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MAIS DE 20 MILHÕES DE ELEITORES COMPARECERAM AS URNAS, DANDO-LHES 156 CADEIRAS. 142 AO MOVIMENTO REPUBLICANO POPULAR E 135 AOS SÓCIA-

LISTAS 
- 

DE GAULLE PRESTIGIADO NOS SEUS PLANOS PARA A NOVA CONSTITUIÇÃO 
- 

HERRIOT ELEITO E DALADIER DERROTADO EM SUAS CANDIDATURAS A DEPUTADO
TV.''," 22 (U. P> — (De Josenh rPTTTl b noptl/ lmio <l« ¦ . . \ . _ ... I .  .....  v . | * , . _ . • » 1.11

cm grande parte de se saber se os co-
munistas decidirão lancar-se com um
programa proprto ou se limitar&o a
colaborar com os demais partidos oor
ora.

„ ^l®f 
0 meto tua de hoje votaram

sim A primeira pergunta .
13 000.800.

800.884 votaram "náo".

A segunda pergunta, 13.234.753 vo-
taram 'sim" 

e 6.613 635 'otaram
n5o".

DE GAULLK PRESTIGIADO

PARIS, 22 (R.) — Faltando apenas
os resultados de sete distritos eleito-
rals na França metropolitana, esta, de-
vidamente claro em Paris que os eleito-
res 

Jranceses outorgaram ao general

dum'
favor do "referen-

em 89 Departamentos da Jrança

fit^s. correspondente) - Os comunls- P 
*overno dependerá

la; ontiveram um triunfo esmagador
tia» iirün iras eleições gerais realiza-
das 1.1 Frunca cm nove anos.

(* resultados finais semi-oficials da
Frr.r.ç" metropolitana s da Corseffft
ri''-¦;¦. w a possíveis correções, indicam'

que ls vinte e quatro milhões de elel-
tore?, * ii uma das 

"viradas" 
mais im-

•jres H.nr.rites para a esqiíerda, leva-
ram os comunistas ao poder como o
«r"do mais forte na França.

L>< i uto perto segulu-se-lhe o Mo-
republicano Popular do ml-

jilstr. das Re'ar-ões Exteriores Bidault
e, ar. 'eiceiro lugar, vieram os sócia-
'dita ¦.

O- radicais socialistas, o partido de
De. 'ier, • utrora poderoso, foi pratica-
Trf inado neste pleito, derrota

; i- -i- n-ontra paralelos na do# li-
n"-!". ;.a Orft Bretanha.

rir?ii.ido os dados mais recentes os
comunistas conseguiram 116 cadeiras,
o Movimento Republicano Popular 142
? os .odnllstas 135.

\ TT/iifio Republicana Democratlca |
consc :ulu 26. os radicais socialistas
29 . Ei.tentf Republicana 12, a União
Sor i Democrática Republicana 10; a I
Aliancii Pemocratlca 10; o Movimento
Vnlíirado da Resistencla Francesa 6; I
v Radicais Independentes 3; o Parti-
do Carn mn^s 3; o Partido dos Jovens
He;>u'>;-canog 2; O Partido da Esquer-
da r- dependente 1 e o Movimento de
L-ibertacfio Nacional 1.

O mmlsterio do Interior calcula que
!)»*<"A cadeiras. Noventa e seis.
oor cento do eleitorado votou "sim" 

a '

primeira pergunta e 67 por cento á
segvnria.

U .l:> Blankaert, eleito ontem depu-
! • •• w:<» Movimento Republicano Po-
•>:lar >or Dunquerque, faleceu esta
nmr.hft em conscquencia da fadiga
-roío.ada 

pela campanha eleitoral.
Se ii»m que os comunistas, com o

resultado das eleições de agora, se
cm.verteram no partido mais lorte na
França, o papel mais estrateglco cor-

foram a favor 19.081.808 votos con-1 levou a urna consigo para sua resl-1 clonlstas. destacou-se o gene,-ai De j um farnel com almoço para v> Tanterl lamento, em nome da União R.publl-

ira 800.884. dencia. ! Oauile, que, ao que patece, deseje le-| nas longas filas. <¦ cana Democratlca, no Meuse.

Estes votos foram dados s favor da Ainda náo se conhecem os r"«ulin- vnr a cabo a conclusão lógica oi bua Tnnns __ ; O ministro dos Correios e Tolegra-

Constituiçfio de uma única Camara dos de numerosos distrito» f.ie>torais j atitude de permanecer fora das diver-; .L,?!. 
f (IVi.h\(í *os' Thomas, 

foi eleito r* cha-
Incumbida de redigir a nova Magna | das Colonlas cuja representação é dc i genclas partidarias. pa socialista no Departamento do

I Carta. | 64 membros, exclusive a Indo China, | As eleições de ontem foram as mais | paRLS. 22 'R ) — Anuncia-se nesta
De outro !ado, OS eiettores manlfes-1 cujo numero de deputados ainda r.So | portentosas que se verificaram nas ul-1 capitai que todos os membros do go

taram-se a favor da co.iccs.sllo dc am- foi fixado. tiniam lies gei aÇuca.

Norte.
A vitoria de Chrtstien Plnncau. ml-

verno quc sc apre^entarsiT! i nistro da Alimentação c um dos prin
pios poderes ao governo, durante os| Nas índias francesas, nenNim can-1 Há 75 anos atrás, depois de í;r sido I ás eleições foram eleitos em pait» pelo! clpais candidatos socialistas no ut-
sete méses em que a Assembléia deve-1 dldato obteve o numero mlnlmr» de vo-; decretada pelos prussianos, cieíhdor. fato de as eleições serem feita1, pelo partamento de Sarthe, também fo! re«
rá redigir a nova constitulc&o.
13.224.756 a favor e 661.363 contra.

O Partido Comunista retêm a lide-
rança sobre os demais partidos. Jun-
tamente com o Movimento Republica-
no Popular, do general De Gaulle. cias-
sificado em segundo lugar com pouca
diferença, surgindo em terceiro o Par-
tido Socialista.

Os resultados de duas zonas de Pa-
De OaulJe esmagadora maioria 'in fa-1 r,s e de três Departamentos ainda náo
vor de seus planos para a nova Cone- se conhecem,
tituiçâo.

Os resultados a

tos exigido e as novai eleições foram l por tíixr.iarck, a França ergueu-se das sistema da representação proporcional.1 ílstradi, nm apurações

fixadas para o dia 4 de novembro. suas cinzas e criou a Terceira Repu- colocando os lideres do partido A ca-! André Diethelm, ministro da Guer»
Na França metropolitana, 31 mulhe-| blica. j beça de suas lutas, e Isto fez com que ru. candidato independente, obteve sui

res foram eleitas, inclusive 14 iomu- Levantando-se de novo, do mais ter- estes elementos fossem eleitos oi\ pri-: "'lelçáo nos Vosges enquanto me A„

nistas. Nada menos de 111 cai,..Vdatos | rivel dos desastret, a França fez on- trelro lugar. Tlger, ministro L;o Ini r.or wlulista.
eleitos pertenceram n velha Câmaraj tem a escolha que lançará as bases' 

contudo dois deles os srs Jacques 
plel,° fnl Hauts Vlenne.

dos Deputados. j de uma nova Constituiçfto para o pak | goulbelIe> mlnlslro d'aS informações e IORRIOT I IXITO l)F.PIT\nO

MAIS DE 20 MII.HOES DF ; As MULHERES TAMBÉM René Pleven, ministro das Finanças.! PARIS. 22 (U. P.» — O sr.
estiveram em certa ocasião arriscados Edouard Hrrriot, do Partido Radical
a serem derrotados. Feita a contagem | Socialista, ',,1 eleito deputado pele De-

ELEITORES VOTARAM

PARIS, 22 (R.) — Na maior vota-' PARIS, 32 (U. P > - Foi erorme
c;âo da historia moderna francesa, I a concorrência às umas durante o dia
mais de 20 milhões de francesa, h"- do ontem, Como pela primeira vw. tam

dos votos, verificou-se porem r,ue

cadeiras de ambos estavam assegura-

Em um distrito eleitoral de Paris é j mens e mulheres, compareceram ás ur-1 bem as mulheres tivessem o d ire to de í f1as-

provável que as eleições tenham de ser nas em todo o pais. l voto, muitos eleitores faziam-«e acom- 
j 

O ministro d» Marinha Touís Jac-

feitas novamente pois que um fiscal I Entre o pequeno grupo dos abstea-1 panhar de suas esposas, munlios de I queinaut ganhou uma cadeira no Par-

Viiorioso H 10 0 0 
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0 lOVIKltO reyilucionario us Venezuela

partamento de Rodaim. no passo pie o
antigo primeiro-ministro, sr Faotiara
Daliidler foi derrotado.

Pela primeira vez na historia daii
eleições nacional; a.' mulheres tiveram
direito dP \oto Calcula-se rjuc. 13 ml-
lliôes de mulheres estavam mb' Itiula.i
a votar, o que representa mais d l me-
tade do corpo eleitoral francês que r
de 24 milhões de itidlvlduos.

DERROTA DE DALADIER

PARIS, 22 (R.í — As Ultimas 34
horas têm as mais agiu Ias da
toda a vida política e eleitoral do sr,
Edouard Daladlcr, do Partido Rac".cal,
com 61 anos dc Idade, que M primti

A JUNTA GOVERNATIVA PROVISORIA AFIRMA SUA INTENÇÃO DE MANTER RELAÇÕES COM TODAS AS NAÇÕES DE

MOCRATICAS — SERÃO SUBMETIDOS A JULGAMENTO O EX-PRESIDENTE MEDINA E SEUS AUXILIARES — OS ESTA- 
! ro ministro da França por ocasláo du

„„ .  _ i acordo de Munich e no Inicio da atual
DOS UNIDOS AINDA NÃO COGITAM 1)0 RECONHECIMENTO DO GOVERNO PRESIDIDO POR BETANCOURT — VARIAS guerra. Pode-se ter uma IriiMa d

vusismo pelo i,u,il Dalndler deve te."
CARACAS, 22 (l). P.) — Qt; revo-#

luclonarlos triunfaram, definltivainen-
te, em todo o pais. Contudo, ás 4,30
horas da madrugada de hoje, houve
um tiroteio nesta capital, provocado,
ao que se presume, por elementos co-
munlstas. O Incidente, porém, termi-
nou rapidamente devido à intervenção
dos carros blindados revolucionários.

COMUNICADO OFICIAL DO GO-
VERNO REVOLUCIONÁRIO

CARACAS, 22 (R.i — Foi publicado
reápoTiie ao Movimento Republicano 

j 
o seguinte comunicado oficial do go-' 
verno venezuelano:

"Por 
tudo quanto de promissor tem

para a Venezuela o advento de ura

"opivir, que se converteu no segundo
partido em lmportancla. do pais. O
Movimento Republicano Popular pode
¦»r constando um partido moderado

prOf.Teibisca a* esquerda, que poue,H
de -mpenhar um papel Importante no
¦'Cj illibrlo dos partidos.

últimos resultados demonstram
quu em Paris e na zona parisiense vo-
tou-se quase co npletamente pelos co-
munistas.

c, mo resultado da votaçào. a Fran-
ça terá uma nova assembléia constl-
tuinti com poderes limitados jiara pre-

Oí rnr a constituição, da quarta repu-'.,!i'a 
franceza.

A assembléia tem um prazo de sete
t.' cs. e durante esse período grande

do poder executivo ficará a
• do governo que a assembléia le-

r.i ao iiorier por votaçfto.
'ia 'irimclra tarefa será escolher o

:"n íe d. Estado Interino. Mediante o
loto afirmativo ao "referendum"

ni' ,c a duvidas que De Oauile con-
, < sendo o chefe de Estado,

rra coisa que parece certa é que
Dt reorganizará rapidamente
n eokinete, provavelmente com mais
eleit.uuos comunistas e do Movimento
R":»iblrano Popular, para converte-

ei wi.crno de coallz&o em que os

•- rtido* tenham aproximadamen-
' c ii.' rio poderio.

AMbihuatíe de Maurlce Thortz,
Duelos e outros comunistas vi-

BFiiiAii ni 

|i^|]|H.Uifiu Uí

devastada 
por 

violento

ciclone

T T T, 22 ÍR.I — Pelo menos
, firam mortas e 7 ficaram

•"i ( ir.enuencla de uma tem-
nue varreu fios u'tl-

dias Calcuta e a costa leste da

w»n<\ ÍMADRAS», 22 CR.) —

:m'• ey de pessoas forrm dei-
», dc--:-.t,rito em ccnsenuencla de
¦jr-, f.ue jrrej as costps orlen-

' Ir i,a Somente na rejião de
cs danos s£.o calculados ei,

• i I!' ris esterlinas. Mlfhnxw de
I abiia ões feiram carregadas

i e tirias as embaror^óes que
•n no no Kistan, repletas de

• foram ao fundo. As elda-
r.ha também sofreram as con-

a do vi "lento ciclone.

r
15 r-
Ut

pr--

IrH:a
i';

V • 0!
xac'p>*
um r
rai- c
P"'*v;r

pelo
M ;
merc
des i

"«rtiç» d» tn'enç4(> h.yrjide, r n)*o*
limpas, este necessita ber a^ustido e
apoiado por toda a nação. Os inlmi-
gos da revoluç&o popular e democra-
tlca trtunfante quererão dete-la, pa-
ra que de novo se entronlzem a imo-
ralidade administrativa e a despreo-
cupação ante as problemas públicos
que secularmente vim caraterlzando os
governos venezuelanos.

Na política internacional, mantere-
mos relações permanentes com todas
as nações democráticas, especialmente
com os países Ibero-americano.:, os
Estudos Unidos, a Inglaterra traba-
Ihfcta e a União das Republicas So-
claiistas Soviéticas.

Ao falar á nação, este governo pro-
visorlo quer exaltar o desinteresse pa-
triotlco e a generosidade dos oficiais
c soldados do Exercito, da Marinha e
da Aviação, pelas virtudes de que de-
ram impressionantes revelaçáo nesta
magnillca jornada, que contribuiu pa-
ra que a Venezuela comece a incorpo-
rar-se ao mundo das nações realmen-
te democráticas da America. Sua ati-
tude. unida á valorosa decisão do nos-
so povo, tornou possível essa hora em
ciue a Venezuela afirma a rua vonta-
dc de fazer historia".

ADESAO DAS ULTIMAS
GlARNIÇOES

CARACAS, 22 (R.) — As ultimas

guarnicões militares que ainda conti-
r.uavam fieis ao governo deposto —nos

Fstados de Tataco e de Takhira —

comunicaram sua adesão ao governo
'nstltuldo 

pela revolução vitoriosa na
Venezuela. As guarnlçôes dos Estados
de Trujlllo, Manda e Falcon Já ti-
nham aderido anteriormente.

MEDINA E SEIS AUXILIARES SE-
RÃO PROCESSADOS

CARACAS, 22 (U. P.) — O pre-
Udente da Junta revolucionaria, sr.
Dettancourt, confirmou que o ex-pre-

•sidente Medina e o« membros de seu 
paMad0 ao 1, var em conslrie;nção oa

gabinete serão submetidos a Julgamen-; segUintes tatos:
lo, acusados de malversaç&o dos fun- ulimas horas da noite de ontens
dos públicos. Essa mesma acusaçfto 

j |„; anunciado qu,' Paladier fi ra der-
será tornada estensiva ao ex-presiden- I retariu Algumas horas maí.s t^rue de-
tt general Contreras e a dois destaca- < clarou-se oficialmente ipie fòri elero.
dos membros do governo do falecido . Todavia outra comunicação oficiai

JULGAMENTO

dos criminosos de guerra

japoneses

O INTERVENTOR VIAJA PARA O RIO — O Interventor Fernando Costa, que embarcou domingo ultimo para a
capital da Krpub.ica, teve, na estação PresIdrnU» Roosrvr lt. uma verdadeira consagração a hora da parti-la. Vemos
no clichê acima, dois flagrante* do embarque, vendo-se, à diieita, «. exe. em companhia do dr. Goftedo T. da Silva

Teles, presidente do Conselho Administrativo do Estado. (Noticiário na ultima página).

ditador general Gomez.

A CONSTITUINTE COM A MAIOR

BREVIDADE

CARACAS, 22 (U. P.) — O sr. Eve-

ret Baumann, da Junta revolucionai In

Ven^zncla, anunatou hoje que con-

vocari a Assembléia Constituinte com

t maior brevidade possível. Acresaen-
tou que a» eleições prssldenslais 11-

,»rek, p>.e(rtin'e sufoagio universal, pcf-
ilvelmente se rcc,Ilicirio (tn ahiil ir
ano proxlmo.

OS ESTADOS UNIDOS E O RECO-
NHECIMENTO

WASHINGTON, 22 (U. P.) — O
Departamento de Estado anunciou que
os Estados Unidos estão retendo o re-
conhecimento do novo regime vene-Tue-

lano até que terminem as consultas
com as demais republicas america-
ras. Quando se perguntou se as con-
sultas sobre o reconhecimento da Jun-
ta governativa provlsorla presidida por
Uomulo Bettancourt Já estavam sendo
realizadas, o informante do Departa-
mento de Estado respondeu: 

"Ainda

n5o chegamos a esse ponto. Atual-
mente, estamos procurando conseguir
mais pormenores da Venezuela. Depois
dt obte-los se eftuarão as consultas".

REFUGIADA NA EMBAIXADA IN-
GLESA A ESPOSA Dt MEDINA

CARACAS, 22 (R.) — Anuntla-se
nesta capital que se acham refugia-
dos na embaixada da Inglaterra, nes-
ta capital, a sra. Irma Felizola de Me-
dlna. esposa do ex-presidente Isalas
Medina. o sr. Fellx Lalret, ex-ministro
de Saúde Publica e sua esposa. O ex-

presidente Medina foi transferido para
o cárcere Modelo.

Anuncia-se igualmente que o quar-
tel de Anssategut, situado na cidade
de Valencla rendeu-se r>ta manhá ás
tropas revolucionárias.

ABERTA A FRONTEIRA COM A

COLOMBIA

CUCUTA, 22 (U. P.) — O gover-
no venezuelano abriu a fronteira co-
colombo-venezuelana, normaüzando-se
todos os serviços de comunlcacôes. Sa-
be-se que o "bolívar" 

(moeda vene-
zuelana) subiu consideravelmente.

emitida em seguida informara <iue a
comunicação anierior estava etrnda o

que Daladler tora .lerrotado. Contudo

nova comunicação oficial puti lcndü
esta tarde, Informava qoe Daiacier fora

eleito. E essa noite foi novamente anun-
dado em caráter aficial ter i-ldp ele
dérrotado.

Attwmente *s coisa* permanecem

pestajfé."'' ,
Convém ru, aur, íMpuard pc-

'ladier teve uina cJwpaAha» f,cltori\
t*rppestuo;ia no síli 

^DepCrtam-f.to 
n^-

tal de Vanclnse, cuja cidade prlnct»
pai é Avlgnon e onde foi alvo de mn«
nifestações hostis, auando ll«e Joga-
ram grandes quantidades de fomatej

e ovos podres

I.UXEMBUROO, 22 (U. P> — Se-

gundo dade s ainda náo confirmados
oficialmente, o Partido Cristão .-ocia-
lista venceu as eleições parlamentares
realizadas ontem no Grà Ducado du
Luxemburgo.

Segundo os resultados, ainda nSa
ccnflrmados oficialmente o ^le to elei-
toral apresentou o se-julnte re.viltado:
Fartldo Cristão-Socialista, 24 ciilelraa;
Partido Socialista. 12 cadeiras: Parti-
do Patrlottco Democrata, 8 cadeiras;

Partido Comunista, 5 cadeiras
E' digno de nota que antes da guer-

ra os comunistas nfto diipunhani do
nenhum representante do Par'a;rento

(,i

Exhumados os restos mortais ds

Pierre Lava!

PARIS. 22 'U. P.í — O vespertina
"Llberté", Informa que os restor, mor-
tais de Plerre Lavai foram e-umados
do eemiterlo de Paris, logo dopois do
enterro, tendo sido levados paru a sua
aldeia nativa, de Chatcldon.

COMENTÁRIO POLÍTICO

Dois discursos/ duas mentalidades

um

""'O, ?2 R.) — O coro-
'•a Carponter, chefe do

e!'-c cie acusação dos cri-
os gu"rra Japoneses,-"i r.<» o •'i!"am"ntc< df»-
mim começará ''entro

:'ilKamrn'os que po:.-
n*» i 'iraMo dois anos.
rr:m no~ns da "classe

isto é, os que ocupan.ni
i tv tos governamentais, e

a-u-íi''os de torem pre;n-
' '"n^'j7i-lo a ru-rra. sc-

lui^ídos pelo Tribunal In
i"rlünal. Os outros, depois

autoridades americanas
Pararem o* processos respec-

' rr-ràn julgados pelo govi-r-
ponês

SIM 

ULTANEAF-ÍENTE falaram em Vitória e Porto

Alegre os dois candidatos a presidencia úa

Republica pelas duas maiores organizações

partidarias do pais. A leitura das duas orações

permitirá ao eleitor estabelecer um paralelo entre

duas mentalidades e chegar a conclusões que não

poderão deixar de influir no seu voto. Uma

persegue uma preocupação construtora, outra

acirra-se num afãn de destruição. Confirma-se,

assim, mais uma vez, a observação que temos fei-

to, neste comentário apressado dos fatos politi-

cos. A campanha oposicionista do sr. Eduardo Go-

mes se realiza toaa ela em terno de uma idéia

lixa — atacar o sr. Getulio Vargas. Não falou, ain-

da, o candidato da federação de partidos oposl-

cionistas, que não fosse com esse intuito. Ainda

agora, em Vitoria, todo o seu esforço foi nesse

sentido. Pretendeu provar que perdemos todo o

esforço realizado para a exploração intensiva do

vale do Rio Doce. Deixemos de lado a sua tése,

que obedece a uma velha técnica oposicionista, de

puro negativismo, para frisar a impropriedade de

sua campanha, toda ela girando em torno de as-

suntos que náo estão em jogo na luta eleitoral.

Admitindo que tivesse havido erros no governo

federal atual, o que o eleitorado pede aos que lhe

solicitam o voto é programa, é proposta de solu-

çâo, é definiv-o clara de idéias. O sr. Eduardo Go-

mes gasta a sua campanha para dizer que quei-

mamos milhões de sacas de café, que é má a si-

tuaçáo financeira da Companhia do Vale do Rio

Doce, que não temos escolas. Mas não se pre-

ocupou, ainda, com o dizer o que pretende fazer

no governo, a fim de sanar esses erros. No caso

da Companhia do Vale do Rio Doce nem mesmo

apontou as causai do que chama uma péssima si-

tuaçáo financeira da empresa. Fez apenas fogo de
artificio, em torno de dificuldades que todo o em-

preendimento ae tal vulto atravessa, antes de
vencer, sem poder atribui-las logicamente a erros
governamentais, porque a verdade é que a Com-

panhia Siderúrgica de Volta Redonda, empresa de
igual porte, caminhou, sob a mesma orientação,

para o sucesso pleno em que se encontra.

Alem do mais. náo sáo esses possiveis erros

passados, que preocupam o eleitorado brasileiro,

mas o que fará, no futuro muito proximo, o can-

didato que for eleito para a presidencia da Re-

publica.
E' o que o general Dutra está fazendo, na sua

campanha exemplarmente serena e objetiva.
Sua oração de Porto Alegre é uma expressão

do seu espirito disciplinado pela Idéia de constru-

çáo. Ele diz claramente o que pensa sobre os pro-
blemas públicos em equaçao, para que a opinião

publica o julgue e reflita esse julgamento nas ur-
nas. O paralelo entre as duas campanhas é su-

gestivo.
Em Porto Alegre, o general Dutra definiu a

sua orientação em face de problemas de ordem ge-
ra". e de vários outros de interesses locais.

Chamamos a atenção do eleitor, especlalmen-

te, para a forma simples, clara, e insofismável por-

que reafirma a sua politica social — -A 
nossa de-

mocracla n&o pode mais resumir-se nos aspectos

puramente formalisticos do século passado. Sua
concepção atual t totalmente nova Ela tem de
completar a sua transformação social, tão auspi-
ciosamente iniciada pelo presidei te Getulio Var-

?as. mas completar por processos de estruturação
social, que fazem a gloria das grandes democ-acias
ocidentais, da poderosa Inglaterra, dos opulentos

Estados Unidos, como da pequena e laboriosa Sul-

ça e dos prosperos reinos escandinavos, sem ne-

cessidade de outros métodos exoticos, que tanto

repugnam a formação moral dos brasileiros".

Seu pensamento se completa com estas duas

outras frases de seu substancioso discurso — "Ho-

je, a felicidade do homem é o padrão por que se

afere a grandeza das nações". 
"Das 

chamadas

quatro liberdades, talvez a mais importante, a es-

sencial, seja a da existencla condigna em face da

moderna concepção democratlca". O general Du-

tra considera como fundamental; na vida de uma

verdadeira democracia, a intervenção do Estado

com o fim de, de acordo com postulados de justi-

ça social, que não sáo outros senão os que dima-
nam da concepção cristã da sociedade humana,

desnivelar quanto é racionalmente possível, as con-
dições sociais e economicas das classes, apresen-

tando, com grande felicidade, com a expressão da

grandeza de uma nação, a situação de vida, eco-
ncmica e moral, que ela assegura ao homem. E
reafirma o seu proposito de prosseguir na 

"obra

de transformação social tão auspiciosamente ini-
ciada pelo sr. Getulio Vargas". E' todo um progra-
ma, que coloca sem disfarces o candidato, em fa-
ce do problema fundamental de nossos dias. Todos
os brasileiros, que sentem a necessidade de pros-
seguimento do programa social executado pelo go-
verno, de que fez parte, aliás, o general Dutra,
têm a definição exata do pensamento do candlda-
to do P. S. D. à presidencia da Republica.

Prossegue, assim, o general Dutra, uma exem-

plar campanha de elucidação do espirito publico
sobre suas intenções de governo, sem personaíis-
mos e sem demagogia

GIL AIRES

REVELADAS

as 
perdas 

navais da

Grã Bretanha

LONDRES. 22 (R.) — O primeiro
lord do Almlrantado britânico, slr A.

V. Alexander, revelou hoje, pela pr!-
metra vez, as perdas navais da Grã

Bretanha no ultimo conflito mundlaL

Slr Alexander falou numa reunião rea-

lizada por motivo da passagem <'j "Dia

de Trafalgar", quando revelou que a

Real Esquadra britanlca havia per-
dido 750 navios e mais de 50 mil ofl-

ciais e marinheiros, em morto3 e de-

saparecldos.

AHVERTENCIA

de Montgomery à Grã

Bretanha

WARwICK, Inglaterra, 22 (U.
P.) — O marechal Montgnmery
advertiu hoje á C.rà Bretanha
que não deve voltar a descui-
dar-se de suas forças armaJaa
em tempos de paz."Náo 

podemos deixar nossas
armas de lado — disse Montgo-
mery — como ternos feito no
passado, ao term,nar o perigo

í nedlato da ruerra .
Acrescentou que o Império

Britânico e os 
"grandes 

tlia-
dos", Estamos Unidos e Ruwa,
devem permanecer fortes paia
manter a paz. terminando o
marechal Montgomery com ee-
tas palavras:"A 

nossa força nfto é somente
a fo ça da Inglaterra mas o
icsultado do grande esfor"o uni-
do dos povos livres do império".
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500 Mil

AS 20 HORAS

via entamente o
governo«

O LIPTR DA OPOSIÇÃO PROPÕE NA CAMARA DOS COMUNS UMA REDUÇÃO DO NUMERO DE

IIOMENS E MULHERES NOS SERVIÇOS ARMADOS DA GRA BRETANHA — AS BAIXAS NA PO-

LONDRES, 22 (R.) — Falando hoje 
PULACAO CIVIL ALEMÃ DURANTE A GUERRA

Um fato digno de nota foi a clr- I nhecimento dos fat<vs. e náo em sim-na Câmara dos Comuns, o sr. Wlns

ton Churehill, líder tia oposição, de-

clarou que nüo será ardua a tarefa de

mantrr a Alemanha submissa.
"Devo dizer porem — acrescentou

o sr. Churehill entre gargalhadas dos

nresentes — que será muito mais dlfi-

cü reerguer a Alemanha.
O sr. Churehill pediu a palavra

durante os clci>ates de hoje na Ca-

mara dos Comuns a fim de propor
;ma reduçlio do numero de homens ,

e mulheres nos serviços armados e o !

aceleramento do processo de desmobi- j

cunstancla do sr. Churehill ter feito I pies hipóteses e que as palavras pro-

suas observações Inteiramente livre de nuncladas no recinto da Cnmura dos

qualquer cor partidaria. | Comuns deveriam encorajar os com-

Contudo, nas suas sentenças finais, : batentes e nào provocar-lhes descon-

Churehill permitiu uma observaçüo tentamsnto. Afirmou que o governo

partidaria de primeira classe, e rese- I não conservaria quem quer que fosse

| bendo o assentlmcnto da Câmara dos

| comurs. declarou entre aplausos e

i nargalhrdas de ambos lados, o seguin-
' 
tf

"O 
vicio inerente ao capitalismo 6 a

participação desigual dos homens

„ . 50 
ae.ces,"üo * 

nas suas bençfies e a virtude Inerent-
lizaçâo. Disse que o peso da adml- 

j d() ,oclah,mo é a distrjbuiç&0 desigual
nlstração civil deveria ser lançado so-

bre os proprlos alemães.
"Não 

podemos ter os nossos melho-

r«5 oficiais, cientistas e engenheiros
— disse o ex-primeiro ministro — tra-

balhando na Alemanha, quando nós

mesmos necessitamos desses homens

em nossa própria terra.

Afirmando acreditar que haviam pc-
lo menos 400 mil homens alem do ne-

cessado em territorio germânico e nos

países baixos, o sr ClBchill declarou

que 
"a 

força racionada de 400 mil

homens seríl mais que suficiente. Me-

tade desses 400 mil homens será de

combatentes c a outra metade dos

serviços de retaguarda. Na Alemã-

nha de hoje a tarefa do Exercito é

aiferente daquela que se observou no

auge da luta contra o antiRO exercito

alemío. Hoje 6 necessaru; uma or-

ganlzaçSo diferente para atender às

necessidades. Brigadas volantes da

policia militar, com carros blindados

e carros leves, forças sedentarias para
os serviços de gtinrnlçK esses si o os !

métodos que deverão ser aplicados me- 1

dmnte orientação das autoridades po- 1

litlcas. Em vista dos perigos existen-

tes no nordeste da Italla, em vista

des obrigações brltanlcas na Grécia e

das dificuldades que se desenvolvem na

Palestina e no Oriente Proxlmo, 400

mil homens são necessários de qual-

quer maneira, até fins de 1946, e pro-
vavelmente por mais tempo tio teatro

do Mediterrâneo. Na Palestina, ael-

ma de tm'.p, policiais e outros grupos

precisam substituir as formações di-

vislonarias. Outrus 200 mil homens

são necessários para cobrir as rotas

da Inglaterra à índia, e para guar-
necer as fortalezas fora da zona do

Mediterrâneo. Todos esses elementos

formam um exercito de um milhão de

homens. ,

O governo planeja reduzir os efetl-

vos do exercito para 1.158.000 ho-

mens. até fins de Junho proxlmo".

O sr. Churehill acrescentou que de-

sejaria ver esse numero atingido tres

meses antes. Afirmou que a Real

Torça Aerea britanica precisaria ser

mantida em escala multo grande com

cerca de 4 mil aviões em sei viço cons-

tante, mas disse que seu pessoal po-

ceria ser reduzido pela metade, per-

manente em 400 mil homens em fins

do ano em curso.

Declarou não ver razoes pelas quais

os efetivos da maiinha deveriam ex-

ceder a 133 mil homens, multo embora

seus efetivos ainda fossem de 665 mil

homens em 31 de dezembro deste

aro.
O sr. Churehill disse que havia

das misérias".
O ministro do Trabalho sr. George

Isaacs, respondendo em nome do go-
\ernn, declarou, entre outras coisas, o

semiinte:
"O 

discurso do sr. Churehill é dos

mais irresponsáveis e erroneo*. Gos-

teria de saber se com sua alocucão o

rr Chttrchlll deseja ver os elementos
''li fnri-a.' armadas brHar^as ri»*mo-

hMl^dos ou se otter volta-los contra o
AtuM p^rrno das
do «r. CVTohll' * nova".

o sr. r«iw a* criticas em

geral deveriam ser baseadas no co-

nas forças armadas, se o pudesse des-

mobilizar. Disse porem que era essen-

ciai manter forças militares adequa-

das para atender aos compromissos,

mas que o governo estava ansioso por
desmobilizar os combatentes até sob o

ponto de vista monetário e também

sob o ponto de vista do funcionamento
das industrias.

"Um fato que o sr. Churehill nao

mencionou — concluiu o sr. Isaacs —

foi o dc que o governo britânico de-

sejava desmobilizar» os combatentes dc

maneira razoavel, para eles proprlos e

a desmobilizarão depende em grande

parte dos transportes",

AS DAIXAS NA POPULAÇAO Cl-

VIL AI,EMA OIRANTE A

GUERRA

LONDRES, 22 (U. P> — O primei-
ro ministro Cleincnt Attloe, falando

na Camara dos Comuns, afirmou que,

«emitido as fontes de lnformaçf e.s ale-

mãs, o numero da indivíduos d;i po-

pulaçâo civil alemfl, mortos ou desa-

parecidos e feridos somam a 355 mil na

primeira categoria, e 430 mil na se-

gunda, entre outubro de 1940 e maio

ultimo.

Em tais números, segundo o 
"pre-

mler". n&o estão incluídas as baixas

verificadas entre Janeiro e maio de

1945. Acrescentou que as estatística*

alemãs mostram que. atí janeiro de'-

te ano, o numero de feridos uitrtvnas-

sa a casa dos duzentos e ein-oentn

mil. inclusive os desaparecidos Evnli-

cou nuc entre Janeiro e maio de 1A4V

os alemães nao conseguiram colirir s~,

dados a resooito 
'das 

baixas em sua

população civil.

Segundo dados do Alto Comando

alemão, as baixas nas forças armada1;

foram calculadas em três mllt res de

mortos e três milhões e quatrocentos

mil feridos e incapacitados permanen-
temente.

Terminando, o nr Attlee afunicu

que náo existem dados com resp"ito

aos desaparecidos

Comemora-se ftoje em todo o hil o 
«Dia 

do

REMEMORANDO O MAIS NOTÁVEL FEITO DE SANTOS DUMONT

A
tlon"

28 de Julho de 1906, 
"I/Illuítra-

puLHcavu a seguinte noticia, sob
a epígrafe As primeiras experiências
fio acroplano do sr. Santos Dumont no
t ampo ti:- cxpcricncias de Bagatell"

" 
O ^r. Santos Dumont, que havia se

limitado até uqui as exporiencias dc
In^iveis, acaba d? se Inscrever para o

prêmio de 1 500 trancos oferecido pelo
Aeroclut" ao primeiro aeroplano oue

realize um parcurso de 1U0 metros com
o desnível máximo de 10 por cento:
e para a taça 

"Archdeacon", de 3.000 |
francos, devendo ser atribuída ao prl- j
meiro aeroplano que tenha sido eon-
uolado num percurso mínimo t'e ?5

metros com angulo de queda máximo 
j

de 25 por cento.
O aeroplano do sr Santos Dumont

leva o numero 14-bis de sua coleção.
sus tentador è constituído de seis

células Hargrave, de bamuu' e tilas

estendidas de seda, ligadas por um tios

lados e dispostas tres a tres, de ma-

nelra a formar cada três uma asa sl-

tnulanáo as duas um V aberto no alto.

As asas são fixadas a uma trave ir-

,-nada. levando em sua extremidade

^nterlor um leme formado de ump

célula analoga & das asas e podendo «e
movimentar em todos os sentidos. Na

xt remida íe posterior da trave se en-

contra a helice acionada por um mo-

lor Levasseur de 24 cavalos. A nacele

e colocada perto do motor, no vértice

do angulo, formado pelas asas. Com-

primento total, 10 metros, envergadura

12 metros, superfície de sustenta~So,

30 matros quadrados; peso, 160 quilos,
náo incluindo o do neronauta.

O avião é montado sobre rodas mu-

nidas de elástico muito macio, d-; mo-

do a poder tomar impulso numa pista
Para se familiarizar com

Circuito de Sflo Paulo — devido ao
fato de se encontrar em obras o
Campo de Marte, teatro habitual das

exibições.
Mas a efemeride não podia pa.sar

despercebida; e todos os meios aero-

| especial. Para se familiarizar com a

2 230 homens em excesso nos serviços | manohra deste novo aparelho, o sr.
e que convinha não rete-los mais oo oant0S tJ^mont o pendura ao bojo de

çue o necessário, sendo vantajosa sua le(1 c.iriprlvei que foi, por força 1e ne

íesmoblllzação para que pudisscm re- cessldaàe, separado da barqulnha. O

giessar quanto antes aos seus lares, audacioso esportista evolui assim sobr?
"Sinto-me Inquieto com a marcha 0 canipo ds provas, com toJa a se-

lenta da desmobilizarão" — declarou çuran~a relativa e espera em breve

o sr. Churehill cm ni"!o às aclama- (•;nr preparado para poãer se lançar

ções da oposição, e contimn | nq espaço sem utilizar o baláo que
"Sem esses homens e co'ii as mu- ,.;ua'..riente asr.ígura a flutuaç&o da

lheres atualmente nos serviços arma- 
j 

seu utopia no",

dos não è possível que heia rápido re- 
» 

? *

nascimento da Inglaterra A escassez | Tal era o aparelho em que. com uma

Jas mercadorias continuará O gover-, audacia terrível, o nosso patrício desa-

no será incapaz de permitir que o po- i íiüu a terceira dimençfto e, levando a

vo dispenda suas mercadorias, pois i .nellior, imortalizou o nomo do Brasil

v...   ana indevida nos , A seto de setembro daquele ano t-m

pre-os, a escassez sera utiUsada como I homenagem^ à nossa (lata ma^na

ustifieativa para os controles e estes 1°^ Dumont substituiu o m or . .

bmeflcos .. pMmmM,

Curante um segundo, sem auxilio do

r.irlglvel, A 13 desse més, vence oito

metros de distancia no campo de 13a-
-atelle, mas o aparelho se quebra. Con-

certa-o e retornou às provas
* t t

... e foi finalmente a 23 de outu-

bro de 1906. perante uma enorme
«sslstencla, que nosso patriclo levin o a

a taça 
"Archdeacon" num feito que a

escassez

ULTIMA HORA

tropas comi vistas chinesas

REBELAM-SE CONTRA O GOVER-

NO, EM SHANTING

CHUNOKING, 22 (R.) — Anuncia-

k que a guerr.i civil nSo tíeclanía

foi lançada pelos comunlítas na ár?a! imprensa do mundo inteiro comentou
— 1 amI «..¦ ' f '' A 1 A A '1 A # A A11A V ^ A1A 111 í> —

de Chantung.

CHUNGKING. 2 «R ) — Infonna-

»* autorlzac'air" ire que cem mil sol-

dados comunistas est\e enfrentando

as tropas do governo, na província dc

Shantung.

O efetivo das forças governamentais
na Província é cie 140.000 honu*u

e elogiou. Tal é a data que hoje come-

moramos, como sendo o marco de

partida para as conquistas ininteTip-

tas que se registraram nestes trinta

e nove anos. no setor da aviação.
+ * *

No m^s de outubro de 1911, o ves-

p.-rt.no 
"A 

Noite" levantou pela 1 ri-

I n,- ira \ez a Idéia de se festejar a 
' 

Sc

Aspecto do vóo realizado a 23 de ou-

tubro de 1906 par Santos Dumont, no
campo de Bagatelie em Paris.

náuticos paulistas se empenham <er!&-

mente para que esta semana não passe
tcspcrccblda. A memória do feito de
Alberto Santos .Dumont continuará)*
ser cultuada pslos séculos afora.

A COMEMORAÇOJCS 0\ &FMANA
DA ASA

Continuam chegando do interior «

desta capital à comissf.o executiva (.05
festejos da Semana di Asa num.:-
rosas adesões ao banquete de contra-
ternização aeronautica, a reali^.ir-se
no sabado proxlmo, dia 21, na side do
Automovel Clube. As listas paia as-i-
natura podem ser encontradas no con-
bultorio do dr BernarUo Ci.itnj.-i.i
diretor social do Aeroclube rio S Pa 1 lo

ou na üscola Técnica de Aviação ou

ainda na redação cia 
"A 

Gazeta" c ua
séde do Aero:iube de S. Paulo.

Amanha, dia 24, haverá na Escola

Técnica cie Avlaçáo um almoço ore-

recldo aos oficiais do Prlm;iro Grupo
de Caça chefiados pslo cai. av. Ne; o

Moura, tendo 6ido enviados convites

ás autoridades e Imprensa.
 O Lrigadelro do ar Armando

Ararlgboia, comandante da IV Zona

Aérea, enviou convite às autoridades

civis e militares para as festividades
cio dln 26 às 9 horas no Parque

Anhangabau', constantis de entrega c'e

diplomas à ío.a turma de especialistas

dá E.if, Aví. ç r»'.file eje unld^Ops
da FA?

RUAS E PRAÇAS

DE SAO PAULO

Konclusáo da ultima pátfna).

do Liberdade, cio Bexiga, dela
.<« ia abastecer, de maneira que
o ponto era em (reral multo fre-

quentado.

tlo;e já se vai perdendo a me-

mórta da junte do Morinjiiinho.
O caminho i/-;c para ela condu-

tia e In trans/ormado em rua,

sob o nome de Jacejuai, rua çue
no seu curso atravessa dois es-

piyCes

Esta designarão recorda a

personalidade do paulista Artur

Silntra tia Mota, que faleceu no

Rio de Janeiro a 6 de )unho de

1.014, cnwrvanCo o titulo, re-

ccLiíto :;o Império, de barão ia

Jaceqnai. Nascera na Prov ada

de Suo Pa iln o 22 de 0.70SÍ0 de

1514, jilho do senador por Goiaz,

dr. JoíiInácio Silveira da Mota.
A sua carreira na Manilhã

foi das mau brilhantes e inve-

laveis Iniciou o t urco dessa

pois dt 1armado sobreveio t.it
urma cm 1858. Powo tempo de-
a-nntectmento decisivo na vida

dc muitos jovens de sua nera•

Ci.n a Guerra do Paraguai, qi<e
eclodiu cm 1865.

Como comandante do monitor
"üin/Oii", Artur Silveira da
Xota participou do combate de

Tini ¦'), no 1'ujMgem de Humai-
tá e cm Curupaíti. Nt5o s«

tfjrora <;>ie essas batalhas loram
das mais duras e importantes
de toda a campanha.

Da maneira por que se com-

portou na luta o mo:o paulista
diz tem. o seguinte, feto: ao tér-
mino da* I10 tiliáadcz, isto é, em

1S70 fu a '.rendera 
por bravura

ao po:to de capitão dc mer e

guerra. Contava então 26 anos

de idade. O seu denodo e a

oportunidade hinlúrUa lhe 11-

nham valido para ul an^ar uma

poji.-õo c 'una notoriedade a

qvc outros chegavam através de

escaladas mais lentas.

Finda a guerra. Artur Silveira

ria Mota crcrccu diversas /un-
< ries de reli'o. Foi ministro /.'<¦-
n.potenciúrio em missão e pe-
ciai nn <"n na, membro do Con-

sriho Naval inspetor do Arcennl

rta Marmita, diretor da Fscola

Naval. Alem de outra» comis.t.Je»

militarct, pertenceu à Academia

Nacional dc Letras e ao Con.se-

lho dc s. ma.estade.

O Cario de Jacejuai refor-

mou-se no posto de almirante.

Na mociiade, de passagem por
Cucnot Aires, contraíra matri-

pionio, a 9 de fevereiro de 18"9,

com uma senhora de nacional-

daáe italiana, d. Luiza Glech.

A. P.
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POR SEMANA

Os acontecimentos culminantes do momento, qoe

se sucedem no ar. em terra e no mrr, nas llnln»

de frente e na retaguarda, na* fábricas e nos lar. »

são revividos de forma empolgante no programa
-O 

QUE VAI PELO MUNDO".

D* 7a>. às 6as. feiras às 20 horas

a II

RADIO RfiOiO

DIFUSORA DIFUSORA 
j

»«o miscicisi •ndss csrtst • 49.22 m't
1.09 mgci B9|

Os algozes de Belsen e

Auschwítz 
procuram 

deiender se

Outro compaisa de Kramer esforça por inocentai-se

no julgamento de Lueneburg — Apelaram o<- tripu-

lantes de um submarino alemáo considerados culpados

pelo Tribunal Militar britânico

l LITENEBURGO, 22 (R.) — Estron-

dosas gargalhadas foram ouvidas hoje

durante o julgamento dos 45 acusados

OCORRÊNCIAS POLICIAIS:

(Conclusão da ultima pj|lna).
acidente. Na tarde de anteontem, c
corpo de Mar ano Moreno Rodrigues,

que contava 25 anos. era comerciante
e morava à rua Joaquim Nabuco, U3,
no Broo.clln, apareceu bolando não
multo lon?e do lugar em que perecer.!,
sendo retirado e recolhido ao necro-
terlo do Araçá. Há lnqucrlto.

Agredido a faca

As 13 horas de domingo, no bar e
restaurante da rua Cardeal Arco Ver-
de, 2.620, bairro de Pinheiros Mateus
Vltorlno Rodrigues, de 42 anos. casado,
morador A rua Carlris, 223, por roo-
tlvos frivolos discutiu com seu co-
nhecldo Antonlo de Oliveira Silva, In-
divlduo dotado de mau genlo. As tantas

quando Já se esquecera a contenúd,
Antonlo de Oliveira puxando o punhal
que trazia à cintura, feriu Mateus Vt-
torlno no p;ito e futlu. Socorrido por
conhecidos pouco depois. Mateus VI-
torino Rodrlçues era removido para o

posto da Assistência, recebendo r.s

curativos necessários e dando entrada
no Hospital das Clinicas. A policia
registrou o fato.

Agrediu o chefe da estação

As 15.30 horas de domingo, pasna-
f:p!ros do suburblo de Mogl das Cru-
aes, que aquela hora entrou na estação
da 4.a Parada, apresentaram Antonlo
Vlta, de 4S anos, ao chefe da estaçAo,
Solon de Medeiros, de 44 anos, domi-
clllado à av. Conde de Prontin, 2350,
alejaníc que o mesmo promovera ai-
íazarra por estar embriagado Recc-
bendo Antônio Vita, Solon de Medei-
ros deixou-o na sala em que se achava
e tratou de solicitar o auxilio da
Railo-Patrulha. para que ele fosse con-
(iuzi^o à Central Nesse Ínterim. An-
tonio Vlta. demonstrando sua Índole

de c'eRordeiro, pastou a provocar òolon,

e por fim, utillzando-sc do saco que
enricava <¦ cujo conteúdo eram ferra-

mentas. atrediu-o, dando-lhe ÍDrre
mas, por <rr;ue,nto, e.as t m orjri.i msna tia Avlaçáo". tendo atj oferecido i nanc>c;a na Cubeca .Logo apôs a agres
para psrmanccer na defensiva * nao un. prernio ao aviador que fisesse o compareceu a estaçáo um guarda-
contra-atacar. • percuro aóreo Rio-Niteroi, o que, para cjv^j_ qu'e solicitou providencias to

CHUNGKING. 22 (R.) — EnconTd- > época, era uma façanha hômerl.-a. 
pi4ntj0 da central, sendo vitima e

se em ChunqUins o governador chinês Em 1933, o Clube Militar festejou ecm viciado encaminhados à presença
de Shantun-r Ho Shu Taun que | um almoço de eonfraterniíaçSo a ;>as- i autoridades. Solon de Medeiros

discutirá com 6 governo a situado rei- I .«agem do dia 23 de outubro. E no i.no; f0| mt:jict(io no posto da Assistência,
nante na sua província. m troi^«| a#gulnte, o presidente da Republica 0 delegado aberto inquérito,
eomunlftaa em íranca guerra civil não baixava um riccreto instituindo o 

"Dia

aeelarada do AMarlor", enquadrado dentro da Atropelou O tranSCUllte C

O governador disse confi&r em q it-! Semana ia Asa, que a cada ano qte

negociações pacificas re olverAo o >m- l'--siíl * com:-m'irs

passe", restabelecendo a unidade chi- , lliantlemo. Este ano, ouebrou-se atra-

nesa, o que evitaria a repressão cns j 
dicAo que vinha se- forman io. de

.. , 1 I «saln.i ln r A ^Ofit^n irin Hft o V In P.\lI Cull
forças comunistas. Estns — difse <.e

— já dom nam dois terras do tem i-

rio de s"a província, frisando ir.-is

que. por tudo isso. 
"a situação é i>c-

rifosa*.

CHUNOKINO, 22 (R i — Revela-se

anui que as autoriza^es chinesas im-

nuseram a lei n- ,r:inl na área d?

Tlent-'ln. ten 
'o 

ord*na:'o também um

controle s;vcro sobre Pelpln?.

N\DA A RE>PFlTO DA SAVDE

DE STALIN

WA8H1NGTON, 22 (R > — O De-

partamento de Estado drclnrii noje

.frlalmente. que n-m o reícriio De-

>artamento nem o da Oucrra. tinham 
j

ati o momento quaisquer noticUs de !

\1'>scou. confirmando ou desmentindo |
« rumores de c,ue o generalir.cr.-.n ! 

^
•alin estava gravemente enfermo ou I |

i:,h» mesmo falecido. | |
Um func.onario da embalxcda so- 

j J
1^-ica nesta capitai declarou, por tia, I

ti, à 
-Iteutfrs", o seguinte _ 

¦ (
'S&o 9tl nada sobre o ssauütc ^

assinalar o centenário da avlaç&o com

pi ovas técnica», com- a exemplo, o

OCEMCAS SEXUAIS E

G1ANDUIARES

IMPOTÊNCIA e FRIE7.A 6E-

XUAL no Homem e na Mulher.

CASAIS SEM FILHOS, OOR-

DURA. MA O REZA. FRA-

QUEZA GERAL, CRIANCA8

ATRASADAS e ANORMAI8,

TIROIDE ib')clo, papo). Pert.
daí. REGRAS (Dores, etc.),

FSPINHAS e PELOS EM EX-

CESSO em Mulheres. Trat.

Moderno por HORMONIOS.

DR. KlliO DE LACERDA

Av Sáo Joio. J3G — 2.* —

M29S

derrubou o muro

O medico, Aldo Bruno Conrado Fi-

nis. morador a rua Pinto Ferraz. 407

as 17,15 horas de domingo, dirigindo o

r.uto particular 67.41, da Laminaçâo

líacional de Metals, na rua Domlngoe

de Morais, esquina da rua Sena Ma-

durelra. onde la entrar, náo pôde fa-
1 zer a manobra porque a dire?io nSo

I obedeceu. O carro subiu à calçada e

ipanhou Nelson Aparecido Cala^ana. de

21 anos. morador à rua Jaci. Em se-

guida ao atropelamento, o auto bateu

cor.tra o muro da esquina derruban-

do-o
Nelson Calazans sofreu ferimento»

na ca br-a e algumas contusões de na-

tureza leve.

Mãe e filho foram agre-

didos

No bar da avenida Tucuruvf, 871,

As 15 horas de domingo, Ocvaldo de

Almeida, de 28 ano?, morador à rua

da Estação. 18. tendo al'ercado com o

dono do estabelecir,ie!i'o. Edmundo Ar-

mando Te.-isini, foi pelo mesmo agre-

dido ficando ferldc, ? contundido. In-

do para a residência, Osvaldo contou

o que se passara à sua progenitora.
Joana Bolara de Almeida, e esta, náo

sa contendo, dlr.giu-se para o estabe-

leclmento a fim de protestar. No bar.

Candlda Tesslnl, mulher de Edmundo

Armando, enfrentou Joana, armada de

cacete, e agrediu-a. fraturando-lhe o

punho esquerdo. Joana Eolara de Al-

melda e seu filho Osvaldo de Almeida
foram conduzidos ao plantio, receben-
do socorros na Assistência.

A policia registrou o fato.

Furtaram um ônibus e

provocaram um desastre

Césario de Faria e os Irmüos De-
metrio e Brasillo Bacaroli, moradores
no alto da Moica, na madrugada d?
d>mlngo. apoderaram-se do ônibus n.
81 530, da Empresa Moóca Ltda., es-
taclonado nas vizinhanças da garage
situada na rua da Moóca, tendo um
cieles, que o dirigia, rumado para oõ
lados de Vila Ema. A certa altura da
estrada do mesmo bairro e perto da
Chacara Paullno o que guiava o onl-
bus perdeu a dire"ílo e o carro tom-
bou. Em consef?uen"ta do acidente,
Baslllo Bacaroli. sofreu fratura da

perna direita, nada acontecendo a seu
lrmfto Demetrlo e a seu amigo Cesario.
os quais, todavia, tomaram provlden-
das para que ele náo ficasse sem so-
corro. Levado o fato ao conhecimento

dr. delegado de planf.o na Central, a

Autoridade determinou a remoç'o de

Brasillo Bacaroli para o posto da As-

sistencia, sendo Cesario Faria e De-

metrio Bacaroli remetidos pera o Ga-

binete de Investigações, v isto ter sido

a ocorrência considerada furto.

Atropelamentos

A'» 15 horas, de domlr:4o. o moto-
rlsta de um auto de passeio, conciu-

zindo o veiculo pela avenida Rangel
Pestana, nas imediações do l.no da

Concotdia. atropelou esmeraidlno Te-

norle Cavalcanti, de 19 anos. domlci-
liado à rua Afonso Arinos, 211 Depoia
de haver atirado Esmeraldino ao solo.

o motorista imprimiu maior velocida-
de ao carro e fugiu. Esmeraldino so-

freu graves ferimentos e foi hospitall-
zado.

—— O motorista José Oanem. dlrl-

glndo o carro de aluguel 42.247, às

15 e 45 horas de domingo, na avenida

Jabaquara, proximo do prédio 925.

atropelou MaHa Aparecida Barbara,
de 14 anos, moradora á rua Conde

Porto Alegre, 19, no Bosque, a qual
ficou gravemente ferida. A Assistência
socorreu Maria Aparecida, recolhen-
do-a ao Hospital das Clinicas. A poli-
cia Instaurou inquérito.

 Na praça da Sé. em frente i,

parada de ônibus da Unha 
"Penha",

na manhã de ontem, Fran-rtsco San-

tlajo. d» 37 anae. ;ssado, residente à

tua Bresser. 985. foi colhido e grave-
mente ferido pelo auto 42.515. diri-

gldo por Manuel Correia de Almeida.
 O camlnhüo de chapa 55 295.

guiado pelo motorista Joaquim Olivel-
ra Silva, que se encontrava alcooliza-
do. fla tarde de ontem, transitando em

velocidade excessiva pela avenida Ti-

radente*. na esaulna da rua Ribeiro
de Lima, atropelou uma desconhecida
de côr preta, de 30 anos presumíveis
c Maria Nicollna Plmentel. de 31 anos
solteira, domicllada í> rua Coronel Pe-

reira 9-A A desconhecida so-

frru grav-s ferimentos, pelo que íoi

hospitalizada

Impressionante crime

abalou o Rio

iConclusáo da ulltma piginai.

se sabendo que Irene foi envenenada

e, ao sentir-se nesse estado, abraçou-

se ao fllhlnho que lhe foi arrancado

c'os braços par Antonlo Bento. O mer -

mo voltou ao apartamento e pernol-
tau com a desventurada mulher para
assassina-la no dia seguinte. O mata-

dor acusa Maria de Lourdes de ser a

.n-itlgadora do crime. Antonlo, depois

de matar Irene, sentindo necessidade

de dar sumiço ao cadaver, procurou
separar os membros e o tronco da vl-

Uma, usando para isso de um serrote.

Vendo que n&o tinha resultado, saiu e

foi à sua própria casa comercial, à

iua do Eenado arranjar uma serra de

aço. com que concluiu a horripilante

tarefa, ajudado por Maria de Lour-

des. Antonlo Bento ligou o radio para
r.bafar o ruido da operação.

Depois das declarações à policia de

Niterói, feitas friamenie, Antonlo Een-

to dormiu tranqüilamente.

A demon-itraçio da curiosidade po-

pular, em tomo do crime, verifica-se

pelo serulnte: uma massa de miis d_-

2.0M pessoas localf-ou-se m frente á

delegccia de Barreto, passando o dia

todo a gritar que queria ver o assa;,-

sino e permaneceu ali postada até a

madrugada de hoje.

A CONFISSÃO DO CRIMINOSO

NITERÓI, 21 i Asapress) — Final-

mente na madrugada de hoje. na de-

legada do 3.0 Distrito. Antonlo Soa-

res Bento resolveu confessar a auto-

ria tíe hediondo crime.

Disse ele que dias ante» de 6 de fe-

verciro. quando matou Irene Freitas,

j:i tiniia :n.cnç".o de assassina-la. As-

fim, levou-a a um passeio na Ilha do

i a-.ucta. planejando tirar a vida de

aui companheira quando se encontras-

sein a si s dentro de um barco. Entre-

tento, na ocasião em que escolhera

para a execu ão do crime. Irene mos-

trava-se muito anrnc-l para com ele

razão porque resolveu transferi-lo. No

dia seguinte na apartamento em San-

ta Teresa, sua residencla. decidiu li-

ouidar a companheira. Para isso nun-

dou buscar uma garrafa de cerveja

Malzbler e antes de pô-la no copo

adicionou uma dose de um violento

veneno. Irene aceitou a bebida, toman-

do um gola e ao sentir o amargo do

veneno, reclamou ao que o criminoso

advertiu nada ser, dizendo tratar-se

do proprio gosto da bebida. Fe-la ln-

gerir mais um gole de cerveja no que
foi a'enrt'do A mulher sentiu-se, en-

t.;o. bastinte mal. pedindo um copo

d» ngua Bento tol buscar a agita e ao

cheirar. Irene re-usou na Justa supo-

slç.':o de que esta também contlve«»e

veneno Peiiu entSo que a agua fo»se

retirada de um filtro que havia no

quarto. Feito isso Irene bebeu a agua

t sentiu-se melhor. Mais tarde Anto-

t.lo pro-.ocou uma discussão com Ire-

ne, agredlndo-a ent&o com ura rolo

de mas.sa vibrando-lhe terrível golpe
n» fronte derribando-a ao solo. Ime-

aiatair.enie Antonlo deu-lhe um soco

no rosto e mais outro golpe com o ra-

b na cabeia A mulher, já na agonia,
disse: 

"Canalha, voei me matou". De-

po:s de con unmdo o crime, Antonlo

cinaiu-se ao Real Hotel, no Rio. onde
havia deixado sua outrr, amante. Ma-

ru de Lourdes comunicando o que fi-
.'era. Convidou-a a acompanha-lo ao
apartamento de Santa Teresa e cinl-
eamente declarou-lhe 

"Você \al toda
de preto para aparentar lute Ha en-
terro. eu sou c crtnünoeo". Chegando

alemães da pratica de atrocidades nos

campos de Belsen e Auschwítz. O acu-

sado Ottn Kulmann, guarda 
"SS" de

51 anos de idade, alegou ter um allbl

para a arusaç&o de que assassinara

um Internado que roubara beterraba.

Ao negar essa acusação, o acusado

provocou gargalhadas ao di.'«r: 
"Na

ocasl&o estava numa Igreja. Era 2.a

feira da Pascoa".

Respondendo à acusação de que ma-

tara um homem com arma de fogo e

outro com uma barra de ferro, Otto

Kulmann disse:
"Jamais 

foi meu habito atirar con-

tra um prisioneiro desarmado e Ja-
mais sonhei em atacar quem quer que
fosse com uma barra de ferro.

sem suas camas e dei-lhe • p i

com meu bastão e >.-lr

ram com risadtif"
O promotor publico p.,-.

então: 
"O 

que o stnlior iii:,r

pancamo-no num campo

tração?"
Kulmann respondeu 

' 
Cn.--;

rancamenio tudo que dn>. i

cicatrizes".
HAMBURGO, 22 (R.i -

lantes do submarino alem
ram considerados 

" culpado;

sassinio de marinheiros bri!„

eliados do navio "Peleu-

da decisão do tribunal n-.ilit.i

co. A apelação .sera levada

Superior
Dos acusados alemães ti

condenados à morte, por fuiii
e dois foram condenados â r *''> p"t

morte
te dC

«•
& f

p''.0 ÜÒ-
ÜIUS ê

pelaram
britanl-

Citií

. loram

Interrogado sobre um espancamento longo tempo. Os condenado

cue praticou em Belsen, Otto respon- são o capitfío Ecic, coma

deu: submarino o ter.-
"Eu 

não chamo a Isso de espanca- Hoffman e o cirurgião na

mento. Disse aos prisioneiros que fizes- Pfennig.

"alie:

VOU AGRADECER 0 EMINENTE CHEFE DA NACÂO

iConclusão da ultima patina).

retorlo Distrital do P S D., de Ibi-

rapuera. e Slmües de Csrvalho. assis-

tente tácnlco do Departamento Esta-

dual de Informações.

CHEGA O SR. FERNANDO COSTA

Precisamente ãs 21.45 horas, prece-
dldo dos batedores da Policia Especial,

chegava ã entrada principal da esta-

çfto 
"Roosevelt", o automovel em que

viajava o dr. Fernando Costa. Ao des-

cer do carro, um pelotão do Batalhão

de Guardas prestou a s. exc. as hon-

ras de estilo, enquanto a multidão que
se aglomerava na praça fronteira pror-
rompia em aplausos calorosos, dando

vivas ao interventor federal, a 6. Pau-

lo e ao Brasil. A' entrada da platafor-
n.a, literalmente tomada pelo multl-
dão, e onde se achavam também todos

os ajxiliares do governo bandeirante,
novas demonstrações de simpatia se re-

petin.m, numa espontanea e entuslas-
tlca demonstração de carinho e reco-
nhecimento ao ilustre e honrado cida-

dão, que nestes quatro anos de governo
— período dos mais cruclantes para a
humanidade e para todos quantos soore
cujo» hombros recai a enorme respon-
sabilldade de zelar pela tranqüilidade
e pelo bem coletivo — soube orientar,
com serenidade e sabedoria a adml-
nistração de S. Paulo, visando sempre
eleva-la e dlgnlflcala. num sentido
amplo de construtivldade e de atos que
pudessem refletir tâo somente em favor
do povo e do extraordinário esforço em

que o Brasil se empenhara ao lado das
Nações Unidas, para conseguir a vito-
ria final.

SAIDAÇAO AO POVO DE S. PAULO

Poucos minutos antes de subir pars
carro especial e em melo aos multl-

pios e Incessantes aplausos dos presen-
tes, o interventor Fernando Costa aten-
dendo gentilmente ao convite que lh»
fora dirigido, proferiu, ao microfone da
Radio Recorde ali instalado, a seguinte
saudação ao povo de Ptratlnlnga

"Neste 
momento, sou multo grato a

todo» por terem me trazido o» seus
voto» de feliz viagem, nesta ultima vet
em que sigo para a capital da Repu-
blica, como Interventor em S. Paulo.

Vou ao Rio especialmente para agra-
decer ao sr. Getullo Vargas, eminente
chefe da nação, o apelo que sempre
me dispensou neste» quatro anos de
governo, e também, a fim de a presen-
tar a s. exc. as minhas despedida», pa-
ra. longe do cargo qu» venho ocupan-

ao apartamento tratou de arranjar um
'irrote 

para esquartejar o cadaver, cui-
dando LourdJs de providenciar as ma-
'as em que o corpo foi depositado.
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5ECCÀ0 IMOBILIÁRIA

Procurem no 
"CORREIO 

PAULISTANO", as melhores ofertas

de prédios e terrenos, das mais importantes organizações imo-

biliarias.

¦* 
m m a

do, poder disputar, no pleito . 2 i

dezembro proxlmo a rr.ir.h,, leiçãt

para governador de meu £ 
'

A todos o.s presentes e ao [
lista, reitero o.s mer mu--:

cimento» e com eles os meu j-.ituriof

de felicidade".
As ultimas palavras de >. ev Nnr

longa e vibrantemente leu, *•

guindo-se com a palavra vai - or»-

dores, que analisaram, em ; ap.dos un-

provisos, a obra do dr. Fernanrí Coita

no governo do Es aao. destacando oe

atributos de sua personaiidai
dista a quem o pais de - uma grande
soma de serviços que por : ' fri.tu

para consagra-lo ao rconhjnirc
à admiração da coletividade f

REGRESSARA' HOJF

Solicitado pela rrp -rta — - "

Fernando Costa dis;e aper.ns
— Nada mais tenho i ywn's-

ao que acabo de pronun ler - ri ;wu-

co, ao microfone, senáo que ¦¦¦¦um d'

volta a S. Paulo, no dia -3. t-r.t -

feira".
A ESTADA DO IN II KW M1*

rERNANDO COSTA NO Kl'» - "

gelras dee'araróes ii imt:rer« -

22 (A. N.) — O sr. Fern.ir^ Cr ti

I Interventor federal em São Fi.

| gou, hoje, ao Rio, pelo 
'Cr.:

1 Sul". Viajaram em sua comp'

j 
sr. Cyrillo Júnior, secretario

! Partido Social Detr.irrf-o ra Pau-

I llceia e ex-deputado fei— i > • r,t"t
' de suas Casas Civil e MiMnr

cebldo na 
"gnre" 

Pedro II 1 "¦

Alencastro Ouiniatães. din-t t u.t Cf-r-

trai do Brasil, e por \ -rias p•!«•«»•••
dades políticas Falando s-)'
tas o sr. Fernando Costa dl se < üp v

nha ao Rio para attrad -cer p-soal-

mente ao chefe do goverrv t o ar ; 1 
_âUJ

sempre dispensara à sua adn

ção no Brtado e «presen? ir ao •' "l»trí

da Justiça, para qu» a leve i > Prf'''

dente da Republica, a CawWUK"0

que dentro de poucos dias «spira «j-

torgar a São Paulo Pers"r.''>J " -*•"

! xaria Imediatamente a infenf?*"

; a fim de se desincompatle! 
'."" o «r

I Fernando Costa disse que esp<"->» rt"

gressar à Pauliceia ainda hoje e qu«

ató o fim do nrfs deixará o

renunciando às funções d' ir - rvr-nt-J

no dia 28. Acerca das in-irrra"1'la*'
des para postas eletivas no o
sr. Fernando Costa declarou rCSS

ponto a Carta Magna pau'i»ti s"

nharla as demais, nfto porfnn í'1 n-; "

mar se seriam considerad a nr í npa 
j-

vels ou não os cidadãos cue ha ms-»

de cinco anos nio tivessem reudenc;»

em territorio paulista. E ass'in.'0 qw

ficará para ser rwolvlío P;,''r
mente. A tarde, o sr Fcmfnto C'»»

visitou o chefe da nação e o nvnisu0

Agamenon Magalhães
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Terça-feira, 23 de Outubro de 1945

momento político
CORREIO PAULISTANO

Passou ontem 

por 
esta capital o 

gen. 
Eurico Gaspar Dotra

«TINTO NO !M(> fiBAMnr nn  ** ¦

COES DE 2 DE DEZEMBRO" 
DECLAROIJ O IITT«TR^A^xtI^RINA 

° R S' l> ALCANCARA'GRANDE VITORIA NAS ELEI-

,11 DA REPUBLICA - A PALAVRAMF. A If ,»1L™'DAT0 
UAS F0R<;'AS MAJORITARIAS 1)0 PAIS A PRKSIDEN-

ELEITORAL DA CAPITAL OSm.^El.iE!0LITIC0S 

~ F0RAM CONVOCAU°S PARA 0 SERVlgO

. ,m WM, l .._l 
RESTANTES ,1>IZES VITALICIOS - OUTRAS NOTICIAS E TELEGRAMAS I

C$e4c a*H4£*r,

e4te € ut% 
prazer/\

Via;:'
,,ntp dii íl do país e com destino ao

Rl0 df Janeiro, passou hoje, ás 10,20
-•ras. " ' f'sta capital, o general Eli-

no Gaspar Dutra, candidato das forças

majoritárias ao país a preâldencla da

RepublfH, que esteve em visita às ci-
-,ár> de Porto Alegre e Florianopolis,

„r,de " realizaram grandiosos comidos

,ai prnp.T.mda de sua cniuUdatura.

0 7..,, 
' 

Eurico Dutra viajou acom-

mnluidu pelos srs. Israel Pinheiro, pre-
.;dent' »> Partido Social Democrático;

irman* i'rado, Pedro Brando, Acur-
Noraldlno Lima, Pereira

mm t M ..'.art Lago, respectivamente
I) de s Paulo, Distrito Fe-

yrJ K '-ido do Rio, Minas Gerais,

p.j-aitu Distrito Federal; Eurico Sou-
•<, snb-díretor da E. F. Cen-

:a! de I r. il; eoronel Coelho dos Reis
sr Presidio, diretor da Agencia

Xacloi.al io D N. I.

Ac lí :r do r.vl />, foi o general Eu-
:lCo Pu>ra cumprimentado pelos srs.
•te. Ou? lei Figueira, representando o

Fernando Costa; Sebastião
jsueir:i di Uma. secretario da Jus-

riça: P ' Costa H/lrigues, secretario
:a Viação; prof. Mello Morais,

da Agricultura; Mario Ta-
¦ are? lee-prcsidente da Comissão

a do P S D. em S Paulo;
Mario Oun^ini diretor geral do D. E.
; Frr.r,risco N<vjrueira Lima Filho, do
abinei d.i secretario da Justiça, ou-

• riüades civis e militares, cor-
lonanos e numerosos amigos.

ICNHANTE NA VITORIA
DO I*. S. D.

• i o.i Agencia Nacional, logo
"'•embarque, disse o general

¦Jiri'1 O.iMmr Dutra:
' ' • he-ei simplesmente que es-

-le que, tanto no Rio Grande
mo em Santa Catarina, o
iclal Democrático alcançará
orla nn dia 2 de dezembro".

odesrPTuLmCaCrLrS.de 
^ ^ MUard° °°mPS

nhado pelos membros de sua comitiva".

nelro.rC°U 
C°m destluo 80 1110 de Ja- Cristiano Cordeiro acusa alinha" po"

Segundo os mesmos círculos.

,.ÜFGVIV 
PXR.\ MINAS O SRmelo VIANA - Rio, 22 (Asapress)

i. ?Jí!!í ^ara Belo Horizonte o sr.

litica do chefe do Partido Comunista
como sendo errada e capaz de arrastar
o Partido ã maior derrota política.

...  u o.. „ 
CHEGOU AO RIO O INTERVEN-

Melo Viana, ex-vice-presidente da Re- i 
T0,í CARNEIRO — RIO, 2H «A

publica, o qual vai participar da Con- í 
N '~ Procedente de João Ptssoa evençao do P. S. D. de Mints Ge- I 'endo viajado por via aérea, chegou

rais, a realizar-se a 30 do corrente, na ] 
hoJe a esta capital o sr. Rui Carneiro,

capital mineira. í interventor federal na Paraíba, que
Segundo foi divulgado nesta capital tratará de assuntos ligados ad-

o notne do sr. Melo Viana, que tam- 
"""Atração do seu Estado. O seu de-

bem foi governador de Minas Ge- i 
semljarfHte, que se realizou no Aero-

¦ ais, é um dos mais indicados para ! P°r,° 
Santos Dumont, às 15 horas

sucessor do sr. Benedito Valadares íeVe 
a presen':a d' autoridades, pessoas

no cara ter de candidato do P S. D.' | viajante^

XA"^— ^^MIS 
- 

| 
ESTA' PRODUZINDO SENSAÇÃO' Democratica. Não quero por isso mes-

cidade amanherpu hnií Esta. | 
l)F MAL ESTAR O DISCURSO DO: mo antecipar o meu ponto de vista pes-

de cartazes ri« nrnn»o h 
CO 

ja 
®8'ÇADEIRO EM S. PAULO •- RIO, soai antes de qualquer pronunclamen-

comício "n,. f 
P™Paganda do grande -2 ("Correio") — o discurso prinun-1 to dos meus companheiros."

9fi qieremlslR 
do provim" dl* dado sahario em Sào Paulo nelo bri- PRISÃO DO CORONEL CI ARAM26, de que deverão participar slndi-

catos e outras organizações operarlas.
O grande comício, desta vez, é lnti-

tulado "A 
resposta do presidente ao

povo", pois, depois do "meeting" 
no

largo da Carioca", a massa deverá ir,
em desfile, até o Palacio do Guana-
bara, onde o chefe do governo, mais
uma vez, falará aos manifestantes,
a respeito da convocação da constl-
tulnte.

causando FROTA - RIO. 22 ("Correio"; _|
um certo mal estar no selo da cha-1 Foi ontem preso pelo general Gols
mada "esquerda 

democratica", que Monteiro, ministro da Guerra por 25
apoia a sua candidatura. E' qt;e, se- dias, o coronel Guarani Frota' O mo'-
gundo acentuam os comentarmos de tivo da prisão foi ter o corone' Frota
hoje da imprensa carioca a respeito, concedido ao "Correio 

da Manhã"
^ ^ ^ se tcrU afas-1 que a publicou, no seu numero de on-

tado da linha propriamente de^ocrá- tem uma entrevista oolítlca tulçada
tlca do seu partido para adotar uma Inconveniente e transgressora dos re-
tendencia francamente anti-comunista. gulnmentos militares
A reportagem procurou alguns clemen- O SR. HENRIOUE DODSWORTII

NAO E" CANDIDATO A C ÂMARA
NEM AO CONSELHO FEDEltAL —

I RIO, 22 (A. N.) — Há dias Slllglu ms

tos da 
"esquerda" 

da U D.N. mas to-
dos se recusaram a falar, excetuando-
se o sr. Evandro Lins e Silva, que se
teria manifestado em favor de uma1 rodas polticas do Distrito Federal a
atitude publica da sua 

"ala" 
em face; versão de que o prefeito Henrique

dos pontos de vista esposado» oelo bri- , Dodsworth seria um dos candidatos do

„„ ro„, ,  i «adeiro em seu discurso. O sr. João 
' 

Pari ido Social Democrático do Distritode representação e amigos do distinto| Mangabeira declarou: | Federal a uma das vagas do Conselho
Sou o 

^presidente da Rsquerda | Federal. O prefeito Henrique Dods-
worth teve oportunidade de esclarecer

reportagem de um vespertino local j"ue absolutamente não é candidato a
T.aisauer vagas da Cam-ira v,u
Ccnselho (ex-Senado Federal».

do ;

*ou cer

aul
Dart:

ruiu os PROCERES POLÍTICOS

Eni palestra com os proceres polltl-
e compunham a comitiva do ge-

::eral Eurico Dutra, durante a breve
-te." ipvao, no campo de Congonhas, a
reporta m obteve algumas Impres-sões
do que 'ram os Imponentes comícios

n em Porto Alegre e Floria-P
¦ 

pi i
A •

das ífi
.Te. f
res de

Me?rf

Êtà f

(ie ma
Ei

ÍWSS0H •

AS CHAPAS no P. S. I). NO DIS-
TRITO FEDERAL — RIO. 22 (Asa-
press i — Afirma-se nas rocias politi-
caso que foram escolhidos os seguintes
comes para comporem as chapas do
F. S. D. no Distrito Federal, para
senador, os srs. comandante Augusto
dc Amaral Peixoto e prefeito Henrl-
que Dodsworth; para deputados serão
apresentados os nomes dos srs Jones
Correia, Eurico de Sousa Gomes, Gil-
berto Marinho, Frederico Frota e Rui
de Almeida, e mais os srs. Ole?ario
Marlann, Henrique Mangiole, Floriano
de Gois, Atila Soares Hernani Car-
doso, Romero Filho, Gama Filho, Ota-
vio Tourinho, Rocha Leão, Francisco
Ellseo Hpheiro Guimarães, Jaime
Araújo e Marino Machado.

DECEPCIONADO O SR. JOSÉ'
AMÉRICO — RIO, 20 CA-sapress) —
Um jornal situacionista escreve que

o sr José Américo sofreu na Paraíba
tremenda derrota. Esse político ali-
mentava esperanças de ter o seu nome
lr.dlcado para o governo daquele Es-
tado, mas os oposicionistas, em reu

A criação, 
por parte 

da futura Assembléia

Legislativa Estadual, do Tribunal de Contas

Em torno do prazo dos mandatos do presidente da Republica e dos governadores
O acréscimo da quarta parte de vencimentos aos magistrados que contem mais j

de trinta anos de serviço — Interessantes declarações do embaixador José Carlos !

de Macedo Soares, que fez parte da comissão elaboradora do projeto da nova Cons-t> Tr\ on /*« r*— i. *»¦. t J
tituiçao do Estado

1* 8 AM*

FILIAL DE S. PAULO — Rua Alegria, 300

LOJA, VENDAS A VAREJO — Rua José Bonifácio, 308

cepçáo tributada ao candidato
çaR maloritarias. em Porto Ale-

das mais grandiosas; milha-
pessoas aguardaram o general

entrada da cidade, aclaman-1 hláo ha dias realizada, lançaram, o
i passagem, enquanto das ja- . nome do sr. Argemiro Figueira paraedifícios choviam festivos pe-1 o governo da Paraíba 110 proximo
ne papel. O comício de Porto pleito.

1 aberto pelo sr. Protasio Var-| . II(i. . . rITnn«i rirmiri

TZX 
a PreSenÇa de gran" 

• NO COMBATE AO CO^NISMO -

"sslstSà 

/tbri d p" 
distribuindo^eniisslstiram a assembléia do P. | todo „ terrltorlo naclona, ,|m traba.

iho, p que deu o titulo 
"Brasil 

e
comunismo" e que é um libelo contra
os extremistas.

Ele baseia-se nos seguintes itens:
"Os 

russos realizaram as bases de
sua ideologia? e Seria o comunismo
russo vantajoso ao Brasil?"

s !> que excedeu em grandiosidade!
s as expectativas.

Falando a respeito desses dois histo-
m comícios, asim se expressou o sr.
\nnando Prado, que hoje regressou a I
<•. -apitai, via.lando com a comitiva

to Cf neral Eurico Dutra, e que repre-
«ítou o P. S. D. de S. Paulo naque-
"s co";:clos:

'Mão 
ha palavras que exprimam

11 nela das históricas assemblelas I
S. D. em Porto Alegre e Santa j

4 imj
'-5 P
Catai

O

ez 1
êxito

«míj

VAI A MATO GROSSO O GENE-
RAL EURICO DUTRA — RIO, 22
(Asapress) — Anuncla-se nesta capl-
tal que o general Eurico Gaspar Du-
tra, em novembro proximo, em dia
ainda náo marcado, visitará Mato
Grosso, .seu Estado natal, chegando até
Cuiabá.

ROMPEU COM O SR. LUIZ CAR-
I.OS PRESTES — RIO, 22 (Asapress)

j 
— Segundo consta nos meios políticos

i MISAKOUE PARA ii um ! 
dpsta capltaI- 0 sr- Cristiano Cordeiro,

L 1 UlA ° Klü professor 
da Faculdade de Direito de

i* tle permanecer durante al- Golaz, e um dos mais prestigiosos po- l
"tov em animada palestra comi llticos do Partido Comunista no Es-

RIO, 22 ("Correio") — Encontra-se
nesta capital, desde sexta-feira ultima,
tendo viajado de automóvel, o embal-
xador José Carlos de Macedo Soares,
membro da Comissão Executiva do
Partido Social Democrático nesse Es-
tado e que fez parte da Comissão ela-
boradora do projeto da nova Constl-
tuição do Estado.

A reportagem do CORREIO PAU-
LISTANO procurou ouvir o ex-chan-
celer sobre alguns pontos do impor-
tante Estatuto político.

Gentilmente o ex-titular do Mlnls-
terio das Relações Exteriores e da Jus-
tiça nos fes as seguintes declarações:

OS MANDATOS DO PRESIDENTE
D A REPUBLICA E DOS GOVER-

NADORES

— u 
Devo, inicialmente, declarar que

me bati, na Comissão, pela fixaçao do
prazo de quatro anos para o mandato
do governador do Estado, não obstan-
te u período presidencial no Brasil se-
ja de seis anos. E Isto porque, tendo
ficado prevista a realização dos go-
vernadores, parece-me mais do que su-
ficientes quatro anos para adminis-
trar.

De resto — democracia, è a renova-

VAI AO RIO O GOVERNADOR RE-
BELO HO-

Embaixador José Carlos de Macedo
Soares

cargo da Assembléia Legislativa a ele-
ger-se e que terá, como já foi dito,
amplos poderes constituintes".

Mas o tempo de mandato para

Brasil todo, de norte a sul e de éste
a oeste. Não é fácil. E' multo mais
ampla, profunda e extensa. Para os 1 NEDITO VALADARES 
Estados, eu insisto em náo achar que FJZONTE, 22 (Asapress) -Informa-
assim deva ser se que 0 governador Benedito Vaiada-

A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL DE I les seSulrá Para 0 de Janeiro

CONTAS

Falou-nos, depois, o embaixador Ma-
cedo Soares sobre a criação, por parte
da Assembléia Legislativa, do Trlbti-
uai de Contas e sua Inclusão no ante-
projeto, dizendo:

— "Medida 
feliz e Inspirada. E' In-

dispensável o Tribunal de Contas pa-
ra controle das despesas do Estado

DOS ESTADOS

dentro de poucos dias.
Reina grande expectativa em torno

do assunto que poderá ser tratado pe-
Io governador mineiro na capital da
Republica.

O SR. OVIDIO DE ABREU E' O
MAIS PROVÁVEL CANDIDATO AO
GOVERNO DE MINAS — BELO HO-

1 UIZONTE. 22 (Asapress) — Todos os

Pedro Brandão disse:
Venho acompanhando a candl- |
vitoriosa do P s. D. Cada i
u 

mais convencido do grande :
• vamos ter no dia 2 de de-

çno de mandatos ou a faculdade de ! presidente da Kepi4llca è de s&f anrts
escolha de nossos mandatarlos, por
parte do eleitorado. Uma vez que há
reeleição, a mim me parece comple-
tamente Injustificável mandato longo.

Entretanto, como os demais ilustres
membros da Comissão entendiam dc
modo diverso, à exceção de um so-
mente, procuramos encontrar uma for-
mula: deixamos a definitiva fixação a

dissemos.
— "Não 

Importa" — respondeu o
embaixador Macedo Soares. — "E 

até
mesmo se compreende que assim seja,
dada as nossas dificuldades provenien-
tes da enorme escassez de transportes
e comunicações. Também se justifica
pela circunstancia de que uma elelrão
para presidente da Republica sacode o

dente do D. N. C. que é, segundo
consta, o mais provável candidato do
partido para governador de Minas.

O sr. Ovldlo de Abreu tem tido en-
trevlstas diarias com vários proceres
do P. S. D.

MANTEM-SE NUM MCTISMO IM-
PENETRAVEL OS "MARECHAIS"

DA POLÍTICA MINEIRA — BELO
HORIZONTE, 22 (Asapress) — Até
agora é impossível dar um prognostl-
cq razoavel sobre o possível candidato
a governancia do Estado, pelo P. à,
D. Inúmeros boatos e desmentidos cho-
cam-se a todo momento numa terri-
vel confusão e os "marechais" 

da po-
litica estadual mantêm-se num mu-
tismo impenetrável, nada deixando
transparecer sobre as "demarches". 

I
Predomina no meio do povo enorme

Interessante do ponto de vista da mo- ( membros da Comissão Executiva do P.
ralldade administrativa. Órgão con- 

S' ü • res'dentes no RI", já regressa-
trolador por excelencia, prestará gran- í 

ram 11 caP'lttl federal, achando-sc aqui
des serviços na sua função de indis-1 

r,om5nt® 0 
j^r- 9.vldi° 

de Abrcu' presl-
cutlvel necessidade e lmportanda.

Também me bati bastante nas dls-
cussôes da Comissão pela Inclusão do
Tribunal de Contas. Foi uma das mui-
tas vitorias..."

O ACRÉSCIMO DA QUARTA 1>\K-
TE DE VENCIMENTOS AOS

MAGISTRADOS

Concluindo sua palestra com o jor-
nalista. o ilustre procer situacionista
alqdlu a um topico Interessante do
projeto da nova Constituição do Es-
tado:

— "Tendo 
a Comissão mantido o

acréscimo da quarta parte de venci-
inentos, depois de trinta anos de ser-
viços, aos dcesmbargad^res. por e.\-
tensão a Lei Orgânica do Funciona-
lismo Publico certamente restabelecerá
esta pratica tão justa aos que passam I
a vida servindo o Estado".

seja indicado o nome do general Fer-
nandes Dantas, ex-interventor federal
n iste Estado, o qual atualmente se
encontra enfermo na capital da Re-
publica.

SERÁ* OUTORGADA HOJE A
NOVA CONSTITUIÇÃO DO ES-
TADO DE MINAS — BELO HO-
RIZONTE, 22 (ASAPRESS) —
Amanhã, terça-feira, o governa-
dor Benedito Valadares outorgará
a nova consiituicão do Estado.

O novo Estatuto fixa em 60 o
numero de deputados à Assem-
bléla Legislativa, e o substituto do
governador do Estado será o pre-
sidente da Assembléia Legislativa
e, no impedimento deste, o vice-
presidente.
O CONTINGENTE ELEITORAL

I>E MINAS — BELO HORIZONTE
22 (ASAPRESSi _ Atinge a 7S.473 o
numero de eleitores desta capital, fal-
tando ainda os resultados dr alista-
mento *'ex-officio" 

da terceira zona.
Em todo Estado, já foram apu-

rados 1.232.201 eleitores. Com os re-
sultados da terceira zona, nesta capl-
tal, Minas Gerais deverá ter um con-
tlngente aproximldamente de 1.250.000
eleitores.

CHEGADA DO GENFRAI EUHÍ-
CO GASPAR DUTRA AO RIO —
RIO, 22 <A. N.) — Procedente do
sul do pais, onde esteve em visita ás
cidades de Porto Alegre e Floriano-
polis, regressou hoje a esta capital, o
gen. Eurico Gaspar Dutra que se fa-

Prossegue a campanha radiofonica de 
propa- 

; Adiada a viagem do gene-

Pílíirla íhi panriirlQinrQ Hn cr Camaniln Eurico 
Dutra ao Estado

curiosidade, falando que os srs. Bene- acompanhar de sua comitiva
dito Valadares, Israel Pinheiro, Ovidio | composta dos srs Israel Pinheiro, No-

IKESSA HOJE A S. PAULO 0 INTERVENTOR

FERNANDO COSIA

1 ei ' imnnnhla do ma'or Guilherme Rocha, chefe da Casa Militar da
Intfr tIoiU i du prof. ArquiUrlinio dos Santos, de s.>u gabinete, regressa

v Paulo, pr'o 
"Cruzeiro 

do Sul**, o Interventor Fernando Costa, que
domingo, à noite para a capital da Republica.

*anda da candidatura do sr. Fernando Costa

\o microfone da Radio Tupi falou ontem o sr. Carva-

lhal Filho, devendo discursar hoje o sr.

lirasilio Machado Neto
Em continuação á propaganda que

j 
vem sendo reallzaia nesta capital em

do Paraná

-:o:-

" f 1 irnando Costa, que hoje re
ireisa do Rio, vai dar inicio a ca»»i
«nlu de p, opagand» da sua randi

0 sr. Fernando Costa vai iniciar sua campanha

política no interior do Estado

0 ilustre candidato do P. S. í). a governador do Estado

eniliarcará 
quinta-leira com destino a Alta Paulista

passando por Paranuá e Osv. Cru*
(Recepção — Visitas e jantar) em
l.ucélla; 20 horas — Regres«n para
Tupá — Pernoite: dia 17 (sabudo) 8
horas — Partida; 8.30 horas — ( hera-
(!a em Herculania; 9 horas — Pr.rtida;
9,.10 horas — Chegada em Pompéla;
10,50 horas — Partida

• pro-.ima, devendo pronun-| 
ehegada a Marilia - Recepção; 12,"0 i>Mlldo 6ociarDemocraUco,' cujoVl'

 » - SiZfXSi - «*• ¦««-.»~ 2.

de gala: dia 28 — Idomingo) - 8 ho
ras — Partida: 8.30 horas — Chega-
da a Vera Cruz: !<,00 horai — Pirtida;

iutntp ,i programa de visitas !),30 horas — Chegada a Garça (Re-

[, ,7 . ' ".,nt"0 ' °s'a a zona da Alta repçáo — Visitas); 12 horas — AI-

r# 
23. 19 horas — |5.a-fei- moço; 15 horas — Partida; 15,40 ho-

S- *le 
São Ptulo; dia tS, | ras — Chegada em Oália; 16,10 horas

p' 
' " horas — Chegada a Tunã — Partida para Duartina; 17,00 ho-

inocf 
' ** 12 horas — Al- ras — Partida para Piratlnlnça: 18,00

'.,ras — Partida para Lucé-' horas — Chegada; 19 horas — Regres-
1 horas — Chegada

Utur •

O I'.,
liai D
Uio i„]
i*li \
^uinía-f.
fitr In pi
winará

» interior tfo Estado,
e randi jato do Partido So- |

i itito a governador do Es- \
¦ri sua campanha política
Paulisl i, para onde seguirá !

avor da candidatura do sr, Fernando
Costa a Governador do Estado, lalou
ontem, às 21 horas, ao povo paulista,
pelo microfone da Radio Tupi, o sr.
Joio Carvulhal Filho, membro da co-
miss"o executiva estadual do P. R. V.
e ex-doputado federal.

Hoje, na mesma emissora e à mes-
ma hora, o sr. Rrasillo Machado Neto,
presidente da Associação Comercial e
da Federação do Comercio devera
abordar aspectos da política economi-
ca lealieada pelo sr Fernando Costa
na Interventoria Federal no Estado.

DIUSCCRSOS PRONUNCIADOS 0."
FEIRA NA RADIO PAN-AMI RICANA

FALA O SR. SILVIO DE ALMEI-
DA — Por ultimo, falou o sr. Silvio
de Almeida, diretor do Departamento
da D;spesa da Secretaria da Fazen-
da, diretor da Associação Auxiliado-
ra das Classes Laboriosas e membro
do Conselho òo Centro Dramatico e
Recreativo Rolai.

Eis o seu discurso:

Como organizador rio Centro Re-

eleitorais. Estamos pois bem prepara- |
tios para a grande luta eleitoral a rea-
lizar-se no proximo dia 2 de dezem-
bro. Obedecendo a orientação do pro-
fessor Achiles Elock da Silva, ronhe-
cido e prestigioso político, presidente
do Dlretorio das Perdizes, distrito que
nunca perdeu uma eleição, posso afir-
mar que todos os candidatos do Par-
tido Social Democrático que doverSo
receber votação em nosso distrito
obterto maioria esmagadora. Em nosso
Distrito ha grande anima-fto e entu-
siasmo em torno dos candidatos ofi-
ciais, Jã conhecidos, do grande gene-
ral Eurico Gaspar Dutra psra a Pre-
sidencia da Republica, assim ccmo é
notável a plena aceitação da eandlda-
tura do exmo. sr. Fernando Costa pa-
ra governador do nosso Estado a nos-
sa gente aguarda firme e resoluta a
grende efeméride, sufragando os nomes
dos candidatos do Partido Social De-
mocratíco.

rm que exa
'nomentosos 

problemas."RCf.Kuu 
nj.; VISITAS A ALTA

PAULISTA
I

•io

11,50 horas 
publlcano da Barra Funda, liliado ao

Bento no 103, 2.0 andar, sala 18,
iuncíonando diariamente das 9 às 18
horas, estou satisfeitíssimo com o re-
sultedo final dos serviços de alista-
mento eleitoral desse Distrito O nu-
mero de eleitores por nós qualifica-
dos ultrapassou a nossa estimativa,

Agora, quando já vem perto o
momento culminante da exterlorl-
za"áo dos pendores democráticos
do nosso grande povo, sempre
tão tolerante e deliciosamente disclpli-
nado, emolduremos bem o quadro que
vai ser mais uma vez levantado à
altura de ser contemplado por quan-
tos se dedicam à historia do mundo. ..
"¦'este 

lado do Atlântico, sempre se

CURITIBA, 22 (A. N.) — O
major Fernando Flores, secreta-
rio do Interior, Justiça e Seiv.l-
rança Publica, recebeu do gene-
ral Eurico Dutra, o seguiu ti te-
le,ranu: — "Necessidade 

impe-
riosa de estar no Rio de Jau .:•)
2.a feira, obriga-me a transfeiir
minha tão desejada visita à
terra dos pinheirais. Espcrp em
breve ter a satisfação de áentir

o contato com o patriótico novo
paranaense. — (a.) Eurico Du-
tra".

Assim sendo, o candidato ma-
Joritário, cuja chegada aqui eia
esperada para hoje ou amanna,
transferiu a oportunidade cie re-
ceber do povo paranaense inol-
vldavels demonstrações de epro-
çu e simpatias que naturalmen-
te não retardarão por muito
tempo, uma vez que é oficial-
mente aguardada para breve n
viagem do general Dutra ao jís-
tado do Paraná.

Abreu e Melo Viana sio os possíveis
candidatos a governador deste Esta-
do. Parece que o nome do candidato
situacionista somente será revelado na
véspera ou no proprio dia da conven-
<So estadual do P S. D , marcada pa-
ra o dia 30 do corrente.

CHEGOU A CURITIBA O INTER-
VENTOR MANOEL RIBAS — CURI-
TIBA, 22 (A. N.) — Regressou hoje
f> esta capital, pelo avião da "Cru-
zeiro do Sul", o Interventor M"anoel

raldino Lima, Calo Prado. Eurico de
Souza Gomes. Joel Presidio, Pereira
Lima, Coelho dos Reis. Pedro Brando,
Mozart Lago e Acurclo Torres. O de-
r.embarque do ilustre militar esteve
bastante concorrido, comparecendo ao
Aeroporto Santos Dumont fipuras de
destaque nos altos círculos adminis-
trativos, alem de numedosos proceres
políticos.

ENTREGA DE TÍTULOS KLEITO-
RAIS — Dia 28, ás 8 da manhã, será

: 
*¦ quf f6ra a Capital Federal, a 1 lelta rt distribuição de títulos nos dls-

relevantes interesses de Cotia e Franco da Rocha,
pelos Juizes dr. Cam tra Leal para Co-

honesto, e uma absoluta certeza de que
será aceito o seu verídlto

Viva o candída io à Presidencia da
Republica, general Eurico Gaspar Du-
tra.

Viva o dr. Fernando Closta. futuro
governador do Estado de São Paulo.

Viva o Partido Social Democrático".

PALAVRAS DO PROF DANDOLO
FREDIANI DE CARVALHO — O

rm Luerlla. so a SAo Paul» Ijantar no trrra;.

(onxücados 

para o serviço eleitoral da capital,

os restantes 
juizes vitalícios

lutou e se venceu nas difíceis bata- crador seguinte foi o prof. Dundolo
lhas para a defesa da liberdade, ga- 

~ "

rantla dos direitos individuais, exato
limite do direito de propriedade

Frediani de Carvalho, presidente d»
Clube Royal e membro do Diretorio'

cujo

até o ultimo momento permitido para 
tilan'® outros povos. Todas os

I): ü) ra- ão ontem tomada na sessão do T. R E.

1 iden-ia do t!e mbargador Mvto Oulmtrftes, presentes o dr.
•' prvu:ad' r r( ":nnal e secretariada pelo dr. Ulpiano da Costa

"Ia ont' m mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral:
n:da com a oresen a ainda dos drs. Morais Barros, Car-

<'i:ia. c Jorge da Vi iera. foi aberta a sessão, sendo lida e apro-
íão anterior. Deixou de comparecer, por motivo de moléstia,

n r Mac-do Vieira. Aprovada a ata, o desembargador presidente
' Tribunal it» cheirsram mais 300.000 títulos eleitorais.

¦1. d -<¦ o presidente que tem recebido grande numero d» pe-
a pos.sib!i;dade rie entrega de títulos pelos Julies preparadores,

do «orrpr.ie.
i"'"s rirfmlnam que o mi/ preparador, após essa data, entre-

r.ío • roeurades, ao juiz titular No ca»o porem, em conse-
'Ita dr- • f.ilos os eleitores não podiam procurar esses títulos, que

Houve, po: conseguinte, um motivo de força maior
: eyntinuem os preparadores, até o dia 11 de novembro

is de t:'::)os, descon'r.ndo-se assim os dias em que. por força
'•de-?:n exerci'-r as suas atribuições.

• • Tr;':'inal fossem convocados para o Serviço Fieitoral da
. juizes vitalícios,

ivtmcio a tratai-, lol encerrada a sessão

do P. S. D da Barra Fuiida
impresslonando-nos pelo alto grau de I 

amparo das atividades dos que tra- discurso é o que reproduzimos:
compreensão dos cidadãos que no? balhani Para o engrandecimento do nome do ilus re dr. Fernando

procuraram em verdadeiras procissões 
h°men* na sua merecida posição 

Cost&. escolhido muito justamente pe-J* ' lo P. S. D. para a mais alta invés-

| 
tidura do Estado nas eleições de 2 de
dezembro, está ligado a realizações
múltiplas em todos os ramos das ati-
vldadeo da gente de SSo Paulo e
muito especialmente ao setor da edu-
cação e da saúde publica.

No seu governo, nem um só lnstan-
te o ilustre patrício descuidou do pre.
paro de crianças e moços no setor
educação, um dos mais complexos e
importantes.

Sobre esse orxfio da administração
repousam tarefa* e responsabilidades

o alistamento eleitoral. Dado o pres-
tlglo de que gora cada membro do
nosso Diretorio Junto às classes dos
industriair. bancarias, comerciarios e
principalmente na classe dos funclo-
r.aríes públicos, contamos com a cer-
teza da maioria absoluta também
entre os alistados "ex-officio". 

Temos
a convicção de que trabalhamos com

grandes movimentos sociais que aba
laram outros continentes arrastando
longas caudais de mortes e misérias
encontraram em nossas terras a em-
polgante e decisiva ação cívica de dl-
rígidos e mandantes, não havendo re-
servas humanas que a isso opusessem
embaraços consideráveis. E' que se
plasmou no espirito continental a

do Estado. Ao desembarcar no aero
porto de Bacacherl, foi cumprimentado
nelo interventor substituto, sr. Rosalvo
l eitlo, secretários do Estado, auxilia-
res do governo, proceres políticos, além
oe outras pessoas gradas.

O GENERAL EURICO DUTRA
l'M CONTATO COM O PUBLICO
SI L-RIOGRANDENSE — PORTO
ALEGRE, 22 tA. N.) _ ApÉs o aí-
moço que lhe foi oferecido no Pala-
cio, o general Eurico Dutra, acompa-
nhado de sua comitiva e de nume-
rosos membros do P S. D„ dirigiu-se
para a séde do Partido onde foi re-
cebido com as mais vivas demonstra-
Çces de simpatia. Na séde do P S. D.
o candidato maJorítario manteve lon-
ca palestra com o numeroso publico
ali presente, tendo feito uma analise
perfeita do momento nacional

ENCONTRAM-SE OS GENE-
RAIS EURICO DUTRA E FLO-
RES DA CUNHA — PORTO
ALEGRE, 22 (A. N.) _ Ontem,
apôs ter saído do "hall" 

do Gran-
de Hotel, o general Eurico Dutra
dirlglu-se para o elevador. Nessa
ocasião descia o general Flores
da Cunha Logo ao se avistarem
os dois generais, num gesto slmul-
taneo, estenderam as mãos, tro-
cando a mais cordial das snuda-
Çóes, seguindo cada qual para o
seu lado.
COGITA-SE DO NOME DO GEN

FERNANDES DANTAS PAR* o
GOVERNO DO RIO GRANDE DO
NORTE — NATAL. 22 (ASAPRESS

tia e dr. Murillo de Faria, para Fran-
co da Rocha.

)-

DIRETÓRIO DISTRITAL DO P. S.
1 D. I).\ BARRA FINDA — Passaram

a figurar como membros do Diretorio
Distrital do P. S. D. da Barra Fun-
da, com a devida aprovação da Comls-
são Executiva Estadual do Partido, os
seguintes srs.: Ângelo Nlcollells, Ml-
guel Brandi, Eiio Marchettl, Ludovlco
Mosca, Antonlo Siqueira Wol', Pedro
Arbues Sapucaia, Conrtantino Mataraz-
zo, Enilio Mosca. Salvador Buono, Ar-
naldo Cavalheiro. Zicrino Checchia,
Maria Dora, Maria de Natale Mosca,
Augusto Rodrigues dos Santos, J#ão
Freire, João Laurino João Ramon, José
Schiese, Ernanl Matarazzo. Abramo
Picerni e Mario Milton Paulino.

CONVOCAÇAO DO DIRETORIO
DISTRITAL DO P. S. D. DA SAÚDE
— O Diretorio Distrital do P. S. D.
do bairro aa Saúde reunir-se-á quinta-
feira próxima, ás 20 horas, em sua se-
de à avenida Jabaouara. n. B67. São
convocados para a mesma todos os
seus membros, que são os seguintes:
dr. Antomo Nogueira Martins, prof.
José do Patrocínio Bretas. Eduardo
Ferreira Arnarr, dr Perlcles Pestana,
dr. Antônio Toledo Piza, João Faria
de Oliveira. João Alcizar. Darey Sanf-
Ana. Cezarino Que^oi. Orlando Fa-
bri, Jose Lopes, Humberto Miceli, Do-
mingos Nopomocemo, Celso Branco de
Araújo, José Moisés da Silva, Clemente
Targa, Ernesto de Moura, João de Al-

ã JKSrtS. sSbai°' I 
meidri' dr Ernest0 Antoniò Mate», VI-

Estadual rio P S. D | rente Lr.íne. Eduird.o Earre!ros, María fim de esoolher o candidato ao go- j L. Davlla
verno deste Estado, esperando-se que

HHidío Carvalho Paceal,
(Continua na 6.* página).

denodo para atender a todos os que 
conv'cÇ4° lnabalavel de que nada mais

nos solicitaram providencias para o 
lla so')re a terra que supere as ma-

alistamento: só paramos ao soar da j 
rav"h,s da governança duma nação

hera legal para encerramento dessa |*-'a 
escolh» do P°v°' e P*™ servir o | enormes pois a e'e estão subordina-

fase dos trabalhos eleitorais. NÍO P°\o. nunca para fazer dele escravos ; dos 17.000 servidores Aplicando a
fosse o bem organizado serviço sob 

a sen1':o do &itndo Prepotente. verdade de que 
"educar 

é preparr
orientação de pessoal solicito e espe-1 

- -  ¦ ¦ ••

clalíLado. não nos seria possível aten-
der a tão volumoso e continuo expe-
ciient»1 O serviço de cadastro que
possuímos é um dos mais perfeitos,
pois alem da identificação «nome, fi-
Ilação, no de titulo e resicienria» de
cada eleitor qualificado em nosso dis-
trito tejnos também o mesmo servíçc
organizado com relação aos seus ami-
gos e parentes qualificados em outros
distr;''s J;L temos preparado o sistema
de dlstrilvji-ío de c»dulas. organiza-I ¦
da .i propaganda, e determinadas a j $
fiscalização e formação (ía.s mesa;,1

0 CALENDARIO ELEITORAL PARA » PROXIMO

MES DE NOVEMBRO

Organizada 
pelo Snprrior Tr h.r ?.l Eleitoral

a lista de nrazos fatais
RIO. 22 (A. N.) — Sob a presidencia do m n :m José Linheres, rr

Eleitor

t -v i ! u — — r.vo.vivmm uu xu:ji:"niu J')Sn l_j]
Mais uma vez reviveremos esses | para a vida" sua exc. o dr. Fernando pL 1?; , 

"mR cm spssAo ordinaria. o Tri^jn^l *me»Mor
grandes momentos. O povo vai esco-í CosU- nos mu* ano& de interventoria v^°P° , ,^l0. 

dc#embargador Edgar C>sta. foi estab^!e?i'ío o se<minte ra^r' ^ t]eiu>n! 0 de novembro proximo 
"dia i o _ termina o nr^.,

iJstroadefln, 
tv 

H° 
dRS Eleitorals dla 3 - termina o prazo pari re-gistro definitivo dos partidos políticos; dia 7 - termina o prazo pa-a a di-

r»! ,!taMlfü?t£K - Um 
dt,triDUlri° dos "Wtivoi eleito-

lher seus governantes, seus represen- I promov ("u 0 aparelhamento de biblio-
antes, e terá assegurado, desta vez | 

tPCas I?GdaHr>KÍtaS P escolares, de dis-
com mais veemencia, o seu merecido I'n'1^ào 

de '.'vros e folhetos e im
ambiente de Tarantia para um pleito educativos; 

incentivou o ensi-
I no [(articular que conta hoje com '">• l:,B — termina o prazo pira a entrega dos n< lidos h» mrMrn 

~Ã

| 1.431 casas com 87 140 alunos, *,b candidatos: dia 17 - de-lsão definitiva dos® triouna^s sotre J^ldi

IXJOOOOOTí'».

ALBERTO AMERICANO

ADVOGADO

Rua l.í de Novembro. 200 —
16" ai, .ar - Tel 2-2f09 —

Sa:ts io a 13.
<*t>oooOOOur<xvricr<*-. rrronooex.**)

sotjre esses pedidos.
do re-

<OMXAK»

; j a responsabilidade de 8 02o profe.- j 
"Ia 21 - termina o prazo para cancelamento, a pedido do candídVtr

; I 
00T,5 

n^tro 
ce seu nome. O l.ibunal Superior publica a lis'a di^ candidatos i! Atualmente existem 1.60o professo- presidência da Republica: dia 22 - os Tribunais Re-ioniU 'res municipais nomeadas, dos quais ode os nomes dos candidatos rc-lst-^os du ' • .. rm 

PU '

S ' 75« n°™ílls^ * «44 leigos. As es- entrega de títulos „o« ele,Ire" í^rib» até dTa 23 de ü o 
°

t"*"™""" 
*55 - 

«jsyraR rr4- 
«r0

(Contínua na «• pagina). sessão.^a a deuda na 
proxim.,"Diário 

de Justiça"

D



CORREIO PAULISTANO

TOPICOS

REAJUSTAMENTO

ECONOMICO E SOCIAL

Falando na Bolsa de Cereais, alem
das referencias que íez ao problema
da produção, e que comentamos em
cutro local desta pagina o sr. Fer-
rando Costa se referiu ao dever do
Estado de promover um reajustamento

tias condições de. vida dos cidadãos,

cie forma a atender às exlgenclas

fundamentais da vida de cada um

fc estabelecer um ambiente de har-

monla e cooperação entre as varias

classes sociais. Coincidiu esse dlscur-

so, que o sr. Fernando Costa impro-

visou, na sua visita aquela Bolsa, com

idênticas referenicas ao mesmo as-
sunto, feitas em Porto Alegre pelo ge-
neral Dutra, o que mostra que, den-

tro do Partido Social Democrático, é

perfeita a consciência da oportunidade

dessa ação governamental em favor de

uma transformação do panorama so-

ciai e economico de nossa gente.

Continuidade

da Legislação Trabalhista

Do discurso proferido sabado ultl-

mu cm Porto Alegre pelo candidato do

Partido Social Democrático à presl-

üencla da Republica:
"Continuando 

a obra do presidente

Getullo Vargas, consubstanciada na

Consolidação das Leis Trabalhistas,

sofreando a ação daqueles que confun-

ciem liberdade com licença e dos que

abusam do direito de propriedade

sem limites, trabalharemos, certa-

mente, para dar ao povo brasileiro

o direito de ser feliz entre os mais

felizes povos da terra".

ESTADO INDIFERENTE

O sr. Fernando Costa referiu-se ao

problema de um modo emocionante.

Citou o caso dos médicos que o pro-
curaram, pedindo aumento de sala-

rias. Heíeriu-se a situação do opera-

riado p do funcionalismo publico, lem-

brou as dificuldades das classes ltbe-

rais, em face das dificuldades da ho-

ra presente. E deixou clara a concep-

çâo que tem do dever do Estado dian-

te de um problema dessa natureza.

Tínhamos, não faz muito tempo, uma
concepção Individualista, que Já desa-

pareceu, felizmente. O Estado propi-
ciando aos cidadãos, certa soma de

serviços públicos, era um espectador

da luta entre os indivíduos. Era a

teoria do 
"laisser-faire", 

como multo

bem acentuou.

CS INTERESSES DAS

MASSAS POPULARES

O Estado, de acordo com a moder-

na concepção da democracia, Jà não

é aquele indiferente. E'. acentuou o

sr. Fernando Costa, 
"o 

orgão prote-
tor. o reajustado- dor, problemas eco- 

j oa lnc , de constrjlr
nomicos e sociais . Declarou pensar
ser necessário uma obra completa de

reajustamento das condições da vida

entre nós, começando pela dos preços
das utilidades, para depois ser feita,

de acordo com o nível do custo da

vida. o reajustamento definitivo de

salários, Encara, assim, praticamente,
o problema, o sr. Fernando Costa.

Coloca-o nos seus devidos termos

quanto ao modo de soluciona-1c e re-

conhece ao Estado o dever de faze-lo

Confirma, aliás, o sr. Fernandr. Casta,

como essa sua preocupação pela ques-
tão das condições da vida de nossa

gente, os atos de seu governe, nos

quais se notou sempre uma profunda
simpatia pelos interesses» das massas

populares.

JORNALISTA

E INTERVENTOR

O sr. Interventor Fernando Costa en-

trou a pertencer ao quadro social da

AM (Associação Paulista de Impren-

sa>, não só por suas credenciais de

\eterano do jornalismo, como ainda

i>orc|ue tem sabido conservar-se um
;:migo legitimo da classe.

A sua presença entre jornalistas
constitui, portanto, um fato muito na-
tural, táo natural como a presença do
sr. Getullo Vargas entre as literatos do
"Petit-Trlanon". 

O primeiro, como

jornalista, está bem na AP1. O segun-

do, como cultor das letras, também

não está mal na Academia Brasileira
de Letras. Ambos sáo homens de voca-

O general Eurlco Dutra deixou crls-

talinamente claro o seu proposito de

pugnar pela continuidade da- magna

.egislação trabalhista criada no Brasil

pelo presidente Getullo Vargas, e cujos

fundamentos resistirão firmemente a

todas os vendavals que o demagogismo

tente desabar.

Essa legislação, que deve ser man-

tida, amj/iada e consolidada, pelo

que ela reflete, aliás com antecipa-

çáo, das modernas tendenclas sociais

que a guerra forçosamente faria e fez

eclodir, <.oíre evidentemente » acáo

destruidora dos que, confundindo 11-

berdade com licença, carregam verda-

deira alma ditatorial. A historia, an-

tiga e recente, nos conta que são pre-

clsamente os que mais trazem na boca

a palavra liberdade os que, uma vez

aboletados no poder, passam a exerce-

Io eir forma despotlca, golpeando to-

dos os direitos, suprimindo as verda-

üeiras liberdades, e negando as Jus-

tas reivindicações.

Entre os abusos do direito de pro-

prledade sem limites devem ser des-

de logo incluídos todos os atos que se

rebMam contra a legislação trabalhista

em vigor no Brasil, negando-lhe as

finalidades assistenciais que a cara-

terlzam, e propondo mesmo revoga-ln,

no momento em que os agentes desses

atos possam conquistar poder para
tanto. São os retrogrados de todos os

tempos, salsugem das realizações so-

mas

capazes sempre de denegrir e negar o

esforço alheio.

Apesar do que se ter.i escrito em

colunas oposicionistas, ameaçando a

estrutura dessa legislação socla' opor-

tuna e sabia, ela será mantida nas

linhas gerais, amplas e patrióticas, do

programa do Partido Social Democra-

tico, que timbra na continuidade des-

sa majestosa obra asslstenclal do go-
verno Getullo Vargas, como o preço-
niza com tanta Justiça no discurso de

Porto Alegre o general Eurlco Dutra.

Queiram ou não queiram os que se

comprazem em sonhar a destruição

daquilo que outros fizeram debaixo de

esforços, de lutas e de sacrifícios —

e também de Ingratas lncompreensões
— o nosso adiantado sistema traba-

lhista, monumento de que se orgulha

o Brasil e de que todos nos devemos

òrgulhar, permanecerá de pé, 
"para

dar ao povo brasileiro — (que é um

povo de trabalhadores, pois todos so-

mos trabalhadores onde tanto ha por
fazer» — o direito de ser feliz entre

os mais felizes povos da terra".

ção ilterarla, queremos dizer, ambos

tem queda para a arte de escrever, a

qual Bllac chamava de oficio sem

precedentes, tal a perícia que requer.

Se não nos enganamos, foi Afranlo

Felxoto quem, referindo-se com Jovla-
lidade a vela i>oetica de Alcantara

Machado, disse que as musas não fa-

zem mal aos doutores... Diremos que
não fazem mal nem sequer aos impe-

radore3, pois que os dois que tivemos,

A crise agrícola

!= 
Terça-feira, 23 de Outubro de 1945

O VALOR iTOPICOS

Num discurso improvisado, na Bolsa

de Cereais, sem ter o intuito de res-

ponder a quem quer que seja, pois nem

sequer sabia sobre que iria falar, em Ca-

choeiro de Itapemirim, o sr. Eduardo Go-

mes, o sr. Fernando Costa com a sua ha-

bitual simplicidade, sem preocupações re-

toricas, mas com o exclusivo intuito de

falar a verdade, deu a explicação clara

do fenomeno da diminuição da produção

de alguns generos agrícolas essenciais à

vida da população nacional.

Em torno desse tema, o candidato

oposicionista à presidencia da Republica

íez um grande alarde, apresentando, com

a sua sistematica preocupação de acusar

o governo, como coiisequencía, de erros im-

perdoaveis, o que veio a ocorrer. Fogo

de artificio 
"pour 

épater le bourgeois".

Leiam os paulistas a exposição serena que

o sr. Fernando Costa fez, no discurso da

Bolsa de Cereais. Porque diminuiu a nos-

sa produção de cereais? Porque nós os

plantavamos como lavoura complemen-

tar, nas leiras dos cafeeiros. Terras novas,

que limpavamos de matas, ferazes porque

virgens, permitiam que essas lavouras sub-

sldiarias, pelas quais não tinha interesse

o fazendeiro de café. entregues que eram

à iniciativa e à exploração dos colonos,

oferecessem uma produção vultosa. So-

iremos, entretanto a derrocada da econo-

mia cafeeira. Desapareceram, em bôa par-

te, os cafezais. Findaram as terras novas,

de grande fertilidade. Deixaram de exis-

tlr, em consequencia disso, as culturas de

cereais, com o vulto que tinham anterior-

mente. Dai a diminuição da produção.

E' bem claro que uma crise dessa natureza

tem efeitos inevitáveis. E nem se pode

honestamente culpar um governo porque

ela se deu no seu periudo administrativo.

Só uma exploração eleitoral, é que inspira

libelos da natureza do que foi feito em

Cachoeiro de Itapemirim.

O sr. Fernando Costa mostrou, com

uma clareza perfeita, que só encontra pa-

relhas na simplicidade das suas palavras,

filhas de uma impressionante sinceridade,

que um problema dessa natureza não se

soluciona com improvisações. E' muito fa-

cil discursar no Espirito Santo, para fazer

figuras de retórica ém torno de coisas da

economia, mas o difícil é realizar a cura

desses males com as panacéias da retórica

demagógica. Mostrou o sr. Fernando Costa

que os termos do problema são estes: desa-

parecimento dos cafezais, entre os quais

se cultivavam os cereais; esgotamento de

terras e conseqüente impossibilidade de

lavouras simultar.eas e bem assim fie pro-

dução economica; aumento de população

coincidindo com a diminuição da produ-

ção. E mostrou, honestamente, sem pre-

tender obter efeitos pirotécnicos de suas

palavras, que a solução da equação está

em tornar economica a produção, para

assegurar o lucro do lavrador e permitir

o preço da mercadoria acessível ao povo,

por meio da devolução da fertilidade das

cerras. E' uma solução técnica, que ne-

nhum governo pode obter em um ano, e

muito menos por meio de bombásticos dis-

cursos de propaganda eleitoral.

Ora, o governo entrou a agir imediata-

mente no sentido de reformar os métodos

agrícolas, para chegar a obter aqueles re-

sultados da lavoura. Presta já assistência

técnica aos lavradores, por meio de seus

agronomos regionais; providenciou a im-

portação em grande escala, de maquinarlo

agrícola destinado a racionalizar os pro-

cessos da nossa agricultura, tornando-os

mais eficientes e economicos; a primeira

remessa dessas maquinas, que serão cedi-

üas aos iaviaucres pelo preço do custo rins

Estados Unidos, de vez que não pagam

impostos de importação e o governo não

visa lucros, já se acha na Alfandega de

Santos; criou em dez cidades do Interior,

centros de repiões agricolas, escolas pro-

fissionais de agricultura, com o objetivo

de estruturar uma mentalidade agraria

superior, que substitua a da exploração

extensiva e quase meramente extrativa da

nossa terra, que tantos males nos causou,

inclusive esse de que pirotecnicamente o

sr. Eduardo Gomes fez o 
"pivot" 

de seu

discurso de Cachoeiro de Itapemirim

Frisou muito bem o sr. Fernando

Costa, que estamos fazendo a transição

da éra da 
"produção 

fácil", permitida pela

terra nova, para a éra da 
"produção 

difi-

cil", só possível com os métodos da técnica

agrícola. Não poderíamos fazer essa tran-

slcão sem abalos. E nem a levaremos a

cabo, com sucesso, com discursos de pro-

paganda eleitoral, que se caraterizam pela

feição sistematica de oposição e de critica

aos atos de governo. A solução está na

racionalização da cultura da terra e essa

racionalização, que não se opera em um

dia, que o sr. Eduardo Gomes não faria

mais depressa, se fosse governo, só pode

se obtida por meio de uma reforma de

mentalidade que o governo está criando em

São Paulo, com grande interesse e inten-

sldade. A verdade é que, como fez com

grande acerto o sr. Fernando Costa no

seu fecundo governo, a solução definitiva

do problema está encaminhada. E sem

íoro de artificio, mas com muito senso

e muito patriotismo.

DAS ESTRADAS

Nunca serão em demasia as pala-

vras de louvor que tributarmos ao

governo de S. Paulo, pela corajosa

execução do seu programa rodoviário.

E' pelas estradas que a riqueza clr-

cuia. Tal verdade, de tão comezlnha,

já passou para o rol das coisas aca-

cianas (expressão esta que nos põe

em dia com as comemorações do cen-

tenario de Eça).

A imprensa paulistana trouxe, ha

dias, em sua correspondência do inte-

rior, algumas Informações sobre o pro-

gresso que vai pela cidade de Capl-

varl. A certa altura, dizia a noticia:

graças aos melhoramentos autoriza-

dos pelo sr. interventor Fernando

Costa (reforço de abastecimento de

agua, encampação do serviço de força

e luz, prosseguimento da estrada

Camplnas-Tieté, reforma do velho

grupo escolar e construção de um ou-

tro, restauração dos caminhos vlcl-

AS ELEIÇÕES FRANCESAS

Os resultados conhecido? d

ções francesas uHialam m;-

tuado movimento da opmi.iu

daquele pais, no sentido da c

Não estão ainda rela 
' lon »<:«.«. <

sultados finais, mas já m p,...;.

ver, pelo que se conheci i;„ ,,

turo parlamento e ctfv-iquent.eini r

luturo governo, teião um

| acentuadamente esquercii
' 
rr.unistas tinham leito um n:

mero de cadeiras até ontem

comparados os seus gani."

de cada partido, Isolariam.",!

contarão com a maioria par:,

entretanto. E por isso mi- n

prever que náo terão o -owrv

menos com o carater rmi.i. ;.,r

úe seu proprama, O qm ¦ ,

acontecerá ser.i uma coliraràu

partidos oposta aos comum"

uma transigência dos comm:

ra, reunidos a outros

nlzarem um governo cmi i

grama de refoim, s mai:

De qualquer maneira, a o

A SITUAÇAO PORTUGUÊS/>

nais) estão aportando à cidade va-

rios capitalistas, com o objetivo de | 
esquerda dominara a Fra

aplicar o seu dinheiro em iniciativas

úteis para a coletividade

Aí está um dos primeiros resulta- I A1? eleições em Poi ,

dos da construção de estradas de ro- ; as Informações úivulçad •

dagem. Sáo estas que estabelecera a ; riam muito bom para o

lleacáo entre as cidades, servindo, I menos, os tele^nimas af:• :r.

nesse setor, de auxiliares das de lerro.

Tudo nos leva a esperar, por outro

lauo, o recrudescimento das viagens

automobilísticas. Assim que se restau-

rar completamente o fornecimento de

gasolina, as automóveis procurarão ca-

minhos por onde possam rodar. E',

então, o caso de se dizer, parafra-

scando um dito celebre: 
"Estradas

haja".

O que se passa com a tradicional

cidade paulista, berço de Amadeu

Amaral, passar-se-á com todas as que

obedecerem ao 
"slogan" 

do atual go-

verno de S. Paulo: abril estradas pa-

ra abrir caminho ao progresso.

manda o poder publico fundar ou au-

xillar instituições empenhadas em pro-

porcionar aos brasileiros conveniente

desenvolvimento físico, intelectual e

moral. Contribuí, alem do mais, para

baratear o ensino, porque a exorbitan-

cia do fisco é um dos argumentos a

que em geral se agarram os donos de

estabelecimentos escolares para carro-

tar a mão nas anuidades.

A EDUCAÇÃO

O IDORT anda promovendo con-

lerenclas referentes à fase preliminar

! da campanha chamada 
"Jornada 

de

I Educação". Ainda ha pouco, se não

Ni os enganamos, houve uma conferen-

pai e filho, versejavam por vocação, experiencia pessoal sobre o assunto,

D. Pedro II fez sonetos que rivalizam

com os melhores da língua.

Parodiando Afranlo Peixoto, pode-

se ainda afirmar que a veia Jornalls-

tica não faz mal aos Interventores...

Acreditamos, até, que faça bem. A

O romance 
popular

FRANCISCO PATI

(DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS)

Congratulo-me publicamente com o| po dos que, ã falta de coisa melhor, de-
meu amigo Nuto SantAna. pela pu-
blicação do romance intitulado "O

preto Eusébio", de sua autoria. Tcn-
do-o recebido sábado pela manhà,
aproveitei a semana inglesa para lê-lo.
Li-o, de fato, de uma assentaria e des-
pedi-me dele satisfeito por não ter sido
obrigado, durante a sua leitura, a preo-
'upar-me nem com questões ao estilo,
nem de técnica e muito menos tom
problemas de Sociologia.

Nuto Sant'Ana dedica-se ao lomancr
popular. Chamo romance popular
aquele que a gente lé pelo prazer de
conhecer uma bela historia "inventa-

da" pelo autor. Existe antes d» mais
nada um enredo. O escritor põe a ser-
viço dele a sua facilidade de c locução
Vai, então, contando naturalmente. Sr
é escritor de verdade, à medida que
conta fixa personalidades e paisagens.
A sua maior habilidade deve consistir
em despertar o interesse do leitor, dan-
ilo a este, por melo de uma ação bem
conduzida, a exata sensação da reall-
üade.

Evito falar em "escolas", 
porqu*-

desde que me conheço por gente fiz
minha a maxima de Gautier' "Não 

há
escolas: ha temperamentos". Mas no
caso da literatura de ficção pareci.-me
acertado dizer-se que no Brás" os In-
telectuals que a ela se dedlctin pre-
ferem a 

"escola 
francesa" e *serevem

romances pelo prazer de despnvolver
teses. Bourget, Proust, Glde, Maurlac
eis ai alguns mestres do flcC.onismo
brasileiro. Proust e Oide principal-
mente, exercem uma influência que
ninguém contestará

A outra "escola" 
é a americana: é

o romance para ser lido e não para ser
discutido. Escola americana, digo eu
porque estou pensando na invasão das
livrarias de São Paulo pela coplosa
produção bibliográfica dos fttada»
Unidos. Mas a verdade é que a ela se
filiam escritores de outras nsciona-
lidades, como. por exemplo, Maugham
e Cronln. 

"Servidão 
Humana", de au-

torla do primeiro, debate umn por-
ção dc questões e pode ser ate .°rto

ponto considerado um romance de
tese. No fundo, porém, é uma bela
historia contada por quem sabe contar

admiravelmente e gosta muito disso
Nuto Sant'Ana presta urr> grande

erviço às letras nacionais com n dndi-
rar-se a esse gênero Prlrrfro poique
é um homem ci» letras em tod: a ex
tensão da palavra, o que quer dizer

,ue tem estilo próprio: .segim^-i por-
vie desvia para o romance em bom
•xu tUPlés a atenção. o gos'o - o 'em -

voram as .reedições de Rlchebourg.
Mcntepin, Pérez Escrlch e outros. São
essas reedições, aliás, que me con-
vencem de que o romance popular tem
à sua frente, em nosso pais, um cam-

po vastíssimo a explorar.
Es.su tendcncla do querido poeta de

"Miserere" 
Jà «e afirmara em 

"Pano

Verde", outro romance de enredo, ex-
pressão pleonástlca imposta pelo des-
vio que o romance sofreu cm sua fl-
nalldade através do tempo e das li te-
raturas. Acredito que continue nos de-
mais Já anunciados. Não só acredito
como faço votos. E' preciso renunciar
ã vaidade de supôr que os leitores de
romances, em sua maioria, se inferes-
sam pelos nossos problemas pessoais,
de carater doutrinário ou estilístico.

lembrando as exames de Barcelona (no

Instituto de Psicotécnica) para sele-

çáo de candidatos a bolsas de estudo

no estrangeiro. A escolha doa mais ln-

, teligentes não deu os resultados pre-

|' istos, pois os melhores bolsistas não

! sairam dentre os que haviam obtido as
classe, pelo menos, sente-se honrada e 

^ ^ nolas nos ^ dc ^
satisfeita. Ela tem a certeza de que m,,lhores bol,lstaa pram JugUmen.
a sua faina é bem compreendida nas 

^ M ulv„ com notas médlaa ou
altas esferas dirigentes, pois sé pôde I 

o ,nfer, havlam g
mesmo compreende-la quem é do ofi- ,

_ ' , . la dedlcacao, pela integraçao 110 tra-
cio. O sr interventor nao é própria- _ .1 balho, suas próprias defic encias.
mente do oficio, no sentido profissio-

nal do vocábulo, mas é do "métler", e

Isto basta para credencia-lo como Jor-

nalista e sobretudo para dar-nos a

convicção de que a imprensa de São

Paulo tem por sl a boa vontade ofl-

ciai.

Diante disso, o Instituto de Pslcotéc-

I nica passou a exigir provas comple-

mentares de caracterologla e a pes-

| qulsar outros elementos da personall-
dade do candidato, principalmente os

de natureza social.

AS PESQUISAS

DA PERSONALIDADE

Notou o professor Mira y Lopeí,

numa de suas conferenclas sobre psl-
cologla aplicada ao trabalho, proferi-

das nesta capital, que não existe re-

lação alguma entre o exlto na vida e

os resultadot de provas escolares.

De fato não existe, porque as provas
escolares, se revelam as aptidões, ou o

grau de eficlencia profissional, do exa-

minando, não revelam o seu tipo tem-

péramental, e o êxito na vida depende

às vezes multo mal; do fator moral do

t;ue unicamente da capacidade lntele-

ctual ou técnica.

Expôs o professor Mira y Lopez sua | ção e orientação profissionais.

Aqui entre nós as seleções se ape-

gam estritamente ao critério da verl-

ficaçào da eficlencia. Acontece, depois,

que muitos dos considerandos mais efl-

cientes vão apresentar um baixo ren-

j 
dimento profissional, justamente por-

I que a seleção abstraiu do fator carac-

terologlco e de certos elementos da

personalidade indispensáveis ao bom

exercício da atividade funcional.

Constituem esses mais eficientes o

caso comum dos homens de vaior pro-
flssional, mas de valor descompensa-

dj por atributos lnferlorlzantes que a

seleção não apura.

Este problema Interessa aos pslco-
técnicos e exige uma revisão das dlre-

trizes em voga nos processos de sele-

ISENÇÃO DE IMPOSTOS

O decreto-lei n.o 7.976. de 20 de

setembro ultimo, promulgado pelo go-
verno da Republica, Isentou de lm-

postos e taxas adicionais os imóveis

ocupados por estabelecimentos de en-

sino reconhecidos oficialmente.

O favor, nos termos do paragrafo
l.o do artigo 2.o, é o mais completo

passivel, porque nele se compreendem
"edifícios, 

dependenclas e respectivos

terrenos" e o ensino ministrado pelo
estabelecimento pôde ser, por sua vez.

de qualquer grau ou ramo.

Como, porem, nem todos ot> estabe-

leclmentos de ensino funcionam em

prédio proprlo, eis o que dispõe o pa-
ragrafo segundo do citado artigo prl-
melro: "Quando 

se tratar de Imóvel

arrendado, o favor previsto no para-
grafo anterior reverterá em beneficio

cio estabelecimento de ensino, deduzln-

do-se do preço da locação o va!or dos
tributos pagos pelo locador ou pro-

prletarlo, e a que se refere a lsen-

ção".

O diploma em apreço restringiu os
favores fiscais aos institutos com séde
no Distrito Federal. Mas o governo da

Republica não se esqueceu dos Esta-

dos, tanto que no artigo 3.0 lá estabe-
lece: "Picam 

os governos estaduais e
municipais autorizados a expedir os
atos legislativos que se tornarem ne-
cessarlos à concessão dos favores de

que trata o presente decreto-lei".

A intenção da lei é clara e subordl-
na-se ao que dispõe a Constituição de

11937, que, segundo as leitores sabem,

da do sr. Rafael Noschese, que dis-

sertou sbbre 
"A educacão na escola

t no trabalho".

Nesta historia de educação (educa-

ção no sentido popular de -Instrução;

ha um desencontro colossal de concei-

tos. Ao lado dos educadores, que cum-

prem a sua missão silenciosamente,

ha os educacionlstas, queremos dizer

i a os partidários da sducaçfio a

qualquer preço, esses que querem es-

«olas a manthelas e não se cansam

Ce recriminar os governas que se lhes

afiguram morosos na execução dos

planos escolares. E' só derramar es-

colas pelo pais, transfundindo ciência

viva na gente do sertão, e o Brasil

renascerá para o mundo, com lumi-

nota gloria e a mais soberana opu-

lenda.

Já de uma feita mostramos o ab-

surdo deste raciocínio. A escola não

pôde ser a causa geratrlz do desen-

volvlmento nacional, pois que em cer-

ta medida depende desse mesmo de-

senvolvlmento. A escola se condiciona

à preexlstencla de um certo progresso
aa região onde é Instalada, sob pena

lem, até :;cr

que na maioria das apura

vencera a oposição O t.vo '

grande expressão, poi ,i.

vendo a situarão <l. f

acreditaria na possil illd-ulr: .>

reação as.sim tão ami simi*

estado de coisas c.r:atío li

Salazar. Se o pleito tnr-r ;

(iue as primeiros n-.-ul,

tam, teremos de prever i:m*

transformação do panor./iii

l>ortugués Esse rr uli: '<<.

uma expressão meramente

porque não poderá deixar

situação espanhola

ARGENTINA E VENEZUELA

Na Argentina e iú. Vi

tuação continua a sei iU <

caótica. Em Buenos Ain:

de Farrcll dá ? i"v>p .

minou a situação, ti ndo- e

com a reslsw-ncia a &<•*'¦ c <

armadas que se lhe opu i.u.

acontecimentos ali m- 'r.;i

com tanta facilid.icli , n<

tempos, refletindo a iastaU:w. •. ds

situação política, ((i" ainda i

mos ter como detnutr.a a u.

ganizaçao governamental

Na Venezuela luta-se um:
'os 

telegramas que os cm mi.--.v

! puseram ao lado dos lie!.-, ,

| dente Mediria e que .¦

I terrltorio nacional continua ,

| trolado pelo governo
raças. Tam!" ni ali iu

prever o desfecho dessa cri-i

militar. A situarão é ü'

de coexistência de duas um.-

no choque.

de lhe vir a faltar viabilidade

pôde, por exemplo, Instala:

cola onde não haja aru;

dlos adequados, vias de cem.

Uma escola na mata v.r_rt::

efeito de uma tribu ri» Uiu: ¦

ranchando no An;i, -u.u

numa tuba.

A escola precisa de ,rr

especifico. Em outras palavra

porta que o desenvolva:» tit" "¦

a preceda, isto é, abra < nr.nl

colarlzaç&o.

A obra educativa tem , ,i

portanto, por uma poliu™
economico Antes de tude,

se precisa é ampliar a ana

vel do país. Criar tric-tv»

educação.

Náo 1

ma es

que

A democratização do Japão

LONDRES — Entre as refotrras de-

terminadas pelo general Mac Arthur

ao governo japonês, algumas tím ca-

r&ter Imediato, destinando-se à solu-

çáo de problemas urgentes, como os de

alojamento e alimentação para c povo.
Outras, no entanto, são de multo maior

amplitude e, por Isso mesmo, de reall-

zaçáo muito mais lenta, visando a lm-

plantação definitiva de um regime de-

mocrátlco no Japão. Tal é o caso,

por exemplo, da emancipação das mu-

lheres. De um modo geral, as mulhe-
res Japonesas não são ignorantes. Sua
consciência política, no entanto, é pra

Por GEORGE GRETTON

| tlcamente nula. Si ra ne<

esforço contínuo e prolonu. !> i

segurar às mulheres nipot.

participação ativa n,t v:d

pais. Inicialmentt, parte-

relto de voto às mulhert

dldo na base familiar ¦ terá '

como resultado, uma simplt -

cação do numero de votos

de outro modo, a constit. â '

tidos politicos. Outra nicriidi

nada a ter efeitos pi >.'unu' ¦

forma do sistema juditi :o,

uma

o di-

conce-

>runtc,

¦. n;>H -

afetar,

o; pAf"

dCSti*

a re-

sp«cia>

. ílJrãa

Sáo Paulo tem recebido ultima-
mente a visita de destacados ele-
mentos do magistério sul-imeri-
cano. Encontra-se, presentemente,
entre nós a professora Anastacia
Vallejos Morais, Inspetor* do En-
sino Normal no Paraguai, que veia
bo Brasil, a convite do Itamarati.
a fim de visitar nosso sistema es-
colar. Dentro de alguns dias. de-
verá chegar também o professor
Jullo Larrea, Ilustre educador
equatoriano, pertencente às llni-
versldades do Equador e do Chile.
Esteve, recentemente, em nossa
terra o professor Salvador Fuen-
tes Vega. visltador geral de Esco-
Ias do Chile e professor de Psl-
cologla da Adolescência, em San-
tiago.

Educador esclarecido e viajado.
Salvador Fuentes Vega conhece
"ln loco" toda a estrutura peda-
gógica de seu pais e os sistemas es-
colares do Peru' e da Venezuela,
da Argentina e do Uruguát Du-
rante a ditadura que, há alguns
anos, se exerceu no progressista
pais dos Andes, esteve exilado em
Montevidéu e lá lecionou também

por algum tempo. Em abril ultl-
mo, aproveitando uma bolsa ác es-
tudos. o mestre chileno velo para
as bandas do Atlântico, conhecer
o Brasil, seus professores, suas es-
colas. Esteve alguns méses na ca-
pitai federal, em Intimo contacto
com o Instituto Nacional c^e Es-
tudos Pedagocicos. Visitou o Es-
tado do Rio Minas Gerais Hin
Grande do Sul. Sama Catartn.i
Paraná e Sáo Paulo, conhecendo

c?x3a parte o que hcv:u pe-

Conversa com um educador chileno

SÔLON BORGES DOS REIS

cullar para ser visto e estudado.
Em nosso Estado, por lncumbén-
cia do Departamento de Educa-

çáo, o acompanhamos ao Inte-
rior, percorrendo escolas de todos
os gráus.

E' sempre Interessante auscui-
tar o pensamento de homeiu ilus-
tres e técnicos do estrangeiro,

perserutando suas opiniões, im-

pressões, pontos de vista a propó-
sito dos problemas que nos são
comuns ou nos sáo próprios Bem

por isto danas divulgação a entre-
vlsu que, sõbre assuntos de edu-
cação, nos concedeu o professor
Salvador Fuentes Vega. ao regres-
sar ao Chile

Inicialmente, perguntamos que
Impressão legaria lia educação no
Fstudo de São Paulo. Sua respos-
ta foi clara

— Regresso no meu pais multo
bem Impressionado com o nue se
faz e o que se pensa fa/er a' ul
em matéria educacional. Ha rea-
lizações muito boas e iniciativas
elogiávels. que é preciso dar a co-
nhecer Existe, sobretudo, um ma-

gniflco ambiente para adaptar o
ensino as nova- e.-.igencias aviva-
das pela guerra. A escola r irai,

por exemplo, tem preocupado a to-
dos os setores responsáveis da edu-
racáo Estáo indicando Isso o, gru-
[xis es<^'i>r«k nir>'s que re- li-am

um esforçado trabalho, au Esco-
Ias Agrícolas, as Escolas Práticas
de Agricultura que o governo es-
tadual criou, a Escola Normal Ru-
ral prestes a instalar-se. o l.o
Congresso Normallsta de Ensino
Rural que funcionará em Csmpl-
nas, as reuniões sobre rurallsmo
no Departamento de Educação,
etc.

Que diz das visitas feitas aos
estabelecimentos?

— Graças à gentileza do sr Sud
Mennuccl e demais bons imigos do
Departamento de Educação, pude
visitar multas escolas de todo tipo
e grau. Encantei-me com o grupo
escolar rural de Butantan onde

pude observar o magnífico es-
forço que realiza o grupo de pro-
fessoras com os poucos recursos
de que dispõem. Assisti a uma de
suas testas celebrando o "Dia das
árvores" ou da primavera. Visitei
também grupos rurais, em Plraci-
caba, multo bem encaminhados.
Conheci várias escolas normais
oficiais. Campinas. Casa Branca.
Piracicaba c a 

"Caetano de Cam-

po 
". 

de Sáo Paulo.

Todas multo bem orientadas e
melhor organizadas Naturalmen-
te não tive tempo de conhe-er os
detalhes de seu funcionamento.
ma* os prefsenti através do pouco

que vi. Creio que seu trabalho é
excelente, em qualquer ponto de
vista. Claro que deve haver algu-
mas coisas a melhorar e também
a corrigir; mas a educação é Isso:
um constante modificar e superar
experiências. O educador trabalha
com matéria viva, que se trans-
forma, às vezes difícil de colher,
mas sempre agradável. Haveria
multas coisas para dizer...

Que mais o Impressionou nas
observações feitas?

A Inquietação que percebi em
todos os educadores, desde as mais
altas autoridades até o professor
rural, por superar o que existe.
O professor Sud Mennuccl ir.e pa-
receu um lider e um construtor
realista. Eu o conhecia através de
alguns de seus livros e me felicito
de c ter conliecido pessoalmente.
E' um homem que conhece os pro-
blemas. E' um professor de cir-
reira que leva multo a funao sua
formação de 

"maestro 
dei pue-

blo". E seus colaboradores não
lhe ficam atrás.

Que outra coisa lhe chamou a
atenção?

A escassa porcentagem de ho-
mens no magiõtério primário Ex-
plica-se porque a remuneração do
professor é baixa. Lsto é um mal
de todo* os nos*os países o >io-

mem procura as carreiras que lhe
proporcionem maiores rendas para
atender as suas responsabilidades
familiares. Nós, no Chile, lutamos
por conservar um mínimo dc pro-
fessores homens em serviço. Por
Isso é que estamos em constante
defesa do salário do professor.

Quanto ganha um professor prl-
márlo em seu pais?

 Ganha atualmente 1.440 pe-
sos iniciais e tem aumentos quin-
quenals automáticos de vinte por
cento. Presentemente, estamos por
conseguir um aumento para 1 800
pesos iniciais, mais ou menos E
é sempre escasso porque a cares-
tia da vida é maior que o aumento
obtido. Esta quantidad? oquiva-
lerá a uns 1.100 ou 1.150 cruzei-
ros, pouco mais ou menos, inl-
ciais.

Como podem conseguir?
— Meu amigo, a "organlzieão",

a união dos professores. O pro-
fessor primário chileno nbe por
experiência que o melhoramento
do grêmio, que a dlgnific; .-o da
carreira do magistério, tem que
consegui-la o próprio profes-.jr.
Aprendemos Isto com os operã-
rios. E' preciso organtear-se em
fortes Instituições de defesa e su-
per-ação. Alguns crêm qje Kso é
revolucionário, que é subversivo
Não o creio. E' eficaz. Isso sim!
NÓ6 temos lá organizações respei-
tavels e resoeitadas. Isso queria-
mo., que existisse em t.-dos os aos-
sos países, e a educação melhora-
ria, então, francamente em toda
parte. Um professor bem -rmu-

nerudo produ/ n-als e melho"-.

pela im-

ia breve,

n a rr*

de pof-

mente no que diz respeito .i

dos métodos lnquisitoriais. :n

vels com o redime democratu

Segundo noticiai divulgaria?

prtnsa. espera-se que. den'r<

o imperador do Japão anur.r

visão da constituição, a lin>

sibilitar a democratizado do p.

revisão é, na realidailt es cn ul Em

primeiro lu^r. não se pode

que a constituição <¦ consider-u> -"mP

um "dom" 
do imperador 

">!¦ ;

povo japonês e tem portanto uni' or'"

gem essencialmente witonMrw

além desse efeito rie urinem. ? 01b"

tltulç&o é, na prática, profiir,ií.'"lí'llt'-

anti-democratir.i, uma vez <iue os n

nlstros náo são respons. u-is i.:.'"'1

o Parlamento, mas sim perant- o lm-

perador. Tornava-se, ainda no '

lio estabelecer, e\; r d

portabilidade ar.j r.:íni : s ri:

ra e da Marinha per.iiite o ;

devido íi exi.-temi i t." w ' ¦

turilnaria que t< ;va os m;:u-

pastas miliiare: livres de r

restrições e que, como é s;

litou a carreira ei'1 a .i • 
'» * *

lan ou u Ja; ." j. Co n a r.

desses pontos essenciais da cri.

Ção, o Japão p^J;ria se tr, t.-:

em n:<n:'rqu;a constitucional ?ar*,rí

ser esse o objetivo do» politK^s nuií

esclarecidos, como Sliiileiiara o P'°'

prio imperador, M'?.indo riu " *

opõe a o.,s" ponto de vist i. c.mmn

dendo ser a solução mais at' ^roru"

rum a rcalidadf

O íer-

,ii e.

us -e-

d u

iMuer

!

Me 56

1:2 do

9



Terça-feira, 23 de Outubro de 1945 CORREIO PAULISTANO

CRÔNICA DA CIDADE

HOSPITAIS...

S Paulo foi sempre um dinamo lie
¦Jantropia e amor ao proximo. Rico e

¦áspero desde os primeiros 600.000
s ai ralé plantados pelo preto, no

nüido si mbolismo de 
"Pai 

João"
, molndavcl poeta Ciro Costa, jamais

Ccvurou de oliiar para os que sofrem,

pera os que padecem.
• "ela>l" hospitalar que se nota

",,t> o cru de Puatininga, verdadeira

>rfia mire os que trabalham pelo
•n r'a;, ;;'/':íos irmãos em Jesus Cris-

i vem (ir épocas remotas, vem de
•irra:- priscos, de éras passadas e
iíus que iá se foram. Pro isso, raro

. d"i que se não cogita de mais
„m hospital para os poores, de mais

¦ i a'ri~o para os inválidos, de mais
ia < nruolxçáo para os in.ortunados,

vaus unia tranqüilidade para os
de mais uma esperança para

os vencidos,
O .al (ai privada, a dedicação tios

res públicos e a bencmerencia das
liniif hia: náo cessam de enxugar

;n,'rimas sojredoras, aplacando-lhes

MUNDO 
OFICIAL

ASSUNTOS ITALIANOS

(a

do desespero.
!> >nr. Recolhimentos, Orfanatos.

1 infernais. Assistências, tudo
7i:e forma o esplendor da oon-
,,aulisia, sempre esteve em mar-

rha }.wa as mais lindas consecuções

dr iTp-.ismo caritativo.
ÍMJ o bispo diocesano d. Ma-

dirigia ao sr. presidente e co-
•r •. ler te tias Armas da Província o
«•'jitoue oficio:

'' 
mo e Ex mo Snr. — Em solução

OU i/ .a tu úô 1 ,L£.a dC 32 ile ÁyOõtC-
ti! „o acompanhado doque a V.Ex.a

r a Camara Municipal da Villa
u it-lu, ponderando a necessl-

e tomar-se alguma providencia
¦. os infelizes elcpliantiacos, que

i j.,.. i or aquella Villa, tenho a hon-
m dt declarar a V.Ex.a que como já

no meo Officio do l.o de Junho p.
pr> • to a V.Ex.a, em resposta doqne

¦¦i/mo», a 26 de Maio, em conse-
, .¦ ¦.a de hum Officio de 23 do mes-

d.i Camara da Cid.e de Taubatè,
.irando o estado desses desgraça-

¦ avista doque expende o irmão
¦fi '.'.'Mu do respectivo Hospital. V.

ide ordenar á Camara da rete-
. l ila. que remetia para o men-

Hospital até áose morpheticos,
, i.i 7 homens, e 5 mulheres, por

os nnicos cotnmodot que álli
m Por achar opportuna a occa-
tco bem declaro a V.Ex.a que o
ekcim.to do Hospital dos Lazu-
oi começado com escassés, em

<!¦¦ ãi as posse» daquelle tempo, e
i>,vu sem poder accommodar maior

mrru de doentes, e supposto que
iIgum melhoramento, concertos e

repa .i õrs d'alguns cubículos, possáo
¦riu i'idos mais, não pode prezen-

i metter-se em taes dispezas à
Caza de Mizericordia desta Ci-

em (;t:anto não conseguir q. n
!';cí cita cubra as Dispezas indis-

ar: is. corno já fiz ver a V.Ex.a no
O/íicio de 28 d'Agosto pp„ quan-
n r,'..posta ao Officio de V.Ex.a

PALACIO DO GOVERNO

O Interventor federal apresentou
cumprimentos ontem, por lntermedlo
de seu ajudante de ordens, tte. Alfre-
do Quedes de Souza Figueira, ao gen.
Eurlco Gaspar Dutra, candidato do
Partido Social Democrático á preslden-
cia da Republica, por ocasi&o de sua
passagem por esta capital, procedente
do Sul do pais e em viagem do retor-
no ao Rio.

O Interventor federal fez-se re-
presentar pelo tte. Alfredo Costa Ju-
nior, seu ajudante de ordens, no ato
do lançamento da pedra fundamental
do prédio da Empresa Construtora "LI-

der".
 O chefe do governo fez-se re-

presentar pelo seu ajudante de ordens,
tte. Alfredo Costa Júnior, na missa
celebrada por intençáo da alma do cel.
Pio Monteiro da Silva, pai do sr. Ga-
brlcl Monteiro da Silva, diretor geral
do Departamento das Municipalidades.

O Interventor federal fez-se re-
presentar pelo capitáo José Lopes da
Silva, seu ajudante de ordens, nas co-
memoraçóes da passagem do 19.o anl-'
versarlo de fundação da Guarda Civil
de S. Paulo.

 A proposito do X Campeonato
Aberto do Interior, realizado cm se-
tembro ultimo, o dr. Fernando Costa,
interventor federal, recebeu da Comls-
são Municipal de Esportes de 6. VI-
cente, o seguinte oficio: "E" 

com o
maior prazer que a Comlssáo Municipal
de Esportes de S. Vicente, da 21.a Re-
giüo, vem, por lntermedlo do presente,
apresentar a v. exc. os seus sinceros
cumprimentos pelo magnífico espetacu-
lo esportivo pela realizaç&o dos Jogos
do X Campeonato Aberto do Interior,
durante o período de 23 a 30 de se-
tembro findo, aos quais o governo do
Estado de S. Paulo, concedeu inteiro
apoio, para maior grandeza e progres-
so dos desportos brasileirs".

 H&teve em Palaclo o sr. Laude-
Uno de Abreu, que agradeceu ao in-
terventor federal as felicitações que lhe
foram enviadas por njotivo da passa-
gem de seu aniversario nat alicio.

 Em visita de cortesia ao chefe
do governo, estiveram em Palacio os
srs. Francisco Pereira Leite, preslden-
te do Diretório Municipal do Partido
Social Democrático de Chavantes e
Luiz Novals Pereira Leite.

 O chefe do governo recebeu, de
Mogf Mirim, o seguinte telegrama: "Os

professores de Mogl Mirim, falando em
nome da lnfancia beneficiada, hipote-
cam gratidão a v. exc. pelo ato magna-
nimo criando o Ginásio do Estado. Res-

peitos as saudações. Amélia Reboá;
Ignés Avancinl Ribeiro; Angélica Lo-

pes Carneiro, Maria ConcelçSo Fer-
reira Alves, Dirce Aiiutelll. Maria Apa-
reclda Finazl, Maria Leollnda de LI-
ma, Maria de L. A. Lima; Terezlnha
A. Lima, João Vanucci, Maria de
Lourdes Xavier, Elsa Pimeutel, Maria
de Lourdes Vasconcelos Zingra, Odete
Bueno Gonçalves, Lulza Conceição.

neiras; Almelrindo Betlm, do Diretorio
do P. S. D. de Iporanga: D. Lélia
Vanlni: cel. Ludovico Lopes de Medei-
ros, do Diretorio do P. S. D. de Avaré,
dr. Mario Inglez de Souza, prefeito de
Sorocaba e Rafael Dacio Filho, mem-
bro do Conselho Consultivo do Centro
Cívico Gaspar Dutra de Iporanga.

-— O presidente do Conselho Adml-
nlstratlvo do Estado fez-se represen-
tar pelo chefe de seu gabinete, dr. Pro-
copio Ribeiro dos Santos, nas solenl-
dades do 13.o aniversario da Guarda
Civil de São Paulo.

SECRETARIA DA JUSTIÇA

Foram recebidos pelo dr. Sebastião
Nogueira de Lima, secretario da Justi-

ça, os srs.: desembargador Alexandre
Delfino de Amorim Lima, corregedor

geral da Justiça; João José de Oiivei-
ra prefeito de Sant'Ana de Parnaiba,
Edison Leite de Morais, prefeito de Or-
landia; dr. Edmundo Rossi dr. Cami-
lo G. Souza Neves, prefeito de Arara-

quara; dr. Joaquim de Silos Cintra,
Rclnaldo Ferreira Araújo, rir. Fernan-
do Nobre Filho, José Vitor Bucioni,
dr. Trasibulo Pinheiro de Albuquerque.

Juiz de direito da capital; dr Washing-
ton de Barros Monteiro, juiz de direito;

condessa Amalia Mat&razzo. d. Zill Ri

A 
propositi) 

da liberal dos bens t italianos

Interessantes declarações do embaixador

Alberto Tarchiani

A. PICCAROLO

Uma das folhas da manhã que se quis tar tocas as asoclações e submete-

publicam nesta capital voltava, dias
atrás, á tão debatid? e Juridicamente,
senão de lato, resolvida questão rela-
tiva aos bens dos it.Utanos confirmun-

do o que ha tempos se vai repetindo,

isto é: a necessidade da liberação de
lato desses bens fazendo-os voltar aos
seus legítimos dono; que deveriam, ao
mesmo tempo, ser readmitidos no pleno
gozo dos seus direitos civis

Não ha ltalb.no. estou certo, que
não tenha experimentado um senti-
mento de alegria e de gratidão ao ler
essas palavras. Soore todos, experl-

mentou esses sentimentos quem escreve
estas linhas, qn, apesar de se haver
naturalizado cidadão brasileiro e de se
sentir bom cidadão deita sua patria
de adoção, ou tnlv»7 mesmo por Isso,
nunca deixou de se interessar pelas re-
lações entre os riols países, um dos

quais lhe foi pptria de nascimento e
outro lhe é patria de coração. Não
deixou, portanto, de se ocupar e pre-
ocupar-se com o problema criado pela

beiro Barbosa Ferraz, vice-presidente guerra, em numeroso? artigos, que sâo

do mesmo pedi que, a ser possi- Lúcia de Campos Ferreira Alves, Ma-
esse alguma providencia a se-

admitlidos nos Seminários, como
¦nstas do Estado alguns Orphaot
.'tiios para menos. Permitta-me

f. a que eu lhe declare mais. oue
recia acertado que fossem as Ca-

Muntcipaés convidadas, para
de combinação, e convite de V.

por intermedio dos respectivos
i. -i de Direito das Comarcas, es-

m ¦'•em pontos, q. servindo de centro
h i i.:nihas Povoações, erigissem seos
Bpitaet de Caridade, para recolhe-

'ii não só os mizeraveis Lazarentos,
mo outros pobres, e mesmo meninos
nhaos, não só por ficar os Estabe-
imentos da Capital muito distunte

no porque sros fundos náo pôde

ria Luiza de Barros Costa e Dirce Ara-
nha Bueno".

 De Lins. o interventor federal
lecebeu o seguinte telegrama: 

"Agra-

deço sensibilizado o decreto de v. exc.
legando ao l.o Grupo Escolar de Lins o
nome do grande bispo d. Henrique.
Agradeço, outrossim, a benevola e alta
compreensão dispensada ao pedido de
subsídio ao seminário .ultima obra do

pranteado e patriotlco bispo Aicnciosas
saudações. Monsenhor Vlctor, capitular
da Diocese de Catelandia".

 O interventor federal recebeu,
do Rio, do sr. Heitor Grlllo, diretor ge-
ral do C. N. E. P A., o seguinte
telegrama: "Ao tomar conhecimento

inigcr as necessidades da maior da inauguração da Escola Pratica de
•t< da Província, e porque seos pro-
'ores, com pouca excepçáo tem sido

"ui os da mesma Capital

Agricultura 
"Fernando 

Costa", de Pi
rassununga, apraz-me felicitar v. exe.

por mais este grande empreendinien-
ti Itu' fã houve hum Hospital de j to. que constituirá, com as demais es-
iros, se bem que pequeno, com tudo I colas congeneres Idealizadas por v.
ta-se que admittira alguns enfer- 

j exc.. a fonte perene de renovação da
e iqc.rou em tempo do M.to digno] agricultura paulista na aquisição de
rendo Padre Pacheco; em San'os para a aplicação dos moder-

nas princípios de ciência e técnica

agrícolas. Atenciosas saudações".
 Pelo mesmo motivo s. exc. re-

cebeu, também, um telegrama do sr.

Carlos Duarte, diretor do Departa-

mento Nacional de Produção Vege-

tal: "Apresento a v. exc. congratula-

çóes pela inauguração da primeira Es-

tola Pratica de Agricultura, instala-

, da em Pil

! recomenda a sua administração. Sau-

chefe do go\?rno recebeu

assim podem começar n'outros
¦ei segundo suas forças, e o que

trem colher dos fieis, e amigos da
¦ cv idade desvalida
h.íj - quarde a V.Ei.a — São baulo

hr.o de 1843.
,, e Ex mo Snr. Cor.el Joaquim

l.uit de Souza. Prezidente, e

,rnand.e das Armas desta Protin-

eiJVo tanto
' jraço 841. _ „

omentorto deste original deixo á \ 
daçoes .

'rã:, do leitor. Veja-se no bojo —— _ 
,

documento quanta elevação de\ também, pelo mesmo motivo, um te-

quanta beleza de espirito, quanta I legrama do sr. Carlos Botelho, ex-se-

, fio consciência nos preceitos \ crelurio da Agricultura: 
"O sucesso

; aas festas de Pirassununga ( irem jus-

meto as materialidades cruéis de j temente ter orgulhado a v. exc. tanto

•iíes hodiernos. satanizados pela I quanto aos amigos que o acompanha-

e i 'nados pelas ambições, esse iam. Queira aceitar sinceras felicita-

hospitalar de Sâo Paulo, docel | çôes".
.mthcencias, estanca a baita,  De uma carta do sr. Cristovam

miiormizada" que tenta leear. Ferreira de Sá, enviada ao chefe do
'¦"in 

Botelho, que o vulgo chama í governo pelo mesmo motivo, extrai-

a humana para as caldeiras 
j mos 0 seguinte trecho: 

"Bem hajam

o 
"cuizarruim" vernacula-\0 governo federal e o de v. exc. pela

¦Pnomina inferno! 1 disseminação das Escolas Praticas de

í 
'ra 

nós que ninguém nos Agricultura. Isso Interessa sobremodo

ao Brasil, no presente e no futuro".
 Por motivo da assinatura do

decreto-lei n. 15.087, que cancelou os
: 
juros dos emprestimos contralddos pe-

I los municípios com o Estado, para exe-

liivtitnlo rl<> Direito Social r*"?40 de serviços de agua e esgotos,
titulo (le iJireiio notid. 

o lnterventol fediril, contlnua rece_
kim.IA i«» paure _. 

rRAT() hendo diariamente numerosos telegra-

que r 
"báo", i; lá isso i...

,>erdào da palavra...

LELLIS VIEIRA

IillHliS SOB Kl. O TEMA "EE1

BRASIL"

D a '. nMi&a repercuta; », todas
-.idas socMls da coníerenria «ui

• sahuia <!•• Medeiros. S J T>ro-
te.iiro Municipal, em 8 iii cor-

abordando o palpitante tema.
iu tira < atendendo a in«t»-

...i : :es. Cl Instituto de Direito 3o-
S exc. revma I 

seguinte despacho de agradecimento:

;r :^riuaí pSUmo. reiterar a r. exc. os nos-

• „ reproduzira aque'e mu no- jo« mais sinceros agradecimentos pela
ik> ThI ri uniôo teri lujar no qUe acaba de lazer a Campos

ttrr^ntr i» 30,45 t.oias, re> .„ 
jord4o on(je teve a oportunidade

f2rra\ pessoalmente, 
as grandes

necessidades locais quanto à obra de

mas de agradecimentos.
 Desta capital, assinado pelas

sj-as. Chlquita Garcia Rosa. condessa

Mariangela Matarazzo, Rose Maluf,

Luisita de Carvalho, Nina Warchawl-

chik. Raquel Simonsen e Ademar de

Castro, o interventor federal recebeu o

• arerc pelo awunto.

• miro de Estudos do Ser-

vit.o Medico do I). S. P.

assistência social e de tomar provi-

denclas que muito concorrerão para

socorrer as populações pobres da re-

m. 30 M n hora., ü ata- I  O chefe do governo recebeu

io rio Branco. J»3. •» ulti- I do sr. Alencar Piedade, presidente da

Legião 
"Eurlco Gaspar Dutra . desta

capital, o se»njinte ulegrama: 
"A L*-

gtáo 
"Eurico Gaspar Dutra", do Es-

tado de São Pauio. envia calorosas

congratulações a v. exc. pela aprovação

da Carta Constitucional, documento

aue. embora de emergencla, honra a

cultura e as tradi<-6es repubUcanas de

nossa gloriosa terra".

CONSELEO ADMINISTRATIVO

O dr. Oofredo T. da Silva Teles,

lorme edital n:*bllcado no 
**Diá- 

i presidente do Conselho Administrativo

: lal" do F. tado de hoje, acham- do Estado, compareceu, à missa de 7.o

\adas par» c<éncia dn« lnteres- dia celebrada em sufrágio da alma

na „-de dn Comissão Civil, as do cel. Pio Monteiro da Silva.

Dor !.r:i?uidhde dos se-  O presidente do Conselho Ad-

ão preparatória do Ontro de
lo s- "viço Medico do Iwparta-

o Piblirn *.enio sido
? os seua Estatutos * rlelta %
Diretoria, que ficou ront-

dente. dr Alesandr» dt
aítilho; 1 o aerretario, dr. Or-
arj^liano, 2 o secretario, .1r Joté

Promoções na Prefeitura

da capital

da Liga das Senhoras Católicas; dr.

João P. M. Sales e dr. Moaclr César

de Almeida Bicudo.
 Em visita ao secretario estive-

ram em seu gabinete os srs. prof. Fia-

minio Favero, dr. J. A. César Salga-

do, dr. Aurélio Castelo Branco, dr. João

Carlos da Silva Teles e dr. Mario A.

Bruno, membros do Conselho Penitcn-
ciario do Estado.

 O secretario por lntermedlo do

dr. Casslo Raposo do Amaral, compa-

receu à missa de 7.o di;t do passamen-
to do sr. Elias Pio Monteiro da Silva.

 O dr. Laudetino de Abreu, de-
legado auxiliar, esteve no gabinete do

secretario, a fim de agradecer a s. exc.

as felicitações que lhe foram npresen-

tadas pela passagem de seu aniversa-
rio nataliclo.

 Estiveram no gabinete do se-

cretario, os srs. Gustavo Artur, dr.

Odilon da Costa Manso. Agilberto

Santos Figueiredo, prefeito de Mocó-

ca, Lauro Costa, dr. Raimundo C.

Mergulhão Lobo, dr. Flaminio Camar-

go, dr Antonio Sales Oliveira, pro-
motor de Bauru, dr. .Clovls Guimarães

Spini-la, Lauro Castro. Licínio Caixa-
ta Pinheiro, Artur Alves Martins,
Reinaldo Ferreira, dr. Murilo Matos

Faria e Sérgio Junqueira.

SECRETARIA DA SEGURANÇA

PUBLICA

O secretcrio ria Segurança Publica

dará audiência hoje aos diretores dn

Escola de Policia, Casa de Detenção,

Serviço Medico Legal, Laboratorio da

Policia Técnica e Assistência Policial.
 Acompanhado de seu afslstente

militar, tte. Evaldo Pedreschl. o secretal
rio, visitou no Esplanada Hotel, o dr.

Ali de Azevedo Franco, presidente do

Ti bunal do Jurí da Capital Federal e

catedratico de Direito Criminal da

Faculdade Nacional de Direito, da

Universidade do Brasil.
 O secretario por lntermedlo de

seu assistente militar, tte. Evaldo Pe-

dreschi, fez-se representar na missa e

benção das espadas dos novos aspiran-

tes do C. P. O. R. e, também, na

cerimonia do lançamento da pedra
fundamental dn Catedral de Sta. Mar-

garlda Maria, na av. Lins de Vaxcon-

colos.
 Na missa de 7.0 dia mandada

rezar em sufrágio da alma do dr. Pio

Monteiro da Silva, progenltor do dr.
Gabriel Monteiro da Silva, diretor

geral do DeparLtoiento das Municipa-
lidades, o sr. secretario da Segurança

F.ibllca fez-se representar pelo seu as-

sistente militar, tte. Evaldo Pedres-

chi.
 Esteve no gabinete do secre-

tario da Segurança Publica, em visita a
s. exc, o dr. J. A César Salgado,

sub-procurador do Estado, e catedra-
tico de Crlmlnologla da Escola de Po-
lieis.

SECRETARIA l>A FAZENDA

Arrecadação recolhida ao Banco do
Estado pela Secretaria da Fazenda; —

De 1 a 20 de outubro — Cr$ ....
115.599.030,80: Em 22 de outubro —

Cr$ 6.067.607,60. Soma: Cr$ 
121.666.038,40. Pagamentos efetua-
dos pelo Banco contra cheques da
.Secretaria da Fazenda — De 1 a 20
de outubro — Cri 118.883 946 50 Em
22 de outubro — CrS 2 446 592,60.

Soma— Crí 121.333.539,10.
 A Secretaria da Fazenda au-

torlzou os seguintes pagamentos: —

Cr$ 63.300,00 ao sr. Amleto Grameg-
na. pela execução de obras no grupo
escolar de Fernando Prestes: CrJ ..

272.160,00, ao eng. Celso Vila Nova,

por obras executadas na cadela de
Valpnralso; CrS 70.012,20, ao Escrito-
rio de Construções Manilo Mi.ntovanl
— execução de obras no grupo escolar
"João 

Kopke", da capital; CrS 
170.745,20, ao eng. Rodolfo Fehr —

obras executadas no Ginásio do Es-
tado, em Rio Preto; CrS 79.839,20, ao
eng. Eduardo Corrêa Júnior — obras
da Delegacia Auxiliar de Santos; CrS
108.275,40, à Sociedade Construtora
Celbe Ltda. — obras do Instituto de
Pesca Marítima, em Santos; CrS ...
118.887.80, ao sr. Antonio Costa, obras
executadas no grupo escolar de Bata-
tais; CrS 146.337.00, ao sr. Felipe
Ragusa — execução de obras na Es-
cola Superior de Agricultura "Luiz 

de

Queiroz", em Piracicaba; CrS 
185.879.30, à Sociedade Construtora
de Imóveis Financiamento S.A., obras
da conclusão do Hospital Psiquiátrico
de Ribeirão Preto; CrS 187.8?0,30, à
firma Severo Vilares — obras do
Instituto Profissional Masculino, da
capital; CrS 219.708.30. a Estacas
Frmnkl Ltda. — obras do edifício da
Secretaria da Fazenda

Operações de Conversão e Uni-
ficaçáo da Dívida do Estado - ai —

do dominío publico, e em memoriais
enviados às autorldr.les competentes

dos quais nunca falou, contentando-se

por ter leito o que lhe sugeria a sua
consciência. Foi, portanto, com plena
satisfação que ele e todos as Italianos
viram a questão, que parecia esqueci-
da, novatoenta levantada por um or-

gáo de iir.portancla e larga difusão,
convencidos de qu" tão importante

apoio teria servido pL.ra apressar a so-
lução definitiva dc problema.

Esta satisfação pelas considerações

de ordem geral e pela benevolência ma-
nifestada para com o elemento italiano
aqui estabelecido, ar qual o Jornal re-
conhece o que tem feito em pról do

pais e do seu pro^res-c, foi contudo
um tanto ofuscada pela parte que eu
chamaria de pratica, isto é, pelo que
diz respeito à sua rplicição. Querendo
mostrar com um exemplo o que pode-
ria e deveria ser feito para que o povo
do Cruzeiro e o peninsular voltem ao
"statuto 

quo" dc anteguerra, o arti-

culista não soube escolher senão o

Circulo Italiano, o orso mais inadequa-

do e infeliz que se podia escolher, qua-
se diaria contraproducente aos fins

que o articulista se propunha. Escreve

o articulisls 
"O 

Circulo Italiano pres-
tou os mais assinalados serviços à cul-
tura e à educação, promovendo Inicia-

tivas que vinculavam mais, no plano
da lntellgencia, das artes e das le-

trás".
Sinto muito ser obrigado a dizer que

o jornal que publicou essas afirmações

cometeu um engano, talvez por culpa

de informadores. O Circulo Italiano

nasceu como simples agremiação de pe-
ninsulares desejosos d» passar algu-

mas horas entre patrielos. tranqüila-
mente, com um baralho nas mãos ou

em redor de um bllh'tr, limitando o

risco a poucos milrcls, 
"tanto 

per in-

teressare il giuoco". costumava-se dl-

zer. Iniciativas Intelectuais náo havia.

No máximo, comemoravam-se as datas

patrióticas: 20 de setembro, o Estatuto,
o nataliclo dol rei p da rainha. Bailes

familiares, especialmente durante o
carnaval. Assim continuou por muitos
anos e quem escreve estas linhas foi,
senão um dos fundadores, pelo menos
um dos mais antigos raembr^e d«quele

sodalicio. Ele também fa7la a sua 
"par-

titina" ao bilhar, contando até um
triunfo nesse campo' uma medalha de

prata ganha num concurso desse Jogo
entre socios. Conservo ainda o troféo

como lembrança daqueles bons tempos
em que a colonia Italiana reinava a

paz e todos podiam professar e expor

as suas opiniões livremente ,sem perigo
de excomunhão e de ameaças piores.

Mas veio o fascismo; vieram os apos-
tolos do totalitarismo pregando a in-
transigência e a intolerância, veio um
exercito de espiões oue disseminaram
discórdias, duvidas r suspeitas no selo
da colonia.

Vieram os cônsules fascistas, como

o sr. Mazzc.lini, de 'nfpasta memória.
Poucas semanas depois da sua chegada
convocou no consulado os chefes de
todas as associações Italianas e, sem

rebenços lauçou a ordem Utorla: con-

Ias às disposições consulares, fascisti
zando-as segundo os regulamentos vin-
das de Roma. Algumas dessas socle-
dades se submeteram imediatamente;
outras resistiram mais ou menos lon-

WASHINGTON. (Serviço especial

de 
"Italla 

Libre") — O embaixador

italiano Alberto Tarchiani confirmou,

para a Overseas News Agency, uma

conversação havida com o secretario

cie Estado, sr. James F. Byrnes, antes
(ia partida deste para a Conferência

de Londres. Nessa entrevista havia

debatido, com o ministro de Relações

Exteriores americano, a questão de
gamente, com energia mais ou menos um tratado de paz com a Italla e seu

pronunciada; única a se mostrar ln- ingresso como membro ordinário das
flexível foi a "Lega 

Lombarda", que, Nações Unidas.
acabou vencida pela atitude arbitraria
e desleal do seu pre<-'dente.

No Circulo Italiano, a luta durou
bastante e foi violentíssima, chegando,
em certa ocasião, a vias de fato; até

o embaixador calcula que 500 milhões

de dólares não seriam suficientes pa-
ra cobrir as necessidades, em vista das

destruições causadas pela guerra ao

seu país importarem em mais de ..

100.009.000.000 de dólares. Demais,

acrescentou o (mbalxador, nossa frota

mercante foi totalmente destruída ou

confiscada, o que significa havermos

perdido uma tonelagem de trés ml-

ihões. O governo dos Estadas Unidos

conhece a opinião geral do governo
italiano e esperamos que o ponto de

vista americano náo seja muito dlfe-

rente do nosso. Temos multas provas
evidentes da boa vontade americana.

Ao pedir-lhe que nos manifestasse

sua opinião sobre a influencia russa

O secretario de Estado, declara o

embaixador, teria se mostrado favora-

velmente disposto a uma solução

equitativa do problema. O sr. Tar-

____   ..  chianl expressou sua confiança nas

que os antifascistas cansados, aborre- decisões a serem tomadas, pois, como na Italla, no momento atual, o diplo-

a reunião de Potsdam colocou a paz | 
ma afirmou: 

"Em 
qualquer questão

com a Italla em primeiro lugar na | relativa à política exterior, é preciso

agenda da Conferepcla dos Ministros náo esquecer que a Rússia é uma das

de Relações Exteriores, se poderiam três potências mais fortes do mundo,

ser esperados passos decisivos para o j O Partido Comunista é importante

USS 5.000, Cr.S 56.482,50. Cr$ 
18.786.982,50. Soma — Cr 
924.318.330,40. c> — Disponibilidades
a aplicar — saldo em caixa, liquido de

Juros e corretagens Cr.S 91 487.023,20.
 O secretario da Fazenda, prof.

Francisco d'Atiria. recebeu, em a idlen

cia para despacho, o sr. Silva Carmo,
chefe da Seccáo Aduaneira do FHado.

 O sr. Bento Lucas Cardoso, es-
teve no gabinete do secretario, a fim
de agradecer os cumprimentos envia-
dos por s. exc. pelo transcorrer dc seu
nataliclo.

 Estiveram no gabinete do Fecre-
tarlo a fim de tratar de assunto de
Interesse administrativo, os srs. dr. Ce-
sar Costa, membro do Conselho Adml
nlstratlvo do Estado, prefeito 

-punlci-

pai de Llndóla. dr. Joaquim Simpalo
Vidal e João de Pádua Lima.

 O secretario fez-se representar

por lntermedlo de seu auxiliar de ga-
blnete, dr. Cassio Vieira, nas sÜT.ida-
des comemorativas ao 19.o anhersa-
rio da Guarda Civil de Sáo Paulo, on-
tem realizadas.

 O secretario recebeu em au-
diencla, para despacho, o sr. T uiz Ai-
res Morais, diretor do Serviço do Pes-

I soai, substituto.
 Por lntermedlo de seu i ixlllar

! de gabinete, rir. Casslo Vieira o secre-
í tarlo fez-se representar na ser,s'o so-

cidos, abandonaram o campo e uti-
\aram donos da posição os adeptos de
Mussollnl, sob a direção real do cônsul
e a violência dos aventureiros e es-
piões, dos secretários de zona (o Es-
tado de São Paulo juntamente com
o de Muto Grosso constituía uma zona
do Estado fascista), que dominavam
de modo absoluto na antiga associa-
çáo. O Circulo Italiano tornou-se, ;n-
tão. centro de toda atividade fascista.
Não havia mais reunião em que não
se levantassem hinos ao 

"duce" 
e aos

milagres da sua administração. Como
nas escolas italianas, ali o 

"duce"

nunca errava (Mussollnl non sbaglia
mal), ali se falava abertamente 0a
conquista deste pais, terra de fracos
e desorganizados; ali teve por muito
tempo a sua verdadeira sede o fascio,

prcpnrando as tr?.pspss • a?6 fronde®

que induziram em engano italianos e
brasileiros e que, somente mais tanle,
quando todo reparo se tornara initil
e Impossível, foram descobertas.

Restituir o Circulo à colonia italla-
na, rilz o matutino. Muito bem. Mas
que significa 

"colonia 
italiana", no

momento atual? Quais serão os repre-
sentantes da colonia destinados a re-
ceber os bens Já propriedade do Círculo
Italiano? Quais as condições soo as
quais esses destinatários receberão essa
.íerança? Os administradores que diri-
giam a associação no momento em
que o governo achou por bem seques-
tra-los, com faculdade de continuar
í.os moldes dominantes naquela época?
Isso seria reavivar um perigosissinn
centro de propaganda e agitação tota-
litarla, que iwdería dar frutos mais
graves e mais venenosos dos que deu
no passado.

Em primeiro lugar, a devolução do
Circulo e seus bens deveria ser íeita
não á antiga, mas a uma nova rd-
minlstração livremente escolhida pela
totalidade dos socios, compreendidos
aqueles que foram Induzidos ou obri-

gados a se demitirem como protesto
contra a fascistlzaçáo do sodalicio, ou
simplesmente para não assistir ao des-
governo, às iin(>o.slçócs e às prepoton-
cias do regime totalitario dominante
desde o inicio do fascismo. Todos esses
socios convocados pela autoridade com-

petente a Isso delegada pelo goveri o
do país ou pelo futuro cônsul Italla-
no. se reuniram em assembléia cons-
tituinte dando novas bases, novos es-
tatutos e novos regulamentos redigi-
dos de modo a excluir qualquer possi-
bílidade de ressurgimento fascista. Em
seguida, guiando-se por estes novos it-
tatutos e regulamentos, os socios de-
veriam eleger a nova administração, à

qual o governo poderia entregar o
Circulo.

E caso isso fosse impossível, poder-
se-la restituir o Circulo e os seus bens
à colonia italiana, a verdadeira co»
lona italiana, não ao bando fascista.
Náo tenho a pretensão de dar con-
selhos ao governo. Lembro simples-
mente que ha muitos modos de cum-

prír esse ato de Justiça, cumprindo no
mesmo tempo uma ação nobre e l.u-
manitaria. Um instituto de benefi-
cencia destinado a socorrer os italla-
ros necessitados, administrado i>or ita-

llanos que se mantiveram fóra do re-

gime fascista e sob a fiscallzaçãó das

autoridades brasileiras, enquanto não

desaparecer completamente o perigo de

uma reviviscencia totalitariã, seria

uma das tantas soluções que se po-
deriam dar á questão. Mas, reoito.

não é a unlca, nem eu pretendo dur

conselhos a esse respeito.

Ainda menos com estas palavras

pretendo intrometer-me nas coisas uo

grande Jornal que deu origem a este

artigo. Os ilustres colegas, os quais
bem sabem quanta estima lhes dedico,

devem compreender que, se resolvi dar

este passo, é porque me Julguei no

dever de faze-lo em cumprimento da

responsabilidade que tenho perante a

colonia italiana aqui residente e pe-
rante o pais que a hos|>eda. Quarenta
e tantos anos de trabalho e de esfor-

ços dedicados a estreitar os vínculos

de Interesses e de amizades entre esses

dois povos, náo me pjrmltem calar

novo Estado italiano. Ao comentar o

despacho da Overseas News Agency,

relativas à prioridade de um tratado

de paz sobre as eleições Italianas —

medida que o Foreign Office britânico

encarou com atitude hostil, Tarchia-
ni declarou que um tratado de paz
equitatlvo, anterior às eleições, des-

vlaria a atenção dos italianos dos

problemas exteriores coloeandr.-o as-

sim em condições de concentrar-se nas

questões internas.

A respeito da ajuda dos Estados

Unidos para a reconstrução da Italia,

'{+)-

na vida Italiana. E' particularmente
forte no Norte. Está representado no

governo e seu ponto de vista deve ser

considerado. No que concerne às co-

lonias, a Italla opina que deveria re-

ter aquelas que adquiriu antes da

guerra, Isto é, a Líbia, o norte da

África e a Eritréia, na África Orien-

tal, a mais antiga de todi.5 as colo-

nias italianas". Fizemos muitas obras

boas em Massaua — Eritréia. — es-

pecialmente a construção duma estra-
da de ferro desde o mar até a uma
sltura de 7.500 pés nas montanhas.

Quanto à Etiópia — continuou —

Mussollnl inventou a guerra contra

aquele país. Gastamos 40 milhões de
liras e não queremos mais aventuras
desta classe. Todavia, contribuímos, na

Etiópia, com um excelente sistema de
estradas e cidades moderm» Natural-
mente ali não temos demandas a fa-
zer. Porem, em geral, com um gover-
no Italiano democraticamente constl-
tuido e encaminhado para a paz,
não parece haver motivo para lm-

pedir que as antigas colonias Italianas
flguem para a Italia. 

"Alem 
de tudo

concluiu, qualquer pedaço de terra no
mundo pôde ser uma ameaça ou um
lx neficio. Isto depende de como é
administrado e com que fins políticos
e sociais se organiza"

0 preço da xícara de rafe

RIO, 22 í ASA PRESS) — Informa-
se que a Secretaria do Interior e Se-

gurança da Prefeitura não p< rmitirã
o aumento do preço do tdfezli.hu, quo
crntlnuara. assim, custando 20 tenta-

Assinam a mensagem 19 senadores 1 vos. Entretanto, talvez como compeli-
e 51 deputadas: Senadores: Arturo saçáo. aos proprietários de cafés e bo-
Alessandri Palma, presidente do Se- j 

tequins a Prefeitura consentira, o au-

nado, e ex-presidente da Republica; | mento de 10 centavos no preço da mé-

Eliodoro Dominguez; Marmaduke Gro- | Que Passará a custar 50 centavos,

ve; Maximlliano Errazurlz; Hector U • i - j-
Rodrigues de la Sofa; Carlos Alberto MOVIfflGDiO Í13 í6pr6S6HiãCãO Ql*

Larrain; Guilherme Guevara. Josc plomatica de Portugal no Brasil

Maza: Isauro Torres; Horaclo Walker; j rio, 22 iASAPRESS) — A repre-

19 senadores e 51 depu-

tados do Chile solicitam

unia 
"Paz 

de Justiça"

para a italia

Por iniciativa de um grupo de par-
lamentares chilenos, foi enviado à
Conferencia das Chanceleres em Lon-
dres o seguinte telegrama:

"Ao 
exmo. senhor ministro de Re-

lações Exteriores da Grá Bretanha, sr.
Ernesto Bevin — Londres. Os que
subscrevem, membros do Parlamento
da Republica do Chile, se comprazem
em fazer chegar a v. exc. os desejos
de que a Conferencia dos Chanceleres,
ao considerar o tratado de paz com a
Italla, recorde a contribuição do povo
Italiano em favor do triunfo das Na-

ções Unida? e a necessidade de pre-
servir os valores culturais e espirituais
aa civilização ocidental, tão indispen-
savel para garantir a paz futura

Florenclo Duran. Eduardo Cruz Coke
Ernesto Cruz Concha, Elias Lafferte
Alfredo Duhalde, Ulisses Corrêa, Ga-
brlel Gonzales Videla. Deputados:
Raul Leroi, Carias Rogers. Amilcare
Chiorrinl, Alberto Tapla. RanUro Se-

pulveda, Eduardo Mella, Ezequiel Gon-
zales, Ângelo Evaristo Munoz, Raul
Brunes, Mario Rios, Isidoro Miuioz,
Roberto Barras Torres, Carias MeleJ,
Juan Pulgar, Manuel Uribe. Bernardo
Lelghton, Pedrp Ordenas, Esterto Me-
sa Castillo, Juan Ojeda, L. Gonzales,
Alejandro Rios Valdivla, Oscar Qui-
na, R. Medina, Guillermo Gonzales.
Prat. Alfonso Campos Menédez Juan
Bautlsta Rossettl, Alfredo Nazar, Pe-
dro Oyarzun, Gustavo Olivares, Car-
Ias Atienza, Enrique Cana Flotes. F.
Cisterna, Raul Julliet, Manuel Moller,
Luís Bossal. César Godol Urrutla. Al-
fredo Escobar, C. Valenzitela, Victor
Contreras, Oscar Baeza, dr. Hermes
Ahumada, Domingas Ferreira, Quintín
Barriento, Armando Holzapfel. Llonel
Edwards, Carlos Rosales, Fernando
Malra. A. Escobar, dr. Bermann, Dlaz
Iturrlcta e Bernardo Arraya.

diante de um perigo que, se nao co:n-

batido e sufocado no seu Inicio, pode
trazer novas discórdias e novos ries- sinal de vida. nio existe um campo-

gosios. Por este motivo, senti-me no nés que tenha salvado qualquer coisa

de\er de avisar. 
"Lemel 

aobas semper dos restos duma ca,sa Nas colinas,

abbas", dizia o rlfão medieval. Quem náo ha mais uma casa em pé Náo
foi fascista n.lo pode deixar de ser existem mais nem os escombros; lo-
fascista, mesmo se por interesse, jtor ram usadas pelos soldados para trin-
ambição ou por outro melo finge ter cheiras e refúgios. Raramente se en-

sentaçáo diplomática de Portugal no
Brasil acaba de sofrer mais trés mo-
dlficações.

O sr. João Maurício Henriques, que
era cônsul geral de Portugal em nos-
so pais, atingiu a idade limite, sendo
afastado do serviço ativo. Foi nomeado
cm sua substituição o sr. Luiz ArcheL

O governo português acaba também
de transferir para a Secretaria de Es-
tado o segundo secretario, sr. Pechoso
de Lima, nomeando para substitui-lo
o sr. João Santa Maria de Morais e
removendo para Lisboa o sr. Manuel
Antonio Teixeira Soares.

Ainda náo foi designado o substl-
tuto do sr. Manuel Antonio Trixeira
Soares.

Comissão de Revenda de Material

do S. E. T.

RIO, 22 CA. N.) — O ministro Apo-
lcnio Sales baixou uma portai ;:i pela
qual fica constituída, no Serviço ia Ex-

pansão do Trigo, uma Comlssáo «le Re-
venda de Material, destinada a manter
essa modalidade de cooperação ccm os
trltlcultores e entidades tritlcuias re-

gistradas naquele Serviço. A tssef ln-
teressados, seráo remetidos, pelo eus-

As traficas condicões da to' máquinas e instrumentos de eultl-

, vo agrarlo, bem como máquinas de

província de Bolonha ! beneflciamento agrícola e pequenos

BOLONHA - outubro - As condi- 
' moínhos' mediante pagamento a vista

çóes gerais desta província sào espan- 
e,,a Prazo' ° valor maxtmo que pode

tosamente traglcas. A guerra destruiu «da 
revenda individual ser*

o. ] limitado de 10 nul cruzeiros em cada

™ TLC ' exercício, salvo casas especiais, a cri-
dos Apenlnos. Cidades como Vado, 

| tfrio do mlnlstro. Nos Estados, o Ser-
Sasso, Marzabotto, Loiano, não exls- . vjç0 ,je Revenda ficará a cargo da Ins-
tem mais. Pianoro, grande distrito na 

petoria do Serviço de Sxpaiffto do
estrada que desce da Puta, está em Trigo que aplicará, para esse fim, cre-
pedaços. Um pó vermelho torna uni-1 ditog que lhe forem distribuioos.
formes escombros e campos. Em Cis- i 
terna a desolação é maior. Pianoro
tem um aspecto fantastico: não ha

-(•)-

contram pessoas. Algumas vezes, ho-
mens e mulheres que observam, de
longe, as ruinas de suas habitações.
Alguém ocnstról um refugio entre
auas paredes que ficam em pé, prepara I
a cama para a noite, limpa um peda-

mudado de opinião, se declara con-

trarlo a toda manifestação totalltaria

c fala e escreve contra aqueles que
foram os seus Inspiradores, os seus

oráculos, os seus Ídolos. Náo pretendo

dizer com Isto que esses Indivíduos

devem ser perseguidos, afastados rio

convívio humano. Pelo contrario, penso ç0 terra, das minas e começa n

que uma das funções da próxima pux cultiva-lo. Véem-se mulheres vestidas

seja exatamente a de fazer voltar a das formas mais curiosas; capotes ml-

concordla e a unidade entre os ho- li tares, calças americanas, meninos

mens e riscar da memória os erros do com bonés alemães ou ingleses Co-

passado. Tudo isso. porem, deve ser mem ao ar livre, movem-se num llml-

feito com muita precaução, a fim de tado espaço para alcançar o pedaço
evitar que, sob as aparências de paz e de terra que cultivam, caminham cau-
de concordla, se escondam novos assai- telosamente num atalho.

BOLETIM METEORO-

LOGICO

 E' preciso
Iene de abertura da 

"Sétima 
Semana! tos à democracia, à liberdade e a jus- I evitar as minas que ainda estáo de-

Paulista de Estudos Policiais" srb asjtiça, fim ultimo de 'oda sociedade. baixo da terra,

auspícios do Centro Acadêmico le Cri- ; Que esse perigo exista, que ra.scu>mo ESPECTRO 
DO INVERNO

mlnologia da Escola de Polícia rio Es- j 
e nazismo não sejam bem mortos no- o

tado de Sáo Paulo.

SECRETARIA DA

dizem ás noticias que diariamente che- | No verão pode-se dormir ao relen-

ar mri I Tina l gani de velha Europa, especialmente to. Os dias sáo compridos, pensam!
aiikii i 111 k.\ | dos qUe foram vitimas diretas I os camponeses. Mas que acontecerá:

Estiveram no gabinete do prof. J. de dessas duas criminosas loucuras
Melo Morais, secretario da Agi- . 'iltura, 

|
os srs.: J. Garibaldl Dantas, snperln-

quando chegar o inverno'/ Náo sabem j
Por Isso nunca cansar-me-ia de re- que responder. Logo após achbada a

Emissão de apólices Unificadas: até 20 i ,°5 
* 

, 
J. petir: I

de outubro de 1945 Cr ! ^"dente da Comissão de Financlamen-

1.016 814.000.00: em 22 de outubro de 
to 

ía(tPr^fUCR?' ^ull<í 
L°u^acia ^e'°so.

.— - r-,  _ _ nrefeito de Sâo Simao: Gar*bflirii ri?

"Experto crede Ruperto'

de 1945, Cr.S 555.000,00: Somn, Cr $ SreWf° 
de São Simáo: Oar«b«idl de|

1.017.369.000.00; bt — Conveisío » Carvalho, Raul dos Santos pruldente

Unificarão: Liquidação do débUo com
as Caixas Economicas Cr.S 
905.531.347 90. — Resç. de übr. de
"1921", — V. Nom. Cr.S 6.767.">00,00;
Resg. de aools. da 3 a Sórle — V.
Nom. Cr.S 4G.500.00; Resg. de ap. ls. da
4,a Serie — V. Nom. Cr.$ 4> 0^0,00;
Resg. de aools. da 5.a Série — V Nom.
Cr.S 7.000.00; Resc de apols. da 6,a |
Série — V Nom. Cr.S 25 000 00: Resg i
de pois. da 8 a Série — V. Nom — Cr $ i SECRETARIA DA VIAÇlO

103.500 00: Resg. de aools. da 9 o 9í-1 Foram recebidos pelo dr. Rui Costa
rir — V. Nom. Cr % 399 000 0° Resg Rodrigues, que está respondendo pelo

da Associação Agro-Pecuária <in Vale
do Rio Grande; Maurício Ooulart. J.
Castelanl de Carli, Sebastião Maxlml-
llano Junqueira. Hélio Vlegas de C. Bi-
tencourt. Joaquim Sampaio "erraz.

Francisco de Paula Cardoso. I'j:aim C.
Madeira. José Paulo Galhardo Nobre
Antonio Pereira de Mapalhf <><! Jaci
Ferreira, Eduardo Ralston e Fernando

guerra, no principio da primavera

| quando tinham diante de si os lon-

gos meses de veráo, esperavam ter

Benção de espadas dos no- 
j 

tempo de reconstruir a própria casa

, I antes da má estaç&o. Mas os dias
vos aspirantes do

C. P. O. R.

Realizou-se domino, as 12 horas, na

Igreja do Carmo, à "ia Martinlano

de Carvalho, a solenidade da benção

de espadas de novos aspirantes a ofi-

ciais da ¦ eserva de S Paulo, cuja de-

clara çáo teve lurjar sábado, no Estádio

do Clube Paulistano, p.jr delegação de

d. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota

arcebispo metropoVtano. foi oflclante

da missa solene d. Francisco Xavier

i antes aa ma esiaçao. Mas os

I passaram rápidos e. agora, todos sen-
tem, com horror, o Inverno proximo.
Talvez muitos dos camponeses que
subiram às montanhas para traba-
lhar a terra, sejam forçados a voltar,
regressando ás cidades em bu.:ca dc
trabalho nalguma Industria ou emi-

grarem para o Pó, como trabalhado- 
j

res manuais. No momento adaptam- ,
se a um gênero de vida provisória.
Muitas vezes moram entre os escom-
bros de uma casa que não lhes per-
tencla, Ignorando quem era o donode apoLs. da 11.a Série - V. Nom. Cr S i expediente da Secretaria da Vioio. os „"uh^^nuaiuni-MÍtrx nõ ter- °

56.000.00; Reside apols. da 12. a Sél | srs. dr. Leão Novals. dr. Assis ^belra 
S£io^a^Srt ] 

OulUvam um pedaço rie 
Jer™ 

náo

diretor da General Eletrlc; dr (ieraldo1
Vergueiro, chefe do Serviço Mér':eo du

ric- — V. Nom. Cr.S 2 441.000,09; Resg

_  .. de a pois. da 13 a Série — V Ni m. —   „„ „„
icelros e quartos escritura- minlstratlvo do Estado recebeu em seu Cr j g4.000.00: Resi; de apols ,'a 14.a Força Policial do Bttado: d: M irinhi

i tmente revistas, nas termos gabinete, os sà« dr. Plínio Corrêa de t geri,» — V. Nom. Cr.S 119.000.00. Res& j de Andrade, dr. Ne* on Cavai'» :\ Bre-
s 32 P 45 do decreto n 563 Olheira, Eduardo Pallston. padre Pe- de apols dn lõ.a Ser.e — V. Nom Cr S no Borges, Nadtr Figueiredo !i unell-

tim d' t» • ..bilitar-se o pre- dro Balllnt. a&sisfnte eclesiástico do 5 828.000.00: Resg. de apols p.ipula- no França Júnior prefeito de I uape

o da* "»t > posteriores e 'le- Circulo Operário do Ipiranga: Antonio res — V. Nom Cr S 30.000.00; Res; 
' 

d Maria Hecilrta de Campos Si]rad(

ia. ,n,m..rõe< realizada» no Amalfl, Antonio de Centi. respectiva- de pais Uniformizadas. Cr.S  
_ —

reaiuaaaa uo prpreUps 
de Torrtnha e "eder- 2 7S3 000.00: D;i Externa - "1928-

CASA

Irado
e Ru'e Drummond CoMa. dir t""- do
Lar R-.mia sáo Francisco.

; minado sem preocupar-se com seu pro
prietario e pode-se dizer que nas co-

; 
'inns bolonhesas o proolema da re-

DA CRIANÇ A partição dos produtos cmezzadrlai não
e\isi<\ Trabalha quem pode e nenhum
dono tem a coragem de exibir a me-
tade da colheita Problemas «ociais

não existem nos lugares em que a
vida esta reduzida ao essencial

Sob o patrocínio <!u "Casa «!a Cilan
-a" a pruf <1 El:'« Plziotl s rtall
t*r í do dia 27 uma «udlçio d»» $um alu-
na* no auditorio da Escola "Caetiio i*
Campos homenaftw ao dr Frai-
claco Prestw Maia, prefeito nuutelpal

2T2-10-94»

Temperai

|
Max. Min.

i

Chá»,

LITORAL. 1

Igunp#» .... 25 30 0 0
Santos .... 23 1 16 0.0
São Sebastião . í 27 1 m 0 0

PLANALTO:

Aeropcrfo . . M H 0 0
Agra Branca . 34 14 0.0
8 P Horto Fio-

restai ... 32 13 0.0
S P Ins». de

Hiplene . . . 32 H 0 0
Avaré 38 - 0 0
Bebedouro . . „.. 1« 0 0
Campinas . . . 32 li 0.0
Itapetininga. . :i2 — 0 0
Itapéva .... 31 12 0 0
Itu* 34 0 0
Limeira ... 32 14 0 0
Piracicaba 24 1« 0 0
Ribeirão Preto. 11 0 0
8ão Carlos . . 33 20 0 0
8oroc*ba . - . 32 i» 0 0
T.imMo .... 33 • ¦ 0 0
Tat»jt . . . 34 13 0 0
Terra Roxa . . .12 12 | 0 0
TU té j 35 — i 0 0

BIRRA

Bananal. . . . 33 j 0 0
Mocóra . . 34 14 i 0 0
Ouaratin?niftã 35 16 | 0 0
Ibiti Ex-Monte

A>pre . . . . 32 — | 0 0
Pindnmonhan-

«rnb* .... 23 16 | 0 0
Pirhal ... — ! — | 0 0
Fr.inca .... — 17 | 0 0

oreTE:

Cita.iduvt . . j 36 19 | 0 0
J-u" : — 15 [ 0 0
Lln* 1 — t 18 j 0.0
Presidente Pru- | i i

den « . . . . |
i

" 
í

~ 
1

0 0

PBEVISAO DO TEMPO:
Até às 14 horas de boja rara

todo o Estado
TEMrO: — Bom.
TEMPERATURA; - Em eler-ç»o.
VENTOS — De Bueste a Nor-

deste ires os.



Terça-feira, 23 de Outubro de 194.*5

VIDA SOCIAL

SEMANA ELEGANTE

Clube feminino

Sexta-feira ultima, o Clube de Jornalistas de São Paulo se reuniu, no
"Roof", 

para homenagear uma das figuras mais queridas da nossa sociedade,
d Ernestlna Alves de Almeida, tendo sido apiesentada por essa ocasião, mais
uma sócia. Alice Franco da Rocha Moreira, antiga colaboradora do "Diário

de São Paulo", e que Já obteve, 110 Rio, um prêmio para um livro seu.
Uma porção de nomes masculino», de grande projeção e destaque, estão

b íran-
das 10

Ací*a-

BtneietI. Essa mostra de arte
queada ao publico, diariamente,
uf 22 horas.

KXPO8IÇA0 ALBERTO APPEL
«o ab< rta na Galeria Itá. a rua Ba rio de
Itspstlnlngi, 70, » exposíc&o do pintor
Alberto Àpíel.

EXPOSIÇÃO REKZO UORI — Na G^e-
ria VÁ, a rua Barão de Itapetiiilnga. *0,
r.cha-sc abTta. das lo ás 22 horas, a
exposlçfio do pintor Renzo Oorl.

EXPOSIÇÃO LUCI crri reRREIP A —
Acha-rn aberta no salão do Instituto doi
Arquitetos rio Brasil, à rua Sete de Abril,
sub-solo do Edifício Ester, a exposição
da pintora Luci Citl Ferreira.

Vasto 
programa

agricultores

de incentivo

e de técnicos

à imigração de

industriais

(Conclusão da ultima pagina), j Por essa razão, decidimos eleger a

I dadeiramente feliz a esplendida opor-1 Imigração para um dos assuntas a

; tunidade de podermos retomar convos-| v ersar aqui, onde se podem melhor e

i co este contato pessoal e direto, que | 
sentir as linhas marcantes de sua

I nos permite, sob a influência agasalha- ; evolução, e mais de perto examinar-

I dora de vossa generosa e fidalga lios- j 
a questão, tendo à mão, para exem

pltaliaaúe e sob n impressão forte de
vossa resoluta identificação com a cau

pio. não somente os acertos e vanta-

gens, quanto os erros e falhes que

Flagrante no "Roof

interessados na participação desses almoços. porem, parece que não será mo-
diflcado o objetivo d» Clube, que se destina a sei uma entidade social ex-
i luslvamento feminina.

Diversos problemas relativos à criança íoram discutidos. O cinema, a
leitura infantil, as "creches" 

populares.
Alguém ali presente falou sobre o cinema como um melo rápido de ins-

Trução infantil e que, por isso, deveria ser adotado nas escolas primarias. Ou-
•ra, criticou os Jornalzinhos e romances editados para a petlzada, recriminan-
<io a publicação de certas revistas, — multo populares e extremamente preju-
«llcial.*, por vários motivos, — e que ainda recentemente foi a causa da mortt
de um menino que, sonhando, desejou Imitar o "homem 

voador" e se atirou
üe uma Janela, vindo n falecer.

Comentou-se, ainda, as 
"creches" 

populares que a Cruzada Pró-Infancia
deseja fundar em caria bairro de Sao Paulo. "Creche*" 

destinadas ã manu-
tenção dos filhos das empreendas domesticas durante o seu período de traba-
lho, e que deverá ser mantida com contribuição de todos as donas de casa. do j
respectivo "quartier". 

Uma pequena mensalidade deri uma soma suflcientr

para a soluefio de dois grandes problemas: a assistência à criança e a falta |
cie criadas. Multas senhoras da sociedade, e um itrupo de Jornalistas, estão I
livamento empenhados em cooperar com d. Pérola By.ngton nesse magnífico

mpreendlmento que. segundo o que ela me assove.">u numa entrevista para j
sta folha, trata-se de uma velha id''ia da Cruzada Pró-Infaneia e que só

«gora, com Imensa satisfação sua, será realizada, graças ao apoio de tanta

«ente esforçada e c-mprconsiva.

D. Ernestlna Alves de Almeida é uma das senhoras entusiastas que em-

prestarão a esta c ampanha os seus esforços. E' ocnhecida. allãs. a sua partlci-
nação ein todus ai realizações que visam um fim beneficente.

Uma das jornalistas presentes contou, lambem, como foi representada, em
nomeriagem ao- no«sos expedicionários, i.ma peca de Bernard Shuw, — Cleo-

patra, encenada e interpretada por um grupo óe estudantes Cenários esplen-
'ildos. Apresentação magnífica. Na cena final, quando a heroina reclama a co-
lira com a qual deveria sui<ldar-se, entra no palco um 

"pracinha", 
que lhe

tiz ser impraticável o seu pedida porque... 
"a cobru estava fumando1"

A's duas horas terminou o almoço. A presença de d. Ernestlna continuou,
entretanto, no ambiente, na lembrança de cada uma de nós. Ela estava linda

< «m aquele "tailleur" cor de cinza, um chapíu de palha colorido, bonito come

miolo de flor. Um uuzinho muito fino envolvia o rosto, como uma caixinha

d': "tulle", uma obra de a..e executada por algum costureiro-florista, que as-
s;m quis n-ofeiardar o seu mais belo exemplar.

MARIA ANTONIA

fina Toledo Muriel, e. no religioso o sr.
Ulderico Lislcn Lomonaco e a ara. d.
Cerllla Cantlnho Lomonaco

O dr Fernando Costa. Interventor fe-
dcral, íez-se representar pelo tenente Teo-
doro de Almeida Pupo, seu ajudante

sa que defendemos, não apenas avaliar- SUR so'ução nos trouxe até agora,

mos em todo seu alto mérito a gran- j 
Procuraremos expor nosso pensa-

desa de vossos corações e o valor de j 
mcn^° A respeito desse grande proble-

  tâo nobre solidariedade politica, como | 
ma nac*onal. Que domina por com-

RECITAL DE canto — Reali/.a-se hoje I sentirmos, palpitantes em vossos upluu- pMo um vasto e fundamental setor
èi 20,45 l.oras no âudltorio da Escola gos 0 esllmulo do apoio do poVÜ cota. de suas m. lhores atividades constru-
Caetano de Campos , um recitai oe ¦ , *

ranto peiH sra d. Madalena Cajado rinense e a segurança de sua confiança
Nirholn oferecido a imprensa de sio Paula j no êxito de nossa campanha presiden-

EXPOSIÇÃO O LOMBARDI — Acha-se
aberta à rua D José de Barros. 324. a
exposição do pintor O. Lombardl. que
pederá ser vista, todos os dla^., das 10
ès 12 horas.

ciai.

Conhecemos e honramos as tradições
i gloriosas em que se alicerçam vossos

sentimentos de amor à putria e de or-

exposição póstuma de eknfsto ! B"lho Pl'lo Brasil. Conhecemos e lou-
- - ¦ 

vamos os hábitos de trabalho, a nobre-
za de costumes e a fidelidade das ati-

j tudes que sempre caraterlzaram o pro

,
DE FIORE — Sob o patrocínio do tnstl
tuto dos Arquitetos do Brasil, inaugur;1-
se dia 27, i\s 17 horas, em sua sede, à rua
Sete de Abril, no sub-solo do EdllJclo ...... , , . . . . , -
Ester, uir.a exposição em homenagem ao | 

C(,(ler individual e coletivo do cidadao

escultor e pintor Ernesto de Flore, fale
eldo nesta capital em abril de^U ano

CASA DO ARTISTA PLA8T1CO —Acha
se aberta das 13 ns 22 horas, a rua Bu- , . ,
lio de ItapetlnlncR. 125 uma expoM .o i "ao somente construir a clviiizacao que
*m btnefirio da « a» <10 Artista Plásticoi aqui testemunhamos, como revelar aos

catarinense. Progressistas e ordeiros,

, pratMndo com slr.ccrlde.de o lem:i que
¦ drapeja em nossa bandeira, soubestes

da Associarão Paulista de Belas Arte

CONCEKTO.J UU ufcPARTAMEÍ" : ¦ !
CULTURA - n Uspartamento Municipal dc
Cultura íará realizar sexta feira e domin-
po, as 21 horas da manhã, respectiva-
m^nte, no Teatro Municipal, yin concerto
slnfonico sob a regência do maestru La;u-
berto Baidl, vindo especialmente do Uru-
pual a convite da Prefeitura Municipal de

íAo Paulo, para reger uma .s^rle de con-
certos.

No dia JO, as 21 horas, no Teatro Mu-
nicipal. o mesmo Departamento realizar.i
um concerto com a Orque*tra Brasileira de
Camara sob a regencia d<» maestro I.con
'Caniefsky, 

tendo como solis.a o pianista
Adolío Tabacow^

CENTENÁRIO Dfc E«,'A 1IE QUIIHOZ -
O Departamento Municipal de Cultura, dan-
do inicio a série de conferências ortrani-
radas em comemorarão do Centenário de
Eça de Queiroz, fará realizar hojf, às 21
horas, no audltorío da Biblioteca Ptil>llca
Municipal a primeira delas, que est.a a
<argo do professor Fidellno Figueiredo, que!
lalará sobre o tema — "A Balha do '"ala",

obedecendo ay seguinte desenvolvimento: j"Os rastos da obra — Reconstituíçáo e in-
terpretacào da obra perdida — A ceneae
emocional da obra — o seu espirito profe-
tico Causas possíveis fia desistência da
publicaç&o - O grande sentido do roman-
cista".

i patrícios de outras glebas a constancia
cia vossa coopcraçio no es^orrn romum

, pela grandeza do Brasil

AÇÃO ADMINISTRATIVA
ESTADUAL

I Conduzidos peln patriotismo e pelo
i ídi allsr.io dinamito de Nereu Fiamos —

; homem publico cujo conceito de ação,
cultura e probidade, aqui exemplado

livas no stntido do futuro e definitivo
niodelamento da nação.

RAZOES QUE A JUSTIFICAM

Pais de amplos latifúndios e de
extensas selvas mantidas, a mingua

| du braços que as povoem e fecundem,

I no qussl primitUo aspecto com qtie
se apresentavam ao olhar aventureiro

! dos herolcos certanistas bandeirantes:;
i país de densidade demograflea cm

| tr.ulia parle ainda espantosamente
> fraca e de opulentas reservas naturais

1 «entes á espera de um esforço hu-
mano cie Clvilbnçfto, não poderíamos

| relegar a somenos o problema da lmi-

! graçío, ,:em grave erro de visão poli-

I tiea, .^em descabida falha de senso

administrativo, e, sobretudo, sem po-
i tente descaso pelo proprio futuro da

! nacionalidade.
Sc a ten.i por si mesma no-la está

requerendo, o Interesse maior de pias-

I marmos o homorn brasileiro do futuro
r.os move a também promove-la, a

: fim de qu.\ pela absorção de contin-

na seleçSo do imigrante. De funda-

mental importância é sua assimilação,

deixada ao lio noutros tempos, por

inexperiencla, Incúria ou calcu'ada

vista grossa dos governantes, interes-

sados mais em fugazes e lmpatrlotlcas

vantagens eleitorais, do que no enca-

minhamento real da solução de uma

das mais vitais questões de nossa poli-

tiea administrativa.
Receber Imigrantes, nisto empenlian-

do altas somas e ampla propauandn.

para em seguida deixa-los, despre-

ocupando-se de sua assimilação, sem

o menor amparo e sem o mais leve '

controle, entregues á própria sorte, j

de amparo a este Important»

nossa produção mineral.
Desta forma, afirmando-nos •¦!,•.

siastas COnHt.os de tão .seguia v
tução economica. não só n.io rc;,i
mos nossos aplausos a obra i<_•.<li.-.,
como desejamos pôr em realci
cortlnlo do presidente Oi ; . . v.i,
— seu inspirador e realuarlor

RETROSPECTO SOHItí A 1'Ol rrK \
CARBONO KRA

O cario nacional an t.iva a
uma exi: tencl.i penosa Sornep-.e
nas do Rio Granel'' e de Santa c ¦

na estavam em explorarão porquunti
I as do Paraná mantinham e !n<

ou a sorte pior de nocivas dcoenden- . 
t(, „ as de apaulu , r.,;1

cias de alem Bra-sil, é erro lmperdoa-

vel qtie traz no bojo, entre outros ma- 
j

les, até mesmo a ameaça do proprio i

suicídio lento da nacionalidade.

Valhamo-nos da experlencía de ou- !

tios tempos para nos curarmos de tão j

gTaves falhas. Recebemos cada vez I

mais imigrantes; mas tiatamos de lhes I

lefllzar a assimilação, nucleando-os j
em regiões de transportes relativamente

fácil e onde encontrem, para ajudá-los

na adaptação a nova patria, não só j
eseolas brasileiras que lhes ensinem o i

falar e o escrever da nova llnfua, co- 
j

mo assistência medica e jurídica, so-

corros hospitalares, saneamento rural j
e amparo economuu, p.oplclanclo-!!^^ | [viu a
assim, dentro de um clima d« llber-^,^

dade de Justisça e de serena realida-

de democrática, possibilidades leais dc

identificação com o novo meio .

Ao mesmo tem|x> que tudo isto lhe pro

porcioncmos, tomemos cuidado no imi>e-

j alcançando a pr idução ora

nas 49:! 7fi0 tonelada?!

Esse era o quadro real dn

real quando se unni, <i ^ovenu,
tir o problema de amparo ã u,ü
carboniíera, crh ndo o mercado

no, através da provitieiv-ia de

uma percentagem de aquisM ã-i c,

vão nacional pelo importadoi-.

vez que houvesse t-.e de re

idêntico produto Ue outros pa.
relutas com «--sa iludida. (

memos vai.o as a compleiam

de nreços a referendam do

concessão de isenção dr dirrlt »,s (,

ponaçáo a aparelhagem r:>

{r . . . , gentes sadios de alienijenas. possamos djr os ^ossam sobre quaisquer aisiarce,

ULfritiJl 
de uma grande obra adnii-} ;,ican?ar em prazo menor e com rcsul- SOfrer a influencia apaixonada de men-

n'L ,h ° ^ 
conhece e, t.,dos maiores, porcm sem perda de | toreSi guius 0u orlentadores polltleosiiplaude, — alcangastes nos ultlmos, no^„s caiaterlstiras. um tipo racial , df. aj$m „lar, qUe lhe.s rxolor:\ndo os

fuos sen.Kt's e lncontestavels benefl- h«Hn"n afntn ritma< p 
mais nob:es e respeitaveis srntimentos. 

'
tios, quer no etur economlco, quer nos às peculiaridades de nos;,a geografia
campos variados e ricos de vossa pro-
dução, quer por excelencla na iistru-

çáo, na saucie publica e nos transpor-
'es. cujos índice* de desenvolvimento
revelam o resultado magnífico do alto
padrão de cultura, vitalidade e pro-
i-resso atingidos por vosso Estado.

humana.
Ma.s tiár, <> ,rt. Razões economi-

cas e imperativos de progresso e cul-
tura nos estão de contínuo a recla-
ma-la, apontnndo-nos como Justifica-
tiva os resultados maravilhosos al-

i cançados com ela pela grande demo-

vão.
Com o agravante da sitia .

decorren.ui ineaiuai.! «i.i tu. n ,

providencias de etn< r fiu-ias .,

ram, iucltjsa a requiMrã i d(

produção geral de ei n o. p, r

der ao seu H^íonann nto eirr>-

presas de transportes, de gás >

vitus públicos, pcrcentagim. >

ulterioriuenle evoluiu pam

quislção da Irodução. c p..r:.

pensão lu.:i"a d.i e;;i ri, :1a dt

tagem de compra de c.tnà

Eaitretanto. bem -ao. 1

ATITUDE POLÍTICA I)«) GOVERNO' cracia norte-americana p, mais á no;-

i: POVO I)E SANTA CATARINA

Agradecendo-vos as manifestações de I
fiolidarlednd#» rnm que nos rece';els nes- !

sa vista, pela própria Argentina, cuia

piosperídadc é obra também dos bra-

ços laboriosos de seus imigrantes de

ambiente de entusiasmo e de ex- 
ontcm c scus dP hoJp-

\ 

V 
WjiutM ve/f\

te

pansfo demorratlea, queremos de pu-1
bllco ¦'.denciar ao povo e ao governo I
d" Santa Catarina o penhor que lhes I

ORIENTAÇÃO GERAI. DO
PROBLEMA

Decididamente favornu-U ã imigia-
ficamos devendo pela espontanea e de- ção. ligamos, todavia, necessário pro-
c.ciida atitude política que assumiram mi.vr-U dentro de uma orientação altr
definin:i'i-sr. prontamente, por nossa | ta<!a e criteriosa que nos proteja dos
ciosa e Ablllzando-se para a luta perleos e prejuízos Já verificados, de-
eleitoral e para o nosso triunfo nas correntes d* erros e falhas anterio-
urnas, convictos conosco de que tudo les, que deram causa, pelo descuido

ANIVERSÁRIOS

D NANCI MENDES I)E AZEVEDO
PINKEiRO

Festeje, heje o seu aniversario nata-
iiMo a sra. d N?nci Mendes de Azevedo
t"nhttro fs;ius» uo ineíaiio c uai- oi «tdi is e o «Ir. Pedro de Oliveira Kt-

.inhel.-i' '!'• trabalho Vuor op Azfvedo, b"lrn F'brlnho. sei rctarlo da Bcjurança.
lonhectd', rmiur. Muito riliiriui.anj em j pelo tenente Evalüo Pedrtschl.
nossos meios sociais, a distinta aniversa-
rlante receberá, certamente, nesta data
«arlnhoia* manifestações dt Almpatla e
apreço.

* * #

Transcorre, hoje, o wniversario natali-
«•JO da proía sra. d Judite Sistemas
Correia, adjunta do grupo escolar do Cam-
tuci « esposa do nob^o prezado compa-
nhelro de trabalho Hilário Correia, reda-
*or da lec^.o de aeronautica desta íollia.

» » «

Ocorreu, ontem, o anivertarlo nalallclo
do sr. Portunato de Sousa Pinto, dedi-

ado luncionario da Secretaria da Fa-
/'índa.

• ? *

A data de ontem assinalou o aniversarlo
natiMcio do cap Homero da 8ilvelra. co-
mandante da Escola de Alunos Oíiciais da
Força Policial do Estado.

* ? *

Kaiem ano» hoje:

a menina Olímpia, íilha do ar Oscar
a* Silva Barata e da sra. d. lima üianini
Barata,

o menino Ângelo, filho do sr Augusto
1'oprl e da sra d Amélia Ferreira Poggi;

a srta. Vera, íllha do sr. José de Lima i telefone 2-4143.
Pezca e da sru. d. Erra a nela Lima Pezza; 

'

a sra. d Tereza Maria de Jesus, filh»
o ?r. Slmão da Silva e de d. Joaqutna

wOtirenea da Silva, Já falecidos.
a sra. d. Maria Aparecida Lofiego, es-

. osa do sr. Oiivio Loíiego.
o ar. Aristóteles Balbino.
o tte. Jo&o Brtista Diuiz, da Força

: oliclai du Esuuo,

NASCI.MLNTOS

Nesta «ap^al:

Maria de Fatima, filha do dr. Odorfco
Nilo Menin e de sua espoaa sra. d. Posa
Amélia Aguirre ilenln.

UODAS ÜE PRATA
Comemoram amausà, o seu 2.r> o anl-

versar 10 de cas-unento o sr Emilio Ar-
curi e sua esposa sra d Albctiia a:-
curi. Pela passugem da auspio.osa data
será celebrada missa em bç\o de gra-
V»s. ai 10 horai, na Igreja de £nn:» Ce-
cilta.

HOMENAGENS

D. PÉROLA, r BYINOTON
Amigos e admiradores da na d. Pc-

rola G. Bylngton. cilrttora geral da Cru-
zuda r-o Infancia, estão orotnovendo
uira hoiiiíruagcm pelo seu dus
Estaac? Unidos, que constará ds um"cock-taU", no |>roxlmo dia J3, á« 20
heras, no Automovel Clube.

As adesões deverão ser feita» dileta-
mente no Restaurante do Autoraovel Clu-

NUPCIAS

ENLACE VANNUCCI-J*iASí\\K

Realiza-s« domingo, na Igreja N S do
Carmo, o enlace matrimonial do sr. Saad
Nassar, do alto comercio de Plndorama,

»m a srta, Hellde Vannuccl, filha do sr.
Adolío Vannucci e da sra. d. Rosa Van-
nuccl.

No ato civil, que se efetuará cabado. ser-
virão de padrinhos, por parte da noiva,
o sr. Adolfo Vannucci e ara., e, por
parte da noiva, o sr. Fenelon Lima e
,rta. Ctllnii Vimauecl. Paranlnfario o
«to rslifioso, por parte da noiva, o sr
Jorge Bardaull e sra . e, por parte (^
noho, o sr Nadlr Na'iar t- fira.

ENLACE CHECCHIA GUIMARÃES

Realiza-se dia 8 de dezembro, As 16
..oraj», na Igreja d* Santa Cecília, o en-
lace matrimonial ao sr. Tarcísio de Oli-
•eira Guimar&rs, filho do sr. Artur de
Oliveira Guimarães, com a srta. Ivone
<>cchla, filha do sr. Ealatiei Checehia c
«ia sra. d. Floripes Pinto Checchia.

FNLACE LKLL13 VIEIRA-MARQUES
CANTINHO

Reillzou-se sabado na basílica abadai
,e S Bento, o enlace matrimonial tia

srta Maria do Carmo Lellis Vieira, filha
do nos^o prezado companheiro ar. João
Iieiils Vieira diretor do I>epartamento do
Arquivo do Estado, e da sra d. Ernestlna
Marcondes Lellis Vieira, com o sr. Luiz
Marques Cantlnho, filho da sra. d. San-
tinha F Cantlnho, viuva do dr. Antonio
Benedito &lfcrqu?s Cantlnho Filho, tendo
sido celebrante o revdmo. eônego Deus-
aedlt de Araújo, pároco das Perdizes.

Foram padrinhos, por parte da noiva,
no clvlf, a sra. d Jandl-a Bueno de
Barros e o sr Francisco Matlano de Bar-
ros, e. no religioso o dr. Ademar de
Barre» e sra. d. Leonor Meide» de Bar-

REUNIÕES DANÇANTES

BAILE DE GALA DO C. P. O. R. —
Os aspirantes ao Oftcialato da Reserva da
Turma "Afonso dXscragnjle Taunay" do
C. P. O. R de 8«io Paulo faraó realizar
hoje, as 22 horas, no Ginauio do Es-
tudio Municipal do Pacaembu', um baile
de gala oferecido a sociedade paulistana.

RITMO BANDEIRANTES — A Direto-
ria do Ritmo Bandeirante fará realUar
quinta-feira, das 20 as 24 hora , nos sa-

do Clube Comerciai, um vesperal-
daosante oferecido aos sorlos e Umtllas

ASS. PORTUGUESA DE DEH*OfcTOS
— A Associação Portuguesa de )Jefpoi-
tos Iara realizar sabauo, das 22 horas
em diante, em sua sttdv social. >im bai-
le oferecido aos socios e Xamil^s.

CLUBE MUNICIPAL — A diretoria do
CVjbe Municipal fr.ra realizar oia 27, em
comemoraçao a pa sagem do "D^ do
Funcionário Publico', um baile, daí 2:
cs 4 horas, nos salões da Sociedade Sul
Rio Grandense.

oi aocioi, f iuu famílias terto livre ln-
gresso mediante a apresentação do recibo
co mês, podendo retirar um convite la-
mlliar, para pessoas de suas relações.

O traje sera, para cavalheiros casaca ou
"smoKing" e, para damas, rigor. Infor-
mações pelo telefonie: 2-3036.

MISSA EM AÇAO DE

GRAÇAS

DR WASHINGTON LUÍS

Os amigos e admiradores do dr. V.fa«-
hington Luis vao mandar nsleijMr, no
di» 2t do corrente, na Igreja tia) Prar-
cisco, as 10,30 horas, musa em açào de
gxaça pela passagem do aniversarlo na-
tallclo ae « ene. Será celebraate o na-
ore dr. Joio Batiata d* Carva ho.

Exposições, Conferências

e Concertos

RXOBIÇAO J. N CAMPOS — Conti-
rua sendo multo visitada a exposlçio do

- Não deve» iacilitar e soírw

todos os raesfs Muiias mu-

lheie* cedo perdem a Beleza

• s Mocidade, %o porque ía-

cil ism No teu caso, eu toma-

na Eugynol Eugynol só taz

bem e já lera livrado a ejui-

!as mulneres dc peso-morto
das regras irmguUres e dolo-

xosas Alem de regulador —

porque corrige a luipens&o «

o excesso de íluxo, t :gynol

acalma as cchcda e evita infla-

mac;óe» Kxpenmentíi t ugynol

e iicards boa, com a pele me-

lherada, limpa de manchas,

panos e olheiras Eugynol

toma se em gotas Um vidro

dá paia um mès de

tratamento

nos rumpri' Usa p limpamente fazer,
dentro da ordem o das leis, para o mais

pleno exercido entre nós das normas
e praMci-i e lei'orais fiup dleniflcani o
cidadão fortalecem a Republica e pres-
tig.am o pafs.

NCSS.l DIRETRIZ UK AÇAO
rOLITICA

Nos discursos que tivemos oportuni-
d.ide do p nnundar nos Estados de Ml-
nas, Rio de Janeiro, Sáo Pauol e Kio
Grande, alom de expormos nosso pen-
samentos sob:-" alguns dos mais graves
problemas y o- administrativas do
pais, deix.itr ,s clara a diretriz sere-
na, porím rc.soluta, qu« nos inspira a
ação política nesta elevada campanha
eleitoral: servirmos ao Brasil.

8er\indo-o, nio alimentamos odios,
não apedrejamos ninguém, não desme- j
recemos a.s tradlróes, nem nosas fé re-
neuamos Servinrio-o, nfto abandonamos i
jamais o proposito de mantermos eleva- ,
da rsta luta, no sentido de respeitar- |
nioi, sem favor, o da liberdade de pen-

ou incúria de sucessivas administra-

çfies nossar e pela atuação Indébita
e nociva de agentes estrangeiros entre

nós, & ameaça, felizmente desfeita, da
formação de quistos raciaii. no orga-
r.ismo vivo do pais.

SEI.EÇAO DE IMIGRANTES

ínfensos è.s teorias de predomínio e
tuperioridade tíe quaisquer raças, tfo
desça bitíamente postas em nociva evl-
dencia ultimas décadas que o
mundo viveu, somos de parecer nfto
estabeleçamos prlvllejios ou restrições
Imigratórias baseadas em aprloristicas
concepções raciais. Realistas, deve-
mos cada vez mais alicerçar nossa po-
lítIra Imierratorla nas conrlusóe* oble-
tivas dos resultados que tenhamos ob-
tido com a rndicaçíio no Brasil dos
colonos dos diversos tipos e rnças que
nos procurim.

Dentro desta concepção do proble-
ma, somos dc opiniSo incentivemos as
correntes imigratórias "oriundas de

quaisquer regiões rio Continente euro-

os manienharr. Insulados do convívio

fraterno de nosso povo. que os recebe ,

como bcnvlndos para realizarem Jun-1 
e®uanlo pcidura-st o eMudo

toc a simbiose dt) trabalho e dü pros- | r i
peridade nacional.

Este é o caminho certo para uma rUmüu.>tiw 
1 fos.sU

boa. franca e leal política nacional |mHa dt ,

de assimilaçfio oe ImiqTantes; este e

o exemplo que nos est'i oferecendo na

atualidade :i administração honesta

í patriótica de Nereu Ramos, semean-

do de esco'as nacionais todas as re-

tiões de imlsrrantes do Estado, ao mes-

ir.o tempo que promove uma culdaa

cbra de snrde publica e realizi a in-

terpenetraçfto de todos elas. mediante a

construção de comunicações securas

cue ponham os núcleos coloniais em

facll e rápido contato com o Estado

Inteiro.

DISTRIBUIÇÃO DOS MIGRANTES

, mita apenas .1 quês!nu d-

! çáo, mas abrange alem da pi
I u benefltiamento o transpor'.

I restre. a movimentação nos pot
'portadores, 

o transporte mar;

I de:,carga nos poros importad 1
1 sr"! consumo

< : ?anlzario uni programa c.

providencias e franijui.is v"' '

j :.cm à solução de todas e -a

toes, foram ac:or.-.das: as oiu

aparelhamcn',0 tios prrt- :•

j burtiUc; a reir.< delação,

rr.i niu e proli/tu aniento da

! Tereza Cristina .1 coiielu.-'

A experlencía nos tem demonstrado de Laguna e o aparelhanienio
• • > .1  é .. /)/. TiviltiliiUa

s.imento. para que findos os comícios 1 P''u • acolhendo com especial interes-

(JGYNfll

Q O regulador perfjjtol

NOVO COMANDANTE

MILITAR SOVIÉTICO

DE BEIiLLM

eleitorais, possa ter a nação no veri-!
dicto de uma apuração confiada à jus»
tiça, a certeza dos escolhidos pelo povo
para os mandatos executivos e legisla-
tivos de ma representação politica. Ser- j

I Vindo-o. não evoec/os para nís o pre-
vllegio do patriotismo, nem através de

' uma critica acerba que tudo e a to-
dos nega. pretendemos monopolizar o

I tino e o tlrocinio na gestão das cousas

| publicas, invalidando acerte ,, incre-

pando de mau o bom e pretendendo
1 dc.itruir, sem remissão, a realidade da
! fecunda obra politico-atlministratlvu do

, grande estadista que nos preside os

| 
destinos.

Sob a Inspiração destas diretrizes,
aqui estamos democraticamente entre
\ós, no exercido do oever, que e um

prazer cumprir, da mantemos contacto
com o povo desta previliglada terra
catarinense, falando-lhe e ouvindo-o.
leal e francamente como patriclos e
correligionários empenhados decidida-
mente no êxito de uma campanha co-
mum, inspirada no exclusivo objetivo
de promovermos juntos, na medida de

se e boa sombra a todos quantos
" agricultores e técnicos" fugindo âs
dificuldades e sofrimentos ali semea-
dos peto guerra, almejem transpor o
Aüantlco na justa ambição de levan-
tarem ou reconstruírem aqui seus la-
res. seus bens. suas vidas enfim.

Kcconhecer.do a excelencla de nos-

que os núcleos coloniais rle imigrantes
se arruinam e perecem todas ns vezes
títie as tentamos radicar em zonas ex- |
cessivBente distanciadas dos centros ;

urbanos desenvolvidos. Desta forma. 1

níio será acenselh ivel lançá-los, de lo- 
|

co. profundamente para o Interior na 1

f.ncia merecedora dc aplausos de le- ,
v ir de pronto a vida e o progresso ao |
Brasil Central. O movimento de pene-
tração colonial p?ra o nosso hiterland
hri de ser feito dr proehe en proche.
ao modo europeu, e nfto por saltos,

ao jeito banediratne.
Por isso mesmo, não somos propen-

sos a acreditar com os recursos

atuais tenhamos a possibilidade de

Implanta., senão em casos especiais,
frutosas colonlas d" imigrantes ras re-

glóes centrais de Mato Grosso. Goiaz ou

do Vale de São Francisco. Tais colonos

tu de Imbituba, dando-v

Inicio à organização cie un,

carvoelra.

O APROVEITAMENTO n<» < AR\ U>

IíE SANT t CATARINA EM vol M

REDOND\

Atendendo a nccessidadt d'

incrementar :i produ ão cai ¦> ¦

nacional e visando a impresr

oade de reservas, para a L's;tia

rurgica de Volia Redonda, o ¦ arw

mei.alurgico obtido com o Iim, :: .-

mento do produto das mina-

nenses, novas especiiicaçoes e nr

preços e condições de entrega lhe

ram fixadas em 1944.

Aisslm, toda a hulha proci-
zona tributaria da ferrovia I

Cristina, passou a ser reserve:

entrega a Usina Cen;ni rle B.

ciamento de Tubarão, grande

pííra

v>m para nossa terra, imbuídos natural
mente da mentalidade de economia do , v". em iuncloiuimcn',o, da t

luero, so poslvel em núcleos com merca- . Sideiurglca Nacional, com c;

rios garntnidos e acessíveis. Sem este es- | prevista para beneficiar " !

tlmulo, rulrão as colonlas abandonadas | 
da.s de carvão por hora — e

pelos que as levantaram esperançados ' te t cerca de i meses rta,

no êxito Imediato. atual e para produzir 1,1/

Antes de encerrarmos a série de con-! carvao destinados a íabnc

slderações que a questão imigratória
nos sugeriu. queremos deixar bem
clara a síntese da nossa opinião sobre
o assunto. Somos partidários fran-
cos da lmigraçf.o levando em conta não

pmplos espaços ainda desaproveitados
de nossa terra, como também os ad-
míravels resultados obt.dos com o bra-

e a cultura dos imigrantes onde j iniciativa do uma forte poli»

BERLIM, 22 (R.) — O tenente ge-
neral Smornof, foi designado eonian-
dan te militar soviético de Eerm.i, em nofisas 

^possibilidades, 
o bem e o pro-

substituição ao coronel general Alexan-
der Gorbatof, transferido para 

"outras
gresso do Brasil.

IMIGRAÇAO

Estado de previleglada situação cli-
mitlca, que vos permite usufruir no
litoral, quanto nos planaltos de acima
da serra, as delicias de um clima tem-

perado e a ventura de uma terra sobre
beto dadivosii e fecunda, plena dos

, hervais e plnhelrals, quanto fértil a to-

Prossegue a cannanha 
d«s as sementes que 0 tratomo do ho-

mem lhe lance uo seio uberrlmo, nSo
(Conrlusáo da 3." página). scri;. de estranhar o elegesse o lmi-

No Estado contamos com 4"> esco- I tT"an,c' : ulj A nobre impulsão de aqui

tarefas."

O coronel general Oorbatc»' era o
comandante militar soviético de Ber-
llm desde o inicio da administração
aliada da capital germânica, em julho
do corrente ano.

quer entre nós se tenham localizado.
Probos, trabalhadores e ordeiros, trou-
yeram-nos no sangue, quanto nos ca-
los de suas rudes mãos. toda a exoe-
rlencia e todo o tlrcclnlo de seus an-
tepassados. acumulados em séculos e
séculos de labuta honesta para o ama-
nho da vida.

Culturas e oficinas. Industrias e em-

sa atual legislação .sobre a matéria, j só a conveniencla de povoarmos os

julgamos todavia de boa oportunida-
dc c conveniência abrirmos mâo, por
uma década, das restrições percentuais
fixadas em lei nos vistos de passa-
portes para os emigrantes de toda

Europa. Providencia que reputamos

de alto alcance e fecundos resulta-

tios. nós a preconizamos com carater

transitório, a fim de que, provada acu-

so .suas d («conveniências possamos e:n

qualquer tempo fazer que cevem os

seus efeitos.

SUMARIA APREC1AÇAO DOS IMI-

GRANTES EUROPEUS

Entre as varias etnias da Europa

não mantemos quaisquer preferencias
com fundame nto na superioridade blo-
lo;.lca ou cultural que se apregoam.

Tortas nos parecem excelentes como

elementos plásticos para se fundirem
conosco na formação da nossa nacio-

nalidade.
Passandt) em revista seus vários re-

presentantes radicados no Brasil, de-
iemos ser francos e objetivos, afirman-
do não sermos contrários A imigração
alemã, cujo »-olono — trabalhador, or-
dei'o e tecnicamente culto — é indts-

coque siderúrgico, ao seu cr,,:

caldeiras e a sua tian: (orrua >

enernia elétrica

RUMOS FUTUROS SOI5KL <) ( VK

VAO NACÍONAL

A analise desta obra fecunc1. 1

zada de 1930 para ca, obriua-n

duas simples conclusi.es: louvarr.-.

proteção ao carvão, '< trai«R

em realidade e, lnspir; ndo-nos t

çòes deste passado dc lutas e 1

cias profícuas, U;do envidarmos

ocntinua-la, consolldando-lhe o

proniihsor.
Com uma produção atual qui

por 2 milhõeó de tuneladas 1.0

ue 171 milhões de cruzem
piesns. povoados e cidades florescen- j naquele ano apenas »e expri
tes, tudo de que tanto e tanto nos or-

gulhamos hoje. tiveram origem, multas
vezes, no Kenio obreiro, na visão lar-
!:a ou no impulso ldeallstico destes ad-
míravels c modestos colaboradores do

progresso brasileiro, aportados ãs nos-
sas plagas tangidos pelo Destino para
aqui conosco realizarem a obra ciclo-

pica de nossa civilização.

O CARVAO NACIONAL

Estado possuidor de ricas regiões
enrboniferas em plena exploração, com
Jazidas de carvão de qualidades coqut-
ficantes Já industrialmente verificadas

cutivelmente um elemento positivo de 
j e dócil ao bcneficiamento que lhes pos-

alta eficlcncia. Podemos continuar u slblllta a aplicação metalúrgica, com
recebe-lo. desde que o não deixemos
desamparado e sujeito à exploração i

política de mentores e guias iii.iriap'a- |
radicar-se, plantar um lar e. traba-| veis, e lhe tolhamos os penderes ina-
lhando e produzindo, conquistar para
os seus e alegria na prosperidade.

tos para o tnsulamento gregario em

quistos prejudiciais. Por sua vez,

idcnticamente muito se recomendam

pelos hábitos rurais, rigidez física e

plasticidade de assimilação, os imi-

grantes eslavos — quer russos, quer
poloneses, tchecos ou servios — todos
ident!fic:"'os com o ambiente brasi-
leiro, or.de se radicaram e prosperam.

Porem, vale aflrmramos. devemos

ros; por parte do noivo. nP civil o dr | ^irtor J U. Campe», lnit*li(i% à ma
Joaquim Campos Toledo e a Ira. d. Jose- Barão de Itapetlninfa, 191, na Galer'.a

f 
SECÇAO IMOBILIÁRIA

Procurem no 

"CORREIO 
PAULISTANO", as melhores ofertas

s

| 

de prédios e terrenos, das mais importantes organizações imo-

i biliarias.

::

concentrar, sem exclusivismo. nossos ( de qualquer pais que o possua.

Ias normais livres.

Somente no ano findo, foram li,lta-
lados 43 novos grupos esrolares, 2'iO
classes e 68 escolas Isolada.'

A matricula, iniciada com 620.000
alunos, atingiu quase 6&0.I.00.

O ano letivo de 1944. encerrou-jc
com 7.720 estabeleclincn'o?, d™ ensino

primário, totalizando 17 710 classes,
sendo 13.259 estaduais 1.699 muni-
cipais e 2.608 particulares.

A s?leção tie livros didáticas feita
cuidadosamente, proporciona melhor
aproveitamento ao, alunos, mercê da
autonomia íidatka qu- preserv» de
Influencias estranhas o comercio des-
ses livros.

Existem, no Estado, 572 bibliotecas
escolares funcionando. 45 jornais in
fantls e 483 bibliotecas pedagógicas.

O dr. Fernando Costa tem incen-
tivado o íunclonament > ds orfeòts in-
fantis a«.si.s:enna técnica do eriíliio I Ramos Duchein Jorpe Murse Caldei- O PROBLEMA DA A38PMLAÇAO

DOS IMIGRANTES

Mantida a orientação seletiva fixada

MOMENTO POLÍTICO

'Conclusão da 3.* p.t(ina).
Wikon Fausto Orieoo, Caramuru Sou-
zu Lima, Arnaldo Paeneco, Aristides
Pereira, piof. Rita. Vieira Paraíso, Ar-
naltlo Paulo de Campos. Jacira Delia
Monlca, Ângelo Anrtreoli Jorge Clia-
ves, Paulo Bitencourt, João Nepumoce-
no Jr.. prof. Benedita M. de Azevedo,
Silvio de Andrtde Nunes, dr Alfredo
Tavaglia. César Kisvine João Fran-
cisco Duchein, Francisco Perini, Eini-
lio Mincarelli. João Mandarano, Mario
Neves. Sérgio Boschaine Caetano Ml-
liogli. Álvaro Raimundo Bacan Anto-

. nio Sal.' .co. Irlneu Palermo Matias. ...
Nelson Duchein, Fausto Prlaone, Cie ia' *ntímento compreensão da Mda

uma produção total, em 1944, bem su-
perior a meio milhão de toneladas,
apresenta-se com Justas razões para
r.ós. como jm os melhores cenários
e mais abalizados ambientes cm que se
possa versar este assunto, de tama-
nha repercussão em nossa evolução eco-
nomlca e nos amplos setores dos
transportes e da Industria pesada.

E' o carvão, todos o sabemos, um dos
pilares em que se assenta a civilização
contemporânea, repreientando sua pro-
dução um dos mais .ortes estímulos a
rlquera e á emancipaçío economlca

r.a

esforços no continuo desenvolvimento
da imigração latina e mediterrânea,
visando manter, no caldeamento de
nossa naclona'idade, a tradicional su-

prcmacla rios valores etenicos funri;.-
mentais de nosso povo: o português,
o italiano e o espanhol, irmãos cie
sangue, de fé e de costumes, ligados a
n6s pelos laços mais profundos de
uma mesma eultura e de um id?ntlco

secundário e no: mal. procurando m-- 1

sim, preparar os infante» e adoles-
cer.tes para a vida luiura.

Seria longo enumerar os beneficio;-
do ilustn- dr Fernando Co 'a a cau-
sa da instrução em nossa terra e o-
breves momenlos de que di>p:>mus
nesta emLssora nao nos permitem um

maior estudo da sua benéfica atua-

ção no setor educaci uai

S? outrrx- titulo,, não ti\e&?e o pre-
ciaro cidadão a alta investidura nas
eleições democráticas d 2 de de/em-
bro. bastaria esse d^ amigo e incenti-
vador da Instrução, para torna-lo me-

rreedor dos sufrágios de seus onoida-
dãos, ao a);., posto que irá ocupar P"'a
vontade do povo"

re. Osvaldo Marianl Vicente Pa!miro j
Oaltlerl. K«rer Duchein. Guilherme!
Guencn «Ir Romeu Lb-ardro. Leonll- fui nossas leis. quer no sentido ie>-
da luchein, Carlos Salvador, Afonso tritivo as deficlencias indirldut ls, quer
Bianchl, Vasco Quito, José Nogueira no sentido preferencial pe'.i« lnugran-
Aquíiio. Iracema Alves de Almeida.] tes agricolas e técnicos industriais:
Abieail Cotrini, José Tersolo, Januario assegurada uma re-lsáo cuidadosa nos
Quito. Antônio Marques de Abreu. I.eo-j regulamentas visando o a ?rleiçoa-
na Ido Mandarano P?i£Choal Praneisca- mento dos métodos administrativos
to. Ac.tr, > P:n'o N'-íue'ru. Camilo dc 

para faciMdsde e niaíor rapidez do
Souza. Gustavo Rr?t I uiz Bartie. serviço: ampliada, como sugerimos, a tar de —» 

' 
M I 

—

Quintino Sabeu dr D,dio Teixeira dc cota da imlcreçào europ.U pela s..- ^.2

Hoje, que a guerra passou, recordan-
do-lho os efeitos, iiodemos bem dedu-
rir o valor alcançado pela exploração
Industriai do carvão entre nós. reme-
morando-nos daquela grave crise q te
sofremos e dos benefl?ios que auíerl-
mos com a produção carbonifera, que
nos permitiu atender, valendo-nos dos
recursos de casa, à quase totalidade das
necessidades em combustíveis reclama-
do para os transportes essenciais lio
pais e para as requisições mais pre-
mentes da industria nacional.

5 e outras fortes razões de patrlotis-
n-.o e de e- idnite senso economico n\o
mllltasem em prol do auxilio à lndus-
ma extrativa o nosso carvão; se o
exemplo de outros paises possuidores j
ce hulha negra, de idênticas ou mais 

lmbIIUba

fracas caraterlstleas que o nosso, nio I
\iessem reforçar a convicto do acerto
dessa politica protecionista; se. final- |

C85 mil toneladas 110 valor
lhôes de cruzeiros, não e nu.^ ia:

vel descrer-se da eudenciu d> 1 ti

acertos, por mera idlor.incrai.ir ii

mista ou Inveterada obcess o no 1

crer di s esforços brasileiros cr

ilustrs>, que redimem, no setor

nacional, um século de discu.v-i.s

ttreis e dt apassivada inação.
Dentro d'1:-,u ponto de

houvermos de i.s.sumir as 
1 n

presidenciais com que a conf:

nação nos crerlenc:.' atrave.-.

tade soberana do povo no pie::"
de dezembro, é ii" sa mten ''¦¦¦

mantermos a poliilca de estiivuli

Industria carbonifera, como ami)

la. e. valendo-nos cia (".:)(•; en. ,u

tes anos de a'âo. tudo 1 zeriro

iemover as óbices a produ' ''

as dificuldades a expansão dc n

cado Interno, dentro, todavia, de v

serena atuação que utilize a per.'1'"-
tagem de consumo obrisatorio e o

trole dos justos preços d 1 «-••••••• ,,CI

mercacio corno válvulas clicu-i 
••¦s v

gurantam o equilíbrio do sistema

nomico do produto
Se reconhecemos que a huüia 

"->¦

clonal a;ndn tim carat r.-tieu*
riores ã que Imporíamos tamb-Tt su-

Lemos que at? os países 1-:pnr::>

de carvão utilizam em mu  de

proprlos serviços, carv. «s de 
"boca de

mina" iguais ao nu so.
Alem, pcrlanU), dos favorc4 ..1 rnn"

solidados mi leis e das c.ik^s-c,-:

Jijstas de créditos para a aquMCã'' <t

equipamentos mecânicos que i.icilüam

a produ áo e o tran porte do

temos em m.ra pr uiuir r.a- e^-1'

do aparelhamento de Tereza Cristina

e da consii ii áo de ramcls e de rr0"

longai.v.'n°.os d: a fer^ov.a que redu-

?am o trrn«por:e rodoviário da pr1'

dução. bca» ei mo pri'm0\er.»:0'i a

clusão do equipamento do porto
Laguna, a ar .pllaçío do p'" to

e .1 constituição, fitialmej:-
te. de uma frota carvoeira «-pcciali"

zuda e econ micamentc eficiente.

CONCLUSÃO

de
de

mente, tudo conspirasse para aparen- I Explamr^ js sumariamente no^

Aoulno. Ciro T Ir.cr Ângelo Bianchl
Frederico Colomblnl. Fduardo H Cum-,

pel Vnldrmar Alvarengs. Deaser Al-
bertn PeiTicanl Ab"' fíererrn Antonio1

Simries ds Albuqner-ue e 0«car Bravo
Graça

pr," ão das percentaTens por puls de
cri 'm. teremoi dado um largo e se-

guro passo p->ra aplainnrmos as difi-
cuida des mais serlns que a quês; 

">o

apresenta.
M .», o prob>tr.» não esij apenas

- —  sobre os problerrat
penalcio pelo governo no estimular o imigração e do carvão nacional a
trabalho de nossas minas. — bastaria o bos tão d' pena vossas quarto
fato concreto do socorro inestimável sumo relevo para todo o Brasil (j
oue nos prestou o carvão nacional du- ; como faior c> povoamento, de tr
rante toda a longa crise de combustíveis lho e cinerr.a humana o pnn 

¦

r 
a çuerra provocou, para fa.er-noa quer como rica parcela, o seau 1

ldldamen'e voluntários na cruzada; 1 Continua na 15.* pa*'"-'

CI

D
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itajeMi 
de fretes da Central

e o

CORREIO PAULISTANO

encarecimento
dos

A direção da Central do Brasil, anta

>i criticas que lhe íorara feitas, tez

ubllcar uma nota pela Imprensa,

prontiítfando-se 
a transportar gratul-

•jmentf, so preciso, a carne destina-

dl *o consumo do Rio, par.i demons-
•nr, ar,sim que n&o cabe à nossa

Drincipa' íeirovia culpa pela escassez

jo ríícrido produto.

Sebre o assunto, o coronel Alencastro

Kumar&es, falou à imprensa, com

sua costumeira sinceridade e franque-

rj assevernndo que nJo ha, niuica

,W8 e n&o haverá gado em pi ou

carne '¦ 'eus derivados que tenham

áflxado de chegar ao Rio por culpa

1» Central. Aliás, no reajustamento

frnes ultimamente havido, a Cen-

ems

CORREIO ESCOLAR

frlGURAS L>0 MAGISTÉRIO — SANATORIO PARA PROFESSORES TUBERCULOSOS — INSTI-

TUIÇÒES AUXILIARES DA ESCOLA — CONSULTAS E RESPOSTAS

Dcltodà °COrra reom | 
estradas têm duas «orneladas para um

diart-i* rii«n ^ irmaçôe* passageiro. Assim, o preço da passa-

tinamêm^ClTd"' gem rm outras e8tradas P°ri^ «r mau

maL, noÍ 
P«g^. 2°, !'ruzplr?s,la barato do que na Central, que tem dr

j . ^SS0 oconifi por defi- buscar nos passageiros a renda queciência de transporte. Náo seria me- 1

lhor aos consumidores pagarem 2 cru-
zelros mato e terem sal em abundan-
cia ? O frete baixo, embora seja difl-
cll definir o que seja frete baixo, é
uma das causas primordiais da nossa
dcficicncia de transportes, porque n&o
aparelha as estradas de ferro para
oferecer uma drenagem amtfa e per-
manente. Segundo entendem os tecni- 

"°8 suburblos- ccrca de mí>1° m»hâo I

cos, frete baixo seria aquele oue dou- 
de pa35aEelros- 0 trafego a vapor

nrt rxtt a*. I ainda rpnrpspntA nnr r#»ntn « m«tit

! FIGURAS DO MAGISTÉRIO
Sanatorio 

para professores 
tuberculosos

compense o preço do Imenso serviço
que presta. E o passageiro (¦ trans-
porte que custa caro.

TRAFEGO SUBURBANO

A respeito do trafego suburbano as- i
sim se referiu:

— A Central transporta por dia,

TÉRCtO EPÉNETO EMERIQI E i Quando, ha meses, um grupo de professores paulistas quis prestar ao

O professor Téreio Epéneto Emerl-' Profess(jr s'id Mennuccl, na sua qualidade de presidente do Crntro do Pio-

que, chefe da l a secçâo (EducaçSo) 'fssorac'o ® líder de classe, uma homenapem que consistiria no oferecimento

na Escoli Normal Oficial de Mococa.1 
(le "ma lpmhranra de valor, o ilustre diretor geral do Departamento de Edu-

nasceu em Altlnópolls, aos 15 de de- 
' ca"6° tcvp um ?(";to sumamente elegante que mereceu da Imprensa os rwil

zembro de 1914 ! 
rasi?acios elogios e desperlou no seio do magistério de São Paulo acrisolada
comorfio.

Fez o curso prtmArio em Campinas.
. m~.~.i a i Slla Senhoria, num comunicado que entrou para os anais das causas no-

«t°"CM6 
bres d° Prosado desta terra, renunciando ao mimo que lhe queriam, de

Casa Branca, ond» se diplomou em
1933 Fez também I

co ou nada Influi no pre;o de venda
da mercadoria ou que facilita su.i

•«; porí:ou em manter preços baixos ! venda. Mas é evidente qua ha llmi
tes para Isso, porque as estradas de
ferro vivem dos fretes. Diz-se que o
governo deve enfrentar os "deficlts"

das suas empresas de transporte, para
facilitar a drenagem de mercadorias.
Mas onde o Governo irá buscar di-
nheiro para enfrentar tais despesas ?
Evidentemente do povo. Logo, ficaria-
mas na mesma.

p»ra os principais produto* que lnte
-esnan< ao abastec-.nento da capita),

al incluindo o leite e a carne, que nlo
i<iram aumentados.

fALT\ DE TRANSPORTE E
TRANSPORTE CAKO

0 coronel Alencastro Gulmarlea

fils com A dMpmtwraçn rte rnipm co-

nhece a matéria. Especifica, assim, a

ilfercwa >ntre falta de transporte c
•ransp" :e t aro. E pcrsun:a, para res- - ,- 

- — —

ponnei imediatamente: 
"Que 

coisa é , 
os, írctes lld Central e das outras

A Central entende que assim se exprime:

NAO VALE A COMPARAÇÃO

Sobr» a comparaçfto que se faz en-

frete caro .

frete caro é aquele que torna inven-

davel ou dificulta a venda de merca-

lor.f. crvlo cm vista a capacidade de

comi ira. do consumidor. O luadio pu-
r'' ¦ ir, j ieia imprensa mostra que o

mr.icr.to de freios verificado na Cen-

trai nâo pode contribuir, de forma al-

fjmn para o acréscimo de prepos de
-erto« produtos. Alguns existem que,
na proporção dos fretes, suoiram dez,
vinte trinta e quarenta vezes.O açu-

;ar por exemplo, que custava um cru-

jfiro o quilo, em 1941, i:usta agora

C: 
' 

2.20 O frete representa, nesse

aumci.io, 12 centavos.Ò arro-, aumen-
'm 43 'ves mas o frete não contri-
bu.u t-iiio "-m scie centavo: . A ba-
nha ocu um saito de 25 vezes no proço,
nr fi• • ic não subiu senão Cr.S 0,14

pi'i iuii) E iMÍm succssivamcn;., co-

mo cemonstra o quadro. Alercadorlac

home nas quuis o aumento de freto
foi poMi.-rmr ao aumento do pre;o. A
C';,,.rn! não pode ser assun acusada
de contribuir para a alta, oorque esta
»í.í"i t quando .se fez o reajustamen-
to le írctes. « apenas foi buscar uni

po ú'o do que passaram a ganhar os
•.enci'dores. Por exemplo, o boi que
em 1941 custava 300 cruzeiros, hole
cus*a mil cruzeiros. Em que contri-
:.u o freto para esse aumento?

i >1 Q! .VDUO REVELVDOR

O coronel Nepoleão Alencastro exl-
se \ '"noi iajem o quadro que organi -

k. e que assim te resume

A'.:n nto de preços dos artigos er.*
xri iara'ão ao aumento do fretes,
1S41-1M»: açúcar, 10 vezes mais, al-

43 ve<:es mais; arroz, 41 ve;es;
Unat.a, 18 vezes mais; banha, 25 ve-
m ;iais, batata, 18 ve»s mais; café,
16 czes mais; carne fresca, 35 vezes
aui'. cebola, l'S vezes mais; charque,
H vezes mais; far»n.ia üe mandioca.
W vees mais; feijão. 31 vezes mais;

Inha, 52 vezes mais;manteiga, 63
•e/es mais, mlllio, 9 vezes mais; ovos

'. ,?ia), 45 vezes mais; sal, 10 vezes
Te ts e tomate, 30 vezes inals

TFETE NAO E' ASSUNTO PARA
DIVAGAÇOES

C diretor da Central prossegue:
- O aumento de fretes deve sslr

Io erreno das dlvagaçíes. A falta dn
'rr 

portes mata a produção, mas não

Nos quadros publicados, ha en-
ganos. Não são computados muitos
íatores. A taxa "ad-valorem", 

por
exemplo, arrecadada pela Central, e
muito inferior a das outras estradas
Na Central , é de 2|10 por cento, e
nas outras de 4 10. Desta forma par i
exemplificar, uma tonelada de calça-
dos no valor de cem cruz «roa, paga
na Central 1G-J cruíeiros, digamos. Em
Qualquer outra estrada, pelo 

'id-valo-

lorem", pagara 400 cruzeiros, isso su-
cede coni outras mercadorias. Todas
as empresas de transpi.«:e tém suas
mercauorias de resistencia, isto *
aquelas que lhe garantem a subsisten-
cia. Para os outros elas poUem lazer

prc;os baixos estimulando assim a

produção do utilidades eccaasas. Des-
ta forma, para comparar os fretes dr>
Central com os de outras congêneres
(ieve-se ter cm conta a estancia me-
ciia percorrida e quais os produtos ba-
sicos de sua vida de transporte. Se a
Central pudesse colocar suaj tarifas
na mesma base de algumas empresas j
particulares teria sua renda multlpU-
cada por tres.

O cel. Alencastro Ouinmráes cita o
caso do café:

Falando de memória, rm algu
mas estradas o cafe constltu' 40 por
cento da lenda bruta. E' natural,

ainda representa 30 por cento e custa
à Central 24 milhões de cruzeiros por
ano. O dia em que pudéssemos subs- 1

titulr o trafego a vapor pelo elétrico, |
estaríamos com um dos nossos proble- j
mas resolvidos. Ainda agora, adquiri- 

'

mos 150 vagfies novos na Inglaterra e
Estados Unidos, mas ainda precisaria- I

mos de mais. Em suma, a.3 acusações j
de que os nossos fretes sSo responsa- |
veis pelo alto custo da vida n&o re- i
presentam a verdade. Ficou demons- . , . . , „. , ,
trado que no romputo da« ocorrências I n ® assistente de Fducaç»io* lecionan*

que contribuem para isso, a Central | 
uo Pedagogia e HiíUtria da EJui.í<.ç,iu .

não entra com cinco por cento. A i caráter de substituição, lecionou,

coração, oferecer, pediu que todas as Importâncias arrecadadas para a home-

Curso «^"'atÍ» 
' naftcm fossam convertidas no lastro economlco Inicial com que se abriria uma

F i Drof 
^ 

, 
campaiiha do finalidade profundamente humana e social a da construção, em

.... „ São Paulo, de um Sanatorio destinado % acudir os professores fla^claèos p?IaEscola Masculina

Urbana de Igaral,
no município de
Mococa. Exerceu o
magistério partlcu-
br, lecionando Por-
tngués e outras dls-
(•'pünas no então
Olnlsio Municipal

Je Kio Claro.
Na Escola Normal

ic Casa Branca, foi
assistente de Dose-

Centra! não contribuiu para isso. O
reajustamento de fretes que fiz foi
para atender melhor aos seus serviços
e ao aumento de 140 milhões de cru-
zeiros ao seu pessoal. O aumento, aliás,
não deu para cobrir essa d*pesa. O
papel da Central, no desenvolvimento

naquele estabelecimento Inglês, Orego
e Filosofia. Em Mococa, alem da cadei-
ra de Psicologia, na Fscola Normal, tem
a seu cargo a de Francês, na Escola
de Comércio.

Em 1943, submeteu-se a concurso

para provimento dos cargos de profes-
da economia brasileira, é relevante. | sor de educacfto e as^isfnte de rouca-
Ela continuará a trabalhar para des- j ção, nas normais do Estado obtendo
afogar os nososs centros produtores e
abastecer o Rio que depende multo
dos nossos trilhos e dos nossos com-
bolos — conclui o coronel Alencastro
Guimarães.

O TRANSPORTF. UE
TEATRAIS

EMPRESAS

classificação em anho' os concursos.
Na parte das provas, obteve o 1 o lu-

gar em notas nos d^ls concursos.

Obteve Bolsa de Estudos do Escrltc-
rio de Assuntos Ir.fr-Americanos, pa-

peste brnnca, a tuberculose Dessa maneira, quis o homenageado que o rateio
da classe voltasse para a própria classe, guardado para o dia em que ela mais
estivesse necessitada, para possíveis dias terríveis do moléstia e desamparo.
Qufs ít-sim o profe:;sor Sud Mcr.nucci que as fiôres reunidas pele professorado
tm sua honra, retornassem ao seio da própria ciaf.se, não mais comr flôres,
mas, frutos já, em plena fccundidnde dc uma campanha que só merece lou-
vores Surgiu, desse modo. o movimento pelo Sanatorio que ostentará o nome
de d. Maria de Oliveira Mennuccl, numa homenHem ri;,s professores de Es-
tado a digna esposa do colega Sud Mcnnu-cl, que fez questão de abrir a
subscrição (om a Mia contribuição de professor.

A Comissão encarregada da benemertta campanha polo Sanatorio Ji terá
em caixa, aproximariam'nte, uns quatrocentos m'.l cruzeiros. Muitos milha-
res de cruzeiros icrão ainda, sem duviua, oferecidos.

Dessa maneira, teremos, um dia, cova c poderosa célula combativa na
defesa do professor, preservando a sua .saúde, procurando tratar dos que en-
fermarem. Será uma grande obra, essa. Grande pela finalidade que desen-
volvem, pelos betiefleioK .pie ha de prsstar.

Mas, grande também p_*!a origem que a m.ircou, pelo modo nobre como
surgiu. E pelo calor que, quando nasceu, encontrou no seio da classe. Essa
abnegada classe dos professores que tanto dão freqüentemente de si, pouco
pensando em «1 Mas, que hão de levantar o seu Sanatorio, porque ele repre-
senta uma tarefa de solidariedade humana, social. E onde está o interesse
da coletividade ou a obra filantrópica esta também, na primeira linha, o

professor. S B R
:o:——

INSTITUIÇÕES AUXILIARES

I)A ESC OU A

Por Iniciativa do professor João Al-

cindo Vieira, diretor do Grupo Ebcolar
"Cel 

Fernando Prestes" de I tape ti-

nlnga, foram fundadas associações da

escoteiros rr, Guarel e Sarapul.
 Por determinação do sr. cel.

Nilo Aupusto Guerreiro de Lima, co-

mandante do 4.o P.. I. sediado em

Duque de Caxias íintlga Quitaúnat é

fornecido lanche diariamente no perlo-
do da manhã e sopa no da tarde, para
os alunos do grupos escolar 

"Duque

de Caxias", beneficiando-se asstra 160
escolares.

-—- O profersor Alcides Ferrari, dl»
retor do grupo escolar de Tupi apre-
sentou relatorlo do Dispensado Escolar
"Sud 

Mennuccl", daquele estabeleci-
mento. criado e desenvolvido por sua

iniciativa, com a eclaboraeão dos drs.

Ivo Bugamo e Armando Cravo, medi-

cos, Herculano Alver doj Santos, cl-

nirglão dentista e prof. Ivone Riccl.

encarregada.
 Foi criada no grupo escolar de

Amarills a Blolloteca Infantil e do
"Professor 

Suetonlo Bittencourt Ju-
níor".

 Foi restabelecido no grupo es-
colar de Tabutlnga o serviço de sopa
escolar.

CONSILTAS E RESPOSTAS

GINASIANO — Ribeirão Preto —A

legislação referente ao ensino sec in-
darlo em nosso país tem sido alterado
todos os snos, em caráter de emergen-
cia. Eile ano também n"io haverá exa-
mes de licença pari os ginasianos da

auarta série nem pira os matriculados
nas terceiras séries dos cm*.os Clássicora lr aos Kstado» Dnldos estudar a.s-, hranquenr.e, colabora em lorrials. tem

.-;untos de formaçf o rio professor e pes-; H'o muit.is penulns de caráter pe-! e Cientifico. A a provação será apura-

qulsas pedagógicas i diigoglco e participado de vários con- da pelo mesmo sistema em vigor para
Pertence ao Centro Cultural Casa-1 gres.sus evangelicos.

O coronel Alencastro Gulmarftes, dl ¦

retor da E. F. Central do Brasil, re-
cebeu do ministro Gustavo Capane- |
ma, a seguinte carta:

— "Quero 
agradecer-lho, e o faço |

com o mais sincero apreço, a colabora-

çâo e ficiente e ampla que o prezado
amigo acaba de prestar ao teatro na-
cional, facilitando de forma intellgen-
te e pratica a execu?ão da parte rela-
tiva ao transporte dos etementos das
organizações teatrais, consubstanciada
no Decreto-lei n. 7.795, uaixado pelo
sr. presidente da Republica em 18 de
setembro próximo lindo.

Náo limitou o prezado amigo essa
colaboração ao setor da Central do
Brasil, or.de as provicenclas adotadas,

sob sua orientação, r.o tocane ao as-
| pois que elas cobrem um frete que cor- SUnto, foram as mais acertadas e efl-

responda ao máximo de sua receita. A cazes; quiz estende-las Junto às com-
Central, até pouco cobrava .sobre o ! panhlas ferroviárias particulares, tendo
café o frete mais baixo do Brasil, e delas obtido, graças ao seu prestigio
isso porque não havia interesse maior pessoal e à merecida confiança que
no transporte da rubiacea, que repre- I CIUre elas desfruta, as medidas ede-
sentava apenas 1 por centto do total quadas a solucionar copi o desejado

VIDA JUDICIARIA

TRIBUNAL DE APl l .U AO

5ES8AO V\ PRIMEIRA CAMARA CRIMI-
NAL, REALIZADA NO DIA 2* OE

011 limo DF 1915

Preeldencla do sr. desembargador Ma-
nuel Carlos. 8ecre arlada pelo chefe de
ípcçAo, Interninj, tr Nerio Bulmaceda
Mangueira

catu* — Agravante- Ca«ta1d1.
Agravada: — Helena Moura Campos Cas-
taldt. Relator: — sr. desembargador Uo-
mes de Oliveira. Negaram provimento
contra o voto do ir desembargador VI-
cenfá Penteado. Interveio o sr. desem-
bnrgador Paulo Colombo.

26.739 — Fio Paulo — Agravante

5 a VARA CÍVEL — Dr. Tarlto M.
Gols Nobre — Julgando procedente a ação
ordlnana que Itrimar Marcondes move a
Leram c Cia. Ltda.

* * t

8 a VARA CÍVEL — Dr. Otávio Gonzaga
Jumor — Julgando procedente u a. ao

— João Grilo Agravados: — Fllnrnena j movida por Francisco Lopreato contra Au-
hora legal com h presença dos srs. | Grilo, sej marido e outros Relator: —

geral transportado.
— Cada Estrada tem as suas pe-

culiarldades. Umas nào si} comuns
as outras. A Cen ti r.I, por exemplo.
nSo tem uma só mercadoria de resls-
tencla, unia só que represente 10 por
ceuto dos seus transportes. Cerca do
50 produtos estáo em prime,ra linha,
nos transportes da Central. O con-

junto deles é que representa a nossa
força. Por Isso a Central não pode

exlto a importante questão.
Por todos esses relevantes serviços,

que concorrerão de forma decisiva, para
a e;;pansâo e aprimoramento do tca-
tro nacional que agora poderá levar
o seu precioso contingente de cultunv
às populações localizadas fora dos
grandes centros do pais, tornou-se o
prezado amigo credor üa admiração e
da estima n&o só dos Interessados
diretos, mas d quantos se r.Tipenham

fazer certas concessões. Outro aspe- | entre nós, pela difusão c pela c;uall-
cto curioso da Central é que, exclui- dade de nosso teatro,
dos os passageiros suburbanos, trans- Renovando-!he o meu agradeci-
portamos onze milhões de passageiros , mento que lhe transmito em meu no-
por ano e seis milhões de toneladas me pessoal e no do Ministério da Ed'.i-
de mercadorias. Aproximadamente, ea-ào cr "ia na sinceridade com que
ha uma tonelada para dois pas- , lhe mando a expressão do m'."i apreço e
sageiros. Na generalidade, as outras 1 estima".

Instalado, em Campinos, o Primeiro Con-

gresso 
Normalista de Ensino Rural

SOLENIDADES INAUGURAIS — PROGRAMA E OBJETIVOS DO CERTAME

Realizou-* ontem, em Carr.pinss, a. contou cora a .....  __ 
inau^uraçfto do l o C^pgre3so Americano, secretario da Edueaçio el das teses apresentadas, na Escola "Cae

desembargadores Azevedo Marques Re-
nato Goavalves e, convocado — Augusto
de Lima — Noronha Gustavo e Vatcon-
celos Ler»4*, foi aberta a sessio, sondo
lida e aprovada a ata da sessão ante-
rlor.

Julgamentos:

nESAPOFAMENTOS — 3 Ml - Votu-
poranga — Rrquerente, Joaquim Batista
ilibe lio. Requerldc, o m. juiz dc Direito
da comarca de Votupr ranga R lator. o
sr desembargador Manuel Carlos De-
feriram, por votação « designaram a
comarca de Monte Aprazível.

APELAÇÕES: — li-JO? - Bflo Paulo —
Apelante Perclval Fortunato Ferro. Ape-
lada a Justiça. Relator o sr. desem-
bargador Noronha Gustavo. Deram, pro-
vlmento por votação unanime e deixa-
rom de conceder o "aursis" 

por nao se
tiatar de criminoso primário.

—. '4.461 finar» - Aptian-
te, Benedito Mercis SanfAna. Apelada,
a Juatlva. Relator o sr. desembarca-
dor Vasconcelos Leme. Adiado o jul-

j ?amento a pedido do sr. desembargador
' Arevedo Marques. o sr. descír.íargatíor
I relator dava provimento. O sr. düera-
' bftrçador revlsor ne^ava-o.
I RECURSO: - Rlbalrfto Freto — ttecor-

rente, Wagner Tarpa de Abre-j. Recor-
rida, a Justl a. Relator, o &r. d^sembar-
gador Aucu.no de Lima. Julgaram pre-
Judlcsdo o recurso e mandaram se Jun-
ta:se com os autoa copia do acord^o pro-
ferido ao "habeas-corpus' n o 3 918, de
Ribeirão Preto, em que 6 paciente o im smo
recorrente.

Apói o Julgamento supra retlrou-6e o
sr des mbarcador Vasronceloo Leme.

APELAÇÕ36; — 14,455 — SSo Paulo
— Apelanie, Luclo Rodrigues Pereira.
Apelada, a Justiça. Relator, o sr de-
Sembarjrador Augusto de Lima Deram
provimento em parta por votaçào una-
nlme. Após o Julgamento supra, por
motivo da Impedimento, o sr. d?sembar-
tiijnr ManuH Orloa tranamlllu a prrs'-
dcnrla ao ir. desembargador A'eveco
Marques.

—— 14 470 — S. Paulo — Apelanta. a
Tuitl<*a Apelado, Roberto Pinheira doa

sr. de embarfrador Marcellno Gonzaga.
Conheceram do recurso. Quanto ao seu
irerlto, foi o Julgamento adindo a pedido
do sr. desembargador Vicente Pcnu-artn
O sr. desembargador relator dava pruvl*
mento. Negava-o o sr desembargador
Gemes de Oliveira.

APZLAÇrtES CÍVEIS* — 27 009 — 8flo
Paulo — Apelantes: - M;-rla Isabel Cou-
tinhe Ribeiro e outros. Apelado; — Es-
pollo de Domingos Marinho Azevedo. Re-
lator ar desefnbarrador Gomes de Oll-
vira.
do »r

reliano 8ousa Passos.
Julgando procedente a a;fto movida

por Josó PaUJiuo contra João Oliveira
Üantus.

• • •

12 a VARA CÍVEL — Dr Vicente 8a-
hino Jr — Julgando procedente a a^âo
de despejo oue joaé Gaiba movi contra
Ülga Amaral Nastimento.

* * •

15 a VAR ACIVEL — Dr. Rafael (le
narro* Monteiro — Homologando o cal-

S.r:rr:'''n.,,0,'0nlr^? 
v'? I ""'J no »rrol»ncnto <lo Cecília de licerdaceMmharRanor relator. Interveio i Soares

o 5r. d^grmbar^a^or Marcellno Gon-*apa. ,
Fscrever \ o a^ordáo o sr desembargador
Vicente Penteado Impedido o or. desem-
bar^ador PaMlo Colombo.

—— 26.657 — São Paulo — Anelantei.
Vusro e cia. Ltda. Apelados, Olavo Raur-
cl e Cia. Ltda. Relator, sr. desem-
bargrdor Vícstite Penteado. Deram pro-
vlmento em parte, contra o voto do sv
desen bargador revlsor, f:tie o negava. In-
fervelo o ar. desembargador Marcellno
Onnga?a.

— 27 006 — Sáo Paulo — Apelante,
Municipalidade de F-fto Paulo. Recor-
rente, Jul^o 

"^y-effirlo". Anelado di
Francisco de Paulo Vicente de Azevedo.
Relator, sr d<*sembarRador Gomes de Oil-
velra. Negaram provimento, contra o
'cto do sr. desembargador relator. In-
íenelo o *r. desembargador MarcePno

 Julgando procedente a ação que
Umberto Rcasettl move a José A Luguiio.

Idem na ação que Joaquim Alves
da Silva move a Jacomo pasmou a sua
mulher.

—- Denegando a reintegração liminar
do posse requerida i>eia tíoileuarie Comer-
ciai e Construtora bant Ana contra Eran-
cisco I*ernande3 oe Oliveira.

• • •

16 a VARA CÍVEL — Dr. Juarej Bererra
— juh.ou procedente u açao de despejo
movtaa por Constantino Perilo contra Ar-
tur Martins.

 Proíerlu o despacho sancador na
fc(,io de despejo movlua por Jorge Bogu»
contra Carlos Pedro Costa.

Reíormca, «m agravo, decisão pro-
ferida nos embargos de terceiro movida

as promo-oes nas demais sincs.
SULINO — Santos — O Curso Pré-

Normal é rigorosamente obrl(j,uorlo

para os portadores dr crrtlfloadn de 11-
ernça Klnaslal quo de«pjrm Ingressar
nas escolas normais oficiais, municipais
ou livres do nosso Estado. O Curso 6
de um ano,

CANDIDATO — Interior — Jutro
dia, publicamos uma nota a respeito do

que pretende saber. Procure ler o nu-
mero de jullio ultirrr da Revista Bra-
sileira de Estudos Pedigoglcos, orgão
do Instituto Nacional de Estudos Pe-
dago;;lc:a, Ministério di BMucaçfio e

Saude, Esplanada do Castelo — Rio de
Janeiro. Es',e numero é dedicado exclu-
slvamente a assuntos de orlenta^&o

educacional e orlentaçoi profissional.
E' o vol 5, n. 13, e trás também uma
bibliografia da m iteria estudada.

CURIOSO — C.t ri tal — Sua suges-

tão será objeto de ura comentário.

Toda correspondência deve

ser enviada a S. H. R. - COR-

REIO PAULISTANO - P.ua

Libiro Badaró, 661 — RA se-

rüo refpondidas as con-mtat

cue vierem assinadas, emt-ora

tragam pseudônimo pu-
tlica<;ão da resposta.

U"TO iua ijwo riui^ni^u» uc (Clt;*
Gon^aca, Escreverá o acordSo o sr. de- I por João Beioui contra Jacub Miranda
«embarrador P-^ulo Colombo. Tmn^dldo ) mulher,
o sr. desembargador Vicente Penteado • ? ?
lmne^im*nto n o 200 •— Adiantamentos n o |
177.103.

 27 376 — Pfto panlo — Anelant^s Je apelados: — Sociedade Ginaitlea de i
IfOO e dr Paulo Mofa Relator: —
ar de^embarFfldor Paulo Colombo In- |
deferiram preliminarmente, o pedido de

Norniallsta de Ensino Rursl, pairoci-
r.v nf.;as Associações tios Antigos
Alunos dai Escolas Normais 

"Carlos

Ou lorai. e "Dr. 
Pranri« ¦> To-

aa dr r r^iho 
', 

de Casa Branca.
\ ni i :Uva mereceu o apoio Uo go-

"err.ft ;o E lado e provocou grande ln-
'¦ ¦" nos meios ligados ao ent r.o ru-
¦il "rr, Sao Paulo, tendo checado A
•izinha cidade vérlas dele^i^ es de
pv.v-^ores e alunos de estaoe1'cimen-
".os 

i. ini desta capital e do várias
'i" do Estado. I sua reallíaçfto

rr-Krn participam dos ?rn^alhos Outras altas autoridade» dwt» ca-
?r ame representantes dj f-nsin.51 pitai chegaram lgua'mente, esperando-

presença do^prnf. 
^Jorge ^ 

comissões e do plenário par* debate Oo^Uh! 
0Ad,»dod'"i;b*ó'vmó

I .1e desempate do 3 o Jul2, pois o sr. de
riitor tía Universidade de 8ào Paulo.; tano de Campos", conferencii.* sobre I sembar?adcr relator negava provimento e
S. ei.c. chegou a Campinas, £e re-! assuntos educacionais pelos a^uintes 3 sr desembaigador revlsor da\a provi-
gre:..i-) Cc uma viagem quo enwerndeu, I educadores: profa. d C^rollna P. beiro,' inenl° * íondcnav» o apelado > 15 »noj

s;ibado, a Ribelrio Pretto e a outras diretora da Escola "Caetano 
de' Cam-1 

r*Çlus4°,

cidades da Alta Mogiana onae presl- 
j 

pos"; prof. John Engiikerkl. diretor da prt.m.ncu
dlu a cerimonias de Instalarão Cc gru- DlvisAo de Educação do Eserli .rio dei Cario».
pos escolares e de outros edlfMos der,-j Assuntos Intcrumerlcanos. do Pio de1 recurso — 14 #83 — Un. _ Recor-
tinados ao ensino primurio naquela im- ¦ Janeiro; prof. Jullo C Larrea, d/s uni-! r,n'°- Antonlo Lourcncu Hcrorrido. *

portante reglfto bandeirante. Kersldades do Chile e do Ermador >, 
«r dei?mhargador

Carinhosas e expressivas homena-1 prof. Carleton Sprajue Smlth, i'a Es- írta®£ uBMirne P"»'m«nto
gens foram prestadas ?o ilustre vlsl-j rola Livre de Socioiogla e Política dei apelavosa: — 14.3U — sío p.iu;o
tante, ao qual o I.o Congresso deve • São Faulo e dr. Silvio de Alirsida To-1 ~ Apeiantt, a Jmti.a a, «lado, orlando

ledo, diretor do Cerviço de Tracoma dei Boccl° R»lator. o «r letemtiargador

Sâo Paulo i Manuel Carlos. Converte.am o Julga-

Exlbleào de filmes especial», o fere 1
* I fW

na: ;ott?1us6cs que dele serào i'radas 
| que como Já foi divulgado, «'-errar

in»'ldas às autoridades emarre-j se-4o no proslmo d'a 1, s vinda dc

o tetor da educação t n São | outra» altas personalidades oficiais.

O PROOKAMA

nlme.

gac.
P3 ¦

l .STF O SECRF.T \RI.I DA

educação

malnr brilho do ato, o ' n Can-
Ne rmalLsta de Ensine Ruril

Os trabalhos do I.o Congresso obe-

de-nn ao seguinte progi^ma:

Dias 23, 24. 25 e 26 — Sev-5tdas

t outros Estados, ints:»:,sados I se, durante o transcorrer do» trabalhos i fldM pel0 Rscrltórl0 d(, AMunt^ ln^r] | — 14 «40 - íisnto - Apelante Dimi- „ amer|ctnos 
sobre 4 v)da escoilir f gj. I tri 8nl»tshy Apelada, a Juatlca Rciaior

onMtrv* _ai„ j.t , I o sr. desembargador Arevedo Marques.
íf, O me 0 rural, 

j Deram provlmenlo por votarão unanime,
noa Estados Uniaoa. t ordenaram a soltura do réu, ai por al

Dia 27 — às 17 horas — 8.«fio »o- i 
n" "t,1!"n„pr<,° 

„ ,
lene, 

í'He«erram7,t0^ 
Pre"dt<"1 

fÜ» HÍdio Kumarnoto ApalaM. a «uàuça.'
prol. oud Mennuccl, diretor geral do Kelator, o ar. deaembar^adur Manuel Car*
Departamento de Educação. lor. Deram provimento em parte para

Durante a re.Ji.iarâo do Congresso I iT'"r 
" S1,'"' 'UÍ 110 l'0n'0 rm iu* ,on*wiimroow, jm0| n r^u por rrime (je tentativa deestará aberta ao publico, naa . n.as da ertorsâo, mantida quanto ao mais a <en-

Escola Normal "Carlos 
Gomps", uma t^nça íleando lixada a pena de reeluaào,

exposição de livros didáticos i.orte- <i"" " "ll deveri cumprir, tm cinco anns
americanos, fotografias e quajros de ''' recluMio a mesma Imita <• » nieama

aspectos carateristlcos da vida rural I 
lí'x" pe.^u*n1l"r'1«. YíVÜÍ* 

un'n1"" 
,

norte-americana, trabalhos mnnvais e.t justiça. Apelado, Alberto rinon**r»-
jráflCOs relativos à vida tscolfr rural later ,o sr desembargador Azevedo Mar*
no município de Campinas, exeMtados Q"" Ntfarsm provimento, p«r votação
pelos alunos daquele estabelecimento uaanlm*-

de ensino »? >1» — Assis — Apelante. a Ju«-
tlca . Apelada. Alvarlna Oonçalvea at

Sao OS seguinte! OS temai do Con- Sousa Relator, o sr deiembarjador
gresso 1) "A sauda da criança n3lMinuí' Carloa. Deram provimento em

-:::::r:::::í:-::;;xj}:íssxsa:5s;s«:í:í::sis::«í:s»*::

AUT0M9VEIS NOVOS

jj 
C-ADTLLAC — "Imperial" — 1 lug«el «2

a Kjfd — Club Coupe" 42

ii -l' 'RD — Sedan" — 4 portas 42

USADOS SEM GASCGENiO

| 
LiNCOLN — "Zcphyr" — Club Coupe 40

H I.lNCOLN — ' 
Zrphyr" — 4 portas 41

a Cl DSMOBILK — "Scdaneta" — 4 portas 41

I W.DSMOBILE — 4 portas 40

8 C:iFvnoLET — 2 portas 40

I 
CHEVROLET — 4 portas 42

5 F' pd — 4 porta» 40

S PONTIAC — 4 portas 41

s Mercury — 4 portas 41

§ 
'.tudebaker - ciub Coupe 40

H ORAIIAN PAIGE — 4 portas 

I 
HUDSON - Club Coupe 41

s FIAT - • 
Topolino" 37 

38

5 Kt :• K — 4 portas 39

A VENDA E EM EXPOSIÇÃO NA

: AUTO MERCANTIL IMPORTADORA PAUliSTA LIDA.

Alameda Barão de Limeira n.o 843 — TeL, 5-2957

< . meio rural, 2> Tormaçào do nrofes- p,rt' fotidenanCo a r« no rrsu mínimo

?l«r para a zona rural"; 3i "Povoa-1 d0 "r-i 0 ,2'- f™. » reduto
21.o.

de um
Votação una-

sor ruvoa-iltrço „4 (,jrma d0
mento, assimilação de Imigrantes c rime.
seus descendentes"; 4i "O 

problema; —- 14 íl» — Santos — Apelantes Ma
demográfico"; ãi — "O 

prédio esCO-1 nu'' Marrelino Jr e a Justiça.
lar na zona rural"
do pro/cs6or rural."

6> — "Carreira

Concerto da Banda dc Mu-

sica da Força Policial
Programa do Concerto qu» a Tanda

Muslct) Sfnfônira da Força Potml. «ob
* re-;fn-:a do 1 o-teneníe An(o-
nlo Bento da Cunha realizará no T»a-
tro Municipal, hoje. àl 20,«S hjrov

1 a PARTE
E. Missenet, 8r»»ne Plttore»che; J An-

tfto Farnandes. Aurora da iJ/crdade.
Aler-.jra Popu ar. A Ponchlelll. '.a niu-

Apeiadca Justiça — Manuel Dias Mar-
rellnn Jr. e Ma. to Forbrlone Relator, o
sr. desembargador Kenato Gon alves
Adiado o julgamento a pedido do sr. de-
ktmbargador Manuel Carlos o sr de-
rembargador reator aeeava provimento.

 14.511 —Nnvo HorUcnM — Ape-
lante Henrique da Coata ou Henrique
la Coata Oarcia a kobaitiàa da Coata

Julgamento conjunto desse frito rom o
de orelta^lo de pontas Quanto ia me-
rJto drram provimento em partê aos dots
rrrur^os, sendo que o sr desprrbar^or

1 revisor deva pro\lmpnto parcial po re-
eurss da r4. para fins men^s extento.
Neste !nt"rve!o o sr. desembarca-
dor Oomla de Oliveira

| AflRAVO D3 IVÜirnU.-rSNTO — 27 905
i — Plracle?ha — ATraven*es: — JuÜo Zsm-
; bon Sobrinho e outro. Agravado*: — An-
i »re!o Bacchi e outroa. R»»1*tor: — sr.

desembargador Oomea de Oliveira. Ne-
garrm rrev^mert*».

! ArtLAÇfltS CÍVEIS — ÍS — Sío ,
i Pau'o — Aoe. antes — Antonio pereira |
je C'a e outros. Apelado — l*>a.*io de

Mauro. Re'ator* — sr. desembargador
Gomf» de Oliveira Deram provimento
em nnrte, eontra o voto do sr d"sem-
barnador re!e»or, que nesava-o I-»ter-
^.elo o sr. de*embftrpador Paulo Colom-
bo. Bser^verA o acordfio o sr. d^sem-
baraad-r Vlrente Penteeio

-—- 2*7.0^2 — Monte Aprazível — Ape-
lante. — Manuel Reverendo Vida Ape-
lader — Jo«é Silvestre d« Çant .Ana. sua

i mulher e outro*. Rela*or: — sr. desem-
t barcador Oomes de Oliveira. Deram
I provimento. *endo oue o sr detembarr*-
1 dor revlsor também o dava. mas nara

I 
efeito diverso Interveio o *r desem-
bares.dor Paulo Colombo

CCfKt.ITO DE JTTRISDIÇAO* — 1«15
Sío Pattlo — 8usrltante: — dr 1 o

Oirsdoe Geral de Or'i\ot e Ausente* de
Sío *»nulo. Suscitados- — M m Juii
de Direito da 1 a Vara da Fa^lMo e Su-

[ re*sCes * RerJVros Puhliro* Reidtor' •—
*r. desem b^r»çn dor Marcellno Gonxa*»*
Julgaram pro~*d*nte o conflito e rompe-
tentes o *r ftilr de Direito da la Vara
da e Ít«»ee5-,flei.

AGRAVO DP INSTRUMENTO: — 57 «11
Cma Branra — Agravante — Rp^ina

Puzato Milan Agravado — O Juizo.
Relator' — sr desembargador Vicente
Peníeàdo. Negaram provimento.

APELAÇÕES CÍVEIS — 2« m — 8o-
| rocaba — Apelado*; — Oeremias Crls»
| nino Anexado: — Marcillo Dominguei
i Menk Felatcr: — sr desembargador

| Marcellno Oonsaca D» rim provimento.
—— 17.399 — Mo Paulo — Apetântes:

! — Cia. Central de Importação e Expor-
taçío iCor.rent-al 8 VI. Apelado. —
dr Rolando Pierrl. Relator. — *r. de-
semhargador M*rcelino Monragi Ne-
geram provimento.

27.393 — Sâo Paulo — Apelante:
Tecidos Afee Chofl S. A. Apelado- —

Melleeh Lactermaker Relator — *r
de-embaraad*«r Marcellno Gonzaga Ne-
psram provimento

5 a VARA DAS FAMÍLIAS E DAS 8UCES-
— Dr. isnard dos Heis — Julgou

exi n.Çiio dc uiutruto ue Arllndo Rodri-
guea ulivelra.

Jui^ou Justificação de au*enda do
dr. B«:a Welliach .

--julfc'..u partilha no Inventario da
Oeraldo Ferina Lordelro.

 Deícrlu o pcoido de registro civil
auprimcn u — leito por Bttacio Bate-

vam Vu/.ariüiá.
—• Deleriu pedido de retifica,âo de re-

gistro civil oe üenuino i*aiomoo reiaüva-
mente a »cu^ li:hu* minore*.

• » *

VARA DE ACIDENTES DO TRABAI.HO
Dr. Oieno cia Cunha Vieira — Jul-

pando a causa tie Nazareno baochesciii e
sua mulher contra beumlo Pozzulo.

 oul«<ando a a^ào de José Hucani-
clu* contra frigorífico Wilson lo drasil.

—— Mandando remeter aj tervlro atua-
rial copia üe laudo medico, na agão de
João Antonlo Froença contra FclUola e
Cia. Lida.

FALÊNCIAS

J P TELLE8 — Samuel Lerner e Cia.,
I reouereram u (iecreta.ào da falência üa

Urina suína, es^sbeiecida nesta capital, a
rua S. Bent), 4U5. 10.o andar, aaia, 1.021.

I — 1.0 Oficio.
ACARy D COKLHO — Casa Bancaria

Ltda . requereu a decretação ua íaleiit.a
ta firma supra, estabelecida nesta capi-
tal. a rua üj Carmo. 4J7 — 3 o andar.

11 o Oficio.

FÓRUM CRIMINAL

ABSOLVIDOS POR FALTA DS PRO-
VAfo — O juiz ua 1 a Var<* Criminal,
buoütltuto, dr Francisco Cardoso dt Ca*-
tio, absolveu da cuipa OUvia da Silva
Ferreira, acusada de ter se apropriado
cJh unportancia de tr$ 9.00ü,00, ijue uma
s' a filha, menor de quatorze ânus, lur-
taia de seus patrões.

O Juii da 9 a Vara Criminal.
substituto, dr. Duarte de Alme4da, ab-
sorveu da culpa Carmo Azar, proceaaa-
do por delito contra os costumei • heu-
raque Augusto Pereira, processado pelos
deilto* de homicídio a ferunentj» culpo-
•os.

 O juiz da 8 a Vara Crtmmal. dr.
Aderson F«rdig«o Nogueira absn.veu da
cuipa Orlando Aurlchio e An*.or.io Va-
dala, anibo* processado* por delito de
ferimentos leves.

—— Pelo Jul* da 7 a Vara Criminal,
dr Cantldlano Garcia de Alir.?i!a foi
absolvido da culpa Miguel Ribel»\>, acusa
do de haver atropelado e íendo t m am-
mal. ,>ertencente a CumpauMa /.ntartlca
Paulloia, Industria de Bebida* e Con*-
xcs.

CONDENAPOS POR VÁRIOS JELITO8
— O Juiz da 1 a Vara Criminal, suhstl-
tuto. condenou Domingos Pires de C

-- 27 471 — Barretos — Apelante: valho, por delito de apropria lo indebl-

Apelada, a Justiça. Relator, o sr de-
sembrtrgador Manuel Cario* Negaram l tor
provimento por votação unanime, sendo a ao.
eentença corrigida na ponto am que aa
afastou da le;.

14 W5 — Taquaritlnrça _ Apelante.
Jurac* de Carvalho. Apelada, a Ju»-
tlça. Relator, o sr desembargador A/e-
vido Marques Deiam pro\imento por
votaçfto unanime

— O Juiro. Apelado* — Kumao Sano
e Hnnano Sano Relator. — *r de-
seiflbargador Marcellno Goniaga Ne-

. garam provimento
 37 411 — São Paulo — Apelante

j Tuizo "eK-offlclo" — Anelados: — D'rceu

JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc-sso* em paijta para hoje:

a JUNTA DE CONCILIAÇAO E JÜLOA-
MENTO: — 9,00 — Agenor Sampaio Leite
c. cia. Nacional de Lamiuaçfto de Metal*
S A — 9,10 — Avelino Dias Oliveira c.
Ho el Qkiuo — 10 00 -- Man-iol Antena o
Moinho Santista S A — A TA^DE — i:.00

Francisco Jof.o Preto c. Miguel Langona
8 A — 13.30 — Manuel Allredo e Priso-
rifico Armour do Brasil S A. — 14,00 — Au-
gusto Gonçalves c. Cia. Paulista de Indu.
e Comferrlo SA. — 14,t!0 — Catarina Ear-
beta Sconzo c Ocdca Ltda. — 15.00 — Jo-
sé de Aguiar Balleiro c. A. Barfolo & Oll-
velra — lfS 30 — I aboratorlo Euiheraplco
Nacional 8 A. — lfi.00 — Severína Frias c.
Restauiante e Plzzaria Trocadeiro — 16,30

Maria Soares c. Hotel Fernandes
a JUNTA HE CONCILIAÇÃO E JTTLOA-

MLN IO -- 13.13 — Benedito Gonçalve» a
outras c. Ollot b A. — 13.30 — José Pedro
de Alcantara c. Lieht Si Power — 14.00 —
Antonlo Laurla c E. Amaral Barbosa '"Au-

tolandla" — 14.10 — Humberto Baloffa c.
Grafica J. Allgnanl — 15 30 — Lacre lo
Vitlra Franco c, Ind. Nac. da Artefato®
Elétricos Ltda.

1 a JUNTA DE CONCTUAÇAO B .IUT.OA-
M1ÍNTO — 9.Cl — Manro Kuílno e Mar-
cos Niclcel — 9.15 — Pascoal Latcssa c.
Fabricas Brar.lleira de Rayon 8 A. — 9,30

Kastis Kavaüakikas c. Cia. Nltro-Qulmi-
ca Brasileira — 9,4S — Orlando Isaae de
Oliveira <•. industria de Llnho Lalvy Ltda.

10.00 Mfsbel Marfla Prado c. S A. Moi-
nho Santisia — 10 15 — Savarejanus Ko-
zemekin c. Ui'na Eletro-Aço 8Ao Caetano

10.45 — Albino Jorge c. José Magalhfcea
11,00 — cecilio Sá pessoa c Cia Teleío-

nica Brasileira — 11.15 — Jofto Luta Pi-
nhelros c. Joaquim pinto — 11.30 — Ns-
tallno Silva c A Merecedora Ltda. — 11,45

Paulo Heriug c. Chimigiafi< aa Rad um
Ltda

t a JUNTA DE CONCILIAÇÃO B JULGA-
MENTO: — 14*3 — Benedita da Concet-
ção c. Industrias Textis San'o André Ltda.

14.00 — Adolfo Althmann c. Grances ln-
dunstria* Mineti Gainba Ltda. — 14 15 —
Erne to Pereira de Melo C. 8 A. ÜONO -—
14.30 — Joio Marttnei e. Ind Orallra Cru-
zeiro do Sul Leda, — 15.00 — Álvaro Mu!-
ler e ou to* c Cia. Br*Mlelra de Llnhns
para Coser — 15.30 — Joaquim Coelho
Tranco c. Padaria e Confeitaria Fidalga —
18.00 — Alzira Martin* de L\jna c. 8 A.
IRA MATARAZZO

! a JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGA-
MENTO: — 11.00 — Jeronimo Faria c La-
boratorlo No\otheraplco 8 A. — Eurlco Va-
Tlzzo e. Padaria União Paulista. — Lui*
r.arato * outros c. Fiação * Tecelagem St.*
Helena — José Vlta e outro* c. Iranclsco
Batista,  Amaro Lisboa e outros c.
Atlantic Refir.lng do Brasil. — 9 30 — Joa-
qulm de Camargo c. 81derurgica J. C. Ali-

pertl S A- — Hlglna Gonçalves Baia e Cia.
Progresso Nacional. — Eugênio Marinho c.
Laboratorlo Nonotlierapieo SA — 9.30 —
Daniel Cristeli c. Abrã Bavebcrg éi Filhos

Pedro Tema* Faho • outro* C. Sedas
Lul* 15 8 A.

d 1 JUNTA DF CONCILTACAO E JULGA-
| MÍNTO — 13,15 — Mario Oianonl e Fa-

brlca de Caldeira A Vapor Cychpo SA -
José Ribeiro de Carvalho (sr.) c. Associa-
çáo Desportiva Floresta. — 13.30 — Irene
èilvelro da 3Uva c. S A. Industria* Irmftos
Leves — 13.45 — Francisco Plneda c Mu-
nir Abed — 14 00 — Amandio da bllra Pin-
to c. Nlcolau Frahia (Daneing Alagre). An-
tonio Gome* da Silva c. Estrada de Ferro
Sorocabana — 14.16 — Dorgam Tamer c.
José Eiias Drraní. — 14,30 — naulo Kusn-a
c. Antonlo de Oliveira, — 15,00 — Francls-
co Fienga c VASP.

conda Dansa nan hora*; T MiachaB | ÍEBRAO DA PRIMI IKA CAMARA CÍVEL
I M Zt OK Ot'TURRO DE 191.»

Presidência do sr. desembargador Teo-
comlro Dia» Fr-retanada pe.i eairitu-
rarlo ar Maurl Bueno

A' hora legal, com a presença dos *rs
de*embarç*dore* Gomes de Oliveira —
Vleeme Penteado Paulo Colombo è Mar-
rellne. Gor,7a*a. foi aberta a jejslt.. HDdo
lida a aprovada a ata da aaaaio anta-
rlor.

AGRAVOS DB WSTRüVaSNTO. - Boto-

Patrulha americana. Marcha ••arAtecU»**
ca: A Bento da Cunha. Sinfonia das
Américas, Op. n. 8 — em prlmti.a audl-
çio.

2 a PARTE"

6t.pl,en C Fos'.r Melodia* de J*w-
ter. Qa,ecio; A B»a:j da Cunna. Fia-
fia íôp n. 3i. Carlos Goma*. Pc*r*. Se-
lec ea do 4 o ato A Layr, Tan»o bra-
allalro: P. Tacbaúowst;. 1«11, Ou verti-

r» 
""

Nascimento e Oenl Santo* Borees. Rela-
— *r desembargador Paulo Coloui*

Negaram provimento.

FOKl'M CIVKL

DESPACHOS PROFERIDOS
1 a VARA CÍVEL — Dr Edsard de

Moura Bittencourt — Homologando por
'•ntença a renuncia que oa herdeiros de
Rorro Del Netro apresentaram referente-
mente à sucessAo do mesmo.

a • t
a VARA ClVICti — Dr Luiz Correia

de Camargo Aranha — Julgando proce-
dente a açAo movida por Ernesto José
Passo* e outro* contra Lul* PropaglU

a o o
a VARA CÍVEL — Dr Samuel f

liourao — Julgando procedente a açto i
que Vltrais Conrado 8orgenicnl S A
lr testou ooatra Renato NareU

ta, a pena de 1 ano e 4 meses de re-
clu*%o e multa de Cri 500.00.

O Juiz da 3 a Vara Criminal. *ub*-
tituto. dr José Ca los Perreira ce OU-
velra, condenou Ada'gi*o Dias qm Ad:.l-
giso Dià* Júnior, no prooessO que lhe
movtu, por quelxa-crima, e dr. Olivlo
Lzada Moreira, por delito eontra or cos*
tu mes, a pena de cinco ano* da raclu-
sâo.

 O ]uli da 6 a Vara Crt-itnal. dr
Nelaon de Noronha Oustavo oncknou
Irene rt >3 S.intoj Dor delito d* f irto. a
r- na da 1 ano a 1 metea da reclusão.

Concurso de Monografia

No concur*o de Monografia, pr vmovldo
pela Divisão da Seleção e Aiier^efo*-
mento do D 8 F , sobra "O Mertcl-
mento no Serviço Publko. A Pr^mo-la
por Merecimento", foi elasMflcatlo um
unlco candidato, o *r. Benedito l>oiirei-
ro de Lima, ferroviário, resid*n« era
Jundlaf, ao qual foi conferido n primei-
ro prêmio, de tré* mil erutaíroa, cuja
entrega aerà feita em lessào publica

VAI A OURINHOS!

Llmominrs de luxo. diariamente, entre Sáo Paulo. Bom Suceaao,
Piratir, ipaiiüíu', Bernardino de Campr<*, Santa Crua do Rio Pardo e
Ourmhoj Domicilio a domlrilio. Panida: ài 7 horai da manhi.

EXPRESSO PAULISTA - S PAULO Rua ConcelçSn, 47S — !
Pone 4-9.74 — SANTA CRUZ: Praça Ancbleta, 4(2 — Foo* 109 —
OURINHOS. Bar Central.
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CORREIO PAULISTANO
Terça-feira, 23 de Outubro de 1945

CORREIO MILITAR

Regulamento para os Tiros de Guerra — Especialistas para a Diretoria Geral da Moto-Mecanização 
—

Matricula nas Escolas Preparatórias — Atos do ministro — Extratos dos Boletins da Diretoria das Ar-

mas e da Segunda Região Militar — Comparecimento ao Q. G. Escola de Saúde do Exercito Curso de

saúde na Aeronautica

ESTADO MAIOR GENERAL

II

"l'om 
a constituição de novas fiinróes no Exercito, prossegue o coronel

1 — 1  — —. .... 4«nltnll«A i^/\Ura Fvtlfl/i \f 'J (ap í «OllPrill flftft K \ PTC lio

Efemerides:
1634 — O coronel Arciszewskl ataca a

frente de 228 holandeses o reduto da barra
do Cunhau, sendo rcpe.ido no primeiro as-
¦alto e vencendo no sesundo, num comba-
te deslsual contra 22 homens comandados

pelo capitão Álvaro Fragoso de Albuquer- "Com <4 constituição dr novas iunroes no r.xercito, pru»»c*uc w

que que pereceu na pugna. \ Laurênio Lago em seu trabalho sobre o Estado Maior General do Exercito

1688 — Levante, na Bahia, dos dois ter- i — ... _«— a j- ~ -* *»•> «li i«í « 4 242.

«os de intai.triad a cidade.

REGULAMENTO PATA OS TIROS
DE GILRKA

(Continuação)

Art. 3J — A frequencia à instrucio t

um ato de serviço militar, por cu.as lultas
serão responsabilizados os convocados que
ai cometerem

Art. 33 — A verificação da presença sen

Ari. J* vuiiDtu v.aww
não comparecimento a quelquer ramo da

Instrução ou exercício (pratico ou teorlcui.
como o comparecimento com atrazo. ou ain-
da, a retirada do Instruendo uiitts da sua
termlnaçfio

Art. 35 — Ao convocado que. por motl-

vo justtllcado. fuitar no mesmo dia a um
... .i. i«.i«.i.,An nu n«<irr1rln

ESTAOIO DE OFICIAL: — Tem permls-
sáo para prolongar o seu estagio, na Por-
mação Veterlnaria do 38 o B. C., na forma
do artigo 11 o do Regulamento 68 — Be-

gulamento para o corpo de oíiciais da re-
serva  de acordo com a solicitação
do chefe do S V. R., o lo tenente vete-
rlnnrlo R -2. Alfredo Hugo Frederico Bor-
nholdt. — Nota 105 — 8 V. R.

RESULTADO DE INSPECÇAO DE OFI-
CIAL — Na lnspecçâo de saúde a que
(oi i-ubir.etido no dia 12 do fluente foi

Julgado incapaz temporariamente para o
serviço do Exercito, necessitando de trinta
dias para o seu tratamento, o 2.o tenente
R.-2, Sebastião Mario Rodrigues Filho,
do S M E. O oficial em apreço, fica
considerado com licenra para tratamento
de sa-ide, a contar do dia 10 do cor-
rente. — Notu 142 — 8 M. B

1 Laurenio La tf o em seu tranaino soore o tsiaao íviaiur ucnn»i

Brasileiro, o Congresso Nacionai. segundo se verifica no art. 22 da lei n. 4.242,

de 5 de Janeiro de 1921. aumentou de dois o numero dos generais de brigada.

A lei n 15.235. de 31 de deirmbro de 1921, organizando o Exercito ativo

em tempo de pai, elevou o quadro dos generais de bripada a vinte e quatro,

conservando em ollo o numero dos generais de dlvlsãa.

Em 14 de janeiro de 1921 foi sancionada a lei n. 4.263, que regula as re-

qulsições militares.
"irt"tTÜ"í 

verificado da presença ser.i I Determinou essa lei que. da Comissão Central de Requisições, faria parte,

feita no Inicio e no Um do adi Instrução obrigatoriamente, um general de divisão, ficando, assim, acrescido o respcctl- 
^ _ „„„ ...

ou exercício \pratico ou teoncoi. j yg quadro. . I REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Art. 34 — E' considerado falta tanto o | . 

verba necessária nara atender a tal acréscimo somente mais tarde foi , p0r este comando: - Carlos Beyrodt Pai-

dada pelo Congresso Nacional, conforme consta da lei n. 5.445, de 14 de Ja- Up***rííueíSiíT.^

neiro de 192K. rlor. — Indeferido por nSo acompanhar

Em 31 de dezembro de 1933 compunha-se o Eslado Maior General de nove ...

generais de divisão e vinte e quatro generais de brigada.

vo"justíTlcado!" faltar no mesmo dia a um I Alem desses, existiam um general dc brigada medico e um general e

ou mais ramos da instru^o ou e::crclcio, da intendente de guerra, criados, respectivamente, pelos decretos n. 277,

ou que dele «¦ retirar antecipadamente, reorganiíando o Corpo de Saúde e o serviço hnr.pita-

=-se-a 
um ponto, aos donungos. dola| * « 

^ 

»»•» -. ^ 
.provando o regulamen-

| 1 o — 8e a taita 11.10 ioi JuBlcada i para 0 serviço de inieiiiieiicU Ua guerra,
ser-lhe-ik marcado mais um porto, firan- j-

o requerimento anterior o certificado re-
clnmado — Pg 3 715-45.

— Joio sar-tlaco Filho, pedindo nova
lnspecçâo de saúde. — Aguarde incorpo-
raçáo. — Pg. 3.788-45.

 Hello Blatico Espina. pedindo nova
inspecç&o de saúde. — Aguarde incorpo-
rac&o. — Pg. 3.789-45.

do, além disso, sujeito a corretivo dlsd-

Ellnar. , .
fio — A Justificação da falta, quando

por doença, será irita mediante apresen-
taçào de atestado medico, com firma re-
conhecida, a juizo do Diretor.

Art. 38 — O convocado que completar 20

pontos será considerado retardatano.
Art. 37 — Aos convocados retardatarios

seráo aplicados os dispositivos previstos nos
artigos 24 e 25.

CAPITULO V

Os exame»

Art. 38 — Os exame» serio r»ailzados pe-
xante uma comissão conatituiua de três
membro:- o Diretor um Ol.e.al designado

pelo comandante da Heguo e um oíiclal
Instrutor.

Paragrafo unlco — Caso o Tiro de Guer-
ra não tenha oficia! da reserva de 2 a

classe residente na localidade para comple-
tar a comissão.

Art 39 — Serão submetidos a exame os
convocados que satisfizerem as seguintes
condições:

a) — Frequencia dentro dos limites es-
tabelecidos neste regulamento.

h) — Ter feito pelo menos tiro no 9
e) — T»-r tomado em todas as marchas

realizadas durante o ano. Escas marchas
serão progressivas, de 8, 12, 16 e 24 knis..
aendo uma delas noturna.

Art 4» — 9«o condições mlnlmai para
aprovação nos exames.

al — Edu »i,vo Moral: -- Saber o Hlr.o
Nacional e o da Bandeira; conhecer o re-
sumo da vida militar de Caxias e Osorio,
4 as principais guerras do Brasil.

b) -- In»trui,.i0 o.ra! - fiaixr apresen-
tar-se com desembaraço e fazer correta-
mente a continência individual, saber per-
íeltamente a organi/açáo das unidades dc
Infantaria até companhia.

d — Ordem unida — Executar correta-
mente os movimento Individuais com
sem arma.

tf) — Tiro e Armamento: — Ter satis-
feito as conaiçôes prevista» no R T A P.
para série de tiros de numero l, 3, 4. 5,
7. 8 e 9; saber enumerar os altos de tiro,
ar usado certo, o ponto de partida de to-
dos os tiros que realizar; montar e desmon-
tar o luzil. carregar e descarregar.

e) — Maneaoilidade; — Connecer todas
as formações, movimentos, mudanças e me-
canismos para execução dos foges e movi-
mentos.

D — Combate: — Conhecer toda a ins-
t.ru.ão de \oiteador Isolado e no Interior
do grupo de combate

f) — Educaçao l isica: — O exame des-
te ramo da instrução constará de uma li-
çáo de aplicações militares.
Art. 41 — Os exames serão teoricos, pra-
ticos e Individuais

•ara o serviço ue uitciiuciivi» ua Lanificio Flleppo » A . pedindo
Em decreto n. 24.287, de 24 de maio de 1934, o Governo Provisorlo baixou 

dlspensa do serviço militar ou adiamento

a lei que organiza os quadros e efetivos do Exercito em tempo de paz.

Km virtude dessa lei. ficou constituído o quadro de oficiais generais da
¦ ¦ JI..I.1 . —l_a - „nn..r>iv <]o II m

IUIí|lrllOfl 
Ul' aci «><,u nu,.»!.. »» 

de incorporação para se uempre;:ado An-
: tonlo de. Carvalho Indeferido por falt

I m viriuae uessa lei, xícuu tuiunmtuu « m"4*"1 "  —.  - _ 
, .n,

seguinte forma: dex generais de divisão, vinte e oito generais de brigada, um oejimparo.^-p(,dlndo 
ftr.

general medico e um general intendente'. tldSo do teinpo de que serviu prestado ao

Atualmente, em serviço ativo, o Exercito conta com 23 generais de divisão. x.r,.1(0 _ D(,r|„rt. |,ar:i que se destina

d,.- unais algui:s agregados e dois em quadro especial (ministros do Supremu » certldè.o porquanto o requerente ainrta

tiZly MUKarlr 32 generais de brigada, dos quais alguns agregado:. um - em -Po-e- certificado de reser

cm quadro especial (ministro do S. T. M.) e um do Ouatiro Técnico d» Ativa, __ Caetano Virgílio Netto. pedindo

1 crnei il medico e 2 generais intendentes, estes trés últimos general» ne aítomPnt0 ^ ínrorporaeSo — Indefe-
.,..r rido. íor (alta de amparo legal — Pg.
brigada — A. G. ( 

3 ,99.{5

serviço o tenente-coronel José de Sousa

Carvalho, comandante do 1-2.o R O.

Au. R.. a fim de tratar da instalação

de sua unidade naquela capital.
i>ok tSTA DIRETORIA — Para pas-

sarem os períodos de ferias que obtive-

rorn. nas cidades: de Lambarl, o major

Afonso Henriques de Sousa Gomes, do 3 o

B. c C. D. M . nesta capital, os capi-

tães Nestor Santos, do 3üo B. C.; pri-
rrciros tenentes Paulo de Lhna Pacheco,

io 4 o O. M A C ; medico dr. Antoi^o

Lima Gomes da 2.a Y. S. da 2 a R

M , de Recife, o capitão José Carneiro

j de Albuquerque Maranhão, do 23 o ü

| c . de íortaiezu, os capitães Moacir Mn-

ria de Monteiro e Andrade, José Arag.io
: Cavalcanti e se«unuo tenente K.-l, 1. E .

u:ur Bentemuller, todos do 37 o B C.

| de Bento Gonçalves o capitão Jotè Ma-
' 

rlano Correia de Araújo rio C. P. O

i «.. de Sào Paulo, de 17 do corrente, do

{gr. general comandante da 2a R. M ; de

raquarltln^a. o primeiro tenente I E .

t ion Amantea, do 16 o R I ; do sr. ge-

j nerai comandante, em 8áo Paulo e nesta

sucesso para a F P. Vargas. »Red. 1202-8
M.rlft Anunciada Pereira, pedindo II-

cenciamento para seu esposo. José Pereira,
D. 8. E.i. so!dado do 4o R. A. M — Arquive-se

NOMEAÇÃO OFICIAIS — Por des- 
j q esposo da requerente será licenciado

pacho de 9. publicado no li O. de 11, em novembro. — Pk 3 550-45.
do coriente. iwi nomeado por necessi- João Batista Rangel, coronel co*

dade do ter viço. comandante de Com- mandante do Vo R I-, pedindo certidão

para fins de Isenção de Imposto de trans-
( r . . .

¦ lanhla e !ns:rulor do Colégio Militar, o

capitão da arma de Infantaria Drnlzart

Iseào.
Pela i>ortaria no 8 69fi. de 11, pu-

bileada no D O de 12. tudo do COT»

lente, (oi nomeado por necessidade do

serviço adjunto do Estudo Maior da 1 a

^ 
• Tnf ,n,aria

missão de nropriedade. — Deferido
 Jovlno Antônio da Silva, pedindo

?egunda-ia de seu certificado de reser-
vista. — Deferido. - Certlflque-se. na
forma da lei. — Pk- 3 351-45

Beinnldo Gassl. pedindo nina lns

Por despacho de 4. publicado no

D. O. oe «, tudo do corrente foi no-

meado, por necessidade do serviço, aju-

,iant< da EKola de Artilharia de Costa, o

capitão da arma de Artilharia Henrique

de Sa Nonuelia
PERMISSÕES. — Foi concedida permls-

sio no tenen.c-coronel Valdemur da Costa

Selxas, comandante do I-2o R. A. A

Aé para Ir a capital federal dentro da

, . : dlapemu do serviço que obtiver. — Rd.
capitai, o primeiro tenente I. E J0#e 

^ _ ÜHb. D a
de Melo Morais, do 2.o B C. c , l ae 

j  concedida permissão ao coronel
Curitiba. O 2 o tenente R- .2, José JacO 

».» 
»«

.. i.a j., e ~ ra a n Para. irem .

MU JUIHU uu oouiuo   I -—- ntiuniuu VI».—,  
o major da aima de Infantaria 

j pecçãc de saúde. — Aguarde incorpora-

VirKinio da Gama Lobo. ção. —- Pr. 3 786-45

„ L-urr.iua, o -•«  • ¦
I Waslltwftki, do 5 o G A C- Para irem

as cidades de Ita.ubn e Resende, dentro

lie pcriotlo de lerlas que lhe lor con-

I edido o eapitio Milton Pedro de Can a-

11,0. do 1-1 O R A P. C.: de Campinas

e vir a es'a capital, tendo dentro do pe-
riodo de Irr:as çue obtiver o capitào Hei-

tor Dulce Lira. de Plrassununga. durante

ii t-nas que lhe forem concedidos, o ca-

pi'ão Heros Lima, do 14o R C I Para

vir a esta capital: dentro da dispensa de

serviço que lhe for concedida, o capitão

Alonso de Oliveira Filho, do Q S. O..

e adido ao Q O. da 4 a B M p»'»

passar dois períodos de ferias que lhe fo-

iam concedidos: nas cidades de Santos e

(etropollí, o 10 tenente B.-J. Paulo Oul-

maràes de Sousa, do D. P. *EB.

EXERCITO

José Pires de Camargo pedindo
permissão para fe matricular em um T.

O. — Indeferido. — Pg 3 397-45
Orlando dos Reis. pedindo permls-

sào nara se matricular em um T. G -

Indeferido. P^T. 3 495-45.
Orlando do» Bels, pedindo permls-

são para se matricular em um T. de

O. — Indeferido. — Pg 3 495-45.
 Roberto Galo, pedindo adiamento

de Incorporação. — Deferido. — Con-
r-edo por um ano de acordo com a letra
•h rio artigo 107 da L S. M , devendo

, ,ri r a^Krlis^reBuTameritarêà I Se ^tXV"V c/b"

Japiu. 
federal - Rd. 4.«l»-Oab. 

j 
P.ra^ as^^ pmld^clas Junto

HECROLOGIA

D ESTHER DE MORAES PRADO — Fa-
leceu ontem, nesta capital, a sra d Es-
ther de Moraes Prado, casada com o sr.
José de Almeida Prado A extinta que era

1 ilha do sr Vicente Ferraz de Almeida
1 PruCJ. e de d Ana Alexandrina Moraes

Prado, )ã falecida, deixa os seguintes Ir-
mãos Alexandrina, casada com o sr. Jo-

sé Sampaio da Costa Ferrar. Jo5o de Mu-
raes Prado, viuvo; Maria, viuva do sr. Luli
:janipalo Freire; Dlogulna. rasado com o

sr. Cicero Alves de Almeida; Zulmlra. ca-
sada com o sr. Abelardo de Paula Bra-

sll; Ana, casada com o sr. Paulo Ribeiro
Noronha: Carollna, casada com o sr. Fran-
cisco Prado de Almeida Pacheco; Ana de

Lourdes. casada com o sr Ignaclo de Paula
Almeida Prado; Enld. casada com c sr.
Luciano de Almeida Prado e Paulo, casado
com d. Iracema Salutl Sampaio Prado.

O enterro realiza-se hoje, às 15 horas,
saindo o feretro da av Asua branca, 394,

para o Cemlterlo da Consolação.
MIGUEL LEAL — Faleceu anteontem,

nesta capital, aos 65 anos de idade, o sr.

Misuel Leal. rasado com d Edevlrce Leal.
Deixa os filhos: José. Antonia. Ana. Ma-

ria. Edevlrge, Dolores, Araceles e Dora.
O sepultamento realizou-se hoje, no ce-

mlter.o da Quarta Parada.
D MARIA AUGUSTA IEIJO' OUIMA-

RAÈS — Faleceu anteontem, nesta capital,
aos 51 anos de idade, a sra. d. Maria Au-

gusta Feljô Guimarães. ca:-ada com o sr.

Adolfo Guimarães. Deixa os filhos: Vera,
casada com o sr# Francisco Xavier Ba-

itelro; Cibele. Jarbas e Renato
O sepultamento realizou-se no cemlterlo

da Quarta Parada.
D MAIUA NERI MAZEILI — Faleceu

anteontem, nesta capital, aos 82 anos de

idade, a sra. d. Mar.a Nerl Mazelli, viuva

do sr. D.ofeljo Maxelll. Dtixa 0o seguintes
liihos: Joseíina. casada com o sr. Alcxan-
dre Glbertone; Catarina, viuva do sr. An-

Belo Morelatl; Ada, casada com o sr Da-

nlel Vlczi: Dirce. rasada com o sr. Atílio

Toseto; Bento, casado com d Margarida,
e André. Já falecido, que foi casado com

d. Lúcia
O sepultamento realizou-se no cemlterlo

S. Paulo.

JOSE' ANTONIO MACHADO — Faleceu
ontem, nesta capita!, aos 86 anos de idade,

o sr Jose Antonio Machado, casado com d,

Maria Antonia Alves Deixa os filhos Jo-

se Augusto. Eduardo, Joaquim. Domingos,

Cacilda e Ernestina.
O sepultamento realizou-se no cemlterlo

da Quarta Parada
VICENIE BAYON FERNANDES — Fale-

ceu anteontem, nesta capital, aos 53 anos

de idade, o sr. Vicente fiayon Fernandes,
rasado com d Alzira Bayon Fernandes.
Deixa os filhos. Zeferino, Vitoria. Helena e

Vicente
O enterro realizou-se no mesmo dia. no

cemlterlo de Vila Mariana
ADOLFO SCHAUKK Falei eu antenn-

tem. Deita capital, aos 67 f.nos de Idade,

o sr Adolfo Schauer. casado com d Er-
inlnia Schauer. Deixa os filhos. Rodolfo

3chauer, casado com d. Julleta Schauer e

Adolfo Ethauer Jr . ca.;ado com d Maria

de Lourdes Camara
O enterro realizou-se no mesmo dia. no

cemlterlo da Quarta Parada.

JOÃO PETRONATS — Faleceu anteon-
tem, nesta capital, aos 87 anos de Idade,

o sr João Peironatis. viu^i de d Heii-.ia

Petronatis. Deixa um filho Boleslaw. ca-

sado com d. Maria Boleslaw,
O enterro realizou-se ontem, no cemlte-

rio de Vlia Mariana

MARIANO M RODRIGUES - -Faleceu

m
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Jose Alves Magalhães
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ESCOLA I)E SAÚDE 1)0

BONS NE60GGS IMOBILIÁRIOS!

Leiam aos domingos no 

"CORREIO 
PAULISTANO , as me-

lhores oferias das principais organizações especializadas.

Associações Culturais

e Cientificas

Art 42 — Os exames terào Inlelos na 2 a . o"Diarlo Oficial 
' de 2» de setembro ul-

quinzena do nono ines de liiMruvio. i nmo Bubiicou as lnstraçéíl para concursos
Paragralo único - l aia o.> luairicuiado» d( ,;„„lss#u »0s cursos da Escola de Saúde

no curj»o de cabo. previstos na letra a. pa- . EXfrcito
ragrafo univo do art. 21. os exames serão nt. aeordo com as referidas Instruções,,
realizados na 2 a quinzena do sex'o més D0llpm renuerer iiisc.i(,áo. os candidatos aos j INSTITUTO HISTORIOCO E OBOORAF1-
de Instrução cursos de íormaU" du oficial medico, de co DE 3^0 paULO — Em sua sede a rua

Art. 43 — Os convocados que não satis- san.etU08 enfermeiros e de sargentos mani- jjenjamln Constant. n. 152, O Institnuto
fizerem as condições mínimas <le que traia 

üulatjores de farmacla, de radiologia e de jjlstorlco e Geográfico de Sào Paulo fara
o artljo 40. aeruo considerados retardata- jaboratorlos. realizar no dia 25. ás 21 horas a sesaao
rios, e apricar-se-lhc-u a penalidade pre-1 0s medicos. uma vez aprovados e ma- anut] encerramento dos trabalhos so-
vista neste regulamento. ' tneulados faiao o curso da Escola com o 

| tl,|, Acham-,e inscritos, para falar o l o
Art 44 — o D.retor apresentará á co-1 D08tü ^e 2 o tenente e terminando ele. se- | St-cretario do Instituto, prof Tlto Livio Fer-

miasao examinadora, uma reiaçao nominal ; J;.' nomeados 1 os tenentes médicos. Os 
j rejrâi qUe desenvolverá o tema "O Proble-

candidatos aos demais cursos. lngres«arft» mil dr Abrasllelramento do Brasileiro",

com a graduaeao de cabo e. uma ven apro- SOCIEDADE PAULISTA DE Mr-DICINA

vados serão nomeados 3 ,s sargentos. VETFRINAItIA - Realiza- . no próximo

O. 
'requer,mentos 

d< Inseri',.'" tievem dar dto 3] as 20.3# hora', na s*d» social, a

entrada na secretaria da Escola, até 30; Praçâ da sé «Palaceie Santa Helena; —

de dezembro do corrente ano 5 o andar, mais uma reunláo mental.
can/llrlu. • • * " - — — —

«trem submetidosdos convocados
exame

(Continua)

ESPECIALISTAS PARA A DIRETORIA 1)1
MUTO-AiLl ANlZAfAO

A Dlietorla Cieral de Moto-Mecanização
do Lxcrclto avisa que tuuo ciuaüuo bras»-
leiro, mesmo que seja reservista oe qual-
quer categoria, pouerá como voluntário,
servir por um ano nas suas unidaaes do
Rio de Janeiro Servindo em tais uni-
dades. o cidadão tem oportunidade, sem
defpca e gomando de tonas as vantagens

que as leis e re^u.amentoa militares ine
facultam, adquirir qualquer uma ua» se-

gulntes profissóes' a> motorista de qual-
quer tipo de viatura com uireito a tar-
teira profissional, bi mecânico de auto-
inovei, de moior. de rauiador. de ali-
mentaçâo, de carrosserle, de instrumentos,
de maquina» e íeiiaintntas, etc.; ct ele-
trlcidade de autotnovei e ue bateria; d»
vuicanlzador, pintor, lanterneiro. depana-
dor, torneiro, limador, ajU.stador, etc
Aln.ía lhe sera facultado, se uescoar, tirar
cursos especializaucs ou far.er carreira que
Ihf dará ace:so as grauuavões.

A apresentação deverá Ser feita á Dlre-
«orla de Moto-Mecini. a,ao. no editlcio

cio Mlnlsteno ia uonra. 1# o andar da,

:3 ás 16 horas, dia.lamente com «xees-

èào dos sabauos. devendo o candidato tra-

jer: a» certificado do serviço militar «re-

se:vista ou de alistamento»; b» folha cor-

rida da policia, e c> con entimento dos

pais isl menor de 21 snos>

MATK1CILA NAS ESCOLAS

O ministro deieriu of requt rlinento» de

Joaquim Marcelino * ilno — Sorrio de Ar-

mda Camargo Penteado — uiiuo tantin

Dar. elos da Silva — Joir Carvalho bil-

veira — Leonelo Comegna — \iontory

Marques Mui y — ti aluo Vanderley

Fernandes — Geraldo Magalhães de Oll

leira e Luiz Car.os ürouembeuer lo-

dos pedindo tolerancla de idade para se

candidatarem a matricula nas is olas Prc-

,aratoiias .le fcio P-iulj, os dois yrinielro'..
,.e l-orto A.i„,e os í.ti.itro seguintes e dc

Fortaleza os quatro últimos

MANOBRAS DA ESCOLA l>E ESTADO
MAIOR

A Escola de Estado Maior, prossegulndo
no ue^env'.v.mtnto oo seu pia0,ama de

esuido». levara a e. Ito. a lu^o.taiues roa-

».obras em campanha para os oli-iats alu-

r.ns do l o ano. Esses exercícios ier..o

.usar em Belo Horizonte, devendo os mi -

mos ser assistidos não *<•> pelo pessoal

,e aezemoro uu w*»c»»v« » u.u »"«•'! .. 4. , ,,_
Para eclarecimentos. devem os candlda- J 0 prof pftSeoal Muciolo, presidente da

tos se o!r.gir ao Serviço de Saúde da 2 a sociedade, apresentara um reluto!' > de

Reciáo Mintar «Quartel General', á rua via;eiu. desirevendo o que foi o III Con-

Conselheiro Crlspiniano. 378, as 2.as e 5 is i g;tsdO de Vcterinsria. recentemente encer-

leirà« das 14 ás 15 horas rado em Porto Aligre.
Ks'a,i abertas durante 120 dia» as lns- ASS<X'IAÇAO PAULISTA 1)E LDUC^ÇAO

i ruões para o concurso cie admissão a ma- , _ Realizou-se mais uma reunião desta tn-

tricula na quinta turma do curso especial , tldade. tendo o prof. Milton de Oliveira

i!e saúde Foi lixado em 40 o numero de (flt0 referencias ao entusiasmo com que

\a-as assim distribuídas 8 nas clinicas cl- vpm itndo acolhida a inlciatica da fun-

rurtrlca e medica 5 nas clinicas oftalmolo- | daçáo de uma sociedade dedlcadda aos es-

Elca oto r mo-lar mitológica dermato-slflll- tudoí 'ius problemas .ducatlvos

urallca e raülologica: e 4 em i-.Loratorlo. o prot Alfredo Uoffiei procedeu a leitura.

Os requerimentos pedindo inscrição devem i esclarecimentos e defesa dos < apttulos refe-

ser dlr. :ido^ ao dire',.r de Saúde declaraii- r„[ns „ „s:, inuleia geral, eleições patrimo-

do o candidato sujeltar-se a toda a legisla- ' nio* dlsooslcões gerais e transitórias ao

cio em vigor no Ministério da Aéroniutloa

Documentos exigidos ficha individual dl-

ploma de medico, expedido por facu.dade

oficial ou oficialmente reconhecida, re-

gist_ando no Ministério da Educação e no ,

Depai;*mento Nacional dc Saúde, certidão: 
ír,,prr.| « aUniClltíidUS US

ae nascimento, em original, panado pelo jL,Utria C ilUiiirmauu-. u

registro civil, que prova ser brasileiro na- viacrotlQ DiU 
ii

to e t^m no máximo trinta anos de idade., VlagCUS JlUia

referido .-«se limite a 1 de a>)rll de 1946, ;

carteira de reservista ou certificado nnli-

tah que prove esta aulte com o serviço mi-

litar e previa aquiescência dos ministros

(ia Guerra e da Marinha, para ns reservis-

tas do Exercito e da Armada atestado de

que possue a> credencia' morais indispen-
savels a condição de u.edlco da Aeronau-
tlca, firmado por dois oficiais da Aeronau-
tica. d'- Exercito ou da Armada, ou por
duas pessos de reconhecida idoneidade
mora! Na lalta destes, apresentar atesta-
do de boa conduta cu.l firmado por auto-

nios. disposições gerai* e transitórias do

projeto apresentado pela comissão, sendo

o mesmo aprovado.

Suspensas as restrições de

a Europa

Havendo cessado as exigências de ca-

rater militar em face da terminação de-

ftaitiva lias atividades dlietanvn:» liga-
das a guerra, sera dtsneces;%arií.. a par-
tir desta semana, a obtenção de priorl-
dade das autoridades amerlc*: as para
viajar com destino a Europa ra llnna

Natal-Llsboa da Pan-American V/orld

Airways Pelo mesmo motivo foram
•••v.— - - — ——  | bem dispensadas aa determinações da
do de boa conduta civil, firmado por auto- l 

grinhft ^os Estados Unidos que. assim,

y rldade competente; títulos, trabalhos clen- 
j 

. , df fornecer as permissões para
_ tlflcos publicados ou qualquer comprovan-1 na rtferida linha t:ankOcea-

! te da atividade profissional medica na es-(t mi* autiusuc profission— •••• - -

perlsiidade a que candidata. Folha corrida
da Policia.

Os requerimento! de Inscrição, com todos
os documentos exigidos, devem ser entre-

ue* na Diretoria do s. riirto de Saúde da
Âéronautlca a rua do Mexko, 14. 9 o an-
dar. exceto para os candidatos residentes
no terrltorio das La, 2 a. 4 a. e 5 a Zonas
Aéreas, que deverão fazer nos respectivos
c;uarteis generais, até ás 17 horas do dia

15 de fevereiro de 1946

SECU NDA RH.IAO MILITAR

Estrato do Boletim no 240. de 20 de

outubro de 1945.

V-A — 8UB UNIDADES QUADROS
CRIAÇAO

Ao mesmo tempo em que Inlorma -

suspensão dessas .estrlçóes a Pan-Ame-

rican comunica que te.ido na v:<ta_aten-

der á crescente procura de candidatos

a viagens para à Europa, resolveu ani-

pilar a frequencia desse servido ^ue. 1#

dia 2à do corrente em diante, oaksare

de bl mensal a «t.nanal Dr qualquer

tonto do no-so pala. em conexão om as

linhas da Panair do Brasil. - de ^ua.-

quer outra Republica do cj«tfrc»U.

através da Pan-Amerlcana os p^ssagei-
ros poderio chegar a Na.al a f;a ue' to-

roarero o •ellpper" tranaocea ínç cujas

partidas para Lisboa, via Monrufa <L

berla» Bolama «Guiné Portu»;ueca) e

Dakai .África Ocidental PramesH. se-

mmm mmm
°àai 

tm par.

„ , da 

" Umrt'de ""-parte

f.esf|í'ade df°n "nZÜ^"^-ouZ, AS8UST08 GERAIS E DE ADMINITRAÇAO do, ^os

^tofíl» «âadri, pa:à servir na D:re- tv - Tranferjncl». \ ,u

'»ta de En^nhjiw 5»ra «tvlr na Dlre- , a^ 
^ ,'d* corrrIM, ,ul u.nslerldo,

£3» SSZ i WP«ir.£

Batista asavn^ u.«*rv«a — 

a presença 
'io general Castelo B.anco, co-

mandante da Escola

ATOS 00 MINISTRO

o ministro resolveu, destinar por ne-

, esí Idade do servi -' oi unel da

ue Artilharia Pedro As . r. ...o no .essidade 
rio serviço, do 13 o R C I para

necessidade dv a 
da Se«e 

a 
P P Vargas, o l.o ten. med. remando

do Serviço cirematografica da s-^eta^ u,r.,gB 
M,ne7„

r.a G«ral do Minério da Guerra Foram transferidos, por necessidade do

Ul/l pçuiuv.

Conselho Estadual de Bi-

bliotecas e Museus

«Ü êucu£r&r5; seí^do'iTi o"r" A'Au:-Rapara a ».a

valsna 
J»"1 .. )0 d' Inf.ru -o de

Z SVKrí SS; colluícl júnior

®eBMISS6EE - Rio concedidas as K-
PERVl->-< ministro Ofl-

gulntes permls P*'0 »mrd0 
ío pUul 0

isvk ssrrisssr.

D l A C e Porte dos Andradas. os 2 os
tens P. 2 Waldomiro (iodol de Vaseonce-
ios » I>ora<: Ai.-onio rastilho Vale da Ar-
ma de Artilharia e do 6 o R B pwra o

Btl de Guardas <"ap:tal Pederali. o lo
•pri H 2 onv Paul'] de Mello Pratea, do 6 o
B I pa:, 19 o B C . < 2 o ten. H 2 conv ,
Peo.o Celestino dos Santo», do Deposito da

P F B para o 1 o B C C L . o cap

Araken Arare da Cunha Torres Mo D O
14 c. R 1 rltS I . resperttvamentai pa-
ra o Q S O . os eaps Osvaldo Pereira de

Brito e Atratlno Côrte» Coutlno. da Arma
de Infantaria <Bol, da O. A., li o 235. de

8 X 45'
k) _ I». oficial — Sem efelU.
Por ato de 9 do corrente, íoi tornaoa

sem efeito, por n*ce?«idade do serviço, a

transferencia do l.o ten. R 2 med. Aleaan-
4r.no Mendes SW^aree, da Fabrtra do B<^n-

Realiza-se hoje. ãs 17 horas em sua

a<de, t rua da Liberdade. 12. :<)o an-

dar. uma reunião do Conselho Estadual

de Blbllotecaa e Museus, sob a ptesl-
densla do sr. Afonso D E, Taunay.

PELAS ESCOLAS

ESCOLA 
"CAETANO DE CAMPOS"

Acha-se em Sáo Paulo, em vUUa de es-

tudos sobre organlza;áo primaria e noi-

mal, a professora Anasia.'.la Valiemos Mo-

rals. lnspetora geral das Escolas Normais

Oficiais e Particulares do Paraguai.

A diretoria da Ssrola recebeu do prof

Louren .. l llho. diretor do Instituto Nano

nal de Estudos Ped.vgoulcos. um "Hflo ro

munlcando a Visita ua professora para-

guala. a quem a diretoria tem prodlgalUa-
do iodai- as atenções e facilitado as infor-

maçóes sobre os seus estudos.

Esta franqueda ao publico, das 8, ãs

11,30 horas, aa 3 as. 5 as e aos sabados e

das 13 a.» 11,39 horas 2 as 4 as e «as. na

Escola Caetano de Campos , a exposição

de trsbalhos referentes a ciências, reallsa-

do pelas alunas do curso Pré-Nomal, V»1)

a orlentr.cao ua proíc:,:u.a Ka:l Gimra

FACULDADE DE DIREITO — < URbO DE

BACHARELADO - Cnamaua para ho^e

PRIMEIRO ANO DIREI TO ROMANO —

Sala Dutra Rodrigues. Ia turma dc ns. 1

a 149 Impar — às 9 horas, 2 a turma de

na. 131 a 295 Impar — a» 19 horas,

SEGUNDO ANO — DIREITO PENAL —

Saia Arouche Rendon. Ia turma dc ns

Ju9 a 36i — as 9 horas, 8 a turma de ns.

363 a 41» — as 19 horas

DIREITO COMERCIAL — Sala Pires da

Motta — la tuima ue ns. I a ÓO - a» »

horas; 2.a turma de ns 51 a 100 — as 10

horas; 3 a turma de ns. 101 a láO — 1» *

horas.
CIÊNCIA DAS FINANÇAS — sal i Aman

cio ua Cai valho - i a turma de n; Ul a

:j0 - aa V horas. 5 a turma de 2 1 »
— ãs 10 horas; 8 a turma dc iis. **5

J°TERC*EIkÓ "ANO 
- DIREITO COMKI

CIAL — Saia joao Monu..o 4 a .ui..u

ue ns 151 a 2UJ — as 9 horas, a a ti rma

de na 201 a 259 - às 10 hora», o.a tur

ma de ns. Itil a 322 — às 11 
^°ras.

LLGISLAÇAO SOCIAL — Sa.» Br«u'°

Machado — La turma de ns 1 a au - aa

9 horas; 2 a turma de ns. 51 a luo - as

19 hora... J.a turma de ns. 101 a isu

us 11 horas.

QUAR1U ANO — DIREI IO CIVIL Sa-

ia iJUira Rodrigues — l.a turma de ns. 1

a 59 — as 19 iiuras; 2.a turma de ns. 51

a 100 — às 17 horas. ^
DÜUtlTO lNTi.ltNACIONAL PUBLICO —

Saia fcrederlco 8teidei — 4 a turma ue ns

a mo — as 9 horas, ó.a turma de ns.

191 a 228 — as 19 horas; «,a turma de ns.

U7 a 295 — as 11 horas.

QUINTO ANO — DIREITO JUDICIÁRIO

PErvAL — Sala Aveiar ^roteru — l.a tur-

ma de ns 1 a 91 impar — as 9 horas, -.a

turma de' ns. 95 a l»i linfpar — as 19

ii0r,ks. .
Dwtin comparecer, com urgência, na

Portaria desta Faculdade, a um de reti-

rarem o seu üip*oma uevidamente registra-

do no Departamento Nacional de Kducaçao
e no Supremo Tribunal íederal. os seguin-

tes bacharéis Franc;sco Antonio de rrei-

tas Mendes. Iracy Terra, Nelson Leme Gon-

çalvea, Ulplano da Consta Manso, Jose

Afonso da Veiga Pilho, Luís Amaral Ma-

dureira. Gersey Georget' de Ahreu Berije.

Irlneu Campanha t Ftoriano Alves de Oit-

velra.

Transformação de gina-

sios em colégios

O Interventor federal assinou o seguinte

uecreto.
"Art. I o — Passam a funcionar como

colégios uma ves obtida autorisação do go-
verno federal, os Oinaslos Eataduats de

Mogi das Cruzes e Penapolis.
Art. 3 o — Os estabelecimentos de ensi-

nos. de que trata o presente decreto lei

terão as denominações das respectivas cl-

dades.
Art. 3 o — Este detrito lei entrari em

gor na data de sua pubhcação. revogada
as disposições em contrario-.

AV Pkt$£l PEStA^A PAULO

CULTO CATOLICO

AXIVEKS \RIO DA SM.ItMtu

EPISCOrAI. DO SR \R( I wsro

METROPOLITANO

OS SANTOS DO DIA

23 DE OUTUBRO

M RODRIGUES - -Faleceu Sáo .Tcflo. chnrtvHo de CapUtrano, 1 
n„..„h„mo, n „lulnl..

anteontem, nesta capital, aos 25 anos dt w haver nascido dessf nome, diocese
idade, o sr. MarlMO. M. JfíJfí de Salraona. em 1380, sendo seu pai 

"Transcorre 
no proxim

com d Maria Vitoria Moralles Rodrigues. . 
Frnnr„ nu/t v#»iu «pr à décimo terceiro aniversarlo da

Deixa um filho. Roberto, o extinto era fi- d.\ nobreza da Trança que veiu ter a , 
d

lho do sr. Francisco Rodrigues, ja falecido. | Itália na corte do conde de Anjon. episcopal a° exm r ..

s de d. Nair R. Cardoso, casada emComemorum-se. igualmente, nesta! dom Carlos Carmelo de va

nupetas com o sr. Osvaldo r Cardov». Chanell 
marlsta I Moto. arcebispo rr.vtro;» ili i:

D.-lxa as irmâas. Nair e Susuca. data. B. Pedro Ltilz 
çnanen. 

marista, . _,nt. 30 , or :.,r .
O enterro reali/oo-se ontem, no i. miterlo evangellzador da Oceania, de cuja cris- , P"-¦"* 

MatrÍ7 ri. qin l,w
de santo Amaro tianlzaçf.o foi o prlmelrr mártir; Santo 1* , h , ,

D CLAUDINA DE SOU8A Miranda - 
Aurlo Torquato. imrtlrlzado er.i P»' ' .

Faleceu sabado. aos iti anos de idade a sra século 
I S'\o Vero bispo de Sa j 

? i?» f'
d. Claudlna de Sousa Miranda, viuva do via, no secUlO l, bao vero oisp oeo 

^eblípc, cle Diamantina, o
sr Joào Miranda. Deixa oslllhos; José., lerno, no reculo V Silo Severo, confes. 

Joaqulr|rSllverlo dr fi i. .
casado com d. Lourdes b rota Miranda: Joa- sor íe também no século V; Sao j - ri _a. ,

qu.m, casado, com d. «£«-.; Teodorc, mártir; o Bemaventurado *ça° dia V"
Matalda Castel- Bartolomeu de Brai'an"a bispo da Or- | te(irai provi£oria

I dem Dominicana: São Scrvando, Sào 
| 

'íç^ia, sera cantada mi

| assistência pontlflt a; e <

Maria, casada com o sr. Luiz Lopes

Franc.sco, casado cora d
nuovo. t

O enterro realizou-se domingo no cemite-

rio da Vila Mariana.

JOSE' FORZATI — Falei eu sabado. nes-

ta capital, aos 50 anos de idade, o sr. Jo-

sé Forzati, viuvo de d. Adellna Ouercio

Porzatl. O extinto, que era filho do sr.

tem, nesta capital, aos 35 anos de Idade, o

lá lalecldos de:.-:a um lllho Flelro.
O enterro realizou-se domingo no cemi-

terio Sío Paulo.
SALVADOK URANATO -- Faleceu on-

temf. nesta capital, aos 35 anos de Idade, o

sr. Salvador Uranato, casaco com d Eurl

des Grana to Del^a um * — a

Ca-
nurwiuuieu ur a rai» | tedral Provisória Igrfja :• S:i:
dem Dominicana; São Scrvando, Sáo 

genja sera cantada
Germano, mártires i assistência pontifica, .
PAROQUIA l)E SANTA TEREZINHA w presenças do Cabido M'tr

iRu.t Cons. Moreira de Barrosl , do r lero secular c regular, r .
Os Salesianos. Filhas de Maria Auxi- i aiur.os dos colégios católica^

liadora, cooperadores 
"Sociedade Aml- s?n'.aç6es das associações •

gos do Bairro", alunos oratorlanos elfiei*.

associações rellsrlo'j'< s oferecerão nos 
j Nas santos missas rfo dia 30 < - - k .

proxlmos dias 27 e 28 do corrente, sá- sacerdotes r.Mrão a coleta: '

bado e dominço, respectivamente, uma i rhiepl.scopo".

casado com d Euri-1 grandiosa festa em honra ao vigário! (ai Monsenhor Paulo R

um Mlio Valter O de Santa Terezlnha pe Vítor Vicenzi. reiro, chanceler d'> arceblsra: .

extinto^"e"rã~filho"«io sr. Joio Wijiojj-1 para esta solenidade foi organizado 
soc DE VICENTI lif r\lL(ieXllIUU cl • iiàiíu uu tu.

nato e dc d Hlomena qranato )a faleci-, 
eeuinte nroiframa

d 
1eíuMU-Mmontei, iw cemlte- Parte religiosa - Dia 27 - A's 19 Na novena em pi-.nra.vo ,

rio da consolação. horas — confissões, benráo solene com Cria to-Rei e comemoraçao d'-

FRANCISCO ANTONIO PAES -cânticos 
executados neio povo. icrsarlo 

da fundação da Obrn

ríTímíto A«onto^ pie», viuvo 
't 

d! Dia 28 - Pe.sta de Cristo-Rei - A's raçfto Perpetua firc u ros,

esovlna de Jesus Paes. Deixa um filho. 6 vtoras — Missa de Comunidade. A*« e£ta sociedade o dia 23 em q
ftnhn ! <7 v.. %fis»n ? nrt<ífo AcluKroHa noln SOClUClOS dCVBf&O CO!Agostinho. 7 horas — Missa festivp celebrada pelo

s.mdforf«eW?í!?M. itaquera, 131. para | festejado Comunhão geral dos socios
...  t,I companhia de Sào Luiz, Congre-

gados Marianos, Ll?uistas, Círculos

Operários. Vicentinos, SS. Sacramento,

Oratorianos e Paroquianos. A's 8 ho-

ras — Missa Festiva celebrada pelo ho-

menageado. Ccmunhâo jreral das me-

ninas do Oratorlo Festivo, Filhas de

Maria Apostolado. associação N. S. de

Fatima, Associação df Santa Tereslnha

e Paroquiar.os. A's 9 horas — Missa

o cemitério da Quarta Paraoa.

D MARIA CÂNDIDA MORAES FERNAN-

Di.8 — Faleceu ontem, nesta capital, aos 56

mios de idade, a sr. Maria Candlda Mo-

raes Fernandes, casada com o sr. Anto-

mo Jose Fernandes DciXa os filhos: José.

Amélia, Januario, Amaucu e Jaime.
O enterro realiza-se ho^e, às 15 horas,

saindo o feretro da rua Tucuman, 25 para
o cemitcrio S Fauio-

I) MARIA DO CAtUlO MARTINS — I-alereu

saoaüo, nesta capital, aos t>ü anos de idade,

a sra d. Maria (lo Carino Martins, casa-

Sa^o^oí? SKSJrSSa^ «Iene cantada por um «rupo de alu-

lilho». Arcanjo e Miguel, casado cora d. 
j nos do Externato Santa Terezinha, por

ui» u..v." Intenção dos benfeiteres e do povo de
O enterro realtzou-se no dia seguln.e no , g(Vn(a Trrezlnha 

 -
Luiza Gonçalves Martins.

sociados deverão compareci r i

dral provisória, matriz dt Sm'

nla, às 21 horas, p ira tomar ,
hora santa.

; \ 1.

ABREM

CAMINHO

m

^ 
•> ^////

RCGUUM * FUNCÍO IMTtSTINAl

mm • • a »• •« •• «a» aa

ccmiurio do Araça

D. ANA DE PAULO — Faleceu ontem,
nesta capital, a sra. d. Ana de Paulo, ca-

sada com o »r Carmo de i auio. Deixa os

filho»: Edna. Neide e Lucrecia
O enterro saíra ho^e. às treie horas, da

rua Siguelra Uueno. 376, para o cemlterlo
da Quarta Parada.

A taiullia pede não sejam enviadas coroas
nem flores.

tANfA CASA — Faleceram nos dias 15

e l« do i orrente. Marli Hodrlsues de Seus*,
eoui 2 anos, brulietra; Franc.sco Foca, com
tiO anos, italiano: Maria Fausta Nosuclra
com 57 anos. brasileira. Mana de Lourdes
Costa, com 4 anos. brasileira.

D. HELENA SEltRIClllO — Faleceu on-
tem, nesta capital, aus 35 anos de Idade,
d. helena Serrichio. casada com o sr Cac-
lano tíerrichio Dc.xa os filhos. Antonio
carloó e Clarúa Helena. A extinta, que
era filha do sr. Antonio Serrichio, ja la-
lecldo e de d Ciara Cerimele Serrichio. dei-
\a os irmãos Caetano Yolanda. Paschoal e
Osvaldo SerrUluo

O enterro realiza-se hoje. as 17 hora*
saindo o feretro da rua Teodoro Sampaio.
U86. paia o cemiter.o da Conbo.ag^o A
família pede nao sejam enviadas flores nem
corôas.

MISSAS

Cassio Carvalho Caaati — Mandada ce-
lebrara pcia lamiiia enlutada, rcaiiza-se
amanh&, as 8 horas, na igreja de Nossa
Senhora do Brasil, á avenida lirasll. missa
de 7o dia, em sufragia da alma do sau-
üoso sr Caasio Carvalho Casati. ex-funcio-
nario dos "Diários Associados", de Sao
Paulo.

Pelas vitimas da Siria

e do Libano

da Associação Uánvfieente
dc Mo aa entregou, ontem, à Comir*\o
Central PrO-Siria e Líbano u n chequo
no valor de Cr$ 150 000.00 corre<p«nden-
te a renda liquida do festival do dia 13,
realizado no E&tadio do Pacaemhu'

Homenagem da 
"Casa 

de

Portugal" à F. E. B.

No lntu'to de manifestar o vti reRoxl-

Jo pelos feltoa da F E B na Cuiopa e

pelo desfile em Lisboa do rontloicr.!" sob
o comando do coronel Mario Trava?soh.
a "Cisa de Portugal" prestará, no dm
27, uma homenagem ao referido millhr
e 4 oficialidade que Integrou o contln-

gente
As 13 horas, se efetuará um banquete,

no qual os oficiais brasileiros ser to sau-
dados pelo sr Álvaro Soares Brani*o e.
à» *'.30 horas, no Teatro Mnniflpal,
diante da bandeira condecorada p?!o
verno portURufa. havera uma lenvio «o-

Iene, presidida pelo dr Buclldes 3ou- 1

lart da Costa, cônsul de Port :íiI Fel i- |
ra na ocasião, o dr. JoBi Marques da
Cruz.

Em «eguida. »erá Inaugurado o eicio d» j
ecnferenclaa sobre o centenário do nas-

c'mento de Eca de Queiroz pe'o orof

Jcse Carlos A'jllba Nogueira cj"lraM-
co da Faculdade le Direito de í "au!o

que discorrera sobre o tema: política
de Eva de Queiroz

As solenIdades se encerrarão com be.1-
lados ttptcos portugueses estlll ;»dos.

FESTAS I)E S. DE EA TI

STA. TEREZINHA

Estão prosseçnlpdc n« b.>..

membé. as íe«tlvl'J:id."« em lou >i

S. de Fatima e Síiiita Tere/ir.i

O programa do cl 1, 27 t o s

às 19,30 horas, latlainhB di 1

çáo de Jesus e sclc.údades e u

de Cristo Rei.
No dia 28 serão encerradas ;

Será executada a tividades com a seguinte ord< m

missa "Laus Tihi Chrlste" de Cauda- A's 7 horas, mtesa e l.a <

nn. Ao nregador, Ave-Maria a 2 vozes, das «lanças prepara, a.s pela.

do padre J<*é Allevi SS. 
"Panls An- I ras do Grupo Escoar; rom

Kelicus" de Lambillotte. 
"Crlstus Vm-; Apostolado da Oraçro. tii?

cit**, a 2 vozes de Kunc A's 14,30 ho- e 'ie^K em ás

ras — Catecismo, tynt.So, e consagra- ^ 
cantada e serrr.:.i

çào a Cristo-Rei A's 19 horas — Par- 
j 

clssSo e bençáo ro;n o fc

te Recreativa — Marcha de introdução m^nto

pela orquestra — H'no ao padre diretor »«gulda haver:', iiucn 1

Discursos e ofertas de mimos —
"Satan" — Esboço dramático em um

ato, levado à cena pelo Irmftos Basti-

5Üa, artísticas pintores e Odete de Melo
"Orac on Caribe", solo — Orquestra
Comedia — Eximas de admissão. —

Surpresa. — Antes do Sol a aurora —

Poesia. — Mandiça Doce — Canto. — 
 

Surpresa e. finalizando a orquestra 
.

executa seu ultimo numero. Visita do dCSPUlbar' .

PRIMEIRA COMUNHÃO

Para a sua prlme'ra comunhão no

próxima dia 28, às 8 horas, na Igreja

de Santa Terezlnha — Bosque da Sau-

TRIOCO NA IC.KEJA Dl

mof rr

Haverá, nos dias 
'10. 

20 < 3
- rente um triduo na íirei;> ca

• Orquestra 
j ;e qUe encerrar!" n° ri;.i 1

'— 
bro, com missa 'i"e s''r i r'

i 8 1 4 heras.

l' (i v

Ari de Azevedo Franco ao

Juizo de Menores

uatu» Aw«va«.....  o desembargador cr. Ari de ^
de — o menino Nelson Marques Viana,, Prancu. a ompar.tiado <!o dr 1

filho do sr. Jorge O. Viana, doco- u'a\.-« t"

mercio desta praça, e de d. Ester Mar-, Vattva de Menores dtsta capw-al

ques Viana. O ilustre visitante, üju.a de p*

— Também fará 3 sua primeira co-! nos meios judiciar."', t i r ¦¦ <> i 
s ,

munhão no provlmo domingo, na Igrc- Quflroz

Ja de Santa Terezinha — Bosque da au; t MC percorri u tolas ai d

Saúde — o menino Roberto Cláudio. f>- .« <io Juizaao aro::!;ianii<

lho do sr. Moacir Ftevs funcionário l

Departamento do Arouivo do Estado e prote?é0 aos menores abai

de d. Nalr Machado Reys, Já falecida, dos e iníra-.ores

V I /

enrique*'

as refeições

sem prato de carne com uri

"Pad'ip 
Cabtça Branca

Pacilimo <1e preparar,

dt* alt» valor nutritivo'

Experiment®-o!

A V/ENQA EM TODOS

OS SONS EMPQ8IOS

I

Ma

f 0^1
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POLÍTICA social

» lui-i.u* ae primeira necessi-

dadr A situação criada por firça do conflito internacional, cujas

consd1" ncias desde o inicio refletiram de fôrma intensa na vida

brasileira e que, após a entrada do Brasil na guerra maior Influen-

tia passou a exercer, colocou o sr. Interventor Federal ante a ne-

cfssidudt de interfeiir com energia emprtgando todos os seus e«for-

,.os pa .1 combater o encarccimcnto dos gêneros a fim de ir ao en-

contro ilo desejo da coletividade. A luta que s. exc. então travou,

„ob intensos aplausos do povo, foi coroado de inteiro êxito. .Mobili-

lindo todos os recursos de que dispunha. Incrementando o movi-

mento 'ia Estrada de Feiro Sovocabana para o transporte de ce-

reai'- r a própria Policia para o combate ao 
"cambio 

ne?ro", o sr.

Fernando Costa deu sobejas provas de que estava disposto a ajudar

a pnpulaçao a enfrentar as agruras daqueles dias. Administrador

S(.tuiTi, político de visão, estadista acostumado a lutas dessa natu-

reza. ¦>. exc. conseguiu o seu intento, eis que em pouco tempo os

preços 
baixaram e amenizando-se a.s dificuldades da população.

Alem dos fatores decorrentes da guerra em que nos empenha-

tarnnv outros motivos ocasionaram o encarecimento dos gêneros.

Ainda ia dias, em discurso pronunciado na Bolsa de Cereais de São

Paulo, o sr. Fernando Costa teve ensejo de aludir a èsses fatores.

.Vns.i inação s. exc. se refere ao aumento da nossa população e,

prinrii-almente, 
a escassez da produção. Quando a lavoura ca'eeira

«stava no apogeu fazíamos a plantação do arroz, do milho, do fei-

j,io r outros produtos, nas leiras dos cafezais. Kssa lavoura abaste-

, >a o nosso mercado, apesar de ser pouco considerada pelos agri-

fultorrs. Ademais, cumpre notar que as dificuldades na obtenção

do* meios indispensáveis para aperfeiçoar os processos de produção

impossibilitaram » aumento desta por unidade de superfície. De-

caindo .i produção, mantendo-se, por outro lado, os velho métodos

cm ii rras cansadas, inexistindo meios para conseguir a aplicação

da tiM-rtica moderna, teríamos, como aconteceu, que enfrentai a si-

tuaçào ansustiosa que o sr. Fernando Costa combateu. Foi tendo

em vista esse problema que s. exc. fundou as Escolas Praticas de

Agricultura com o fim de preparar os nossos agricultores, de lhes

ensin.ir novos métodos de trabalho obedecendo à técnica agricota

moderna Cuidando da renovação agraria, restabelecida pela adu-

haçúo a capacidade produtiva da terra, a produção corresponderá

a' necessidades do povo e os preços estarão ao alcance de todos.

n (|iie cabe ressaltar, todavia, desse discurso do sr. Fernando

(iin(.i i a referencia ao que ele considera novos métodos de go-

mt.n <> governo é como um orção protetor, um reajustador dos

problemas economicos e sociais. Eu penso que o governo í"m a

nhricaçáo de promover a um reajustamento na vida social". E'

pori^ i (|ue a coletividade paulista não tem regateado aplausos à

obra nue s. cxc. vem realizando à frente do Executivo paulista. Com

olhos voltados para os problemas que angustiam e oprimem o

povo. o sr. Fernando Costa realiza uma política social alimente

benéfica para a população.
i nididato a governador de São Paulo, essa será a política de

t r\c, Com o intuito de executar um sadio programa de bem-

ist;;r social, o sr. Fernando Costa pode assegurar que desempenhará

com « mais alto e eficiente patriotismo, o honroso mandato que

f povi vai lhe conferir a dois de dezembro.

O problema da habitação popular 
encarado

pelo general 
Eurico Gaspar Dutra

'O 
poder publico não pode deixar de enquadra-lo co-

mo assunto d? magna importancia entre aqueles que

obictivam o engrandecimento da Nação'' — O plano

do si". João Batista Pereira, ex-diretor da Caixa Eco-

nomica Federal em São Paulo

K!'.) 21) ("Correio"> -- A iltuação

pr r;:e passam nossos milos urbanos
•:ro certas zonas rurais do país,

no t-rante ao problema habitacional,

pr".';"ou o pronunciamento do candl-

dito das forças majorltrrias a respeito

do assunto, que, alias, Já o havia fo-

ca!;.- rio em seus discursos de Belo Ho-

ir e São Paulo, bem assim em

p: mação dirigida ao trabalhador

tira ilr.ro.

Ouvido por Jornalistas o general Eu-

rico i: r Dutra detalhou o seu pon-
d" ista sobre o momentoso pro-

tlems

De íaio, este problema é, entre

t.a tr.ive e de relevante impo»tancia.

!'.< .i er resolvido, com toda a ur-

gcncia para o bem estar de nossas

da.*.."' trabalhadoras e resguardo da

pró:)'-;; rude publica, nos setores du

social. A sua solução depende

do an-pp.ro efetivo do governo, através

de ir. lidas adequadas e concernentes!

a r i .arão do desiderato oue é co-

m: ... Estado e aos particulares. A

hab.'a p,:ra o povo é hoje, em todo

o ir r.jo civ ilizado, um problema dc

c i. . ia .ocial que, pelas carateristi-

úí tinalidade educativa se tor-

r.ou : :.i(leiramente asslstencial."

O '" >11K R PUBLICO NAO PODE

PUXAR Dl. ENCARA-LO

COM ATENÇÃO

"O 
pofler publico — continuou —

ni: pi.L úei.-.ar de enquadrá-lo comr.

p:o;,< r.ia de magna importancia entre

a',u-:-'s que objetivam o en3»'ardeci-
a.u-.t. ila nação, o aprimoramento das

vlrtutíe» í.ncas e morais da raça. bem

»sf;ir, o enriquecimento da economia
sob st tr.uliíplos aspectos. Habitando

lugares impróprios e lnfétos.

wi < !)'"cs exíguos e assim vivendo em

prorr: :idade, perde o homem nâo *ó

o sen Tirnto de família, o erffmulo

pari o trabalho, como a saúde do cor-

yj e í-m vez de ser fator ecrnomlcu

representará para o Estado
~. ¦ ntís aumentando a leglío de In-

lidos p enfermos de toda a espécie
:r as "Uipstlras referentes a m'"'"

<• :r.! rt mios humanos r.os dão

COMO RESOLVER O PROBLEMA

Mas, general, como resolver o pro-
blema, se tantas sugestões t5m sido

feitas e nada, ou quase nada de prá-
tico se realizou ainda, entre nos, para
debelar essa situação?

"Os estudiosos da mateda vêm

debatendo, ultimamente, a t±ze da
"casa-própria" com louvável iiwistcn-

cia. Já temos legislado sobre o caso.

Legislação incipiente, é verdade, m

de certo modo inspirada nos propó-
sitos de uma solução para determina-

dos ângulos do problema. Nos governos

dos saudosos marechal Hermes üa Pon-

seca e dr. Epitácio Pessoa teve, entre

nós, inicio a ação governamental para

a construção de cases economicas. Ul-

timamente, no governo benemerito do

presidente Getulio Vargas, quando mi-

nistro do Trabalho o dr.. Atarnenon

Magalhães ampliou nossa legiMação so-

ciai, para as construções de cosas des-

finadas a determinadas categorias so-

ciais, através das cai::as prediais. Como

interventor federal em Pernambuco, o

dr. Agamenon Magalhães enfrentou o

problema com a Cruzada Social Con-

tra o Mocambo, combatendo a miséria

da habitação do povo e demou trandi

as poss<blÍidades das medidas de go-

verno conjugada» com os auxílios (li

particulares e empresas, realizando

nesse sentido obra admiravel Porem

o aspecto do problema, y.'e precisa se.

atacado sem demora, é o ua rociai*-

zaçâo ampla de recursos e meios par <

o financiamento de construçGes que

tornem a 
"casa-proprla", tan o quan-

to possível, aquiescivel a todo o indivi-

duo que a deseja e possa adquirir com

a economia sistematlea.

Ainda há bem pouco temro tive o

prazer de ouvir um estudioso de eco-

nomia social e conhecedor preun&J

deste problema, o dr. João Bau^W Pe-

reira de São Paulo, com mc

avistei e palestrei longamente r.ibre o

assunto."

ESCOÇO DE CM PLANO DO DR.

JOÃO II \TISTA PEREIRA

Os Jornais desta capital e de São

Puulo registraram uma entre i -'a d'

dr. João Batista Pereira, divisando o

e.sbôco de um plano que teria apre-

sentado a v. exc., aliás bem interes-

sante.
 "Sim. Pedi ao dr. João Batista

olipan

rmífugo

apriado

as crianças

.1
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Entre as idades de 25 e 70 anos, passamos 15

anos dormindo. Mas que sabemos, de fato, sôbre

o assunto? Quando é que dormimos nosso sono

mais reparador? Dormir do lauu esqueidu Ide.

mal ao coração? O colchão deve ser duro ou

macio? A falta de sono pode causar doenças

sérias? As respostas a estas e muitas outras per-

guntas sôbre o sono acham-se todas no novo

número de Seleções.

Leia 
"Que 

sabe você a respeito do

sono?", página 19.
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"SfMPBl ENCONTRO ISTUU-
10 e Inspiração nos artigesde
Selrçõts", dil a Sra. aviaria
Mr.ríins, esposa do Embalxa-

dor do nrasil em Washington. "Permi-

teir.-ríf» perceber que os homens e as
n u 1'ercs em todo o mundo prosseguem
n.i .rua busca de uma solução para os ír.ui-
tos prohk-mas que nos tocam a todos".

"SElEÇÔESOFCRECí descrições
estimulantes de vários ca-n-

pos de atividade em diverr js

países", afirma J. Sig rid Eds-
trom, rx-prestdei te da A-sociaçãi Co-
mercial Internacional, na Suécia. "Ê lnefr»
timável o seu valor como elo no trabalho

que leva a uma compreensão interna-
clonal m: ls estrtlta".

"NA TAREFA FSSENCIAl da

manter os povos de muito!

países informados sobre os

outros",diz J B. Priestley, co-

n:.eci o escritor e dramaturgo inglês,
",S"teçò s ocupa um lugar excepcional-

mente a.to".

"NÀO HAVERÁ PAI a menos

que os povos de tôdas as na-

u çõei se conheçam e compre-
/ endam uns aos outros", diz

Moharned llussein li ikal Pachá, ex-mi-

nistro da Educação d) Egito. "S^leçõ s

presta e plêndido serviço a essa c usa,

pois estimula tal compreensão e colabora

para que ela se torne realidade".
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Agente* em Aão Puulo: PKLLKiltlNI \ 1.V SEI.VA — Viui/ulo Santa IJnjêma, ?81

llrp. Geral nu brasil: FERNANDO CI1INtGLI V — Itun du Rutário, 55 A — 2.' andar — Rio de Janeiro
, w. r.

( só a niiTiidia do trabalhador (*1 cl-

datíc mas iKUiilmente a ao ' . oalha-

dor do campo Para a habltac;o rural

devem ser ouioraadai as meínuis con

di(,óes e conccilldos idênticos íavores

es tabele idos para a aquisição da 
"ca-

sa-propria". Aquela, a habitação rn-

ral, *té um limite de área de -J ou 30

alqueire:, dever;; gozar de taxa dc Ju-

res menor, até 4% ao ano no r*i ximo.

podendo o prazo ir até 5 ano«. R' sa-

bldo que a pequena propriedade agrl-í

cola, bem distribuída e assistida de or-'

gãos ticiiico.s e científicos da irnderna

agricultura, valoriza o homem e radi-

c;'.-o á terra, estimula a producí. 
• a«rl-

cola e a criação animal, fau-iece o
 "Sim reai ao ur. juau *- - ^— , ¦

Ptreira que o divulgasse, pois, a mej abastecimento das populações dos cen
pereira que iirhanni p znnas industriais, e de
ver. o mesmo consultava a atualidade

brasileira e apresentava unia efjuaçac

digna de exame e aceitável. ,

 Então v. exc., eleito presidente da

Republica, apoiará as medidas lera-

fadas no plano em apreço?
"Pessoalmente darei todo o meu

apoio. Como sabe, vamos para a rede-

íi-.ocratlzaçfto do país, e ao C tn?resso

ci.mpetirá legislar sobre o assunto. A

criaçio de um orgào espcc.flcn pari

tros urbanos e zonas industriais, e de-

senvolve, ao mesmo tempo 1 iquezas

n:ultiplr? que beneficiam a eccnomia

nacional."

A CHAVE DO PROBIFMA

E. concluindo:

"Para terminar, devo dizer que a

chave do problema está, sem duvida,

na aplicação rigorosa das dls»onlbtll-

servin^d^hablt^^ íwpular e! dadeis referentes aos proventos .1, eco
tXlO O SerViCO |.m. nnnnb-r rias trihut.ACÓes <ÍP Dre

Mf #11 r
itnhun
in» fie

- a m* II IO qu« nio rontem

iub incla tóxica, Ifito i

. k fiais, SOU AN * o vrr-

«niiu^o perfrlt >mente tolerado por

tolas a» criança-, nâo só no combate

conira os vermes, como principal-
m?mr, contra a solitária. ?»OI IP

'or. em cviritn df pevldea df ab6-

ftor.i cientificamente preparado •

momo nos casos extremo* de fra-

pode ser aplicado sem o menor

'Meto líf ao sru filhlnho, SOLIPA^
— • vermifligo realmente Inofensivo

a qualquer orfani*mo.

fHin

aVmlnlstração predial, como fcl lem-

brado e que poderá denominar-se Cal-

a NwUal de Habitação, permi; ra a

,„,bilizaçào de recursos para o finan-

lamento e construção iniciais ue .

10 000 habitações de tipo popular e

•isto médio de Cr.< 50 000.00 por urt-

^di-, inclusive o tencro. Os empres-

mos para sua aquisição deverão ser

i prazo «té 20 anos e Juro» nr-iximm,

f'e 6% ao ano, com pagamentos feitos

mensalmente. pela Tabela Pr<ce. in-

r-luindo-se nas prestações os

hipotecários de vida e invalidez A casa

>s^m adquirida devirá gozar le pro-

'(>cão da lei. como bem de faml. a nà"

Sendo ser alienada nem dc n^o

' algum gravada a não ser em casos

!Pr^t£bKe?'citação nio

nomla popular, das tributações de pre
videncia social, dos depósitos I.-gals e

compulsórios referentes aos serviços de

empresas de utilidade publica i com-

panVilas de capitalização, das taxas

criadas para esse fhn e dotações le eco-

nomia estatal consignadas em verbas

votadas pela União, os Qstados e muni-

cipios, recursos esses que, somados às

Inversões de capitais particulares com

juros minlmos assegurados pel:- Esta-

do, possibilitarão a criação da Caixa

Nacional de Habitação. Esta como a
"Federal House Adminlstratinr", dos

Estados Unidos, será o orgão central

e poderoso desse serviço, em ccl ibora-

ção direta com as caixas estaduais de

habitação. Cada Estado podert ter sua

caixa de habitação e os mur.i/Ipios,

junto às prefeituras, secções d;i.« cai-

xas estaduais.

A magnitude do problema na re-

crnstruçào do mundo de após guerra,

pode, desde logo, ser evidenciada pela

recente mensagem do president* Tru-

man, solicitando ao Congresso dj seu

pais, a prorrogação da 2 a lei de pode-

tes de guerra, em que fez sentir aos

representantes do povo americano a

necessidade de, nos proximos 10 anos

sere construídas nos Estados Unidos

ei tre um milhão a um milhfto • meio

de casas por ano, sendo invertidos nes-

se programa social e economlco de sei'

a sete mil milhões de dólares anual-

mente, ou seja, em nossa moeda, de 12

a 14 bilhões de cruzeiros por ano

Por al se vê que um plano inicial,

para nós de 5 bilhões de cruzeiros, ou

seja para a construção de 100 000 ha-

bitações populares, parecendo vultosf-

não deve causar admiração a quem

aii*r que seja. Precisaremos fazer mui

co mais para atender às necessidades

do momento."

Comemorado ontem o 19.°

aniversário da Guarda-

Civil

A direção da Guarda Civil de Sâo

Píui i i.mnüa o 19 c anlvcrsario da

fundação da corporação, realizou, ante-

ontem, diversas solcr^dades em sua sé-

de central, k alame.'h Barão de Limei-

ra, as quais contaram com a presença

de altas autoridades entre as quais re-

presentante do tntc-.entor federal, cap

VÍSIIA 00 SECRETARIO DA SEGURANÇA AO OEPARTA-

MENTO DE INVESTIGAÇÕES

sifleações, Furtos, Costumes, Jogos.

Capturas. Roubos e Segurança Pes-

soai, bem como o gabinete da « hefla,

o Serviço de Identificaçí.o e as í-ecçôcs

burocráticas. S exc. examinou o an-

damento dos serviços e mostrou-se bem

impressionado com tudo o que ifte fo!

BONS NE00CI0S IMOBILIÁRIOS!

Leiam aos domingos no CORREIO PAULISTANO , as me

lhores ofertas das principais organizações especializadas.

Acompanhado do chefe de seu gabl-

nete, delegado auxiliar dr. Augusto

Gonzaga, o dr. Pedro de Oliv* ira Ri

beiro Sobrinho, secretário da Segu-

rança Publica, esteve ontem, a tarde

no Departamento de Investigações, sen-,

do recebido pelo respectivo dlr.Hor. dc- |

presentante do interventor federal, cap. legado auxiliar dr. Carvalho Franco dado"mta^"cotn

José Lopes da Silva; secretario da Se- o titular da Segurança Publica teve 
gffijg.,.,.. de lns^õet| raz.-kJ por.

gurança Publica; di. Pedro de Oliveira ¦ 
ensej0 de percorrer todas as suas de- 

determinou as providencias neces-
Ribeiro Sobrinho cap. Stuky de Alen-; 

ndenclas destacando-se as delega j sarias à solução imediata dessa ano-

castro, representante do comandante da p., maita
2 .a Região Militar: fe.-cel. José da'cias especializadas de Vadlagcm. Fal I malla.

Silva, tepresentante do comandante daí

Força Policial; mons. José Maria Mon-¦

feiro, representante rio arcebispo metro-1

poUtano; Hugo Agrípino, diretor da

Radio Patrulha- Carvalho Franco, dl-j

retor do Departamento ae Investigações i

e numerosas outras pevoas.

Depois do hastearr.ento da bandeira

nacional e da leitura da ordem do dia, 1

realizou-se a missa campal, que foi 
|

oficiada pelo capelão da Guarda Civil |

padre Arlovaldo Lcif de OUveira. A

seguir, realizou-se a entrega das fia- j
mulas aos guardas clvie que fizeram

parte da P. E B como membros in-

tegrantes da PoUcii Mll'tar tendo fel- •

to uso da palavra c dr Catta Preta,

diretor da corporaiío. e o dr. Pedro

de OUveira Ribeiro Sobrinho, secreta-

rio da Segurança Publica

En cerrando as soli*nldades. o titular

da Segurança Puh"ca acompanhaao

do diretor da Guarda Civil, passou emi

revista a tropa, formada ao lonjo da

alameda Barão ae Limeira, depois do,

que foi realizado o deííúe de toda a

corporação.
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CORREIO PAULISTANO Terça-feira, 23 de Outubro de 1915

Celso Pinheiro 
Doria, do Paulistano,

triunfou na 
prova 

do decatlo, com recorde brasileiro
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E<fl> 
.OER.i*E>|,-i-;

Empolgou sobremodo a disputa da 
proa 

do decatlo individoa

nr^t fi/\ i\/\n i v*«n#\ra ^. _________

0 Ccriniians assinalou nítida vitoria sobre a Portuguesa, de Ribeirão Prelo

A PARTIDA NAO SATISFEZ EM VIRTUDE DA FRACA RESISTEM l\ Do

CONJUNTO LOCAL — 6 A 1 O ESCORE

Os quadros foram rn seriirr,..

CORINTIANS _ Bino An ,vi;J .

CELSO PINHEIRO DORIA SE IMPOZ COM

MAGNÍFICA A ATUAÇAO DE JOSE' BENTO

FIRMESA NA SEGUNDA PARTE DO PROGRAMA -

DE ASSIS JÚNIOR — A CONDUTA DOS DEMAIS ES-

PECIALISTAS — OUTRAS NOTAS A RESPEITO
A disputa do decatlo Individual foi,

indiscutivelmente, a fase mal* lnte-,
ressante do Campeonato Estadual de Plp'o A sua conduta foi lrrepreensl-1 Foi. Indiscutivelmente, fruto da
Atletismo de 1945. Assistimos a com-1 em todas as prova* do conjunto, competição, o surpreendente resultado

petição dc um punhado de eipscla- | 
tendo cm alfumaa especialidades posto obtido pelo consagrado decatléta sul-

listai, destacando-se, entre eles, os em evidencia as suas excepcionais americano. Nâo tivesse ele um Bento

unfo na qualidade de recordista na
clonal do decatlo.

E' precl.so. pois, seguir a trilha lni-
ciada por Celso Dorla e pelos seus
brilhantes companheiros das duas
jornadas dc destaque do atletismo ban-

RIBEIRÃO PRETO, 21 (ASA- [ No tompo complementar os locais
PRESS i — Partida bastante fraca foi reiniciaram a peleja demonstrando
a disputada na tarde de hoje entre o 

j 
vontade de reagir e chegaram mesmo

Corintians Paulista, vlce-campe.io de a marcar seu unlco tento, porem, no-
S«jo Paulo e a Portuguesa de Esportes1 vãmente o Corlntlans se impoz assi-
desta cidade. O quadro local não foi
capaz de oferecer resistencla ao forte

esquadrão da Paullccia b.Tjueando poli
contagem de d a 1 Na primeira fase
depois de assinalar 3 tentos, os .ilvi-
nejros desinteressar im-s" pela peleia
passando a atuar ron menor entu-

Aldo (Rubínai Helk

slasmo.

Brar.rt o • <
xo; Cláudio <Jeronlmo) ^íilant

, J , . . _ .r. . . , vlllo, Eduardlnho tTinoi »
nalando mais 3 goals. Os tentos fo- n„DT.,„,,„. „
ram marcados por Cláudio aos 2 mi-i 

"ORTuGUESA 
DF* ESPO.

nutos; Servilio aos 12 e Alelxo aos 22, Aesta: Fué e Cornar., *. •, o
na primeira fase. No tempo comple- : Diogenes e Fumlnho Qutn
mentar Bertaml marcou aos 10 mlnu- K„„„ . n i
tos para os locais e Mllanl aos 24; I 

Bertonl' Neg0 e Rubt'"^ ^ '

Fumlnho contra nos 27 e Servilio aos I Dirigiu o príllo o arbitre. Jçr?» ...

I 32 completaram o 
" 
placard". | guel. A renda foi de 4.5 niil -.MZ^Lr»
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quatro partidas 

disputadas no torneio dos campeões

PALMEIRAS, AÇUCENA,

Teve inicio sábado, com um unlco
Jogo, e pro!£e;niiu anteontrm com t
realização de mais trrs partidas, o
Torneio dos campi õp,; cio Departa-
mento Amador.

AMADORES DO PALMEIRAS i \
S. CRISTOVAO, 1

No campo da rua Javarl. os Ama-
dores do Palmeiras derrotaram o S
Cristov i o, por 4 » 1

C.- cauipefcs respi. tive.', rias Divisões
Extra e Frinclpal efetuaram um bom
prelio, digno da numerosa assijtencia
presente Os tento» foram obtidos por
Gonçalves I. Gonçalves II 2 e Toschl
I, para o vencedor e por Vicente, pa-
ra o vencido O tte. Augusto Ramos
arbitrou muito bem a partida. Na
preliminar o S. Cristovão (aspirantes)
empatou por 3 a 3, com o Unido
Silva Teles.

AÇUCENA 1 x RAE 0

No campo do Palmeiras, defronta-
ram-se os quadros do Açucena e do
RAE, campeões da Pr imeira. Divisão e
da Divisfto dos Funcionários públicos
cm disputa do Torneio de Campeões.

O embate foi dos mais interíssan-
t^s c terminou com a vitoria do Açu- I
cena por 1 tento a zero. tento consig- j
n.ido por Walter. aos três minutos da
primeira fase, rebatendo de cabeça um
tiro direto cobrado por Romeu.

O Açuccna perdeu ainda uma pena
mavima, por ter o seu atacante Ho-
rreu atirado 'cr;'

O prelio decorreu num ambiente
de disciplina e ordem, 'endo todavia
a ar'ii!rat;em indecka do juiz Valde-
mar Lacerda.

A renda foi de 840 cruzeiros.

VILA ESPERANÇA E SAMS,

1'NIAO VILA ESPERANÇA 3 i

BECABO

No campo do Ipiranga defronta-
rnm-.w na tarde de anteontem em

prosseguimento ao Torneio dos Cam-

peões Amadores da capital, o Uniáo
Vila Esoerunça, campeão da Divisão
Varzeana e o Rccabo, campeio da
Lecl.

A partida foi das mais renhidas,
apresentando movimentação de prin-
ciplo a fim, saindo vencedora a equl-

pe do Campeão Varzeano pela conta-

gem de 3 tentos a 2, após o primeiro
tempe ter terminado com dois tentos
para cada conjunto.

Os tentos foram marcados: OU e
Furnicell, para o Recabo, Paulo (con-

OS VENCEDORES

e Pascoai pari j vila

• * Lu? f

trai Milton

peranca.

O Jute Vicente de p*
otlma atuaç.o.

SAMS 6 i BANCO V\r lu>AI 0r.
COMERCIO #

O campeio da ACEA o Sams p
C., defrontou-se com o Banct \1C|C
nal do Comercio, carr.t
rios na tarde de òabad

A vitoria Tiube io
ACEA, por 6 tentos a 0
monstra a sua franca super
embate, marcando três
da fase.

O sr. 'Vgnclo Leoncrdi ; . r >
« teve atuação sati fator

iptSo

oue
••cie nc
~ 

4-

DilaM viloria Vasco siiíe o Boo

O Jider do certame carioca derrotou o rabeira

a 0...

- - - - AS 
jiüiuriras ciasnmca

d uai. Celso Pinheiro Doria, com a *ua conquista,, melhorou o recorde brasileiro da prova
consagrados campeões CeLsc Pinheiro 

[ 
cualidadec a despeito de nâo regls-

Doria e José Bento de As'ls Júnior, 1 irar nenhuma "performance" 
notave.l

duas grandes revelações do atletismo
nacional nestes últimos dez anos.

O concurso de Brn'o de Assis cons-
tltulu, d>sdr> o inicio um motivo de
iuriosidade para os afeiçoados do es- i

porte-bose, conhecedores corm são das i
suas excepcionais possibilidades e das I

suas magníficas marca3 em algumas

provas do conjunto do decatlo pois, l
em três delas e recordista nacional !
Na verdade a sua participação deu j
outro cunho a disputa do decatlo, {
obri?ar.do Doria a se conduzir mm
maior desprendimento e conseqüente-
mente. f8cul'r>ndo-lhe & oportunidade
de melhorar marca brasileira que ;a
'he pertenrta

A tarde decisiva do decatlo Já
transcorreu favoravel ao decatleta do
Paulistano, Celso Pinheiro Dorla. oca-
siào em que o grande especialista teve
oportunidade de consignar um punha-
do de resultados técnicos altamente
expressivos, entre eles, o da prova de
arremesso do disco, "performance" 

de
ha multo n:\o obtida pelos que se de-
dlcam exclusivamente 4 prova sim-
bolo.

Com o seu brilhante feito de do-1
minro Celso conseguiu melhorar

l de Assi* ao seu lado duvidamos que
I tivesse chegado a totalizar a soma ' ue,
j lhe concedeu mais um expressivo trl-

delrante, para que possamos atingir a
posição desejada vno cenário do es-
porte-base continental

LIVROS GALANTES

I Estampas nu s artísticos t outras

i raridades. Peça lista à Livraria OU-

| 
veira-Mentí. Caixa Postal, 1353 —

I Rio de Janeiro.

pur 9
RIO, íl (ASAPRESS) — Brilhante

e indiscutível vitoria colheu o Vasco
na tarde de hoje passr.ndo galharda-
mente pelo Bonsucesso. Sem encontrar
resi5tenda por parte do seu adversa-
rio, conseguiu o ponteiro vencer o ar-
quelro contrário por nada menos de 9
vezes. No primeiro tempo Isaias abriu
a contagem aos 27 minutos, tendo Ade-
mlr aos 36, Lelé aos 42 e Chico aos 44,
marcado os tentos do Vmco na fase
inicial, que terminou com a cantagem
de 4 a 0 pró cruzmaltinos. No segundo
tempo Beracochela aos 31, Ademir aos
28, Isaias aos 40, Lelé aos 43 e Jalr
aos 44 minutos elevaram o marcador
para 9 a 0.

Anito, aos 15 minutos da fase com

Ademir Lelé, Isaias, Jar e C-.xc.
BONSUCESSO — Braullo Lilico»

Laeiclo; OUciilo. Pc-de-Vaisi i
Sobral, BuchelU, Anito, N- rlnc • ^1.
nha.

A renda alcançou Cr< ? X

Êxito do Cruzeiro Jui?

de Fóra

JUIZ DE FORA, 21 A 'Dress -
Jogando nesta cidade o r-< x- je
Belo Horizonte, conseguiu *

Tupi pela contagem de 2 ; ;

O Cruzeiro tm.-o:-se pela < 1
. ,  —~ wm- 1 U»or classe. Renda Cri 20 w ,ic

plementar foi expulso por indisciplina, I Wlller Costa. O Cruzeiro es'-.- - a dtendo agido bem o sr Angellno Me- que de desistir do Jogo por -ii - ;f-
o"*. Juiz da peleja. Os quadros fo- Tupi aceitado o Juu carioca í c t de™VA«rn . 

Sousa, 
que viera t. esta e?pec!.\mrn>

Rodrigues; Augusto e Ra-1 para arbitrar o encontro
Beracochéa, Dl e Argemlro; a partida foi cheia de li. 'ectes,

Ampla vitoria do 1 ietê no certame aquatico 
de deminso

O rnnnrTI4MC rn\!fIMITi innrwurrruTnA vnrm.nm O
0 CORIMÍANS CONTINUA APRESENTANDO NOVIDADES AO ESPORTE AQUATICO DE NOSSA TERRA — 

B0N* RFSLiTADOS 

FORAM REGISTRADOS NA TARDE DE DOMINGO - 
VARIAS

A nataçào bandeirante, viveu na tar
de ce domingo mais uma das suas cta-
pas brilhantes, com a realização de
mais um con -urro dedicado às cate-1 ?Ubllme do que

_  — o re
corde brasileiro do decatlo. contlnuan- mais um concurso dedicado às cate-1 5ubllme 

do 1u® »e vem realizanio no quer nas esferas da entidade maxiin
[do assim a sua brilhante campanha , -orlas 

Infantis e JuvenU. de ambos os í tfrrf no «la nataçío paulista. Presen-' do nosso Estado 
CI - ua3e maxitaa

|no cenário atlético continental, onde 1 sexos, prosseguiu !o atsim a notável ciamos o desfile empolgante d.i juwn- A equipa do Tietê ctra mn-iiin vm
,póde ser considerado como uma das campanha construtiva que de ha muito 5? 

ban1elrante ^ 
^no 

da na'a- Impressionando sobremodo nestes uítl-maiores figuras. N&o esperavamos que oporá nos círculos esportivos tío n,™ í f5°' 
uma promessa risonha de um fu-'

No prlmf iro pt>riodo do decatlo Ben- : Doria conseguisse resultado tSo expres- . Esta:b. através do Drenam Inlnternm i 
0 bem Proxlmo-

to de Assis J tnior se destacou por sivo, embora tivessemos apontado o I to de varias gerações da aniiattea ná" 
c°nMnua assim a produzir em «ran-

algumas centenas de pontos, clrcuns-| atleta do 
"Glorioso" 

como vencedor : clonal. j de ««"»!« o celeiro da nataçio pau-
tancln que serviu para aumentar o ln- ido importante certame, de vez que a o* vim* ¦- .... , 

,lsta' ?ra"as ao esforço empreçado por
teresse que os adeptos do atletismo sua forma técnica presentemente nio : timos na Urde de dominó 

qUe ha lon?°3 anos vêm orlen-
dispensaram a prova do atleta com-1 é das melhores. fica otólM ?.JJf ^ í?n 

0 criteriosamente as atlvilaJes
 

,nca písclna tieteana foi urna mostra | desenvolvidas, quer no seio dos clu>f.

Joaqaira Gonçalves da Silva venceu o 
«sleeple-ciiase»

4 / ' D % D f \ t ' O / lltT % I ' 1 f / \ * a »» ¦« /-* « * ....  . _
AGRADOU SOBLiEMODO

VENCEU A EQUIPE DO
Encerrando as provas do 

"Torneio

Eficiência", foi realizada na tarde
de domingo na praça de esportes do |

, no Canindé, a prova, 
"travessando

A PROVA REALIZADA DOMINGO NO CANINDE' — COLETIVAMENTE
S. PAULO — COUBE AO IPIRANGA A CLASSIFICAÇAO SECUNDARIA

— OS RESULTADOS OBTIDOS
do nosso esporte-base. presentemente | Paulo F. C . 10'20"5: 2o. Sebastião

resta; 11.o, Romeu Gambertnl, Nltro

_ Química, 
12.0, Osmar Ferreira, Ipl-

Sâo Paulo f. c., no Canindé, a prova, 
"travessando uma fase de restaura- Alves MonteirofÊáo 

"paulo 
prua"~'l!fl I ranga: 13.o, Florlano Cordeiro, S5o

"steeple-chase", 
que ha muitos anos Cão, em busca de melhores resulte.dob 

! 
10'40"2 3 o. Paulo Sebastião Corin 

Paulo: ,4°' Benedito Nascimento
nfio vinha ;.Liido realizada entre nó<, | técnicos, pois, neste particular ainda tlans. 4 o. Jo5o Mario Stochier Idí- 

' Iplran^a: 15 o, Jofto Oer/asto dos An-
• despeito de ter lealizado resultados temos multo a realizar. A quantidade' rangá. 5 o José Bereer Corlntlans" 

J09, Ip-ran8a' 16-°- Clcvis da Silva,
•urpreendentes em tempos idos, quun-1 Pareco estar conquistada, agora resta 6 . ,,„ni] 1 Sâo Paulo. 17.0, Benedito A Silva,
do o atletismo entre nós começava a j 

aPurar a qualidade, sem o que nada I >¦'.J. T Citrln-j S6o Paulo; 18.o, Vener Magdalena.
palmilhar as primeiras Jornadas. ! val^ * campanha encetada e que já se r V» 

na J?ías- 
I Floresta; 19.o, Alberto Plovesan, Co-

A interessante prova foi instituída transformou numa sublime realidade.! o 5 
r 

- 
E 1 

rintlans; 20 o, Luiz Maciel Penha:

pelo S. Paulo F C. e Incluída pela j Depois de quatorze anos de Interru- ! Eáo Paulo-' lo'o" Cfevfldo Simln^1 
21 °* Jos/é^r!odrl^le5 Santos, Fio-

Federação Paulista de Atletismo entre 1 pçáo voltamos a realizar um sugestivo ' 
Simln, Fio- (Continua na H * 

página).
fkX OI IP fiininm rir* " TAmaíA Pfio(.in r. . _ __A_  ~~ 1 —• as que figuram no "Torneio 

Eflclen
cia" e II Campeonato Paulista de
Pedestrianismo, dois certames que no
ano em curso alcançaram esplendidos
resultados, graças aos esforços duque-
les que se encontram à frente dos
destinos do nosso atletismo.

Setenta e três atletas foram classl-!
ficados na tarde de domingo na pista j Classificaram no "steeple-chase

do Canindé. um flagrante sobremodo 1 domingo os seguintes atletas
expressivo do grau de desenvolvimento l.o Joaquim Gonçalves ds Silva S

certame, acontecimento este que de-
verá se multiplicar, no sentido de
melhor aparelhar a nossa mocldade
esportiva, criando ambiente que me-
lhor se adapte às necessidades do
atletismo brasileiro.

mos tempos, mais uma ves empolgou
os Inúmeros admiradores da nata.ão,
porque fm todas as categorias do s»-u
magnífico conjunto po«"!e apresentar
elemento» de extraordinárias po-siol-
lldades, tojos.eles em condições físi-
cas e técnicas altamente recomenda-
veis

No conjunto do Corintians também
destacamos elementos de grandes pos-
slbilidade. E' o produto de um tra,-
balho exaustivo desenvolvido nas mar-
gens do Tletô, naquele velho recanto
t!o Parque São Jorge, outro recanto do
solo bandeirante onle o esporte tein
forjado varias gerações de brasileiros
cas mais variadas camadíü da nossa
população.

Merece também partieniar aprecia-
ção a conduta dos nadadores de San-
tos, agora reunidos sob a uarrieira ca
Liga Snntlsta de Esportes Aquatlcus.

: E' um conlunto que traduz o poderio
1 da natação na cidade praiana, outro
Tande núcleo que poderá alimentar a
representação dc São Paulo, de molde
a capacita-lo áa futuras competições
nacionais.

As vinte e cinco provas que consrl-
tuiram o extenso programa apre.sen-
taram o.s seguintes resultados;

100 metros — Nado livre —
rantes:

Wladmlr Oenari, Corlntlans, 1-13
e 2 dec ..

Aspl-

Saulo Ferraz Campos TCè 
« 4 dec i.c
50 metros — nade de *n •?< — p>.

tlzes:
Álvaro Stocco. Tlet* S2"'>
Milton Massonl, Tietê 4 > . ;;

(Contlnoa na 14* ,-lm .

8JSEH BOS FATOS ESPORTIVOS

OS CLASSIFICADOS

de

O S.P.R. triunfou com íõcilidâde em Botucatu

Agindo com destaque, o rubro-anil conseguiu derrotar a A. A. Ferroviaria 
#por

o a I Boa a disciplina reinante durante o desenrolar do embate  Passarinho

(2), Sá, Fidel, Vicente e Tideu os marcadores

os QCADROS

NOTAS CARIOCAS

MO, 22. 1 nelo, sagrancio-se campeão do atletis-
A próxima rodada do campeonato 1 mo carioca pela quarta rez. O clube~ 

cruzmaltino venceu todas as provas demetropolitano compõe-se dos seguin-
tes Jogos: Flamengo vs. Botafogo, na
Gavea; America vs. Vasco, em S .o Ja-
nuario; Madureira vs. Fluminense, em
Conselheiro Galvâo; Canto do Rio vs.
Sâo Crlstovão, em Calo Martins; •

Bonsucesso vs. Bangu'. em Teixeira
de Castro.

 Com os resultados dos jogos
da ultima rodada, a situarão dos clu-
bes locais no campeonato de futebol,

por pontos pedidos, é a seguinte;
Lugar

1.0 Vasco  3
o Flamengo e Botafogo .. 6
o Amt ricu  9

4.0 Fluminense  12
& o Si.o Cristóvão e Çanto do

Rio  1*
«o Banni  19

7.0 Madureira  24

S.o Bonsucesso 26

que participou, alcançando os 10 prl- TT... „
metros lugares. Oeraldo de Oliveira, I superioridade no p-mudo
que se transferiu do Sâo Paulo

Vasco, assinalou

Como parte dos festejos comemora-
tlvos di lnauguraçio do estádio " 

Acrl-
sio Paes Cruz", pelejaram anteontem l ^ organlaçío das duas turmas obe-
em Botucatu", os quadro* do 8. p.' deceu a ordem seguinte:
R desta capital e da A. A Ferrovia- S. P. R.. — Ivo; Moaclr I e De-
m daquela cidade. Agindo de forma | dáo; Moaclr II. Celeste e Inglãs Sá

' °,conjunto vlwt*nte logrou 
| 
PeeUna, Fídel. Passarinho e Vicente,impor o revés ao seu contendor por I

uma contagem que bem espelha a

A. A. FERROVIA RIA — Miguel
Alemlo e Laluna; Venus, Pregulnho è
Jonar; Varner, Tldeu. Buneo, Corren-
te e Barra Grande. Foi Juiz da peleja
o arbitro aa F P F sr Amaral 80-
brinho que logrou um excelente desem-
penho.

sua 
;elra, 1 superioridade no r-mudo. Cinco ten- [ x-v —»

Hoca 
j 

avançado " 
ferTovi^o "'°neMa "^trtWa 

i OuSTclPlí foí O VCÍICCJOT dâ Iut3s ío. I que. no concernente à di*rinim« u

de anteontem em Campinas

o Vasco, assinalou o recorde carioca
de salto triplo, com 14 metros e «0.

Geraldo Luz foi campeio dos 100,
-00 , 400 metros rasos e do revesamen-
to 3X100 e 4x400.

A contagem final foi a seguinte:
Vasco da Gama 333 pontos, Fluml-
nense 132 pontos. Flamengo 55 pon-
tos, Sâo Crlstovào 28 pontos e Bota-
fogo 8 pontos.

 Encerrou-se on'cm o campeo-
nato m"tropo!it;ino dc vela, tendo
\ encido os veleiros do Guanabara no
oertame por equipes, com 41,25 pon-
tos.

 Gentil Cardoso foi contratado
1 pelo Fluminense, pnr 14 meses com
luvras ae 25 000 ciuzeu-os t 2 500 de

 Realizou-se ontem a segunda , ordenado mensal

parta do uampeonato de atletismo pro- 1 Gentil Cardoso tomart posse ama-

movido pela Federação Metropolitana 1 nhà pela manhã, por ocasião do ln-
At O Vítrc 

• enceu o tor- 1 vldin: dos trlcolorea.

que. no concernente â disciplina, a to-
dos satlsfes. Quer vencidos, quer ven-
cedores, jamau praticaram um gesto
que viesse empanar o brilho da pele-
Ja. prestando os virte t dois elemen-
tos em campo a máxima atenÇio aos
ditames do cr.valhelrlsmo. A vitoria dos
visitantes foi juita o merecida. Em to-
dos os momentos do embate seu "on-

ze" mostrou-se ma'i uniforme e rea-
lizador e a sua superioridade territo-
rlal foi traduzida com a seguida mar-
cação de pontos, que atingiu a caaa
dos cinco.

OS PONTOS

Os tentos do 8 P. K foram con-

C Corintians sobrepujado por 2 a 1 no certame

da cidade — Varias

CAMPINAS, 21 'Asapress) — Pros-
seguiu, hoje. o campeonato eampinei-
ro, defrontando-se, no carr.pa do pri-
melro. as equipes do Guarani e do
Corlntlans.

O Jogo decorreu equilibrado, term!-
nando a primeira fase sem abertura
de contagem. Aos 31 minutos do pri-
melro periodo. Oucrrlnha marcou o

V"! Primeiro e unlco ponto do Corintians.

nho ?r? £* Passarl-; Quatro minutos depois, o JuU assina-

Tirieii v,(*nte. 
cabendo a lou um penal contra os corlntlanos

P01"0 ** íer-1 Cobrou-o Zuza. Foi, porém, ten-
1 do chutado a bola tora. Entretanto,

. iob pretexto de que o goleiro corin-
(lanD se movimentou antes da falta-cr efetivamente cobrada, o Juiz man-
o:ou repetir a falta, sob os mais vee-
mentes protestos dos alvi-negros, que
chcjaram a ameaçar a deixar o gra-
mado. Entretanto, os ânimos foram
ícaimados e a falta foi novamente co-
brada, desta felt* por Bibiano, que
logrou empatar a partida. Nos derra-
deiros instantes, executando linda Jo-
gada, Zuza logrou marcar o "goal"

que permitiu ao Guarani vencer 0
prelio por 2 a L

AINDA E SEMPRE BALTAZAR — Informes proceier. eí
ae Santos adiantam que o alvl-negro de Vila Belmirc vol-
tou à carga na questão do mela-direita Baltazar, a d£5pr:'o
de haver um paredro aurl-rubro adiantado que nenhui
gador deixara as fileiras do ex-Leão do Macuco.

+ * +

O COMERCIAL NO INTERIOR _ o Comerciai re-eoeu
e aceitou um convite para exiblr-se no Interior. A 4 d
vembro proximo o alvl-rubro deverá pelejar amistosamente
na cidade de Sâo Carlos, frente ao esquadrão local

* * *

DEL PREJUÍZO — A vinda do Serrano, de Petr ;:e!is, a
nossa Capital acarretou prejuízos ao Comercial, promotor do
prelio amistoso travado ante-ontem. 3. 000 cruzeiros foi o

quantum estimado pela diretoria do alvi-rubro para cobrir
as despesas do referido Jogo e estadia dos visitantes.

* * *

GENGO NO FLUMINENSE — Acha-se entre nos um emls-
sario do tricolôr carioca que veiu incumbido de miciar as
conversações entre o medlo-esquerdo do Palmeiras. Gengo e
a diretoria do verde e branco, pois, o clube carioca tem o
proposlto de engajá-lo.

? * *

AMISTOSO PARA AMANHA — Confirmando rota ?0-
nós divulgada, a direção do Palmeiras aceitou o con'.ite

promover um amistoso na noite de amanhã contra o Jaba-

quara. O encontro será disputado no gramado do Pacaembu

* * *

CONTRATOU NOVO TÉCNICO — A diretoria ai Portu-

cuesa Santista vem de engajar o tícnico Bencdicto de Ca*

margo, procedente do Interior bandeirante e que arcará cx

breve com a responsabilidade de dirigir os ensaios do rubro-
verde.

* * ?

REFORMARA' CONTRATO — A direção do Juvcntus. co-

municou à F.. P.. F.. achar-se Interessada na renovação do

contrato do veterano medlo-esquerdo Nlco, elemento que ha

anos acha-se vinculado ao grêmio da Moóca.

* * *

8ITUAÇAO IGNORADA — o paredro Leonardo Lotuío,
vice-presidente do Palmeiras, adiantou dcsconhecrr Inteira-
mente as versões circulantes de achar-se a Portuguesa de

Desportos inclinada a conseguir o emprestimo de Valdemar de
Brito * Og Moreira para Inclui-los na delegação que vai a0
suL.

As
Club {
sue.

que

o
séta
C.
oorii
bcliti
to,
no
do.
Tma

Duo
Uv&l]
tu.;

pend
P&si
ertr^
comi
centj

S^s.1
Pie.L
bi |
tr.in
UoUti

«le
Jen*
clui

sutá
Oodd
:ant4

sul*
Por (
0
'.lJ

vtnii

a]
¦'h-u*

Uc»J
8.

r»'»|

31*1
'OS

beli
ca

\W 0

?



Terça-feira, 23 de Outubro de 1945
CORREIO PAULISTANO

ESPEiaCULAR VRORIA 
DE DARBeLITO MO PRÊMIO JOCKEY CLUB

fiolden Boy desforrou-s« de Bonitão, ao bvantar o clássico 
"America" 

- 
fhamach obteve o seu 

primeiro triunfo 
- 

Maracanan reapareceu vencendo 
- 

Sucessos de

Guassu, Hindu Pira, Austerhtz e Banco — 
Os 

"paraquedistas" 

do turfe andaram agindo no segundo 
pareô 

- 
Resultados 

gerais e outras noticias - 
No proximo

domingo o 
grande prêmio 29 de outubro" — 

No hipodromo da Gavea, Eldorado levou a melhor no 
grande prêmio 

"Guanabara" 
—
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voltou a correr bfm, laltando nu final

porem.
9.a — BANCO — O pernambucano

que em geral sae unia vez e duas nào,
I pulou bem desta feita o obteve a vlto-

ria final da jornada, a despeito do ata-
aue de Balão Chocolate que formou a
dupla. Badalo — outro campeáo do

placé — entrou em bom 3.o pira Cor-
relo do Povo no auarU). posto é lógico.

A 
"passarada" (Bem-Te-Vi e Perinul-

toi multo falada a ultima hora, nã.>
foi lá. das penas. Isto é, das pernas

j José Ozimo da silva dirigiu o ganha-
dor e o fez com precisão

RESULTADOS GERAIS DA 57A
REUNIÃO DO ANO EM

PINHEIROS

l.o pareô — Clássico America —

| 1 800 metros — Goldni Eoy (Zamu-
dio, 53 kfO em l.o; Bonit o (A Al-
tran, 56 ks.) em 2.o. Rateios — do
vencedor — CrS 19,00. Dnpla (13)
ÍIO.OO Tempo — 116" 3 10 Correu
nmis — Estranho. Diferenças: 2
corpos e varais c-*- - Movimento do

parco — CrS 49.775,00.

EVENTUAIS
Vencedor

Bonltfto  l. H2''
Estranho  202
Golden Boy . . 1.440

Total de placés 3.452

As corridas em Campinas - 
Varias

Duplas

219
1.149

147

2.0 pareô — 1 300 mts. — Pira iW
Cunha. 56 ks i em l.o; Potintado (J.
Morgado, 58 ks. i ti 1 o. Rateios — i
da vencedora — CrS 77.00. Dupla '24) ,
S05.00. Places (2 • S IB.Oii, (:"•% |2C,0>1.
Tempo — fi.i" 6 10 Correram mc.is:
- Radloso, Gerva.sio e Quatá festa
maneou e não terminou o percurso i.
Diferenças: — 1 corpo e vários cor-
pos. Movimento do parco
156.285,00.

EVENTUAIS
Vencedor

Gervasio ., ..
Pira
lltidioso ..

Quatá .. ,. ..
1'otentado ....

3 16!
.175
173
404

I 135

Total dc placés . 3 8')3

Duplas

12
Cr$
49,00

13 t • • • . ¦ 163 307,00
14 • • • . • • 3.403 15,00
23 ». . . . 66 757.00
24 . 0 • • • • « 763 65.00
34 . • • e • • • 220 227,00
44 659 76,00

3.0 parco — 1.500 mto. — Chamach
(A. Altran, 55 ks.) em l.o; Guarulho»
iOon?«lez, S5 ks i cr.', ; o. rwt-iuj —
do vencedor — Cr$ 39,00. Dupla (12)
$12.00. Placas (li JMl.OO, <2> 810,00.
Tempo — 96". Correram: — Lisan-
ciro, Fagente, Fanfarrão e Ionia. Dl-
lerenças: - 2 corpos e var.os corpos.
Movimento do pe.reo — Cr$ 231.970,00.

, EVENTUAIS

Vencedor

C.hL$>Ac(A,i rtuurtiiio UiJ, 5cxb<*do ~ 20 10 - Cm Pi yi^^L'ra
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Chaniach-Fag.
Ciuaruihos .. ,
Lis'indro .. .
Fanfarrão . .
Ionia 

2.095
7.320

337
442
113

CrS
3Ü.00
11 00

243,00
187,00
720 ij

$43,00. Placfe (ó) S38,00, (2) $12,00.
Tempo — 103" 2^10. Correram mais:
— Jatobá. Alcatraz e Bemol. Diferen-
ças: — cabeia e vários corpos. Mo-
vimento do pareô — CrS 284.770,00.

EVENTUAIS
Vencedor

Alcatraz .. ..
Farol
Jatobá
Pemol
Hindu

Total de placés . 5.045

Duplas

CrS
4 444 12.00

185 203,00
446 124,00
749 74,00
909 61,00

64 863,00
123 449,03
24 2.300.00

Total de placés

CrS

2.902 31,00
5. G57 16,00
1.764 51,00

353 253,03
574 156,00

5.414

9.0 parco — 1.300 mts. — Banco
(J. O. Silva. 57 ks.) em l.o; Baldo
Chocolate (J. Morgado, 57 k.i.) em 2.0.
3adali (O Hosa, 53 ks.» em 3.o. Ra-
leios — do vencedor — CrS 90,00. Du-
pia H2) S92.00. Placés (1) $34,00, (3)
;43.00 (7) S3.r),00. Tempo — 83" 3 10.

Duplas

12
13
14
23
24
34
44

5.151
8,3
605

2.778
2.159

177
107

CrS
18,00

113,00
155,00
34,00
43,00

520,00
874,00

Archote, Bem-Te-Vi. Escotllha. Perl-
quito e Coral. Diferenças: 1 corpo e 2

per. i(i ¦

Aí íir
C.J.J ,

r.tn (jo tnt n~a animarão
a f 'a cio ultimo domin-

id Jardim.

!;na de anteontem con-
> ','ie i.m publico nume-

í se ao I rado e as va-
. iram acompanhadas c°m

(ousegulndo-se com-
vimento de apostai.

basicas, prêmios Jockey
. a registraram bonitos

l).irV)lif> «• Golden Boy
ilcaram dos recentes fra-

» vtl()l!l\ DO D MtROI.I10

f 2 100 metros levou i

GOLDEN Bí)Y DOMINOU COM
FIRMEZA O BONITAO

Considerávamos em nossos comenta-
rios que com a diferença do peso, Gol-
cien Boy poderia desforrar-se do Bo-
nltão. E de fato assim suctUeu.

Na r.alda Estranho csíuslu na fren-
te, com Bonitão e o Golden Boy em
seguida. Na curva da Vila, Bonitão 11-

quidou o filho de Sargento e logo o
conduzido de Zamudio fez o me>mo,
atacando o novo ponteiro. BonitAo ten-
tou resistir, mas o pensionista dc Mo-
l.na redobrando ce vigor no final,
vnceu a prova, bem conduzido que
foi pelo René Zamudio.

Foi uma bonita vitoria do dcscen-
dente de Formasterus, e.rbora o de-

4 a — AUSTERLITZ — E-.ta blcht-
nha que vinha de péssimas corridas,
produriu multo, vencendo o Guarabu'
r os demais. Como sempre o Mlio de
Timely formou a dupla. o engra-
çado (para todos, menos para o sr.
Arrripe Rodrlfuesi é que o Guarabu'
domina o maior adversário e acaba
perdentlo para uma azarão. Veiam s6!
A vencedora. <iue teve a direção de A
Tucllo percorreu a milha o ótimo
tempo de 102 8 10 que, para essa tur-
ma, è qualquer coisa de notável. Sou-
bemos depois que a filha de Econo-"mico 

andou apanhando uma b.a surra
durante a semana em "trabalhos",

pois não confirmava em corrida os

I 
cxcrcicios da semana. A pensionista

| de Scolrri revelou assim que

4 o pareô — 1.609 mts. — Austerlitz
(Turilo, 54 ks.) em l.o; Guarabu iZa-
mudio, 51 ks.t em 2.0. Rateios — da
vencedora — CrS 202.00. Dupla .23)
'134,00. Placés (3) $07,00, (2) $10 00
Tempo — 102" 8 10. Correram mais:
— Erskine, Tromano, Sombra e Tape-
nbi. Diferenças: — Vários corpos e
1 corpo. Movimento do pareô — CrS
224.165,00.

EVENTUAIS

Vencedor

7.o pareô — Prêmio Jockey Ciub —

2.100 mts. — Daroolito (Gonzalez, 5'J
ks.) em l.o; Cormorun (Zamudio, 5fi
lis.) cm 2 o. Rateios — do vencedor
— CrS 20,00. Dupla (23 Sl'J.00. Plac-s
Ci) $12,00, /3) 812.00. Tempo - 132"
5 10. Correrum mais: — C. Festival:
Valipor e Tenorio. Diferenças: — va-
rios rurpus c 2 corpos. Movimento do
pareô — CrS 320,845,00.

EVENTUAIS

as i speciuis o inglÉ# fensor do Haras Faxina tenha figurado I iira^»\™u^'"5un 
qu"' COm "de

Lem.piaúnos Cormoran, Te-
r alem do nacional Dar-

Ui .mo foi eleito o fuvc.ri-
1 .-írntava-se multo bonito

C -ii ran o 2.o aposta-
!e C. Festival, Valipor e
p.rtira. o estreante, bas-

AS DEMAIS CARREIRAS «"O IX-
T1MO DOMINGO EM CIDADE

JARDIM

Pelo mf»no* dí*em que
a éçua é "manhosa" 

.. Erskine rea-
pnre"eu como favorito, porém produ-
zlu pouquíssimo.

5.a — MARACANAN — Depois de
um longo e merecido descanso a filha

Depois do sucesso j de Tauma voltou a correr e o fez com

Erskine
Guarabu
Aust erlitl
Taperibá
Sombra ..
Tromano

Total de placés

3.567
3.172

337
272
581
810

4.C36

<r$

20,00
22.00

20ti ,30
255,00
118,00
81,00

Duplas

Vencedor CrS

C. Festival .. .. 1.851 61,00
Cormoran 5.092 22,00
Darboilto 5.537 20,00
Tenorio 719 157,00
Valipor .... . . 964 117,00

Total de placas . 4 689

corpos. Movimento do pareô:
oC':. 400.00.

EVENTUAIS

Vencedor

Banco  1.191
Coral  1.079
B. Chocolate . 931
C. do 

* 
Povo .. .. 823

Í3ern-Te-Vl .. .. 2.083
Pcriquilo 3.968
Bacie.lo 790
Archote 960

Escotilha 1.924

Total de placés . 5.910

Duplas

Duplus

•I*.:

Pene

13
14
23
24
34
33
44

Cr$
385 21 00
569 123,00

 2 053 34,00
525 134 00

 1 014 43.00
te 413 170,no

36 1.050.00
232 302,00

2.a — PIRA
cie Golden Boy, realizou-se o "grande! 

surerso. Tomando a nonia >r,"n nos"jnníu a liderança,^ com 
j prêmio" das efipe-ialldad"s Oervasici primeiros momento? do prelio a reure-Rioran C.irlstmas Fes- i f0i 0 favorito e a despeito de o consl- sentante do sr. Roberto Alvé* de 

*A1-

x nas posi-oes imedia- í deramios com tanta passibiüdade quan- meida completou o percurso nessa po-fia Vila Hip;ca o estu- to a Pira para a dupla (preferíamos o sicfto, sestuida no final por Fhro que1 P.re Boy dominou de 
| 

Potentado), achamos que o íüho dc parece aoreciar a tocada do Jon-e Mor-
s( -nd( nte de Crater e Bambu' correu mesmo pouco, pois nem gado. Lembram-se os leitores nue na

a na posição de honra, ' 
grande velocidade o bicho demonstrou | ultima vez em r.uc a ex- Cuearaciia

rn. ran <; avançar pelo Depois do páreo a comissão suspendeu j havia corrido, perdeu no "oIM 
meca-  ..   _

junti.mrrte com o in- ¦ o Wilson Mazala por tempo tndeter- nlco" p-ra esse eompanh-tro dei ti" vencedora— Cri 13 00 Dupla (14)
ii frenLe Durbolito com-1 »» ^- • • -  —

ulcairando a méta com
souri Cormoran que do-
ii;'i'Jo cie Oiguin Dar-

'¦ ' 
pe!o Luiz Gon-

• om relativa facilidade,
ma>s uma vez sua óünu

• n'. i:. e meio o ("nino

12
13
14
23
24

1.782
2.630

503
5.093
1 234

34  2.139
44 188

Cr$
65,00
44.00

205,00
19,00
94.00
54,00

614,0)

5 o pareô — 1.609 mts. — Maraca-
nan (Olguln, 50 ks.) em l.o; Ebro (J.
Morgado. 53 ks.i cm 2.o. Rateios —

minado e segundo soubemos a dupla
24 foi em boes condições. Hou«e gran-
de distribuição de talões entre Jóqueis
do páreo e não vém que a coisa deu

certo? A comissão abriu logo inque-

rito para apurar responsabilidades e

de inicio suspendeu o Jóquei do favo-

rito. Venceu a Pira conduzi-la pelo

C',rr

• p'ncionlsta d>- João Valter Cunha, correndo quase que dc

2.100 metros, bom por- ponta a pontu. Potentado formou a

dupla atacando muüc na reta, mas

fem sucesso, pois a égua virhi com a

corrida ganha. De todo a

bO>-ms ve'o"idade t»l« 
consegulu "Pllrar. 08 íot'aeLs peaslonista de J Uma fez rom quel

U.i tts . 
POW 

| Radioso e Pira prejudicaram os compe- 0 Mu COnduzido dominasse o pilotado!
tidores e suspender o V. 

^Mazpla 
por 

| Gonzalez, conforme revelou o "oUioi

Festival correram re-
i nquanto que Vali-

Bela E perança o

Flj-ng Wonder Poética foi bom 3.o.
ci m Pif Paf em recomendável 4 o pos-
to Roberto Oiguin dirigiu com acerto
a pensionista do José Lima.

6 a HINDl:' — Levado n fre'0 o fi-
lho de Machucho produziu m.us, ob-
t«nd" linda vitoria sobre o favorito
Farol. Este e Bemol correram na fren-
te rom o Hindu', Alcatraz e Jatobá em
seguida (este bobeou na salda ou será
o Luca que não sabe sair mesmo?». Na
reta Farol continuou na frente, mas

f22.00. Placés 11) $12,10, (5) $23 00
Tempo — 102" 5 10. Correram mais:

Foetlca, íif Paf, Imperator e PI-
fiuelo Diferenças: — 1 corpo e meio
e vários corpos. Movimento do paieo

Cr$ 227.390,00

EVENTUAIS
Vencedor

J..'.,™lsR*0 Pereira lançando com vl*or r

P. Paf-Maracanan
PlAuelo
Poética
Imperator . .. ..
Ebro

3.269
1.405

452
1.248

864

tr$

18.00
39 00

129.00
47,00
67,00

8 o pareô — 1.400 mts. — Guassú
(S. Chagas, 57 ks.) ein l.o; Curtain
«A. Altran, 5G ks.> em 2.o; Centauro
'J. O. Silva, 56 ks I em 3.0 llatelos

do vencedor — Cr$ 31.00. Dupla
'!4i $33,00. Places (li <516,00, (10)
$17,09. Tempo — 89" 610. Correram
mais: — Quem Sabe, Damplerre, Er-
rina, Escorplon, Violeiro, Arrojado.
Don Ramlro e Donatllde. Diferenças:

meio corpo e melo corpo. Movlmen-
to do parco — Cr$.

EVENTUAIS
Vencedor

12 . .
13
14
23
24
34
II
22
33
44

Movimento
apostas ..

Concursos .

Total .,

1.494
2.328
2.140
2.237
1.490
3.647

493
302

2.058
1.059

— Cr?

Cr*

90.00
99,00

115,00
130,00
51,00
29,00

130,00
112,03
56,00

CrS
92,00
59,00
64,00
61,00
92,00
38,00

273,00
453,00
67,00

129,00

geral de
Cr»

2.239.920,00
114.995,00

2.354.915,00

mecânico". Excelente a direcár que o
(lor.zalez a. hou con- 1 

tra2t,r talões sobre corridas,

riando o Código. freio patrício dispeasou ao vencedor.

3a — CHAMACH — Coníinnando Farol, mais uma vez, apagou-se todo!
•a , ,

i vitoria de Darbolito
• .vi que com outra ta- I a corrida passada, o tordilho le- no final... Alcatraz tevê atuação mo-

¦ o do defensor do Stud | vuu tt melhor sobre o prtferidlssimo destissima
na da Taca de Ouro, 1 

Cuarulhos que pagaria apenas para o
m^smo o atual 

"rei da ônibus < acabou por ser derrotado Li-
Como, porém, a^uas stndro :,aíu na frente, com o filho de tiro dlréto, Guassu' confirmou a cor-'

¦novrni 
moinhos. n"io se Machete e Guarulhos em seguida. Ni rida anterior e venceu bem, embora

. A')enas fa/emos vo- 
' 
jrta estes atacaram o ponte1 ri e o li- multo assediado por Curtain e Cen-

o Picrr< logo se esta- I çuldaram, coaseguinvi'• o piloiario de tsuro que tnbc mc-Mveram p»io retrós-:
*a evi fase de poti- .Aníbal Al»ran (que se houve com ba.= - pectn eilvio Chagas foi o íc-uei do

ele I tante acerto) bo""o sucesso T <«andr'

r, „cr,-ovt ,, atu?.ndo fraca

mente o* restantes.

8.a -— GUASSU' — Livre de contra*
tempos e atropelando rom vigor no

. pois
pn«co rr' ( 

cebeu na \olta a pesapem' 
tidão com ouc se portou. Qi

Total de pluce* 4.786
Dupla*

Cr$

Total

12 .. .. 2.521 33.00
13 .. .. 1 174 72.00
14 22.00 12 ..
23 a. .. 444 190.00 13 ..
24 .. .. 781 108,00 14 ..
34 .... 294 284,00 23 ..
11 .. .. 978 86,00 24 .
44 .... 548 154,00 34 ..

11 . .
226 o pareô - 1 600 mts. — Hlndú

iN. Pereira. 54 ks ) cm l.o; Farol 33 ..
íGonzalez, òò ks r em 2.0. Kat<-, >s — 41 ..
cio vencedor Cr$ 156.00. Dupla '24:

Guassú
Arrojado .. ..
Escorpion .. ..

Quem Sabe . ..
D. Ranuro .. ..
Damplerre . ..
Violeiro .. ..
Donatllde .. ..
Firma
Curt Centauro

3.741
475
577

1.640
305

1.062
1.194

28<>
1.550
3 749

7.123

Cr»

31 00
244,00
201,00
71,00

380,00
109,OP
97.00

406.00
74,00
31.00

Portões  25.875,00
Raia de areia leve.

RESULTADOS DOS CONCURSOS

Foram os seguinte» os resultados dos
concursos patrocinados pelo Jockey
Club de S. Paulo na reunião do dia 21
ultimo:

BOLO SIMPLES — 29 vencedores,
com 4 pontos — cabendo a cada um
— Cr$ 549.00;

BOLO DUPLO — 4 venceJores, com
10 pontos. A cada um — Cr$ ....
5.353,60;

BETTING SIMPLES — 40 vence-
dores, cabendo a cada um — Cr$
401,00;

BETTING DUPLO — 11 vencedo-
res, a cada um — Cr$ 2.914,GO.

REUNIÃO DA COMISSÃO DE COR-
ItIDAS, RE M.IZADA KM 2Z I)E OU-

TI RKO DE 1945

Resoluções:

1) — Aprovar o projeto de inseri-
çóes para os Grandes Prêmios, pareôs
Clássicos e de Animação, a serem rea-
lixados no proximo ano, enccminhan-
úo-oo à diretoria para serem aprova-
dos na parte referente a.s dotações dos
pr.mlos

d ir A. Alcixo, por não ter conservado
a linha na reta de chiada, montan-'do 

Chicana.
6) — Suspender ate 5 de novembro

proximo os .Ioímicí.s W. Cunha e J. O.
Silva, por terem prejudicado seus
competidores montando re.cpectlvamen-
te Pyr.i e Radioso.

I 7) — Suspender até 31 de dezem-

| 
bro proximo, o jóquei W. Mazala, por
trazer em seu poder apostas sobre cor-
ridas, entrariam!'; o disposto no art.
47 n. III do Codic.o.

8i — Chamar [.ela ultima vez a
atenção do tratador dc Coral, Escotl-
lha. Banco, Badaio e Archote, para a
inciocilidatie dos mesmos nas partidas.

9» — Permitir novamente, de acflr-
do com o aler.tado do veterinário ofi-
c,al, a inserir;"o do cavalo "Libreto",

para a.s corridas da Sociedade.

AS CORRIDAS NO RIO DE
JANEIRO

Lldorado laureou-se nos 3.800 metros
do G. I*. Derby Club

O Jocl-.ey Club Brasileiro promoveu
anteontem no Prado da Lagòa, uma
animada reunião com nove pareôs,
dentre os quais avultava o Orande
Prêmio Derby Club, cm 3.800 metros
e 10o. 000 cruzeiros ao ganhador. A
lonsa distancia dsssa prova era o prin-
cipal atrativo, esperando-se também a
revanche entre Eldorado e Typhoon.
O filho de Tintoretto levou a melhor,
não tomando conhecimento da investi-
da final do descendente do Bambú e
cio Miaml Este lormou a dupla, cor-
nndo muito bem. Enquanto que Sal-
mon, Estrondo. Miami e Batton cor-
ilam na frente, Eldorado e Typhoon
era reservados para a luta final, Na
ieta 

'o 
conduzido de Mesquita avan-

cou e tomou a ponta de passagem pa-
ra folgar at o disco, embora não fos-
¦se das maiores a diferença que o se-
parava do tordilho na taboa de sen-
tença. f irme a vitoria do defensor do
rr. João S. Guimarães que se reabi-
litou assim dos seus insucessos frente
ao seu rival. Typhoon no ultimo balio
perdeu o 2.o posto para o filho de Sta-
yer. Ju tiniano Mesquita foi um "i-juel

calmo e eficiente, no dorso do ganhador
que se revela, assim, mais uma vez
um excelente fundista.

Flore:ra entrou em 4.o; Bitton. em
5 o; Estrondo, em 6.0 e em uitimo
¦Salmnn, tendo o genhador percorrido
u distancia em 244" 4 5.

Eis os rateios eventuais dessa car-
telra:

Typhoon .
Lidorado
Miami ..
Batton ..
Salmon ..
Est. Flor.

3 500
6.688
1 805

646
1.541
2.482

38.00
20,00
74, Oi

203,00
86,00
54,00

AS DEM XIS CARREIRAS DO ULTI-
MO DOMINGO NO RIO

l a — Victory, "gramatica" 
como

é venceu o pareô inicial, sob a dire-
çáo do D. Ferreira. A filha de Eco-

ov ,,  , . nomico foi a favorita e correspondeu.
d_rvldJ0S 

i embora dominasse por pescoço apenas
Fulminar, com Mascarado

Dupla

1.1 JH
1.446
3 240

771
2 S2K
2 347

255
246
288

2.479

Cri*
104,00
81.00
36.00

153,00
45.00
50,00

462 %
478.00
¦.'.3 00
48.00

efeitos os compromissos de montaria do
cavalo "Valipor". 

nos Grande? Pre-
mios "29 

dc Outubro" e "Luiz 
Naza-

reno de Assunçáo", trocados entre o
tratador Fernando de Andrade com o
Jóquei Rubens Silva.

3i — NSo aceitar como regulares as' 
corridas produzidas pela égua "Aus-

terlitz", nas corridas de 14 e 21 do
(orrente, e. coasequentemente suspen-
de até 31 de dezembro proximo o , tros
:ratador E. Scolarel

o íuiminar. com Mascarado a foci-
nho deste. 87" 2 5 para os 1.400 me-
tios, chegando depois — Tango (per-
to também). Amora. Tópe e Robusto.

2 a — Cerro Alto venceu o seu ir-
mão paterno Cerro Claro po- um cor-
po e meio. com Árabe Sassiado, Mas-
sacre e Petcr Pan ali pertinho tam-
bem. 86" 1 5 o tempo gasto pelo pi-
lotado de Mesquita para os 1.400 me-

aauela emi* e «(• 11 Por j 
3 a — A excelente Elipse truinfou

'<£ UM A ^ cíln niiíi H 
novembro °ln" Parí0 seguinte seguindo Fanfa no

reiende» corndl m"ma' 
nas ' comf^0' Para domina-lo na reta e sa-

4?_! m !,ur 
um corpo' com '"-meia. Arvoredo

rhie I u 
qu'' tt e,(U'4 tvrmlno': a pescoço do 2.o. Casabian-

r as córr.dw ^ ^ T 
aprendlZes 

| 
ca flc"U a um corpo e meio do 3.o.

\r ^r, 
"_d-'de 

Dengo, 
Drina. Caxton e Embüa cot»Multar em CrS 200.00 o apreu- (Continua 

na 14* pagina).
5)
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CORREIO PAULISTANO
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Os 
paulistas 

venceram os sulriograndenses 
no

campeonato nacional de tênis 
por 

equipes
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NO CAMPEONATO BRASILEIRO I)E TÊNIS:

A equipe bandeirante classifica-se 
para 

a final

Eliminada a representação do Rio Grande do Sul 
por 

5 a 0 
— 

Os resultados 
parciais

Campeonato Brasileiro Individual

Realizado domingo o IV concurso de saltas

Mais uma vitoria dos 
"Vermelhinhos" 

na interessam.,

reunião de domingo

A Federação Paulista dc Natação 
OS 

RESULTADOS

Trampolins — Estreai;:!-

rem lançar mão do concurso do seu

numero um — Manuel Fernandes, *

equipe da Federação Paulista de Te-

nls logrou vencer com facilidade a

valorosa repre.-entação sul-riogranden-

se, elimlnando-a ontem do Campeo-
nato Brasileiro de Tênis e classifloan-

do-se para a decisão final contra os
cariocas.

Tudo indica que mais uma vez ca-

berá a São Paulo o titulo nnclonai
de tênis na modalidade por equipes,
estando marcada as datas de 27 e to

do corrente para a flnnllsslma contra
a poderosa representação carioca.

OS RESULTADOS DE ONTEM

Na quadra do Harmonia: — ítalo
Iticci iSP) venceu Clemente Rath por
6 2, 1 6 e 6 1 e Jorge Salmão venceu
Ari Herzog por 6|3. 6 2 e 6j2.

t * *

Com estas duas vitorias de ontem
as paulistas elevaram para 5 partidas
u 0, a derrota da equipe sulrlogTanden-

se que no domingo estava perdendo
por 3 a 0, e já por Isso eliminada

do certame.

OS RESULTADOS DE

DOMINGO

Alcides procoplo venceu Ari Herzog

poi 6 1 — 6 0 — 6 1; José L. Bayeux
venceu Sadi Gontam por 6 3 — 6 0

6 1. A dupla Procoi>io-Bayewx
venceu Gor.tam-Herzog por 6; 1— 8'6

60.

Brilhante vitorie do Pinheiros no certame atlético feminino

CLARA MUELLER DESTACOU-SE NOVAMENTE — OS RESULTADOS TE-

AS PROVAS DE DOMINGO E OS ÍNDICES AL-CNICOS AGRADARAM -

Iniciado na tarde de sabade, teve

sua conclusão na tarde dc domingo o

Campeonato Estadual de Atletismo

Feminino, o certame que nos últimos

dias da semana manteve em aasiosa

expectativa os apreciadores do esporte-

bate, desejosos de assistir demonstra-

cões convincentes do poderio das nos-

sas jovens.

O certame não apresentou nenhum

lesultado técnico surpreendente, po-
rem todas agradaram sobremodo à-

queles que vem acompanhando o de-

«envolvimento das atividades do atle-
tismo nacional, que tem em Sãc Pau-
lo o seu grande celeiro, integrado por
figuras de projeção internacional, en-

tre as quais poderemos destacar Eli-

íabeth Clara Muellcr e Stela Ardin-

ghl, duas grandes revelações brasileiras

no ultimo sul-americano de atletismo

A equipe do Pinheiros, detada de

maiores possibilidades, não encontrou

a menor oposição para a conquista do

titulo máximo do Estado, confirman-

do assim as extraordinárias 
"perfor-

manees" registradas em outros tor-

ncios desta natureza.

O São Paulo também apresentou
uma turma bem preparada e Íntegra-

da por um punhado de jovens que
multo prometem no cenário do espor-

te-base feminino de no*sa terra. Não

conseguiu se aproximar da turma ven-

cedora, entretanto, suplantou a repre-

sentarão do Floresta, tida como can-

dldata ao vlce-titulo.

OS RESULTADOS

Foram os seguintes os resultados
obtidos na segunda parte do certame
cuja realização verificou-se na tarde
de domingo:

100 METROS RASOS

I.o — Clara Muller, Pinheiros, 13.0s.
2.0 — Melania Luz, S. Paulo. 13,2s.
3 o — Stella Ardlnghl, Floresta, 13,6s.
4.o — Ivone Cardoso, Palmeiras,
i.o — Wanda Santos, Palmeiras,
i.n — Maria A. Ferrari, Palmeiras

CANÇADOS — NOTAS

REVESAMENTO 4x100 MErtROS

I.o — Turma do Pinheiros —

53,4s. — (Ruth Schwark, Alice En-
dres. Clara Muller, Margot Arnold).

2,o — Turma do São Paulo F. C'.
— 53,Ge. — (Melania Luz, Gertrudes
Morg, Lourdes Abreu, Elvira Morg).

3.o — Turma da A. D. Floresta,
54,2s. — ilngerborg Sechoffer, Maria
J. Cruz, Stella Ardinghi, M Garri-
do)

4,o — Turma da S. E. Palmeiras.'

5.0 — Turma do Tietê.
3.o — Wanda Santo,. Palmeiras,

4,85.
4 o — Elvira Morg, S. Paulo, 4,70.

5.o — Lourdes de Abreu, S. Pau-
lo. 4.65.

6.o — Ivone Cardoso, Palmeiras,

4,50.

CONTAGEM FINAL

I.o — Pinheiras, 133 pontas.
2.0 — S. Paulo, 52 pontos.
3.0 — Floresta, 36 pontos.
4 o — S. E. Palmeiras, 21 pontos.
5,o — Tietê, 15 pontos.

O INDIVIDUAL
No Campeonato Brasileiro Indivl-

dual, que será Iniciado hoje, apreseri-
tam-se todos os melhores raquetlstas

que est.So concorrendo ao camponato

por equipe. Assim veremos em ação
campeões cariocas, gaúchos c paulís-
tas.

SAo os seguintes os jogos de hoje:
Na Sociedade Harmonia de Tênis
às 15,00 horas — Ricardo Pemam-

fcuco vs. Ari Junchen, Herbert Mes-

quita vs. José L. Bayeux e Sadi Oon-
tam vs. Manuel Fernandes. A's 16
horas — Alcides Procopio vs. Cie-

mente Rath: Silvio C. Boock vs.

OUviu Buinetli e Ari Herzog vs. Ar-

mando Vieira. A's 17.00 horas: —

Silvia Nleszner vs. Rute Mesquita e

Elza Borghet vs. Lídia Riccl.
Amanhã — quarta-feira: 

— às 16,00

horas — Ricardo Pernambuco vs. Her-

hert Mesqutta e José L. Bayettx. A's

16 00 horas — vencedor de Silvio S.

In Win linin /Iqíi nrnvic flíl ' rcâllw na manhã de domingo, na

iniClO nOjc uas 
provas 

QO piscina do E. C. Pinheiras, o IV Con-1 
]jnQ. j 0 ,,.ir j0M, |

Boock vs. Otávio Borgeth vs. ven- j 
cur-so de Saltos Ornameiitai.v um ,PiHlir-iro.si, cora 51.39 pm

cedor de Ari Herzog vs. Armando certame onde se c.b . i;ar, 
Sulim Curiat iTiet

Vieira. A's 17,00 horas - Sofia U»*8 d° ? 
u° 'pl. P°nto"

Apenas dois clubes, o Tietê e o PI 
Trampolins — Novos

nheiros, fizeram-se representar nesta 
j Gilson tio Sou

competição, cujo resultado final foi, 
com 5R11 ponios: 2 0 :

favoravel ao primeiro, que totalizou (Tietê), 5T.10: 3 •

63 pontos, contra 33 do Pinheiros. Das 
par(jes (Tietei, 53,70. 4 <

cinco provas marcadas pelo programa,, nanc;0 Borues «Pinheiros
apenas quatro foram realizadas, dado 

ju„ar j0,ié rir, ij:irr,,s

j o não compareclmento dos concorren- r2 73
tes a prova de Plataforma. Estrean- Trampolins — Sênior
tos, Feminina. Dois primeiros lugares , 0 ]Ugor Amélia C irj
couberam a representantes do Tietê e p,

, . j ,1 »„« c os outros dois a saltadores do Pinhei-1 
pintpforma'- — Ser''---

oional de duplas os raquetistas de_S. 
|^ donde tüncUllr.se que que a vito- luaar. PlUI;0 fl

Iria do clube 
" vermelhinho" foi devi- 

( (pinheiros 1. R1 03 poiros
J da Luz iTieiei

de Abreu vs. vencedora de Silvia vs.
Rute Mesquita e Katleen Auton vs.

vencedora de Elza Borgeth vs. Lídia

Ricci.

A TROVA DE DUPLAS

Alem das provas Individuais femi-

nina e masculina o Campeonato Bra-

sileiro de Tênis compreende atual-

mente uma prova de duplas masculi-

nas.
São atuais detentores do titulo na-

Paulo, Jorge Salomão e Manuel Fer

nandes.

T-

—« — —»tsat 
s-ssrss zjsx : tsz \ sl- mw re.v>aiiic t£f*n1rn<& _ .
dores. Quanto ao* resultados técnicos.

bons,:

cotejo», iniciando esta

competição na Sociedade Harmonia oe , —- fnram

Tênis as 17 horas, R. Pernambuco -que de um modo geral foram

Herbert Mesquita (Rio) vs. Sadi Gon- 1 merece destaque a nota 14,70. obtida

tam e Clemente Rath (R. G. S.) e , pelo saltador tieteano Anltal J. da

Armando Vieira - Otávio Borgeth Luz, na prova de pl^forr"a;

(Rio) vs. que enfrentarão Herzog — 
j niors, em que foi o segundo classifi

78 ¦

que
Junchen, sul-riograndenses. I cado.

CONTAGEM Gi

Foi a seguinte 11 con*

pontos- 1.0 lugar H u

tos; 2 o lugar, Piiiln 1

pontos.

I umbano venceu Ha pof 
espetacular nocaute no terceiro mh

TITULO DECLARATORIO DE CIDADÃO BRASILEIRO

Para obtenção raplda do titulo declaratorio de cidadania brasl-

leira, procure a organização EXPEDITO, à rua 11 de Agosto n.° 252.

Te!.: 2-4781 — São Paulo.

Boas as preliminares 
- Cabral venceu Rutta por pontos 

- Cabral desafia \ icira para uma luta mam-he

- Zumbano pelo microfone, em pleno ringue desafia Loffredinho 
- A renda foi de CrS 22.21,, OU - IV

blice numeroso e entusiasta - Zumbano presta declarações à reportagem do CORREIOJ

Comentários 
— Resultado geral das lutas -- V ariaS adversários v

zar o pugllismo, e não auferir lucros.

Aos srs. Jacob N:ihun. Manoel Fer-

nandes, Arrigo Bevilacqua e Carlos As-

O Canto do Rio superado

pelo America por 6 a 2

KIO, 21 (Asapress) — Disputando
uma fraca partida, levou a melhor o
America, que venceu o Canto do Rio

por 6 a 2.
Amaro, aos 20 minutos do primeiro

tempo, cobrando uma penalidade ma-
xima, abriu a contagem, Gualter (con-
trai aos 29 e Rublnho aos 32, encer-
raram a primeira fase. No segundo
tempo, Esquerdinha marcou aos 25,
Jorglnho aos 23, Amaro, em penal, aos
"5, 

César aos 42 minutos marcaram

para o America, enquanto que Pas-
coal, aos 17 minutos, conquistou o se-

gunclo tento do Canto do Rio.

Quadros:
AMERICA — Vicente; Paulo e Ori-

ta; Oscar, Danilo e Amaro; Jorginho,
Ubaldo, César, Lima e Esquerdinha.

CANTO DO RIO: — Odair; Oual-
ter e Expedito; Grande, Edésio e Ca-
reca; Pascoal, Rublnho, Rui, Pedro
Nunes e Vadínho.

O arbitro foi o Belgrano dos San-
tos e a renda atingiu a Cr$ 6.957,80,
bastante fraca, como se vê.

O Fluminense abateu o

Bangu' por 5 a 0

RIO, 21 (Asapress) — O jojo dispu-
todo ontem, entre as equipes do Flu-
minense e do Eangú, terminou com a
vitoria do Fluminense pela contagem
dc 5 a 0.

Pinlicg^s aos 2, Simões aos 9 e Ge-
raldino uos 43 minutos do primeiro
tempo, e Ceraldlno aos 15 e aos 20
minutes do segundo tempo, foram os
marcadores.

Os quadros alinharam-se assim:
FLUMINENSE: A'fredo; Afonso e

Haroldo; Vicentini, Pa;;coal e Bigode;
Pinhegas, Slmües, Geraldino, Nandi-
nho e Rodrigues.

BANGU': Robertinho; Mineiro e
Eilulu, N:\dinho, Brito e Adauto; So-

Constituiu verdadeiro sucesso a prl-

meiro reunião pugüistica organizada

pela novel Empresa Internacional de

Pugilismo Ltda.
O programa caprichosamente elabo-

rado para a reunião Inaugural, consta-

va de ótimas preliminares, nas quais
lntervlnham dois amadores que se sa-

graram campeões brasileiros ,e outros

que pela classe e valor estavam em

condições de fazer boas pelejas.
Assim sucedeu. Todas as prellmlna-

res agradaram em cheio, trazendo ao

publico fases de grande emoção, rece-

bendo os pugilistas incentivos e aplau-

sos da grande assistência, que náo re-

gateou palm'as aos seus prediletos.
Estão, pois, de parabéns os organiza-

dores da reunião, pelo soberbo espe-

taculo proporcionado aos afeiçoados da
"nobre-arte", 

que í-ouberam reconhe-

ccr as esforços dos diretores da Empre-

sa Internacional de Pugilismo, lotando

literalmente todas as dependenclas do

ginásio do Pacaembú.
Com o êxito obtido sábado ultimo,

fazemos votos para que continuem a

proporcionar aos afeiçoados do espor-

te das luvas, espetáculos como foi es-

te, onde o publico acorre com a certeza

5.» lula — Peso melo-pesado

Vicente dos Santos (8. P. F C.)

vs. Américo Curl (S. E P.). Juiz.

Atílio Elanchi.

Ótima luta. Vicentão atacou rija- bom pilejador

mente o adversario procurando o no- Findo o assa1 to s-rn

caute, e Isso náo obteve devido Curl os dois. Empate

nó, Plácido, Antero, Meneses e Moa
clr. | d* pi esonnar boa* pelejas,

O sr. Necyr de Sousa dirigiu o en- honestidade por parte dos dirigentes e

contro o qual acusou a renda de pugilistas.
12.188,80 cruzeiros. A renda apurada foi de Cr$ 

A preliminar foi vencida, ainda, pe- j 
22.265,00, pequena, devido os preços

lc Fluminense, pela contagem de 3 serem popularissimos pois o fito da

a 2. 1 nova Empresa é difundir e popularl-

e sobretudo j Maria ítalo.

sunção Neves, as nossas sinceras con-

pratulaçôes pela feiiz Iniciativa; con-

tinuando a trilhar a orientação Ini-

ciai, multo farão em pról do pu-  

gilismo profissional, que disso está bem 
j ter recebido o castigo sem esmorecer, e 

| _ 
2.o ASSALTO

necessitado.

RESULTADO GERAL DAS LUTAS

AMADORES

l.a luta — Peso Mosca

José Domenech (A D. F> vs. Ches-

ter Nogueira (S. P. F. C.). Juiz, Atl-

lio Bianchl.

Luta desenrolada em 4 assaltos bas-

tante movimentado', onde Domenech.

com melhor classe, levou de vencida o
"Indomável "Chester. 

para ser o ven-

cedor por pontos. i laveis
Chester fez boa luta, tem fibra de lu-1

tador, mas náo conseguiu superar a 
j

técnica de Domenech. que inquestlo-1

navelmente mereceu a vitoria.

2,a luta — Peso Galo

Valter Valentim ( A. D. F.) vs. Do-j

mlnga') Lameira (E. C. C. P.). Juiz, I

PAULISTANO -

ASSALTO' — Soa ¦

ém para o centra d . rln-

gue e trocam os primeiro^
Zumbano estuda >i,.

saia Hlfruns culpes que >'iu fc. :r. blo-
I queados por Rocha. qu(

Corp<

estar fisicamente b'-m preparado paraiKocha continua lufmdo bf

a ]uta, os ataques de Zumbano com

Vicente dominou todos os assaltos e | 
Zumbano dansa na frin'e

no quarto quase conseguiu seu desejo,. rio e desfecha forte jabe. c

fazendo Curl ficar completamente ton-l demonstração d. seiif.i-lo K.r

to e sangrando bastante no rosto. salto com vantagem [>. r >

Por larga margem de pontos venceu] 3.0 ASSALTO:
Vicente dos Jantos, mas ele que nos Zumbano vem lapido para 

¦

permita adverti-lo que no eutusiasmoI ringue ¦ ataca furiosamen:'
em atacar o adversario, descuida-se da Uma sii ie d<- cruzados ¦

| sua própria guarda, e isso algum dia, Rocha, ante a imptiuu d

I lhe pode trazer consequencla desagra-; tjuo, começa demonstr r :

go, pois os golpes dc Zunibam

ENTREGA DAS MEDALHAS AOS I tante duros

CAMPEÕES BRASILEIROS I Todavia, tem fibra o pugi

I)K 1945 Zumbano não da tr mia

Antes de ter começo as lutas dosil"nd" 
e, c°m 

£
profissionais, a F. P. P. fez proceder 

.,p°™

'¦ entrega dos medalhas aos campeões "'J1 
fpotente curto com 11 esqui ro

de um cruzado da dlrelt.'

rp.

aes^ria.
dversa*

Rochu

brasileiros de 1945.

Chamados um por um pelo micro-1

Realiza-se boje o ultimo cora do tepá blpica iolerestadua

Bela luta. Disputada com ardor do, 
em pieno ringi'C. foram-lhes entre

principio ao fim. Lameira o imper-

turbavel discípulo do 
"mestre" Gaúcho

venceu mereciUamente por pontos, ten-

do com esta luta a 8.a vitoria con.se-

cutlva, obtida em pelejas arduamente

realizadas.
Valentim tem bons predicados de lu- |

tador, mas sua guarda ainda é defl-;

ciente, não bloqueia bem os ataques, 
j

principalmente quando estes vêm da!

gues por pessoas gradas os prêmios a

que fizeram jüs.
Os diretores da Empresa Internacio-

nal de Pugilismo, num gesto simpático,

prestando Justa homenagem aos demais

integrantes da equipe bandeirante e a

Waldemar Zumbanc, Kid Joffre, pre-

paradores da turma paulista, ofertaram

lhes belas medalhas comemorativas,

, pelo resultado do campeonato que tor-
nao se | nou g^0 Pau]0 trl-campeão brasileiro

O CERTAME FORA ADIADO POR MOTIVO DA GERAL CONSTERNAÇÃO PELO ACIDENTE DE QUE

FOI VITIMA GERALDO MONTEIRO, DO ESPORTE CLUBE S. MARTINIÍO — OUTROS INFORMES

Na partida de polo disputada saba-

òo ultimo. Geraldo, figura proeminen-

tc do Esporte Clube São Martinho, foi
' ítlma de um acidente que, na oca-

Hlão, podia-se bem avaliar que era

grave, mas não se podia prever que
'lves.se tão graves conseqüências. E'

que, domingo, quando todos se prepa-
ravam para o concurso, tiveram co-
nheclmento de que o renomado pollsta

náo passava bem. Geraldo estava mui i
to mal.

O conhecimento desse fato lovou a
Sociedade Hípica Paulista à situacàul
de apresentar 

"lorfait" coletivo dosi

seus representantes. Nesse pé, a ques- !

tão foi submetida aos chefes de equl-

pes oaqul e das delegações que nos vl- 
|

sltam, tendo sido adiado o certame
"sine die".

Agora, acabam as entidades de com-

0 Flamengo derrotou o São Cristovão

O segundo colocado no certame marcou 6 contra 1

RIO. 21 (Asapress) — Com facill-
dade conseguiu o Flamengo derrotar
seu adversario na tarde de hoje. Em-
bora encerrasse o primeiro tempo ven-

ccndo pela contagem mínima, conse-

gulu o Flamengo marcar mais cinco |
tentas na segunda fase, enquanto que i
cedeu um único tento ao seu conten- |
dor. Iniciou o marcador Zizinho, aos i

29 minutos do primeiro tempo. Na se- 

j

O Palmeiras exibiu-se

com êxito em Ara-

raquara

ARARAQUARA. 21 < Asapressi

O Falmeiras, dessa capital, representa-

dc por sua equipe de profussionais, jo-

gou, hoje, nesta cidade, contra o con-

junto formado por elementos da Fa-

culdade de Farmacla e Odontologia,

local.
Os alvi-verdes lograram demonstrar

ampla superioridade, triunfando ani-

piamente por 7 a 1

Mantovani, 3. Canhotlnho, í. Gon-

zalez e Lima IV marcaram as pon-
tos para o clube dessa capital, que

jngou assim formado: Oberdan; Calti-

ru 'Sordli e Junqueira iDel Neroí;

Zexé. Tullo e Valdemar Flume; Lima

IV, Oonzalez, Villadonlga iRoIm», Ca-

nhoto (Renato t e Mantovani.

gunda fase marcaram: Milton aos 10,

Zizinho aos 15 e ao3 25. Plrllo aos 30

e Vevé aos 42 para o Flamengo, en-

quanto que Neca assinalou o tento de

honra para o São Cristovão.

A renda do prello foi de CrS 

43.881.50 e dirigiu a partida o sr. Os- I valccnti.

binar realiza-lo hoje, às 13,30 horas,
ainda no campo da Sociedade Hipica
Paulista, no Brooklim. A entrr.da é

franca e a Federação convida, r"or nos-
so intermedio, o publico paulistano a
comparecer.

RESULTADOS DAS PROVAS

Até o momento o resultado 'Ias 
pro-

vis disputadas é o seguinte:
1.a prova — "Ministério da Ed. e

I Saúde". — I.o lugar — Can He"rni

de Oliveira e Silva, da F.P5.P., nr>

Rappdura, sem faltas, em 1,21". 2,o
I lugar — Ulplano Pinto de Sousa, dr.

8.H.P., mentardo Rü.tnh I, sr>m fal-
tas, no tempo de 1,25"3 5. 3,o lupir —

Ten. Bento de Carvalho, da 2 a R.M.

(IV 2,o R .C.D.), irritando Sar ;ento
II, sem faltas, cm 1,26". 4.o lutjar —

Ten. F'"osino Pereira da Costa, da

2.a R.M. (IV 2 o R.C.D.i, mintan-

do Emir, sem faltas, em 1,26 
"15.

2.a PROVA — "Nlcara^ua" — I.o

lugar — Cap. Carlos MagalMes Ca-

da P.M.D.F., montando

j esquerda, todavia tem fibra e

| 
entrega ao adversario até soar o gongo ^"p,^m«mn"ãm»ri"nr
dando por findo o combate.

Lameira com mais esta vitoria, faz

I marcha asccnclonal, credenciando-o

I como um dos melhores peso galo de

4.a PROVA — "OMT. da 2.a R M 
"j 

São Paulo e quiçá do pais.
— I.o luçar — Cap. Elól Meneses, doj 3,a luta Pelo leve

PROFISSIONAIS

Luta seml-flnal — Peso medlo

Benjamim Rutta (italiano) vs. Teo-

doro Cabral (carioca). Juiz. Mario

ítalo.

caro P. Gomes. A preliminar foi ven-

ctda também pelo Flamengo, por 4 a

0. Os quadros foram os seguintes:

FLAMENGO — Luiz: Newton e No-

rival: Blguá, Bria e Jaime; Adilson.

Zizinho, Plrllo. Tião e Vevé.

SAO CRISTOVÃO — Carlinhos;

Mundinho e Florindo; Sousa, Santa-

nrnria e índio; Cidlnho, Neca, Mlcal,

Nestor e Magalhães

O REMO EM CAMPOS

CAMPOS, 22 (Asapress) — O Sal-

danha da Gama sagrou-se campeão

de remo de 1945, seguido pelo Rio

Branco e pelo Camplsta.

O certame paraense
BELEM, 22 .Asapress) — Apresen- 

J 
— Equipe vencedora a da S.H P

tando uma atuação mais destacada, o

Tuna abateu o Palssandú pela con- 
j composição.   — 

tagem de 4 a 3. Fizeram sua estrela Valete II; José L. Guimarães. Caprl-

no Palssandú os jogadores Valentlo e cho: Milton Virg. do Nascimento Slr;

llaraldo, ambos da capital federal. I José Martins Costa, Guará.

Iagê com 4 pontos por faltas no prl-
meiro percurso, euando empatou com

Teotonlo Plza de Iara, da S H.P .
montan' > Ncjro. Sem faltas no I.o

percurso de de empate.

2.o lugar — Teotonlo Fira ie Lara.

da S H P., montando Negro 4 pontos

por faltas no I.o percurso dc «lesem-

pate.
3.o lugar — empatado entre cap

Elól Meneses, montando Eomb< do R.

A. N , ten. Lazaro O. de Campos, |
montando Pavão da F.P.S.P e ten. 

j
Eduardo Rocha de Oliveira, montando» j
Mouro, do R A.N., todos com oitoi

pontos por faltas.
4.o lugar — empatado en*re José;

Martins Costa, montando Guará, e |
Eduardo de Toledo Pira. montando j
Mltzuoko, ambos da S. H. P., com 11

pontos por faltas.
3 a PROVA — "Gen. 

Silva Rocha"
sem

faltas, em 1,U"15. com a seguinte 
j

Teotonlo Flza de Lara.i

R. A. N.. sedHdo no Rio de Janeiro
montando Bembo, com 21 obstaculof; i
transpostos no tempo máximo 12 ml- j
nutosi, sem faltas no primeiro desem-!

pate que manteve com o ten. Fleosl-

po Pereira da Costa, da 2.a R M. i
(IV2.o R.C.D.), sobre Emir.

2.o lugar — Ten. Eleosipo Pereira
da Costa, montando Emir, da 2 a Ft.
M. (IV 2.0 R.C D.), com um derrube
no percurso de desempate.

3,o lugar — empatados ten Eento
de Carvalho, da 2.a R.M. (IV 2.0 R.
C. D i sobre Aladln, com 21 obsta-

cult, transpostos no tempo máximo e
ten. Jaime Bica de Freitas, do R. A.
N.. montando Cruz Negra.

4 o lugar — José Martins Costa, da

8.H.P., montando Guará, com 19 obs-

taculos transpostos no tempo máximo
(2 minutos).

RESUMO — R A. N. um I.o e dois

3.os; 2.a R. M. — um 2.o e dois 3.0-;

e um 4.o; F.P.S.P. — um I.o e um

3.o; P M D.F. — um I.o; S H.P. —

um I.o, dois 2.os e três 3.os.

FOR PONTOS: S H P 85: R.

A. N.. 55; 2a R. M. (IV2.0 R. C.

D.) 40; F.P.S.P., 35; P. M. D. F

25 pontos.

Wilson de Morais (S. P. F. C.) vs.

Fausto Frizonl (A. D. F.>. Juiz, Atl-

lio Blanchi.
Luta extremamente violenta, agradou

bastante trazendo o publico eletrizado

durante os 4 assaltos, em que ambos

se empregaram a fundo.

Pelo equilíbrio demonstrado nos as-

saltos, foi declarada empatada. Resul-

tado justo dos srs. jurados, apesar du-

ma parte da assistência apupar esta

decisão, manifestando-se favora\elmen-

te por Frizonl.

4.a luta — Peso medlo

Arnaldo Bozzo (S. E. P.) vs. Clau-

dlo Paparelll (A. D. F.). Juiz Mario

ítalo.
Luta sofrível, violenta, com multas

faltas de parte a parte, e sem técnica

apreclavel.
Ambos empenharam-se com afinco

trocando violentos golpes talvez bus-

cando o nocaute, mas lsos desordena-

damente, cometendo inúmeras faltas e

sem vantígem alguma.

Iniciado o primeiro assalto, após um

prévio estudo dos pugilistas, há forte
' 

troca de golpes, sendo Rutta atingido

j por violento Jabe, nue o deixou em si-

: tuação critica, disso não se aproveitan-

do Cabral.
Nos demais assaltos Cabral teve leve

| predomínio sobre Rutta mas não se

| aproveita desas vantagem, deixando

j Rutta equilibrar a peleja. No 6.0 as-

I salto, Cabral força a luta e castiga ru-

1 demente o adversario. Com violento

cruzado atinge Rutta deixando-o com-

pletamente atordoado, a ponto de quase
alcançar o nocaute, caso soubesse ti-

rar partido da situação em que se en-

contrava Rutta.
Por boa margem de pontos venceu

Tcodoro Cabral.
Finda esta luta, Cabral solicita que

lhe seja concedida uma luta revanche

com Carlos Vieira da Silva, o qual
obtendo permissão do presidente da F.

P. P., sobe ao ringue, cumprimenta'

Cabral declarando aceitar a luta.

Lula final — Peso medlo

110 frontal.
Rocba vai un Chão. <>

a contagem e finda esta li

ço de Zumbano declaraial 1

por nocaute

Rocha ainda peBam-c1
e é carregado para o seu

do assistido pelo se;uiido

soas presentes.
Findo o combate Zumba'

crofone. lança um des.ifi"

nho, para decisão do titulo

peso médio.

Terminaria a reunião

ao camarim tíe Zumb im 1
desse suas lmpr°s.:óes aos •

res.
Prazelrosamen', recebit:

declara esti.r sati-f -i'os o

porem reconhece er: Leun<

l»al adversario e be" pun'!:

Quanto ao nocaute (!!<¦

ria deve-se mais a um g(

que ele procurou e »Ti"f>ntr

Referindo-se a LuíWu,!:

bara de desafiar, afirmou-r.

pão só se reconhece dcr.trn

e está pronto para enfrer t;

tigo campeão, a: - d-' p
com bolsa de Cri 10 Oíiü.c

dor, que será oferenda 1

Internacional de Pugilismo

Espera que Lofírnimdo ¦¦

a respeito, pois seu maior

cer e se possível por ».• •> aul

não paire duvidas sobre o r

peleja.
NOTA — Há dias tiveir

tunlda de publicar uma er

Loffredinho nos concedi u

aceitava o desafio lançado a

te por Zumbano .

Desas forma. c'ando <

desafiado certos de uma lu

os empresários se movmn

lli ..TiO-'

ita o bra*
I ' •¦ir-

,1 . rd tao

><•10 mi-
e|'r> (II

.dinpeíio

¦rnio-nw

Zumbano
a utorta,

Resultado, empate se bem que Bozzo 1 Antonlo Zumbano (Paulista) vs. Leo- aplainem as dificuldad

conseguiu insignificante superioridade nel Rocha (Português), Juiz Atillo 1 tenham a sensacioral

aos pontos. í Bianchl. I nho-ZumLano.

p>

esse ar.-

abertos,
o vence-

Kr.ipresa

.janitefc
o é ven-

r-T- w
,.u6J a

a opor.

, que
n io que

triante «

resia
, SC

:i de que
I>;!redi-

TermiiQH sum venceilor o enemtn entre o Cmntrcial e o Serrano, de Feirapclii

i)() EM-

torcedores dlspendendo conseguinte

mente, os maiores esforços dentro de

sus possibilidades para satisfazer aos

afeiçoados, porém, não foi bem suce-

dido.

contro! do. '^oU

adiai

1 FOI O RESULTADO FINAL DA CONTENDA — DESINTERESSANTE O DESENROLAR

— VACARO E FAUSTO FORAM OS MARC ADORES — 8.046 CRUZEIROS FOI A K!Mh

Realizou-se anteontem à tarde. notFoi pequena a assistência que compa-: 1 A D — VACARO | Este. após h i. r

Estádio Municipal do Pacaembú', ajreceu ao local do embate, o que é de Aos 39 minutos Faria, do meio do quando Tufi havia

partida amistosa entre o E. C. Serra- lamentar-se. O Comercial visou propor-: campo, serviu Mendes com um passe! passos O arqueiro fez i. o

no. de Petropolis. e o Comercial F. C.,| clcnar um espetáculo futebolis.ico aos em profundidade. O ponteiro avançou 001:1 escanou-liie dr m.ms «

desta capital. O publico esportivo ban-

deirante, conforme se esperava, de-

monstrou pouco Interesse pelo embate,

nSo obstante ser essa a primeira exi-

bição do quadro visitante em S. Paulo.

A C. B. D. 
provoca 

séria crise no loiebol 
guanabarino

Desrespeitando a decisão do Tribunal de Penas, a entidade maxima nacional decidiu pela expulsão do arbitro

Solon Ribeiro — Os juizes do Tribunal de Penas dispostos a renuncia dos car-os — Outras notas a respeito 
j*™ 

*

um pouco e. proximo à linha de escan-
teio, centrou bem. Saltaram vario» Jo-
gadores e Vacaro, colhendo a bola no
ar. cabeceou com firmeza, marcando

no canto direito da méta de Bispo.

1 A 1 — FAUSTO

Solon Ribeiro .

r ,n ,, , ASAPRESS I — As <JetS-1 efetivos e suplentes desse poder. A uma' sumarissimo do juiz Solon Ribeiro. 
| 

tuação. a nío seir que¦ a C. B
RIO, 22 ASArKtto 

^ - das reuniões, efetuada na resldencia do Os meios esportivos consideram dlfl-| le a sua própria declsAo

D. anu-i

O tento de empate foi conseguido
na fase complementar da luta. Dumas
colheu a bola enconrindo Maloral e
fez passe em direção ao meia Zéca.

Campeonato mineiro

BELO HORIZONTE, 21 (Asapress)
O America conseguiu derrotar o oi-

sóes da C B D. e do Tribunal o»

Penas da F. M. F.. em relação ao

Julx Solon Ribeiro determinaram uma

seria crise no futebol caricK-a

Correm insistentes rumores setrundooe

ciais of ;uizes do Tribunal de Penas

0.1 Federa ão Metropolitana <ie Fute-

tol estão dispostos a renunciar os u;r-

ços que ocupam, tendo já sido efetua

juiz Ma* Gomes de Paiva, em Copa-' cil uma recomposição na presente si-1

cabana. compareceram os srs. João Lira

Filho, presidente do Conselho Nacional |
de Desportos; e Vargas Neto, presl-:

dente da F. M. P. O sr. Jofto Lira 
^

Filho levou sua solidariedade ao Trl-;

bunal de Penas, estudando longamen-;

te a situação criada em consequencia

de náo ter sido aphcado. como dc dl- I

reito. o artigo 1C2 do estatuto da C.

rZTIZ ITTTTTTTYT X11 IlXIi. V

DR. E. SAPORITI

R

CIRUROIA GERAL

Moinii» «• Srnborai « Parui
Con»ulta» das 14 às M íior»f —
A» Paulista. 3 004 - Fone: 1-M5Í

dal varia» reuniões entre oe membro» [ B. D. e derldo ainda ao julgamento! TXXXIXXXIzm~~mxAxr

O DESENROLAR DA LUTA

Com as sus naturais caraterlsticas

de jogo, o Comercial, t loglco. soube lm-

pór-se ao contendor já no primeiro
período da pugna. Sem apresentar um

| apurado padrão de jogo, os alvi-rubros
nitidamente expressa a sua

Mesmo aslm, os vlsltan-
se com galhardia, mór-

mente a defesa, onde faleciam as ten-
tativas de incursão do quadro de Fa- _

nl. rnvrrSAO I 
r'd 

.N# 
faS<" ®omple"Jf",|ar contudo.! derurgica pela contagem de 5 a 1. em

.. E' GRANDE A ( ONr LsAO | registrou-ie maior eoulUbrio nas açóes,, prosseguimento ao Campeonato Minei-
RIO. 22 (ASAPRESSi — Hoje à Enquanto os atacantes do Comercial! r0 de futebol. A partida renieu CrS

tarde a diretoria da C. B. D. visitará mostravam-se Indecisos diante da me- 15.400,00 tendo arbitrado o encontro o
o Tribunal de Penas da F. M. F. ta do antagonista este controlando-lhe «g. Geraldo Belacqua.

Esse encontro reveste-se de grande im' todos os movimentos anulava um por

portancla, em virtude da enorme con-, um os esforços dos companheiros dej 
p„tPKn1 nn Mimnhõn

fusão criada em consequencia da ex- Romeuzinho 110 sentido de buscar maior I ui/Cuui nu iVlalallIldO

puLsão do juiz Solon Ribeiro pela C numero de tentos Com regular movi-! SAO LUIZ, 22 (Asapress) — Jo-
B D e a resolução de suspender esse menWçào neste e naquele setor, a pe-; ;'ando ontem contra o Maguarg' do

mesmo arbitro tomada pelo Tribunal leja conseüuiu atrair um pou-o mais a | Pará, o Moto. desta capital, conseguiu

Metropolitano. I »tençio dos espectadores. 1 vencer por 3 a 0.

do

por 
•"'

;.u í»r'
atou &

«OS d.

concluir â

bola escapou-lhe ti;- m

Zeca. Rápido, o avante re:

canto direito, anulando os e

Jau', que havia cerrado 1

procurando cobrir o chutc do r

Faui.to, que ap 
'• u P- 1

jogada.
os oi >.!>:: •

A o: !'an..- "ã« d )s ri"

obedeceu ^sta ordem:

OMEr: IAL

Jau"; ¦ -s. FuT-t

de». Fa':c Ii/ernzi

Pauol e Vacaro.

SERRANO — Bi pn;
Geraldo I Silvio • O ra

1S 101. Fausto Z' iph'

(Vale) e U.ri.

ARBITRAGEM E rn.*"''N,R

Diri jou a p 
¦ "a re u'. • 0

bitro José Cr 'z. Er -n:.n '.o-«e na c

tagem do tempo, der o final ao P 1

quando decorriam ap::i s 3) ^"

do segundo tempo. Constatjn^o 
o f-j

ordenou a continuar.'o da p« •''L

bo!'i ao ch .o. O tot. 1 arrc:adid<- ^
N bilheterias foi d" 8 • 4,:

Na preliminar os aspirantes do C- ,
ciai derrotaram o L. P B P>r + 1 '

\ri e

;jo ti» <

, L' ¦' -5.

o
Ai
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CORREIO PAULISTANO 13

RADIO EXCELSIOR

P S 0-9 — 1.100 ka.

ÀS

As

As

As

AS

AS

Aí

Dos programas de hoje, destacamos:

10,30 
— Momentos musicais.

12,00 — Saudação Angélica — na palavra de mons. dr.

Francisco Bastos.

13,30 
— Écos da Broadway — apresentando o programa

organizado pelo Centro Acadêmico Horacio

lane — da Escola de Engenharia Mackenzie —»

para a Maratona Radiofonica.

'4,00 — Minha Terra — meia hora de musica brasileira,

í5,00 — Merenda Musicada.

18,00 — Hora do Angelus — a cargo do revdo. pe. José

Maria Ramos.

70,30 — Giani Ardito e Stela Marina — com o conjunto

Marechiare.

?1,00 
- RADIO MAGAZINE M.° 31 - um programa Cal-

deira Filho.

^2,05 - MUSICA SELECIONADA ORQUESTRAL.

22,30 - MELODIAS ITALIANAS.

"" ^i*i"i"ru*j-xiv'uij~ii—U-ITU"IJ-IJOIJIJIwu

•¦•¦VtV^WWWWWflWW^WWWVWWWWWWWtf.
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wÊÊm*'*--.

\ 
-programas 

de hoje

iriK WGA — VIVO PARA CANTAR — Deanna Durbin — Fox Jor-
;il J7X3C — O couro — Nac. — Das 14 às 22 horas.

i; UÍTTALACIO — ALMA RUSSA — Paul MUni — Imp. 14 anos —
Pathi» News 52 — Jornal Cinematográfico 5 — Nac.  Das 14

\ ,-22 horas.

!| l.xMIKIRANTES — OS TRES MOSQUETEIROS — Walter Abel —
<. Olimplc Jornal, 38 — Repórter da Tela, 224 — Nac. — Das 14

j 

às 22 horas.

í (il'ER.\ — NASCE O AMOK — John Carrol — Not. Universal,
4.t!>x440 -- Clnelandia Jornal, 99 — Nac. — Das 14 às 22 horas.

HKOADWAT — EVOCAÇAO — Irene Dunne — Atualidades France-
•SIS. 33 — Reportagens Chiedla, 1x10 — Nac. — Das 14 à* 21,30
ijorst:.

':<>ARIO — LAÇOS HUMANOS — Dorothy Mc Oulre — Filme Jor-
rui, 48x10 — Nac. — Das 14 às 21,30 horas.

W IIAMRRA — A PONTE DE WATERLOO — Robert Taylor — Imp.
; t anos. — A PISTA DA MORTE — Joan Valerie — O Esporte
rn marcha, 79 — Nac. — Desde 14 horas.

- IlENTO — VIVER — Tlto Scliipa — BELONAVE — Documentário
tu tecnlcolor — Brasil Atualidades, 2x65 — Nac. — Desde 14 hs.

ODKON — Sala Vermelha — GUNGA DIN — Douglas Falrbankt, Jr.
Imp 10 anos — MARIPOSA ALEGRE — Vivlan Austin —

Brasil na Tela, 38 — Nac. — A's 19,30 horas.

, (HIEON — Sala Aiul — A VIDA POR UM DESEJO — Hugo dei Car-
ril — imp. 14 anos. — CODIGO DESCONHECIDO — Clnelandia

} Jornal 95 — Nac. — A's 19,30 hora3.

j 1'ARATODOS — CONSPIRADORES — Paul Henreld — Imp. 14 anos

J 
— SENHOR RECRUTA — Donna Reed — Clnelandia Jornal, 96

Nac. — Desde 13,25 horas.

STA. CECÍLIA — A SÉTIMA CRUZ — 8pencer Tracy — FALCAO
EM HOLLYWOOD — Tom Conway — Imp. 10 anos. — Repórter
da Tela 221 — Nac. — A's 19 horas.

1'ARAMOl'NT — GRAÇAS A MINHA BOA ESTRELA — Humphrey

Bogar' — UM FARRISTA DO ALEM — Jack Oakie — Cinelan-
'lia Jornal, 92 — Nac. — A's 13,20 horas.

< 1U ZF.IRO — QUERO-TE COMO E'S — Clark üable — Imp. 14

anos — HORIZONTES BRANCOS — Wllliam Lundlngan — Cul-
Mira do milho — Nac. — A's 13,45 e 18,50 horas.

I WITOLIO — PERDÃO PARA DOIS — Stan Laurel — PANAME-
UICANA — Philip Teri — Repórter da Tela, 220 — Nac. — A's
In horas.

r\l I.ISTA — CLÍMAX — Boris Karloff — CLUBE DOS NAMORA-

DOS — Jean Parker — Noticias do Brasil, 4 — Nac. — A's

i.í.jü e 19 horas.

IIKASII, — O GOAL DA VITORIA — Grande Othelo — ROCrTRA
'.RANFINA — Judv Canova — A'* 19 horas.

- UM CRIME ENTRE AMIGOS — John Hubbard — Repórter

rui vi, — QUERO-TE COMO E'S — Clark Gable — Imp. 14 anos.

LAGRIMAS DE PALHAÇO — Beniamlno Gigli — Brasil na

D la 35 — A's 19 horas.

- I' <' I O — O MILAGRE DA FE' — Gloria Jean — ATE' A VISTA

QUERIDA — Dick Powell — Imp. 14 anos — Reportagens Cl-

;»'-'m. 1x8 — Nac. — A's 19 horas.

riKVriXINGA — A NOITE SONHAMOS — Merle Oberon — CODI-

(IO DESCONHECIDO — Jornal Cinematográfico, 3 — Nac. —

Vs 1 :i.5P e 19 horas.

i Ml I f?«o — ÍDOLO DO PUBLICO — Errol Flvnn — TUNDRA —

IH Cambre — Imp. 10 anos — Repórter da Tela, 222 — Nac. —

Vs 1.1,40 horas.

H \I 'I ONIA — ÍDOLO DO PUBLICO — Errol Flynn — TUNDRA —

D<1 Caribre — Imp 10 anos — Clnelandia Jornal, 93 — Nac —

A 19 horas.

l;ií\Z POLITEAMA — A VIDA POR UM DESEJO — Hugo dei Car-

Imp. 14 anos. — O PODER DA IMPRENSA — Lee Tracy

Cm» Jornal Brasileiro, 4x36 — Nac. — A's 19 horas.

< O! OMBO — NOCHES DE RONDA — Ramon Armengod — IN-

FERNO VERDE — Douglas Fairbanks Jr. — Imp. 10 anos. —

Cine Jornal Brasileiro, 4x45 — Nac. — A's 18,30 horas.

<il !'!!•! \ SUA ALTEZA QUER CASAR — Olivia de HavlUand —

C.ARRA ESCARLATE — Basil Rathbone — Imp. 10 anos. — Cl-

• lanúia Jornal. 90 — Nac. — A's 19,10 horas.

lií 1 VWOOI) — GRAÇAS A MINHA BOA ESTRELA — Humplirey

i rt — FANTASMA CAMARADA — Robert Donat — Noticias

brasil, 4 — Nac. — A's 14 e 18,10 horas.

T\RZAN E AS AMAZONAS — Johnny Weissmuller — Imp.

!') anos - LAORIMAS DE PALHAÇO — Beniamlno Gigli —

Ncticias do Brasil, 6 — Nac. — A s 19 horas.

^ I'! DRO — PA FE' PARA DOIS — Lorettí Young — Imp. 14 anos

I' MCTíIME ENTRE AMIGOS — John Hubbard — Repórter

dn Te'.a. 218 — Nac. — A s 19 horas.

V il I. H A _ ítt:' a VISTA QUERIDA — Dick Powell — Imp. 14

RAIN 'A 
DA CANÇAO — Susanna Foster — Hortaliça*

- — A's 18,40 horas.

I •<! l-M' - GRAÇAS A MINHA BOA ESTRELA — Humphrey Bo-

FANTASMA CAMARADA — Robert Donat — Repórter

•ít T !.", 219 — Nac. — A s 14 e 18,45 horas. 

( \ »i; : _. o SEU í.iILAGRE DE AMOR — Dorothy Mc Gulre

< ASEI-ME POR ENGANO — Anne Shlrley — Recife recebe o

Comandante da FEB — Nac. — A's 19 horas.

< \i;i »vo — SUA ALTEZA QUER CASAR — Olivla de Havllland

L TA NOITE MORRERA'S — Rlchard Dlx — Imp. 14 anos

A FEB em 8. Paulo — Nac. — A's 14 e li horas.

-TO. ANTONIO — INFAMIA — Merle Oberon — Imp. 14 anos. —

CA. Ei-ME POR ENGANO — Anne Shlrley — O Presidente Ge-

túlio Vargas em visita a Juiz de Fora — Nac. A s 19 horas.

I II 'IKIO — CAFE' PARA DOIS — Loretta Young — Imp. 14 anos

K O AMOR VOLTOU — Alan Marshall — Repórter da Tela,

!7 — Nac — A's 19 horas.

der,caer7esquf I
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No TEATRO SANTANA

Eva Todor c seus artistas apresentam

"Bonita 
demais!" — original de Joracy

Camargo.

Kll

ai

%(

LAÜREN BACALL

WALTTR BRENNAM

00L3RES MORAI*

^^AM 
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CINEMA

BING C II O S li Y

II
Os filmes mais recentes de Bing

Crosby são 
"Road 

to Utopia", no qual
também trabalham Bob Hope e Do-
rothy Lamour — trio que obteve um
êxito estupendo em "Caminho 

a Sin-
gapura" — e 

"Herc 
Come the Waves".

com Betty llutton e Sonny Tu/ts. A
película no 30 de Crosby foi 

" 
Bom

Pastor", proclamado como o melhor
filme do famoso 

"crooner". 
Nesta pro-

dução, Bing teve oportunidade de se
revelar um ator dramatico e comico,
alem de sua carateristica arte como
cantor popular.

Bing Crosby é casado com Dixie Lee,

cheio de cores misturadas. Veste-se tão
despreocupadamente que sempre dá a
impressão de que se esqueceu de ter-
minar de se vestir. No papel do padre
O' Malley, em "O 

Bom Pastor", Bini
vestiu roupas das que usa em sua vida
particular, em algumas cenas passa-
das na paroquia.

Bing Crosby tem 1,60 de altura,
pesa 74 quilos e tem olhos azuis. Faz
anos no dia 2 de maio. Gosta de li-
vros e de musica e com referencia a
teatro gosta dos dois extremos: clás-
tico e ultra-moderno. £' considerado

O cartaz do Teatro Sanf.lna, nu' uus, admiravclmcntc. Nác, sc portar>jv¦

que vem atuando a Companhia de Co- 1 nem mais e nem mrnos do que to-

médias Eva Todor, foi renovado, lia, mumente ,s<• portam certos casais evt

dias, já. Infelizmente, não nos foi dado! tais situações. Estiveram hunuinox

a não ser domingo ultimo, assistir a i dentro da criminosa futilidade do vi-

ve°a OTQ ew C*WQ, üue 4 
"Rnvitn fie» i »r qiip ti* trnrnrnm

mais!" sem duvida um arrojado tra-

calho do sempre arrojado Joracl Ca-
margo.

Atualissima, sobretudo. 
"Bonita de-

mais!" mostra-nos, antes de mais nada,

a frivolidadt de uma família dada a

hábitos de 
' 
graniinismo" sem as ne-

teisarias posses. Ou por outra: apre-

senta-nos uma família em que o che-

fe ganhando embora seis mil cru:ei-

ros mensais, não pode fazer o que de j

Eva, no papel de "Conceição", a in-

genua depois chkcteada pelas hipoci-

si as da vida, na sua pujante rea,if.ad'".

esteve como sempre, aliás, está: per-

feita. E' incontestavelmente, uma ta-

Icntosa atriz. Ela faz mais que viivr

os seus papeis; sente-os com uma taf

capacidade de humaniza-los, que ton-

vence e emociona.

Artur Costn. PoIa Leste Armando

Ferreira. Judlte Braga Armando Bra-

fútü. llealiza o casal reuniões sema-\ £»
nais cm sua residencia, agrupando em

Este é um retrato da família toda di» Bing Crosby, tirado ha uns rinro anos.
Sentado ao seu colo está Lindsay, o "caçula". Ao lado sua esposa. Dixie Lee, o

filho maior, Gary, e os dois outros pequenos são Philip e
Dennis, filhos gêmeos

que também foi artista de cinema e
tém quatro filhos: Gary (julho. 34>,
Philip e Dennis, gemeos ijaneiro, 3ti)
e Lindsay idezembro, 38). Em dezem-
bro de 1942, incendiou-se a árvore de
Natal que Bing tinha armado em can,
e o fogo, alem de destruir sua ara
propagou-se ainda às casas vizinha.!.
A linda casa de Crosby, situada em
Toluca Lake, ficou inteiramente des-
truláa. O grande a:tro encarou aquela
desgraça com filosofia e comprou nova
casa. Alem desta. pos:ui tampem uma
fazenda de criação de cavalos de cor-
rida em 

"Rancho 
Santa Fé"; Bing

resolveu suspender a inscrição de seus
cavalos em competições tur/istas até o
fim dn guerra.

Um chapéu displicentemente no alto

nos círculos musicais de destaque e en
Ire os próprios artistas do 

"Metropo-

litan" de Nova York, um cantor de
mérito. A Universidade de Gonzaga
onde Bing fez seus estudos, conferiu-
lhe o titulo de doutor "honoris 

causa
em musica, tendo assim conquistado a

posição inve,avel de ser o símbolo de
uma instituição, porque se sobressaiu
de forma invulgar no radio, na tela e
através de suas canções gravada« em
discos. E ultimamente, com as aclama-

ções que recebeu do publico de todas
as platéias do mundo e do 

"Oscar"

da Academia de Hollywood, pelo seu
trabalho cm 

"O 
Bom Paitor", sua

carreira cinematografica alran ou mais
alguns degraus da escadaria da fama.
Dias de grandes triunfos e de maiir

da começa, uma boina e um cachimbo 
j popularidade n"o estóo longe e muito

e. aí temos uma cari:atira de BingI breve,, segundo crença geral. Bing
Crosby, que também é mu.to conhcciio i Crosby se tornará o astro numero um
em llollywood pelas camisas e paletós I da tela. ascendendo ao 

"clímax" 
d(

que usa, cada qual mais complicado e \ sua carreira artistica. — W. R.

o:-
' ai

Ifork um 'Cab-urf 
fa- l

d Horseshoe t«»o é. n I •
nantes, de um n.<o mr I

MILIIERES E DIAMANTES

Ha em Nova Yo
moso — "Diainond

ferradura de dlain:
nos famoso Billy Rose. A * Fox" j rodu-
zlu o muMcal técnicolor "Mulnercg e
Diamantes". focalizando o "cabaret"

Betty Grable, a ultra-loura f c/mora e
I)lck llayme», a voz de ouro Io radio
americano, sáo os amorosos, i eiimos o"Times": "Conjuntos espeta cul'.ires, e o
romance bem conduzido apre^n^a ex-
cursóes no campo da psiquiatria bastante
cômicas. Mulheres linda* e ípradavels
canções".
"ALEXANDER KXOX IOI FtU.YllADO'

Por votaçào unanime, a Aasoc!*,yio dos
Correspondentes Estrangeiros iç Holly-
wood premiou Alexander Knox, consi-
dtrando-o o ator mais destadn de 1944,
por sua interpreta,ão em "Wibon", a

i produção de Darryl F Zanuck. ern t^-
cnicolor. O prêmio foi entregue durante
o Jantar em Beverly Hills Hotel Wllliam
H. Mooring, presidente da Assuclaç&o,
presidiu o Jantar, que teve a pr-^nça de
200 representantes da Industria cinema-
tografica e da Imprensa estrangeira. Ale-
xunder Knox recebeu o prêmio 1aa miou
de Miss Ivy Wilson, nuynbro da 8ocie-
dade e velha amiga do astro.

"CZARINA"

8uper-produçfto de Ernst Lubltsch, foi
recebida com entusiasmo lncomian pela
critica americana Di?em que Tailiilab
Bankbead esta simplesmente uot»v»l vi-
vtndo Catarina II da Rússia E que Wil-
liam Eythe vai fazer sensação

DARRYL ZANICK — O MEMIOK
PRODl'TOR DE 41

Na temporada de 44 a "Fox" obteve
da Academia o maior numero de prêmio*
sendo que somente "A Can \o de Ber-
nadette" loi premiada 5 vei»?#. Neste

ano. o ilustre grernio Julgudor honrou a
Fox" novamente, pois 

"Wilson", o tf-
leolor que é um hino a democracia,

cançou sozinho 7 prêmios, cotr.^ *pgue:
i'íinal adaptação, direção aitir.ic.v de-

coração de interiores, execução tn» té-
cniculor, «ravação do som. ediç^o a efel-
to de sons Foram ainda premiados:
"Laura", 

pela execução técnica; "Pelo-

m ve", o melhor d<Kumentario ne 44. co-
mo Vitoria no Deserto" o íói.i em 43
e Darryl Zanuck, o melhor p-odutor
de 44

A VERSATILIDADF Dt JOAN

FONTA1NE

"OS AMORES I)E 8UZANA". ccaiídl» vi-
va, original e malictosa, da a Joan Fon-
taine a oportunidade de "viver" quatro
personalidades diferentes, completamente
diierintes, circunstancia de que ela se
aproveita para dar uma sobeja demonstra-

çâo de »eu» lndlacutlveli dotes artístico».
E' essa sua primeira comedia, e. também,
o primeiro filme que lhe da a chance de
exibir luxuosa e modernissimas tolletes.

Edith Head. famosa figurinista dos es-
tudlos da Paramount. superintendeu a con-
fecçào dos 28 elegantes trajes que Joan
veste. A c*d» mud»nç» d* p»rson«lid*dr,
no filme, corresponde uma completa muuan-

ça de sua indumentária, dos p^s a cabe-

ça, inclusive os penteados, que são oito
diversos.

Essas quattro fases, na vida de Suzana,

autnalam o tipo do> homens que. suceul-

vãmente, tomaram conta de seu coração,

homens esses que são George Brent. Den-

nls O Ke(. Don De íore e Walter Abel. o

lour de galls que tanto vaio risa o ir.agnlft-

ro elenco de "OS AMORES DE BUZANA".

primeiro filme do produtor Wal N Wallis

para os estúdios da Paramount.

redor de si alguns homens e mulheres

mais ou menos irresponsáveis, pnra o

gozo de violentos 
"pif-pafs", bebidas e

tolas palestras sobre assuntos ainda

mais tolos. Reais na sua inconsciencia.

Irreais diante, da gravidade da vida.

Nesse ambiente de seduções e ríc'os

cresce e se faz moça 
"bonita 

demais"

a filha do casal. Assiste, desolada, ao

degringolar moral de seus pais. Não

pactua, lamenta! Trava-se no seu cs-

pirito forte, intensa, total luta interior.

Arrasadora! Veemente!

Frequentuva-lhe a casa um rapaz

bem posto a quem ela. certa feita,
solicita amparo em dinheiro, princi-

palmente, para calçar, num Banco,

um cheque sem fundo emitido por seu

pai, já então em pleno estado de tn-

consc encia. dominado pelos ricios, sem

nenhuma possíbilidde de controle.

O rapaz, de posses, atende o seu pe-
dido. poiem. como a vinha namoraiU ,

impõe como condição que não hoyi

nenhum compromisso da parte dele

cm relação a casamento. Ele sentia

c desmoronar da família e ja prtten-
dia evitar o seu ingresso nela.

"Conceição", a moça 
"bonita 

dc-

mais" e figura central da peça, pura

pagar-lhe o beneficio e ainda salvjr a

situação dos seus, atira-se a tremendas

aventuras amorosas e lucrativas, per-
dendo-se, moralmente, mas vencendo

financeiramente. Desiludida de. um

viver honesto e digno, começa a co-

nhecer a vida na sua mais crúa e t'ita

realidade O rapaz volta, porém fie

ai o repudia, lía, evtào, situações c.s

mais diversas, pontilhadas de amor,

equívocos, drama, humorismo, tragi-

comédia.
O vigoroso autor ie 

"Deus lhe pa-

guc" dá-nos. ao vivo, o drama da

classe média cm terrível conflito com

a mais alta. Mostra-nos não apcuus

o ridículo da família que a força de-

se;a viver à grande, mas ainda a per-

feita inutilidade do viver de muuos

grupos sociais, completamente indile-

rentes á sorte do mundo, dos homens e

das coitas em marcha franca para rca-

hdades paluaveis, através das mais

positivas advertências calcadas em la-

tos reais e humanos,

A criminosa indiferença de tais gru-

pos sociais é revelada, principalmente,

pela sua obsessão pelo 
"pif-paf , a

coqueluche de algum tempo a esta

parte. Alias, o 
"pit-puf" 

já fez todo o

mal que poderia fazer á sociedade. Ja

separou casais, arruinou, tinanceira-

mente, a vida de muitas famílias mais

ou menos arranjadas, desfez fortunas,

ihternou parceiros em manicomios, a

outros levou para o suicídio. E' trágico

c cortejo de males que o 
"pij-paf 

. çuc

a quase toda gente seduziu, formou na

sociedade.
E para tanto, Joraci Camargo não se

vale de meios termos; ao contrário,

aborda o assunto com um vigor inexcedi-

vel.de uma forma clara, positiva, iiieta.

desenvolvendo o tema com a veemen-

cia do seu espirito revolucionário e

pondo de parte a rotineira técnica

teatral de 
"lazer tudo acabar bem'.

O trabalho do A. i essencialmente

psicologico e tem uma intenção sali-

rizar a sociedade nos seus aspectos

muitas vezes falsos e imorais.

Com 
"Bonita demais!" Joraci co-

margo, a quem se devem tantas obras

dc profunda observação e critica da

sociedade, continua na hercúlea em-

preitada que se propôs de renovar o

teatro nacional. Trabaüio de talen o,

agudo senso critico, penetração c in-

teligencia.
* * t

De 
"Guilherme" e 

"Santinha" o

casal Irivolo encarregaram-se, respec-

tivamenie, Afonso Stuart e El*.a Cio-

tade para o cxito gera! da represrn-

taç ão.

André V(tlon. na pele dr Carlos Al-
'¦crio, está >nni< firme, mais galã e mais

ator. sobretudo, mais sincero e muito

bem equilibrado.
O ccr.ário é cuidado con: caprichi

e bom gosto, o que minto recomenda o

empresário Luiz Iglesias.

A pe~a e sua representarão est&o,

pois. à altura respectivamente, das in-

vejaveii ma';icer -'irais de Jo-

raci Camargo r dos artis'as que Eva

Todor dirige com tão sedutor talento.

MAC.

COMUNICADOS
"TVll') E' CAHNAVAI. NO CASINO AN-

TARTICA — A Companhia de Revista*
Beatriz Costa-Osoarito. pue lia oito mesr.i
ocupa o teatro via rua Anhanzabahú, anur-
cia para hoje. amanhã e quinta fpira as

ultltmas representações da burleta d» Frei-

rc Júnior 
' I uilo r carnaval .

 Cesta filru. is 20 » 22 mrp ; Ee.i-

triz » o iimlro O. carlto inu lario as r<

presenta-óes de uma nova revista cômica.

A bomba atômica", ilois atos a J? qua-
dros de Florlano Falsai e Vítor Costa.
Também nesta rpvis\a haverã criticas po-
litlcas e figuras e fatos da atualidade na-

cional "A bomba atômica" ostentará vis-

tira cenários c luxuoso Kuarcla roupa De-
vido a procura de bilhetes para osjlltl-
mos espetáculos de "Tudo é carnaval' e

para a estrela de "A bomba atômica', Ja
se encontram a venda as localidades refe-
rentes a todas ar, representações que se ve-
rificarfto ate a noite de sexta feira

"DEUS LHE PAGUS . NO BOA VISTA -

Hoje, d» 30 e 22 horas, Procoplo Ferreira
e sua companhia apresentarão, no Teatri
Boa Vista, a peça de Joraci Camargo,
'T>us lh* paeue""BONITA DEMAIS" NO SANTANA ,- -

Eva e s'*us artistas levarão à cena. no
Teatro Santana, hoje, ãs 20 e 22 hora&,
a peça de Joraci Camargo, "Bonita de-
mais".

DR. UZEDÂ MOREIRA |

Pl í.MAO CORAÇÃO. APARE. ?

I HO DIGESTIVO. RINS. RAIO £

X. TRATAMENTO DA TC- 5

BERCTLOSE E DA ASMA. f

Rua Libero Badaró, 452 5

— Telefone 2-3423 ?

Consultas das 9 à 12 e das t
14 ás 19 hor&s j.

Telefone F.eaid. 5-4055 í

IMP#Afí TÒ ANOS 
*

'NOTlCWS^. 
BRASIL Vcooe

"HORA 
DA PECUÁRIA

Realiza se hoje. na séde da Bocledaae !
Rural Brasileira. à rua Dr raicao Pi-

| lho. 56, 9 o andar, às 16 hor^s, mais j
; um. r-.untáo semanal dedicada A Pecui-
: "»•

y 13,40 e 18 45
hora*

S A B O T A II O R A R O M AN T I C A
da Metro — com Ann Sothern

"AS SETE NOIVAS"
do Metro — com Katryn Garson

"O VOTO DO POVO" — Nacional
f*olt , Cr.$ 3.00; 12 entr , Cr f ?.00. — Soiríe.
Polt., Cr. 4.03; 1 2, Cr $ 2.00; bale., Cr | 3.00

flsioRift
!U 4iX>0 a&OSOUKXr}

A s 19 horas
Korva do earaçaa"

Roddy Mc Dowal •
¦llv«*N qoem pudrr

com o Oordo e •
lafro. - Atualid&cirs
machas 2x9 — Nac

BEATRIZ COSIA -- OKUtlTO

no

CASINO ANTÃRCIKA

HOJE — AMVNRA r QUIN-
TA-FEIRA — TRES ÚLTIMOS

DIAS da burleta-revista de

Freire Júnior:

I1100 E [mm[

Sessões, às 20 e 22 horas

Sexta-feira, 26 — Outra sensa-
cional novidade:

A BOMBA ATÔMICA

Regista de satira .»'ltica —

Bilhetes já à venda.

RADIO

Eu»» Munia, essa ficura tflo «Impatica e
estimada no radio e na imprensa JA re-

rçressou è no^si capital e reassumiu as
suas lunçóes na "Iman do Brasil".

* ? ?

A cantora de musicas foleloricas que
deverá ao radio e fi Bandeirantes, é Vera-
mor. cujo rea-nreclmento vem sendo
aguardado com interesse.

• • *

Almirante náo apresentará outros pro-
gramas nesta «na tem"orada que vem

agradando. Apenas a "Historia das dan-
eas". O ncu regresso ao Rio será no dia

24 dc dezembro
* * *

A saudicões de Lucrecia Bagarelll, r.»

Cruzeiro do S.il, estào provocando elo-

pios.
INDICADOR

AMERICA — "Nos ba^tldires da poli-
•In.", lis 20,30 horas Diva Amurai. u

20.45, "Loji. do Abdula" a. 21.30 "Mu-

sica divii.aví 22 tunas

BANDBTTRANTTfl -- "Policromla". W

horas. 
"Variedades", ás 20 30 Calpl-

radas", às 21 horas. 
"Chalata 

, às 21,30

horas.

CRUZEIRO DO SUL — "Tribuna P®1'-
tlca". ás 20 horas 

"Destinos", às 20.30.
"Cenários brasileiros", às 22 horar.

CULTURA — VaUer Guilherme. tf II

horas Norma Caixc e "Alberto 8arto-
rato, às 21.30 Orquestra de Zico Maza-

gao, as 22 horas.

DIFUSORA — "Teatro de Ivaril Rlb«I'
?ro". às 19 horas 

"Castelo encantado',
us 20,30. Tino Dai'i"iii. as 21 horas. —

ro'. às 17 horas "Pioneiros sertanejo»",
às 00,00. Tino Danlcnl. ás 21 hora». —
•'Plratininga*. às 21.30.

EXCELSIOR — "Momento» musicais". 4«
10.30 "Radio magazine", ás 21 horas.
'Programa smíonlco", à* 22 horas.

GAZETA — "Proerama sinfonico". áa
20 horas. Osva'do Llnares. às 21,45
T^rcina Saracer.i. às 21.45. Américo Bas-
so. Js 31,45. "Hawaians áerenader»". àa
22 horas.

PAN-AMERICANA — "Historia do tan-

go", às 20 horas "Esporte", às 21 ho-
ras "Quinta avenida", às 22 horas.

RECORDE — "Musica velha com roup»
nova", às 20 horas. "Serestra". às 20.30.
"Tribunal do riso", ás 22 horas.

8 PAULO — "DeslumbramentoH, ài
10,30. "Caminhos 

proibidos', às 13 horas.#
"Derrocada', às 16 horas. "Senzala", às
20 horas. 

"Uma noite para tiver", àa
21 horas. 

"Sublime 
pecado", às 21,30.

TUPI — "Radio-almanaque", às 20 30
horas "Radio-comedlaàs 21 horas.
Amilde St oco. às 21,30 horas.

CINEMA EDUCATIVO

AO AR LIVRE

Pros«eguindo na série ds exibições Cl-
nemíatograíicas ao ar livre, que vem sen*
do efetuado nos diversos ba ros da capltr.l,
o Escrltorio de Assuntos Inter-Amerlcanos
fará realizar ho)e. às 20 horr 5, no Belém —

J Largo S José do Belém, uma iilblcáo da' 
ílimes educativos norte-ar-aric-nos

i
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NO CAMPEONATO PAULISTA DE VOLEIBOL

m 
CORREIO PAULISTANO 

=

i Regata entre esportistas

cegos!

FILADÉLFIA, 20 (U. P.) — Uma
mais emocionantes competições j

esportivas Jamais registradas, realizou-
I se ontem nesta cidade. Foi uma rega-

Designada a quadra da rua Canadá para local deste cotejo — Em ação amanhã ; 
'« entre equipes de remadores cegos,

_ ,, veteranos das forças armidas. em
os voleibolistas da 2. Divisão — Resultados I deputa de ri™ troféu, venceu o barco

• Em prosseguimento do campeonato como patrão o sargento, de

da cidade, hoje. ás 20 horas e 30 se- I fuzllelros n"™ls Herman Carpentler.

São Paulo e Harmonia o confronto de hoje 
£

- _— 
Terça-feira, 23 de Outubro de 1945

OITAVA VARA CÍVEL 
— 

OITAVO OFICIO CÍVEL

com o prazo

JOAQUIM GONÇALVES HA SILVA VENCEU

0 

"STEEPLE-CHASE"

(Conclusão da 10.' página). . F. Sales, São Paulo: 66.0. José Q.

• esta; 22.o, Aristtfes Silva, Corln- Rodrigues Elna; 67.o. Osvaldo Cher-

tians; 33.0, Armando Martins. Corln-M. P«'nha; 63.o. Ermelind^ Rimplnel-

tians; 24.o, José Louro, Ipiranga; Tietê: 69.o. José R. da Silva, Ipl-
•.'5.0. 

Geneslo da Silva, Corintlans; ] 
ranga; 70.o, Oervaslo F Pereira. 8&0

Í6.0. Elldio Fonseca, Penha: 27.o,| Paulo; 71.o, Nelson Matera, Corin-

Mario Morgndo. Tleté: 28.o. José B. tians: 72.o, Antonio F. Lappo, Rh-

de Souza. Nilro Qulmic., 29.o. Mar- menwmi; 73.o, Raul Avellar, Floresta

tim Heisser, Elna; üO.o, Mauro r COLETIVAMENTE
Costa. São Paulo; 31.o. Luiz Bento

Ramo*. São Paulo; 32.0, U11.1 Rosa | 
Coletivamente os clubes partlcipan-

Gava. São Paulo; 33.o, Frederico . tes classificaram-se na *r?ulnte or-
dem:

1 fí 0

Pappa, Floresta; 34 o, Moupyr Mas-
trandréa. Ticté; 35. o. Mario Fernan-
des. Penha; 3G.o. Isidoro A. Martins.
Ipiranga; 37.o, Antonio B. de Olhei-
ra. Nilro Química. 33.o, An^tl j Meri-
no, Ramenzonl; 39.o, Ivsn S.iircs.in,
Tietê; 40.o, Osvaldo Simarelli. Penha;
41.0, Emílio Marlon, Elna; 4'2.o. José

Maria Corrêa Ipiranga; 43.o, Rttrlpe
ues Alves de Olivjiia, R.iir.inzofil;
44.0, Francisco Ferrei.a Ouerífs, Co-I 9 o

rtntians; 45.o Enfrento de Andrade.
Ipiranga; 40.o. Leonardo Abarco. Ra- 1

menronl; 47.o, Jordão F, dos .Santos, I

São Paulo; 43.0, Natal Berger, Corln-
lians; 48.o, Alberto Carvalho. R:irr°n-
zonl; BO.o, Joio Birae. Floresta: 51.0,
Easlllo Dimitrow, Elna: 52 o. Ali Ho- 1
norio do Carmo. Corintlans; 53.o,
Francisco Assis, Ramenzoni 54.0, !
Carlos Gago, Penha; 55.o, Hei na Ido |

l.o — Sáo Paulo
2.0 — Ipiranga
3.0
4.o

5 o

Pontos
.. 33

Corintlans Paulista ... S5
São Pitulo 12; .
A. D. Floresta 132 1

B. o — Penha  .. 175 
j

7.o — Corintlans Paulista . . . 192 |
IpUiing® .. .. ,» .. .. 207 i

Tietê 229
10.o — Rimcnzonl 229

1 i. o — Elna 238

CAMPEONATO DE PEDESTRIA-
NISMO

Com os resultados obtidos na prova
de domingo a :>iluu ;ào dos concorrentes

ao II Campeonato Paulista de Pedes-

trlanlsmo passou a ser a seguinte'
Pontos

Lonicartnl, Elna: 5ü.o. Olavo Rosa,
Ramenzonl; 57.o. Muitinlio Neto. Fio-
resta; 58.o. Vlrglnlo Marlano Corin-
tians; 59.0, Jofio Trevisio, Corintlans;
«O.c. Anibal Alves, Ip.rr.nga, 61o,
Taiilo Soares, Tietê 62 o. Mi1 rio Ma-
teuccl, Elna; 63.o. Silvano de Lemos
Ramenzoni; 64.o, Humberto C. Ma-

galhâes Silva, Corintlans; 65.o, Paulc

l.o — Ipirai.ça
2.o — Sáo Paulo
3 o — Corintlans Paulista

4o— Penha 
5.o — Floresta
6.o — Ramenzonl
7.0 — Nitro Química
l.o — Ticté
J.o — Franhra e Palmeiras

50
47
3»
16
15

8
fl

4
1

AMPLA VITORIA DO TlíiTE NO CERTAME

AQUÁTICO DE DOMINGO

iConclusão da 10." página).
50 metros — nado de pslto — In-

fantls.
Ângelo Stocco Neto. Tietê, 44"5 l.o

2.o
Juvenis

l.o

íli Lombardi, Tietê, 47"7
10 metros — nado livre

¦Juniors:

I>lio da Rocha Galvão. Tietê
1.28"

Enos Mareia, Tietê, 1. 28" 9 . .
ICO metros — nado de

Juvenis Seniors:
Artur Kotujanoici, Tietê, 1.40"6
Oslos Henrique Mendes, L.8.A.,
1,55"  2.o
Os demais concorrentes foram des-

rlussifiçados por virada irregular.

,60 metros — nado livre — Menina»
- Petizes.

Wanda de Castro, Tbtè. 50''3 . Io

costas —

1.0

50 m?tro« — nado de peito Me-

ninas — Infantis:
Gloria Saldanha Guimarães. Co-

rintlnns, 49" 1 o
Dera Plnío, Corintlans, 52"2 2.o

100 metros — Nado livre — Mcni-
nas — Juvenis:

Rosa Russo. L.S.A.. 1'30"1 I n
Neltíe Mcnlou, Corintlans. l'41"fi 2o

10 i metros — nado de costas As-

pirantes:
Nelson Rossi, Tletí, 1'27"9 l.o
Rubens Martins, Corlnt., 1'29"2 2.o

50 metros - • nado de peito Pe-

t izes:
Milton Masconl, Tietê, 51"8 . l.o
Henrique Daniel, Tietê, 59" .... 2.0

50 metros — nado livre — Inf.tr-
tlr;
Dlno 8ignorelli. Ipiranga. 38"6 1 o

Judlte Russo, L.S.A.. 1 (.!)"# . . 2.0! Eroa Mareia, Tiotê. 41 
"6 2.0

50 metros — nado livre — Meninas! "'O metros — nado de costas —

-- Infantis:
Celina Esteves Salgueiro, Corin-

tiros. 40"8 
Dinorah Soria, Corintlans, 44"9

100 metros N nudo de costas
Meninas — Juvenis:
Raquel Slmon:-, Corintlans. 1.22 1
Rosa Russo, L.S.A., 1.34' ü

200 metros — nado de peito —

pirantes :
¦'aclnto de Paula, Floresta. 3.17"5 l o

Rubens Andrelo, Corint.. 3.18**1 'o

50 metros — nado livre — Mcuiiu..
— Petizes;
Daurio Soares, L.S.A., 44"4 .. .

Álvaro Stoco, Tietê, 43"1 . . .

50 metros — nado de costas —

tantis:
Anffflo Stocco Noto. Tietê, 46" .

Wulter Zermatovitz, Tietê. 46" 1

100 metros — nudo de peito 
—

venis — Juniors:
Amancio Clemente. Tírt.\ 1'33"

Amadeu Genan Filho. Cor.. 1 
'43"

1.0
2.0

As-

l.o
2.o
In-

1.0
2.0

Ju-

1.0
2.0

1.0
2.0

Ju-

1.0
2.o

rfto realizadas as seguintes partidas:
l.a DIVISÃO — Quadro do Harmo-

I nia: São Paulo F. C. x Harmonia í 1 .as»
I e 2.as turmas). Representante: Valtei

| Gragnanl Juizes Vital MuU. Hélio Ml-
chelonl. Aníbal Machado.

Quadro do Corintlans: Pinheiros x I

i Corintlans. il.as e 2.as turnw). Re-

presentante: Jorge de Araújo Cintra.
Juizes: Hamilton Pinheiro Machado,

! Anciré Pasqui e Athos Darico.
2 a DIVISÃO — Amanhã, dia 24

! na quadra da Atlética, serão realiza-

j das as seguintes partidas: Tenh 
"B" \

Matarazzo. Atlética x Palmeiras. —

| Tenls "A" 
x Floresta 

"A". 
O primei-

i ro Jogo será realizado :.s 20 horas e 30.
com tolerancla de 15 minutos.

RE8CLTADOS OE JOGOS

Reallzuram-se dia 19. as s"<niintes I

partidas da 2.a divisão: no quadro do
Tt nis, o Banespa enfrentou o Tênis 

j"B", 
que foi vencido por 2 a o <15 a

7 e 15 a 4i; o Palmeiras, também foi
.sobrepujado pelo Tênis "A" 

prr 2 a 0. |
(15 a 7 e 15 a 6i. Na quadra da Atlé- I

tlea, o clube local foi derotado peln j
A. por V a 1 (1 a 15. 16 i
a 15 e 15 a 9>.

? ? *

Ni. mesma quadra, em prowuui-
mento ao campeonatl da l.a Divisão, j
jogaram o Tietê e o Harmonia, ven-,
cendo. nas 2.as turmas, o Harmonia

por 3 a 0 il5 a 11 e 16 a 14», e, nas I
I.hs, obteve a vitoria o TietJ, tambem |

por 2 a 0 (18 a 14el"in4>.
As diversas turmas estavam ti-sim.

constituídas: Tênis Paulists 
"B" —,

Brr 10, Simões, Lorenzi. Len.i Cairo;
e René. Banespa — Uhle, Dec'o Jart.

I Alceu, Negrinl, Uudoif e Ditid. Pai-'
metros — Ivo. H t:lo. Dario. Carlos,!
CavnlaB e Rebflo Tênis "A": Odalr.

I 
Hermann, Ijauro. Candid". Ot.icüio t
Primo. 2.a turma do Tlei;': C iri. Ce

j sar, Valter, Dalton. Pafael e Amil-
, car. Harmonia: Carvalho, Inicio, Ro-

| berto. Ribeiro. Figueiredo l.ft

l Divisão — Tietê — José C.irMs. Ta-

| deo, Ciro. Fernando. Llsmar. José. Cie-
: ver e Laurlcl. Harmonia' Simonsen.

i Relnaldo, Valdomiro. Roberto, Luiz,
' Clelio. Atlética: Aido, Pedro, João, GU-

berto. Antonio. Viana e José. Mata-1 ?
razzo: Osvaldo, Hlitino, Crigen«s. Ma-it
rio, Luiz, João, Antonio e Orlando. j 

I

CAMPEONATO ABERTO DO
INTERIOR

A Federação tem recebido o.ongratu-1 ji
laçôes das diversas entidades do F.s-1 f

i t^dn e da Comissão Organizadora do i J
! X Campeonato Aberto do Inter'or pela! t
I maneira com que seus dirigentes se de-1 r
sempenharam na direção dos ) os que i jj
lhes estavam afétos. Por êsse motivo e I t
se levando em consideração a Justiça [
de tais decisões a Federaç&o houve t

por bem louvar a atitude hontfla, ca- |
pèz e desportiva dos seguinte* arbl-1 *

tros, que atuaram nos referidos Jogos:
Roberto Pinheiro Dorla, Lisním- Mag-
no Letra. Athos Darigo, Aldo Rosellt,
Mpreelo de Assis Pacheco Borba. Vitai
Mull, Homero Moreli, Iaiaro de 0't-
velra Oallnho, José Santos Gawronskl
e Jorge de Almeida Belo.

que perdeu a vista em Iwojima, ten-
rio os vencedores coberto a distancia
ae tres oitavos de milha em dois ml-
nutos e 44 segundos.

Edital lie Citacao k Americo Meirelles La Porta, le 30 k

ADVOGADOS

FRANCISCO JARDIM DO
NASCIMENTO e WLADIMIR

SA' BPII,BORGES

Rua Wence.stau Braz, 78 2 ° —

Sala 14 - Fone 2-6515.

t PAULO

scaaacayn ¦ BB»

ASILO DE IIAGUERA 

*

a

9

&
•a

Ri

J

a

:i

(£

O DOUTOR OTÁVIO GONZAGA

JÚNIOR, JUIZ DE DIREITO DA

8.» VARA CÍVEL, EM EXERCI-

CIO, desta capital e comarca do Es-

lado de S. Paulo, etc.

FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conheclmen-

to tiverem, que por parte do DR.

PAULO LABARTHE, lhe .'oi dirigida

a petição do teor seguinte. Exmo. Sr

Dr. Juiz de Direito da 8* Vara Civel
— Diz o dr. Paulo Labarth.', nos au-

tos da ação executiva cambial que
move contra Américo Meirelles 1«

Parta, que nfto foi possível encontrar

o réu para ser citado, pois acha-se

íóra desta capital, no Rio ae Janei-

j ro, segundo certificou o oficial da dl-

ligencia. Assim, não se sabendo ao

certo onde se encontra o citando, poU
é Ignorada a sua reslden.-ia no Ri"

de Janeiro, a presente é para pedir a

v. exc., a expedição de edital de ci-

taç5o, nos termos dos artigo» 177 e se-

guintes do C. P. C. N. listando em j
termos, J. p. Deferimento Selada

devidamente e inutilizada com o st-

guinte: S. Paulo, 22 de outubro de I

1Ü4.">. ia.» P. p. Laercio Neves. Des |
pacho 

"J. sim, pleo. digo. J. sim. j
pele pra^o de trinta dias — S. P i

22-10-94^. (a.) Otávio". — PETTT- ;

ÇAO INICIAL: — Exmo. sr. dr. Julí

de Direito da — Vara Cível o Co-

merclal — PAULO LABARTHE. br-i-

sileiro, casado, advogado, residente na \
Capital Federal, A rua Vnelros ci"

Castro n. 122. por procurador e advo- :

gado Infra-asslnado, vem perante v

exc . a fim de propor uma ação exe- I

rntlva com fundamento no art. 29:1 |
n. XIII do Codlgo do Processo Civil j
Brasileiro, contra AMÉRICO MEI-

RELLES LA PORTA, brasileiro, dn j
comercio, domiciliado e residente nes- |
ta capital, com escrltorlo á rua B?rfto

de Paranapiacaba n. 25, 5.* andar,
.sp.ia 2 e residente no Hotel }'fto Brniu.

ã rua São Bento n. 405, com o objctl- j
vo de cobrar-lhe a quantia de Cr.$
25.101,70 (vinte e cinco mil, cento . !
um cruzeiros e setenta centavos) d? ,

qual é credor do mesmo, divida est >

representada pe!a nota nromlssori;.

inclusa, emitida peio suplicado e re--

peti'.«, instrumento de processo. Kstancif.

a divida vencida e persistindo o su-

| plioado em não paga-la ueios meios

| 
rmUnveis, vem o supücante requerer |
a v. exc. se digne determinar a u».*-

ção do devedor ucum referido, para j
| no praso de 2t horas pag ir a impor- |

tpneia devida ou nomear bens à pe- :

I nhora, so') pena de não o tazendo se

| proceder a esta em tantos de seus j
bens, quantos bastem para a solução J

i do debito. Juros de móra, cu-stas e ho-
norarlos de advogado, flcanao citado,
brm como sua mulher se ' asado fftr

1 e se a penliora recair em bens imo-
I veis, para no prazo let;al contestar a I

«tontautrtttírnmmmítuttmr ação, a.ssim como para todos os

demais termos atá final Julgamento '

I Nt -.tes termos, protestando por depot-

i mento pessoal do suplicado, testemu-

nhas, exames e demais provas em di-

reito permitidas, em caso de contes-

taçáo desta. D. e A. com procuração,

uma promissória e o respetivo lns-

trumento de protesto. P. Dedeferi-

mento. Selada devidamente e lnuti-

Uznda com os seguintes dizcres: S.

Paulo. 19 de outubro de 1915. (a.) P

p. Laercio Neves. DISTRIBUIÇÃO

A 8.* Vara Cível — Ao 8.° Oficio Cl-

vel — Ao 2.* Contador — Ao 2.° D<>-

posltarlo 
— S. Paulo 20-10-1945.

Pelo 1.° Distribuidor (a.) Geraldo

Flor. DESPACHO: 
"A., rilc .,

S. Paulo. 20-10-1945 U i fj-.r i

E para que chegue ao cotuiei imei /
de todos e ninguém possa ikg.tr

rancla mandou expedir o prç.«i: »

edital de citação de AMEKiCo MK[.
RELLES LA PORTA, com o pra«
trinta dias, quu será publicado
Imprensa e afixado no local d •••:.

tume. Sáo Paulo, 22 d'- outubro :
1945. EU, (a. i A«fiior lí i ,

crivão. subscrevi. O Jt 1/ dk j,j.
REITO: — la » O Ci"n/ai.'a i

Acolhendo sob «teu* tetos
luiiitildcH um numero eonside»
(avel ile crianças oifas r desatn-

paradas, lu'andn com dlfl-
ruldailrs para manutenção de
seus misteres filantrópicos, o
Asilo de Itüqnera pela* Irmãs
tíe caridade hu** " rfiiigcni

pedem às almas generosas um
auxilio qualquer que seja. afim
d terem atendidas as suas
necessidades rm favor do* po-
bres recolhidos.

.-j a a a ¦ a i m s a s

A PRAÇA

A Associado dos Sanalorios Popu ares 
"Campos 

do Jordão'

"SANATORINHOS"

Comunica u todas as pessoas que generosamente contrioueiu

esta Associação, que o sr. Milton da Costa Medeiros ou M

não tem mais autorização para receber qualquer Importonr-ia d. ,¦

a esta Associarão.

Outrossim comunica que as pessoas credenciadas pura tal i

hs suas autorizações revalidades mensalmente.

São Paulo. 22 de outubro de 1945.

Pela Dueto. li.

PAULO TEIXKTRA NOGUEIRA — 1 St rolar.

IIÜEU ALVIM COELHO

ADVOGADO

Rua Senador FeiJO 176. 6.*
andar Sa!a- >20 a 524 — Tale.

fones. 2-4285 e L'-ti828

CCUPOH RíCiAME li

S. \.

Sorteio

PERFUM VRI V

CIIERAMY

ROtiFR

1621«Carta patente
"COUPON 

GRATUITO"

VALOR FM MERCADORIAS

1."
2"
3.°
4.°
5."
6."

7.°

Resultado de

prêmio

mtem:
.. 14 807

.. 01.745

.. 10.(506

.. 03.558

.. 19.922

.. 13.387

.. 14.982

iCfflílA ESFEIlâL DE DErESfi EKüütfO

Venda dos seguinlcs bens pertencentes 
a Cssa Tcnn Lim tada. ct

liquidação: Oficina mecanica, prédio p:ra residsntia silo 3 rua

Vicente de Paula n.° 416, terreno com a are: de 24.370 p2 no

bairro de Campo Belo, sub-prefeifura dc Scnio At,:;q

A AGENCIA ESPECIAL DE DEFFSA ECONOMICA e os Iar.

da CASA TOZAN LIMITADA, EM LIQUIDAÇÃO, com sede na c

Estado de São Paulo, chamam a atencÃo dos Interessados na con-.pr» r

veis supra mencionados para o edital qu» será publicado no Diário O

União e, bem assim, no daquele Estado, em suas edições de 2:t r :in do i: ,p:, *

do qual consatm informes precisos com relações àquelas e a vencia f - >•

concorrência publica, cujo prazo para habilitação se Lncerrirrt .1 1

bro vindouro.

L.I^UIDANTES: Moyses Martins Viuinm

Carlos Duarte Cruz

Álvaro da Costa Guimarães.

Rio janeiro, 22 de outubro de 1945.

Pelo BANCO DO BRASIL S A., como Agente Especial do Ci i .

deral, MANUEL AUQUSTO PENNA.

A5S0CIACÀ0 PREDIAL DE SÂÍÍCS

SÀO PAULO

nad i l.vre Juvenis100 mtt/os
- Eenior3:

Ângelo Camargo. Ipiranga, 1 22"8 l.o

Jalr Cintra. L.S.A.. r24"9 2.0

50 metros — nado de costas Me-

ninas — Petos:
Nanei D'Adio. i letf. 53'H l.o

Dinorah Franco, Flofesta, óã" 2o.

Juvenis — JunIor3:
1 ETos Mareia, Tietê, 1.38"7 .. ..

o ! Dlno Santarelll, Tietê, 1.47"2 ..

o 
J 10C metros — nado de peito —

— 
| \*ni3 — Seniors.

Ivo Eliva, Tietê, i.29"4 
Aparecido Albanr-st, Tiet#, 1.38"5

50 metros — nado livre — Meninas
— Petizes:
Ninei DAddlo, Tleti, 62"9 ... l.o

Dinorah Franco. Floresta. 54"2 . 2.0

50 metros — nado de costas — Me-;

ninas — Infantis:
Celina E. Salgueiro, Corintlans
48"2  1.01

Dinorah Soria, Corint., 51"1 ... 2 o

100 metros — nado de peito — Mc-

ninas — Juvenis:
Longuina Koprisk, Tictí, i.40" . l.o

Ellsabeth Briki, Tietê, 1.44"5 .. 2.01

400 metros — nado livre — Aspl- i

ra ntes:
Wlacllmlr Genart, Corinnt.. 6.21 

"0 l.o

Luiz Aquila, Iplransa. 6.37"2 . . 2.o!

A contagem geral foi a seguinte •

Pontos

Tietê, com
Coriniians, com
Liga Santlsta, com . ..

Floresta, com

Ipiranga, com

jcaspa! 
I

1CASELLOS 
BRANCOS!

IC4LVICIE PREHftTUM

! U S ED:

[T

SSHMH]

O Botafogo venceu o Ma-

dureira por 2 a 0

RIO, 21 (Asapress) — Pouco lnte-
íesse c"speriou a partida de hoje en-
tre o Uatafcgo e o Madureíra, muito
embora entr...:se em Jo^o o «egunfao
colocado, refletindo-se este desinteres-
se na renda que acusou apenas Cr»
10.210,80. Marcaram os tentos Walter
aos 17 minutos e Geninho aos 31, am- ¦

bos no segundo tempo.
Eis os qur.dros:

LANIFICIO SANTA BRANCA S/A

CONVOCAÇÃO DE A8SEMBLEIA

GERAL BXTRAORDIN ARI A

Ficam, pelo presente, convocados

todos os acionistas do Lanlflelo Santa

Branca S A., para comparecerem a

assembléia ?eral extraordinária, que

se realizará na síde da sociedade, nes-

ta capital, á rua Almirante Calhelros

n.° 237, As 14 horas do dia 30 de ou- ;

tubro corrente, na qual será discutida

e votada a seguinte ordem do dia:

a) — Plano de construção de casas

para operários.

São Paulo, 19 de outubro de 1945.

LANIFICIO SANTA BRANCA SA

laa.) Arthur I)e Vecchl

Mario Seolti.

RIA

SANTOS

AMADOR BIENO N. 22 largo DA MlSERitonrm ::
— 4." andar — Salas n». vjl t 10!

GUSTAVO AMMERMANN IMPO»

TADORA S. A.

ASSEMBLÉ IA GERAL EXTRAOR-

DINARIA

São convidados os srs. acionistas a
se reunirem em Assembléia Geral Ex-
trnordlnaria, no dia 27 de outubro de
1945, às 10 horr.s, na séde social, à
rua Plorenclo de Abreu, 414-416, a

fim de tratarem sobre assuntos de re-
levantes interesses pala a sociedade.

São Paulo. 19 de outubro dc 104ã

GUSTAVO AMMERMANN IM- ;
PORTADORA S. A.

DISTRIBUIÇÃO DE CREDITO

Cr.S 720.000,00

C.rupos 5".*, 63.", 89.". 93.", 91.",
12X*. 121.°, 123.°, 12(1.*, 12:"
132." e 133." 

Chamada, grupo 52." e 61.° 

P7.®.
128."

101.", 111.",
129.*, 130."

122.".
131.°

Cr.J

6í'» oflu.Ofi

4(1 joo.no

Cr.$ 720

cm

EMBALAGENS SEALCOKE 5/A.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDIHARIA

De ordem do sr. Diretor-Presldcnf. são convidados o>. ms. a.,'¦. .
o publico em geral, a comparecer, no dia 2á do corrente, às 11.30 h
nossa séde social á rua Amador Bueno n. 22, a fim de se proceder a distn
de credito de u'a matricula para cada um dos grupos acima ir.cticíon.

Os srs. associados, para facilidade do serviço, dc.crão efetuar ;,cu- jm?
mentos até a vepera da distribuição.

Artigo 21." — Serão ronslderadas vagas para efeito de dlstril uli .i . de rr
dit'i, com direito à liquidai áo as m.itrirulas que não estiverem qur.es da tm n-
sal ida de anterior na ocasião e dos juro* de preenchimento.

Santos, 19 de outubro de 1945.

DR. SIMAO E. O. LIMA JÚNIOR — Dlretor-Serret

1.0
2.0
3.0
4.0
õ.o

361
187

81
80
«8

Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem cm Assembléia Ge-

ral Extraordinarla a realizar-sc na séde social à rua Bar5o de Itnpetlnlnga n.

BOTAFOGO: Ari; Laranjeira e Sar- 1 
272 n.° andar nesta capittal, no dia 31 de outubro de 1945, às 18 horas, a ília

> • Tv»n MnrrvInKüA a PI<1 • T Iiln r? n ' '

de deliberarem sob:e a seguinte ordem do dia:

ai — Tomar conhecimento da renuncia de um diretor,

b, — Aprovação de medidas de cara ter financeiro.

Sâo Paulo, 22 de outubro de 1945.

Pela Diretoria:

ALCINO VIEIRA DE CARVALHO — Diretor.

no; Ivan, Negrlnhão e Cid; Lula, Ge-

1 ninho, Heleno, Tim e Walter.
MADURElItA: Verliz; Mario Bran-

I dão e Danilo; Esteves. Splna e Casta-
nheúa; Lupcrcio, Valdemar, Bidon,

i Moaclr e Jorge.
Apitou o encontro o sr. Carlos Go-

mes Fotengi, A preliminar foi vencida
' ainda pelo Botafogo por 2 a 0.

• ?•i

KSFETACULAR VITORIA DE DARBOLITO NO

PRÊMIO 

"JOCKEY 
CLUB"

ri PROF. JOÃO DA SILVA

£ tt

I d
gaiiRliiiiiitiieiiHiiiiiii]]

EMBALAGENS SEALCOKE S/A.

ATA DA A5SEMBLEIA GERAL CDDIHARIA, REALIZADA NO DIA

10 DE MAIO DE 1945

(Conclusão da 11.* paginai,

pieiaram nssim o lote. 51 
' 

2 5 para os

: .500 metros. Castillo foi o jóquei da

ganhadora.
4.b — Ei-la que na semana passa-

da saíra mal, 
"picou" bem açora e

venceu d? ponta a ponta, sempre se-

líuida de Giria e Gliclnia que terml-

liaram assim, a vários e um corpo,

respectivamente, gastando a pilotada

dti Anesio Barbosa 59 e 2 5 para os mil

metros. Oralha, Visagem. Guapeba,

Anuska, Caiena, Juliina e Chllcha co-

locaram-se nes:a ordem.

5.» — A parelha Eleita-Esteia do-

minou facilmente o campo dessa car-

reira. Riolil c Sabres saíram na frente,

ina» na reta Esteia dominou os pon-

telros, ao tempo e;n que Eleita e Exl-

gente avançavam. A conduzida de

Castillo (Eleita* deixou a uin corpo a

-ua ccmpanheira. com Exigente a dois

corpos e melo desta. Damarú chegou

a frente de Juloca. Riolil e Saares.

Tempo para 1.400 mts. — 85" 3 5.

6.a — Apreciando mais a grama.

Candú passeou nos 1.400 metros do

pareô em 85" 2 5. Granflauta formou

., dupla e Gicantía foi J.o. Vários

corpos separaram o ganhador da es-

treante e a 3 a colocada ficou a melo

corpo. White Horse. Mapita. Tirrbó,

P«k.o Moko, Carbon e Dasil os demais

competidores na colocação em que

chegaram.
7.» — Dádiva *alu na frente !>o-

frente a perseguiç&o de Flossy. A tor-

dlnha dominou a ponteira nas gerais

e venceu por 2 corpos a Malalo que.

utiopelando. formou a dupla. Sangue-

noltU íoi 3.0. coin Farrusca, Dad;va.

Hexa, Dlamant. Rubi e Doa Fernan-

do (quf largou mal) nos postos seguin-

tei 72" J5 o tempo da conduzida de

Castillo para os 1 200 metros.

 Dominó tornou a vencer. O

tilho de Galien correu em ultimo,

pracedldo por Sobeo. Zagal e Rockmoy.

Aromando dod lot^ pa?ra vencer 
! 

mais de 4 5Õn e os portAes 2 820 cru-

rm 9~" Para a mllha com Sol*'n " w',rns

i B

i
dois corpos e meio formando a dupla | 

jj
e o tordilho pernambuc ino a um cor- U

po «lo companheiro de Tlrolês em 3.0,

fichando raia Zagal. Mesquita dlrlgu

o ganhador.
Emidlo Castillo e Justintano Mes-

euita foram os jóqueis da tarde, con-

duzindo 3 ganhadores cada um: —

Elip °. Eleita. Fiossy e Cerro Alto, El-

dorado, Dominó.
O movimento de apostas elevou-se

a 2 104.840 cruzeiros, além dos con-

cursos, reallzando-se todas as carrei-

ras na grama leve.

KM CAMPINAS

Futuro ganhou a prova principal do

dia 21 no Bonfim

Com um bom programa de «eis pa-
reos o Jockey Club de Campinas levou

a efeito no ultimo domingo em seu

campo de corridas do Bonfim, a 25.a

reunião da atual temporada. O pareô
baalco foi o "G. P. Caslno Parque

Balnearlo" em 1 609 metro» e 10 000

cruzeiro» ao vencedor. Venceu esse

parco o paranaense Futuro que. sob a

dircáo de A. Castro, percorreu a mi-

lha em 103", chegando a frente de

Amoroso dirigido pelo veterano Carme-

lo Fernandez e de Ustrlo, Barulhento

o Drama.
Marmelo com F. Balula e Mocó com

o Mazalinho <doi» aprendizes da Es-

cola de Jóqueis) foram o» dota primei-
ros no 2.0 pareô; L. Acufia levou ao

vencedor em seguida o cavalo Bou-

«ainvllle. com Mareva (E. Pereira) em

2 o; Aventureiro, ainda com L. Acufia

ganhou a 3.a prova, secundado por

Néa com M. Carvalho; na 4.a prova

K^hre sob a condução do A. Castro

g.inhi j de Coivàra (A. Françoso) e dos

demais Inscritos; depois Farofa que

anda correndo uma enormidade cm

Campma.v dirigida íxlo L. Acufia — o

toquei da tarde com tres vitorias —

deixou em 2o o (.arimpelro >J. Leite<.

O total de apostas atingiu a 138 090

cruztuuj. apurando os concursos —

1'tRITO LOVMDOR
Or truta-ao Contábil — Ofg
Çwi — lial.tdi o» — Feri»,
Rus Libero Badarô 561

«04-4GS - lelêfoba. 2-8330

Federação Paulista de

Futebol

DEPARTAMENTO AMADOR

O prc. ídente do Departamento Ama-
dor da Federação Paulista de Futc-

boi convoca para uma reunião hoje,
terça-feira, ns 20 horas, tcx.o:. os pre-
sldentes dos clubes e divisões de fu-
te boi amador, a fim de escolherem os
campos e designar os representantes

paru a próxima rodada.

OS PROXIMOS JOGOS DO TOR-
NKIO DOS CAMPEÕES

No proxinu domingo, serão realiza-
dos inata 4 jogos do torneio dos cam-

peões.
Serão conteudores Sams vs. Açuce-

na, Banco Nacional vs. Palmeiras. São
Crlstovam vs. Kecabo e União Viia
Esperança vs. Repartição de Águas e
Esgoto».

! O Internacional de Porto

Alegre empatou com

o Galicia

SALVADOR. 21 (Asapress) — Em

prosseguimento a serie de amistosos

que o Internacional ae Porto Alegic
velo disputar ne.sta capital, o clube vi-

sitante defrontou-se, na tarde de ho-

je. com o Galicia.
Depois da brilhante vitoria frente ao

Botafogo local, esperava-se nova vi to-

ria do Internacional no Jogo de hoje.

Entretanto, soube o üallcia defender-

se com galhardia frente ao seu forte

aàversario, o qual níio foi além do em-

pate de um tento. O Jogo foi bastante

movimentado tendo o» contendores se

impenhado a fundo pela vitoria, tra-

duzindo. a contattem. o equilibro ve-

ilflcado na peleja, t ma boa assmten-

cia compareceu ao prelio. garantindo
uma reiidi apreciavel.

s 1 

• 
lote as iíÈipes sobre rio

e naÉ radii

Lista de todas as emissoras brasileiras, com endereço, poten-

cia, indicativo de chamada, frequencia, horários, nome e en-

dereço de representantes no Rio c São Paulo, cast e orques-

tras. Informações técnicas.

Estimativa de numero de aparelhos de radio, segundo as cias-

seg socio-economicas, no Rio e em São Paulo.

Coeficientes dc rádios ligados durante um ano, nas duas cl-

dades.

Coeficientes médios anuais de radio ligados em cada horário.

ESTUDOS. PESQUISAS E GRÁFICOS ILUSTRATIVOS

São Informações preciosas à distribuição de sua verba de

propaganda, reunidas, para o senhor, no II ANUARIO DO

RADIO, da revista 
"PUBLICIDADE", 

que sairá ainda este

mês.

Reserve o seu exemplar. Preço CR$ 10,00

EMPRESA EDITORA PUBLICIDADE, LIDA.

Avenida Presidente Wilson. 198 — 3.o andar

Tel.: 42-9264 — RIO

Rua Libero Badaró, 488 — 7.o andar

Tel.: 3-4782 — SAO PAULO

; REVISTA PUBLICIDADE-C. Postal, 3748-RIO ?

a Desejo um exemplar do I ANUARIO DO RADIO que pagarei 
¦

¦ prlo Reembolso Postal:

. NOME 

PROFISSÃO 

RUA  N.° 

* 
CIDADE  ESTADO ...-

a

•¦¦¦¦laiiiKi*'*11111

12)

Aos dez dias do m»s de m.ilo do ano
de mil novecentos e quarenta e cln-
co. na séde da Sociedade, à rua Ba-
rão de Itapetininga, numero duzentos

e setenta e tres, décimo primeiro an-
dar, às dezesseis horas, nesta capítui,
reunlrnm-se os senhores acionistas, cm

Assembléia Geral OrdinarU, devldv
mente convocadas, presentes acionls-
tas que assinaram o Livro de Presen-

ll ça de Acionistas, representando nove-
I centas e setento e cinco açôe.i, ou seja

¦ I mais de tres quartas parteá do ca pi-

11 tal sob a presidencla do ar. dr. Al-
! tino Vieira de Carvalho, para Isso

aclamado, o qual convidou para secre-

| tarlo, o sr. Joaquim Jorge Pereira Ra-
I mos c declarou instalada k Assembléia

II a qual nos termos da convoca-lo, de-

| veria: a) ouvir a leitura do relatório

! da Diretoria e do Parecer ao Conse-
lho Piscai; b ¦ proceder ao exauie e

II discussão 
do inventario, balanço e con-

tas anuais dos Diretores; c) deliberar
I sobre a apuração dos tais documentos'

I di eleger os membros efetivos e su-

plentes do Conselho Fscal. Em segui-
I da, mandou o sr. Presidente que se

| procedesse à leitura do anuncio a que
se refere o artigo cento e quarenta p
sete do decreto numero quatrocentos

I 
e trinta e quatro, de mil oltocentos e
noventa e um, fecm como 'ia convoca-

I çâo do* srs. acionistas pan esta As-
1 sembléla e do relatorlo da Diretoria e

j 
do Parecer do Conselho Fiscal; feito o

que, declarou que submetia estes do-

| 
cumentos bem como o Inventario, ba-
lanço e contas ao exame e discussão
dos srs. acionistas, pelo que dava a
palavra a quem dela se quisesse uti-

. lliar. Como ninguém houvesse petildo ¦

j palavra, declarou o sr. Presidente
que la encerrar a discussão e tomar

I os votos, n*o podendo votar; os Dlre-
I tores para apurar o balanço, contas e

j 
inventario, e os fiscais, o seu parecer

: Apurados os votos, verificou-se qu»
• respeitada a restrição acima, foram
' apurado* sem reservas o balanço e

roíitas pelo que o sr. Presidente de-
i :larou que se la proceder a eleicto do*
1 tres membro* efetivos do Conselho Pis-
' :al e seus suplentes, convidando por-
{tanto os srs. acionistas a darem os
: «eus votos. Verificada a votacio fo-
| ram reeleito* os membros efetivo* e
suplentes do atual Conselho Piscai,
como segue- — Membros efetivos do
Conselho Piscai, dr. Antonio Clovu
de Sousa Gomes, residente a rua Se-
nador Vergueiro n. 92 — 1S." andar —
Rio de Janeiro: dr Nelson Otonl de
Resende residente & Alameda Frant i
n. 40t> e Lauro Gomes, ruidente à

pitai e suplentes o.s srs. Luiz F: tiro

do Amaral Júnior, re:,idi ntt a Avem-

da Ana Costa n. 108, a.iitos.

Gonçalves Carneiro, residente a a •

nlda Angélica n. 
"52, 

neMa c.i,j,ta: e

Canuto Waldemar Nogueira Or':? r -

sldente a Avenida Wathint'' jn : i. ' n

55B, Santos, todos brasileiros <

abstenção dos impedidos v>'- 4

Assembléia aprovou que os lv r,< r

dos Membros efetivos do Conselho r>-

cal, sejam de Cr.S BuO.OO (cltorer.tos

cruzeiros) anuais. Nada mau hivrn-

do a tratar, lavrou-se a pr—;ente A'a

que será, assinada pela mesa t P' ¦

acionistas que o quiserem fazer -

dela tirada uma copia autentica p. ra

os fins legais. A presente A*?, vai *-

sinada pelo diretor d: Aluno \ i'1

de Carvalho,

Alclno Vieira de Carvalho

Joaquim Jorge Pereiri R.iiin><

J. Pereira Ramos

Paulo Rodriirues Alves

Guilherme Teixeira Weber.

-—¦—'*)

T V 
'Avenida Kiglenopolls n 3.11, nest? c,-,- 1 Campos.

JINTA COMERCIAL

Silo Paulo

CERTIDÃO

CEIRTIFICO que a sociedade Em-

balagens Sealcone S A , com séde t..-*

ta capital, arquivou nesta Repartição,

sob numero 2}. 134, por l^pa ho ti*

Junta, em sessão de 3 de agosto do

corrente, a ata da assemolela geiil

ordinarla, realizada em 
'.0 de maio

de 1945, na qual foram aprovad.tí ^

contas do exercido de 1944. do qu*

dou fé. 8ecretarla da Jun i Com.tr-

ciai do Estado de Sáo Pault em sete

de agosto de 1945. Eu. Gilaor Rodri-

gues de Campos, escriturar;o. a escre*

vl, conferi e assino: (a > Galaor Ro-

drigues de Campos. E eu. Joaé Al-

ves de Campos, chefe üa secçâo do

Expediente e Corr> »ponden U. a sud--

crevo e assino ta.i Jo»e AJves d»

t

M
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CAO COMERCIAL

CAFÉ'

SANTOS

DISPONÍVEL 
— Reabriu-se ontem,

i-jlttradc ! ! calmo, o mer-
¦lio ri» «ifé lispontvel nesta pra<a.

Vendedores e compradores continua-

•im rctr.ndof esparanío com ansie-

iide o que .••era resolvido com rela-

âo i qiipstâo dos preços máximos

«orte-amiTii anos A Associaçfto Co-

mirclâl 
<i> Santos afixou, ontem, as

Ueuintr? tiffs pnra o disponível, por

quilo', para os cafés sólidos do lipo

, .. cri 60,211 para os moles; Cr$

újo paru 
1,5 duros; Cr$ 45,50 para

, tjpo 5 de be'o!1a Rio. declarando

,-lmo irrrado.
• * *

yjNDAP no DISPONÍVEL — De

jeordô com o Sindicato cios Correto-

,fs de Cai'" d" Santos, feram vendi-

ij tf. prwr» no dia 20 do corrente

;58; sacas de ciifés disponíveis
if lTii s.icns cie caies que
'aturadas na chega

Moinho Paulista Limitafla

comunica ao» seus distinto» amigos e fregueses que a partir de 23 de
outubro corrente o numero do telefone do seu escritório em 8fi.o Paulo,
à rua do Carmo n. 65 — Capital, passará a ser'

3-3191

servindo a todas as setçôes.

deverão
da.

* * *

nlt.OAS DIRETAS — Estável, I

esta mercado f, cncu ontem com pos- I

íbillcad' i* neeoclos para os cafés i

Jurní :io tt;» < de bna fava. livres de i

jiíüadov barrentos chuvados úmidos

ndn» • de b"b;da Rio, aos seguintes I

r 10 quilos:

úe 1945 ..

a dezembro

Dia Dia
Cri

Dia 22 Ant.
. 62,00

de
01,50

Jiinho de
62,50 62,00

lezembro de
63,50

64,00

63,00

63,50

64,50 63.50

legalizadas na

.'MtUDf ¦

Outlbio
;a4ú

Jar-ftir*
1946

Julho a

194' 

Janeiro a junho de

!94f
— furam ontem

Cjíx,! de Liquidação de Santos 32.750
•to*' f11" entreeas diretas, atingindo os

fgistri do m* a 536.250 sacas ç os

lo aro a ¦> U83.750 sacas.
? » *

MO^OMfiNTO ESTATÍSTICO — As
»;-;ra:i i <lf ontem foram de 39.9i.j

aras 'ando os embarques pari

32.3Í6 -ki 'oiiítando a existencia de

2.810 30 > sacas.

Si .ossagens orçaram em 49 !>89

iicis t o.-, dfparlios forrm de 35 
"67.

PREÇO NO DISPONÍVEL — Tino

1 — r,'« moles — Cr$ 62.20; duros
- Cr« 

"•'9,30, 
Tipo 5 — Rio — Cr$

t 
' 

5C
• * 9

COM PATO RIO — Os cafés de

3pí>> Rio e tipo 5 em média para as
'ntregíi parceladas de outubro a de-

lembro do corrente ano valiam on-

maif, ou menos Cr $ 47.90 por 10

rJc? Esses mesm06 cafés para serem

«togues de outubro a deiemoro f->-
-arr. '"otados a cerca de Cr$ 47,00; de

ün"!r a junho de 1946 a Cr$ 19,Mi

i ír vmho

?% 50,00
a dezembro de 1946 a

CAMBIO

S PACLO

Our nte os trabalhos realizados

Mim c Banco do Brasil afixou as

seguintes taxas para compra-

,V 90 dv; Londres Cr.$ 65 99 1 2.

Sovt lYrk Crt 16.46, B Aires, CrS
18 46. a 30 dia* Cr $ 16.48 3 4, à 60

ia; Cr.$ 16.47 M6 — A' vista- Lon-

lin Cr.$ 66 49 1|2, Nova York Cr t

jfi.Su B. Aires Cr.5 16.50. Lisboa Ci $
1 ,í" 1 ,d. Berra Cr.$ 3.Í4 5 8, Moi.te-
•:(h (ouro) Cr.» 9.16 H'16

Psra aquisiç&o dos 70 ojo.

. A' 90 d v; Londres Cr.$ 77,37 15;i6.
Nova York Cr $ 19,25. B Aires Cr.$
19,25. é. 30 dias Cr.» 19.28 5,16. à 60
ciias Cr.» 19,26 5,8 — A' vista: Lon-
dres Cr.» 77,77 16 16. Nova York Cr»
19,30, Lisboa Cr.» 0,7Í S'16. Berna
Ci.» 4.48 3 4. Montevidéu (ouroí Cl.»
10,72 1|4. Valparalso Cr $ 0,59 9 16

Os dem&ls Bancos sacaram nas se-

guintes condições-
A" vista Londres Cr » 78,90 116. No-

va York Cr » 19,50, B. Aires Cr.» 4,91
3 16. frete seguro Cr.» 19.12, Lisboa
Cr.» 0.79 8'16. Berna Cr» 4.65, Mon-
tevidéu (ouro) Cr.» 11,04 7 8, Valpa-
raiso Cr» 0,62 15Í16, Oslo Cr.» 4,72
La Paz Cr» 0,46 7116.

Para compra de ouro fino na bace
de 1.000 por 1.000, o banco do Ura-
sil fixou o pr:ço da grama em Cr»,
22,70.

SANTOS

O mercado de cambio funcionou
ontem, calmo pouco movimento do pa- !
ra negocios, tendo o Banco do Brasil I

para os trabalhos do dia, fixado às |
seguintes taxas:

MERCADO LIVRE; — Vei.das a l

vista, libras a Cr» 78,90 l!16. dólares !

a Cr» 19.50; pesos chilenos a Crt I
0.62 15|16. pesos argentinos a C~» 4.91 !
316. pesos uruguaios a Cr» 11.04 13 16 !

e escudos a Cr» 0.79 5 18.

Compras, a S0 d v„ entregai; até 180

dias. libras a Cr» 77.37 5Ü6; dólares a
19.25; à vista, entregas até 180 dias

libras a Cr» 77.77 15[16, dólares a Cr»
ií.,30, pesos chilenos a Cr» 0,59 9 16.

tscudos a Crt 0.78 9|16. pesos argen-
tinos a Crt 4.78 7 8 e pesos uruguaios
a C $ 10,72 Í|4.

Cabo: — Entregas até 180 dias li-
bras a Cr» 77,77 15 16, e dolaies a Cr»
19.30.

MERCADO OFICIAL — Repasse
aos outros bancos, a vista entregas a
30 dias, chequei SiNova York Iinras

a Crt 79.02 e dólares a Crt 1*58
Compras, a 90 d v.. entregas (80

j 
dias. libras a Crt 65.99 112 e dólares

a Cr» 16,46: à vlstâ, entregas a*é 180
, (Mas. libras a Crt 66.49 1 2. dólares a

Crt 16.50 e pesos uruguaios a Ci» ..
3 16 14. Cabo: — Entregas »té 180
fias. libras a Crt 66.49 1,2 e dólares

a Crt 16 50. Para compra de o'iro fi-

na em grama, na base de 1. >00 oor
t .000, foi mantido o preço de Cr»
22.87. '

O mercado abriu e fechou com dl-
nheiro a 90 djv , entregas a 30 J;as,

para libras a Cr7 77,37 5118 e dólares
a 19,33

BOLSA OFICIAI, DF, VALORES
DE CANTOS

CURSO OFICíAL DE CAMBIO
Em 22-10-1M5

A' VISTA
Oficial

InelaterTa
frança 

Portugal 
Espanha

Suíça
Estados Unidos .. .. .
Uruguai
Argentina

Chile . 

Canadá 
Ouro 1.000'1.000, grama

MERCADO LIVRE

Livre

78.90 1 16

100 do Banco Brasileira para

a Am. do Sul Int

80 do Banco Nacional da

Cidade de 38o Paulo .. ..

20 do Banco Paulista do

Comercio Int

100 do Banco Comercio e

Industria
100 da V. A. S. P. Pief

Debentures:
400 da Cia. Mogiana com

7%
46 da Cia. Antartica Pau-

lista . 

177 da Cia. Central Elétrica

Caiuá
Titulo* não cotado*:

5 — Ações da Cia. Central

Elet. Rio Claro, 2.a cmls-

süo

203,00

231,00

227,50

383,00
380,03

203,00

220,00

1.015,00

10.100,00

1 2 I
38 ;
12

56 {
716 

'

1 4 !

Dólares . 
Escudos
Pesetas 

i P<*sçtA8 —

! Pesos argentinos .. .,, .. 8,40

0 43
0,79
1,79
4.55

1951
4 87
4,86 15116'
0,62 15 16 ,

17,15 316 |
22,70

ESPECIAL
Taxas

20.15 3 16
0 84
2,00

ALG0DS0

DEBOLSA DE MERCADORIAS

SAO PAULO
CONTRATO 

"A"

Ab(*rt Int.
Crt

Presente
Dezembro

! Janeiro .

| MarçO ..
Maio ..

Julho ..

Foram

MERCADOS ESTRANGEIROS

INGLATERRA

LONDRES 22
(Comlelburo)

ABE3RTURA

Londres s|.:
Nr va Yor* . . , 4 02.50 4.94.50

Berna 17.30 17.40

llsboa 99 80 100.20

Madrld 40.50 40 50

Estocolmò . . . . 16.85 16.95

ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK. 22

(Comtelburo)
N. York s.:

Abert. Fech

Londres . . ,, 4 03 3 8 4 03 L2

?rança Livre . . . 2.02 2.0?

Biasll 5.15 5.15

Montreal ... 90.75 90.75

Mídrid 9.20 9.20

Estocolmo . . . . 23 87 53.87

Beme (comercial) 23.35 23.35

Berna (livre) . . . 23.45 23.50

Lisboa 4 06 4.06

Buenos Aires . . . 24.86 24 66

ARGENTINA

BUENOS AIRES (Livre).
< Comtelburo)

Hoje Ant.

 — 86,50

 88,00 8R.PU

.. . .. .. 89 00 90,00

 88,50 90.50

 .. — 90.50

negociadas 1.500 arrobas.

CONTRATO 
-A"

Rfsb Fech
Cr»

Outubro 
Dezembro

Janeiro  -

Marco •• •• • • • • •

Maio  ¦

Sem negócios.

CONTRATO

86 AO
89,?0
90.90
90,60

Abfrt. Int4»r

Vasto 
programa 

de

incentivo

(Conclusão da #.* pâginai

de nosso progresso material e d« nossa 1 :s
emancipação economlca. Procuramos i

falar com franqueza e objetividade. J ü
maneira segura e simples de obter-se i

alem da compreensão, a boa acrlhlda a ••

eue sempre fazem Jú» a sinceridade e , :j
a Isenção de quem fala sobre o Bra-
sll aos brasileiros

Reafirmando-vos, dignos patricios,
nossos agradecimentos pelas homena-

gens com que nos acolhestes nesta
curta estada em vossa querida Fio-

rlanopolis, e pelos vibrantes aplausos

com que nos cumulais neste comício i

democrático, onde explendem vossas j
virtudes cívicas e vossos sentimentos

de leal dedicação à Republica, à Liber-1 _
dade e ao Brasil, permiti que '.os afir-1 ü
me, à puridade, nossa completa confian-1 

jjj
çc. em vós, Confiança aliás consolidada | ||
no profundo conhecimento da alma n

catarinense e fortalecida no convívio j ;|
com a digna gente devas plagas, j 

11

acostumada a fazer e a vencer a vida [ j|
no trabalho: aqui. no amanho da ter-

ra; ali, no palmilhar as trilhas sil-

vestres dos hervais; alem, no dominar

as selvas para transmudar em utilida- .?

des a beleza bucólica dos pinheiros j H
íenhorals; mais longe na serra, ou ;j
tté mais fundo, nas minas sempre a | {j
mesma na vigília do labor, sempre e 1

cada vez mais ela própria, no exerci- | {{

ti»«
|

u

BANCO DO BRASIL 5. L

RUA ALVARES PENTEADO, 11? 
- 

S. PAULO

- ' 1: — ¦ ¦ ••

P

Cobranças — Deposilos — Empréstimos 
— Cambio — Custodia

— Ordens de paqamenlo 
— Credito Aoricoia e Industrial — 

jj

Carteira de Financiamento.

;|!  
|V,

Taxas das Contas de Deposito:

Poprlares (Limite de

Limitados (Limite de

Sem limite 

Dcpositos a Prazo Fixo

Crt
Cr.»

10 ooo oo

50.000,00

12
6

meses
meses

% a.

% a

Deposites de Aviso Prévio

.... 4 H % a. adiae

dias

dias V4 %

a Prazo Fixo, com pagamento mensal de juros:

6 meses  3 V4 % a. a. 12 meses  4 to % a.

Contas

Outubro
Dezembro
Janeiro

| Março ..

Maio .. .

Julho

93,0.1
94,60
95.50
96.40
95.40

93.90
94.80
95,70
95,50
95,50

Compra ....
Venda 

s N York, \ virtâ,
Oompra .. 

Venda 
BUENOS AIRES, 22

si SuiJsa p. 100 f..

402.25

402.75

p. «100;
178.00
178.50

402.25

402.75

178.00 !

178 50

Hojê Ant.

Presente ......... —

Deaembro 92,90
Janeiro 93,70
Mirço  • ¦

Maio 94,50

Julho 94.50
Foram vendidas 23.000 arrobas.

CONTRATO 
"B"

Reab. Fech
97,50

93,80
94 50

 95.40

 95,80

 95,30

Foram vendidas 15.000 arrobas.

MERCADO DE ALGODÃO DE TtR-

NAMBLCO

RECIFE, 2> — O dlsponlel de al-

godão em Pernambuco, apresentou com

compradores para o tipo 5, Mata, a |

Cr.t 77,00 e para o tipo 5. Seráo, a

Cr » 82.00.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO

RECIFE, 22.

O movimento estatístico de algodao

em Pernambuco foi o seguinte, em far-

dos de 80 Quilos:
Entrada
Consumo do dia  112.000

Exportação ~ ,

Existência  - 5.685. na f .

cio da vocação serena, desamr.iciosa e i

forte de plena fidelidade nos impera-

tivos da honra, às tradiçAes do lar e

aos deveres para com Deus e a patrla.
Sc o cjiic satura ccrtcs setores de

pensamento e de ação no Brasil e
;.rmela de inquietações e de desorde-
nada agitação tantos espíritos e tan-

tos corações pntriclos, é a crise, que
se apregoa aos quatro ventos, da falta

de confiança nos homens, nas leis e

nos costumes, — previnamo-nos dela

para só desconfiarmos de tanta des-

confiança, não permitindo que desfa-

leca cm nós a fé que mantemos nos
destinos supremos do Brasil, fonte

dos melhores estímulos para sabermos
cumprir os nossos deveres e, Isentos
de prevenção, respeitarmos nos pro-
prios adversarlos todos os direitos que
temos e mais o de divergirem de nós

Confiança! Eis, portanto, o lema
com que nos engajamos nesta campa-
nha. Mesmo porque desconfiança, des-
crença e descredlto, podem marcar
Itinerários, nunca, entretanto, os que
nos hão de levar à vitoria e ao exlto
no serviço do Brasil".

SOCIEDADES

E SINDICATO

SINDICATO DOS CONTABILtSTAS
Rpftlliou-<e no dlâ ÍS. ài 21 hnr»«. rn
Ffde deste dndlcito, k ru» (!e S Bento,
405. ll.o andar, uma auembléla gerai tr.
traordinarí*.

COMTTB' D* PROTEÇÃO DOS INTEHES-
SIS AllsrEIACOR — Em regoütjo pelo tt-
conhecimento feito pela Comltftüo Aliada
em Viena, dô governo provlgorlo rta Au«-
trla. chefiado pelo dr. Karl Renncr, este
Comitê rcallzarft uma reunião, dia 25. h%
21 hor»«, na «éde la Bocledade Heneílcenu
Scandlnâva. à rua Nestor Pestana. 189.

DIREÇÃO GERAL e AGENCIA CENTRAI: - Rua 1.° de Março, 66

RIO DE JANEIRO - END. TEL.: 
"SATEIITE"

AGENCIAS EM TODAS AS CAPITAIS DOS ESTADOS E PRINC1-

PAIS PRAÇAS RO PAIS — CORRESPONDENTES NAS PRINCIPAIS

PRAÇAS DO PAIS E DO EXTERIOR.

1? ?
n*i
n

g
::

::

H

AGENCIAS LOCALIZADAS HA REDE FE&ROVIARiA

DE S. PAULO:

ALFENAS — AQUIDAUANA — ARAÇATUBA — ARAOUAÇU —

ARAGUARI — ARARAQUARA — ARA2IA' - ASSIS - AVARE' —

BARIRI — BARUETOS - BAURU' - BEBEDOURO — ERAGAN-

CA PAULISTA - BOTUCATU' - BURITI ALEGRE - CACERES -

CAPELANDIA - CAMPINAS - CAMPO GRANDE — CATANDUVA
CHAVANTES - CORNELIO PROCOPIO - CORUMBÁ' — CUIA-

BA' - CURITIBA - DUARTINA - FRANCA — GOIANIA — GUA-
XUPE' - OU1RATINGA - IGUAPE — IPAMERf - ITAPETININ-
GA - ITAPIRA - ITUI1 ABA - ITUVERAVA — JACAKE'ZINHO —

JAU' — LIMEIRA — LINS — LONDRINA — MARACAJU' — MA-
RILIA — MATAO — MIRASSOL — MOGI DAS CRUZES — MONTE
APRAZÍVEL - NOVA GRANADA - NOVO HORIZONTE — OLIM-
PIA - ORLANDIA - OURO FINO - PASS03 — PEDERNEIRAS

PIRACICABA — PIRAJU' - PIRAJUl - PIRASSUNUNGA —

PONT AGROSSA — PONTA PORA - PRESIDENTE PRUDENTE —

PROMISSAO - RIBEIRÃO BONITO - RIBEIRÃO PRETO - RIO
CLARO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO — SANTO ANASTACIO
SANTOS - SAO JOÃO DA BOA VISTA - SAO JOSE' DOS CAM-

POS - SAO JOSE' DO RIO PARDO - SAO JOSE' DO RIO PRETO

;? - SERTAOZINHO - SOROCABA - TAQUARITINGA - TAUBATE'
:: — TRES CORAÇÕES — TRES LAGOAS — TUPA - UBERABA —

|l UBERLANDIA 
— VALPARAISO — VARGINHA.

:t

BONS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS!!

Leiam aos domingos no 
"CORREIO 

PAULISTANO", as me-

lhores oíerlas das principais organizações especializadas.

r

MOTORES 

"FORD" 

GENUÍNOS A VENDA

AUTO MERCANTIL IMPORTADORA PAULISTA LTDA.

ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA N 643 TELEFONE; 5-195J

na mulher &

Comprà 
Venda  91 10

i Portugal ç| 100 esc.;

Compra  16.10

Venda  16.60

o, N. York p. »100;
Compra  102.50

Vendas ...... 403.00

CRUGUAY
MONTEVIDÉU. 22.

SN. York à vista p. $100;
Compra  178.00
Venda  178.50

DESCONTOS

LONDRES, 22 iComtelburo).

ANÚNCIOS 
CLASSIFICADOS

E MERCADORIAS DE SANTOS

¦ ¦ ¦ ¦ B ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»

1B.10

16.60

402.2?
402.75

178,00
178.50

I U n A T t U r I A FRAQUEZA SEXUAL no homem e
In r U I t K U II _ prieza intima — Esterilidade 'caea's se;n

(ühr.f>  Esgot?mer.to — Tratamento das GLANDULAS t NERVOS

r^soonsavels. — DR LACERDA — Avenida São Joào N. 536 — 2.# —

Telefone: 4-2295.

Inglaterra
Portugal
Londres, 2 mer»s .. ..

Nova York, 3 mes«s-
cT:rmpra)  ..

(T,vendi

Fech to.

2 %
3-1 2 %
1-1 16%

l.í %
7 16%

H

Iff

0 espe.

quecivel

-*< irmãos, sogu ines

RUTH D1ARTE WERNECKE

agradecem sensibilizados a Iodos que os confortaram no dolo

roso transo 
por que passaram e convidam os parentes e amigos

para assistirem à missa de 7.° dia que farão celebrar sexta

feira, dia 26 do corrente, ás 9 horas, na igreja de Santo Agos-

linho (rua Vergueiro). Por mais este alo de religião e õmizade,

antecipadamente agradecem.

TÍTULOS

8. PAULO
Na unlca chamada realizada ontem

pela Bolsa de Valores, foram negocia-

dos títulos no valor de Crt 

2.824.743,00. Desse total Cr» 
2.254.878 00 corresponderam as vendas

em titulas públicos e CrS 569 865,00 em

valores particulares.
Os negocio* realizados durante o uni-

co preg&o do dia. constaram dos se-

guintes títulos

Apollres:

CONTRATO ÚNICO DF AtOODAO

SANT08, 22.

Abertura — Cotação — 10 n 30

CONTRATO 
"B"

Abert. |
Cr» i

 92,50

.... 94,10' 
. . 94.40 !

.'. .. .. 94,20

... V. !! 
" 

91.40

. .. 92,50

Janeiro .

Março .. .

Maio .. ..
Julho .. ..

Setembrô .

Outubro ..
Dezembro

Mercado: — Calmo.

Cotações da* 18 hora*
Ffch.
Cr»

92.50
9*.40
94.40
94.20

Janeiro 
Março
Maio . . .. ¦. 

Julho
Setembro  — I
Outubro  91 40 ;

Derembro  ?2.50

Mercado — Calmo.

BALANÇAS J.

ferro

MICHELETTI

Construídas em

TRANSVERSAIS. QUADRADAS E
PES SÓLIDAS

laminado, sem pesos
RETANGULA-

Carrinhos de quô!

quer tipo, inclusive

automaticos. p/ ar-

mazens e depositos

,A,°

° :

Kalanças
•ara

guindastes

MERCADOS

BOLSA DE

ESTRANGOROS

DE NOVA

Di. Alfredo Issa Assai!

A Irmandade Ortodoxa do Apostolo São Paulo, dese

No prestar sentida homenagem à menísna do saudou

DR. ALFREDO ISSA ASSALY, mandará celebrar na Igreja Orlo-

doía, a rua Itobi N.° 11j, rvaria-feira, dia 24, ss 9,30 hwis.

terminando ás 10 horas, niss* em sufrágio da sua alma.

Para este ato de piedade 
cristã, são convidados os sru

parentes, amigos e admiradores.

1 — Popular port
126 174 — Unlform» port. .

90 — Unlform nom

237 — Unllorm. port
150 — Unlofrm. port. .. .

1 — Estado S.a serie ..

1 — Estado 5.a seria 

6 — Estado 12,a serie .. ..

176 — Estado 15.a serie ..

10 — Municipais 
"1937" 

..

6 — Estdo Espirito Santo .

5 — Estado Pernambuco ..

32 — Estado Paraná .. .

5 — Distrito Fsderal .. ..

16 — Estado Minas Oerals

serie 
"A"

Obrigações:

— Estado 
" 

1922" port.
de 1.000,00 

12 — Estado 
"1922" 

port.
de 1.003,00 

40 — Estado 
"Café" 

port.
de 1.003,00 

— Estado 
"Café" 

port
Cs 200.U0

118 — Estado 
"Café" 

port
de 1.000,00 

49 — Estado 
'M921" 

port
de 500,00

8 — Federais de Ouerra de

5.000.00 

10 — Feedrai* de Ouerra de

5.000,00 

U — Federais de Guerra de

5.000,0o
222 — Federais de Ouerra

de 1.000.00 
299 — Federais de Ouerra

de 1.030.00 
.-86 — Feedrais de Guerra

de 1.000.00 

133 — Federais de Ouerra

de 1.000.00 
87 — Federais de Guerra d*

500,00 
243 — Federais de Ouerra de

Í00.00 
11 — Federais de Ouerra de

500 00 

15 — Federais de Ouerra de

200.00 
4 — Federais de Ouerra de

100,00 
21 — Federais de Guerra de

100.00 
Letra*:

17 d* Camara de Rio Claro

Cr»
204,00

1.085,00
1.085.00
1.087,00
1.086.00

500,00
500,00

1.000 00

1.000,00

1 080,00
498.00

64.00

155,00
170,00

180,00

1.032,00

1 035.00

989.00

198.00

990.00

508.50

3 470.00

3.460.00

3 450.00

693.00

692.00

69100

690,00

342 
"50

143.00

342.00

136.00

ALGODÃO
YORK

NOVA YORK, 22 (Comtelburo).

Abertura, às 10 horas
Cr»

23,57
23,65
23,67
23.69
23.53
23.05

Dezembro
Janeiro
Março
Maio 
Julho
Outubro

Desde o fechamento anterior alta de

2 a 15 pontos.
9 9 9

NOVA YORK, 22 íComtelburo)..

Cotações de 11,00 horas
Cr»

Dezembro  23,61

Janeiro  *-

Março  23,72

Maio  23.74

Maio  23.59

Outubro ..  23,11

Desde o fechamento anterior; —

Alta de 6 a 13 pontos.
9 9 4

NOVA YORK, 22 (Comtelburo).

A's 11,30 a. m.:
Cr»

 23,65

PESA* SACARIA. AUK5DAO, VTICtlLO JO t SUÍNOS
Mbri-a - «CA MINDÍÜ UNIOR, 4»l - fone, *-W!»4
gfcrkt tfndil: •— B. RRIÍ». TOB1AS. 4W — Fone. 4-3124

SAO TAlXO

|
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FORMtCIDAS

Aos senhores lavradores, pedimos nâi efetuarem

suas compras de fotmicidas — bts.ifuríto de car-
tono (liquido) e outros em pó ou <r?nula.oo (lngre-
dlentes), sem primeiro consultar 04 ji^ços dos pro-
dutos das Industria J. B. Dua.-te S ¦>.. - " elefonar.
2-1221 ou caixa postal, 1002 — Büo Faulo sobre lc
formações. j

MASSAGISTA-DIPLOMADO

WALDEMAR MAZAR

Maisagens-Esteticas, Teis

peutlcas e Desportivas

Rua 12 de Outubro 113 -

LAPA

mm

CAIXAS DE MADEIRA

flNBO DO PARANÁ'

PEREIRA SOBRAL - Ind. de Madeiras S/A.

Especializados na fabncaçào de emoaiagens de ma-

deíra — Caixas 
"Taylor" (Leves - Invioláveis —

Dispensam prégos» - Entrega imediata

RUA TAQUARI, 600 (MOOCA) - SAO PAULO

Telefones 9-3Z32 e 9-3233

Precisa-se de ficografos.

Rua Vitor Hugo, 141.

PEÇA ESTL L1VHU !-•

DOENÇAS 00 GADO

i REMÉOÍOS

ft

>11 «>*

108 - V) 9'Jvü»fl - O $ 6.0C

COfitu

feiv | IIIMH 1S WUMI.HH
U • ^AtOUCAlAL «|l

Fonc: 5-0314

^ I JMI I Mil 11JHP1MIII

| fonMicrDA yl
VI (w MiTimii i

I UmgV |ira ••»•»
tffhfl tllUilfM t ODAfl!

Vi

.inn (i

i WSkl."

CâUI »»»...•*'»• tôüCO* L
(illl IMiliturtl KI1DM F
• 11li ^OK'l» A*

SESVLTADOS 100* i

UtiS IHMIIIit Itl'

ii.

67 50

68,00

512.00

Dezembro
Janeiro
Março 
M!alo
Julho
Outubro

Desde o fechamento
Alta de 9 a 16 pontos.

• * •

Micadorlkedi

.. .. 23.74
.. .. 23.75

 23.61
.. . 23,14
anterior; —

NOVA YORK.
13,30 horas:

22 (Comtelburo).

Dezembro .. .. 23 71

Janeiro • . . . —

Março .. .. 23 80
Maio •« •• •• •• •• • . .. 23 10
Julho •• •• • • •• •• •• .. .. 23 M
Outubro .... 23 19

Desds 0 fechamento anterior —

Alta de 14 a 21 ponto*.
9 9 9

NOVA YORK. 22 (Comtelboro).
Fechamento;

Dezembro .... 23 76

Janeiro .. .. 23 8'J

Março .. .. li sã

Maio .... 23 •9

Julho ... 23 14

Outubro .... 23 27

DR. OSORIO GALVAO 
- 

Operador

r^p-fltllil» >i> — Flitío — lAteattnot
— Rflé — Bln» — Pnlmôe» — Senhor»» — Raloi X —

Tumnrr». — Consult : Marconl. 4â, 4 o — Tel 4-075? —

DII ( ti 18. — Rn.: Al. B. d* Llmclr», 401. — Tel.: 5- #528.

DR. WALDOMIRO FRAGOSO

PELt r SIFILI8 — Molf«t!»i d» p»l« if orl*em tubírmlot»
•ifilltica nervnsa. IntoxlcaçôM. ecremas, ulceras. mOl^atlaa
da barbt, rabelos e mancha» da pela. reumatiamo. ciatíca,

defo.muçS*» dit »rtlcul»òe« * funinrulrr#. Consult*»
».J0 à' II — 1 as 4 — 5.3(1 ài S.30 

PRAÇA DA SE . 108 — 2 o — 8al*. 208 — SAO PAULO

DR. ARAÚJO 10PES

Urdictst Poiltivi de ci-moait u tiiui < nào âot tlntomtt

Tifctanur.tas por prores»oa rapidoa para toda* «i molefiíai

INTEKNAS. NERVOSAS. MENTAIS a para aa d» PKLE

d« ctuta Inurnà - RO* MARCO NI. 131 - 8 o - d»l

14 m« '» - Bsbtdoi dai 9 è> IJ ."SJ»"

Bea A^ Pompaia. 929 - Pona 5-8717 - SAO PAULO

ClIHICi DE BElEZi

GORDURA R MAORE8A em exce?«o Ortda fle Ca-

helns. ESPINHAS. BARBA e BIGODE em mulheres

CIRURGIA PLASTICA íniga*. defeitos da face.

selos, corpo».
DR. LACERDA — A». S»o Jnlí». 536 — «.• — 4-1295

CUdea
proatata.
conjca e
taa e m
niec'* a
3.u. «pio

DR. NESTOR

«apectaliaada

MOURA

das triat urinariai Rins. Otxtf»

urttra Iratamento raplío da fonorr«i» i«jd«

tuai diverst» compiicaçfles In»talaçò«« como'.»-

derna» para > tspefi«lld»df Atendf f»cluíi*a-

doentíi ía« »iaa urinarlat Ru« i df AKrii

104 Dl 1 b 
'i bi T«l 4-8548 e r«.

235
8-8349

LABORATÓRIO DC «N41IHE* CLIMl AS

" 
DR. TORRES DE REZÍ^D'"

r*tmM da onna Píze». ««carro Pu», Ban?u«. KMtl'
Wasacrtnann. Wldal. ate., Auto-taclna» - Rua Benjamlr

Conttant 77 - Tal.: 1-iMJ - 8 PALLO

KLNDOS PARTICULARES

A«éw:
4- . da Cia. PauilaU nom. 240.00

80 do Bantxi Central Int. . «50.00

Desde o fechamento anterior — i

Alta de 21 a 32 pontoe.
9 9 9

NOVA YORK 22 iComtelb'u-1).

American Spot Middllng
Uplands  24.26
Disponível — Alta dô 21 DOC toa.

FICADO. INTESTINOS í SUAS PARASITOSES

DR. LAURO TORRES DE REZENDE

Rui Bmjaflftin cowtant. 77 — 4 o andar — tal.: 2-188?

Daa 15 a» 13 horaa. — Itíi Tel 8-28Ô8

DR. BRENNO SILVA
 MEDICO 

MOLWTIAS rNTERNAS - DOENÇAS DO CORACAO -

rr.irTROCARDICK!RsnA — Crn-oltorlo: Rua B«- »o «•
Itaoíilnlni». n. 130. S o andar — Salaa fOl a 8* — ron«
4-4itr$ _ Consultafi; das li» àa 18 hora». Hea.: Poxa- 6-47òi

|i
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Vasto 

propina 

de i

"Não 

poderíamos relegar a somenos o 
problema

descaso 
pelo proprio 

futuro da nacionalidade",

e conveniência abrirmos mão, por 
uma década,

de passaportes para os emigrantes d

ncenivo à imigração de agricultores e de técnicos industriais

da imigração, sem grave 
erro de visão política, 

sem descabida falha de senso administrativo e, sobretudo, sem 
patente

falou o general 
Eurico Gaspar Dutra no grande comido realizado em Florianópolis 

— 
"Julgamos 

de toda oportunidade

das restrições percentuais 
fixas em lei nos vistos*

toda Europa", acrescentou s. exc.

FLORIANÓPOLIS, 22 (CORREIO)
— O gen. Eurico Gaspar Dutra foi

recebido nesta capital por uma consi-

deravei massa popular, altas autorida-

des civis e militares, elementos das

classes sociais, membros do P. S. I>i

e do Partido Trabalhista, que o acla-

maram calorosamente.

No aeroporto, o sr. Nereu Ramos ln-
terventor federal, que estava acompa-
nhado por todos os membros do seu

governo, deu os votos de boas vindas, ao
ilustre hospede, notando-se ainda a

presença dos mais destacados nomes

públicos de Santa Catarina, oficiall-

dade das guarnlçóes federal e esta-

dual, representarão de todos os muni-

cipios do Estado, que acompanharam

as mais expressivas e calorosas mani-

festações populares o general Eurico

Dutra até o Palacio do Governo, es-

tundo todas as ruas por onde passou
o cortejo tomadas pelo povo que acla-

inava com o maior entusiasmo o no-

me do general Outra. Por todos os re-

cantos da cidade embandelrada, nota-

vae-se uma grande quantidade de car-

va-se uma grande quantidade de car-

didatura Dutra e do P. S. D., reinan-

do maior entusiasmo nesta capital pela

jornada civica de 2 de dezembro pro-

ximo.

DISCURSO DO GENERAL EU BICO

GASPAR DITRA

FLORIANOPOLIS. 21 (A. N.) —

Falando á nação no grande comício

realizado hoje nesta cidade, o general

Eurico Gaspar Dutra, candidato nacio-

nal pelo P. S D è presldencla da Re-

publica, pronunciou o seguinte e lm-

portante discurso:
-- "Catarinenses! Consideramos ver-

(Continua na ti.* pagina).
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ANO XCII I S. PAULO — Terça-feira, 23 de Outubro de 1945 J N. 27 1?<|
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«Vod 
agradecer ao eminente Chefe da Nação n apoio 

qrs

sempre me dispensou, nestes 
qnalro 

anos ds 
governo»

DIZ O INTERVENTOR FERNANDO COSTA AO POVO PAULISTA AO EMBARCAR, DOMINGO n/j

MA i) i w \ \ f1APÍT\T triais e comerciais, comissões represen-ida Segurança PubUni, e o tte. Evaldo 
j 

vãmente, diretor do Depar i
l tativas 

dos diretorios d"<tritais da agre- Pedreschi. seu assistente militar; re- Cooperatlvismo e do Serv.... _

DA REPUBLICA — O iniação partidaria que consagrou o no-i presentant*; do proi. Jorge Americano,, no Agrícola da Secrc

me do rir Fernando Tosta a candidato! secretario da EduciçSo; Rui da Costa 
[ 

turn- Djalma Foriaz ri

a goverinador do Estndo no proximo I Rodrigues, diretor na Estrada de Fer- 
j 

Departamento dc F-.tREGRESSO DO CHEFE

DO EXECUTIVO PAU-

LISTA A SAO PAULO

Em carro especial lifrado ao "Cru-;

zeiro do Sulseguiu domingo, às 22
horas para a capltil Ca Republica, o
dr. Fernando Costa interventor federal, I

acompanhado dos rrs major Guilher-;
me Rocha, chefe ria C asa Militar da:
Interventoria; prnf. Arquitlclinio dos |
Santos, do seu gab'nete; José de Car-1
valho Sobrinho m-rnbro da Comissão
Executiva do P .8 D e superlnten-1
dente da CAESP; CyrlMo Júnior, secre-

trar todas as pessoas presentes r que ]
aumentavam, a mwlirtT que se aproxi-

mava o momento cm que se daria o J
embarque de s. exc Entretanto, pcmde
anotar o comparccincfto dos srs. Go-

fredo da Silva Te'eí, presidente do
tarlo geral do Partido Focial Democra-1 Conselho Administrativo, acompanha-
tlca, secçôo de ti. Paulo, e Antonio do dos membros daquele órgão; cap.

Queiroz Teles, presidente da Sociedade | Augusto de Alenc«'tro. representante
Rural Brasileira : do general Amaro Soares Bitencourt,

Desde as 21 horas, a estação "Roo-j comandante da 2.a Regifio Militar; Se-

w_   . »

pleito de 2 de dezembro, e de pessoas | ro Sorocabana e que, atualmente, res-

amigas e admiradoras do chefe do ponde pelo expediente da Secretaria

Executivo bandeirante, que a todo Ojda Viação e Obras Publicas; prof.

Instante para ali ailuU m com o oDje-i Melo Morais, sccrctrrío da Agricultura,

tivo de apresentar votos de boa viagem i também acompanhr^o do chefe de seu

5 exc. ! gabinete; Neslon Luiz do Rego, secre-

i tarlo da Interventoria Federal; Aníbal

í de Andrade representando o sr. Pres-
A.' reportagem fo< impossível regis- j

AUTORIDADES PRESENTES

Achlles Bloch da Silv;,
Instituto de Previdência
Pelagio Lobo e Abner Mou
varnpnte prpRidentp #» riirp
tado de S. Paulo"; pr >f
ciei de Castro, diretor
Farmaela c Odor/ylogia
dade de S. Paulo, dr r ,

tes Mala, prefeito da capitai; Mario co, chefe do DeparUirnet.i

Guastini. diretor geral do Departamen- j 
gaçôes. César Mertli p

to Estadual de Informações; tte.-cel.

José da Silva, pelo frtn. Gaudie Ley. j
comandante da Forca Policial; todosj

os membros da C. F. do P. S. D.,,

que se encontram presentemente nesta;

capital; íris Meimberg presidente dai

Federação das Associações Agro-Pecua 
j

rias do Brasil Central: Marcellno Tit-

ter, oficial do gahlr.fe do chefe do |
governo paulista; Qabrtel Monteiro dai

F."I do D. N. C.. todo
Força Policial do Est

í Preta, diretor da Guarda
Rodrigues de Mor»U, pr>

» (Continua na

sevelt" apresentava um aspecto movi-! bastião Nogueira dc t.ima, secretario
mentadtssimo, dado o numero de auto- da Justiça, que se fazia acompanhar í Silva, diretor geral do Departamento |
rldades civis e militares, elementos de do chefe e auxillares de seu gabinete; das Municipalidades; Otacillo Toma-j

projeção nos circulo? políticos, indus-1 Pedro de Oliveira Sobrinho, secretario I nik, Francisco Assis Ingleslas, respecti-1

OCORRÊNCIAS POLICIAIS:

0 caminhão abalroou o estrito do bonde

DAS SETE PESSOAS QUE FORAM ARRANCADAS DA ENTREVIA DO ELE-

TRICÔ, DUAS MORRERAM — O AUTO CHOCOU-SE CONTRA O MURO

— AGRESSÕES E OUTROS FATOS

EM FLOR'ANOrOLIS — O general Eurico Gaspar Dutn, ao chegar à capital de Santa Catarina, tenüo ao lado

o interventor do Estado, sr. Nereu Ramos. Em baixo, aspecto da multidão qne recepcionou o candidato

nacional ã presldencla da Republica.

is iRorios i teash k aviacao ocorrido no Parana

O APARELHO CAIU DE

CURITIBA, 22 (A. N.) — Do-;

loroso arident? dc aviação ocor-

reu ontem pela manhã, nesta Ua- !

pitai, com um avião de treina-

mento avançado, da Acro Ululie

do 1'araná. As 10,45 horas de ou-

tem, pilotado pelo jovem Jamue-

vai Marcondes, levando conto pas-
sageiro o jovem Lauro Sciileder

Júnior, decolou do Aeroporto Ba-

Ihcberi, o referido aparelho,

voando para fora do perímetro
urbano. Por qualquer falha no

motor, conforme narrou um ob-

servador, pareceu que o piloto

POUCA ALTURA ESPATIFANDO-SE NO SÓLO

tentou aterrissar nos terrenos da#

Vila Guira, quando o aparelho, |
que se encontrava a pouca altura, 

|
sofreu pane, caindo bruscamente,

espatifando-se. Os dois inditosos [
jovens foram retirados da nace-

le por pessoas que acorreram

imediatamente ao local, já sem

vida. Ambos, filhos de tradicio-

nais famílias paranaenses, eram

acadêmicos de nossas faculdades

superiores, conhecidos esportistas,

razão porque o doloroso aconte-

cimento repercutiu fortemente na

população curitibana.

Lamentável desastre ocorreu as
17.30 horas de ontem, na avenida Dr.
Arnaldo, em frente ao Cemitério do
Araçá. Um caminhão que transitava
em excessiva velocidade, ao passar pela
entrevia de um eletrlco abalroou-o.
derrubando sete pessoas que viaja;,im
no estribo. Dois dos passageiros do
bonde tiveram morte imediata, ao pai;-
so que os outros sofreram ferimentos

graves, pelo que foram hospitalizados.

Segundo apurou a policia, o caml-
nhio de chapa 11.1M, guiado pelo mo-
torista Bartolomeu Suutallestra, seguia

para Pinheiros, transitando por aquela
avenida. Em frente ao cemiterlo, Jar-
tolomeu Imprimiu maior velocidade ao
veiculo, pretendendo passar à frente

ido eletrlco 1115, dirigido pelo motor-1
nelro 1311, que seguia na mesma dl-
reção. Todavia, o motorista mano-
biou mal o veículo e este foi chocar- I
se contra a entrevia do bonde, derru-

bando sete pessoas. As duas que per-
deram a vida. são Luciano da Ressitr-
relção. de 30 anos, casado e que, como
condutor do eletrlco, procedia ã co-
brança de passagens e o japonês Ka-
nenubo Koyza, de residência ignorada.
Por determinação da )>ollcia, os uots
cadáveres foram removidos para o ne-
croterlo do Gabinete Medico Legal. Os
feridos são os seguintes' Devaldes An-
tonio Vieira, de 25 anos, solteiro, tesi-
dente à rua Santo Antonlo, 278; José
Ventura de Matos, de 17 anos. re-
sldente & rua Crlstlano Viana, 104;

| Romão Fernandes, de 36 anos, casadu,
I domiciliado a rua Fradique Courinm.

1659; Joaquim Francisco Rosa, de 57 •

i anos, casado, residente na estrada de j

j Itapecerica e José Antonio Oonçalivs,
de 30 anos, solteiro, residente à rua

! do Mercado, 34.

Pereceu afogado

Marlano Rodrigues, às 18,30 horns, 
j

de sabado, quando se banhava na re-1

presa de Santo Amaro, pereceu afog-i-
do, tendo desaparecido no local ao|

(Continua na 2.* página). 1

RUAS E PRAÇAS

DE SAO PAULO

48 
— 

Rua .JacegiK1

Na área compreent
o largo da Fon a e
Pólvora, a dircitu dc

nho, A agua se ivclu'a
melhores dn cidade. A •>'r- '

çdo pobre dos hairros d<j (j

^Continua na 2.* patina,

Impressionante crime abalou o Rio

Qoadrcs 
ít orna exposição

Este titulo pertence a uma peça mti-j
iical de MouxsoiB.d, u?i:versaínic/itej
conhecida e auninada O lana é vikI
desjile, diante de cenas pictoncas, de,
raro «leito descritivo. A espaços o
ouvinte ganha a distancia" de um

quadro a outro. Gentis e graciomí
moças que, alejres umas como tre•
chos espirituotos de um scherzo ou

gravemente delicada outras como
mlnuelos mozarLanos, percorrendo c •-

tem a 
"Exposição 

Pró Casa dos Ar-

tistaí Plásticos 
' 

sugeriram esta re-

portagem.
Estas moças como que em passeio

musical, enchiam de sons, a alegre
dança das cores dos quadros sole ti-
zauos por severas molduras.

Daí a idéia de um passeio a Mouj-
sorgski...

Esperamoc que ot nossos leitores na

severa tradução do branco t preto das

lotos possam ter uma idéia dessa fes-
ta multicolorida que são os 150 qua-
dros dessa exposição, que representa, a

oferta de 150 pintores )iliados á Asóo-
c iaçüo Paulista de Belas Artes, ei tpe-
nhada em construir a sua side pro-

pria, e recebendo essa bela e singular

ajuda de seus associados. M. M.

APÓS MATAR A AMANTE, ESQUARTEJOU O SEU CORPO PARA D

• 
SITA-LO EM 2 MALAS

X).

RIO, 22 (Asapress) — Não se tem

lembrança na historia policial do Rio

e de Niterói de um crime que desper-
tasse tanta excltação popular como o

que está ocasionando o barbaro assas-
sinio de Irene Freitas pelo negoclan-
Le Antonio Bento, com a cumplicidade

de sua amante Maria de Lourdes.
Os criminosos, que foram removidos

para a policia de Niterói, ontem à

noite, precisamente às 45 1-
confessaram inteiramente o si r

Antonio Bento, depois (i' uma
tencia incrível a varie,? intrrroL
c!a.i policias carioca e fiummc
contra o depoimento dos cuni|)!i
a evidencia das fatos, cedeu f.n-.ú
te O depoimento do criminoso
e seus detalhes torna o crim
hediondo praticado no 1 >. O c

noao contou todos os dt uli.t- > 1

(Continua na r1'"

LINCHADO PELA MULTIDÃO!

DURANTE UM BAILE ASSASSINOU UM HOMEM

COM 8 PUNHALADAS

niAIITP nF IIM 
"I1IDI" 

ru DIUTADCC Entre pintores presentes á Inauguração sabado ultimo uo
UianiC l/c uri JUKI l/l rinlUKU. — 

Sa|à0 pr6 (asa dos ArtlsUs Plásticos, na rua Barão dede

Itapetlnlnga, um S. Francisco de Assis talhado em golpes de um austero modernismo pela escultora Chaiitas é Jul-
ca do e aprovado eom louvor. Aqui vemos R. Manskke ao proferir a 

"decisão", rodeado pelos pintores Oscar Campi-

glia, Mario Pacheco, J. A. Fagundes, Eugênio Pflster, Ângelo Simeone, A. Tavares Guerino Grosso e pelo repórter do
"CORREIO PAULISTANO". Como se sabe, a finalidade dessa exposição é reunir com a venda dos quadros e eseul-

turas doadas pelos artistas socios da Associação Paulista de Belas Artes, o capital necessário para
* construção da iode d a prestigiosa entidade. 1

RIO. 22 (ASAPRESS) — Ontem,
realiza va-se na rua Bororó n. 107, um
animado baile. Em dada ocasião, uma
•ieria discussão se originou ent e o do-
no da casa, Frausino Floriano e Osval-
do Felicio, soldado do Serviço de Sub-
slstenc'.a do Exercito. No auge da dls-
cussáo, Frausino sacou de um punhal
cravando-o oito vezes no corpo do sol-
dada, que caiu por terra, morrendo
logo a seguir. Praticado o crime, apro
veitando-se da confusão estabelecida,
o criminoso fugiu sendo persepuldo por
grande multidão. Os perseguidores, ar-
mados de pau, náo deram tréguas ac
assassino, que procurou se esconder
debaixo de uma ponte.

O cabo, comandanv do cor
ciai de Inhaúma, avisado do <

seguiu para o local com mu
ciais, para capturar o cnnrr
tretanto, Frausino Ja h.i\
chado por seus persesuid^n;
bastante ferido. Remo\ido par:*
pitai Oetullo Varpa*. Fraus.no
entrada no nosonmlo, não re :

ferimentos recebidos, viu '1 a
sendo seu cadaver removido o:;
croterlo.

A policia abriu lr.riuerito ji.t

recer, não só o assassinato

por Frausino como também

ber o da morte deste ultimo.

cnndo
H)i-

I dona de cua: 
"Parece 

que .It quer I ao apclo da vislUnte. E.peramo. brasllelra. onde ipes florld-t, brta-

. „ . . cam dr amareio na Trrdr rim-
t Mir t render-no* a restea de ee- j que MlgUaccIo concorde com p|na, 

Ce|y dr AlraeUU CtatrB
tolas!" A rompmicio fotogra- jornalftsU. Queni e que nio fo>ta nU fiilfvtdi e %orrldrnlo diantc

fir*, nnr fitpmiM k!i itrndrndo dr nmm rfixiu*anl< MisiffflH. bem do quadra de (Hear C ampirlla.

QUADROS DE UMA CXPOSI-

ÇAO: Maria Teresa Trado, dona

de um rosto encantador e wir-

preendlda etamir.andn com aten

ção um quadro de Guerino Gros-

ao. Este mercador, uma bela cria-

ção de l.dmundo Migllaceio,

despertou nta exclamação de uma

dona de casa: "Parece 
que i le quer

sair e render-nos a reste» de ee-

bolas!" A rompmlcáo fotogra -

fica qne fiarmos esta itendendo

ao apeio da visitante. Esperam©*

que Mlgilacclo concorde com o

Jornalista. Quem é que não gosta

de uma repousante paisagem, bem

oees sabem o que é "Mirrealls-

mo" ?

Nesta tela de Rodolfo Wolf eu
colorar!* «eguinle legenda:

"A lua quis brincar de bomb-
atômica e começou a to' ar piano
nas casas" ..

Lefendas de MrrM>r Monietre
e fotos de Joiosinho.

brasileira, onde Ipês floridos, brin-
cam de amarelo na verde rim-

pina ? Cely de Almeida Cintra
esta enlrrada e sorridente diante
do quadro de Oscar CampigUa.

JiDi


