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de Geraldo 

&lansenhor MFLLO LULA 

A conhecida e benemérita Escola Industrial. Dom Bl'sco de Niterói , 
vem prestando, dia a dia, os mais relevantes .:erviços ao Brasil, com a 
publicação de livros magníficos sôbre os mais variados e interessantes • 
assuntos . 

Quem acompanha o movimento , o trabalho fecundo, a competência 
a seriedade, a organização c o esfôrço da Escola 
Industrial Dom Bosc:> não pode deixar de aplaudir, 
com entusiasmo crescente e mais viva simpatia, os 
seus criteriosos e digno:; dh·igentes, pelo bem 
imenso feito à nossa terra e à nossa gente com a 
disseminação de livros, revistas, almanaques e 

opúsculos de orientação segura e cristã. 
A Escola Industrial Dom Bosco de Niterói es

tá de parabens. 
• De suas oficinas tem saido trabalhos de valor. 

Religião, ciência, história, crítica, sociologiu. uteratura, artes, ro-
1lllances, biografias, etc. 

Agora mesmo acaba de ser dado à publicidadt um excelente livro 
sob titulo - DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO, da au
toria do sr. Geraldo Bezerra de Menezes, um dos mais fúlgidos espíritos 
da nova geração. São conferências e discursos da maior atualidade, 
ventilados com brilho e segurança, num estilo que seduz e interessa vi-

, vumente o leitor. 
Os comentários sobre as enc1clicas sociais dos Papas prendem a 

atenção pela doutrina e elegância do autor dos HOMENS E IDÉIAS À 

LUZ DA FÉ. 
O sr. Geraldo Bezerra estuda, com nobre paixão e seriedade, a dou

trina social da Igreja, e sabe claramente que a questão SIJC.íal é, no fun
do, uma q11estão moral e religiosa. 

A Igreja proclama, dia a dia, a dignidade da pessoa humana, o pri-
mado de Espírito e quer a harmonia entre as classes . · 

A propósito da Rerum Novarum é bom lembrar um fato autêntico \ 
sôbre Leão XIII. Como se sabe, a eacíclica teve grande repercussão em 
~das as nações. E classes conservadoras ficaram m~ito alarmadas. 
Uma comissão de grandes industriais frant'eses foi a Leão XIII. Pedi
ram-lhe que abrandasse wn pouco a encíclica, fazendo outra que mar
casse de maneíra mais conciliatória a posição da Igreja. 

- A encíclica veio ferir muito fortemente o agonizante estado p 
coisas em que estamos vivendo - disse o porta-v~z da delegação. 

- O sephor disse que o atual regime econômico está agoniz 
perguntou o Papa . 

- Sim, Santidade, respondeu o industrial. 
O Papa então fez um gesto e apontou para um cruciiixo que estava 

na frente : Aí está o único AGONIZ~TE com quem a Igreja tem com
promissos. 

Defender, com ardor e persistência, o5 dir~?itos e devere11 mútuos en
tre patrões e operários. Somos todos cn~dos à im&gem e semelhança 
de Deus. Ver no trabalhador um írmão, um nosso ~e!T'.elbante, 

O sr. Geraldo Bezerra deu-nos um pequenc-gra'lde liv ~to e 
poucas páginas, páginas luminosas que, IJUma síntese Jdm1rável,' elevam 
o coração e() espíritp aos._ma~ #l~s~~j!D.Je!.os ~e. ~shça e CarW.de. 
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JOSÉ NiEGELE , ela Lcaderni a Hitc roi ense ele L~ 
tras , Diretor cl2 FuEdc-ção Olivc:ür2" Viana, do Consel ho Est2.du-

2l de Cultura elo Estac~c do Rio d.::: J2.n2iro : 

nprcponho a ccnsig112.çao CJ~ ata de voto de. 

l ouvor- ao ilustre e prez2c~o cor:1p2nheiro Ec-:.:mo Rodriguos LuttGJ: 

bach pelo lenç <;.J -:Jnto c.lo livro GereJ_dq Dezorr2. cl3 Nen e zes - Ho 

Fe, ' " t l L . .0 al ' . l ocm clG .§. Lncs o o Gl r~ o , crJ que:; J.OC"' iza, c om r<ro orl h élll 

tismo , o.. figura e a obra dc; sc;u amado Hestre , de quG;:n já ha

via an<:üis adc 2 viela univcrsit2ria, 2.tr2..vés de publice.çao elo 
" Centro Lcadmi:i c o Evêristo dn. V.::;iga , em 1 960 . 

Ncs 11 2 ) 6ginn.s deste. obre de fino le.vo r ar

ti sti co , o ConsGlhei r o e 1·.c 2cleuico :2:;,:"':Lio Hodrigue s Lutte r bach 

r eprccluz o q L1.e esc r eve ran criticos literários , autoride.cles e 

clesi &sticas , brasileiros e ostro.ngeiros , sobro c t8lentc , o.. 

cultura, a fc;nnaçao r eligiosa. e a ir:1pressiom:-nte figur2. hum2.-
" na do Professor , lhnistro, . co.c~emico e escritor , . nosso GX - COJ2. 

" :e<mheiro GGrcldo Eontcclonic BozGrr2. cl.e Henczes . 

J, obr a n;o rcveln openr.s o t alente e a cul ty 

ra do auto r , rn as , princi.rl2J.r10nt ;3, sue gratidc:o e sGu r e c GnhG 

ciE1Gnto paro. cor:1 o Ivl.:;strG e c:x;ü g o c1e to ::.-:.C'..s as hor2 s ele quern 

sempre r ecebeu s2.biRs liçÕes, eXG!-:•pl us n c:-gnificos e c c:; stinae 

o c2.rinho verc~acleirm:~ ente _pc.t o rm:üsn (SaJ.a elas SGssÕcs , •.••• 

1 2-VII - 7 2) . 



José Herdy Garchet, da Academia Campista de Letras: 
Li o folheto tão logo me chegou. Convidava-me a dedicatória: "Ao Gar

chet, colega e amigo, cordialmente". Promanavam as expressões do grande 
Presidente do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, pessoa que eu vira ali
sar os bancos acadêmicos e cuja ascenção na vida pública se fez luminosa por 
todos os títulos. Minha impressão final foi do mais puro encantamento. Hou
ve-se você com a mestria literária que todos lhe reconhecemos. Soube-me par
ticularmente a mor do assunto versado porque diz respeito à história de Cam
pos, gleba que admiro, berço dos meus filhos e que em boa hora elegi para 
centro de minhas atividades profissionais. Dela disse você muito bem: "possui 
uma tradição de alta cultura e bom gosto intelectual, que os seus filhos não 
repudiam, antes dignificam". A instância de amigos, candidatei-me, faz anos, 
a uma cadeira da Academia de Letras local e cá estou a dar-me também aos 
gratos labores literários, numa roda cultfssima, cuja última brilhante aquisição 
foi o Dezembargador Côrtes Júnior, membro antigo da sua conspícua Acade
mia Fluminense. Somos, a bem dizer, irmãos no sacerdócio das letras (Cam
pos, 3-IV-1949). 
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Prof. Dr. Horácio Pacheco, presidente da Academia Niteroiense 
de Letras e Secretário Municipal de Educaç~o e Cultura de Niterói: 

Obrigado pelo exemplar do discurso com que o Figueiredo Alves 
o recebeu no Cenáculo. Um belo e intocável retrato (Niterói, 
13-9-1984). 



onsenhor JOÃO DE BARR03 U~BOA, Cura da Cat~~ral de Cam~o~~ R~ 
'Li o primoroso estudo stbre ~a ' U1fW.idade .da fessoa Humana*. 

Como os de~tais de Geraldo Bezerra de Menezes, ~ digno de acmira• 
ção. O t'~abalho está bem dividido . Los seus c~rítuloa , destaco t 
"0 Cristianis"llo e a noção de pessoa", es~l~ndido; ''Liberdade e 
responBabili<'i.ade" , magnífico; "Filia"ão dívjna" , incomparó.vel; 
11Auttntico sentido da fraternidade" , otimo..( . E sublime a parte 
consagrad~. à "Jigrido.de pessoal da mulher" . Em ~urna, tudo adm::rft
vel, fruto de u.mn .int .... ligrncia a:!'guta, escl a.rf:ci da f-' crj fltí!, cu 
i! everia servj.r de exem}JlO a tantos apavonados de meia citmcia•(c-LV,...1"t '"'4 

~.) 46-40--1965"). 

-
Monsen.~or' JO&O DE BARROS UCHOA, Vigár io=Geral da Dioce= 

~e de Campos·, ex=Assistente da Federaçao da~ Congregaçtses Ma..-· 
rianas da Arquidiocese de Niterói: 

O livro do Ministro Geraldo Bezerr a de Menezes Q Com11= 
nismp = Critic~ poutrin~riª' em }ao ed~ç~~'~-~.maT~vilhoso~ 
digno de ser lido e meditado { Campog, ,~. 

\ 10 - ,.(0 -1q'1f0)., 
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~xmo. Sr. ~in i stro • Geraldo 
Sr. ~residente da Legião 
Sre. Legionarios. 

w Be?erra de ~enezes ... /) -do ~l agrado <r;.orrç8.0 

f. 

de Jesus 

,......~ 

~ra meu ardente desejo'óBSsistir 
U'vir a palavra quente,cgeia de 
do Sr. inistro Geral~o ~e7erra 

a réunião de hoje. 
unc'ão e substancial 
é·~m go?o , uma feli -

I - ·• 
dade· e receber uma. ilutrA.çaQ. 

I 

A obediencia,porem, me ord?na .. sub~titu1r1 o meu supe-
rdlor, e, por i sso

1 
fiquei I'Q..:!~L naq .s6 ce ouvi :r; com 

encanto a palavra vibrante do orador desta manhã,como 
ta"nbe:n. de explicar a intenção deste mez. aos queridos 
legionarios,em cuja companhia me sinto feliz,porque 
o apostolc.;.do dos homens me _mpolga.. 

AÍ f~~a o meu lidimo representant~ o ~evdmo.Sr Padre , 
Fernado,que, como meu dedicado coadjutor, me substitu~ra. 

~ueira/portanto;o Exmo. PrePide~te da.Federaçãp na-. 
cional e da Diocesana dos marianos me perdoar a ausen

cia a: reuniã~ que va ter como patrono S. Exiaonosso 
grand~ lider,que prega com a pªlavra e com o e~~emplO-,. 

uim com o e:..emplo ,poie, é pai~ modelo, eàucadÔr ~ari
to,jurista de obras publicadaso O seu ultimo trabalho: 
" Dout"ina Social e Direi to do Trabalho ''e'em recebido os 
mais inau peitos el~g~os,vindos do norte e do sul •. 

Be~ documentado deve f6~~rar em todas as Bibliotecas, 
limpas e ãignas,pois ~ 1uz das Snciclica~ dos Santos 

Padre ..... vaeou- ua Exia. o seu magnÍiico tr& ':.alho exgo
tando. uor as;:;im dizer.1 o azsunto. ~'que ua Exla. é .~-... , ~ I 

naa eó um -estudioso <!a m"~~,.eria,com tambem mestrE: au-
... I ~ ~ t . ~· '" ,,... ... tentico d<t "':c.-~ , q•.t:. se dedicou com alma,coraçao e 
int·eligencia. 
E"l"tUd8.rido a ] _ _ l.m. 1~~- n·; do Papa dos Opertrio s..Leão ':111 -
r . t . d l 'l. -~, .... 1.:: 1':. car a e urr:a. ver s..etl~ap::.:.fO-:_!ia-carta _?a li b-rda~e pa-..A-

o/ os e .. cravos -como t=L9.S~dr_§.ge!2_imo !·T!Q,~Ua xia.nos da as r ~,u.__ 
}i~ belas licê ~lu~trando o nosso espirito dos m~is su- . 

blir:l'9'". ""l'lS~ .• ~ 'ntoS ,deixando translU7ir das magn{fiCR~ r4tr.,~1 
cio s: uy·1ições que orguJ.l'ttm os sudi tos daqueles .;:-ades . ' 
Ponti f~ ces, C"Ue brilhao no céu da .:grej R, como estrel~.s 

de prime:ra granreva. r . 

Aos q:/er· ·'os le:.,.iõo;n?.os peço para o Sr. t.11nJ.St.i'O 

urts calo!"') ·'l~ ~?"l.ln n s, como auré~.clA. a int;ir ·a s'.t""i. fro '1-

te d: L_d~r C" "t.ollco, exemp~o, de ai ,de amigo e de pat:::-iot· • 
~ fi},. ,-7 :_... ~ J." É ./- ,_ tf J ,.-YP't-/'f}~-1 itr,/ > -,.., . 

~ ·""'
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Monsenhor Melo Lula 11 Academia 
Nlterolense de Letras 

Dite: uno do ecaclindco Maca rio' Piconfo 
lloD.Milbor Melo Lula: lavra repleta 4e rt, a YOift- pala
Determinou-me a Academia YOe vra 1~ ·4e esperança, a ~ 

recebelll8 ao chegardes t. aua porta. palavra manto 4e caridade. 
transmitindo-voe a •udaçlo · aml- Hê. · 
~ ~~~éles que, nos banquetea do bom ~~~:f.t.• ~~=~':!r~S: : s.f • aqui se regalam das boas YOeea pena envelheceu na luta l:ecutat contra o mal e contra 08 fmptoe 
tal to que outro. t. torça de ll Dlo combateste• em v&o· .. 0 

en que n&o tenho, aoe lm- fmpfo duapareclml como ',. 
~utsoe~e oratória que rne falta, tem,estlllk que paaa11: 'IIIU 0 ~ 
boel• •• r~rfla rom ~~avr~~a mala to 11erl como um .(utaelamento eter-

-· ~~· 1'&1!811 ma... puras. com no" PrC1W bf 10 sa 
pensament01 maiA n!tldos enal- ~ r · 08

• . • • .._ ~ 
tecendo-voe u vlrtudea do cora- Andastes pelo norte, ·.118reorree-
ção e o brilho da tntellgencta tes o sul, acabala entre nós. sem 
num dlaeurso que a todos encan: 1e afastar um dta da sublime mia. 
t&IJ8e e que, por Isso mesmo, de IIAo que tomaste~ : a mlaiiAo do bem. 
todos só me~eeeasP aplaUIOI ee- convicto ontem, hoJe · e sempre da 
rlá um hino a glorltleaçlÕ dos llçlo da SAo Paulo: "N4o te def-
1'01101 predicados. zea vencer do ti&IÜ, ma tlellee o 
~ também acreditai que fot mal com o bem". 

eom aatlltaç.l<i, com tmenaa •- O 110110 D. Joaé, em ma11 ele 
tlafaçl.o. com mftnlta aatlafaç&o uma oi)OJ1unldade 4eatacou a 
que acatei a ordem .. mln• dlrlgl.: vossa leãldácle eatóitea e o vouo 
da e, ainda mala. que foi com JU- deltemor erlat&o. "COntinua ~ 
btlo Intenso na alma. alvoroçada publlcaç&o ele muito mel'lto" -
de tamanha honra, que voa vt eaoreveu 61e no preticlo do và.o 
aproztmar-voa de noesa caaa. E' livro VGCU d4 Plbcoa l&lclo a lq .. 
que sempre andei yerto do 1'0810 me em 11180 - "a revel~ clCI 
eoraçlo. E' que fu sempre seno Jornal~& lnctalvo e claro um du 
Obediente das V08IIIUI diretrizes bledade e ·ardente de f6 C'llj& .,;. 
erllltles. ll' que me tornei, logo vos blçlo untea 6 o reino clé Detll pe. 
eonheel, e me mantive Hm'Drll la aubmlado ele ~ • fDtell
,.01110 admirador fernroso . Em genclas ao J!lniDpJho de lfOIIO 
:mome11toe trlatea da vlda, - quem Senhor". 
• ~o teve ? quem oa .. - ... t•-' ? - e eu 01 tive V08 0 l&llela bul- llutto eu poclel'la hoje aqui dl-
-ruet em livro VOIIO e nas vo · ~M ur da ~ pereonlllldade e llo 
palavras o coDforto que n&o · ia- que teDdea reallllado." Belembra
Jhuu. rla a voeaa menlatoe na terra ·• 

Sola um magnlf!co eeerltor e que nueeatell, l'&riJM : do. lfór&e, 
801& um homem bom. lfa modee- a 16 de JUlhO ele 1888. Nula • I 
tla da YOII!Ia Ylda. Dlo calcula!A = ..,._ ,.., _ _,..,LW. .0.... a. 
• DOme IIQII ... ...,d... Sola um Lula e -..o ldallDa d& Bo
~ande e proeedeta .:omo um pe- cha Lula. Diria .. Cio .~ 
-ruenlno. A VOM& batina. nova exemplar que tc:iMM • . l'alal1a d.a 
f111e •Ja. lldlPft )lllrWOe velha. ~ 00~~~· _.. 
:tnnguem mala eJ.m.nJ-. nlnguem ~- . ._ ·~· 
mall humilde: httmUde 110 falar J~utm. • · • -
humUde no andar, humUcle no m...,.o b11J10 44J . a 
escrever. llelo Lula e um nome YOll& g:-•.,. pela ~ eapr. 
Z vóa YOI apresen~ta Ul tocSà l'ltul SeíiUD6ilo do Plauf. &Jil'O
parte com:> se nada tonell. E' que flol~la com que aeneatea oma
n&o olhata para vós. ll' que nl:l gl.lterto no Bemto6rio de Natal, a 
penaala em vós. E' aJe nJo vtvell dtiD1dade • . enttm, COIIl que eou
para vóa. Vlvell para a IgreJa e beatea d ... mpenbar .... e ouwo. 
Jlara. oe v0111011 semelhantes. Pro- encargoe que V08 foram ccmt.n
eurall. tato atm a gloria melor da dos por aupertorea hlerirQuJcoe d.a 
21081& Rellgtllo e a felicidade malll 

1
IareJ&! Ylgarlo de Parnaifla, eape. 

&lOm.pleta dOI! 1'051101. lrmL.e. Que- llo do COlegto ele 81on, 4t OU)I. 
reta a todoe perfeitos no amor de 'Panha. 8ul ele lllnU. '4lretor 4o 
.Deus. Querela a todot dlgDoe do 8emin6tto 8lo Joe6, de :Mlterol. e 
amor de Crtato. n&o sei qU&Dtoe mala. • o ))NO-

Nilo eaereYela por escrever. JQe quJ&to que n:en:et~tee D&l dloetiHI 
eola um artllta: eola antes um eol- de Natal e Ptauf' ADaUaarla o 
4ado. Vou al~m para afirmar que Jornalista que foet:M e qqe alDd.a 
eota mala do que um eoldado: aota: o Jorllallsta . QP8 fundoU.4e. 
eota um apóstolo. · liOCI Sttmmte em Parnalba, que ·dt-

Nilo e~erevela por uerever det- rtglu A .PaltJtii'IJ em Pelota. e O 
a&l que repita. Baerenla iiàfà con- Cru.aetro em lllterol, o Jornalllta 
eolar 01 aflitos. lllcrevela para ~!!~mesmo DOI cUM que correm, 
regenerar OI tranaVIIdOI da erma. ..~ ..... a &OI leltorea e admirador• 
:Baereveta para propagar a Pé. como com art11011 preelolloe que eatam· 
•Ueeree primeiro- da CIYUIZ&çã!>. pa no Jornal do Comercio. no 
Zaerevela para dlfundlr aa Yerda- Jornal do Brufl, em O Globo, em 
• • eternas do Evangelho . "O A Vnf4o e em outroa órglos da 
lrlundo mQIIerno preotat. de Jesus tmprena brulletra. Beeordar1a 
Crtfto", - /.roclamutea. "86 a tambéJD ._.. Y1apm a Ponup1; 
1'er4Mle de eaua CtlltP al,..P o =b... ,.,..._,. , Jt6UL. . Jilleploo
Qfarmo • . • "'-,.erdidlt DAo deve _ _..•· Da meCmla 4o poul:ril, a 
11e111 liOde 11r Cmlnulü.. Digamo. a.........-o que eçerbllentutee ao 
la t:tl qual 6". -= voe IIJirDldiDardea de 8Ua Banttda-

Nlo oonheeell a vaidade. N&o dde o Papa Pio xn, Dio eletundo 
Dbell o fl1le ~ orguJliO.- lfada te::1- e tran.acrever estU palavru voa
de• de art1flclal. 86, voe lntereua 1&1: "J)e Joelhot beljel. QPmOvtdo 
o bem e o bem o fiiÍIIII pa.lo bem. e trtmulo. o anel ~ do su~ 
lla nposlçlo eonatalite de que premo Pastor da Ortatandade ·I 
Dada eo1tJ e de qUe nada valel'S. Dlaae de mim para mtm: eato:'3 

Pergulltal, no . entanto, &OI ao- em pr&HIIÇ& do Vlgirto de Jeaua. 
ftedores · M voe conhecem e ~les ~ Da terra, do Prlnclpe doe' 
apanhar&o de uma e~tante. de um Apóatol01, do doutor da JjreJa e 
armirto, de uma a•••'-· livro ad- do JSiapo de Boma. Vejo Pectro. 
mlrint que eecreveetes - o fWO- primeiro Papa, pobre e raatteo 
&letrul dG dor • .,... e q-.e escrev... oe~eador da Galll6ta. redlvtYo ho-1 
t11 sem a menor pHteiUlo de no- Je em Pio xn. Sinto agora • 
tol'ledacle, com o Intuito apenas . mala doce emoç&o d.a minha 'fi
de servir ao semelhante Rtquebra·l da"· Palal'la q Kt.a que resu
do pela am~ra. demonatrlln:1o- tes nu C&taeumbal .,- Roma e' 
lhe. eom argumentot II'Petotqul- da vlltta que empreeaclwtea t. ea-' 
nta, com tatoe da vliSa eotldlana I& de. Mapoldo. Tra9arla o perm 
cem episódios all@inaladoe pelà do esel'ltor que sola, claro e eorre
llla~ cw., .,.-.AoJ~'tT!& iQ, aóbJõlo . 0, - !l!~S:!mtl!._nunca .,. 
que i. dor- 6' Yiieltra .. qua ~· aa ~ ...... .Jiõl. 
a dor purlftc:a que a dor ele"ll leau: "Quf ne 11aft •• born8r tte 
,........ • ""'"',. t. . ;.."'inhn _r~t.n THL r,.:_ _sut famais écrire". Procuraria P!t 
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omem de negocloa. dlu' 
•terlnc!o-n a organlzaçio poll
iü: "A raz&o de aentlrmoa a aen. 
çAo de segurança, aqui, ~ que, 
. veiJ!oa Ul;ll rondante a cada. 
tan,.. Elea, felizmente, nlo 

•sapareeeram. totalmente. mett. 
1e neeaes "carroa patrulhas". 

exemple! e um. autcJmov 
utranho aparece eltactoiUido e11t 
ma rua, fora de hora DOI'mal e 

o rondmte aabe nlo perteacer a 
nenhum. morador, 6 ele mot1vo, 1e 
l1io de uma lnvwtllaçl.o, 'p,!lO me

ftOS de um reglstri) no 'carnet" 
do pollclal (owacterlatlcol. mar
ca. numero e etc.) • 

O mamo sucede MD nllo9io a 

STAS 
1t11tre tlt · PriYitlilltll 

A l'ZI!!TA DE HOJE 



STAS 

com uma cleatrtz Da :raoe, elo lado 
tii!Q\HI'dO e etc.", 

1!/lai .an-o era ~14o lie ~ 
1111. "-~ pelo l6dlo. 
~ a rua Trem011t o 

J<nem Prcela ~ Phereon, ,ape .. 
1111111 com 40111 ance ele ...,Iço. 
qQ&Ddo .. ...,...... ~ •• 
ema ele ãallllaVIo cllquela Nilo 
COill'8ÇO'I1 "' "'plllck" tDcellelate
mente. a. um cbamado JIQ& o 
ron4&Dtie do Ntor, qque aten<Ieu 
bllecH&11ammte pua r~'ber !DI• 
ti'Uql*. llomelltos 4.,_ reco
J:Re9V& a aua l'ClDCla ~o 
~ 1lodU .. peMOM 

I 
ltiiN ... PmNhela ~: .. : .. :-- num lotenntn~el 

~ PIIITA DI: J10J1: Oel'D& 41118 10,00 h~, .tlllat, 
J11c ftl.enlon vtu um hoaMm 

O. IDaaDiftMa Alte. da querlcl& eatDdo de UDl bC'. 'Ueava OMICO 
all'emlaçio da rua do SeD&do allrU- de couro. .... 11n11oo e tiDba um 

l se-io 1010 mala para a reaU11110Io de ar ~IMo. 0 ~ to.. 
uma eaplendlda nol\e-daDÇanü. _..,., -"'lo - 'f«'•IM a ,._ o. eattmad01 recreaUmtu Aamw ._.... ...-... ..--
Loureiro, 'PeJTelra e llatlo, a e~tarlo oe ~uer.k. o tai IDdlfid'Uo per
a ponoa a tnll de J.g!POrCiouat!Uil to- tntangiri- do ~te e t:w &tiiiiM ............... 14iilillcii..- p ...... 11111 tal 
A~-:a~erao IDlclo " 22 boraa no qUe foliMIIl'llldo pelo \'tlli&Dteo~ 

prolongando-ae at6 6. madrupcla. O&d$ um entrou por uma por-
Alberto llo~aorea e aeu coDJmto t&. O polleW tes o OllftO rumw. 

com wn notanl rapertono 1llo per. para a loJa ele "Tremoot SWHt .. 
mUirlo um mommto de foiaa UI" oacle o MMltante fol NC<Jnbeol• 
dD~1cie poucos dl&s serio tbau• elo pelo «DPNtffdd · ..... 6, JIOIII, 

f ·•·-t a l'Mio pela qt1Al :aoetoa, ao eon-llll'adoa oa alto- ...... • com a r•· __ ......... ...._ 
011 

.... 
16 0 

.......... _.... .. _ 
pectln. aparelhapm de aom e ml· .. -"" ....,. .. ...,.,... ...-owou 
crofone~. o NU poUclamenlio oetenaiVO. ou 

um aran4e melhoramen~. portan~o. •Ja 0 poUClameoto -.neWmen• 
Pfora OI admlradorea do dmp&tiCD 'te pl'fl"'I'Dtlvo, C01'1Atltlllclo • bO.. 
club. m- 11111 wi!tonM, a pf, ron~ 

f • J dando Ge prefW«le:l& o ~o Outras llfll ,ara t t setor pelo maior esp890 cte ana.. 
AUm da& t•'u anuneladas para Na "- habitada de :lceton' 

hoJe, reallaam-aa alDda aa acumtM: ezlsttu 11186 ca.l:ns co:m amalll lU• 
Recreio de santa Lula, .. ,udan\lna mlnokla, ele forma que, .. for • 
llllsleal, PrUer 6 noao, Club de lte· ll0f811111rlo Um 8'f'llPO HfOIÇalio ele 
ptu J.a&e. pdiCM.Is para 'llllla emetwenCia~ I 

IIDIIIRIOIES :::CO. :ror:-m,:::el ~ ~::9:s!1 
- Deputa ela f•ta IDaUIUI'al da principal um a,pc·ador c h a. m a 

Pedarao&o . doa R&Dchea C&rtocu o t8IKila "caiJ:u" qua.ntoll l:lCJIDtaa 
co lloUnaro flooa tio ::n:!: f<Jrem ~ e &Ylla a. que 

pua ~lo. S. -= a.ll, a pusiiPIO cte um 
kmenl:e ~ homi'DII ela n. .. 

dl~tzou.lM os - au'bllt.1t1.t'.l": 
no 'llervlço ele lUld&. 

• A torva ~lclAl 4e ao.t.on ~ .,,, -~ ...... ~ 
clulllldo 3 a u p e tklteod«l t.ea, l!P 
~ e e5 tenentes. pota, o 
chtiJ de Policia Til~• 8UU!vaa. 

o quer eaa• homena, na ru.s, 
1 ut eon tra. o ortme • n4o 
dllltrat em eerrlp bUIOCr&• 
t!OCII. 

NAo bã d'U'I'lda que a c!doade 
tle Boston poeBU1 uma w.a ele 
:113.1931 ecra, ou eeJa, pouco ma!t 
de 91 quUd!netrO!I q\HciNdoe que, 
Ellll pe.:re.telo com a n<J~~~ta O.:pi-

o tal ( 1.1'37 qullomet.ro. quadft... 
doe) é um.ll ire& pequena. 

Sua populaçlo flza 6 ode '7'7().8!8 
• hablteotltew, kto é, 8.4.70 ~~

tantea por qu!lometTo quadrado: 
I! a lf\1., populaçlo fl u tue.n te 
attnee a 1.2100.000. 

De quálquer ,maonelna, no mo• 
1 mento em ~UI vlvr-nos, qutc4o 

o dMajustamento clu "'-r!&a claa

~ 
a
eu 

... eoelal.l chflft. a um clltMX, o 
mcuee da crl.m1nalld&c!e e111 Boi. 
ton 41 cauaa atH"jmii!Ddt'nlte. 

:: A DOIS& Qaplta-1 com a lmen
te- n i crue pesau.l 6 ume. clcta .. 
"o r de c0Jn91etsmente d.-policla:ls 

9.ue • &peMr llit e~ !apor ele rirlu otg&• 
e.e- nl~ par& ... tkn, que r011 

pretoentem um peeo no o..~n.. 
to. 

Todos eaau o1'§11.n!za;oes 
inteiramente c11torcledlla um& ~ 
outru e Q empre-1am em t.>arel"'a 
mUlto d1'\!9nlla da preven~~ do 
crime e a aua açAo repreubra ae 
oaraterw por cam~hte "Oelllo
di.Cu, D&1 u talh-!e que se Ôbur. 
vam. O 411. que f<r. pou!vel m&n• 
ter um pol~l&mento preventi"I"O 
nos mo!dea do q~~e ae fas uaqu;)· 
I& clde.':ie norte•amel1oaDa, com 
ele:nentoll em numero wflelen. 
t.! e cem um.1 t:OÇ&o c:o cum:p;-1. 
!no&nto llo dever. e:~t&o, poclertl
mu., cl!•t que powuunca umu. 
cl~ade pol1cl-sda. 

mlll· Com o que or& poesulmcs, 
cuaa- nlo h&?er' cbé!e de l'olic!4 ca.
~~:: Ali de l!oluc:onar o probl~a doJ 

i ruo ele Jaue!ro. 

• 




