 
Oliveira;

— Maria Lenira dos Santos, 
nascida no dia 14 de março de 
1949, filha de José Antonio 
dos Santos e de d. Maria das 
Dores da Silva;

— José Alves de Lima, nas
cido no ,-dia 2 de agosto de 
1923, filho Manoel Inácio 
de“ Lima e de d. Maria Alves 
de ’ Lima;

— Olavo Bilac Fernandes 
Alcoforado, nascido no dia 15 
de março de 1949, filho de João 
Guedes Alcoforaao ç de d . II- 
ka Fernandes Aleoíoradq;

— Marli de Oliveira, nasci
da no dia 11 de dezembro de 
1946, filha de José Paulino da 
Oliveira e de d . Franciscá Cris- 
pina de Oliveira.

PREÇO DO DIA CR.$ 0,80
ARAME FARPADO•

— Vende —
MARTINS & CIA LXDA. 

Frei Miguelinho 29 
— Fone 1133 —

Sindicato dos Empregados no Comercio no 
Estado do Rio Grande do Norte

O PresVlerAe dà Junta Governativa • do Sindicato dos 
Empregados no Comercio, convida todos os empregados 
sindicalizados para uma reunião a realizar-se no dia 2 de 
Abril do corrente ano, ás 20 horas, em sua séde social a 
Rua João Pessoa. 116 — 1° andar, para j) registro dos can
didatas a eleição do vogal e suplente da Junta de Concilia
ção de Natal.

Nata, è de Abril de 1949 
Carlos Vieira de Andrade Serrano 
Presidente da "Junta Governativa.

GINÁSIO 7 DE SETEMBRO
1SSEMBLEIA GERAL ORDINAKIA

São convocados os Srs. acionistas a se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinaria, no dia 28 de Abril de 1949, ás 
14 horas, na sede social, á rua Seridó. 419, desta cidade, « - 
fim de deliberarem sobre as contas e atos da Diretoria, ba
lance e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício 
de 1949, e bem assim elegerem a Diretoria para o biênio 
1949-1950, e o Conselho Fiscal, para o exercicio de 1949.

Estão desde já, á disposição dos interessados os docu
mentos referidos no art. 99 do Decreto-lei nõ 2.627, de 26 
d Setembro de 1940.

Natal. 123 de Março de 1949
A Diretoria: José Ribeiro Dantas e José 

Petronilo Fernandes

DR. BANDEIRA DE MELO
— Especialista —

Curso de apeifeiçoamento nos serviços de Proetologla do* 
Professores Pitanga Santos e Silvio d’AvÍla — Rio)
Clinicas t  Operações das DOENÇAS AlíO-RETAIS 

-  Cura radical das HEAIORROIDAS — DOENÇAS DO 
INTESTINO.

(Tratamento racional da PRISÃO DE VENTRE, dlar-
réas crônicas, colite, etc.) — Reto-Sigmoidoscopia — Tra 
lamento das VARIZES (Veias dilatadas) PARTOS. 

Doenças das Senhoras — Eletricidade Medica 
Consultorio: — Praça Augusto Severo, 250 — Io Salas 

,08, 109 e 110 — Fone 16-25
Expediente — diariamente, de 2 ás 5 da tarde. 
Residência — Rua João Pessoa, 24ft — Fone 1830,
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sou ò projeto de nacionalisa- 
ção da industria do aço. E’ 
sem duvida alguma da mais 
elementar pruãer.cia não fa
zer alguma coisa, salvo o que 
for absolutamente necessário, 
que possa comprometer os 
futuros desenvolvimento do 
Plano Marshall".

E WLnrton Churchill, com 
a sua característica disposi
ção a não evitar assuntos de- 
sagí udaveis, disse na Camara 
dos Comuns' durante o deba
te sobre a nacionalisação do 
aço: “Essa providencia não 
poderá ser efetivamente jul
gada. . .  sentirão em rela
ção. . .  aos Estados Unidos, 
de quem o governo socialis
ta. . .  está vivendo de mês e 
de boca 'a boca.. . Para os 
Estados Unidos de cujas sub 
venções estavamos vivendo 
o projeto toma a forma de 
urra operação de estado na
cional que não se pode_dis
tinguir dqs do governo co
munista ru^so” .

.A verdadeira questão es
tá naquela frase de Churchill 
“operação de estado nacio
nal'1. Não se trata de usarmos 
o auxilio que damos á In
glaterra para intervir nos 
seus assuntos internos. Não 
fizemos isso ainda e é muito 
difícil que ainda o façamos. 
O auxilio conforme o Plano 
Marshall continuará, como 
prometemos e como é do nos 
so rnlerese na defesa contra 
o comunismo.

Mas quando se olha para 
o futuro, para o nosso futu
ro, o que o Partido Traba
lhista inglês está fazendo in
teresse diretaniente a todos 
nós. -Se a Inglaterra se tor
nar inteiramente socialista, 
será dilicil para nós conser
var o nbso régimen de pro
priedade privada da indus
tria. Sc a Inglaterra adotar o 
sistema de operações comer
ciais do estado nacional todo 
o seu comercio internacional 
aerji na realidade executa
do-per intejmedio de um só 
comprador e um só vendecor 
Esse sistema, praticado por 
qjrá força táo preponderrn-

CRIME E CASTIGO
Slade, 0 Rei Do Tiro Ao Alvo - Capitulo X

te ro cofnercio internacional

C A S A S
ou outro objeto de valor.

Trata-se na mesira ou com 
Francisco Capistrano, Merca
do da Cidade Alta, Local 15.ALUGA-SE a casa na praia 

de Areia Preta, de propríeda- Rua A. Fone 2002. 
de do des. Floriano Cavalcan
ti, onde funcionou o Bar Le- 
blon.

Tratar com Madruga na Ca
mara Municipal.

D I V E R S O S

ALUGA-SE uma casa á Rua 
Moira e Sá, 255.

Tratar com Geraldo, no Ban
co do Pov».

ALUGA-SE v.ma casa na
Praia do Meio (Vila Palatnick) 
n° 8, com 4 quartos, agua cor
rente, cosinha, banheiro, e al- 
rendrada aos lado.s.

Tratar na Rua Dr. Barata. 
165, com. Ismael Pereira — 
Fone 12-08.

jVENDEM-SE 1 radio Phi
lips, 6 valvulas por Cr$... '. .  
1.609 00; 1 bicicleta Royal, w- 
mi-nova. pneus baião por Cr$ 
1.500.00.

Vêr e tratar no Studio Ces
ta, á Rua Presidente Bandei
ra, 410 — Alecrim.

j p

CURSO de Corte pelo méto
do “ Creation” á rua Gonçalves 

i Lêdo. 661.

Ponto Comercial
PONTO COMERCIAL

Vende-se uma mercearia na 
Av. Rodrigues Alves, 658, ou 
troca-se por casa de residência

M O V E I S
Por motivo de viagem

dem-se: sala ‘ de copa. pet>*-
queira, mesas, cadeiras, guav 
da-roupa, penteadeira e sál» 
de visita. Potengi. 636.

ATENÇÃO ■— Aparelho Sa
nitario n arca “ Santos”. A vea
da na Rua Sachet, n. 191. pre
ço especial.

<M CO- t
? r  s e  lue | 
ureo oecve- ; 

e c r
aaa}Z4<o  *
* ... ACCO 
S./O/O- ! 
4 0  (SCO.-.

. T E L E G R A M A S
PARA OS

e s t a d o s  ú m i d o s
N O V A  T A B E L A

A partir de 1 de Abrii de 1949

Por palavra ordinária: ouro
(D

Cr.S

Cidade de Nova York ... 1,22 8,05
Ouiros lugares nos Esta

das Unidos.. ..............
(1t Ao câmbio cie 

oficialmente.
C: .Si

1,52
6.50 rtoi* fea:

10.02
:o. fixado

A1I America Cables And Kadio (“Via AH America").
Cia. Hadiotelcgráfica HrasHeiga ("Via Ra-dfobras").
Cia. Itadio internacional do Brasil (“Via Hadional"). ' 
Ilalcable, Servizi Cablogrnfi -i Itadio-lclegraficf c K idiu-ele- 

trici (“Via Italcablc").
The Western Telcgragh C'a. ("Via Western").

O

A  re a lid a d e é& Pacto
é o  Atlaratico

cqúánto ê a Inglaterra, r.os 
(Adoçaria em tremenda des
vantagem como um pais que 
gratica a propriedade priva
da da industria, na qual os 
numerosos proprietários pri
vados vivem em constante 
competição. Teriamos de se
guir um dos 2 caminhões am
bos contraries a nossa tra
dição; ou o adoção do socia
lismo nos Estados Unidos ou 
a pratica de" um sistema em 
que os proprietários privar 
dos da industria se unissem 
õm grandes cartéis.

Encerramento, hoje, da 
Semana do Moço Espirita
Telegrama dos jovens espiritas 

paraibanos--í^otas

Clinica <íe Senhoras 
— DO — '

Dr. Etelvino Cunha

Keaiizou-se .ontem na sede 
do C.E. “Deus, Amor e Ca
ridade", a penúltima reunião 
da Semana <íò Moço Espirita.

Falaram os jovens Jcsé Ro
que Martins, Cáritas Ribeiro, 
Raimundo Quental e Ismael

pirita Norte-Riograndensq re
cebeu da Juventude Espirita 
Paraibana o seguinte telegra
ma de felicitações, pela Se
mana do Moço Espirita: 

“Viana para União Moci
dade Espirita

IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS

Neves, apresentando, em no- Juventude Espirita Parai- 
me das Mocidades Espiritas. ' bana rejubiia-se União Mo- 

______ _ FcVnvifa Pnticmar. noiaa mensagem que os moços 
espiritas potiguares dirigem 
a tqdos os cristãos, no senti
do ce que o trabalho do cris- 
' tianiíjação dt. hum ah; d ade,
r.o sentido ue'cue o trabalho 
possa continuar a espalhar as 
luzes da Justiça por sobre to- 

os reeafites áa terra
(ESPECIALISTA) 

C«r*o de aperfeiçoamento 
o» Kio de Janeiro 

São Panlo 
PARTOS

Doença» do Senhora» \ 
Onda» oltra-curtas, blstarl 

eletrico. eletrocoaga- 
lnção etc.

C**»«er — Tumoreo
CONSULTAS:

Da» 16 hora» em diante , 
exceto aos sabnnos
CONSULTORIO :

Roa CfL Bonifácio, ZZt 
Fone: — 1682 i 

RESIDÊNCIA :
Jt*a Joaquim Manoel, i9 4  

Pctropoiia

Sensacional...
(Conclusão da 5a pag.)

vez que aqui írdeve o/Espor 
tè CluÊe de Recife foi em 
1945/ quándò enfrentou o

Advento juvenil espirita ;ue 
era sa processa c-m nosso Es
tado, bem como incentivando 
a iodos mais dedicação e a- 
tr.or no Irabgihp da reforma 
moral de cada um, paraí 
bem estar futuro da socieda
de humana.

Houve um programa de re 
citativoá pelas crianças das 
“ Aulas de Moral Cristã”, sen 
èo entoades a “ Canção da 
Alegria Cristã” c o “Hino ao 
Espiritismo”.

cidade Espirita Potiguar, peia
realizaçãotSu Semana d» Mo
ço Espirita.

a) Lsvríndo Cavalcanti
Presidente” .

Domingo passado, a Venerá
vel Lmauda cio Bom Jesus dos 
Passos, em sessão extraordiná
ria doterminada pelo Cap. VII 
do seu Compromisso, organizou 
o programa para serem realiza
das as procissões do Senhor dos 
Martírios, Encerro e Encontro. 
re.;pec‘.Ivamente, nos dias l.°. 7 

8 cie abril.
Com a presença cie avúltado 

numero de Irmãos, o Provedor.
Teociorico Guilherme abriu 

a sessão e depois de mandar , 
proceder á leitura de ata e cio j ri 
xpeciiente que constou ce um 

telegrama do confi ade. cu. Jose 
Augusto Varela e cie um oíic:o 
do Secretario da Liga Gpedaria. 
recebeu o compromisso do no
vo associado. Joaquim Guilher
me Ca1 dás. a quem foi entre
gue o seu c.ipfoma cié Irínao cius 
Passos.

movimento cia procissão do En
contro, especialmente o serruão.

Para a incorporaçaa 
dos salarios 

Provisorios
KIO. 31 (Meridional) 

Liremria

Teve aáfelação

— A

ENCERRAMENTO. HOJE

ABC, jsm pleno apogeu de-
sua carreira. Nesta luta, a 
vitoria pçrtenceu ao alvi-ne 
gro natalohse pela contagem
de ltj).

PREÇO DO DIA
C M  0,80

Koje, terá luga’\ na sede 
da Federaço Espirita Rio- 
grandensé do Ncrte. á Av. 
Rodrigues Alves, 779, r.o Ti
rei. a solenidade de encerra
mento cia Semana do Morcr 
Espirite.

Falarão -á nrcfa Aurea Ca- 
morr, em tome da mulher 
espirita, Ismael Neves, pelas 
Mpcidadqs Espiritas, e o sr. 
José Anselmo, em nome dos, 
“veteranos.

São convidados para a 
reunião de hoje Iodos os es
piritas e simpatisantes. es
tando orgânjzaclo interessan
te programa de “ Espiritismo 
para es Crianças”.

dos Trabalhadores cia Indus
tria acompanhada dor presi
dentes das Federações dos 
Indust rarios de Perhantbuco 
São Paulo. Distrito Federal, 
Estado do Rio e Rn Grande 
do Sul, comparecerá hoie á 
Camara, para entregar um

ianime par 
fazer parte cia Irmcnáade, o i 
Pedro Paulo Segundei.

E:ri tegibeia o Provedor pro 
cedeu á leitura cio Cap. VII- < 
Compromisso e. cin discursá: 
os presentes' concordaram cc: 
o programa previamen.e cig, 
nisacio pela Provetíoria. apr 
vando iambem o respectivo o: 
çame.Ao cias cic...p“ .n-. a sere 
realizadas.-

O Provedor encsícccu o cor. 
parecinçenío dos Irmã. .: k : 

>  domingo prcximr, cc -

cujo nome cio pregador, na pró
xima reunião ficará no conhe
cimento dos associados.

Paia a procissão do Senhor 
dos Májnirios, o Provedor es
tá certo do maior compareci- 
menío dos Irmãos. Todos de
vem tomar opa ás 15,30. quan
do serão designados lambem os 
que vão conduzir o Andór, Pa
lio e Pendão. Oportunamente 
será publicado o itinerário da 
eíerida procissão.
A Diretoria da Irmandade 

vai. a exemplo dos anos ante
riores, se entender com S. 
Excia. O Governador do Esta
do. não só para conseguir o 
consentimento da cerimônia do 
Encontro em ft«mo ao Palacio 
t'o Governo, como permissão 
P8j a o expediente das reparti
ções e;tadua,s e municipais, na 
pioxui.a sexta feira de Martí
rio» e içm assim na do Seiihor 
dos Pagos, fer a exemplo des 
sabc.dcsi pára que assim ar re
feridas p;0>cissões tenham o 
maio: acompanhamento e bri
lhantismo.

Sdgu.r-se o nocrologio dos 
irmãos. Alexandre Duarte e d. 
Maria Morais Fonseca de Si
queira. ambos pertencentes a 
PVevicienic;. ,

sao
rao eul :

Sm
...4

;uej acs 
’ da G-
o Pat \

Pe'a le lttra rios jornais c or 
l-a:scs que deverão assinar o 
Pacto do Atlântico Norte* vc- 
rifica-se que existe muita apre
ensão pelo fato de que os Esta
dos Unidos não se obriga n, 
em nenhuma das suas cláusu
las, a declarar iinediatamenic 
a guerra ao agressor. Em ter
mos explícitos, dizem os co
mentaristas que se a Ru ma 
desencadear a invasão da Ale 
ntanha ocidental on da Escan
dinávia terá tempo suf.ciente 
pa$i chegar ás costas da Man
cha e
diterraneo, antes que o Con- 
gresto Americano, tomando co
nhecimento do ataque, de-e.da 
autorizai o presidente a decla
rar a guerra.

E o que é mais grave: o Con
gresso poderá consideiar que 
não deve dar essa autor zação. 
Os argumentos foriruados

A 'irmara. j.orem, o graqd* 
home r uma verdade d» tAÍa 
•fac’1 vcTijtéação confirmada 
aliás r.clo* dolorosos acotitéÀ- 
mentos da guerra. 'Qual^úei- 
agressor que domine a Etiro, » 
não se contentará com e s»- 
conquista. Terá fataipwnte 
que ampliá-la ao Novo Mundo 
jois não estaria seguro de si
mesmo, se não vencesse t i Ar» *•
bem o poderio an.ericar.o.” *------------

Uma agressão sovcética 
qualquer pai.s c?ue * teja aquém 

talvez mesmo até' o Me- J da cortina de ferro dítermis»
ru. por força das cosas, a uçà» 
defensiva dos Estados Unidos 
e quanto mais depressa me- 
hor .Se o Pácto do Atlíufieo

não figura uniá clausula e- > 
c-1 tateie.a e-sa obrigaçã 
se deve á Constitui ão A 
ci.nu que faz depender cia 
torização «Io Congresso a dt-

nesse sentido, embora sejam  ̂ claraeão de gueira' pelo j. res> 
razoaveis do ponto de vista»ria dente. Essa deçer.dencia coas-

en
Jg

al sc licj'. ando a incor- 
clòs abemos prov>so-

e Paso 
do Easoiitr: 
Radio Potí

s o que alem 
ciar s trabalhadores 

a legislação trabs-
Ouçam ZYB-5 

Raclíd Pofí

s t e l e g r a m a  d a  
j JI VI NTUDF, ESPIRITA 

PARAIBANA

i A Ur da Mocidade Ea-

ua CK 
etc. ■ 

i.- adíarã

Os Irmãos Provedor. Ricar- 
o cia Cruz e Cavalcanti Filho, 
■:.i seiltájas o: ações, cisscrnm 
rori pióflinda tristeza do falc- 
cn.icruo cie ambos, maxirné cio 
xc-ES-mc: aclo. Alexandre Duarte., 
cuja, qualidades cie pai de ta- 
-.-1 in. c.itolieo pratico c associa- 
ió que c.. e. tão assíduo cia Vo- 
uíravel' Irr.iaíiclade dos Passes, 
fu oiu bnr.lmde retaliadas. Apro- 
vaoo u:n voto de profundo pe- 
sr.r na ata e depois cie se resar 
])or alma cios pianteacios deso- 

] parecidos.-foi encerrada a ses- 
• são.

* L i m  b e  í / s c i u  X n i m
® I#H!ferIgn?lra çssltst «m
25 CTÍUU{àS PÍ3Z0I*!
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> ai *rta s r  t t  v m s i

tecn:ca do Pacto, não o iao, se 
se considerarem as circuns- 
tancias espn iais que reclamam 
a sua assinatura.

Os Estados Unidos não se 
empenham na defesa do evi
dente europeu, só pela idt.a 
de assegurar a ndependunc a 
das democracias situadas rc sa 
região cio mundo. Se force no 
essa razão, poder-ve-ia super 
que em deter f inado momCnin 
e agindo sob o império das i i- 
c-on tancias ) roprias dos re
gimes dc vonutu os, o C:»'g 

1

tituciohàl do Congresso i-.t.je- 
de que o governo assunta qv.al- 
quer compro.vi so dc . fazer a 
guerra, sem que para tanto as 
cantaras : e.'am ouvidas.

. Mas que Gonçresso se oro-^ 
ria á imediata declaração de 

' guerra eo ugresòsr de qéííquer 
cias democracias da fártpa 
Oc derita), protegida.- pelo Tac
to do Atlnptleo? Qiicm hap* cs 
tá convencido cie que ujti. îlti
que á Escandinavm. cu ú, Ale
manha Oeidental. ou á Áustria, 
tora coro fecho mais rehtoto 

' um ataque também á Anieii-
!<a? Essa íeaürlade do Pacto 
!

.o cie- Washington pudesse, -re 
cusar ao pres dente a'-t r .za 
ção para declarar a guerra".

Mas a solidariedade ameri
cana com d ocidente taro e.t 
tem causas mair profundar qur 
se ligam, dp mane’ra imediata 
á própria segurança e aos. in-. 
teresses vitais dos Estadcs 
Unidos. Eii dado momento, 
antes de 1939. quando o naz s- 
n-o se tornava particularmtíntü 
ameaçador para os seus vizi
nhos. o presidente Roosevelt 
afirmou que a fronte:ia dc de
fesa da America passava p-io 
Repo . Essa declaração do pre
sidente levantou vérriabira 
ce’euma entre os insulscioitu- 
tas americanos e entre. filoRa- 
z’*tag de iodo o mundo.

do Atlantird é cue'o torna 
tentico e legitimo por' tal for •" 
ma que todos os seus icfe tos 
seriam obtidos, me moique não 
existissem as previas obri?.a- 
cí«s oue ele estabelece.

OUÇAM
Dianam entez
' B

EMISSORA*
ASSOCIADA j

..... -- -■» ^  '--»•»■ ...

- %
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Crônica social^ | ISensacional confronto dos ca m p e õ e s
_ _   m » llio 1.4*.- ^OS CEMITÉRIOS...

O governador do Eotade 
percorre o interior fiscalisan 
do obra» publicas. Em algu
ma» localidades inaugurou en
tre varia» coisas de interesse 
geral alguns cemitcvio? 1 " m 
estes últimos melhoramento» 
roram aiátinguidas a» h°vtiu;‘ 
ções dr Ponta Negra e 1‘irapgi, 
praias das mais formosas e 
bem queridas do faunictpto. 
Ao lado das -escola» primarias, 
end? SC esboçam o» poderes 
da mentalídadupunana, cuida- 
»e tambrro dtwltt* passam pa- 
rn n ctouiid#' deixando na 
terra. „ p ó jb e  lhes manteve 
a transiloc* vida.

pessoa ou qac naa lhe te
nham sido receitados por 
oculista. -— SN ES.

Essa q» ma de beneficio pa
ra os quê tieanv estende-se ao 
kontimtfUo afetivo e aos pre- 

aestosjsociais . Não constitui, 
própria mente, um problema de 
administração. Um cemitério 
pshliso podia e devia ser de- 
Aareado em qualquer núcleo 
humano. Mas, infelizmente, 
isso não acontece. Em nume
rosas 'jealidades do interior 
quem tiver de enterrar os seus 
mortos ou o faz brutal e crimi- 
«osamçnte ou o leva a «emite 
xiw* di antes. Assim se ruiu- 
,pife um,, dolorosa obrigaçao da 
lumilia. Entretanto, de um 
caso tàp descuidado surge um 
grande problema para a esta
tística, num páis cm que neces
sitamos de nos aproxinrar o 
mai» possível da verdade do  ̂
fenomenos sociais.

A Kédinha, por exemplo, ail 
do outro lado ainda não tem 
cemitério. Ha cerca de quatro 
meses aqui mesmq comentei 
um Irisie espetáculo que pds 
primeira vez me comovera.

ANLV.ERSARIOS 
ONTEM

Crianças
Marlene Ferreira, filha do 

sr. Reinaldo Ferreira e de sua 
esposa d. Marina Gonçaives 
Ferreira.

HOJE
Senhores

Diogenes Ramiro de Carva
lho, funcionário da Alfandega
Uc Natal. ,

— Joaquim dc Metroz Grilo, 
Juiz de Direito aposentado
deste Estado.

Antonio Antu. rilho, 
residente em Macau.

_. José Apolonio de Olivei
ra. funcionário das Docas do 
Porto de Natal.
Senhoras

Alzira Antaral de Castio 
esposa do sr. Lauro de Castro 
grafico nesta capital.

__ Miriam Raposo Leandro,
esposa do , sr. José Leandro, 
comerciante e proprietário 
nesta cidade.

— Adalgisa Rabelo, esposa 
do sr. Cleodon Ferreira Rabe
lo, funcionário publico esta
dual . * —
Jovens - ' ’

Paulo Pinto Fernandes, filho 
do general Antonio Fernandes 
Dantas, ex-interventor fede
ral deste Estado, e de sua es
posa d. Dulce Fernandes Pin
to Dantas.

__ Luiz Adriano Luca», fun
cionário da Base Aevea de Na
tal e lilho do sr. José Adria
no Lucas e de sua esposa d. 
Maria L-uiza Lucqs.
Senhcritas

Diva c Djanira Macedo. 11-

R E D E S
T O D O S  O S  PREÇOS 

T O D O S  © S  T I P O S
Rua Frei' Migueíinho, 1 2 3 -F o n e  1225

J. Oliveira & Cia

Frente ao Am erica jogará 
dominho o Esporte Clube
Virá completo o quadro de profissio
nais do campeão psfnam bucano-Es- 

perada, amanhã, a embaixada
Chegará amanhã a Natal 

delegação do Esporte Clube 
de Recife que, por iniciativa 
do America e sob os auspícios 
da Federação Norte-Riogran- 
dense de Desportos e da Fe
deração Norte-Riograndensa 
dc Basquetebol vem realizar 
uma temporada de futebol e 
bola -ao cesto.

Treinaram tontem os brasileiros
6x4, para os titulares-Ü unzz jogo

de domingo com o Equcidor

|l»uiicua ' ------ -------| x - .
Um pescador, que enlutara um ilhas do sr. I.eoneio isa.as «.
lar com a sua morte, iôra car 
regado, de manhàsinha, pela 
praia afóra, para o descanço 
da sepultura, na pdvoação de 
Bajussára. distante alg um ar

Macedo, residentes nesta capi
tal.

__ Maria Ed.te Sena. filha

i-ajunoaiu, —«3- w»-- » 1  j
léguas. Acompanhava o corte- j de Macau.

o sr. Salustino Sena, agrieul- 
tor e proprietário no município

RIO, 31 (Meridional) — O 
selecionado brasileiro que do
mingo estreiará no certame 
í ul a t erieano. frente aos equa- 

.nor, realizo i ontem á tar-lon

jo fuflebre a pá que havia de 
lhe‘abrir a cova. E o documen
to para a estatistida da espe- 
cie? Já não digo q atestado de 
obito. Pelo menos, um docu
mento qualquer policial Ape
nas a lagrima, que dura pouco, 
e a saudade, que sempre se 
acusa na lembrança dos que o 
amaram ..

DANILO

0  PilECEíTO DO DIA
OCU.LÒG IMPK0PR1US E 

OLHOS TORTOS
O v.so de óculos impróprios 

trftí sempre consequenc.as pre
judiciais. Uma das mais fre
quentes é a tendência dos 
olho» a se tornarem vesgos. 
Com o tempo, a pessoa fica 
çtím os dlhos tortos, ou estrá
bicos, ,e cada vez mais se en- 
fraquoce a visão dg óthq defei
tuoso .

Não use óculos" de outra

— Maria da Conceição, filha 
do sr. Sebastião -Cândido de 
Castro Filho, íunc onario das 
Obras do Porto de Natal.
Crianças

Joao, filho do sr. Viterbino 
R. da Cruz.

— Zelia, filha do sr. João 
Batista de Medeiros, proprie
tário nesta capital, e de sua es
posa d . Odete Medeiros.

— Cerise, filha do sr. Se
bastião Correia de Melo, co
merciante e proprietário nesta 
cidade, e de sua esposa d. Ma
ria de Lourdes Melo.

— Zelia Maria, ,filha do sr. 
João Medeiros Filho, advogado 
em nossos auditórios e figura 
«Io projeção em nossos círculos 
jurídicos e sociais.

— Hermann, filho do sr. 
Gilvan Gomès de Oliveira, co
merciante nesta praça.

—  José, filho do sr. José 
R-ôa Cavara, funcionário da 
Shell Mex BrazT Ltda.

— Inar, filha tl<> sr. Osval
do de Carvalho, oficial superior

cie. em Sío Januario, mais aa« 
treino^de conjunto, sob as or
dens de Flav.o Costa.

O ensaio impressionou favo
ravelmente, terminando com a 
vitoria dos titulares por 6x4.

No primeiro tempo, os bran
cos marcaram, a vantagem de 
4x2, sendo os goals conquista
dos na seguinte ordem: Otá
vio, Nininho, Z inho, Orlando, 
Zizinho e Jair. Os titulares, 
na segunda fase, marcaram 
mais dois tentos, por interme- 
d:o de Otávio e Jair e os re
servas diminuiram o placard, 
com os tentos .de Cláudio e 
Adernir.

Gama Malcher foi o juiz e 
os dois quadros estavam, assim 
formados:

BRANCOS — Osvaldo, Au
gusto c Wilson; Eh, Danilo e

a
Noronha; Ciando (Tesouri- 
uha), Zizinho. Otay.o, Jair e 
Oãnhotinho (Simão).

jYERDE — Barbosa, Santo; 
e Mauro; Bauer, Rui e Bigode 
Te curinha (Cláudio), Ademir, 
Nininho, Orlar.do e Simão (Tu- 
ta) .
NÃO KAYERÃ MAIS 

TREINO
RIO, 31 (Meridional) — F a

t o  Costa decidiu encerrar os 
preparativos do selecionado 
com o treino de ontem, cance
lando o apronto de sexta-fei
ra .

Os jogadores, ontem mesmo, 
voltaram para a concentrarão, 
no sitio Urus^pnga.

O QUADRO BRASILEIRO
PARA DOMINGO
RíO, 31 (Meridional) — A 

nossa reportagem conseguiu 
apurar que para o jogo de do- 
m ngo com o Equador, o qua
dro brasileiro, terá a seguinte 
constituição: Barbosa, Augus
to e Wilson; Eli, Danilo c No
ronha; Cláudio ou Tesourinha, 
Ziirnho. Otávio, Jair e Simão.

CANHOTINHO MACHl 
CADO
RIO, 31 (Meridional) — O 

ronteiro Canhotnho voltou 
contundir-se no treino de on
tem e escá ameaçado de 
cortado.

se

do Exercito Nacional, e dc sua 
esposa d. Maria Carvalho.

— José, filho do sr. Sebas
tião Ferreira de Lima, do co- 
mercio desta cidade, e de sua 
esposa d. Terezinha Cantara - 
de Lima.

UMA BELA IDADE,..

Juvenis no America f .’ t  
na preliminar k  domingo

A preliminar do encontro 
Esporte x América, domingo, 
reunirá os infanto-juvenis do 
campeão natalense.

UMA ÚNICA EXIBIÇÃO 
DE FUTEBOL
Para a temporada pernam 

bueana está programada uma 
só partida de futebol que se
rá domingo á tarde, no está
dio Juvenal Lamartine.

Trata-se, entretanto, de um 
confronto verdadeirament: 
sensacional posto que reuni
rá os campeões de Natal e 
de Recife, cu;ia classe íaz 
prever a realização de um 
match renhido e brilhante.

O Esporte Clube do Rcci- 
- apresentar-se-á nos gra

mados r.ntalenses com, sua 
poderosa equipe de profissio
nais que levantou, brilha.‘.te
mente, o titulo do c .-rr.p-eãa 
pernambucano de -1.'. Pcssue 
o quadra rubro-:agro o me
lhor triângulo final das can
chas recifenses, que é Ma- 
nuelzinho, Chicão e Givanil- 
tcn. Na linha media veremos 
Alheiros um dos mais desta
cados valores do futebol per
nambucano, e Amaro China, 
combativo medio-qza já nos
so'conhecido nas temporadas 
aqui realizadas pelo íbis e o 
Náutico. A ofensiva do Es- 

..porte é constituída de autên
ticos “cracks" entre -les o 
centro-avante 1Tarejão, fcahia- 
ro, Zildo. nctavel meia-cs-'j

querda, e Arquimedes que 
completa o trio-atacante do 
campeão de terra c mar. Os 
ponteiros são Amorirn, atual
mente o melhor de Recife, e 

arlito, nligo integrante do 
seleçionadQ paraibano.

O America, por sua vez, 
apresentar-se-á perante sua 
grande, torcida cm perfeita 
forma, para a que foi subme
tido a rigoroso preparo, sob 
as ordens do técnico Acos
ta. A defesa terá quasi a mes 
ma constituição do -campeo
nato passado, com uma única 
alteração: a presença de Ré
dito; na posição de medio di
reito. Gerin, Barbosa e Ar- 
fernio, formando o mais se- 
guro'.triangula da cidade. Re- 
nr.to, no eixo da intermedia- 
iia e Vayá de medio esquer- 

. O ataqás também não 
pi-übln.nas. Veremosoi mace

Pçc'.! -. Humberto, Tico e Per
nambuco. r.a constituição do 
p-trigoso |rio atacahte dos
rubros, enquanto nas extre
mas Geçrge ocupará a direi
ta o Ubarana, possivelmente,
. canhota.

Verdade é que o campeão 
natalense pisará domingo o 
gramado do estádio Juvenal 
Lamartine em condições de 
honrar o nome' esportivo do 
Rio Grande do Norte, frente 
ao poderoso onze do Espor
te Clube do Recife, numa re
frega que, pelo valor e pode
rio dos disputantes, propor
cionará ao publico lances.de 
intensa emoção; 
RECORDANDO A TEMPO

RADA DE 45 
Vaio recordar que a ultima 

fContinua na 4a pag.t

Teremos um encontro deve
ras interesasnle, no qual des
filarão os futuros cracks do 
nossos gramados. E’ justo lou
var o trabalho que, r.csse sen
tido. vem realizando o Ameri
ca. desde a gestão do esportis
ta Humberto Ncsi. por assim 
dizer o iriciador desta grande 
campanha c r. ewe não só ele 
como os esportistas Joso Ro

drigues continuam vlvamente 
empenhados, contando com a 
cooperação de Valdemav Jun- 
queira .e Lu, animadores do 
futebol juvenil, em nossa ter-

A exibição dos juvenis cons
tituirá, pois, uma-atração para 
a grande tarde esportiva de 
domingo, ro estád'o “Juvenal
i a-Tart ne

; Siíilis? Reumatismo? 
ELJXIR DF- NOGUEIRA

recepção, 
é delegação

em Natal, 
do Esporte

Os promotores da têmpora 
àa pernambucana de futebo
e basquete preparam festiva 
re-cepção á embaixada do Es
porte Clube de Recife, espiem- 
da, amanhã, nesta capital.

Assim é que, com a coopera
ção das mentoras do basquete 
e do futebol, o América i re 
tende oferecer um:, festa, sa 
bado, cm s;ua “boite’'.

N'o dontirgo, a» «hv Fede-

iz-çie c o América houieiia- 
gearão os esportistas pernam
bucanos com um “ cock-taü* 
rn séde-do campeão do Cente- 
íiáro. Comparecerão, aléta 
dos presidentes daquelas enti
dade:-. pres dentes do.s clubes 
filiados â FND c á FNB., au- 
tc i-. dados e representantes da 
«.rord.a ec poptiva.

U «.ocL-tail. se realizará ás
3 30 horas.

B asquetebolDuas exibições dos pernambucanos
Espada e Santa Cruz, adversados do Esporte Ciube do Recite, nos 
d as 2 e 4 de âbri!-As preliminares da temporada-Os ingressos

. -i _ • o ucrn&ru m D:
•Motivo também de grande-

aliarão da temporada per- 
zarr.bucana será a presença

60, 70 veünhos? Que importa, quando
ainda se pode apagá-las de um sopro! E isso 
é “canja’ , para quem toma o Cognac de Alcatrão 
Xavier. Afugente as gripes e os resfriados; bata 
a «porta às tosses e às bronquites; neutralize o» 
“golpes de ar’’, tomando o Cognac de Alcatrão 
Xavier. O Cognac de Alcatrão Xavier previne 
as moléstias pulmonares.

Molhe-se como um pinto, mas tom* o

m m t de BLCHTRRO
É UM PliODUTO DO

LAÍOKATÔRIO LICOR OE CACAU XAVIER ». i

em Natal do quinteto do Es
porte Clube do Recife.

Cs basqueteboiistas per
nambucanos farão nesta capi
tal duas exibições, sob os aus 
piçios da Federação Norte- 
Eiograr.itense de Basquetebol. 
A entidade superiormente 
dirigida por Carlos Silva con 

guíu reerguer o elegante 
esporte da cesta, promovendo 
um campeonato que foi co
roado de pleno exito.

duas partidas. O quinteto

J#TA\Ê.A«f4U«*-CA-2 ----*' _

A temporada do Esporte 
Clube de Recife, é um refle- 

o da magnífica situação que 
desfruta hoje o basquetebol 
natalense, que vem atraindo 
ar atenções do nosso publico 
esportivo, especialmente o 
belo sexo que Inuito tem con
corrido para a brilhantismo 
das noitadas realizadas na 
quadra da AABB.

E’ facil prever assim, o su 
cesso que está reservado á 
temporada do Esporte Clube 
do Recife que aqui disputará

ernambucano estreará saba 
do á noite ,enfrentando o fi- 
ve do Eíoart-a, vice-campeão 
da cidade. e cuja fibra á de 
tocl-cs conhecida. O quadre 
espartano será poriamo urn 
adversário, valoroso e capaz 
Je fazer valer .a grande clas
se do basquetebol natalense

Na sua segunda exibição 
segunda-feira á ncite, dia 4 
de abril, o Esporte terá como 
adversário o quadro do San
ta Cruz, campeão natalense 
de 48 e detentor ,realmente, 
do melher conjunto da cida
de.

Duas noitadas, portanto, de 
grande sensação para os fre
quentadores da quadra da 
AABB, que acolherá, sem du
vida, nos dias 2 e 4, duas as
sistências das maiores já vis
tas em nossa quadras.
AS PRELIMINARES

Consoante já informamos, 
as preliminares para a tem
porada do Esporte Clube do 
Recife constarão de um jogo 
de voleibol feminino e de 
uma partida dc basquetebol

Sabaiio á noite, duas equi
pes formadas' pela dedicac 
esportista Ceeilfu de Oliva

Clube de Recife, esperam o: 
seus -dirigentes a cooperação 
desta vez, do elemento femi

ra disputarão iníeresante jo- ; hino, cuja presença sera, me 
go de voleibol, foimar.do | gqvelmehte, fator.de maio

brilho e- çptusiusmõ.
A tui-ma'do basquete, qyt-

cem as denominações 
Esporte (visitantes) ,e J

Na preliminar dc segam! , i boi, terá passagem e hospe 
fcii o quadro de Aspirante: » dágem .por conta da Federá

viaja incorpofítda á do futjí

do Santa Cruz, campeão de 
bola ao cesto de 43, faru fren
te ao quinteto da AABB, nu
ma interessante disputa.

OS INGRESSOS, E UM APE 
LO AO BELO SEXO

Para a temporada pernam
bucana a FND estabeleceu cs 
seguintes preços para os in
gressos':

Cadeiras, dez cruzeiros; Ge 
ral, cinco cruzeiros; Senhoras 
e senhoritas, dois cruzeiros.

Cabe, aqui, entretanto, um 
apèlo ao elemento feminino. 
E’ que, até então, a FND vi
nha franqueando a entrada 
ao belo sexo. Mas consideran
do o vulto dc despesas assu 
midas pela Mentora para as 
duas exibições do Esporte

çãe. Os.basqueteboiistas r.u
bro-negros ficarão hospeda
dos no “Grande Hotel’’.

COMISSÃO DE RECEPÇA

Ficou designado para cor 
tituir a Comissão da Recef 
ção ã delegação visitante 
diretoria da FNB.' integrad 
pelos senhores Carlos Silv 
Antonio Lins; Manfredo M< 
reira, Irineu Martins e A 
clepiades de Oliveira.

PERMANENTES
A Federação Norte Ri 

grandcnSc de Basqueteb 
•torr- l jpublico que só teri 
efeito para a temporada < 
Esporte Clube do Recife 
permanentes de n° 14 a 2



Oaspediu-se. ontem Pedro Var
gas do publico natalense- - -
Impresrc^s da grande cantor sobre 

o Cm e-Teatío Ric Grande
Despediu-se ontem do publi

ca natalense o cantor mexica
no Pedro Vargas. que veio a 
í\a tal contratado pela Rádio 
Poti paia a realisação de uma 
temporada que incluiu a apre
sentação de tini show na '‘boi
te” do America e dois espeta 
eulos irradiados do cine-teauo 
Pio Grande.

O esoetaculo de ontem, que 
foi reaiisado ás 20,30 horas, 
agradou plenamente a todos os 
que compareceram àquela ca
sa de diversões.
IMPRESSÕES DE PEDRO

VARGAS
P®uco antes de des.pedir-Se 

do publico, Pedro Vargas teve 
oportunidade de referir-se ao 
tvne-teatro Rio Grande, que 
classificou comy uma das me
lhores casas de espetáculos j México.

existentes no Brasil. Ao final, 
no livro de impressões do cine
ma Pedro Varfas registrou o
seguinte: Encantado de haber 
conocido y atuado, en el mejor 
Teatro Cine dei ííordeste Del 
Brasil, Cinema Rio Grande los 
dias 29 y 30 de marzo de 1949.

ELOGIOS .V “BOITE" DO
AMERICA
Referiu se ainda Pedro Yar 

qas, em seu programa de des 
pedidas á Boite do America, 
class ficando aquele magnifico 
local de reuniões da sociedade 
natalense. como dos melhores 
e ras s distintos existentes no 
3rasd.

Hoje, pela manhã o grande 
cantor mexicano prosseguiu 
viagem devendo regressar ao

©IAFIO DE■ NATAL
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Fatos -Polidais J
Ter ia | ferido á  
foice o desafeto
Cena ,de sangue ontem 
pela manhã, na Ave- 

nidaf Circular
Colheu nossa reportagem, na 

manhã de hoie. .iunto ao Dele
gado do 6 o Distrito, no bairro 
das Rocas. pormenores sobre 
cena de sangue verificada on
tem, ás 10,30 horas, na avenida 
Circular. No entanto, as decla
rações que comemos foram 
prestadas pelo jovem Eraldo 
Dantas Cardoso, filho de Artur

cicio. Quanto aos motivos rela
tou-nos que foi, jumo com seu 
pai. tomar banho cia avenida 
Ciiculai. Aa chegarem proximos 
à 'um "boi” (pequena barraca 
pa.a venciagem de bebidas' seu 
pai entrou em forte discussão 
coio um veiho desconhecido e 
quando as ".coisas estavam pre
tas" ele interviu com outros 

não deixando que os

A m a n h ã  o  i n i c i o  d o s  t r a b a 
l h o s  n a  G a m a r a  M u n i c i p a l
A possível composição da mesa- Seria aceita a form u

la proposta pelo Paitido Social Progressista >j
A Camara Municipal de 

Natal imciará amanhã os 
trabalhos da sua primeira 
sessão legislativa do corrente 
ano. O Prefeito Silvio Pe- 
droza por ocasião da abertu
ra da sessão apresentará um 
relatorio completo das ativi
dades da municipalidade' ijH- 
talense no ano passado, com 
a respectiva prestação de 
contas.
’ Logo depois será efetuad- 

a eleição da mesa que dirigi
rá os trabalhos durante o 
corrente ano. A pesar oo Pai 
fido1 Social Democrático, ao 
que parece, ter concordado 
com a formula proposta pe
la UDN. isto é ,de cada par
tido disputar dois lugarqs na 
mesa e um ultimo para o 
PRP, ainda não foi solucio
nado o impasse quanto ac 
compromisso exigido pelos 
progressistas para que na 
Assembléia Estadual o PSD 
se comprometa de usar do 
mesmo sistema cie proporcio 
nalidade tanto para a UDN 
como para o PSP.

Se o par* ido m*ajorita*-io 
na Camara Estadual aceitar 
a exigência dos progressistas 
a mesa ficará assim consti
tuída. ao que tuao inaica: 
7residente: — Olavo Gaivãe

fPSP). Io Vice-presidente: — 
Gentil Ferreira (UDN). 2® 
Secretario: — Sebastião Mo
reira (PSP). 3o Secretario: 
— Severino Galváo (UDN) e 
4o Secretario: — Manuel Ro. 
drigues de Melo — (PRP). ,

Entretanto não sendo acei
ta a formula udenista nem o 
'■ompromisso por parte do 
PSD a mesa da camara será 
formada de elementos da an
tiga coligação, mais ou me
nos. com a seguinte constitui
ção: — Presidente: Olavo
Galvão. Io Vice: Gentil Per
eira. 2o Vice: Mãnuel Vilav 

de Melo. Io Secretario: Se
verino Galvão. 2o Secretario- 
Sebastião Moreira. 3o Secre
tario: Elizeu Leite e 4o Se. 
eretario: Amaro Magalhães.

Continuará na liderança da 
bancada progressista o ve
reador Santloval Vanderlej.

Está sendo esperado na 
tarde de hoie. nesta Capital,

o jornalista Cristovão Dan
tas, atual Secretario da Fede
ração d?s IndustEas e ele
mento 4e projeção nos circu- 
los industriais e comerciais 
de São Paulc.

Elemento ligauo aos Diá
rios . Associados, o jornalista 
Cristovão Dantas que já exer
ceu postos de direção na Em
presa á ainda brilhante co 
laborador dos jornais Asso
ciados da Capital paulista.

Pertencente *a urna das 
mais tradicionais famílias do 
Estado o sr. Cristovão Dan- 
tas já teve oportunidade 
tainbem de exercer variadas 
funções publicas dentre as 
quais a de deputado federal 
e de diretor da Imprensa 
Oficial.

O jornalista Cristovão Dan
tas que vem em visita a pes
soas de sua familia demora, 
rá alguns dias em Natal.

M ovim ento do Foro
O projmotor Boanerges 

Soares, no exercido da 2a e 
3a prumotoria, ofereceu ao 
Juiz Murilo Aranha, as se
guintes denuncias:

FURTO
»Contra Marra Amélia San

tana, por ter em dias de No
vembro do ano passado, sub- 
traido da residência de Al
berto Manso Maciel, onde 
era empregada, varias obje
tos. O Ministério Publico ba
seou a denuncia no art. liá 
do Codigo Penal. 
DESFALQUE

— Contra Afrodisio Varela

Cardoso que vem sendo acusa- j banhistas 
do de ter desferido forte golpe .mesmos entrasae.m. ur- ç Juta cor- 
rie foice aa cabeça de um ve- po.al. Passados alguns momen- 
lho desconhecido.

Disse-nos "Ereldo Dantas Car
doso, qúe sõ api eseiuai-a hoje 
naquela Delegacia, hão saber o 
paradeiro • de "seu pai, que em 
seguida a Juta havia tiesapare-

PASSOS , „ 
PERDIDOS
(De um observador * social)

Estão os jornais cada vez 
ínais chAòs-de noticias re
ferentes ao movimento co
munista mundial. Depois de 
muito tempo tudo aquiio que 
foi feito no escuro, na cala
da da noite, nos cuidados das 
conspirofar-s, começou, pela 
força da circunstancia, a apa 
reeer á lu2 do dia. Por mais 
que o comunismo vestisse dis 
farees. foi facil a identifica
ção. E hoje ele está ai. sem 
unascara. tal qual ele é, co
mo sua arrugancia; sua au- 
dacia e sua brutal desumani
dade. O comunismo nem mais 
se reveste tias características 
de ufna doutrina revolucio
naria. Ele e hoje um plano 
imperialista em marcha. o 
prosseguí nUnto em outras 
mãos, das tentativas fracassa
das de Hitler- e Mussoiini. A 
Rússia que se movimenta com 
o- seus paises sateíites. é u- 
ma nação armada que quer 
òesarticulaf com seus gwipes 
de força e'íie audacía. a todas 
as conquistas do Ocidente. 
Na Hungria, eia provoca, com 
um cinismo incomparável. a 
consciência religiosa do .mun
do. Na China e na Grécia, ela 
urovoca e anima a guentaci- 

' vil. N* França e na Italia 
prevalecendo- se dás liberda
des constitucionais, tenta so
lapar todqs os esforços de

Festa sábado na 
"boite’* qo 
America

S e g u n d a  s e m a n a  
d e  H i g i e n e  d e n t a l

tos e depois tomaram mats umas 
•• chamüdas do aguardente", foi 
Eraldo Dantas tomar banho, en
quanto o sei; pai, Artur Carcio- 
.so continuava proximo ao 
“ boi” . Devido a distancia era . . .  , . _ .,
que >e encontrava. não poderá 9*w.b.e do canu.teao oer-
assiStír ou ouvir o que discuti-

A diretoria' do America re
solveu programar para a noi
te de sábado próximo, mais 
um, jantar lansante em horoe- 
iiasrem á delegação do Esporte

am, porem percebeu que os 
do.s “ desafetos” gesticulavam 
bastante. Antes de sair d’água 
vira seu pai" ser atingido com 
um forte murro no rosto. Apro
veitando ' a geral surpreza pela 
rapidez de "ação” , o velhote 
correu para a- barraca, onde 
encouirou um afiada foice, de 
covter peixe e com a qual in
vestiu contia Artur. Este, li- 
viando-se do primeiro golpe.. 
consegue agarra-se com o ve- 
Ihote. O corpo a corpo demo
rou poucos minutos, tendo Ar
tur conseguido desvencilhar-se 
do desconhecido, sacudindo-o a 
distancia. Com a queda — adi- 
antou-nos ainda Eraldo — o ve
lhote feriu a cabeça, ficando al
guns momentos deitado, sem 
sentidos.

Estas declarações, foram pres
tadas pelo filho do acusado — 
No entanto, surgem Vumores de 

* ter sido o velho atingido * pela 
foice, o que até a manhã de ho
je não podemos apurar com se
gurança. devido não ter sido a- 
preaentaria queixa à policia. 
Mas. com a apresentação de 
Eraldo Dantas, breve o Tenep- 
le Epitaeio Maciel elucidará o 
ocorrido de ontem, lia avenida 
Circular.
INICIADO HOJE O INQUÉ

RITO SOBRE O INCÊNDIO i 
DO BONDE N° 7
Fo’ iniciado hoje, pelo Dele

gado Me'ra Lima. do 2o Dis 
trito, o inquérito para apurar 

| as cousas do incêndio do bon
de n° 7, da Cia. Força e Luz. 
verificado na manhã de saba- 
do ultimo.

Declarou-nos Meira Lima 
aue seriam ouvidos, hoje, o mo

nanibueano de 1949 e que aauí 
virá disputar uma partida de 
futebol com o campeão nata- 
k ^ e . A festa está despertan 
do grande interesse em todo» 
os círculos sociais da cidade <» 
p.s mesas já poderão ser resev- 
vade.s, a \iavtiv de boje ao m e
ço de CrS 20,00. na Confeita
ria Iielvétea.

Prosseguem' os trabalhos da 
SegutÁa Semana de Higiene 
Mental, organizada e promovi
da pelo Departamento Dioce
sano de Defesa da Fé e da Mo
ral, com a cooperação da So
ciedade de Assistência a Psi- 
copatas.

Executando o programa tra
çado foram feitas preleções 
ontem no Colégio Estadual, sec. 
ção masculina, pelo conego 
José Adelino, na Escola Do
mestica, pelo padre Eugênio 
Sales e na Radio Poti, pelo dr. 
Ricardi» Barreto.

Hoje continuam os trabalhos 
com o seguinte programa:

Numero avulso 
Cr$ 0,80

reconstrução, na zona sovie- i torneiro, o condutor e o fiscal 
lica da Alemanha, realiza es- j que trabalhavam no veiculo, 
petacularmente grandes des-1 quando do ocorrido, 
locarmento Ce forcus ao mes- ■ . _
mo tempo que anuncia ma. 
nooras submarinas e aéreas 
combinadas , no Baltico. E por 
fim., quer a todo custo. im- 
pedir a, restauração eurooeia 
pela aplicação do Plano Mar
shall. Anunciado o pacto do 
Atdantico. que revel-'' a dlSoo 
sição unanime dos Ocidentes 
de Preservar, q, paz re- ce a 
Unjão Soviética, porque ela 
quer evideate-mente oue o 
mundo atqal não viva em 
paz. Infelizroeqte não haverá 
outfa solução, narn Di-eserva- 
la, de que ume atitude enér
gica das naeóes ocidentais 
não mais cedendo a política 
do fato consumado, oue • a 
Russja exploda com t"n<n de
sembaraço. E mais ainda, E’ 
preciso oue es, crimes contrá 
a .humanidpde iseis” ’ todos 
dertnnciadifê. I r o u »  
m vida hurnanf sp’ a oreserva- 

' da, pp e
t-.,n iiher%ife■‘4Í-que íkíánrse 
do«mçoraliív*-esSa. Rtiweja im.1» 
liclista e tirnrico. dos tribu
nais far«tnú-.< dos úauitíos de 
ehncotitfafljBB, do trabalho for 
■ ads

Academia Nor- 
te-riogranden- 
se de Letras

Em sessão ordinaria reune- 
se hoje. ás 19.30, no Instituto 
Historico, sob a presidência 
do sr Paulo de Viveiros, a 
Academia Norte-Riograndense 
de Letras, que tem vários as
suntos interessantes a tratar, 
inelus ve o referente ao seu re
gimento interno.

Procissão do Senhor 
dos Martírios
EXPEDIENTE DAS HEP AR
TLÇõLS ESTADUAIS, SO’

PELA MANHA
Realiza-se amanhã ás 16 e 

30 horas, saindo da Igreja de 
N. S. do Rosário. «  procisão 
do Bom Jesus dos Martírios, 
patrocinada pela Veneralvei 
irmandade do Senhor dos 
Passos.

Sob o Palio irão os Rvrno». 
Pároco Mons. Alves Imndim, 
Padre Mario Da masco ao e o 
Capelão da Irmandade. Pa
dre Benedito Alves toéando 
a musica da Policia Militar, 
durante o seguinte itinerário: 
Praça Don Vital, Fvaça An
dré de Albuquerque. Ruas 
Santo Antonio, General Os*-- ■ 
rio, Gonçalves Ledo, João 
Pessoa. Pruicesa Isabel. Ulis
ses Caldas. Vigário Bartok- 
meu, Praca João Maria Rua 
da Conceição, Praça Sete de 
Setembro, R,ua üi.ases *_.i,uu- 
e Praça Don Vital, recolhen
do-se á Igreja

A Diretoria da Irmandade 
do Senhor dos Passos esoera 
a finesa dos srs. comercian
tes da Rua Ulisseá Caldas, 
fecharem ás suas portas, nor 
ocasião da,passagem do cres- 
tito religioso, naquela Rua.

O Exmo. Sr. Governa-lor 
do Estado, por excessiva bon
dade, determinou que o ex
pediente das repartições es- 
aduais e municipais, foSse 

pela manhã a exerryrlo dos 
sabados, concorrendo assim 
qare que a ■procissão temia'o 
maior acompanhamento e 
bfillrantismo

Os Irmãos devem tomar 
opa. na sede social, ás 15.30 
horas, quando serão designa
dos os que vão conduzir o 
Palio. Andór e Pendão.

A Asociação de Nossa Se
nhora das Dores, tendo a 
frente a , sua dig ia Presiden
te, Senhorinha laiá Medeiros, 
tomará parte na procissão de 
amanhã.

A cerimônia do “ beija”, irá
sté ás 21 horas.

A's 9,30 palestra do padre 
Eugênio Sales na Escola de 
Serviço Soçial. A'| 10 horas 
palestra do dr. Ewerton Cor- 
tez no Colégio da Conceição. 
A’s 19 horas, palestra do dr. 
Oto Guerra, ,:a Radio, Poti.

Para amanhã são as seguin
tes as atividades da Semana 
de Higiene Mental:

A’s 9,80, no Colégio Santo 
Antonio, palestra do prof. Hé
lio Galvão. A's 19,30, na Es
cola Técnica de Comercio, pa 
lestra do prof. Boanerges Soa 
res. A’s 19.00, pelo microfo
ne da Radio Poti. conferência 
do padre Pereira Neto.

Retirado os destroços 
do bonde incendiado

Transito restabelecido na 
praça Augusto Severo

Con: a presença do juiz Ar- cal. restabelecendo assim o
;ialdo Neto. foi realizada na 
manhã de ontem a vistoria “ ad 
perpetuam rei memoriam" no 
esqueleto que restou, na praça 
Augusto Severo, do bonde in
cendiado. no sábado ult*uio. 
Em seguida, foi retirado do lo-

Avant=premiere de 
“ Entre o Amor e o 
Pecado” para a 

imprensa
Será exibido amanhã no 

Cine São Luiz, em “âvant- 
premiere” dedicada a impren 
sa e ao radio o filmé “ Entra 
o amor e o pecado" conside
rado como a maior prdução 
da Fox em 1948. Trata-se de 
uma pelicula em tecnicolor 
que focaliza a vida da Ingla
terra no reinado de Carlos II 
e a vid-a de uma mulher cu
ja capacidade de amar ele- 
vou-a aos mais altos cumes 
da nobreza.

A hora d» sessão esoeeial 
será comunicada ás redações 
e não sera permitida a entra
da de pessoas que não perten 
çam a nossa imprensa falada 
e escrita.

transito, aquele montão de fer
ros retorcidos pela aião do fo-

D R . J A C O B  V O L F S O N
(Circo de Aperfeiçoamento n# Arrentin») 

OLHOS. OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
OPERAÇÕES E TRATAMENTOS 

C o m lto r to : Pf*c* J o io  Msria, n.® R4 — fone: 1111 
Con«ili*«- — D«» 15 é» 17 hor»*

Na Delegacia do 2° Distrito 
Policial foram tanr.bem exami
nadas pelos peritos as latas 
metalicas que continham os fil
mes consignados ao Cine Rex, 
películas que foram totalmente . 
destruídas pelo incêndio do 
elétrico. í

Realizaram a pericia os en- j 
geaheiros, Noia Voiízon,' pela . 
Cia. Forca e Luz. Carlos Ca- ' 
bral. pelo Cine Rex, e Gentil j 
Feireira de Souza, como de 
i-enjpatador.

Em Natal a'de- 
damadoraJAari- 
lita Pozzolí |  i
Recital no proximo 
dia 8 de abril, no 
“ Carlos Gomes” ’

Encontra s° nerta canital n 
artista patrícia Marilita Pozzo- 
!i. consiueraua a irlais biassiei- 
ra das deblamadoras nacionais 
n qual, numa tournée artistica. 
ve.n percorrendo todos os Es
tados do Brasil, tendo alcan
çado sempre exi;o completo 
um seus recitais.

Nesta cap tal, a eximia d®- 
clamadora fará realizar um re
atai no próximo dia 8 de abril. 

i:q Teatro Carlos Gonres, para 
o auai 1oi elaborado um exten
so programa, de onde se sobres 
• t.em “ O Corvo” , de Edgard 
Poe. numa magnífica tradução 
<L Gondi.n da Fon-eca. “ Poe 
ma <ia Mulher Sozi lha”, de 
Maria Eugênio Celso, além de 
admiráveis páginas de 01eg8: 
rio Máriano Vicente de Car 
vaiho. Renato Caldas. Catulo 
da Paixãn Cearense e outros

Além de admirável declama 
doi a. a sra. Marilita Pozzoli 
é autora de delicadas produ 
cões muitas das quais fazem 
parte de seu programa, tendo 
recebíao grandes aplausos em 
outros Estados. “ Novena” . 
“ Dentro da Noite” , “ Quadros 
Noturnos” e "Sairbn”

Pleiteia con
cordata para 
pagamento 
integral

Firmado pelos advogado 
João Maria Furtado e Lauro 
Pinto, deu entrada em juízo um 
requerimento de concordata 
preventiva em favor de Altino 
Luejes de Figueiredo, estabe
lecido com ramo de estivas, ee 
reais e tone fação de café, á 
rua Ferreira Chaves 137.

As dividas passivas soben, 
a CrS 693.510,60, sendo o ati
vo de igual irontante. Prop.e- 
se o requerente liou dar inte
gralmente seus débitos em 
quatro prestações semestrais.

O requerimento foi distribuí
do ao juiz Arnaldo Neto. cor
rendo o feito pelo 5° Cartório.

Numero avulso
í j í  0,80

Dr. Genaro Florio
Clinica Médica do e da criança 

Doenças de senhoras 
Partos — Perturbações da Gra
videz — tratamento das varizes 

— Ondas Curtas — 
Eletrocoajfulação 

l Consultorio.e residência: 
Avenida Rio Branco, "67 

Fone: 2417
Horário: 13.36 horas, em diante

Finalmente CLIPPER veiu resolver o pro
blema dos que ganham pouco e PRECISAM 

possuir um rádio em sua casa.

1

Radio garantidos, de alta 
classe, por prestações 

desde

170
C
R
U

'  l
I
R
O

• s

ch

r u i m i  rmRÁD IO

Esperado em 
■Natal o jornalis
ta Christovão 
Dantas
Elemento de desta= 
que nos Diários As 
socÍL-dos de S. Pa'Io

Em avião da Panair chegou 
esta tarde a Natal, o jornans- 
ta CrisioVam Bezerra Danuis, 

— diretor de Publicidade da Se
cretaria da Agricultura do Es
tado de São Paulo, e elemento 
destacado dos Diários Asso
ciados na capital* paulista.

O ilustre conterrâneo acha
va-se ausente ha muitos anos 
desempenhando funções impor
tantes relacionadas com a in- 
tensa vida economica do pais 
no setor paulista.

Neste Esta o jornalista Cris- 
tovam Dantas exerceu elevados 
cargos administrativos, como 
os de Secretario Geral e Dire
tor da Imprensa Oficial, tendo 
sido um dos nossos represen
tantes na Camara Federal.

Sua demora em Natal será 
de poucos dias, em visita á sua 
veneranda genitora, viuva dr. 
Manoel Dantas e demais pes
soas da familia. achando-se 
hospèdado na res denc-ia de sua 
irmã, d. Beatriz Dantas, na 
Avenida Nilo Peçanha.

PED õ O Z A . IRMÃO & CM . LT0 A .
RUA CORONEL BONIFÁCIO, 194

IIK!

Pacheco, por ter em dias de 
Outubro do ano passado, des
viado dos cofres da Prefeitu- • 
ra Municipal, CrS 118134,50.
A denuncia tem como base o 
art. 312 dq Codigo Penal.

ROUBO

| — Contra Pedrp Antonio 
dos- Santos, vulgo “Doidelo". 
como incurso nas penas do 
art. 155 do Codigo Penal, por
Ler cerca de 8 horas do dia 
23 de Fevereiro do corrente 
ano, subtraido da residência 
do sr. Albino Borges certos 
objetos.

RECEPTAÇÃO

— Contra Isidoro de Sou
za, Antonio Vitorino de Quei
roz, Aprigio Pereira da Cos
ta. José Felipe Sobrinho. Se
verino Antunes Pereira, co
mo incursos nas penas do 
art. 180 do Codigo Penal em 
vigor, por terem- em dias de 
Outubro do ano passado, 
comprado varias mercadorias 
furtadas.

COLISÃO

— Contia João BatisfaNfi- 
Iho, como incurso nas penás 
do art. 129 §$ 6° e 7o. por tok 
cerca de 2 horas do dia 1 ° 
do corrente, guiando um car
ro em contra mão, na pista, 
abalroado com um outro Ford 
causando na pessoa de Otá
vio Evarjsto de Vasconcelos 
ferimentos graves.

ESTUPRO
— Contra Evaristo Siquei

ra Filho, como incurso nas 
penas do art. 213 por ter em 
Farnamirim, em dias de ju
nho do ano passado .estupra
do u'a menor.

O Promotor Boanerges 
Soares .ainda ofereceu as s». 
guintes denuncias ao juiz Ar 
naldo Neto:

APROPRIAÇÃO
INDÉBITA

— Contra Abel Vieira Ba
tista, por ter ás 8.30 horas 
do dia 2 de fevereiro, furta- 
to das imediações do Cine 
Rex. um jeep pertencente ao 
Exercito, como incurso na? 
:enas do art. 155 do Codigc

" Penal.

ESPANCAMENTO

_  Contra Francisco Arau- 
o. acusado nas penas do art. 
129, por ter no dia 8 de Dc- 
;embro do ano passado, es- 
oancádo em Parnamirim Ce- 
71ia Mesquita dos Santos e 
Francisca Maria da Concei
ção

O Promòtor Boanerges' 
Soares ainda ofereceu os se
guintes pareceres:

APELOU

— Em longas* razões de- 
-nonsfrou ao Tribunal de Jus 
tiça que o acusado Renato 
Sàntiago Magalhães, devia 
ser condenado. Alega SS. que 
a pena pedida é a de muita 
que varia entre Crí 200.00 a 
CrS 2.000,00, cabendo a Corte 
le Justiça arbitrar referida 
nulía dentro dos limites pre- 
istos. levando em considera- 
ão.as circunstancias atenu- 
r^es e agravantes que mili- 
am cni favor ou contra o <i-

cusado.

QUER NOVA VISTA
_ No pedido de liberdade

oroviscria e na suspensão da 
fiança de Severino Eugênio 
de Araújo, opinou o referido 
promotor que o escrivão di>- 
sesse qual a caução a ser de
positada a titulo de custas, 
conforme consta da portaria 
do Dr. Juiz, protestando por 
nova vista.

; J "  • ;
INVENTARIO

__ Disse concordar com o
calculo feito no inventario em 
que figura como inventarian- 
te Francisca Estelita da Cu- 
nhá Marinho e inventariado 
José Marinho Cesar.

d e v e  p r o s s e g u ir  a
AÇÃO

— Na queixa apresentada 
nor Pedro Firmino da Silva, 
contra o Ten. Cel. Joaquim 
Teixeira de Moura, opinou © 
referido promotor pelo pros
seguimento da ação conforme 
determinou o Tribunal de 
Justiça.

CITEM SE AS 
TESTEMUNHAS _____

—Nò processo em que fi 
guram como réus* Rubens 
Suf i no dos. Santos e Antonio 
Senicio de Medeiros, opinou 
o referido Orgão do Minis
tério Publico pela renovação 
das diligencias no sentido de 
serem citadas as testemunhas.

— No mesmo sentido opi
nou no processo em que fi- 
gqram comb réus João Pi
menta e Manuel Didi.

| Ouçam ZYB-5 j 
Radio;


