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OS NA ZIS TAS
ABANDONAM

CIDA DE
OUVIU MAL

E VALMONTONE FOI
Tomada Por Engano

COM O 5." EXERCITO EM VALMONTONE, 3 (Por
Granam Hovey, do INS) - Valmontone, ancorada ulti-
ma linha nazista ao sul de Roma, se encontra hoje nas
mãos dos norte-americanos "por equivoco .1Ua 

Pelo! menos assíirT^Tfirmou o"tenente William Ale
xander que

üma .Uta de Roma, ««e»«eBu»do o. telesrama.. fo, C.„„S1 derada cfdad, aberta e evaeua «lapc.o^na.lSta.
Uma vl*ta de Roma, uue' aegnndo o« telegrama». »o. MM, aCra„0 
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DRAMÁTICA MENSAGEM DO GEN,
ÃLEXANDER AÚ POVO DE ROMA

I- °*- -m. ?'¦ .- -¦"¦ -j. » ..... _.-,-» nv« ..Ja *•> ms»n9c COTO.1*1 P.nr.On-
NÁPOLES. 3 (U P.) — trr*'

gente — O comandante-chef?
aliado ho sul de Roma, general
bít Harold Alexander, enviou
hoje pelo radio uma mensagem
especial dirigida á população
da capital italiana, cujo texto
é o seguints:"Os exércitos aliados se apr«-
cirnam de Roma. A libertação
da. Cidade Eterna está proxi
jrna- Vós, cidadãos de Roma,
deveis unir-vos afim de preser-¦var a cidade da destruição e

derrotar o inimigo comum —
fascistas alemães e italianos;
. Estas'-instruçcSes^- vos são da-'
das pelo general Alexander, do
quartei-general aliado ná Itália
e pelo marechal Badoglio. São
«n vosso interesse e no inte-
resse.dos aliados. Fazem o pos-
sivel para evitar a destruição
da cidade. -,

Obstar o inimigo em sua ten-
tativa de fazer explodir minas
em lugares como pontes,, repar-
tições publicas, ministérios e

outros edificios da capital. Pro-
teger as linhas telegraficas e

.4$J,eft>w*-#aJ estações de radio e
outras vias de comüiiicafção.
Salvaguardai -para vosso uso
serviços públicos, tais como
usinas elétricas e gasometros.

Protegei as estações ferrovia-
;í?*í-y^'-?«íS!ó.?

APROVADA NA CAMARA DOS^ 
REPRESENTANTES

Empréstimo
Só Para as

e Arrendameeto
Nações em Luta

I WASHINGTON, 3 (A.P.) —
â Camara dos Representantes
aprovou, em caráter transito-
r*o, uma cláusula de lei prol-
blndo o uso de quaisquer fun-
dos de arrendamento e empres-
timo por "nações cujas tropas
não estejam empenhadas em
batalhas na guerra atual'\

A proibição estava contida
yiuma emenda apresentada pelo
republicano Calvin Johnson, do
mesma se referia- a despesas
amerfcana-s com algumas Re-
publicas americanas que, em-
hora tenham declarado guerra
ijo Eixo, não forneceram tropas
nara combate.
, A proibição foi aprovada por

82 votos contra 14, mas a maio-
ria dos democratas não votou,
esperando poder derrotar a
emenda mais tarde, em voto
nominal.
33 MILHÕES DE DÓLARES E

MEIO
WASHINGTON, 3 (A.P.) —

Uma inversão de 32.e meio mi-
lhões de dólares em equipa-
mento industrial pedida sob a
Lei de Arrendamento e Em-
prestimos para paises sul-ame-
ricanos em 1945, está sendo ob-
jeto de estudo pelo sub-Comité
de Orçamento da Casa dos Re-
presentantes.
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General Alexnnder

onde as mesmas serão encon-
tra das.. Removei todqs os obsc*-
táculos das ríias, bairicadas¦«•'-.-
outras destruições. Deixai os
eaminhos livres para a passa-
fçem de veiculos militares. E*
vital oara as tropas aliadas aue
&s mesmas possam atravessar
Roma sem perda de tempo,
a^im de completar a destruição
dos exércitos germânicos que se
retiram para o norte da ema-
do. Este não é o momento para
demonstrações. Obedecei a es-
sas instruções e contiuuai "os-
sa faina diária. Roma é voü-
sa. e vosso dever é salvar a ci-
dade. Nosso dever é a destrui-
ção do inimigo.

Cidadãos de Roma: **. sac»
estas as vossas Instruções. O
futuro da cidade está em vossas
mãos."

¦í*. '.\ip'^fo©*Sí>*•'*•'' V'"^ *r

ontem
essa praça

Gal. Alfred M. Grunthev,
chefe do Estado Maior üo

• 5." Exército

nas colinas e vales do sul da

"ocupou
forte."Deram-me a enten-
der que nossas tropas
estavam na cidade —
disse ele — e me reco-
mendaram fazer um re-
conhecimento na estra-
dá numero '6, ~que atra-
vessa a povoaçãp.

Podem imaginar a
minha surpresa quando
civis italianos sairam
gritando que os àle-mães se tinhani retira-
do e que eu era o pri-

. meiro norte-americano
que entrava na cidade."

A pacifica ocuparão
cie Valmontone é um
contraste com os san-
grentos combates que a
infantaria e os tanques
travaram durante o dia

estrada numero 6-
A ocupação foi assegurada com efeito quando os pe-

lotões de soldados cruzaram a estrada nas horas tardias
da noite e se entrincheiraram a leste da povoação. Na ma-
nhã de ontem outras companhias atravessaram a estrada
e finalmente outras tomaram posições ao sul dessa; estra-
da,.afim de assegurar que o inimigo não pudesse usá-la aó
se retirar. ' ¦' "

Valmontone é um montão de ruinas, semelhante a
muitas outras povoações italianas. Os pouco civis que aqui
permaneceram'durante o sitio, abrjgando-se na'igreja
parcialmente destruída se mostravam agradecidos aos
soldados norte-americanos. '

Transmitida Para Todo o Mundo

0 Governador
Militar Alemão
Deixa à Capital

Policiais Romanos c
Cisam Braçadeiras Com

a Inscrição "Cidade

Aberta"
ESTOCOLMO, 3 (R.) —

0 correspondente em Ber-
na do "Svenska Dagbla»
det" declara o seguinte:
"0 governador militar ger-
manico deixou Roma, com
o seu Estado Maior. Infor»
ma-se que a queda de Ro»
ma é uma questão de ho-
ras". .

"CIDADE ABERTA"
zuRicàrá0^."^.) —

0 correspondente em Roma
do jornal suiço "Le Jour»
nal de G-énéve" informou .
que a policia militar alemã
ua capital italiana foi já
substituída por península-
res. que usam faixas no
braço com a legenda se»
guinte: "Cidade Aberta". .

Também comunicou que
os uniformes militares ale-
mães desaparecem gradu-
alnientê das ruas, ao mes»
mo tempo que o continuo
troar da artilharia pesada
faz estremecer a cidade.
9 (MAIS TELEGRAMAS NA

2*. PAGINA)
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rias e serviços nublicos, como o
do bondes, ônibus e outros veí-
culos e não deixeis que o ini-
migo se utilize de vossos depo-
sitos de viveres.

Observai por onde o inimigo
eclocou minas ou outros expio-
sivos. Mostrai ás vanguardas
aliadas e patrulhas os ponto-.

NOVA YCffiK, 3 (tf. P.> —
Uma falsa noticia dada pela"Associated Press", dc que
havia começado.a invasão da
Europa, ocasionou Uma verda.
deira inundação de chamados
telefônicos nas redações dos
jornais nos Estados Unidos,
na tarde dc ¦ hoje. A poticia
foi airibuida por aquela agen-
cia telegrafica ao quartel ge-
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WALLACE DISSE EM RUSSO

Os Estados Unidos Devem
Seguir o Exemplo Russo

nefâl de Elsetihower e dizia
seguinte:"O flUartel general de Eise-
nhower anuncia que os aliados
desemharcaram na França".
Esse despacho foi seguido pou-
co depois por uma ordem , para
anular ou "matar" o despacho,
segundo a giria usada pelas
agencias noticiosas para as-
segurar-se que não será pu-- blioada determinada informa-
ção.

Apesar disso, o despacho
ainda chegou a ser divulgado
pela Columbia Broadcasting
System, cujo locutor interrom-
peu a descrição que fazia das
corridas do Grande Premio

«Concine no 2« png.)

IVallace

MOSCOU, 3 (De Meyer Han-
dler — da "United Press") —
Inesperadamente, o sr. Henry
Wallaee veio a Moscou, prosse-
guindo viajem para a China,
depois de passar mais 4 ou 5
dias na Sibéria, onde realiza
amplos estudos sobre seu r«>-
cente desenvolvimento eco-
liomico. .' O discurso pronunciado em
IrkutsU indica que Wallaee cs-
tá particularmente interessado

nos métodos soviéticos empre-
gados para o desenyolvimeu-
to das regiões orientais da Si-
beria, m-todos que podem ser
usados de forma proveitosa na
exploração de parte do noroeste
do continente norte-americano.

Falando através do radio, em
russo, o vice-presidente Wal-
lace enalteceu a colaboração
russo-norte-americana, expres-
sando ser necessária no ap8s
guerra "para dar ao mundo

condições de pas em um desen-
volvimento regular".

Mais adiante, Wallaee expres-
sou: "Não ha paises tão se-
melhantes como a Rússia e os
Estados Unidos. As enormes ex-
tensões de vosso país, seus
grandes bosques t longos rios.
seus lagos, a variedade de
seus climas e' seus grandes re-
cursos naturais, enfim, me r«'-
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.VA FHI0.\TB UE COMBA TE, o frenernl Çlnrk, comnn-
dante do Quinto Ex«;rclto, vlsl ta um de «eu* homens feridos.

íConelue na 3* pej-.i

»g^r--.nr-^-»^»»^.UJ«3ltt«Mlli«WMiaB^^

Leia
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O príncipe D. Pedro de Orleans e Bragança,
em flagrante tomado no d«3Correr de um tor-
neio de "tiro-ao-pombo" realizado recente-

--^ jaeiite em São Paulo

Sigilo Em Torno do Casamento

de D. Pedro

Seria Uma Princesa
Espanhola a Futura
Esposa do Príncipe

Brasileiro
Confirmada a Noticia a Familia
Real do Brasil Ocuparia as Posi-
ções Supremas Nos Movimentos

Monárquicos Em Portugal, Espa-
nha e França

(Texto na 2" pagina)
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COLETAS' POS
NOSSOS LEITORES

A CRISE DE FARMACÊUTICOS NO ESTADO
DO RIO

Recebemos a seguinte oarta:
"Sr. Dirctoi': 

'—A "Associa-
ião de Farmacêuticos" vêm de
reclamar junto das altas auto-
ridades contra a facilidade com
que os práticos-licenciados se
instalam no Estado do Rio.

Como conseqüência surgiram
medidas enérgicas do "Serviço

de Fiscalização, do Exercício
Profissional da Medicina e Far-
macia", do vizinho Estado, atin-
gindo algumas 

'delas os pró-
prios farmacêuticos.

O intuito da "Associação", por
certo, é de acautelar interesses
da classe e integrar o farma-
ceutico no seu domínio cien-
tifico.

Se há um problema qüe cons-
tituc preocupação, no momento
atual, esse é um deles. .

Ante a carência de farma-
ceuticos, surgida Com a orga-
nizacão do serviço de saúde do
Exército e das forças expediclo-
nárias, se afiguram impratica-
veis as medidas reclamadas.

Esqueceu-se, porem, a "As-

sociacão de Farmacêuticos" que,
n0 interior do Estado do Rio,
apenas 10% dos proprietários de
farmácias são farmacêuticos
propriamente ditos, e os 90,

do farmacêutico que restrinja
sua atividade unicamente nesse
setor acanhado, quando o que ga-
nha não dá para viver. A fi-
nalidade do farmacêutico não é
unicamente manipular,

Seus conhecimentos precisam
de campo mais amplo para a
expansão, de sua cultura, admi-
nistrando, agindo intelectual-
mente e não estacionar na es-
fera dum laboratório.

As farmácias, em todos os
tempos, funcionaram com pre-
cisão, fiscalizadas cnergicamen-
to, e apesar do rigor da lei
nunca um farmacêutico foi cha-
mado á responsabilidade por de-
sidia ou negligencia-do pratico.
Até hoje não se fechou
uma única farmácia por inca-
pacidade ou impericia do ma-
nipulador. Seus próprios do-
nos constituem os sous melhores
fiscais.

Por em pratica as medidas
pleiteadas será decretar o fe-
chamento dc farmácias do Es-
tado do Rio cm proporção alar-
mante.

Outro não foi o motivo que
levou o dr. Joder de Carvalho,
diretor do "Serviço de Fiscali-
zacão do Exercício de- Medi-
cina e Farmácia", daquele Es-

I Empréstimo e Arrenda-
mento Só Para as Na-
| ções em Luta

(Conclusão dn 1* pn_-,.)

Entre os diversos" artigos
constantes desse . equipamento
industrial encontram-se ds se-
guintes: Maquinas e ferramen-
tas — 7 e meio milhões de dó-
lares; outras maquinarias e
equipamento — 15 milhões dé
dólares; diversos metais e ligas
— 5 milhões de dólares; produ-
tos químicos — 4 milhões, de
dólares. '

O BRASIL EM PRIMEIRO
. LUGAR

As maquinas e ferramentas
serão distribuídas da maneira
seguinte: Brasil — 4 milhões de
dólares; México — 2 milhões de
dólares; Chile — 3 114 de mi-
lhões de dólares. O restante
fica para nações cujos nomes
não foram mencionados.

O "Conselho anunciou que foi
aprovada pelo Departamento
da Guerra o fornecimento, de
15 milhões de dólares em equi-
pamentos industriais diversos,
q-uc serão assim distribuídos:

Brasil — 7 e meio milhões dc
dólares.

México — 3 milhões de doía-
res.

Chile — 1 milhão e 800 mil
dólares.

Peru — .1 milhão e 200 mil
dólares.'

Fica o restante para outras
nações que não foram discri-
minadas.

réstSs^sâo médicos, práticos tado, com sua larga visão e ex
e leigos qlle se associam a prof is- »«vi..n-,- «.,,it,vnri»s ,m inri-n

O Dia de Ontem do Pre
sidente da Rei

Diário Carioca

pública
0 Sr. Getulio Vargas Visitou o Entr eposto do Leite, as Oficinas Tra] ano

de Medeiros e o Mercado de Emergência dé São Cristóvão ^
Ww ** 
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O presidente da Republica nas Oficinas Trajano de Me-
deiros, quando examinava o novo material de Ar-

filharia Ferroviária

sionais. „ . . .
Ora. com o receituano de hoie.

no qual o medico pouco for-
mula, preferindo as especiah-
dades já preparadas e dosadas,
os laboratórios quase nada tem
a manipular e, assim, as far-
macias por muito que vendam
pouco lucro auferem.

E' demais, pois, exigir a per-
manencia constante do proíis-
sional na farmácia impondo-
lhe a obrigação 

' de, em dois
turnos, rubricar diariamente o
livro de réceituario comum,
quando a renda "do estabeleci-
mento não lhe. permite, uma
subvenção á altura do padrão
da vida atual.  '

Admitamos (tomando por
base um orçamento folgado) que
as farmácias, excluídas ás das
crandes cidades, vendam, em
media. 15.000 cruzeiros men-
sais, (o que é muito), e que o
lucro liquido atinja 10% sobre
essa cifra; têm ai os Ptopneta-
rios do estabelecimento 1.500
cruzeiros, de receita para fazer
face a estas despezas: Aluguel
de casa, um. auxiliar, impostos,
luz" e telefonei- a quê . estima*-
mos por (por barato) 1.200 cru-
zeiros. Ao .farmacêutico Pprtan-
te só seria cabível umá.yret*-
rada "prólabóre" de 300 cru-
zeiros. .'-,'¦

Com tal vencimento, alguém
pode custear a vida de hoje?
Em absoluto. Como exigir, pois,

periencia cultivadas em largos
anos de estudo e labor, a sub-
meter á apreciação das autori-
dades competentes, uma vasta
exposição de motivos na qual
aborda o palpitante assunto,
sugerindo, ante a carência de
farmacêuticos, volte aquele De-
partamento, a permitir, a ti-
tulo precário o aproveitamento
de práticos que se submetam
preliminarmente a um exame dc
sufiencia, de maneira a fa-
cultar que os farmacêuticos di-
plomados possam dar nome á
farmácia, e residir fora da loca-
lidade de sua sede.

E' preciso que se diga que o
Estado do Rio possue 818 far-
macias, sob um controle perfei-
to ajustado entre os vários or-
gãos técnicos e administrativos,
o que permite uma fiscalização
direta dos "Centros de Sau-
de".

Não é possivel que se fechem
700 farmácias,.a dano do povo.
O individualismo pernicioso é
preciso ser relegado para segun-
do plano, cedendo lugar aos su-
periores interesses da coletivi-
dade.. Nestes dias históricos da
Vida -..brasileira,- - .en* que todos,
os quadrantes da nossa ativida-
de sofrem perturbações e dese-' 
quilibrios, è -necessário uma
ação ponderada, uma Compre-
ensjío do dever de cada um, para
o bem estar de todos.

Grato pela publicação. Silvio
Maia".

Os Estados Unidos De-
vem Seguir o Exemplo

Russo
(Coiiehisfio da 1" PM*;.)

cordam a minha pátria. No
grande trabalho de reoons-
trução de após-guerra, será cs-
sencial que, no interesse do
mundo inteiro; se reconheça o
importante papel que caberá 'i
região noroeste dos. Estados
Unidos, ao Canadá, ao AlasUa e
á Rússia".

Wallace acrescentou: — "Os
povos livres, nascidos : nos es-
paços livres, não. podem fio-
frei? injustiças ou agressões c
não podem, sequer, tempoia-
riameiite, viver na-escravidão",
dizendo que constitue um de-
ver dos Estados Unidos e ;-«lp
Canadá fazer estudos cientifi-
co, dispender esforços: decisivos
e desenvolver seus territórios
uordicos, como o fez á .Russin,
traarito á Sibéria, no Extremo
Oriente." Minha viajem atual — con-
tinuou — pelo extremo oriente
soviético da Sibéria; minhas
visitas ás fabricas e ns oferoS,
ás estações e aos campos de
n!<rlculturn experimental; mi-
nhas reuniões e conversações
com os lideres das ¦ organizações
ituhistrinis e- Instituições,. agri-,
colas, hem como -com- os ope-
ra.rios, me infundem a firme,
certeza de qúe á amisnde èntrè
nossos dois grandes países., ci-
mentada pelo sangue generoso
dos nossos melhores filhos, se
tornará mais solida, ainda de-
pois desta guerra", yy .

A Queda de
Q, G. ALIADO NA ITÁLIA.

3 «.David Bro-wn. correspondente
especial da Reuters) —• As ul-
timas doze horas, tiveram de-"envolvimentos decisivos, na

Guerra Peninsular P^osti-
cando-se para muito breve, tal-
vez dentro de horas» a invés-
tida aliada diretamente sobie
Roma.

O Quinto Exército rompeu,
impetuosamente, através da li-
nha das colinas Albano.e cap-
turou Lanuvio, a aircora oci-
dental da esfacelada Linha La-
S - VcUetri - Valmontone
testas duas ultimas cidades des-
cie ontem foram ocupadas pelos
americanos) e Labico.

A penetração por entie as
de Albano foi o

pitai". Não disseram nenhum
dos dois comentaristas alemães,
não obstante, que "a retirada
poderia ser para, com o re-
curso da evacuação, sob alega-
ção de concordância com o apelo
do Papa, poupar aos exércitos
alemães na Itália mais uma
grande e, dessa vez, dado o
vulto do objetivo, sensacional
derrota militar".

A comprovação disso se vê
no noticiário chegado do front
em que se fala dos combates
sangrentissimos que se estavam
travando na zona de Albano.
por cujas vertentes setentrio-
nais podiam mnvimentar-se fa-
cílmcnte os tanfcs aliados.

Para atestar a ferocidade da

aos franceses, no Colle.-. Ferro,
se acham em situação deses-
peradora. Os soldados do gene-
ral Juin avançam esmagadora-
mente rumo norte:

A PERDA PESSOAL
INIMIGA

Ha informes baseados em j
cálculos oficiais, que; dizem ser,
ainda muito grande o. numero
de soldados nazistas em perigo
de cerco ou aniquílamento. Na
realidade, Kesselring conseguiu
salvar através de Subiaco, não
obstante os bombardeios, aéreos
aliados, muitos de seus pomba-
tentes. Mas uma estação clan-
destina alemã, que irradia da
Itália, citou ainda oritém pala-
vras do próprio eKsselring, em
que o chefe alemão dizia qüe
a defesa de Valmontone joga-

Na manhã de ontem o pre-
sidente da Republica visitou, em
companhia das mais altas au-
toridades, civis e miütares, o
Entreposto do Leite, sendo re-
cebido pelo interventor Amaral
Peixoto e todos os membros da
Comissão Executiva do Lei-
te.

Após percorrer todas as de-
pendências da obra que está na
fase do acabamento do concre-
to, o engenheiro J. Leal expôs
todo o seu plano, em seus mi-
nimos detalhes, respondendo, a
seguir, a uma serie dc indaga-
ções do mais alto magistrado do
país.

O ALMOÇO
A's 13.30 huras, foi oferecido

ao sr. üetuho Vargas um ai-
moço, tomando parte á mesa
o ministro Eurico Dutra, ln-
terventor Amaral Peixoto, o ca-
pitão Amilcar Dutra dc Menezes,
diretor geral do Departamento
de Imprensa e Propaganda, mi-
nistro Juão Alberto, Coordena-
dor da Mobilização Econômica,
membros da Comissão Executi-
va do Leite, prefeito Henrique
Dudsworth, coronel Nelson de
Melo, general Odilio Denys, co-
mandante da Policia Militar,
presidente do Departamento Ad-
ministrativo do Estado do Rio,
membros da administração ca-
rioca e fluminense e outras ai-
tas autoridades civis e milita-
res. Ao champagne foram tro-
cados vários brindes.

NAS OFICINAS TtRAJANO DE
MEDEIROS

Ainda na manhã de ontem,
o presidente Getulio Vargas, que
se fazia acompanhar do mi-
nistro Eurico Dutra, general Fir-
mo Freire, comandante Otávio
Medeiros-è do comandante Oi--
lando Gusmão, visitou essas ofi-
cinas que pertencendo á Cen-
trai do Brasil, estão trabalhando
em colaboração com o Exerci-
to.

O general Fiusa de Castro, de
improviso, expôs todo o plano
da sua Diretoria, dentro do pro-
grama traçado pelo ministro Eu-
rico Dutra, dando a palavra,
então, ao major Alfredo Bruno
G. Martins que na qualidade
de engenheiro encarregado da
construção explicou não ape-
nas seus detalhes técnicos co-
mo o funcionamento. O sr.
Getulio Vargas deixando o pa-
Ianque onde se achava em com-
panhia das demais autoridades,

caminhou até o "wagon-peça",
trocando, então, impressões so-
bre seus serviços.

O major Alfredo Martins, fez
uma demonstração do aciona-
mento do Canhão Ferroviário
de 178 mm. cm posição de tiro,
mostrando seus movimentos,
etc.

O ministro Eurico Dutra, con-
vldou, então, o sr. Getulio Var-
gas a examinar, não só o
"Wagon-peça", como o "wagon-
munição", "wagon-cama", de ti-
ro, "wagon-eomando" e barraca
de estacionamento.

As oficinas foram, a seguir,
visitadas, com toda a atenção,
pelo mais alto magistrado do
país, que teve ocasião J """

gratulaçóes aos oficiais e en-
genheiros, pelo trabalho que rea-
lizavam, trabalho que é do mais
alto sentido patriótico.

NO MERCADO DE EMER-
GENCIA DE S. CRISTÓVÃO
Ontem, á tarde, o presidente

Getulio Vargas, em companhia
do chefe do Executivo flumi-
nense e de membros de seu

-Gabinete Militar, visitou o
Mercado_ de Emergência de b.
Cristóvão.

Esse estabelecimento, como os
demais, funciona das 7 ao meio
dia e das 15 ás 18 e vende, nâo
só cereais e peixe, como tam-
bem outros alimentos, a preço
bastante inferior á tabela re-
centemente organizada pelo
Serviço de Abastecimento, uma
vez que não visa, por conse-
quencia, qualquer lucro, pois
são órgãos do governo

O presidente da Republica
percorrendo suas dependências
foi informado de todo o movi-
mento, não só através o depoi-
mento do gerente do Mercado,
mas tambem de funcionários e
de pessoas que se achavam nas
varias barracas adquirindo os
mais diversos produtos.

Pela manhã, por exemplo, na
seção de cereais, foram vendi-
dos quase sete mil cruzeiros, o
mesmo acontecendo em outros
pavilhõesi Não existe no Mer-
cado ausência de qualquer ar-
tigo, encontrando, ali, o povo,
a preço ao alcence de sua boi-

sem a menor dificuldade,
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O presidente Getulio Vargas visitando, o Mercado tle Emer-
gencia de S. Cris-tovão

nosso país, fazerem numerosas
construções.ligadas ao Material
de Artilharia Ferroviária. Os
engenheiros Fernando Teixeira
e Alberto Perham e o major
Bruno deram, no decorrer da
visita, varias informações ao sr.
Getulio Vargas.

FALA O PRESIDENTE DA
REPUBLICA

O presidente Getulio Vargas,
de improviso, respondendo ás
saudações que lhe foram dirigi-
das, acentuou sua magnífica im-

Getulio Vargas para os cons»!-
lhos de higiene e alimenta-
ção que são, consécütivamente,
transmitidos através os alto fa-
lantes, o que tambem tem pres-
tado valiosa cooperação ás do-
nas de casa.

Não se limitou o presidente
da Republica a percorrer os
balcões e barracas: — quis co-
nhecer os estoques existentes
no mercado, suas origens e os
preços, comparando estes com
os da tabela oficial.

Meia hora mais tarde retira
pressão pela visita que acabava va-se s. excia. com destino ao
de realizar, louvando o esforço
da Diretoria do Material Béli-
co e a cooperação das oficinas da
Central do Brasil, operários,
apresentando, por fim, suas con-

Farmácias de Plantão
Hoje e Amanhã

¦¦¦¦i i —+ mtmm* * .i  -UM

Sigilo em Torno
do Casamento

D. Pedro

Palácio Guanabara depois de
apresentar ao chefe do Serviço
de Abastecimento e auxiliares
suas congratulações pela ini-
ciativa.

foruíieaçoes

ob-

luta além de Albano e na dis
_c*y„-- „iti,na. tancia quase de apenas quinze va com a sorte de 100.000 sol-

golpe de misericordio na uim""* quilômetros da Cidade Eterna, dados germânicos,
lmna de defesa nazista antes Das);a atentar-se num despacho CAMPO DE DESTROÇOS
da Cidade-Eterna. do front, em que se informa

A maioria das elevações que que «soidados alemães agindo
se estendem dessa região para como franco-atiradores estavam
a Campanha Romana se acna at'rando de dentro dos bos-
em poder das forças anglo-ame- ques e Usando os ninhos de
ricanas tendo sido ultrapassa- metralhadoras colocados em
rins os próprios cerros e posições p0ntbs diversos das estradas 6
niimigás de Rocca di Papa, que e 7 (vias Casilina e Appia).— ""'"" "K- Enquanto isso, o grosso das

forças de Kesselring procura
escapar por entre os meandros
das estradas congestionadas de
veículos e sob o incessante
bombardeio aliado, o qual se
intensifica, de certa maneira,
sobre o bolsão de Valmontone.

AS SETE COLINAS...
Soldados americanos e brita-

nicos do Quinto Exercito, pu-
lando de crista em crista para
os lagos gêmeos de Albano e
Nemí, investem, num movimen-
to altamente significativo, pa-
ra Rocca di Papa, de onde van-

proporcionam excelentes
Bcrvatorlos para os aliados, na
observação da marcha em recuo
das derrotadas forças de Kes-
selring. -„ i

LANUVIO
A captura de Lanuvio, seis

quilômetros e meio ao sul üo
lago Albano, e de Lab co, a
três klms- ao oeste de Valmon-
tone, na Via Casilina, represen-
tou a derrocada final da ul-
tima linha nazista.

Os alemães, já agora, nao lu-
tam em ordem de batalha, mas
•spalham-se pelas planícies ao guardas já avistam esse exce-

norte do lago, num quase 
"sal- iente ponto de observação' tão

ve-se quem puder", que caracte-
riza os últimos embates da Ba-
talha de Roma, virtualmente
iniciada, na sua derradeira fase,
com a queda de Vellctri, ha
diaiRRUPÇAO 

PARA ROMA
O correspondente militar ale-

mão, Karl Praegner, irradiando
pela DNB. aqui ouvida, pintou
oom cores ainda mais vivas
que as impressas nos comu-

nicados aliados a situação pre-
mente da càpitla italiana. Dis-
_e o correspondente nazista:

"No momento, a posição dos
aliados na zona compreendida
entre Rocca Priora e Palestri-
nas faz presupôr: uma irrupção
ção de suas torças cm direção a
Roma.••Praegner fez seguir sua nota

famoso da vida turística da
Itália, as sete colinas mestras
de Roma...

FALA UM PORTAVOZ
ALIADO

Falando ao representante da
Reuters, ainda hoje cedo um
membro do estado-maior, do
general Alexander declarou:"Os alemães se acham em
risco iminente de perder suas
rotas de escapada, até mesmo
para as forças que, segundo
seus informantes autorizados,
já deixaram Roma.

Após a captura de Valmon-
tone, o general Clark mandou
um destacamento blindado de
vanguarda na direção leste,
descendo pela Via Caslllana,' 
para estabelecer contacto com
os efetivos do Oitavo Exercito
que avançam de Farentino es-

a declaração feita ainda hoje trada acima. Outras forças do
um porta-voz da Quinto Exercito guardam asmesmo, por

Wilhclmstrãsse. em. Berlim, se-
-undo a qual '-todas as tro-
pas alemSi já tinham sido re-
tiradas de Roma para evitar
os danos da guerrra naquela oa-

estradas secundarias. A retira-
da alemã é, pelo menos, difi-
cll...

Tambem a parte das hostes
d« Ke6S8lring qua tes frente

Toda a zona em que se trava-
ram as ultimas batalhas, ter-
minadas com as capturas de
Velletri e Valmontone e de hoje
que resultou na tomada de La-
ruvio, está convertida- num
campo imenso de destroços. O
mesmo se observa na arêa de
Campoleone, que está -semeada
de tanques e outros veículos,
com as couraças-blindadas em
íiangalhos, atestando .a' efica
cia dos bombardeios,e a certeza
das granadas da artilharia alia-
da. ..-.-¦ - -

O OITAVO EXERCITO
O avanço do Oitavo Exército,

sob a direção do general Sir
Oliver Leese, prossegue, igual-
mente com a maior rapidez. Os
britânicos visam dois objetivos,
manter o contacto com ás re*
taguardas de Kesselring e fazer
fusão com as forças ángló-ame-
ricanas do Quinto Exército, que
se acham mais á frente, já no
caminho direto de Roma (nu
(iesenvolvimento desse, relato
ver-se-á a nota do.Q.G. em
que se anuncia a consecução
desse segundo objetivo pelos
soldados de Sir Oliver Leese).

Pescosolido, ao nordeste de
Spra, e Veroli foram ocupadas,
enquanto outras posições eram
ílanqueadas pelos britânicos.

O avanço principal do Oitav-o
Exército se faz pela rota que
corta Ferentino e assume de
momento a momento proporções
mais impressionantes. O.Quin-
ti Exército rompo de valiriónto
no para o encontro entre ás .2
grandes formações aliadas. Deu-
tro dos braços da- tenaz imen-
sa se acham os-alemães,'.pouco
abaixo da Estrada 6. (viaCaéi-
Una). - - - '-•:-' "••'•'

Foi nessa parte -dá via Casi-
lina que os. bombardeiros alia-
dos, agindo em, concentração,
aiacou um numeroso comboio
de -7eioulGS inimigos destruindo

mais de 200 caminhões e outros
carros e causando danos euor-
mes nas pontes ferroviárias do
trajeto. Foi uma repetição do
ataque monstruoso de Subiaco
em que um comboio de mai.s
de 500 veículos se reduziu a pe
daços informes.
JUNTAM-SE O QUINTO E Ò

OITAVO EXE-tCIlOS
O prognostico acima exposto

por um informante autorizado
cio Estado Maior de Alexander
ao correspondente da Reuters
teve connrmaçáo quase ime-
diata

ü _ primeiras horas do noite
o Q.G. Aliado anunciou que "o

Quinto e o Oitavo Exércitos ti-
nham unido suas mãos, hoje,
m\ via Casilina".

E, pouco depois, o correspon-
dente da Reuters com o Oiia-
vo Exercito, Artley Hawkins,
enviou um mensagem corfobp-
rando essa informação e dando
detalhes do encontro:

"Os soldados do 5.° e do 3.°
Exércitos estabeleceram con-
tacto hoje na "Via casilina"
(estrada 6), a qual, em toda
sua extensão, até Valmontone,
está agora sob o controle dos
aliados.

O contacto entre os dois
exércitos se deu a cerca de 15
quilômetros alem de Vahnonto-
ne, quando um grupo de tan-
ques britânicos que constituíam
as vanguardas do avanço pela"Via Casilina" encontrou um
"jeep" norte-americano ocupa-
do por Ires homens que mar-
chava na direção oposta. En-
tre o grupo britânico e o jeep
americano havia uma granae
fenda, na estrada, devido aos
trabalhos de demolição dos ale-
mães, um dos norte -amerlea-
nos, descendo do seu pequeno
carre, e saltando rapidamente
os montões de terra revolvida
ao lado da fenda, se aproximou
do oficial britânico que co-
mandava o grupo do Oitavo
Exercito, os dois militares aper-
i.avam-sc cordialmente as
mãos".
A PALAVRA CALMA DO CO-

MANDO ALIADO .
;È enquanto isso, no meio des.-

sa precipitação e ao calor das
ultimas informações,' que real-
mente confirmam a iminência
da culminação da Batalha Oè
Roma. o alto comando dos exçr-
citos aliados na Itália declara,
simplesmente: "Nosso progres-
ao está sendo mantido"-

(Coiicliisíío «ln Ia ..IHi*".).
Belmont para ler a noticia,
Igualmente a falsa informação
foi lida durante um jogo de
basè-báil (Gigantos-Pirates), no'
estádio de Polo Grounds, Nova
York. onde a multidão, de pé,
conservou-se em silencio du-
ranlo um minuto, em atitude
de prece.

A National Broarkasting Sys-
tem tambem divulgou o dcS-
pacho por algumas de suas es-
tações, e, como a Columbia, o
anulou imediatamente. As es-
tações "Illue Networks" tam-
hem irradiaram a informação,
tornando-a sem feito logo de--
pois."La Nación", de Buenos Ai-
res, anunciou o fato com suas
sirenes, baseada na informação
da Associated Press. Alem.
dessas, tambem a Cadeia Ra-
dio Mutual divulgou a noticia,
para desmenti-la depois, en-
quanto que a United Press em
Havana anunciava que a esta-
ção de radio local transmitira
a noticia errônea como aiuda
se deu em Santiago do Chile.

Pouco depois, a Associated
Press fez circular a seguinte

I comunicação, datada de Nova
I York:

"Um erro de um tclegrafista
inexperiente, em Londres," fez
com que a Associated Press
transmitisse por suas linhas um
"flash" errôneo, anunciando
que o quartel general de Eis?-
nhower havia informado terem
se verificado desembarques alia-
dos na. França", ás 16,39 ho-
ras, hora de guerra de Nova
York, o teletipo londrino da As-
sociated Press transmitiu esta
mensagem pungente de inva-
são, que foi retransmitida ime-
diiitamente por todos" os. fios.
Menos de dois minutos depois,
chegou outro boletim, que or-
denava a anulação do "flash",
o qual não devia ser divulgado.
A's 16,44, depois de receber, a
nova comunicação de Londres,
que- mandava "matar" o bole-
tim, foi dada a ordem corrts-
pondente. Depois de quase uma
hora, a Associated Press de
Nova York teve outra explica-
cão de Londres segundo ..a qua'
sè atribuía o incidente a úm
"erro de transmissão", acres-
centando-se que o Flash" fora
"enviado por engano" ** um

operador, que estava pratican-
do sem autorização.

A "ASSOCIATED PRESS"
EXPLICA O EQUIVOCO

NOVA YORK, 3 — (Associa-
ted Press) — Um engano de
uma telegrafista-operadora de
Londres deu motivo a que a
"Associated Press" transhiitis-
se, por todos os seus recursos,
uma noticia urgentíssima di-
zendo que o Q. G. do gene-
ral Elsenhower havia anuncia-
do que forças aliadas tinham
desembarcado na França.

A's quatro horas 39 minutos
da tarde (tempo de guerra, no
leste dos Estados Unidos) o
"teleprinter" da "Associated
Press" em Londres transmitiu
a mensagem urgente, que foi
imediatamente retransmittida e
que dizia:

"O Q. G. do general El-
senhower anunciou desembar-
ques aliados na França".

Menos de dois minutos de- 
'

pois, chegou outra mensagem :
"Destruam essa noticia".

Essa nova mensagem foi ime-
diatamente retransmitida, pa-
ra a retirada dessa noticia.

A's 4 horas e 45 minutos, dé-
pois de ter Londres mandado
destruir a primeira noticia, foi
mandada nova ordem por to-
dos os meios para matar a no-
tida.

Durante quase uma ¦ hora
não teve a "A. P." em Nova
York nenhuma outra explana-
ção de Londres, a não ser uma
mensagem atribuindo a ante-
rior a "um erro de transmis-
são". Depois veio a noticia de
que a noticia urgentíssima ori-
ginai "foi transmitida por um
erro de uma nova radiò-opéra-
dora que estava praticando sem
autorização".

Explicando o que se passara,
o "Bureau" da Associated Press
cm Londres comunicou que a
noticia, erradamente transmi-
tida, sobre desembarques alia-
dos na França, havia sido man-
finda nor uma nova operadora
de "teletipo", que estava
utilizando, sem autorização, o
teclado de uma dessas maqui
nas de transmissão. Esse uso

] estava sendo feito sem conhe-
oimento dos censores nem dos

Hoje, pela madrugada, par-
tiu, por via aérea, com destino
à Europa, o príncipe D. Pedro
de Orleans e Bragança, chefe
da familia real brasileira e per-
sonalidade muito querida em
todos os nossos círculos sociais.

No decorrer de sua estadia no
estrangeiro, Sua Alteza visitará
suas irmãs a Condessa de Paris
e a Duquesa de Bragança, a
primeira esposa do pretendente
á coroa da França e a segunda,
consorte do herdeiro do trono
português, D. Duarte Nuno. Ao
que estamos informados, a via-
gem desse neto da princesa
Isabel está relacionada com . o
seu próximo noivado com uma
princesa espanhola da Casa de
Bourbon, o nome da futura
esposa do principe brasileiro só
será revelado oficialmente de-
pois da chegada de D. Pedro
á Europa.

Caso venha a confirmar-se
esta noticia, membros da faml-
lia real do Brasil ocupariam as
posições supremas nos movi-
mentos monárquicos de três
paises latinos da Europa: Por-
tugal, Espanha e França.
Assim, apenas a casa real da
Itália (a Rumania, embora la-
tina, está muito longe de nos)
não: teria cm seu seio, um prln-
cipe. ou uma princesa brasilei-
ray Não-esqueçamos, ehtretan-
to; qúè permanecem sem com-
prómissos matrimoniais a prln-
cesa D. Tereza e o príncipe
D João. oficial da Força Aérea
Brasileira e, tal como seu tr-
mão, figura muito estimada em
nosso meio.

redatores da "A.P." no local,
uma vez r;"° s> noticia não exis-
tia em original.

Os radio-operadores vetera-
nos leram a "noticia urgentis-
sima" na fita do "teleprinter",
em seu departamento em Lon-
dres, e im°diatamente avisaram
Nova York e os redatores de
serviço,- os quais Ioro manda-
ram "matar*' ou cancelar —
á noticia.

Tanto os serviços de redação
como os de transmissão têminstruções severas para não re-
parar, nem mesmo a titulo de
pratica ou experiência ou trei-namento. informações dessa na-tureza, justamente para evitarincidentes como esse.

A jovem operadora responsa-
pelo erro. Miss Joan Ellis,vel

W.e é inglesa, disse, por sua vei
que estava praticando numamaquina desligada e julgavater inutilizado a parte já per-lurada da fita que é elétrica-nieiite levada ao transmissor.Entretanto, ao receber paratransmitir a primeira ,,arte djcomunicado de Moscou" elao tez no mesmo pedaço de fitaque ainda continha a mensagemfictícia", e que elahaver inutilizado-
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O "BIFE CARIOCA" NUMA ENQUETE ENTRE OS AÇOUGUEIROS:
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Justificável o Racionamen fo da Carne
Para Que Cada Consumidor Tenha Uma Cota Mínima — Equilíbrio En-
tre o Recebimento e o Consumo — Racionamento Por Conta Própria —

Vários Depoimentos Louvan do as Medidas da C. C. S. A.
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Considera o racionamento üma
Iniciativa aconselhável e jus-
ta, afim de que uns não fiquem
privados do rico alimento em
prejuízo dos demais consumi-
dores. ' •

Dessa fôrma, como se vê, em-
bora seja uma medida alta-
mente i complexa, o • racionamen-
to da carne, é compréendi.ídp pe-
los açougueiro., qua vSm.iies-
sa iniciativa, a maneira pela
qual podem ser slnr.iltanea;nen-
te atendidos os interesses do
consumidor e do fornecedor.
De certo, ao lado do raciona-
n.en'o, outros esforços serão
envidados,, afim de que o pu-
blico possa contar com uma
cota razoável do produto para

)Seu consumo diário.

Onfem, No Catete
DESPACHOS E AUDIÊNCIAS

DO PRESIDENTE DA
EEPUBLICA

Esteve no Palácio do Catete
o sr. Luis Simões Lopes, presi-
dente do Departamento Admi-
nistrativo do Serviço Publico,
afim de agradecer ao presiden-
te da Republica os cumprimen-
tos aue lhe enviou por motivo
do seu aniversário natalicio.

Fechado o "Clube Ale-
I mão" de Manaus

MANAUS, 3(A.'N.) — Cau-
sou geral contentamento o ato
do interventor dissolvendo a so-

i ciedade denominada "Deuts-
cher Kegelklub", conhecida em
Manaus como "Clube Alemão"
e sediada ha vários anos nesta
capital. O prédio onde funcio-
nou esse clube eixista é hoje
sede do Olimpico, que ha tem-
pos pleiteou junto ao presiden-
te Getulio Vargas a sua doação
ao mesmo.

DIARIO CARIOCA (4 •ti;

Dispõe Um
"0 Panorama das Nossas

Banq.
Realidades —

oeiro Mineiro:
Dis o Sr. Geraldo Albernaz ¦¦—

Desdobrado Pelo Ministro Souza Co sta á Meditação de Quantos Têm,

Neste Momento, Uma Parcela de Responsabilidade Na Sobrevivência do

Brasil Como Potência Econômica e Financeira, Reflete a Gravidade do
Instante Que Vivemos"
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Uai dos açougueiro* qu ando falava ao repórter

O problema cia carne tem
sido objeto de estudos cuida-
dosos por parte das autorida-
des encarregadas de resolve-
Io. Nos últimos anos, segundo
as estatísticas, os segundos se-
mestres de abastecimento têm
sido deficitários, não só em
conseqüência das secas como
também por parte dos próprios
retraimentos invernistas. E a
população carioca, nessas épo-
cas, só tem encontrado carne
porque o Serviço de Abasteci-
mento. através de um trabalho
árduo,' tem, em tempo, tomado
todas as providencias para for-
talecer esse importante "front"
da alimentação popular. O ra-
cionamcnto, como se sabe, fi-
gura entre as soluções apre-
sentadas pelos técnicos para
resolver a questão, tendo mes-
mo sido submetido á aprecia-
ção da Comissão Consultiva do
Serviço de Abastecimento. Em
vista de sua eventual adoção,
julgamos oportuno realizar
¦uma "enquete" entre diversos
açougueiros desta capital.
OS AÇOUGUEIROS E O RA-

CIONAMENTO
Iniciando a nossa reporta-

gem, o primeiro estabeleci-
mento quo visitamos foi o
"Grande Açougue da Lapa", á
Avenida Mem de Sá, 12. Rece-
beu-nos o sr. João Alves Cor-
rêa, sócio da casa. A's pri-
meiras perguntas que lhe fize-
mos sobre a possibilidade do
racionamento da carne,, res-
pondeu-nog:

— Essa è uma medida - da
mais alta importância e que.
adotada com acerto, beneficia-
rá tanto o publico consumidor
como o negociante. Ultima-
mente, a situação para nós,
açougueiros, melhorou de ma-
neira sensivel. Há um certo
equilibrio entre a cota que
obtemos e o consumo. Todavia,
não se pode vender á vonta-
de. Os pesos máximos, aqui,
são de dois quilos, afim de
satisfazer a toda a freguezia.
Outros levam menor quantida-
de, de sorte que, na medida do
possível, procuramos atender a
toda a clientela. Praticamos,
assim. um racionamento es-
pontaneo e conseguimos equili-
brar as coisas. Por isso, creio
que, se for estabelecido um
plano geral, toda a população
carioca, poderá contar com um
minimo do precioso alimento",

0 sr. Corrêa, pelas palavras
que diz, mostra que o assunto
nâo tem estado fora de suas co-
gilacões. Por isso mesmo, acen-
tua:

— Há dificuldades para se
Sevar a efeito o racionamento
da carne. Nós, açougueiros, po-
deremos contribuir afim de
que as autoridades encarrega-
das de solucionar o assunto ai-
cancem seu objetivo".

O "BIFE CARIOCA"
' Indagamos-lhe, ainda, se , já
ouviu falar no "bife cario-
ca" e qual o seu ponto de vista
em relação ao mesmo.

—. E' interessante essa ini-
ciativa por criar um tipo mais
ou menos uniforme do produto.
Caso seja adotado, estamos
prontos a oferece-lo ao publico.
As carnes de segunda e terceira
poderiam ser convertidas nes-
se "bife", ficando, isoladas, as
carnes de primeira. Isso já fa-
ciütaria a obra do racionamen-
to.
tos, o publico poderá contar
com um fornecimento embora
um douco menor, mas certo.

XÒ LARGO UO MACHADO
Da rua Riachuelo rumanos

para o largo do Machado. Se-
riam dez horas quando entra-
mos no Açougue Universal.
Cortes de vitela ainda pendiam
dos ganchos.

Aviões abatidos em
Maio

Ainda temos carne a esta
hora?, indagamos.

Veio < ao nosso encontro «
próprio dono da casa, sr. Abel
Rodrigues Costa, que nos ex-
plieou:

JUSTIFICÁVEL MEI-IDA
Quaisquer que sejam as

medidas que venham a ser ado-
tadas, elas merecem o nosso
franco apoio e a colaboração
do publico. O instante é de sa-
orifício em todo o mundo. Eu
sou português, mas posso di-
zer ao senhor como se fora bra-
silelro: quando penso nas res-
ponsabilidades que pesam so-
bie os ombros dos soldados
brasileiros e os esforços que
eles vão realizar para comba-
ter os inimigos 'da Liberdade,
reconheço que as restrições que
nos são Impostas são bem
menores que a tarefa que lhes
está' destinada. Outro dia fui
vS-los desfilar. Poi esse o meu
pensamento, á medida que eles
passavam pela Avenida, sob as
aclamações do povo.

OUTRO DEPOIMENTO
Depois de colher as impres-

i_ões de um dos sócios de um
Brande açougue, procurámos,
ouvir o proprietário de esta-
belecimento Ide menores pro-
porções. Rumamos para o
açougue da rua Riachuelo nu-
ínero 206, onde. nos atendeu o
sr. Evaristo César Guimarães.
Suas primeiras palavras coin-
cidiram com algumas das de-
clarações anteriores. Eis o que
disse:

— Racionamento já estamos
Jazendo, porque evidentemente
n:1 o posso fornecer qualquer
quantidade que o freguês dese-¦ ja. Aos que compravam três
quilos, vendo dois. Aos quecompravam dois quilos, vendo
quilo e meio. Para o consumo
de minha própria familia res-
tringi a quantidade. E' isso o
que procuro fazer afim de que
a freguesia não saia descontei.-
te. _\Ta minha opinião, o racio-
namento dentro de um plano
geral pode -ae tornar medida
de grande eficiência. Havendo
uma cota mínima, poderemos
fazer uma distribuição equita-
tiva.
RACIONAMENTO POR CONTA

PRÓPRIA
O sr. Evaristo, como ê co-

nhec-do pela freguezia, conta-
nos a maneira pela qual se via
forçado a adotar o raciona-
mento.

— A principio, havia um
equilibrio entre a cota que re-
cebia e a procura diária de
carne. Entretanto, este bairro
tem se desenvolvido bastante.
Surgiram os edifícios, de apar-
íamento e o numero de consu-
midores aumentou. Daí, a ne-
cessidade de se satisfazer a to-
dos. Isso só se tornou possl-
vel da maneira por que venho
fazendo. E' um racionamento.
Agora, se êle for adotado den-
tro de um sistema geral, abran-
gendo todos os estabelecimen-

•— Esta é de vitela, mas a
carne de vaca já acabou há ai-
gum tempo.

.— Mas chega para; o con-
sumo?

¦— Para dizer a verdade etie-
ga, ou melhor, quase que che-
gra. Para fornecer carne a to-
dos os fregueses, é preciso não
vender grandes pesos. Um ou
dois quilos, no máximo. Quan-
do a cota que nos cabe vom
minorada, vendemos apenas um
quilo, na melhor das hipóteses.
Assim, satisfazemos a todoa.
Entretanto, es
do a época em
te diminue o fornecimento de
carne. São os meses de julho
em diante. O racionamento, que
jâ se impõe, se tornará, então,
indispensável. E' justo que
dentro das possibilidades, cada
lira tenha o direito a uma cer-
ta quantidade do produto. Não
encontraríamos, fora do racio-
namento, outro critério senão o
de fornecer a uns e deixar de
fazê-lo em relação a outros.

NO LARGO DO ROSÁRIO
Vários e importantes açou-

gues acham-se instalados no
largo do Rosário. Al- encontra-
mos no Açouigue "Io de Mar-
ço" o sr. Luiz Lourenço Fer-
nandes, cuja o.inião é a mes-
ma dos demais comerciantes.
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Data limite de
recolhimento: 26-6-44

Sopros, de
Sopros de
Sopros de
Sopros de

Abril de 1944 tornam-se RAJADAS
Janeiro de 1944 tornam-se VENDAVAIS
Agosto de 1943 tornam-se FURACÕES
Maio de 1943 tornam-se TORNADOS

Sopros de Fevereiro de 1943 tornam-se TUFÕES
Sopros Ago.-Se..-Qu.. 1942 recebem A ORDEM DO FOLE
Sopros de Mar.-A br. de 1942 recebem A ORDEM DO FOLE N.° 2

(Ametista)
Sopros de Ago.-Set. de 1941 recebem A ORDEM DO F0LEN.°3

(Eimeralda)
Sopros de Mar.-Abr. de 1941 recebem A ORDEM DO F0LEN.0 4

(Topá-lo)

FRATERNIDADE DO FOLE
Travessa do Ouvidor, 38 — sala 204
Ed. Ass. dos Empreg. ho Comércio - Loja 17
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A Visita ao Brasil
dos Jornalistas Colom-

biano»
À convite do sr. Qsvaldo Ara-

nha, ministro das Relações Ex-
teriores, esteve, ontem, no Pa-
lacio Itamaratí, um grupo de
dirigentes da nossa imprensa,
afim de combinar o programa
de homenagem e de visitas dos
jornalistas colombianos que, em
viagem ao nosso país e convi-
dados pêlo chanceler brasileiro,
chegarão a esta capital, no
próximo dia 7 do corrente mês.

Estiveram presentes a 
' essa

reunião os srs.: capitão Amilcar
Dutra de Menezes, diretor ge-
ral do Departamento de Im-
prensa e Propaganda; dr. Her-
bert Moses, presidente da As-
sociação Brasileira de Impren-
sa; dr. Elmano Cardim, diretor
do "Jornal do Comercio"; dr.
Oséas Mota, presidente do Sin-
dicato dos Proprietários de Jor-
nais; dr. Cândido de Campos,
diretor da "A Noticia"; dr.
Porto da Silveira, vice-presi-
dente do Sindicato de Jornalis-
tas Profissionais; e dr. Renato
Almeida, chefe do Serviço de
Informações do Itamaratí.

. O ministro Osvaldo Aranha
comunicou-lhes que já havia
determinado que o chefe da
Divisão do Cerimonial organi

representante do ministro da zasse o programa em projeto,Guorrn. mn.lor Mario Gomes; os I de ac0rc}o COm OS desejos dOS
generais Valentim Benicio, co- „ . rf imnrms».

O sr. Geraldo Alberna_ falando ao jo rnalista
O rápido e surpreendente de- do o ciclo industrial á capaci- o ministro Souza Costa, aliás,

senvclvimento das nossas redes dade de nossos homens, ele- é bem merecedor dessa mani-
bancarias em todos os Estados vando o Brasil á categoria de festação, pois, como vimos, _e
da União, imposto pelas natu- grande nação, e assim fazendo empenha, de mãos dadas com
rais exigências econômicas, das influir nas decisões do mundo o presidente Getulio Vareis,
varias regiões em que a expan- generosidade infinita que é em conduzir as finanças nacio-
são do crédito se torna necessa- característica dominante do nais, com equilibrio e inteligen-
ria como elemento útil de vida nosso povo". cia, a um destino de rigoroso
e de progresso, está revelando A gente mineira já está ob- prestigio internacional. Leal e
ao país e aos que acompanham servando esse programa, numa franco, como devem ser, na
a nossa evolução econômica e demonstração soberba de fide- atualidade, toâos os homens
financeira,, a existência de no- lida.ie aos patrióticos proposi- públicos, o elevado grau do seu
vos espiritas empreendedores tos do presidente Getulio Var- patriotismo, da sua lealdade e

que se orientam na experiência gas. da sua franqueza ficou bpm pa-
prudente dos seus antepassa- Agora —- acrescentou — va- tenteado na sua conferência ds
dos para desdobrarem a produ- mos á homenagem ao titular da São Paulo- Concientemente —
cão e concorrerem para a mui- pasta da Fazenda: — é nosso concluiu o dr. Geraldo Alber-

dever concorrer para o maior
brilhantismo dessa festa, pois,
só assim poderemos dar ao Bi'a-
s.l um testemunho vigoroso da
coesão e da unidade espiritual
dos banqueiros de todo o Bra-
sil.

tiplicação das nossas riquezas.

Ia entrega da bandeira
i nacional, oferecida pe-
la cidade de uruguaia-
na, ao 2° regimento de
MOTO-MECANlZAÇAO — Tc-
ve lugar na manha «le ontem,
no a- G. da Ia D|I., na Vila Ml-
lltar, a cerimOnln da entrega da
Bandeira Nacional oferecida
pelo povo de Uru^uaiann, no
Rio Grande do Sul, ao 2° R. M.
BI. O ato revestiu-se de bri-
Ihnntlsmo e teve a assisti-lo o

zernos a todos. : c itenu.o rnqu
tá se aproximan- dn guarniçfto da
í que normalmen- J Deodoro; d. Ji

Os Contrabandistas Tentavam Trans-

portar Grande Quantidade
de Pneumaticos

,,,.„¦ . i n

UM DELES, AO SER PRESSENTIDO, ATIROU
CONTRA AS AUTORIDADES

ninnilnnte da Ia Região Militar,
c Renato Paquet, comandnntc

Vila Militar e
Jaime Câmara,

arcèliisno metropolitano; o co-
ronel Inlnió Siqueira, comnii-
limite dó 2» U. M. M.» a co-
missfio representativa do povo
de Uruguaiana e grande nume-
ro de oficiais, inclusive os co-
mandantes das unidades ali se-
dlndas. Antes da entrega do
pavilhão brasileiro a referida
corporaçiío militar, d,. Jaime
Câmara procedeu a sua benção.
No clichê vê-Re a bandeira oíe-
recida ao 2» R. M. M. depois

de Incorporada à tropa.
-¦ »«*?¦_»¦« ¦»¦ ¦¦¦

Não Ligou ao Aviso
"Olha a Direita" e Foi

Para o Pronto So-

dirigentes da nossa imprensa,
ali presentes, e lhes assegu-
rou todo o apoio do governo
brasileiro, afim de que essa vi-
sita dos jornalistas colombianos
se revista do maior brilhantis-
mo e que lhes seja assegurado
não só o contacto com os jor-
nalistas e intelectuais do Rio
de Janeiro, mas também com
seus confrades de S. Paulo, Mi-
nas Gerais e Rio Grande do
Sul. Adiantou ainda s. excia.
que, nestes Estados, os jorna-
listas visitantes seriam alvo de
homenagens dos governos, dos
quais seriam hospedes oficiais,
de acordo com o entendimento
havido com os respectivos in-
terventores federais nesses Es-
tados.

Ontem, no T. de Segurança,
o procurador Gilberto de An-
drade denunciou Adelino Pe-
dro Eugers, Nilo.de Carvalho
Abreu e João Balsemão, comer-
ciantes estabelecidos em Pe-
lotas, Rio Grande do Sul.

Refere a classificação do de-
lito terem os acusados ten-
tado transportar indevidamen-
te grande nuantidade de pneu-
maticos para a Republica Ar-
sentina.

Esclarece, ainda, a denun«_ia
que as provas colhidas no in-

íoi-.r-. poliquente ___al constituem
robusta contra os de-

nunciaces- devindo isSsalsX-SSi õ $üS ' ZstQi£®ii

que Adelino Pedro Engers re-
sistiu á prisão, atirando contra
as autoridades e sendo, era re-
vide, no tiroteio que se formou,
ferido na perna por projétil
de arma de fogo, segundo cons-
ta do exame.

O crime foi capitulado tio
art. 7.° do decreto-lei n.° 5122.
de 18 de dezembro de 1943.
art. 37, do decreto-lei n.° 4766,
de 1942. e art. 329 do Código
Penal, sujeitos todos á pena
de 2 a 8 anos de reclusão. Para
o processo e julgamento o
ministro Barros Barreto, pre-
sidente do Tribunal, designou

___L'jB_ft-_.

corro
Alberto Borges Pereira, brasl-

leiro, branco, de 53 anos, re-
sidente ã rua João Caetano 85,
viajava ontem no estribo do
bonde 378, linha Praia Formosa,
dirigido pelo motorneiro Ma-
noel Lopes Ferreira, português,
de 33 anos, solteiro, residente á
Avenida Automóvel Clube 1.797.
Ao' passar esse veiculo em fren-
te ao prédio n. 62 da rua Pe-
dro Alves, onde se encontrava
estacionado o auto-cargo n.
19.357, não obstante os repeti-
dos avisos do condutor "olha
a direita", Manoel distraiu-se
e ficou imprensado entre oa

dois veículos, tendo perdido os
sentidos.

A vitima foi conduzida em
uma ambulância para o Posto
Central de Assistência e in-
temada no Hospital de Pronto
Socorro.

O motorneiro foi detido pelo
soldado n. 245 da 3* Cia. do
5o Batalhão da Polícia Mili-
tar e apresentado ao comissário
de serviço, na àelesaaia do iS°

_s___t__ jpsüciai,

Não vos esque^is de que os ce-
g«os necess-tain sempre do vos-
so auxilio Encaminhai-os pa-
ra a ALIANÇA DOS CEGOS,
á rua 24 de Maio n. 47 — Rio
de Janeiro — Telefone 48-5202

Expressiva Homena*
gem ao Comandante

Risser
O almirante Oscar Coutinho

Frias ofereceu, ontem, ác 13
horas, na Ilha do Piraqué, onde
se acha instalada a sede espor-
tiva do Clube Naval, um almo-
ço de despedida ao comandante
Francis Buchánan Risser, en-
carregado do Suprimento da
Base Naval Americana.

Em vésperas de partir para
os Estados Unidos, onde lhe
está destinada importante mis-
são. o comandante Risser, aue
aqui se encontra ha tres anos,
deixa entre nós um ambiente
de grande simpatia e admira-
ção, não só pelas suas quaüda-
des pessoais como pelo gran-
de interesse sempre 

" 
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ESntre as diversas unidades
do norte, do centro e do sul do
país, | que nos tem dado, nestes
últimos anos, novos e já respei-
taveis financistas, Minas ocupa
lugar de destaque. Estado de
grande extensão territorial, suas
riciftezas são incalculáveis e ai-
gumas até estão ainda hoje por
explorar. Falta, de iniciativa do
grande povo mineiro? Indife-
rença dos seus governos? Não;
apenas insuficiência de elemen-
tos crediticios capazes de aten-
der, sem perturbações, as im
periosas necessidades da inten-^
sificação do'trabalho coletivo e
da circulação monetária.

A Montanha, porém, já se
está integrando no ritmo ativo
do desdobramento do credito
cmno elemento de progresso, e
dali já estão surgindo novas ge-
rações de banqueiros e moder-
nas organizações de âmbito re-

jgional que amanhã se transfor-
marão, fatalmente, em baluar-
tes da potência financeira na-
cional

Entre, essas organizações,
permitimo-nos destacar, hoje, o
Banco Comercial e Agricola de
Minas Gerais. Associando-se ao
entusiasmo que, entre os seus
colegas mais antigos, despertou
a ultima conferência do minis-
tro Souza Costa, em S. Paulo, o
Banco Comercial e Agricola de
Minas Gerais logo se inscreveu
na grande corrente que bem
compreendeu o elevado sentido
patriótico da politica econômica
e financeira do presidente Ge-
túlio Vargas, dando o seu apoio
á homenagem que os banquei-
ros do Brasil vão prestar, no
próximo dia 7, ao titular da pas-
ta da Fazenda. Para participar
dessa eloqüente e singular manl-
festação, já se encontra nesta
capital, um dos seus diretores,
o dr. Geraldo Albernaz, -'dou-
bié" de banqueiro e de médico.
Seu depoimento, pois, neste in-
querito nacional que a impren-
sa do país está fazendo em tor-
no da conferência do ministre
Souza Costa e da politica finan-
ceira do presidente Getulio Var-
gas, era indispensável. Procura-
do pela nossa reportagem, o dr.
Geraldo Albernaz assim nos re-
sumiu o seu ponto de vista so-
bre os assuntos que nos leva-
ram á sua presença:

naz — os banqueiros mineiros,
vão levar ao ministro Souza
Costa e ao presidente Getulio
Vargas, o seu aplauso sincero e
caloroso, ha grande concentra-
ção,de quarta-feira próxima, no
Teatro Municipal.

O Trienio da Administração
Fernando Costa em 5. Paulo

0 sr. Fernando Costa neglicemciados pelo passa-

H*_mIj_i __a T5r-3r.1

— O panorama das nossas
realidades, desdobrado pelo ml-
nistro Souza Costa á meditação
de quantos têm, neste momen
to uma parcela de responsabi-
lidade na sobrevivência do Bra-
51! como potência econômica e
financeira, reflete a gravidade
do instante que vivemos. Dai
as suas advertências e os seus
conselhos; daí os novos rumos
que nos foram indicados e que
devemos trilhar com fé e dispo-
sição. Dessas advertências, des-
ses conselhos e desses novos ru-
mos, permito-me destacar da
sua notável conferência, apenas
este trecho que resume, com
clareza meridiana, um patrioti-
co e largo programa para go-
vernadoe e governantes: *'Pela
economia e pelo trabalho é que
havemos de fazer a grandeza do
Brasil, s jamais pela especula-
ção ou pelo desperdício. Com
ãs finanças "em ordem, a moe-
da firme e um sistema bancário
funcionando harmoniosamente
no sentido do progresso nacio-

S nal, noderemos vencer a etapa
I çi» í__s_s dãsts ps, r#. 2Ír__s.

completará amanhã o seu
terceiro ano de pennanèn-
cia na interventoria fe-
deral de São Paulo; e não
somente o conhecimento
que temos da importância
do esforço de guerra ban-
deirante, o,orno a certeza de
que esse esforço é eni gran-
de parte devido ao chefe do
sen Executivo, nos levam a
considerar o acontecimen-
to da maior significação
para a vida nacional. Efe-
tivamente, a prodigiosa
operosidade paulista, tão
cara aos brasileiros conci-
entes do valor dessa opero-
sidade para a nossa sobera-
nia, foi àdmiravelmente
amparada e ainda estimu-
lada pelo homem a quem
aprendemos a estimar e res-
peitar quando no Ministe-
rio da Agricultura onde a
sua atuação é lembrada e
as suas diretrizes seguidas, e
o clima de tranqüilidade em
que ela se desenvouveu, e
que lhe foi assegurado pelo
sr. Fernando Costa, tem
que ser inscrito como um
dos fatores preponderan-
tes da realidade de nossa
contribuição para a vito-
ria das democracias sobre
as potências totalitárias.

São Paulo, produzindo
em paz, tem a maior parte
nessa contribuição, e isso o
deve ao seu-interventor, em
quem o país inteiro reco-
nhece a envergadura dum
administrador á altura do
foros do Estado que lhe
coube dirigir, e, ainda, á
altura das circunstancias
criadas pelo conflito.

De outra parte por que
considerarmos a adminis-
tração do sr. Fernando
Costa, no terreno das rea-
lizações pacificas, temos
qne concluir ainda da mes-
ma forma, isto é, de que
essas realizações não sofre-
ram solução de continuada-
de. Pelo contrario, em
muitos setores, como nos da
disseminação do ensino e
da saúde, as iniciativas pau-listas continuaram a rep.ro-
duzir-se em ritmo cresceu-
te, inaugurando-se, e em
não poucos casos, verdadei

do. No dominio das obras
que prosseguiram apesar de
todas as enormes dificul-
dades trazidas pela guerra
européias e, depois, pela
nossa participação no con-
flito, cumpre salientar
a execução do Plano
Rodoviário, com inuine-
ros trechos recentemen-
te inaugurados, e, no setor
ferroviário, a eletrificação
da- Sorocabana, que se es-
pera esteja concluida den-
tro em breve.

Já no terreno do ensino,
prossegue o sr. Fernando
Costa, com entusiasmo, na
importante obra que se pro-
pôs realizar em seu Esta-
do natal: a difusão do en-
sino profissional e rural.
E cabe citar, não só pela
oportunidade como pela
siia importância, a criação
das Escolas Práticas de
Agricultura, verdadeir a s
xuiiversidades populares do
saber agricola localizadas
nas principais regiões agri-
colas de São Paulo, e emeo
das quais, há pm.co inicia-
das, já se acham em vias de
conclusão. Estes estabele-
cimentos, quando funciona-
rem, proporcionarão aos
pósteros uma lembrança
bem viva do quanto o atual
interventor paulista amava
a sua terra e do quanto
por ela trabalhou. Filhas
da sua experiência admi-
nistrativa, são essas Esco-
Ias, tão profundamente es-
tudadas e tão bem matéria-
iizadâs, o que de mais avan-
çado e racional poderia
criar um homem como o sr.
Fernando Costa, que co-
nhece pelas raizes o povo
e a terra de que procede.

A passagem do terceiro
aniversário da sua Tnter-
ventoria, portanto, não e
simplesmente uma efemeri-
de do calendário paulista,mas do calendário nacional.
E não reina de certo maior
alegria em São Paulo por
possuir o sr. Fernando Cos-
ta á frente da sua adminis-
tração, do_ que na Capital
da Republica, por se saber
de que tempera é o admi-;
nistrador cuja pennanèn-'cia merece ser festejada no
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RUI REDIVIVO
ESTIVERAM, 

ontem, em visita á "Casa
de Rui Barbosa" oe estudantes la-
tino-americanos que obtiveram do
nosso governo "Bolsas de Estudos"

para freqüentarem cursos de especialização no
nosso país.

A homenagem desses moços sul-americanos
á memória do grande brasileiro tem uma alta
expressão. Não se tratou de uma simples re-
verencia ao jurista, ao orador, ao estilista, ao
homem eminente que é uma gloria da nossa
pátria. A homenagem dos moços dos paises
americanos foi prestada á figura excepcional e
inconfundível do apóstolo das liberdades huma-
nas, ao apóstolo da democracia e da igualdade
jurídica dos povos. Foi a esse gigante, cuja voz
nunca se calou ante uma injustiça e cuja pa-
lavra sempre se constituiu num latego ergui-
do contra os tiranos « os déspotas, E' a esse
Rui sobre quem recaem todas as reverências
dos vivos. Ele deixou essa tradição imortal, que
ultrapassou as fronteiras da sua terra para se
projetar em todos os povos civilizados do inun-
do. Este é que é o Rui imortal, Este é que é o
Rui símbolo. Este é que é o Rui guia de gera-
ções. A cerimonia de ontem na Casa de Rui
Barbosa. valeu como uma demonstração elo-
quente de que a mocidade, que Rui tanto amou,
admira e segue seus exemplos magníficos. Nes-
ta época de vida universal, em que as rajadas
do ódio totalitário sopram por todos os qua-
drantes do nosso planeta, na tentativa ignóbil
de domínio universal, evocar o nome e a me-
moria de Rui Barbosa é demonstrar confiança
e fé nos destinos da causa democrática.

Os princípios que ele pregou ainda vivem
porque a sua oportunidade é palpitante. Por-
que as idéias que ele sustentou em Haia, quan-;
do pregou a igualdade jurídica dos povos, são
as que os lideres das Nações Unidas adotaram
nos seus pactos de honra. Rui não foi um so-
nhador, não foi um demagogo, não foi um de-
sagregador. Foi um espirito iluminado ante o
qual o futuro da humanidade se apresentava

nítido e seguro: a luta do homem contra a
opressão, a luta do espoliado contra os ver-
flugos, a vitoria, mais cedo ou mais tarde, dos
ideais de justiça e de liberdade que jamais se-
rão riscados da consciência dos homens.

Houve, no Brasil, uma fase em que se pro-
curou sabotar o nome de Rui. Fez-se um quase
silencio em torno da sua memória. Apenas ai-
guris amigos fieis relembravam-lhe, vez por ou-
tra, a sua ação formidável, através de mais de
meio século de vida publica. Era impossível, po-
rém, sabotar a memória e a obra de um gigan-
te. Esta, pela sua estrutura, pelos seus delinea-
mentos, pela pureza e pela majestade das suas
linhas, tinha a característica da imortalidade.
E estamos vendo como se opera a ressurreição
de Rui. Ele ressurgiu das trevas com que lhe
procuraram cercar a gloria fulgente. Vive no-
vãmente entre nos a ensinar o verdadeiro cre-
(to democrático, a retemperar as nossas cner-
glas, a galvanizar as nossas esperanças, a ani-
mar as nossas aspirações.

O Brasil que está em guerra com o nazis--
mo _ o Brasil de Rui Barbosa. E' o Brasil de-
mocratico. Deixem, portanto, os fascistoides ca-
vilosos de falar com falsa admiração no "in-
signe jurista", no "excelso escritor", no "gran-
de orador" que foi Rui. Nós falamos, e todos
os brasileiros falam, é no Rui da Liberdade, do
Direito e da Democracia, aquele ftue nunca sou-
be fechar a boca ou trancar a consciência
quando se violava um dos direitos do homem.
Foi esse Rui imortal, gloria de sua pátria e da
humanidade, que os estudantes latino-america-
nos evocaram ontem no velho solar da rua São
Clemente.
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ENSINO DA PSIQUIATRIA
MAURÍCIO DE MEDEIROS

EM 

torno da anunciada reforma do ensino superior,
fazem-se muitas previsões. Uma delas diz respeito
ao ensino da psiquiatria, que se diz passará a ser
facultativo.

Cada vez me convenço mais de que hã um es-
plrito de passadismo dominando as orientações pedagógicas
do Ministério da Educação- A famosa cultura clássica, tão do
agrado do padre Arlindo Vieira, que ainda recentemente ga-
bava o sistema pedagógico inglês calcado em uma lei de 1864
— é sem duvida um grave sinal.

Aparentemente, a transformação de psiquiatria em mate-
ria facultativa obedece ao critério geral de não fatigar o estu-
dan te com as chamadas especialidades. Mas, se de um
modo geral, todas as especialidades conhecidas em seus rudi-
mentos são necessários, muito mais a psiquiátrica.

Evidentemente, o curso médico não fez especialistas. Nem
as cadeiras de assuntos especializados — dermatologia, oftal-
mologia, neurologia, oto-rino laringologia — se propõem a fa-
zê-los. O especialista se forma pela freqüência continuada
dos serviços especializados, no convívio dos respectivos chefes,
nos ambulatórios etc. — depois de terem aprendido os rudi-
mentos da especialidade na cadeira. Destes, porém, não pode
prescindir nenhum médico. Se um doente vem á consulta de
um clinico geral com uma dôr de ouvidos, o clinico não lhe
vai dizer: — isso não é comigo. Deve saber examiná-lo e ve-
rificar se há realmente uma afecção local ou uma nevralgia
de causa geral. Se reconhece que é local, envia-o ao especia-
lista.

Quantas afecções oculares são simples manifestações de
um regime alimentar de carência. O clinico geral verificará
se o caso é realmente da especialidade ou não:

Do mesmo modo, o especialista não prescinde do conhe-
cimento da clinica geral. Um gineeologista é consultado para
hemorragias de uma cliente. Se ele não souber medicina ge-

ral, ficará eternamente a fazer tratamentos locais, em vez
de atacar a causa geral, quando esta é a responsável.

Os exemplos se multiplicariam ao infinito.
No caso da psiquiatria, a separação é fruto de um erro fi-

losoflco lamentável, dos que querem ver separadamente os
males do corpo e os. do espirito. E' o velho dualismo filosofi-
co influindo na organização do ensino médico.

No entanto a ciência médica tem progredido espantosa-
mente no reconhecimento das intimas relações entre sintomas
corporais e funções psíquicas.

A origem psicológica de tais sintomas é hoje um fato do
conhecimen.- médico. As chamadas organo-neuroses consti-
tuem um vasto capital da medicina geral.

Psicoses que se iniciam por distúrbios orgânicos aparente-
mente insignificantes são freqüentes.

Como vai o médico reconhecê-las se a cadeira na qual
poderia aprender todo esse vasto e interessante capitulo da
medicina é facultativa?

A Sociedade de Psiquiatria votou uma louvável moçãosobre o assunto. O grande mestre de psiquiatria prof. Hen-rique Roxo narrou como se tem batido para que melhoremas condições da sua Clínica Psiquiátrica. E ele já tem rea-lizado nesse particular uma obra notável!
Por que suprimir a psiquiatria dentre as disciplinas obri-gatonas do curso médico, numa hora em que até aos advoga-dos se exigem conhecimentos de suas principais noções ?
A Instituição Rockefeller, que acompanha o movimento

cientifico com uma sensibilidade vivíssima, vêm consagrando
nestes últimos anos aos estudos psiquiátricos mais de metade
da soma que dedica ás ciências médicas. E' bem um sinal da
Importância de tais estudos.

Para mim tudo é uma questão de filosofia passadista, na
qual mergulhou o Ministério da Educação.

A Questão
dos Horários

TÓPICOS

Até Em
| Ribeirão Preto...

MERECE 

destaque a no-
ticia que nos chega de
Ribeirão Preto, de ter

sido iniciada a constru-
ção de um edificio de aparta-
mentos, com doze andares, para
venda em condomínio.

i A iniciativa daquela obra
cabe a um grupo de capitalis-
tas e tem o objetivo de mino-
rar a crise de habitações que
avassala a prospera cidade
paulista.

A noticia em apreço merece,
destaque neste momento em
que um grupo de especulado-
res procura forcar a mão do

governo no sentido de proibir
si construção de "arranha-
.eus".¦ Porque estão sendo construi-
dos edifícios de apartamentos
e escritórios para venda em
condomínio aqui, em Niterói,
em Ribeirão Preto e Jaú e não
aparecem capitalistas desejo-
sos de inverter capitais na cons-
trução de casas para aluguel?

Será que os capitalistas, na
sua quase totalidade, perderam
a confiança nas inversões lmo-
biliarias?

-Não. Os capitalistas não per-
deram a confiança em tais ln-
versões, nem eles Ignoram quo
a propriedade imobiliária é a
que mais garantia oferece nos
períodos de alargamento crês-
cente do meio circulante.

o que acontece e que os

especuladores fingem não com-
preender, é qus a renda pre-
dial, estando limitada por ato
do Governo, ato cuja vigência
deve se estender até a termi-
nação das hostilidades, não ê
interessante a construção de
casas de aluguel. O juro do ca-
pitai aplicado nessas constru-
ções raramente atinge a 4 %
ao ano, inferior, portanto, ao
que se pode auferir adquirindo
apólices, negocio sem riscos e
sem massadas.

Os edifícios em condomínio
podem ter constituído um bom
negocio para seus incorporado-
res, mas, o que é preciso consl-
derar é que eles vieram mino-
rar a crise de habitações nesta
capital e o remédio está sendo
agora aplicado em Ribeirão
Preto.

TRATA-SE 

de um assim-
to que está sendo de.

novo debatido e acerca
do-qual nunca serão de-

mais os esclarecimentos que
contribuam para evitar Inter-
pretacões tendenciosas e Injus-
tas. E', de fato, porque estafi
vêm aparecendo que se tornou
oportuno explicar o que real-
mente ocorre em relação ao ho-
rario das repartições publicas.

Preliminarmente, deve-se as-
sinalar que a questão do hora-
rio das repartições publicas é
antiga e, apesar de multas ve-
zes debatida, nunca foi possi-
vel chegar a uma solução ca-
paz de acomodar e satisfazer
os diferentes interesses em
jogo:

Agora, que è que se discute?
A exigência do Diretor Geral
da Fazenda Nacional, da obri-
gatoriedade da assinatura do
"ponto" nas horas regulamen-
tares.

Que argumento aceitável pode
ser oposto a essa exigência?

0 Parece-nos que nenhum. Ela
não só representa o simples a
normal cumprimento da lei,
como também corresponde ás
indispensáveis e legitimas ne-
cessidades do serviço publico.
E' sem duvida lamentável que
no atual momento as difleulda-
des do trafego exijam maiores
esforços dos funcionários para
o comparecimento á hora regu-
lamentar nas suas respectivas
repartições. Mas é mister não
esquecer, de um lado, que o dl-
retor geral da Fazenda Nacio-
nal está apenas fazendo cum-
prir a lei e os regulamentos e,
de outro lado, que em tempo de
guerra é justo que todos os bra-
silelros sofram a sua cota de
sacrifício, dando o máximo dos
seus esforços, ao desempenho
das tarefas que lhes cabem.
As dificuldades a que acima

aludimos não atingem só os
funcionários. Todos quantos
trabalham são por elas afeta-
dos e não podem nem devem
objetá-las para eximir-se ao
cumprimento do dever. E' o
que acontece, por exemplo, com
os empregados de comercio e
dos Bancos, os operários, mui-
tos deles obrigados aa pontomecânico.

r
Pretender, pois, restabelecer

as "justificativas" para faltas
de horário não é senão tentar
a volta a um regime peruido-
so, que sempre gerou toda sor-
te de abusos e que convertia a
exceção em regra geral.

* V ff.
A Luta

Pelo Petróleo
,-- ODAS" 

mundo
as nações do
se mostram vi-

il vãmente preocupadas
com o acentuado decli-

nio das reservas petrolíferas.
Nos Estados Unidos e na

Rússia, milhares de especialis-
tas estão realizando pesquisas
sistemáticas para a descober-
ta de novas áreas exploraveis,
mas os resultados até agora
obtidos não são animadores.

O vertiginoso aumento do
consumo decorrente da guerra
veio precipitar uma situação
que já de longos anos se vi-
nha esboçando.

I
As forças armadas norte-

americanas estão, consumindo
diariamente 600.000 barris de
gasolina ou sejam 120.000.000
de litros.

i

O "déficit" diário previsto
para o 1." trimestre deste ano
foi de 154.000 barris, passando
para 226.000 no 2.°, 323.000 no
3." e atingindo a 512.000 no 4.°
trimestre. O "déficit" foi pre-
visto tomando-se a produção e

o consumo e para cobri-lo os
Estados Unidos são obrigados a
fazer grandes importações de
petróleo dos paises sul-ameri-
canos.

As dificuldades com que a
Norte America luta para as_-e-
gurar o seu abastecimento lu-
temo e das suas forças arma-
das nos vários campos de ba-
talha justificam bem as restri-
ções que tiveram de ser impôs-
tas ás remessas de gasolina
para o Brasil.

A falta de transporte maritl-
mo é, sem duvida, o motivo
precipuo daquelas restrições.
Mas, ao lado da carência de
navios-tanques, é preciso levar
em conta a própria situação
do parque petrolífero norte-
americano, a braços com pedi-
dos superiores á sua capacida-
de de produção.

As cifras que vão consigna-
das neste comentário mostram
bem o acerto da politica alcoo-
lelra inaugurada pelo presi-
dente Getulio Vargas e cujo su-
cesso só não foi completo por-
que os funcionários encarrega-
dos de sua execução se mostra-
ram muito inferiores á tarefa
que lhes foi confiada.

I
Houve um deles que chegou

mesmo a escrever um livro
para demonstrar que se o Bra-
sil aumentasse sua produção de
álcool anidro para carburante,
a Norte America seria capaz,
em revide, de impedir a im-
portação de café brasileiro.
i

As reservas petrolíferas mun-
diais são limitadas. Tudo que
se fizer no sentido de conse-
guir a produção intensiva de
sucedâneos da gasolina, será
um beneficio prestado ao pro-
gresso, ao conforto e á paz do
mundo.

O presidente Getulio Vargas
eslava certo. Seus pi-postos é
que erraram lamentavelmente.

Uma das
Diferenças

ARRA

N-_..-_í- 

um telegrama
que o soldado norte-
americano Arthur Har-
ler teve autorização do

presidente Roosevelt para re-
gressar á pátria, afim de assis-
tir ao centésimo aniversário do
seu pai.

O presidente norte-amerlea-
no atendeu ao apelo comovente
da mãe do sargento Harler, em
carta que lhe dirigiu essa se-
nhora. Sáo textuais estas pala-
vras da genitora do soldado"yankee"; ,

"Poderia dar permissão para
o meu rapaz vir para casa? Ele
é o caçula de meus 13 filhos.
Todos são casados, mas ele não,
Farei uma festinha Intima,
porque é a passagem do cente-
simo aniversário do seu pai e
ele vai passando tão bem quan-
to se pode nessa idade. Farei
esta reunião intima num do-
mingo. Por favor, permita que
ele venha em casa, para que•possamos vê-lo".

O gesto do sr. Franklin Roo-
sevelt é profundamente simpa-
tico, sem duvida. Ele revela a
formação liberal e democrática
do grande cidadão americano
que dirige os destinos da sua
pátria.

Se, em vez de Roosevelt fosse
Hitler, a mãe do sargento seria
presa e talvez fuzilada num
campo de concentração. Uma
alemã pedir para o filho dei-
xar o campo de batalha e vir
beijar a mão do pai centenário,
seria um crime de sabotagem
contra o Grande Reich. O na-
zismo não admite sentimenta-
lismo. Soldado alemão não tem
pai, nem mãe. Seu dever é
morrer pelo Fuehrer. Essa é
uma das muitas diferenças en-
tre o nazismo e a democracia.

O Que Desejei e Não Conse
NA 

Rússia, desde todo o tempo, cada cida-
dão deve aprender algum oficio, quer seja
rico ou pobre, quer seja nobre ou plebeu.
A razão é que o mundo dá muitas voltas,
e um, que hoje é rico, amanhã poderá cair

em miséria e assim terá consigo o meio honesto de
cavar o pão de cada dia. Esse costume, o qual não
sei se os comunistas mantiveram, estendia-se a to-
dos os habitantes da Rússia, inclusive aos da Rússia
Asiática. Eu conheci o comor. Mauricio Haritaffe 8
este arqui-milionario moscovita, que no Brasil en-
terrou imensa fortuna numa vida de festas suntuosas,
possuía uma carteira de ouro para cigarros, com a
sua caricatura e firma esculpidas pelas imperiais
mãos de Alexandre II. O soberano era gravador de
profissão, e, como tal, poude dar essa prova gentilis-
sima de afeição ao seu jovem amigo e ajudante de
.campo.

Eu também, apesar de não ter nem gota de san-
gue russo nas veias, tinha em pequeno a mania da
aprender um oficio. Na porta da tenda do Nênê do
Raimundiuho que ficava bem em frente á minha
casa, parava eu longas horas a vè-lo fazer sapatos e
botinas de todos os couros e de todos os feitios e ta-
manhos, para senhoras e cavalheiros.

Quer aprender o oficio, menino? perguntou-
me ele certa vez.

Sim... talvez... Quereria...
Perguntou-me se tinha muito cuspo na boca. Res-

pondi-lhe que não. linha antes a boca seca .
Então não serve. Esta minha è a profissão

dos lambe-solas. Exige muita saliva. Não é oficio
para bocas secas. • • •

Aos domingos Ia eu com alguns de meus Irmãos
b outras crianças da nossa amizade nadar no Tan-
que do Urso. Vizinho daquela piscina, que Deus dera
aos filhos de meu torrão natal, havia um ferreiro,
nai do Adão Papudinho, garoto já meio amocetado.
Em lugar de me meter no tanque, com receio de"
morrer afogado, esperava os companheiros á porta
da oficina do velho preto.

Metia ele um pedaço de ferro frio sobre o bra-
seiro e tocava o fole com as mãos com ritmo impe-
cavei. Quando o ferro estava da cor das brasas le-
vava-o á bigorna e em poucos minutos surgia uma
ferradura cujas arestas o artífice ancião cortava om
rápida e incrível precisão. Depois e do mesmo jeito
fabricava os cravos nara as ferraduras. Estas pendu-
rava-as a uma corda de embira, e, quanto aos cravos,
meiia-os num gavetão onde pululavam aos milhares.

Quantas vezes me velo á vontade aprender o ofi-
cio de ferreiro ?

Mais adiante do Tanque do Urso estava o rio
paneleiro de cujas águas se alimentava o grande poço
natural Perto da margem onde os meninos tiravam
a rouna para atravessar seis ou oito metros de água,
o José. também dito o "Paneleiro", montara a sua
pequena fábrica de panelas de pedra de sabão e fa-
zi-as igualmente de diversos tamanhos, simples e en-
feiladas. e tudo á mão, sem o auxilio de qualquer
maquina, mesmo primitiva. ~~'

JOAQUIM DE SALES
O José Paneleiro gozava da fama de grande pen-

sador; e, conquanto analfabeto, suas opiniões pesa-
vam muito, mesmo nas rodas dos letrados. Esse
prestigio nascia talvez do equilíbrio da sua inteligen-
cia nativa e certamente de suas longas barbas pra-
teadas que lhe davam um ar perfeito dos patriarcas
bíblicos, tais como os pintam os livros de historia
sagrada para o uso das escolas primarias.

Também o conspicuo artesão excitava-me a ad-
miração, quando o via transformar em panelas ou
vasos, tôss-os pedaços de pedra-

E o Brogogé? Exímio clarinetlsta, era também
provecto marceneiro. Sua oficina ficava bem perto
da minha escola, na loja do sobrado em que ele mo-
rava com a mulher e os pimpolhos. Todos os dias,
quando não ficava preso, ao deixar as aulas, antes de
me ir á casa, detinha-me a ver o Brogogé e seus ope-
rarios aplainando tábuas, a fazer cadeiras, a empa-
lhar sofás e tamboretes. E assim, entre tantos ofi-
«dos, o meu embaraço estava na escolha.

Um dia perguntei á minha mãe se eu podiaaprender alguma profissão.-- Seja o que quiser, meu filho, contanto que
não seja soldado de policia ou sacrístão. Sobretudo
sacristão...

Quanto a ser soldado, eu estava de perfeito açor-
do. Não me seduziam os riscos que corriam, sobre-
tudo quando tinham de pegar criminosos ou intervir

, nas brigas provocadas por bambas embriagados nos
leilões do adrio de Santa Rita, durante as novenas de
São Sebastião, ou dos marujos caboclos e catapês nas
festas ou reinados da Igreja de Nossa Senhora do
Rosário.

Não atinava, entretanto, com o horror de minha
mãe, tão religiosa e tão piedosa, á profissão de sa-
cristão, quando eu sabia que o Juscelino, na matriz,

e o velho Berquó, na Purificação, zelavam com tanto
fervor os interesses do culto naqueles templos e me-
reciam o respeito e as simpatias de todos os fieis.

Só mais tarde, quando conheci a "Arte de Fur-
Tar", atribuída, bem ou mal, ao padre Antônio Viei-
ra, ó que vim a conhecer os receios de minha santa
mãe, pela confusão que alguns .acristães costumam
estabelecer entre o seu e o dinheiro que as pessoas
generosas costumam meter nos troncos espalhados
pelas igrejas para as contribuições voluntárias ao
sustento do culto externo das casas de Deus. A esses
sacr.itães sem escrúpulos e simoniacos dedicou a "Ar-
te de Furtar" um capitulo especial: "De como se fur-
ta com unhas bentas".

* * »
Devido á vontade materna, e contrariando inti-

mos desejos, nunca quis aprender, no Serro, a aju-
dar a missa, e invejava o Vicente, filho do capitão
Raimundo, menino da minha Idade e uma das cria-
turas mais feias que Deus pôs no mundo, o qual,
sendo de tamanho menor que o meu, era admitido ás
«sarada. m~,*w"riia* <*° _______ __-__-_. h___t___a_ _ oa-

aameotos e tocava sino ás 6 da tarde, á hora do An-
_-.B_U5

Esse Vicente foi o mesmo que, estando ele e eu
em companhia do santo monsenhor Pinheiro Bran-
dão, no alto da igreja de Santa Rita e sendo a hora
do Angelus, saiu comigo a correr afim de dar, por
ordem de monsenhor, as seis badaladas para o aviso
aos fieis á piedosa invocação do anuncio feito á Ma-
ria. Ele correu mais do que eu e segurou primeiro
a corda que prendia o badalo. E quando terminou o
ultimo sinal, eu, descompassadamente, dei á corda
repetidamente. O pequeno arregalou os olhos e in-
vectivou-me:

— Menino! Isso é um sacrilégioI com sino não
se brinca! O sino e a voz de Deus!

E, no entanto, o Vicente nunca havia lido o "Ca-
teclsmo de Perseverança" do abade Gaume...

E quando fui para o Caraça levava comigo mui-
ta vontade de estudar, mas sem conhecer oficio ai-
gum-

No Caraça o superior, padre Luiz Gonzaga Boa-
vida, era o alvo da minha irrestrita admiração lnfan-
til. Ele havia feito o órgão da igreja de N. S. Mãe
dos Homens; era compositor; escrevera um método
de aprender musica; tocava flauta, redigia em estilo
de quinhentista; falava latim como se se exprimisse
no idioma vernáculo; era profundo teólogo e cano-
nlsta; sabia francês como a sua lingua materna;
plantava videira como um técnico do Ministério da
Agricultura; fabricava vinhos de todos os tipos e tra-
balhava em torno como um artesão luso. Além de
tudo isso, era preciso levar em conta a sua vida de
insigne piedade sacerdotal. Eu, obedecendo a senti-
mentos não adormecidos de aprender afinal qual-
quer oficio, pedi-lhe 

"me ensinasse a trabalhar de
torneiro. O bom padre superior sorriu e o máximo
que m. concedeu, na sua arte, foi fazer parte dos
que se encarregavam de tocar á mão a manivela da
roda para os seus fabricos de malhas de cobre, de
piões e de outras obras em madeira para moveis,
castiçais, e mil coisinhas em cuja confecção era re-
almente um ás. * * *

Até hoje permaneci sem saber qualquer oficio.
Na altura da minha velhice, só tenho aprendido ai-
guns jogos carteados, mas ainda assim sinto que aão
dou bem para a coisa. Confundo até os naipes, to-
mando e-P&das por PaUs e ouros por copas, em par-
te devido á minha natural distinção e em parte aos
defeitos de uma vista já cansada de olhar e pensar
quimeras... Pelo que, noto sempre a sofreguidão e
boa acolhida que me dispensam os parceiros, quando
os jogos não são de parceirada, está claro...

E vou assim levando os dias que me restam a
meditar no que desejaria ter sabido e não sei e no
muito que sei e nunca deveria ter aprendido.

O melhor é viver sonhando. A vida é um sonho,
adverte o moralista, um sonho menos inconstante.
Se um artesão pudesse sonhar, durante doze horas,
que era rei, acabaria tão feliz quanto o rei que tam-
bem sonhasse, durante doze horas, que era artesão.
E se a realidade nos dissipa os sonhos, sempre pode-
remos viver neles e deles. _ Basta -errar os olhos _
s_* mm _!___*!« a ifx_u.inacao.___-.

CoiMemíarlo lotermacioiaal
O Ressentimento
_______m»_HW_»MU_-_-____BM__a_3_-____^

de Benedetto Crocé
gut

\
Antônio Bentt

A ltalia foi nesta guerra a parte fraca — ou melhor,
foi o ponto vulnerável do Eixo. Isso aconteceu por-que o povo Italiano era em sua maioria contrario aofascismo e á guerra a que Mussolini o arrastou, ves-tindo a pele da hiena, segundo declarou em 1940 o sr.Churchill, Como conseqüência desse estado de espirito, as for-

ças armadas italianas não tiveram a menor eficiência em to-das as campanhas em que se empenharam. A guerra a que seatirou o Duce era impopular em seu país. Foi por isso que a
politica de guerra fascista fracassou desde as primeiras opera-
ções comandadas por Badoglio e Grazziani, visando a conquistada Grécia e do Egito. Mas, a verdade é que a fraqueza da Ita-lia não foi obra do fascismo. Resultou da resistência passivado povo Italiano, que transformou o eixo de aço de Mussolininum verdadeiro eixo de barro.

O povo italiano sofre hoje as conseqüências de sua passivl-dade, durante os anos do regime de Mussolini- Será justo esseperiodo de purgatório a que foram condenados os italianos'Essa pergunta vem a propósito das dec!ar..ções que BenedettoCroce acaba de fazer, como presidente do Congresso do Parti-do Liberal, agora reunido em Nápoles. Queixou-se o grande li-der socialista da conduta dos dirigentes aliados em relação aoseu país. Segundo sua observação, cabe ao f asei. mo a culnado desprestigio que pesa atualmente sobre a Itália Rp-cor^uainda, com viva ironia, oue Mussolini _ n sen regime ro.->melogiados pelos estrangeiros. Em seguida afirmou: "Se a Itáliafor mortificada e humilrm.a, fracarsnreis em vossos Intii.ios pcomprometereis o nobre trabalho empreendido""
O redator da Reuters, presente à reunião do Partido LI-beral, acrescentou que o velho filosofo não especificou a 

"causa
de. suas queixas, que pareciam ter orlara na desilusâo nrodu
Unidas da ItaHa nã° Ser admitida no bloco das Nações

Ainda uma vez Benedetto Croce está coberto de razão Seo povo italiano tem de ser punido, quem deve encabeçar aVtodos condenados e a camarilha fascista. Não foi isso no-it va-
_SS£,_?«S5le 

aconteceu- tanto «ssim que o marechai B?dnS_chefia, desde o ano passado, o governo italiano. Se rão houve ri-gor para o marechal fascista - não deve haver consenuentemente o menor rigor para o povo italiano, qu em. su ma o"
fS^ .°ntra™ * Política de Mi ssolfni MnfeliSte, o contrario e o que se vem observando- Bado_Iin.v,i_«_ooado, enquanto o povo italiano está sendo nash^ elafastamento do bloco aliado, o mesmo enee"iÍPÍ «,. "V 

.«"do em relação ao Comitê de Argel ouTat/hoitn-oi. ° cnm?tl_
cido pelos governos de Londres. e WasWne?on 

"_&.?' r4Ponphp-
não defendemos a tese da imounidari. £? ^''^ntemente,
seria uma injustica-ou SfitSm?t__5c£ _*?__. e,Xls-tas- ,Rs°
reram nesta guerra defendendo. adeSScfa oí nnV''6, Te japonês, em sua maioria, de.eiarai_est„ _¦_-.._ »'°maoduzindo com eficiência e tenacidade n„"»"- e a ° r"n"
o italiano. Fizemos ontercessa?o£_™„ SG v_rlripou "«n
je, comentando o discursa oportuno mi «_ ** J6**""»0" "o-
de fa_er. w injustificável e absurda _ 

Ben1eri.'tn ' v^« »™b*da Balia d_ _L___. Z^^^^L^1™™ ** ***** •
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Em Piracicaba a Vida
Está Pela Hora da

Morte
PIRACICABA, S. Paulo. 3 —

(D. C.) — A população desta
cidade está novamente privada
de carne de vaca, recordando
os jornais q-ye ha dois meses
passados repetiu-se o mesmo
fenômeno, quando os "mar-
chantes" retiraram o gado dos
matadouros, recusando-se a
abatê-los e alegando que te-
riam prejuizos se vendessem o
produto ao preço da tabela.

Lembra também a imprensa
que da primeira vez tiveram
eles ganho de causa, p.rmltln-
do-se o aumento da mercado-
ria, sendo de se esperar que
agora o prefeito tome provi-
dencias, afim dè evitar novo
golpe na economia do publico.

O caso do tomate, que era
vendido a 4 e a 5 cruzeiros o
quilo no mercado local, foi
desmoralizado quando apareceu
um negociante que vendia o 1
quilo do mesmo legume á ra-
zão de 2 cruzeiros o quilo, vln-
do de Campinas, portanto com
maiores despesas de trans-
porte.

A vida nesta cidade está pela
hora da morte.

. -.» -— .,,

Sindicato dos Eníer-
meiros de Campinas
CAMPINAS, São Paulo, 3 —

(D. C.) — Reallza-se hoje a
posse da nova diretoria do
Sindicato dos Enfermeiros de
Campinas, em sua sede social,
ás 20 horas.

A diretoria está constituida
pelas seguintes pessoas:

Comissão Executiva — João
Alonso Vera, Agenor F. Rodri-
gues, José Keler, Manuel H.
Leite, Otávio Chinelato e Al-
ceu Nunes.

Conselho Fiscal César

Abolida a Prioridade Para Senhoras
Nas Viagens Aéreas

O ministro da Aeronáutica no interesse do esforço ue guer-
recebeu do seu colega da pasta ra, suspender a concessão de
do Exterior, sr. Osvaldo Ara-
nha, o seguinte aviso:"Senhor ministro. Tenho a
honra de levar ao conhecimen-
to de v. excia. que, segundo co-
municação da Embaixada dos
Estados Unidos da America, o
funcionários diplomáticos norte-
americanos com categoria infe-
rior á de ministro plenipoten-
ciario.
governo daquele país decidiu,

DOENÇAS ANO RETAIS E

POS INTESTINOS

DR, LAURO BORGES
Av. B. Branco. 108. 4.° and-

s/406
TEL. 42-4738

Campanha do Orgáo
da Matriz de Bocaina

Frazato, Orlando Aguiar e Lin-
dolfo de Siqueira.

Suplentes — Luiza da Silva
Galvão, Fernando Silva Prado,
Vitorio Chinaglia. João Batista
Rota, Francisco de Oliveira Li-
ma e Ângelo Vlcentin Filho.

Conselho Fiscal — Luiz Gon-
zaga Ferraz, José Maria Silvei-
ra Leite e José Castreze Neto.

S. JOÃO DE BOCAINA, 3,
São Paulo (D. C.) — A cam-
panha destinada a angariar
donativos para a montagem do
novo altar e da mesa de comu-
nhão da matriz local já foi ini-
ciada, contribuindo essa inicia-
tiva para completar o embele-
zamento do templo da cidade.

Agora, o vigário desta paro-;
cmia iniciou a "Campanha de
Órgão", para conseguir um ins-
trumento dessa espécie para a
igreja, objeto de que muito ne-
cessita a matriz de Bocaina.

Pelas contribuições que têm
chegado á igreja e pela boa
acolhida por parte do povo é

i de se esperar que também a
"Campanha do Órgão" alcance

prioridades para as viagens ae-
reas das esposas e famílias dos

Pelo novo critério adotado,
serão concedidas prioridades
unicamente quando se tratar
de senhoras de embaixadores,
ministros e adidos militares de
patente superior, assim mesmo
só quando estes viajarem em
missão da maior importância e
suas esposas forem indispensa-
veis ao cumprimento de seus
deveres oficiais.

Os funcionários norte-amerl-
canos foram informados de que, j
quando suas famüias viajarem
sem nrioridade não terão ga-
rantiãs de vôo ininterrupto,
nem poderão contar com quais-
cmer' faclHdades para apressar
sua partida.

Ao fazer a referida comuni-
cação ao governo brasileiro, o
embaixador dos Estados Unidos
da America acrescentou que as
autoridades militares de seu]
governo desejariam que vossa
excelência e os funcionários
brasileiros ligados ao serviço de
prioridades soubessem o quanto
tem sido apreciado o auxilio
prestado pelos referidos funcio-
narlos e principalmente a aju-
da que as autoridades norte-
americanas vêm recebendo de
seus colegas brasileiros com re-
lação ás viagens desnecessárias
de senhoras".

O general Rego Bar-
ros vai reassumir

O general Sebastião do Rego
Barros, que se encontrava dis-
pensado do serviço poi motive
de saúde, reassume, an anliã Ce-
do o seu carjro de diretor e co-
mandante do Distrito de Defesa
de Artilharia de Costa.

O ato revcstlr-sc-á de simpli-
cidade, e o cargo será trans.nii-
tido pelo coronel Alcides Gon-
çalves Etchegoyen, que volt.írá
ao seu cargo de comandante do
Grupamento de Oeste.

O 1 A K t O O A BI O O A (.t — B — 14 >

um brilhante exlto.

Civis chamados
Estão sendo chamados a 5"

Divisão da Secretaria G."al da
Guerra, das 15 ás 17 horas afim
de tratarem de assuntos de seu
interesse, ns srs. Antônio Fran-
cisco do Paula, Aristides Leite
da Murros e Manuel de Sou-
za.

i m

MUSICA
RECITAL LÈÒNOR DE MA-

CEDO COSTA
O terceiro concerto 'cultural

da serie de 1944, em colabora-
ção com o Departamento Cul-
tural da A.B.I., será realiza-
do na próxima terça-feira, ás
17 horas, no auditório da As-
sociação Brasileira de Impren-
sa, com um recital de piano
da consagrada artista Leonor
de Macedo Costa. O programa
é o seguinte: I Parte — D.
Scarlatti -- Tres Sonatas;
Bach-Busoni — Chorai, Rego-
zijai-vos cristãos amados; Bach-
Liszt — Fantasia e Fuga em
Sol m. II Parte — Debussy
— a) Minstrels; b) La filie aux
cheveux de lin; c) La sérénade
interrompue; d) Voiles; d) Feux
d'artifice; Frutuoso Viana — 7
miniaturas sobre temas brasi-
teiros; Lorenzo Fernandez —
Tres estudos em forma de so-
natlna. A entrada é franca.

PREPARADOS DE VALOR DA

FLOtfA ftflEDICSNAL
Dyrajaia

Expectorante indicado
nas bronquites e tosses
por mais rebeldes que
sejam.

Jurupitan
Combate as eólicas c
congestões do fígado, oa
cálculos hepaticos c a
itericia.

Chá Mineiro
Indicado contra o reu
matismo gotoso e artri-
tismo. moléstias da pe-
le e, por ser muito diu-
retico, nas doenças dos

rins

Chá Romano
Laxativo brando, útil

nas prisões de ventre.
Pode ser usado diária-
mente, sem nenhum in-

conveniente

VENDEM-SE EM TODAS AS DROGARIA. E FARMÁCIAS
DO BRASIL

CUIDADO COM AS IMITAÇÕES E FALSIFICAÇÕES

J. MONTEIRO DA SILVA & CIA.
RUA 7 DE SETEMBRO, 195 - Rio de Janeiro

O ultimo sorteio mensal da
Aliança do Lar Ltda.

Foram premiados os números 9.307, do "Plano Federal
do Brasil" e 7.522 e a Série 4, do Plano Aliança

DETALHES DA SOLENIDADE DE 31 DE MAIO FINDO NA SEDE DA
MODELAR ORGANIZAÇÃO
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Aspecto colhido durante a realização do sorteio, relativo ao mês de maio, na sede
da Aliança do Lar Ltda.

Capitães e tenentes
chamados

Es'.mo chamados a comparecer
na IV! dn Diretoria de Riciu-
tamento, em dia útil entre 13
e 1E horns. os sceuintes o'f<-
ciais: c.-ioitão medico Lafai--! .
de Barros e segundos lcnent'.,!>
Lázaro Continii Lèópoldi.ip Car-
doso de Amorim, L-imartine
Ohèrjç c Lauro Durão 3iirbo_>_t.

Minis!01"*'» da Ma-
rfolia

INSPE.Ç>'A "F """DE COM
Trp,e.*.NCIA

O rni-iist-O. de abordo com o
art. 45 da F-çòla Naval, man-
dou á ihsnecãd rio saúde, com a
nnscivoi urgência; os guardas-
marinh _.

BASF r/A^AL DE
NATAL

Pelo direto" do Pessoal, foram
aprovadas as seguintes desig-
i-incõ°s: do cap ten. Frederico
Gianini. p°ra encarregado da
Pscêo cio Pessoal, combativa-
mente com as Eun.5és d° e™,-
carroçado da Divisão; do 1."
tenente He!cio Auler, oara en-
carreRado da Src5o de Supri-
mento d° M"terial; do 2." te-
riente .Tose Gur'ão Neto. para
ene. da seção de informações;
do ca.rjitãò-t.°n,ip.nte Jair Cmiei-
ro Tosca no de Brito, nara encar-
regado das Seções de Material
e de Maquinas; motores e cal-
deira* H-. Div dn Produção: dn
cap. ten. Paulo p_. ,Ta;'rHm< na-
ra ene. da Seção de Dio .fs e
Carreiras da mesma Divido.

REMOÇO'70 T>'. FUNCIO-
NA RIOS

Foram removidos os dese-
nhistas José Antônio de Souf),
ivifa •? Comissão d° Estudos de

1 Torpedos; natvão José de Mo-
| i-áis. para a Escola Almirante
I 

-PoUsto d^ Neves, oficiol adiri;
I GilbeHo T?mistocles da Silva
| P..'rre'rP.. para a secretaria do

Ministério; e Carlos de Souza
Viário, of^al pdm. nara ri Co-
missão de Administração e
Tomb?méntp dos Próprios Na-
cionais •
READMI«!S>:n J. P"'-:iSTO DE

CONTRATOS
Poi readmitido o ex-auxiliar'

de escritório Tarcísio Oliveirn
d1. Paz, na vasra decorrente da
dispensa cie Hüdarnes da Sil-
veira Vai-.as. Fcvrm renovados
Os conI rates celebrados neste
Ministério, com Ferrucio Fabia
nt, Raimundo Eurico Cavalcan-
ti, Joaquim Mory Cavalcanti.
Alberico dn' Cunha Rodrigues
e Raul Eliziarlo Barbosa.

ÀDMI^SXO DE DIA-
RISTAS

Por ordem do ministro, foram
autorizadas os admissões dos se-
guintes extranumerarlos diaris-
tas: Francisco Rodrigues Gur-
gef, Agripino Elias Fernandes.
Áluisio.de França, Joaquim Fe-
lix da Penha, Hélio Mendes do
Amaral Francisco Paulino das
Ne ves, Manoel Cicero de 011-
veira, Zclia Carneiro Tavares,
João Gomes Teixeira. Esses futf-
cionarios se destinam as se-
guintes repartições: Base Na-
vai de Natal, Diretorias do Ar-
n-amento . da Marinha Mer-
cante, Hospital Central da Ma-
rir, rua e Instituto Naval de Bio-
logia.

EXCLUÍDOS DA ARMADA
Foram excluídos por diversos

motivos: Antônio Bandeira Bar-
ros. Domingos Gentil Leitão,
Ari Carneiro de Barros Azeve-
do e José Hüdebrando da Fon-
s;eca.

FORCA NAVAL DO NOR-
DESTE

Pelo ministro, icram aprova-
das- as seguintes designações
feitas pelo seu comandante: do
2.r tenente Manoel Palumb ->
''••aiidão. oara encarregado da
Divisão "N": do auarda-mari-
nha Cassio Prado Ribeiro, para
ajudante da Divisão "M-"; to-
das do "Belmonte"; do 2.° te-
nente Paulo Alcidio G. Teixei-
ra de Freitas, para ajudante da
Div de Máquinas da CV "Ca-

mocim"; do 2.° tenente Roberto
Andrews Cavalcanti, para ene.
da Div. de-Maquinas da CV
"Caravelas"; do 1.° tenente Wa-
di Tavares, para instrutor de
Attack-Teacher desta Força; do
2,ü tenente Valter Lopes Man-
se, para ene. da Divisão "C"

do E. "Minas Gerais".
PARA EFEITO DE

PROMOÇÃO
Foram julgados aptos na ins-

peçãó de' saúde a que foram
submetidos d capitão de corve-
ta José Paraguassú e o 1.° te-
nente médico Gilson Ferreira
de Almeida.

 v_  -•Wjj»

Convocação de Reservistas
Pela Ia Circunscrição de Re-

crutamento, em data de ontem,
foram convocados para o ser-
viço ativo do Exercito os .re-
servistas que se seguem, cabos
e soldados de Ia, 2a e 3a cate-
gorias das classes de 1915 a
1923, os cjuais deverão se apre-
sentar ná 1? seção daquela C.
R. amanhã, dia 5: Alberto dos
Santos Sampaio, filho de An-
tonio Nunes Sampaio; Almir
Pirrho Moreira, filho de Joa-
quim de Souza Moreira Júnior;
Benedito Mendes, filho cie Hi-
gino Mendes; Caetano Maioli-
no, filho de Pedro Malolino;

Antônio Augusto Teixeira de
Carvalho; Jairo, filho de Ar-
tur Otoni Trindade; João, fi-
lho de Maria Natalia da Con-
ceição; João, filho de José Be-
zerra Monteiro; João, filho de
João Milesi; Joazil, filho de
Joaquim Rodrigues Alves; Jor-
ge, filho de Nicomedes NuriéB
uas Neves; Jorge, filho de Ca
pelaro Euzcbio Vitorio Geova-
ni Batista; Jorge, filho de OI-
demar de Oliveira Torres; Jor-
ge, filho de Antônio dos San-
tos; José, filho de José Can-
teimo Júnior; José, filho üe
Francisco Procopio cie Freitas;

Jamil Queiroz Marone, filho Jo.se, filho de Sebastião Gomes
de José Marone: ;Jorge Rodíi- Lomeu; José, filho de João Ja-

filho de Manuel Rodri- nuario da Costa; Jpsé, filho de

Entrepostos de Aycí
e Ovos

.. PAULO, 3 .r>. c. — o
secretario da Agricultura, ar.
Melo Morai.s, teve, ontem, um
entendimento com os interessa-
dos no comercio (le avós e ovos,
no sentido de solucionar t_
questão dos -ht.epfiHtOB de aves
« ovos. Depois de debatidos va-
rios aspectos do problema, o sr.
Molo Morais deliberou nue ae
Melo Morais deliberou >ivie ^e
nova reunião no Departamen-
to de J'rodu(,-ão Animal, A qual
idcverào comparecer todos os in
teressádos', bem como um re-
presen tanto das classes traba-
lhadoras, afim de se. resolvei-
em 'definitivo a questão. ,

¦ ¦¦ ...mai». «—¦¦ ¦¦"**

Escola de Cadetes de
gues,
gues; Luiz André de Melo, fi-
lho de João André Filho; e Se-
bastião Evangelista da Silva, íl-
lho de Valdevino Pereira di
Silva. Abelardo Gomes da Pai-
xão. filho de Manuel Gome;
da Paixão; Acrisio Cardoso San-
taria, filho de Américo José
Santana: Alcebiades V e n i a _
Guimarães, filho de Alcebiades
Coelho Guimarães; Alcides, fi-
lho de Pepe Gusmão; Alexan-
dre. filho de Antônio de Sou-
za- Álvaro, filho de Álvaro
Garcia; Américo, filho de Ma-
nuel Lopes; Américo, filho de
Ocario da Silva; Ângelo, filho
de Armando Leitão; Antero,
filho de Agenor Paraiba, An-
tonio, filho de Antônio Este-
ves de Azevedo; Antônio, fi-
lho de Geronimo José Maciel:
Antônio, filho de Salvador Zim-
baro; Arlindo. filho de Arnaldo
Francisco de Morais; Armando,
filho de Joaquim Pinto Mar-
quês: Armênio, filho de Arlin-
do Barbosa; Avelino, filho de
Jacinto de Araújo Lima- Ave-
lino. filho de Francisca Franco
de Camargo; Bichara, filho de
Bichara Koaique; Carlos, filho Pereira Cardoso
de Josué Simpllcio; Carlos, fi-
lho de Valdemar de Sá Peixe-
to Dall'Orto; Carlos, filho de
Álvaro Conrado Ryemaler; Deu-
cleciano, filho de Elidio Gojes
da Silva: Dilmo, filho de Ota-
vio de Oliveira: Durval. filho
de Franklin Caires; Durval,
filho de Carlos de Oliveira;
Edgar, filho de Lisipo Paim Ri-
beiro; Eleuterlo, filho de An-
tonio João Fllgueiras; Euricli-
des. filho de Marcos' Evange-
lista de Miranda- Fernando.fi-
lho de Álvaro Lopes Duarte;
Geraldo, filho de Agostinho
Paulo de Araújo; Geraldo, fi-
lho de Aurellano de Carvalho
Siqueira; Gil. filho de GetuUo
Ta veira Lobo; Guilherme, filho
de .Guilherme Belém; Hamilton,
filho de Modesto Batista Cor-
reia; Hélio, filho de Silvio Re-
zende; Hugo. filho de Joaquim
de Oliveira: Iduvino, filho de
José Gonçalves Ribeiro, Iro, fi-
lho de Augusto José dos San-
tos; Jacob, filho de Jacob da
Costa Gadelha, Jaime, filho de
Antônio Esteves: Jair. filho de

João Lirio de Oliveira; José,
filho de José da Veiga Pinto;
José, filho de Alonso Paulino
Mayrink; Laerte, filho de Ma-
nuèl de Oliveira Senra; Laer-
te, filho de Joaquim Praxedes
Barroso; Lidio, filho de João
Biar: Luiz, filho de Carlos Lo-
pes Guedes; Manuel, filho de
Alexandre Passos Gonzalez;
Mario, filho de Leonel Dias
Alves de Oliveira; Mario, filho
de José Bandeira de Melo; Ma-
rio, filho de Hugo Fioravanti;
Mauricio. filho de Francisco
Batista Antunes; Miguel, filho
de Alfredo Marins Ribeiro;
Milton, filho de José Mendes;
Moacir, filho de Francisco de
Oliveira; Moacir, filho de Ma-
nuel de Melo; Narci, filho de
Benjamin Aprigio Pavão; Nel-
son, filho de Ramiro Fernan-
des; Newton, filho de Silvlno
Carneiro; Nezio, filho de Fran-
cisco de Oliveira Branco; Ni-
cias. filho de Antônio Vitorino
de Freitas ; Nicomedes, filho de
João Francisco da Silva; Nil-
ton, filho de José Pinto Sala-
berga; Orlando, filho de José

Osvaldo, fi-

as
campinas-, :; (ÍT. C) —

Dentro de breves dias .será lan-
Qadá, nesta eida.de, a pedra íun-
damerital ida Escola, de Cadetes
do Estado de São Paulo.
O governo do Estado jf. ad-
qulriu uma faixa de 20 alquoi-
res de terras, no CUapadão, .
destinou, uma verba de 5 ini-
lhões de cruzeiros, com a qual
dará inicio As obras do futu-
i-o estabelecimento militar.

S- PAULO,
à presidência
inOes,

0 Preço do Café
(D. C.) — Sob

do sr. Cato Si-
i*e_ül-òu-se, ontem, mais

uma reunião na Associarão don
Lavj-adores de Cal',', de São
Paulo.O sr. Caio Simões tra-
tou da questão da elevação do
preço do eafe. ressaltando ser
aihna esse produto a coluna
mostra dá economia nacional,
não se justificando pois que
continuo, a ser vendido POI-
preços ((uo absolutamente não
tem razão ue ser, em face da
alta de todos os demais artigo»
do consumo. O sr. Caio Simões
fez outras considerações, sali-
éntariído a falta ile braços co-
mo um dos fatores que mais dl-
retamente contribuem para a,
elevação do custo de produção.
Refòrlu-se, também à atua)
safra caféeira, achando que a,
mesma, deverá ser muito bal-
xa este. ano.

lho de Alipio Sales: Osvaldo,
filho de Erasmo da Rocha Pin-
to; Pedro, filho de Antônio
Luiz Bittencourt: Perminlo, fi-
lho de Pedro Tavares Bandei-
ra: Plácido, filho de José Gar-
cia; Roberto, filho de Américo
da Silva; Rubens, filho de Pe-
dro Ernesto dos Santos; Rude-
mar, filho de Aldemar Ramos;
Sebastião, filho de Teodoro
Antônio Soares; Sebastião, fi-
lho de Ermenegildo dos Anjos;
Sebastião, filho de Manuel dos
Santos Carmo; Sebastião, filho
de João de Souza Machado;
Valdemar, filho de Manuel Cor-
reia; Valdemar, filho de Ma-
nuel Joaquim da Silva Patri-. ,,,,.,,,.. ... ,, , .,,,,,
cio; Valdir, filho de Pedro Du-1 BATALHA, S. Paulo. 3 q_.C.>
que Estrada Rezende: Valter,)- Inúmeras pessoas reuniram-
filho de Antônio da Costa Soa-1 f nesta Clüa.d£_ tendo sldo elfl~
res; Valter, filho de Joaquim IJ» ^™^ÍT^°J:,"'a-a"g^iÍ5Ramos Furtado: Valter, filho!"' 

""¦¦¦¦ ^.........
de Jaime Antônio de Souza; i
Wellington. filho de Carlos
Castro Carvalho; Wilson, filho

LIVRARIA ALVES
f,ivrns onlí,s.hfs o Acadêmico;

Um Grupo Escolar Pa-
ra o Municipio de Ba-

talha

de Manuel José de Miranda;
Wilson, filho de Felicidade
Mendes da Sliva.

i Conforme vem fazendo men-
salmentc, A Aliança do Lar
Ltda. realizou no dia 31 de
maio mais um des seus popula-
res sorteios, nos quais distribuiu
prêmios de valor aos seus inu-
mèroa contribuintes.

Como os anteriores, o sor-
teio do mes findo consftuiu
uma belissima festa de cordui-
lidade. confraternizando direto-
res e funcionários da modelar
instituição de economia popu-
lar com os seus clientes.

Durante a realização dessas
festas mensais, se tem a opor-
-.unidade de ver como o povo
soube compreender as finaii-
ciades c o alto alcance dos obie-
tivos da Aliança do Lar Ltda.,
que não poupa esforços para
bem servir a sua clientela,
conquistando, desse medo. ca-
da vez mais, as simpatias e as
preferencias do miblico. o oue

! signtfica alta prova de confi-
anca, profundamente alicerça-
da no espirito do povo brasi-
leirc.

Já se tornou por demais co-
nhecido que um titulo dessa
organização impar é um ami-
go útil e indispensável, sempre
pronto a trazer tuna surpresa
agradável aos seus portadores,
que, de repente, podem rece-
ber a boa nova de um prêmio
no ultimo sorteio. E imaginem
a alegria do portador ao saber
que o seu titulo, foi premiado
e que o seu sonho foi transfor-
macio cm realidade.

Como acontece em todos os
sorteios, a sede da Aliança do
Lar Ltd:-.. ficou repleta. Figu-
ras mais representativas da
nosín sociedade, do comercio,

da industria e dos meios ban-
carios, prestigiaram, com sua
presença, o sorteio, notando-»e,
ainda, jornalistas e o fiscal do
governo, dr. Nelson Nogueira.

Iniciados os trabalhos, presi-
dides pela mesa composta rios
srs. Eduardo Ferreira Lobo. di-
retor-tesoureiro; Osvaldo Peça-
nha, diretor-gerente; è George
Teles, chefe dos escritórios da
Aliança do Lar Ltda.. foram
apurados os seguintes resulta-
dos :

Para o "Plano Federal do
Brasil" — o numero 9.307.

Para o "Plano Aliança*' — a
Serie 4 e o numero 7.522.

Lavrada a ata respectiva, que
teve grande numero de assina-
turas, encerrou-se essa brilhan-

* te festa, que representa uma
vitoria ?. mais nara * Aliança' cte Lar Ltda.

LADRILHOS
AZULEJOS
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AV* ALMLtKANTE BAKKOSO. >7
V^~VV'ràhi.ca' e Deposito ^ 

'

RUA FRANCISCO MANOEL,-M_ _"

RIO DE JANEIRO

os fundos necessários á conclu-
rJo das obras cio edificio em
que funcionará o grupo esco-
lar.

Essa reunião foi presidida
pelo major Álvaro Fernandes
de Freitas e teve a presença
de grande numero de pessoas
de nossa alta sociedade.

Imediatamente foi subscrita
uma imoortancia superior a
CrS 6.000,00 e, além disso, a
Prefeitura de Pirajuí prometeu
também auxiliar a nobre ini-
ciativa dessas pessoas, com a
doação do respectivo assoalho
do Grupo Escolar.

. ^I»« —

Exposição de Pintura
CAMPINAS, 3 — (D. C.) '—

Inaugurou-se, ontem, nesta ci-
dade. a Exposição Conjunta de
Pintura. A solenidade teve lú-
par no sintiso Cr sino Carlos
Gom^s. âs IP horas. O ccr.r.mc
quo é. sem duvida, unia admi-
ravel demonstração do desen-
yolvimento artístico em Campi-
nas. reuniu 37 qu-dros assina-
dos por José de Castro, Aldo
Cordorelli. Angelina Vald°ma-
vln, Kitty Salins e Paulo de
BaiTos.
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Diário Recreativo
CLUBE DE MINAS GERAIS

O Clube de Minas Gerais vai
realizar, quarta-feirí* próxima,
7 do corrente, iim ;iantar-dan-
sante, ho "grill-roóm" do Casi-
no da Urea. Os associados, que
desejarem participar desse aga-
pe poderão pedir informe/;
nn secretaria do clube, ale
.amanliã, segunda-feira.

ASSOCIAÇÃO ATLE1ICA
CARIOCA

Hoje/ das 
' 

20 ás 23 horas,
realizar-se-á unia reun ia o d n_n-
sante ina sede da Associação
Atlética Carioca.

Durante o transcurso dessa
festividade, será feito um sor-
leio de entradas para cuie-
nt01,Vn 

gresso dos associados
far-se-á com a apresentagao ao
recibo numero (i.

se no mais forte laço unindo
os nossos povos. Esta perspec-
tiva destaca perfis próprios,
nestes momentos em t|iie os
soldados brasileiros se dis-
põem a sulear os mares para
defender a liberdade. Seus sa-
crificios e privações tornarão
iuiludivel - o dever de efetuar
evrt nosso continente unia rigp-
rosa definição cie fatos ou
ideais, pois quando se vai der-
iiiniar 

' o sangue de nossos il'-
mãos nas lutas decisivas, será
jiossa obrigação manter inco-
lumes os inspirados princípios
pelos quais se realiza este tre-
inendo sacrifício"'.

ADVOCACIA |
TRABALHÍSTA
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NAPOLESO FONYAT
cs-1'residentfr da Junta

RUA DO CARMO. 65-4"
and. s/6

Teleí. 43-S1SS

0 Equador Respeitará
Todos os Seus Tra-

tados
Comunica-nos a Embaixada

daquele país: ^"O supremo Governo üa ne-
publica declara ser norma de
sua politica internacional o
respeito aos tratados vigentes,
que são as leis do Estado. As-
segura, de modo especial, que
0 tratado do Rio de Janeiro,
entre o Equador e o Peru', será
mantido e declara ainda que
não deve ser considerado, como
expressão do pensamento ofi-
ciai, em matéria internacional,
senão o que emanar deste Go-
verno. em declarações oficiais,
por ele. devidamente autoriza-
das".

', *f ___mi iTulii BBSnri

Vendeu Sal Por Preço
Exorbitante

UM MÊS DE CADEIA -'fÈ>MÍL
CRUZEIROS DE Md. TA

PARA 0 INFRATOR

No Tribunal de Segurança, o
iuiz Pereira Braga, em audir
encia de ontem, julgou Pele-
grino Fajbba denunciado no
processo n. 4603; de S. Paulo,
por infração da Cabeia de ge-
neros de primeira qualida,-
de, vendendo sal por preço
exorbitante.

O juiz concluiu pela conde-
nação do reu a um mês dn pri-
são e multa de dois mil cru-
zoiros.

Vermiíugo Fatal
A colegial Mirlam, de 8 anos,

filha de Faustina da Conceição,
residente á rua Marechal Me-
na Barreto n. 107. em Maré-
chal Hermes, depois de havei
tomado um vermiíugo, sentiu-
se mal. sendo socorrida no Hos-
pitai Carlos Chagas, onde veio
mais tarde a falecer.

A vitima, por prescrição me-
dica tomou um vermiíugo com
a composição de Vermutma
que lhe foi fornecida pelo 12u
Distrito do Posto Medico Pe-
dagogico.

O cadáver foi removido para
o necrotério do Instituto Me-
dico Legal pelas autoridades do

25° distrito.

Apólices Divida Exter
| na e Sul America

¦ Compro dos Estados: Pará,
Alagoas, Ceará c Bahia c titulos
Capitalização Sul America atra-
zados ou com Empréstimos, ten-
do mais dc 10 anos pago mais
do valor. Av. Rio Branco, 90-
1.°, sala 2 das 9 ás 11 113 e «c
13 112 ás 17 horas. 

Concentração de Jorna-
listas Em Jaboticabal

S. PAULO, 3 (D. C.) — Na
Associação de Imprensa con-
tiiiuam abertas as inscrições
para a concentração de jorna-
listas, que se realizará no pro-
ximo mès dé julho na cidade
de Jaboticabal. Do programa
organizado para esse congres-
so constarão duas ou três pa-
lestas a serem proferidas, so-
bre assuntos relacionados com
â vida da imprensa.

SAHA&A ' Já™ (Sutcpedo>
DDOQCFGUIRÂ SUA ESPETACULAR CARREIO*
fM^CRANDES-CACAS SIMULTANEAMENTE^
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O Brasil nas Trincheiras
Onde se Começa a Recons-
truir o Futuro da Civilização
Alocução de Um Periodista Panamenho Sobre a

Participação do País na Guerra
PANAMÁ', maio (A. N.) —

Sobre a participação do Brasil
na guerra, o escritor e jorna-
lista panamenho Carlos Sole
Bosch, decano âos periodistas
da America Central pronun-
ciou a seguinte alocução, ao
microfone da grande emissora
"La Estrella de Panamá' :

"O general Henry Arnold,
chefe da aviação militar dos
Estados Unidos, declarou esta
semana que a grande contn-
ijuição do Brasil ac esforço de
guerra aliado compreende o
pieparo de tropas que estão
sendo treinadas paia se ^umr
ao assalto da Europa ocupada
por Hitler.

O Hemisfério Sul estará, pois,
dignamente representado nas
irincheiras onde se forja o fu-
türo dá humanidade. A presen-
ça dos contingentes expedicio-
narios da Republica irmã nas
linhas de fogo será mais um
motivo para estimular o auxi-
lio á causa das Naçõts Unidas
e associados.

O ministro do Brasil no Pa-
nàuiâs dr. Paulo Germano Hass-
locher, descreveu, recentemen-
te, em admiráveis palavras, a
ação do Brasil, quando disse
que seus con patriotas* depois
de se defender do* ataques do

1 inimigo, vão agora castiga-lo
I em sua própria casa. Quando
! a nação brasileira sofreu os
1 ataques traiçoeiros dos subma-
nnos nazistas que enviaram ao
fundo do mar suas preciosas
unidades mercantes, causando
a morte de um considerável
numero de marinheiros e pas-
sageiros, a reação popular tra-
duaiu-se na declaração de guer-
ra ao Eixo.' A enorme massa de
recursos naturais orientou sua
produçãr para os arsenais e fa-
brióas que os transformariam
em elementos de triunfo. A
Porca Aérea Brasileira adqui-
riu, desde então, proporções de
vasto alcance, e o valor e a pe-
ricia de seus pilotos e artilhei-
ros começam a dar cabo dos
piratas qüe antes infestavam os
mares que circundam essa par-
te do continente.

Durante os longos meses em
que os nazistas exerceram, o
domínio sobre a África Ocidcn-
tal e particularmente da base
do'Dacar, o Brasil viveu sob a
constante ameaça do assalto as
suas florescentes cidades. Nes-
sa «rnve etapa, a nação brasi-
leira soube manter bem alto o
estandarte de sua dignidade, e
mobilizou todos os seus ele-
mentos para enfrentar a agres-
são. Hoje em dia, os efetivos
aéreos, navais e militares do
Brasi} ícolaboram tão eficaz-
mente, que o almirante Jonas
Ingram, comandante da 1-rota
dós Estados Unidos no Atlan-
tico ¦ Sul, afirmou, numa irra-
diação de. Recife, que as forças
norte-americanas que píestam
serviço nesse setor serão gra-
dualmente reduzidas e sUbsti-
tuidaa por unidades brasilei-
ras. ."A diminuição de nossas íor-
ças no Atlântico Sul tornou-se
possivel devido á adição de for-
ças brasileiras. A' medida que
entra em açáo uma unidade
brasileira* traslada-se uma uni-
dade americana para o serviço
em outra parto", disse o alrni-
rante. Desta maneira refor-
çam-se os contingentes dos hs-
lados Unidos que agem nas
frentes do Pacifico e do Medi-
terraiseo, e aumentam os exer-
citos concentrados para a mva-
sâo da Europa.

Debaixo deste ponto <*e vista,
o auxilio do Brasil é duplo,
iáque não só os seus filhos
vão lutar nas primeiras imuas,
mas lambem reforçam a segu-
rança da retaguarda e mantém
o enérgico c Incessante desen-
volvlmento do gigantesco meca-
nismo da vitoria. ., .

A atitude do Brasil e unia
demonstração de que a solida-
riedade das Américas nao e
mera etiqueta, mas sim uma
realidade cada vez mais poten-
te, mais firme, mais animado-
ra. Por isso, deve-se esperar
que a justiça, ao triunfar, se-
ja ampla * total, constituindo-

TEATRO MUNICIPAL
Temporada Oficial áavPr^èUuia> y

Organizador Geral M.° SILVIO MERG1L1

TEMPORADA FRANCESA DE COMEDIA
ESTRE'IA: Sábado, 10, ãs 21 horas
]> RECITA DE ASSINATURA NOTURNA

CHRISTI^ie
peça em 4 atos de PAUL G13RALDY

AMANHA, segunda-feira, ás 10 horas, abre-se a venda
avulsa para o espetáculo de estreia

Preços avulsos : Frisas, Camarotes ç Poltronas : es-

gelados; Balcões Nobres : GrÇ 50,00; Balcões : Cr§ 30,00,

Galeirias: CrÇ 15,00. Selo á parte.

A Assinatura para as 3 Vesperais ficará encerrada
i .,£ 2f!mni.hi í "-feira Quarta-feira serão postas a

Sdíaf lcShaS'es3,^rana t Vesperal, marcada para
Domingo, 11.

Continua aberta a Assinatura para

4 Concertos Sinfônicos Noturnos 4
sob a regência dc

ERICH KLEIBER
ESTRÉIA: MEADOS DE JUNHO

GjptôBE 
-íÊlfORADA LÍRICA

Continuam abertas as assinaturas para 12 RE.
CITAS DE GALA, 8 VESPERAIS E 8 SA BA-

DOS NOTURNOS.
í^r^uTTlv™""' > m"" A ™ »'"s' lT7 ONSE^ENTtS
ItrÒpELOS NA BILHETERIA, A PREFERENCIA

PARA OS SRS. ASSINANTESDO ANO PASSADO, FICA^
RA ENCERRADA NAS SEGUINTES DATAS.-PARA A

ASSINATURA DE GALA: ?nUA^™ns'SÁBADOS
AS VESPERAIS : SÁBADO 10; E PARA 

$%SABAip
NOTURNOS : QUARTA-FEIRA, 14; A S 17 HORA».

Atos do Chefe do Covertm

ALTERADÕÕÊSTATUTO DOS FUN-
CIONARIOS PÚBLICOS

Atos Nas Pastas da Justiça, Guerra, Fazenda
e Viação

Suicidou-se a Senhora
francesa '

Em sua residência, sita á rua
Evaristo da Veiga n. 83, onde
ocupava o apartamento n. 903
do "Edificio Evaristo da Vei-
ga", nós termo á vida a senho-
ra Marthe Perrin, de naciona-
lidade francesa, de 42 anos,
solteira e que ali residia des-
de 1941.

A tresloucada para levar a
efeito esse seu trágico gesto in-
geriu uma dose de estriquinina
e em seguida abriu o bico do

; gás, sendo encontrada morta
pela manhã.

No seu quarto foram encon-
trados vários vidros de reme-
dio, sendo uns cheios e outros
vazios.

Antes de levar a efeito o seu
tresloucado gesto aquela senho-
ra queimou 180 mil cruzeiros,

' tendo sido encontrados ainda
tres gatos mortos no seu apar-
tamento.

A suicida deixou uma carta
que era um libelo contra a
guerra e terminava a missiva
pedindo á Policia que não cul-
passe ninguém pela sua trágica
resolução.

O cadáver foi removido para
o necrotério do Instituto Me-
dico Legal. v

EMPRÉSTIMOS

¦ sil*';'
POPtó
BR&ZÍLE&PtlÂ
l6«£UEN0SAUlES,3?*NDk

Roubaram a Bomba e o
Motor

Ao comissário de serviço na
delegacia do 28° distrito poli-
ciai, comunicou o administra-
dor da Fazenda Santa Maria,
sita á estrada Santa Maria n.
1070, Pedro Pereira, brasileiro,
casado, de 25 anos, residente á
rua Jaboatão, que na noite de
ante-ontem os ladrões rouba-
ram uma bomba dágua conju-
gada com um motor a gasolina
que se achava instalada em
um dos poços da referida fa-
zenda.

Acrescentou ainda o queixo-
so que avalia o pre juizo em 7
mil cruzeiros.

R^isífüde IJlJ^I fífj^ffl^l

Alterando dispositivos cio
•Estatuto dos F""1;10""10!^:blicos o presidente da Repu-
blica assinou o seguinte 'de-
oretoriet:

Art t° — Os paragraros 6«
e 7» do art. 17 do Estatuto dos
Funcionários Públicos <-lvls„B^
União (decreto-lei 713, de 28-^
10—39) passam a vigorar com
a seguinte redação:

Paràg 6" — Apôs o encer-
ramentò das inscrições do con-
nursoi as nomeações era caia-
ler interino sô poderão recair
em candidatos inscritos.

Paras. 7» — A condição es-
tabeiccida no parágrafo ante-
rior será exigida para o 'f
enchimento de claro na MWg
de órgão sediado em Estado
onde não houverem sido abei tas
inscrições.

Art' 2° — Picam Incluídos
no art. 17 do referido Estatu-
to os seguintes parágrafos:

Paras 8° - O interino, no-
meado de acordo com os para-
,do estatuto passa a vigorar com
poderú. ser removido_ nem ter
exercício em repartição ou ser-
viço sediado noutra loealUUde.

Parag 9" — Homologado a
concurso serão exonerados to-
dos os interinos.

Art 3o  O parágrafo uni-
co do' art. 51 do premenclona-
do estatuto passa a gerar com
a seguinte redação:

Parágrafo único — O funcio-
nario, exonerado na forma do
parag. 9o do art. 17, que lor
nomeado em virtude de habill-
tação do mesmo concurso, con-
tara, como antigüidade de cias-
se, o tempo de efetivo exerci-
cio na iuterlnidude.

Art 40 _ Este decreto-lei
entra'em vigor na data de sua
publicação.
ATOS NAS BIVEIISAS PASTAS

O presidente da Republicia
asinou os seguintes decretos:
NA PASTA UA JUSTIÇA

Concedendo naturalização a
Luiz Franceschi, natural da
Itália.
NA PASTA BA GUEIlttA,

Aposentando Laurlndo Soares
de Melo, artífice, classe F.

Nomeando, interinamente,
datilografo, classe D, Alclo Cha-
gas Nolgueira, Ibraim dos San-
tos Segobia, Odilon Santana e
Yaldemar Slmonl,

NA PASTA DA FAZENDA
Promovendo os seguintes

agentes fiscais do Imposto de
Consumo: Aguinaldo Graves, da
classe J para a K, Antônio Le-
zino Lopes, da classe I para a
3 e Adalberto Tavares Santos
Lima, da classe H para a 1.

Removendo, a pedido, Mateus
Pereira de Carvalho, agente
fiscal, classe I, da capital do
Maranhão, para o interior do
Rio Grande do Norte, e José
de Freitas e Silva, agente lis-
cal, classe J, do interior do
Paraná, para o interior de São
Paulo.

Nomeando Olavo Medeiros,
oficial administrativo, classe
H, agente fiscal do Imposto do
Consumo, classe H.
NA PASTA DA VIAÇÃO

Nomeando ArnalJo Cabral de
Lemos, escriturario, classe G,
oficial administrativo, cias-
sè H.

Considerando Plínio de OU-
veira Fernandes, agente de es-
trada de ferro, classe G, promo-vido para esse cargo por decrt-
to de 30 de abril de 1942, nolo
provido para todos os efei-
tos, a contar *de l> de março de
1939.

Considerando promovido Art
Koerner Fernandes Mignon,
asjente de estrada d& ferro da
classe G para a H.

Readmitindo José Franciscodos Santos, ex-carteiro de 3»
classe da antiga 'Diretoria 

lie-
gional dos Correios e Telegra-
fos do Distrito Federal, no car-

go de ajudante de tesoureiro,
padrão G-.

OUTROS ATOS

O presidente da Republica,
assinou um decreto-lei conce-
dendo a pensão especial de ..
Cr$ 90,00 â viuva de Isidoro
Francisco Soares falecido por
acidente no serviço publico.

— O presidente da Republi-
ca assinou decretos criando a
tabela de mensalista do Hospl-
tal Militar de Ponta Grossa, e
alterando as carreiras de alnio-
xarife dos quadros dos Minis-
terios da Fazenda, Marinha..
Educação e Trabalho.

0 BARBEAR fiRÍA
MlffHA PEIB COMO

UMAS

1 w*/^^

Nàt i precisi
arranhar ou

torfar o rosto a&
barbear-se. Use

Creme Pagellt
para 8arbear<-

creme que, realmente, amatía <
barba em alguns segundos,

assegurando o corte suave de
cada fio, sem repuxd-lo e sem

causar ardência à pele.
0 Creme Pagelle para Sarbear

amada e refresca apele.
À venda em todas ss farmácia:
t perfumarias.

poh dsnmíbaib» ta leili,
nss Talco 1 As»» Dittll»

V

*Faz,er'.a barbo ' '¦/.?.:¦*'<*¦* 
f;Sy C ...', è'.i)lttrpraiér-vtQ.ih^

my. ^pà&bãrbéaf- ¦'¦ " 
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PATENTES. NOMESDEEDIflCIOS.
CASAS COMERCIAIS. ETC.

SOCIEDADE REX LIMITADA. /¦ -V.
•lAGENT-e OFICIAL Dt. PBOPR1ED ADB INDU6TB1AÜ

EOIFUnO REX -SALAS 626 E 627 - TEL.42-4862-RIO

Mais Uni Estabeleci-
mento Bancaria

NOVA FRIBURGO, (D. C.)— Nova Friburgo contará den-
tro em breve com mais um es-
tabelecimento bancário, que ae-
rá uma Agência do Banco In-
dustrial Mineiro, a çuai ira
funcionar ns praça !S de No-

Sociedade Rex Ltda,
Agente Oficial da Proprie-

dade Industrial, com escritório
nesta Capital, á rua Álvaro Al-
vim, 33-37, Edificio Rex, salas
626-627, se encarrega de con-
tratar' e promover a venda e co-
locação do Aparelho Porta-Co-
pos, privilegiado pela patente
25.588, de propriedade de Anto-
nio Xavier de Barros.

A.9 h **

DÉ NASCIMENTO
Mundo buscar 110 Interior,

assim conto Irai» ile registo de
nascimento, com qualquer ii!n-
dc. cíirteirns ,ic IiIciiUiIihIc, cn-
Snnientos, res'. ile tlliilnnins, lc-•Kiilizsi<;ão ile eslrnncelroii e 011-tros âopiimeiito.s. Av. ftlnreclialFloriano, 11 -.•!». suli. l|tro\.
ã LiKlit. ímnt :t|, !--ir .->'.!(.
Tei.: 43-40.17, com B. BrlUn.

5en!'."0 rapíilo.
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PRODUÇÃO
Produção Elétrica

COMERCIO E FINANÇAS
'Sabe-se 

que pussuimos um dos
maiores potenciais hidráulicos
üo mundo. Temos, também, es-
timativas pelo menos aproxima-
dns, do que essas caudais re-
presentam em kilowats hora,
mais ignoramos qual é a produ-
ção efetiva de energia elétrica,
como ainda afinal de contas não
dispomos de informações so-
bre o consumo nacional. Não
ha. entretanto, entre os Índices

' dó progresso dum país, nenhum
outro que assinale o desenvolvi-
mento da sua capacidade eco-
nomica como o fazem com se-
gurança e precisão os algaris-
mos expressando os valores
criados pela industria da ulha
branca.

Na America do Norte, essa
nossa falha é suprida semanal-
mente, tal a eficiência dos or-
gãos oficiais encarregados de
executa-la como se depreende
daa publicações feitas, já não
dizemos nas especializadas, mas

'. até nas edições de jornais de
íeição comum. Desse modo,
num período de sete em sete
dias, divulgam-se os dados re-
lativos á produção, balanceando
esse ramo de atividade. A se-
mana que terminou a 22 de
abril ultimo, por exemplo,
acusa a produção de 4.344 mi-
lhões de kilowats com um acres-
cimo, portanto, de 10% sobre
igual data do ano de 1943. E*
esse o primeiro passo para se
alcançar o conhecimento ne-
cessario do custo real da ener-

. gia elétrica.
TARIFAS. SUBSÍDIOS E

INDUSTRIAS
Em comunicação preparada

para a Semana Nacional de Co-
mercio Exterior, que começou a
14 de maio, o sr. Cordell Hull,
secretario de Estado dos Esta-
dos Unidos apelou para os ho-
mens de negócios dos Estados
Unidos, para que transformem
a tremenda capacidade produto-
ra, atingida pela industria ame-
ricana durante a guerra, em
produção de paz que não depen-
da de tarifas pesadas ou dc
subsídios protetores. Quando o
periodo de paz vier, a recon-
versão das industrias se devera
operar de forma a que não pre-
judique as relações exteriores do
país. . _ ¦ TT „

Afirmou o secretario min,
que a transição da guerra para
a paz, que se verificou após
a ultima guerra, resultou em
erros comerciais de discrimina-
«jão e protecionismo cujas con-
seqüências eventuais foram a
crise de 1929 e o atual confli-
to;"Nem os Estados Unidos nem
o mundo poderão suportar a
repetição do amargo ressenti-
mento entre as nações e do caos
econômico", disse o sr. Hull.

Na opinião do sr. Hull, os
Estados Unidos deverão tomar
a liderança em favor de um
novo sistema de relações co-
merciais internacionais, lide-
rança essa, que depende dos Es-
tados Unidos, por motivo de
seu grande poderio econômico.

"Não podemos viver, em prós-
peridade e segurança em nosso
próprio país, continuou o sr.
Hull quando os povos de outros
países sofrem necessidades e
são levados ao desespero por
desajustamentos econômicos. A
vitoria mostrará de modo claro
algumas das tremendas tarefas e
problemas que teremos de en-
.freiítar cessadas as hostuida-
des. Sem afrouxar o nosso cs-
forço de guerra, devemos pen-
sar profundamente nos proble-
mas de post-guerra e começar
a dar passos que levem a sua
solução". .-¦-. ..._

» "COBRASIL" AINDA NAO
ADQUIRIU A "PIRELLI"

Ao contrário do que foi no-
ticiado, Inclusive por este jor-
nal na sua edição de ontem,
podemos informar com segurar.-
ça que, a "Cobrasil" náo conse-
guiu adquirir o controle das
ações da "Pirelli S. A."

A. prposta da "Cobrasil", na
Importância de 54 milhões de
cruzeiros, é muito inferior á ava-
Ilação do Banco do Brasil —
90 milhões de cruzeiros.

A concurrencia devera pois
ser anulada e chamados novos
candidatos à aquisição daquele
grande organização industrial.

CAMBIO
O mercado de cambio iniciou

ontem, os seus trabalhos, em
condições calmas e inaltera-
das.

O Banco do Brasil cotou a
libra a CrS 79,58 9|16 e o do-
lar a Cr$ 19,63 para saques e
a Cr$ 78,46 7116 e a Cr$ 19,47,
respectivamente.

Assim fechou, inalterado.
O Banco do Brasil atixou on-

:tem para as suas cobranças e

cie outros bancos, cotas e re-
messas para importação, as se-
guintes taxas:

A' vista:
Cr$

Libra  7íi.b8 9.16
Dclar  .U63
Franco suiço .. .. 4,6b
Escudo  0,80
Coroa sueca .. .. 4,72
Peso chileno .. ü,63 31 8
Peso boliviano .. 0,46 5|16
Peso árgenõtúo .. 4,94 1 |2
Peso uruguaio .. 10,49 3| 4

O Banco do Brasil para com-
prar as letras de cobertura,
afixou as seguintes taxas:

MERCADO LIVRE
CrS

Libra .. .... .. 78,46 7116
Dólar  11,47
Escudo  0.79

COTAÇÕES PUR 1U QUILOS
Cr$

Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5

28,60
28,10
27,60

Tipo  27,10
 26,60

.  .. 26,10

Peso chileno
Peso argentino
Peso urugiifuo
Franco suiço ..
Coroa sueca

0 59 15116
4.82 7|16

io,22 IÍ6
4,51 3| 4
4,62 1|16

MERCADO OFICIAL
CrS

Libra .... 
'..

Dólar
Escudo 
Franco suiço .
Coroa sueca ..
Peso uruguaio

6_,49
16,50
0,67
3.84
3.93
8,65

11 2

1| 4
5| 8
3 8
3|16

CAMBIO LIVRE OFICIAL
Cr$

Dolai (compra) .. 19,80
Dolai (venda) .. . 2.,30
Libra (compra) .. '.0,46 7116
Libra (venda) .. 79,58 9|16
COBERTURA AO^ BANCOS

Cr$
Libra (compra) .. 7b,46 7116
Libra (venda) .. 7t,88 9|16

REPASSE AOS BANCOS
Cr$

Libra (oficiai) .. 66,76 11116
Dólar (ofic.-.l) .. 10.56

OURO FINC
O Banco do Brasil comprava

o ouro fino na base de 1.000
por 1.000 ao preço de Cr§ 22,90
por grama.

GRAMAS
Ontem  
Desde Io do mês ..

Tipo 7
Tipo 8 ..
.\.ui"A:
Estado de Aalnas: )Mensal):
Café comum  2,80
Café fino 4,10
Estado do Rio: (Seníánal):
Café comum ... - 2,20

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Entradas, 15.743. Embarques,

nada. Consumo local, nada.
Estoque, 613.390 sacas.

EM SANTOH
Entradas, 24.062. Embarques,

nada. Passagens, 30.969. Es-
toque, 3.769.679 sacas.

ALGODAU
EM PERNAMBUCO

Mercado firme.
Cotações po." 15. qui.os: —

Compradores basr fi Matas.
CrS 75,00; base 5, Sertão, ..
CrS 80.00.
MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Entradas, 600. Io de setem-

bro, 260.100. Exportação, 500.
Existência, 67.900. Consumo
local, 700 fardos.

ALGODÃO EM S. PAULO
Meses:

Junho . .
Julho . .
Agosto . .
Setembro
Outubro .
Novembro
Janeiro .
Fevereiro
Dezembro
Março .
Maio ..
Vendas:
Meses:

Cont.
Abert.

". 
81,20

'. 
82,10

. 83,00
'. 

84,30

34,60
86,10

.. :. 86,50
50.500 fardos

Cont.
Abarfc.

80,50

¦A'
¦Fec.h.

80,00
81,30
81,80
82,30
83,40
83,60
84,50
85,30
84,70
86,20
86,50

S. A. DIÁRIO CARIOCA
Assembléia geral extraordinária a realizar-se

em 15 de junho de 1944
São convidados os senhores aeionistas a se reunirem cm

assembléia geral extraordinária a realizar-se ein 15 de junho
de 1944. n» sede da sociedade á praça Tiradentes, ,77, ás 14

horas, para os seguintes fins : .
a) — TOMAR CONHECIMENTO DA RENUNCIA BO

DIRETOR-GERENTE;
b) - ELEIÇÃO DO NOVO DIRETOR-GERENTE;

C) — PROVIDENCIAS DE INTERESSES SOCIAIS.

Rio de Janeiro, 3 de junho de 1944.

S, ... «tílBItt Ci_Bl.0e.i_
HORACIO GOMES LEITE DE CARVALHO JÚNIOR

Diretor-Prcsidénte
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Totpl-

"Bn
Fecíi.

80,50
81,40
83,60
84,90
85,30
86,90
87,20

TÍTULOS
Os negócios verificados on-

tem, na Bolsa de Valores, que
esteve bastante animado e
bem colocado, foram desenvol-
vidos, como se vè a seguir:

Vendas realizadas on
Apólices gerais:

85 D. Einis., pt. .
89 Idem, idem . .

200 Idem, caut. . .
150 Reajustamento .

Idem, CrS 500,00
Obrigácõfs:

100 Tesouro, 1921 . .
171 Idem, 1930 . . .
550 Te.iouro, 1939 .

. 350 Idem, Cr$ 500,00
15 Ferroviária . .

636 Guerra, CrS 100,
104 Idem, idem . .

23 Idem, Cr$ 200,00
198 Idem, idem . .

Idem, CrS 500.00
28 Idem, Cr$ 1.000,

972 Idem, idem . >.
Estaduais:

Apolir.es:; 1 E. Santo, pt. , -
25 Minas, 2a serie .
10 Idem, idem . .

500 Idem, 3a serie . .
6 Idem, idem . .
1 Idem, idem . ,

17 Pernambuco .. .
1.5 Idem, Ex|J. . .
58 E. Rio, Elet. .

258 São Paulo .. ...
Idem, Unif. , . .

Municipais:
Apólices:

14 Emp.. 1914, port.
30 Idem,. 1917 . ,

UO Emp.. 1931 ....
Municipais tios
Estados:
Apólices:

30 Belo Horizonte .
1.200 Niterói ... ;,-. .. .

Bancos:
47 Brasil .. .. .'. .

7 Idem, idem . -
100 Industrial do Bra-

sil, Pref
100 Idem.Ord.. > • -

Companhias:
200 Butlá ..
10 Docas.de Santos,

Nom.' .'
200 Belgo Mineira.

port'.' .. .. ..
20 Sid. Nacional .

200 Vale do-Rio Do-
ce, c|80% • • -
Debentures:

300 B. L. Brasileiro
250 Idem, ictém . .

50 Idem, idem . .
300 Cia. F.. e L. Nor-

deste do Brasil .

tem:
CrS
329,00
830.00
320,00
935.00
¦150,00

1.056,00
1.060,00
1.055,00

525,00
1.070,00

79,50
80,00

160,00
161,00
415,00
853,00
85.,00

528,00
195,50
196,00
198,50
199,00
200,00
101,00
100,00

1.110,00
250,00

1.150,00

205,00
190.00
233,00

1.028,00
218,00

030,00
625,00

200,00
200,00

160,00

280,00

563,00
220,00

300,00

236,00
238,00
237,00

990.00

Junho _
Julho  81,40
Dezembro . .. 83,30
Outubro .... 84,90
Maio  85,30
Março  86,50
Janeiro .. .. 87,00
Vendas: 40.500 fardos.

PREÇO DO DISPONÍVEL
Coa.rvaooivs:

. .. .... ., 83,00

......... 80,00
 78.00

NOVA YORK
Na abertura funcionou es-

tavel, com baixa de 2 a 4 pon-
tos.
COTAÇÕES — Julho 20.89;

outubro 20.27; dezembro 20.00;
janeiro nlc.'; março 19.76 a
maio 19.54

Tipo 4 .
Tipo 5
Tipo 6

EM

àCUCAÜ

CAFÉ

EM PERNAMBUCO
Funcionou e-.tavel.

Cotações ooi 60 quilos: —
Usinas de Ia CrS 6.<00. Refi-
nado de Ia, CrS 65,00. Cristal,
CrS 60 00. Déiüéráru,- .. .. ..
CrS 54.00 3a Sorte Cr? 46.00:
Somenos. CrS 48,00 o Masca-
vos. CrS 40.00
MOVTMENT' • ESTAI 1STTOO
Entradas, 9.409. Io de setem-

bro, 3.892.118. Existência, ..
1.181.446. Consumo local, 900.
Exnortacão, nada.
MOVIMENTO AÉREO

ESPERADO0
Porto Alegre — Panair ..
Cuiabá — Panair .. .'.
Curitiba — Panair .. ..
Buenos Aires — Panair ..
Recife — Panair .. ..
Miami — Panair
Fortaleza — Nab .. ..
Belém e Terezina — Nab
Porto Alegre — C. do Sul
Belém — C. do Sul ..
Belo Horizonte — Panair
Cuiabá — Panair ....... 5
Miami — Panair .. .... 5
Porto Alegre — C. do Sul 5
Recife e João Pessoa —
Nab

Cuiabá — C. do Sul .. ..
Porto Alegre — Panair ..
São Paulo — Panair .,
São Paulo — Vasp .. ..
São Paulo —- Vasp .. ..
São Paulo — Vasp .. ..

A SArn
Porto Alegre — Panair ..
Cuiabá — Panair
Curitiba — Panair .. ..
Manaus e Porto Velho

— Panair
Fortaleza — C. do Sul ..
João Pessoa e Recife —
Nab . .. _.

Recife — Panair
Belo Horizonte — Panair
Assuncion — Panair ....
Buenos Aires — Panair ..
Rio Branco — C. do Sul
Goiânia — Vasp
Porto Alegre — Panair
São Paulo — Panair ..
São Paulo — Vasp .. ..
São Paulo — Vasp .. ..
São Paulo — Vasp .. -.
Miami — Panair .. .. ..

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

5
5
5
5
5
5
5

4
4
4

4
4

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

FORO MILITAR
DISTRIBUIÇÃO DÉ HABEAS-

CORPUS
Pelo general Silva Júnior,

ministro presidente do Supremo
Tribunal Militar, foram distrt-
Imidos ontem aos ministros que
deverão relatá-los e julgá-los os
pedidos de Habeas-Corpus ira.
petfados em favor de Pedro
Paulo Zanforlim, Oscar Silvei-
ra Franco. Belmiro Justimano,
Pedro Mateus Rostudela, Sebas-
t-ão -Amacio, João Mezanati e
Germinal Beltrameli, todos de
S. Paulo; Saul Luça, do R- G.
do Sul Juancelio da Rocha
Freitas, cie Pernambuco; Jor-
go Nazar, Max Weis, Paulo Gon-
za^a c José Alves Morais de
Santa Catarina; Caudido «a
Conceição e Sandoval Joaquim
d- Oliveira Quites, da Capital
Federal, todos alegando coação
por parte de autoridades niili-
tares Esses processos depois de
breve estudo dos relatores, de-
verão baixar a Secretaria para
as indispensáveis dilifiencias
A PAUTA DAS AUDITORIAS

Na l." Auditoria, estão mar-
cados os sumários dos réus José
Gemes de Souza, Ivany Faria,
Valter Santiago, Valter Mar-
quês Dias: e julgamento de
João Ventum, todos incursos
em diversos artigos do Codi&o
Penal.

Na 2.» Auditoria, também se-
rá sumariado Nelson Esperan-
ça e julgado o dito Lafaiete dí.
Souza, incursos nos artigos 101
e 154, ambos do Código penal,
respectivamente.

COPIA DE SENTENÇA
Pela 2." Auditoria Regional,

foi remetida ao Regimento Fio-
riano a carta de sentença do
condenado Carlos Matos, daque-
ia unidade. .;,_.
DEIXARAM FUGIR O PRESO

Pelo promotor da 3." Aildito-
ria Regional, foi denunciado o
sargento Eurides Ferreira da
Silva e cabo Dante Donini Ju-
nior, ambos do Batalhão Vila-
crã Cabrita*-por terem deixado
fugir o preso Michel Galil. Es-
te preso, secundo consta de sua
ficha, é dado a fugas, havendo
naquele Juizo um outro preces-
so da mesma natureza em que
figura como responsável um ásr
piranté do referido Batalhão.
A denuncia classificou o ermu
no art. 156 do Código Penal de
1944.

Choque de Bicicletas
O guardu-chil n 868, Fer-j

nando de Aguiar, apresentou
preso ontem ao comissário de
serviço no distrito policial, An-
tonio Alves da Silva, residente
á rua Idalina n. 103, que, pe-
dalando a bicicleta n. 1257, foi
de encontro a que a referido
guarda dirigia no momento e
que tem o numero 17.973.

O guarda recebeu diversas
escoriações.

Prazo Para o Recebi-
mento de Sugestões ao
Projeto de Extinção da

Enfiteuse
O ministro Marcondes Filho

acaba de passar um telegrama
ao presidente da Associação
Comercial di_endo que, em res-
posta ao pedido da referida
Associação e da Sociedade Na-
cionai de Agricultura, resolveu
prorrogar até o dia 31 de julho
o prazo para recebimento de
sugestões ao projeto de extin-
ção da enfiteuse.
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J. RABELLO & CIA. comuni-
cam á sua distinta clientela, que
acabam de receber de NEW-
YORK os mais lindos MAN-
TEAUX de pura lã e VESTIDOS
TO ILE TE "MODELO" «se
acham expostos no confortável
ABRIGO ANTÍ-AEREO da

m avenida''
Preços liiiiitiiioss

Àverada esquina de nia
Sete de Setembro

m

Para Combater o "Mer-

cado Negro"
á. PAULO. 3 (A. N.) — Reu-

niu-se ontem a Comissão de
Abastecimento deste Estado,
que tomou varias providen-
cias no sentido de se formar
grandes estoques de gêneros
alimenlicios, afim de comba-
ter o "Mercado Negro", pois
com os gêneros em larga escala
os preços tendem a baixar.
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O Centro Cultural de Bauru

Dr. Newton Motta
• .Medico

GINECOLOGIA -- OPERA-
ÇÕES — PARTOS

Consultório: — AV. RIO
BRANCO, 108 S-50Z

TEL. 42-2171
(Ed Martineli.

2as., 4as., 6as, — 9 ás 12

BAURü*, 8 (D. C.)—- O Cen-
tro . Cultural de Bauru" , come-
mora hoje, o seu terceiro j ano
de' labor em. prol do alevanta-
mento cultural do seu povo.
Festejando o auspicioso- aconte-
cimento, o Centro Cultural' te-
ve oportunidade de! proporclo-
nar ao povo bauruense o ense.
jo de entrar e mcóntacto com as
mais ' representativas flfeuras
das letras nacionais, através da
expressiva solenidade que teve
iug-ar ás 21 horas' no salão prin-
clpal do Automóvel Clube. Usa-

BR WALDEMAR BIANCHI
Ginecologisia o Obstetrícia

Cons. . Araújo Porto Alegre.
70-1.° •__ Sala$ 112 e 117

Tel. 22-6689 -- Segundas, quar-
ias e sextas das 12 ás 16 hora?

ram dc palavra, vários orado-
res,.que salientaram a impor-
tancla e o valor do acontecí-
mento. ., '-.

ABRA SUA CONTA'Mm,
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o mercado de café funcionou
ainda ontem, firme, com as
cotações em alta e bem colo-
cado.

O tipo 7, subiu e foi cotado
ho preço de CrS 26,60 por 10
quilos, na tábua e não houve,
vendas sobre o produto.
Fechou inalterado e firme.

ABAT-J0UR
|*%imiimmuui^|

LÂMPADA!...?
me/mms

Química Farmacêutica
Maurício Villela SI A

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores
acionistas a se reunirem em
Assembléia Geral Extraordina-
ria, á se realizar ás 9 horas do
dia 12 do corrente, á Rua das
Marrecas r ° 36, Apat." 202, nes-
ta Capital, para satisfazer a exi-
gencia fr-ita pelo Departamen-
to Nacional de Industria e Co-
mercio no pn cesso de arquiva-
mento dos atos constitutivos da
Sociedade.

Rio de Janeiro, 2 de junho
de 1944.

* Diretoria ;
Mav.ieio Libanio Yülcla
Eurico Libanio Villela
Sády Reis Santos

Pára ás afescções
dq pele nada
se iguala aò

* HN.ACIOHAL VIÍAp-'-^^
/gire o, MUNDCfie. AMANHA.'mr—

AGENCIA DE TURISMO, «egístrada «o D. I. P.
Resultado do Sorteio Realizado oela, Loteria Federal

Prêmios de bonificação sorteados em 31 de maio de 1944

SERIE "A" ¦
MENSALIDADE DE

Gr$ 8,0.

SERIE-«EXTRA"
MENSALIDADE DE

Cr$ 10,00

¦ %; '-¦—- ¦_-— — '¦ i'niiiiii. mwmmm*jBJj^,**f**^" -'¦•"'**'¦

I* __• fi*£) ^_____P • »5_k ^^ ii

______L:______B jp_S3 SnhBSH-ÍBÍEI 1

Prêmios no
valor Cr$

30.000,00 «
10.000,00 .

500,00 .
500,00 .
500,00 o
500,00 o
500,00 .
500,00 «
500,00 ,
500,00 i
500,00 c

Copio
N.°

40..170
70.40f
00.406
10.406
20.406
30.406
40 406
50.406
60.406
80.406
90.406

Prêmios n«
valor Cr§

30.000,00
10.000,00

500,00
500,00
500,00
500,00 ;
soe.oc
500,00
500,00
500,00
500-0.

* ..;

Ou pão
N.°

406.170
70.408
00.406
IO.Í06
20.406
30 406
40.406
50.406
60.40S
80.406
90.406

. SERIE "B"
MENSALIDADE DE

CrS 20,00

Prêmios no
valor CrS

Cupao
N.°

50'.000,00 . o . .' 406.170
10.000,00 ..... 70.406

500.00 .:''..'..".'.'.',. 00.406
5CC00 ..... ' 10.406
500,00 . . „ . 20 406
50..C0 ..... 30.406
500,00 ..... 40.406
5CO,00 50.406
500,00 ..... 60.406
500,00 ..... 80.406
500,00 . o . . 90.406

360 Prêmios no valor de Cr$ 200,00 para as inversões do!, algarismos.
i  n —, x ^_ « ___ r4 — 0— 6.i  U —--4 — O •— b.

300 PRÊMIOS NO VALOR DE Cr? 100,00 para os tres algarismos finais : 406
na mesma ordem.
PRÊMIOS DE BONIFICAÇÃO SORTEADOS EM 17 DE MAIO DE 194*

D-L-C-iEi £¦___ 1 í\ A
Yalor Cr$ 30.000,00

" i <¦¦ -iiir_iii-niiw---r ii—i

902 — 269

SERIE "B,?
Yalor CrS 50.000,00

902 3- 269
OS PORTADORES DOS CUPAOS GRATUITOS COM OS NÚMEROS ACIMA

DEVERÃO PROCURAR A SEDE DA BRAZILEA
FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL — CARTA PATENTE, 14. .

RUA BUENOS AIRES. 168 - 3 ° e 4.° ANDARES
PEÇA INFORMAÇÕES — 43-3475

O. próximos sorteios miriU realizados em 17 e 28 de junho de 1944
Visto :—'Dr, ALBERTO CARLOS DE OLIVKIRA

Fiscal do Go%erno
•Káo pas_e a 30a men*a!idade aem o selo de quitação de junho
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CORRUXA TENTARÁ GALGAR O SEGUNDO DEGRAU
PARA A CONQUISTA DA TRÍPLICE-COROA

outras 
tanta* triunfou. Goe- Otlmo o mu apronto deante- 

£ 
* 

Ys\w.0^0

O FILHO DE HELIUM É O FAVORITO
DO G. P. 'CRUZEIRO DO SUL'

Embora sentida, a ausência
du urack El Paro nfto velo In-
fiuonolar na real finalidade do
Grande Prêmio "Cruzeiro do
„ul" qual seja a de propiciar
ao seu concorrente subir o se-
gundo defgráu para a conquista
do titulo de tríplice coroado.

A ausência do filho de Bos-
phore no Grande Prêmio "Ou-
tono" proporcionou ao seu éter-

, no rival Corruxa vencer essa
primeira prova da trlplice-co-
roa brasileira.1 Não foi fácil, porém, a vito-
ria, nessa prova, do filho de

: Helium, porquanto Ever Rea-
dy o obrigou a empre_ar-su a
fundo para derrotá-lo por me-
nos de um corpo.

Voltam agora, Corruxa e
Ever Reâdy, a preliar na gran-
de prova que serve de base ao
programa da reuniS.o desta tar-
de, no Hipodromo Brasileiro.

Conseguido o seu objetivo,
Corruxa terá dado o segundo
passo para obter a maior au-
réola quo poude conquistar um
cavalo nacional.

A tarefa, todavia, é árdua,
pois nao é so Ever Ready que
pôde obstá-la. Há uma pare-
lha que deve ser também con-
siderada como um dos pon-
tos altos da carreira. Referi-
mo-nos â junta Grllo-Gelaer.

Ambos sao potros de real
valor.

As nossas informações sobre
ob animais alistados na reu-
nião desta tarde são as se-
guintea:

O Betting Duplo
— Entre-O» — 9 — So-

frenailo
1 _ Cerruxn — 6 — Ever

Ready
4  'Monln — 6 — Nfl Adelu

1» CARREIRA

menda. KxercltoU.se ante-on-
tem no escuro, nao sendo pos.
nível marcar o tempo.

EVOE', 65 quilos — Boa a
Hua ultima exibição. Livre du
Geranio, de Vulcão e dt Arro-
j&do 6 o concorrente que »•
impõe.

BUTUI, 65 quilos — Já cor-
reu apreciavelmente há uma
semana, ao escoutar Rafles e
Carioca.

Não discutimos agora a sua
ehance, embora tenha t.raWa-
lhado mal, ante-ontem, regls-
tando 24" para oa 3 61* metros.

GLAUCO, 55 iuíIos — Ótimas
as ti-6s ultimas atuações. Bem
estimulado por uma tocada fir-
me, no final do prelio, poder!*
até ganhar.

\F01TA, 53 qulloB — A sua
atuagão há uma semana já fui
bem anri-cinvel. Mao. em car*
reira normal deverá ser exclui-
da por Batui que, então, a
dominou amplamente.

GODIVA, 53 quilos — se na-
da produziu de notável entre
aa suas companheiras de sexo,
multo menos produzirá entro
o elemento masculino.

BUBNOPOLIS, 55 quilos —
Vem de um reparador descanso
de quase cinco meses.. Volta a
correr apto a produzir boa
rttuaçSo, uma vez que cada dia
a turma fl«*-a mais fraca.

QUE LINDO! 66 quilos — Es-
treante. E' um filho de Ral-.
munido, e Delva. Está bem exer-
citado. Trabalhou ante-ontem
no escuro, não sendo possível
tomar o tempo.

BONINOTA, 53 quilos ainda
nao mostrou suas bondades. Sô
«iorriò um azar.

ARROJADO, 55 quilos — Era
depositário de intensas espe-
ranças dos seus responsáveis,
há uma semana, fracassando
entretanto, .Naturalmente es-
tranhou a turma. ¦

DIOGO, 65 quilos — Incríveis
as suas quatro atuações este
ano. Obteve três últimos e um
penúltimo lugares. N&o nos in-
cute entusiasmo a sua chance.

HERÓICO, 55 quilos — Cor-
reu pouco há uma semana.
Tem alguma chance, mas nao
muita. ,,

SALTARELA, 53 quilos —
Em seu ultimo compromisso
conquistou fácil vitoria. Aqui,
porém, a coisa ria mfais fino.

GASOGENIO, 55 quilos.* —
Quando, há uma semana, Bom-
báfdeio ganhou de Fumo, ele
perdeu para este ultimo
em cima da meta, por mela ca-
beçja.

A vitoria será decidida entre
ambos. 

'Exercitou-se ante-on-
tem, marcando 44" 8|5 para os
700 metros e 22" para os á60
finais,

VEGA, 53 quilos —- Nada a
recomenda. Nao deverá preton-
der grande coisa.

O Betting Simples
a  KiitrcdO»

I _— "Jornixu
4 — Muni"

reaparecer em nossas pistas
conquistou fácil triunfo, mas
em seu ultimo compromisso de-
cepcionou os seus "fans", en-
cerrando o lote. Sabe correr
multo mais. Bom o seu exerci-
cio de ante-ontem.

Fez uma partida de 600 me-
tros em 37".

RATAPLAN, 55 quilos — E*
adversário credenciado. Pode
até ganhar, sem surpreender.
Trabalhou bem ante-ontem.
Marcou 22" 3|5 para os 360 me-
tros.

| 7a CARREIRA |

FULGOR, 54 quilos — Em
face da sua carreira de estréia,
quando sõ perdeu para Frene-
tico, deve ser encarado como o
mais provável ganhador.

BATAN, 54 quilos — A sua
carreira do estréia foi modes-
ta, mas livre dos seus quatro
dominadores ê provável que te-
nha melhor atuação. Ganhou
em trabalho facilmente, anto-
ontem, de Itaiguará, marcando
37" 1)5 para os 600 metros e
32" para os 360 fInalo.

ELDORADO, 64 quilos — Cor-
reu duas vezes em nossas pis-
tas e tirou dois ultir"js liga-
res Entretanto trabalhou oti-
mamente ante-on tom, marca n-
do 3G" 215 para os (100 metros s
30" 4|5 para os 360 finais. Ex-
-cientes tempos.

ORFAO, 54 quilos — Estre.
ante. E* um-filho da. gunder-
làrd c; Tlnguasslba.

Está bem exercitado ü per-
nmnbucano.

FUNNY FACE, 54 quilos —
Ao estrear em nossas pistas nuo
passou nunca do ultimo Mas,
acontece «"« °s quatro advet
sârios que ó precederam' eram
mais categorizados e aqui ju
não estão. Regular o scü pri*
vado do ante-ontem. Percorreu
$60 metros fim 33"

) 2a CARREIRA |

PICA PAU, 55 quilos — Es
treante; E* um filho do tiuii-
derland e Ambrosiiia. Boa fi-
ll>-._â'o e com ótimo ¦ pri*|ia>*o.
Ganhou mesmo em trabalho
ante-ontem de Siiigi, fazendo
uma partida dt 600 motros um
37'* 1215.

PIRAPORA, 5S qulU>a — l-ior-
i-lvi is as suas quatro atuações
esto ano. Vem mesmo de Um
ultime lugar quo nao a cufsft*

| 3a CARREIRA J

FAfe, 54 quilos — Gostamos
da sua carreira de estréia. Me-
nos bobinha podo bem conquis-
tar o seu primeiro triunfo.

BOLA BRANCA, 54 quilos —
Ao estrear em nossas pistas
nâo paBsou do ultimo posto. A
amostra não foi nada boa. Não
gostamos do seu privado de
ante-ontem. Percorreu 600 em
37" 115.

FAROFA, 54 quilos — Aque-
le seu terceiro lugar para Fusa
e Frenético, ao estrar em nos-
sas pistas, diz bem da sua
chance nesta nova oportunlda-
de, embora tenha perdido teia-
mente em trabalho para Tim-
bu', que fez os 6U0 metros em
37" 3|5..

FINE CHAMPAGNE, 54 qul-
los — Estreante. E' unia filha
dc MorrlnhoB e Yêa. Em regra
Keral são bons perfomers os
filhos ôe Morrlnho. Está bem
exercitada, Com uma pai tida
de 500 metros em 31", ante-on-
tem. '

FOLIA, 54 quilos — Estrean-
te também, Descende de San-
tarem e-*Rirl. E' litn promissor
elemento dos nossos futuros
programas.

DITA, 54 quilos — Não foi
feia a sila estréia em nossas
pistas, pois conseguiu escoltar
M.áliíló e Kelvin. Livre deles,
nao 6 impossível mesmo ganhar.

ROCANORA, 64 quilos — Es-
treante. E' uma filha de Eagle
Rock e Caranova. E' bem jei-
tosa essa pernambucana.

BALANDRA, 54 quilos —
Também estreante. Descende
de Bucanero e Guess My Name.
Ainda cedo para ganhar. Mau
o seu trabalho de ante-ontem.
Percorreu 600 metros em 
37" 3|5.

J 5a CARREIRA |

EMPLUMADA, 53 quilos —-
Volta a ser apresentada luzin-
do em fôrma. Deve ser olha-
da oomo seria coo^or 'ente Tra-
balhou regularmente ante-on-
tom, percorrendo 600 metros
em 37" 3|5.

BIG DEN, 55 quilos — Regu-
lares apenas aa suas ultimas
exibições, Entretanto, temos a
presunção que vai dar agora o
que fazer. Trabalhou suave-
mente ante-ontem, marcando
30" para ós 600 metros.

FLICKA, 53 quilos — 12' cor-
redora esta egulnha. Não so-
frendo percalços no decurso da
cai reira, entrará colocada. Tra-
balhou bem ante-ontem, re-
glstamdo 22" 2l5 par auma par-
tida do 360 metros. ,

MEXICANO, 53 quilos — Me-
lhor que qualquer informação
fala aquele seu segundo lugar,
há uma semana, para Chul. E'
a candidata do retrospecto.
Bom o seu apronto de ante-on-
tom. Marcou 37" para os 600
metros.

ESTOURADA, 58 quilos — Re-
aparece em boas condições de
entrainement após prolongado
repouso.

Ótimo o seu privado de ante-
ontem. Fez uma partida de 3C0
metros ém 21" 3|5.

PUNARÉ', 55 quilos — E'
um r.adrão de. regularidade este
pernambucano, pois está sem-
pro, no final do prelio, entre os
ponteiros. Bem corrido, será
o ganhador.

Trabalhou ante-ontem. no es-
curo.

S1RIGJ. 56 quiloH — E tam-
bem Um exemplo do tvgMlari-
ilude e.sto nitro pernambucano.
Forma com Putiarâ uniu et ima
parelha, embora tenha perdi-
do em trabnlho para liou pau
que marou ÜJ" 2>b tara ,i«
SOO metros.

| 4a CARRÜ1RA |

FUMO, 55 quilos — Apôs uitf
período de longo descanso, re-
apareceu há uma semana cor.
rondo unia enormidade. Se re.
potlsse tal atuaçio, fatalmente
tserla o ganhador.

EMPRESA, 53 quilos — HA
quase ti'6s meses que não cor-
re, Volta a ser apresentada om
boa forma.

Prognósticos do DIÁRIO CARIQCJ-
.Fulgor — Batan — Órfão
Pica-páu — Evoé — Glauco
Folia — Fab — Farofa
Gasogenio ¦— Fumo — Arrojado
Punaré — Mexicana — Emplumada
Miami — Estadista —- Chui
Entredós —¦ Sofrenado — Air Bell
Corruxa — Ever Ready — Geiser
Monin — Rockmoy — Nã Adeia

I 6a CARREIRA |

CHUI, 5ô ijüllcs •-- Dnmi-i.jo
ptt&à?._o oOiiliuis! ai o seu níâls
(•'¦modo triunfo Como nula
como nunca, inositin aqui devo
ser olhado como sério contea-
dor.

Exercitou-se an'«-ontem sua-
voment,', marcando 41" para oa
7u6 metros.

ESTADISTA, 55 quilos —
Vem do um r-ipiralor .leseanso
de mui» de dois niestis. Vai
produzir uma destacada atua-
çâo.

EDUCADA, 63 quilos — Foi
muito boa a sua atuação no
Clássico "Nove de Maio". Aqui
deve ser olhada como séria con-
corrente.

MIAMI, 55 quilos — Aquele
seu penúltimo lugar no seu
derradeiro compromisso nfl.0
nos convenceu. Sabe correr
multo mais do que mostrou.
Rom o Meli ml, rido de ante-
ontem. Percorreu 800 motros
em 50".

SIMBÓLICO, 55 quilos — Vem
de duas atuações que nfio o
rofoiiieiida.in. Trabalhou sua
yémente ante-óhfèfri, fazendo
os (100 metros <'m 3S".

ESPADEM, 50 quilos — Ao

GIRASSOL, 48 quilos — Vem
melhorando, dia a dia, de pro-
dução. Leve como irá correr,
é capaz agora de surpreen-
der.

PRESUNTUOSO, 48 quilos —
Suas 

'intervenções nesta turma
foram sempre boas. Cada vez
baixa de peso e agora está
com o mínimo. Pôde ser o ga-
nhador.

ENTREDO'8, 53 quilos —
Estreante. E' um filho de
Stayer e Eu Tres. Está bem
exercitado. Ainda ante-ontem
ganhou por mais de cem metros
de Fru-Fru, marcando 48" pa-
ra 800 metros .Excelente tem-
po. '

MARCIAL, 48 quilos — Há
uma semana deu um ar do sua
graça ao secundar Serena. Se
ainda quiser, poderá até ga-
nhar.

AIR BELL, 58 quilos — Está
agora numa turma tao cama-
rada que forçoso é reconhecer

sua chance.
QUERIDITA, 48 quilos — Náo

nos agradou a sua ultima atua-
ç&o. Vai multo leve, entre-
tanto.

Náo gostamos, porém, do seu
privado de ante-ontem. Mar-
cou 38" para os 600 metros.

RELÂMPAGO, 40 quilos —.
Invariavelmente silo sempre
boas as suas atuações. Deve
chegar ainda no grupo da
frente.

Trabalhou bem ante-ontem,
marcou 37" para uma parti-
da de 600 metros.

METÓDICO, 58 quilos — Na-
da produziu ainda de- notável
na Gávea. Mas como baixou de
turma, pode ser que faça algu-
ma coisa. Ganhou cm trabalho
ante-ontem, por mais de cem
metros de Polux, marcando 63"
para os mil metros.

BACARÁ', 54 quilos — Mo-
destas as suas duas ultimas
atuações nesta turma. Não cre-
mos nele, embora tenha traba-
lhado bem, mareando 43" 4[5
para uma partida du 700 me-
tros.

SOFRENADO, 57 quilos —
Depois de conquistar dois bor
nitos triunfos nesta turma, to-
mou parte sem êxito no G. P-
"Prefeitura Municipal".. Volta
4 sua turma apto a brilhar no-
vãmente. Em seu trabalho de
arite-ontem, percorreu 7Ü0 me-
tros õtn 44" 415

POLUX, 57 quilos — Quem
te viu e quem to vê, Ò.h'j 1'Olux'
Está numa turma 15o câmara-
da que agora cresceram mais
as suas possibilidades. Entre-
tanto perdeu em trabalho ante-
ontem feiamente para Metodi-
co, que marcou 03" pava os mil
metros.

INTEGRO, 57 quilos — Aca-
ba de obter bonito triunfo na
turma imediata. Aqui é mais
difícil, mas nao impassível.

:HARÜ, i1 quilos — FlS-l.-ap-
sou noutro dia, bem amparado
nas apostas. Vai tentar a re-
habilitação, pois trabalhou bem,
registando .36" 4';6 para os 600
metros.

MOTINERO, 4? quilos — S.lo
sempre bons suas ituações.
Qualquer dia estará vau liando.
Em seu trabalho de' an.te-o.ii-
tem, registou 37' para uma
partida do 600 metros.

B. [ M., 51 quilos
í mais aquele 13. T. 
de uni ultimo lugar quo nflo a
recomenda. Trabalhou mal
ante-ontem, registando
rira os 600 metros.

outras tantas triunfou. Gos
tamos deste, potro. Cuidado
com ele! Trabalhou ao lado de
Grilo, peroorrendo 500 metros
em 50" 2|5. Chegaram Juntos.

GRILO, 55 quilos — A sua
tela atuação no Clássico "Hen-
vlque Possolo" nao deve ser le-
vada em conta, pois é evidente
que sabe correr muito mais.
Fôrma com Geiser uma ótima
parelha, com o qual trabalhou
ante-ontem, chegando junto a

M ABEL, 53 quilos — E' a
melhor potranca do três anos.
Acaba mesmo de se Impor a
nov« contemporâneas suas.

Entre o elemento masculino
deve correr menos. Em traba-
dho ante-ontem marcou 63" pa-
ra os mil metros e 22" para os
360 filiais. t

TOULON, 55 quilos — Depois
do seu fracasso no G. P. "Ou^
tono", veio a escoltar, há duas
semanas, Dakota e Reluclen-
te. Volta á sua turma em con-
dições de brilhar. .

EXIGENTE, 55 quilos — Re-
gula com Cáimflo, mas é Infe-
rlor á maioria dos seus adver-
sarlos. Chance reduzida.

EVER READY, 55 quilos —
Com a ausência de El Faro,
passou a ser o maior inimigo
de Corruxa, para o qual pei-
deu o G. P- "Outono", por me-
nos de um corpo.

E' ainda o maior impecllho
para o filho de Helium na con-
qtista da tríplice coroa. Tra-
balhou ante-ontem, fazendo oa
mil metros em 62" 2|5 ganhan-
do facilmente de Escudo e Es-
trondo.

ESTRONDO, 55 quilos — Em
seu ultimo compromisso levan-
tou o Clássico "Henrique Pos-
solo". Será o melhor faixa
para o Ever Ready.

ESCUDO, 55 quilos — Acaba
de empregar-se a fundo para
derrotar Caimão. Se Estrondo
correr 6le ficará nas cocheiras.

Otlmo o seu apronto de ante
ontom. Fez uma partida de SOO
motros em 49".

LATENTE, 57 quilos — DO-
pois do seu fracasso, no G. F<
"Major Suckow, reaparece nu»
ma turma bem camarada.

Deve melhorar de perfor-
mance. ., _;

NÃ A^ELA, 62 quilos — E
de corrida esta égua. Ligeira
como um ralo, se conseguisse
liderar a carreira a seu moüo,
poderia ganhar.

LUXEMBURGO, 58 quilos ~-
Reaparece este ano em o°aa
condições de entrainement.

MONTARIAS PROVÁVEIS

1» pareô — 1 200 metrus —
A's 12.40 horas 
Cr? 20.000,00.

1—1 Fulgor, A. Rosa • •• \\
2—? Batan, .T. Canales .... |*
3—3 Eldorado, R. Freitas. 51

(4 Orfáo, P. Simões. . 54

(5 Funny Face, J. Mesq. 54

2° pareô — 1 200 metros —
A's 13,10 horas ••
CrS | ú.lMMUJl).

Ks.
(1 Pica-páu, D. Ferreira. 55

(2-Pirapora, S Batista
(3 Evoé, R Freitas ..

2!
(4 Butui, A. Barbosa ..
(5 Glauco, J. Canales .
6 Afoita, I. Souza ..
(7 Godiva, V. Lima . .
(8 Büenopolls, J. Martins 55
]9 Que Lindo, L. Rigoni. 55
('• Boninota, 

"O, 
Macedo .. 5o

53
55

55
55
53
55

0° CARREIRA \

ROCKMOV, 50 quilos — Do-
mingo passado liderou a car-
reira largo tempo, perdendo no
final para Cavalgade e Cata-
flor, livre dos quais deve ga-
nhar. Trabalhou suavemente
ante-ontem, fazendo os 800 mo-
tros em 51".

RELUCIENTE, 52 quilos —
Correu pouco no G. P. "Pre-
feitura Municipal". Aqui deve-
rá produzir multo mais.

TAM TAM, 52 quilos — Nilo
nos agradou a sua atuação há
uma semana. Chance reduzi-
da.

MONIN, 57 quilos — Acaba
ifle ganhar de adversários de
igual categoria, com menos um
quilo. Se n3o ganhar nova-
mente, entrará placé.

3o pareô — 1200 metros —
A's 13 40 horas — 
CrS 20 000.00-

TCs.
(1 Fab, V. Lima  54

(2 B. Branca, O. Ullôa .. 54
(3 Farofa, H. Soares .. 54

2 1
(4 F. Champagne, N|c. .. 54
(5 Folia, J. Mesquita 54

Sl
(6 Dita, S. Batista . ... 54
(7 Rocanora, L. Mesz; .. 54

(S Balandra, J. E. Ullôa. 54

4° pareô — 1.600 metros —
A's 14.10 horas 
Cr$ 15.000,00.

(1 Fumo, D. Ferreira ..
1 I -

(2 Empresa, A. Araújo
(3 Arrojado, P. Simões
1,
(4 DIogo, L. Mesz. ..
(5 l-Ieroico, V. Lima .

3!
(fi Saltarela, J. Maia ...
(7 Gasogonlo, O Ullôa ..
'
(8 Véga, J. ,Mnrtins ...

6« i. . '. i troB

Kfi.
. 65

. 53
. 55

1—1 Emplumada, O. Rosa. 53
(2 Big Den, J. Mesquita 55

(3 Flicka, J. Canales .'. 53
(4 Mexicana, O. UPOa . o»

1
(5 Estourada, R. Freitas 55
(6 Punaré, D. Ferreira .. 5o

' -~
(" Slrigi, S. T. Cam...- 5o
flo , - , :'UK. —

A's 15.15 horas — ........
Cr? 15.000,00.

Ks.
1—1 Chul, L. Meszaros... 55

(2 Estadista, O. Relchel 6o
1'

(8 Educada, D. Ferreira 5o-
(4 Miami, O. Fernandes. 5o

I
(5 Simbólico, A. Barbosa 55
(6 Espadlm, O. Rosa ... 55

(6 Rátaplan, S, Canales. 55
-.„ ,,:••• -.,, t ROO metros —

A Vi tn r.n b irun —•
Cr$ 12.000,0 — Betting.

Ks.
(1 Girassol, S. Batista .. 48

.' |" Presuntuoso, O. Mac. jb
(2 Entredós. O Ullôa . a-
(3 Marcial, J. Portilho . 4S
(4 Air Bell, J. .Pacheco. 5b

(B Qúeridita, A. Brito.. 4S
(G Relâmpago, O. Rosa 4J
(7 Metódico, R- Freitas 58
(S Bacará, J. Santos .. 5-1

3 I---7
(9 Sofrenado, A. Gut. .. 5í
(10 Polux, O- Coutinho.. 57
(II integro, H Soares .. 52
(12 Charo, R. Silva .... 51

4
(13 Motinero, S. T. Cam... 5S
(" B. I. M., C. Pereira 51

8U pareô — Grande fifinio
"Cm;:i-lro Cio sul» — (2a prova
da tríplice coroa) — 2 400 me-
tros — A's 16 25 horas ¦— ....
Crí 100.000.00 — BettlnK

K6.
(1 Corruxa, R. Freitas . 55

II
(" Caimao, L. Benitez . 5o
(2 Geiser, O. Ullôa ... 55

(". Grilo, P. Simões .. .. 55
(3 Mabel; ,T. Ullôa .. 53

3 !4 Toulon, A. Rosa .. .. 55
(5 Exigente, 3 Mesq. .. 5o
(6 Ever Ready, L. Gonz. 55

41" Estrondo. O. Rosa ... 55
("Escudo, N|c 55
9° pare • — 1 60o metr.ib —

A's 17-00 horas 
Cr% 15.000.00 — Bet-iivg —. Han-
dicap.

Ks.
1—1 Rociemoy, S. Batista. 50

(2 Reluclente, G. Costa. 52
I
(3 Tam Tam, A. Rosa .. 52
(4 Monin, O. Ullôa ... 57

I
(5 Latente, A. Araújo .. 57
(6 Na Adela, P. Simões . 52

I
(" Luxemburgo, J. Can. 55

55
55
ttn
55

53

Não
Vem

3|ll

Floreira Conquistou o Seu Primeiro
Triunfo no Hipodromo Brasileiro

_. » . _« -r i.. ni.i. -i

0
Mais um legitimo exiio acabai Juruaía, 52 quilos, L Bi

de conquistar o Joc'<ey .Uub goni
Brasileiro, com a sua aliatina Ganho pnr dois cortos; do a°
de ontem, no Hipodr. imu Bra- ao 8o," tres corpos.
sileiro. Rateios: CrS 11.30 em Io: rtu-

Bom publico compareceu ao pia (23), Ci'$ 27,d0; òlH.CÒn: Fio-
'indo recanto da Gávea, reinaivlo reira. OS 10,20; Ne-íiM

| 8a CARREIRA |

CORRUXA, 55 quilos —• Em
seu ultimo uomproinlsso levMii-
tou o G. P. "Outono", dorro-
tando a áüràa penas Ever ReaV
dy. O seu estado é impecável;
Custarão a ganhar dele. Der-
rotou facilmente em trabalho
Caimão, marcando 50" 3'5 para
os 600 metros.

CAIMAO, 55 quilos — IV um
bom (SÓtrò, correndo niuito na
'•.'.rama. Será um valioso auxi-
lio t.ara Corruxa a sua presen-
<;a nesta provli. Perdeu ein tra-
balho 'para o seu companheiro
Corruxa.

GEISER, 55 quilos — Cor-
reu esto ano três vezes e em

grande entusiasmo ein .-.orno ás
sete lirovtiá disputadas e o mo-
vimento «criil -ias apo-las "tui-
giu á uma soma compensado-
ra.

A vesperal foi iniciada com a
dis*i"fa do uutn 'Hmi»1ntoV,ia re-
servada aos animtiis nacionais dc
dois anos.

Essa carreira deu ocarião a
nue a potranca Florrira cm-
nuistasse n sua primeiro vlo-
ria tio Hioorii-omo ní-a«ilò'i'0:

Embora a filha de Llrrerim¦nr.viiRP mal o nieí-mo ti-rpcras-
se denOis do nulo, '-ori-cndo
scirmre em ultimo, itropeVui
com ni"ilo vi^or 'oi toda i n.-tn,
âçfibtirt/.ri nor e;n*i'i'ir rriCilmçri-'
te, deVxaridp a Nercra cm s<
gundo, a diis corpos

CrS 10,70.
Tòt.iil dns npostas: — . . . .

CrS 9fi 040.00.
Criador: — Lincu de Pauhi

MPCíriridò. «
Tratador: — Ernani Preitr.s.

RATEIOS EVENTUAIS
CrS

1—1 Trtaga ..
2—2 N.eRM ..

(.1 Floreira
8 I

(4 Alvi-ncgro
(5 Fala ....

4 I
Jurunia

627
«37

23'!»

382
322

TI HO'2 20
14,30

87,10
103,+G

(fi 7'S 438 20

Total

! 1» GARRETUa

M'- 
Animais nifion.its lc 2
anos, sem vitorin no país

— Pesos da tabela — 1.2'K) iw-
tl.os — prpmios. CrS i0 300 00.
Cri 4.000.00 e Cr$ 2 OnüOO:
Fl.ntlKUU. feminino; 

'casta-

rbn. 2 anos. São Píu U,
Cbirguini e pürobl; do tr.**,-rr.••<•-.-> RduTrrtn de P'11-
Ia MneTiÉÍdi), 52 q-nU-*.
Ohvo Rosh  J*

Netrá, 52 quilos, O Rei-
chel  2"

FnN. 52 qn^ns, J. MesÕtiPa 3"
Alvhic^-ro, 51 quilos, .T.
Morgado  0

Ir"""i. 52 quilor,, A R.ir-
bosa  0

12
13
M
23"4
31
? i
44

41 «3

206
6fi5

12-1?
176

6^

Total

Ct!3
KVWO
'•Vi/iO

50\7('
27.no

W) 10
27 40

•5C RO
2'? 1.577,90

4341

turno e Globora, do sr.
Osvaldo Aranha 56 qtRios,
Osvaldo Ullôa  1"

Siringe, 48146 auilos J.
Maia, ap  2":

MermO-i 50148 quilos, V. Li-
ma, ap S°

Acetona. 55 quilos. C. Hri-
to  . 0

Angaf, 48 quilos, A. Bri-
to  0

Astrncan, 48 quilos. O.
Rosa  0
Ganho por dois corpos; do 2o

ao 3", um corpo.
Rateios: Cl'$ IbVO. em 1": du-

pia (24\ CrS 26.00: nlacd-s: El-
mo, CrS 12,10; Siringe, „ „ „ „
CrS 20,20

Tenioo: 103" 4! 5. ' ''
Totpl irlns -."Ostas: — . . . .

CrS 115.030.00
Criador: A. ,T. Peixoto de

Caslro.
Tratador: Levi Ferreira.

RATEIOS fiVENTÜMS
C ¦$

1—1 Acelona .. 1281 37^40
2—2 Elmo .. .. 2859 líi.70

(3 Angal .... 339 141,30
3 I

(4 Aslracan .. 214 223 90
(5 Mermoz .. 45F, 105.30

i !
(6 Siringe .. 842 56,90

r/R
I 2" CARREIRA i

Animais hncioriPis de 5
anis è mais Màrlo oi.e

não tenham ganho mais de .
Cr? 70 000.00 em prcmtos dc
1o lugar no onts — Pesos es-
péciais — 1 GflO metros •— Pre-
mios: Cr? 12 000.00, Cr? 2.400.00
e Cr$ 1.200.00:
El.MO, tnrifiOuHho, a.\-\7&o,

5 anos, São Paulo. I'i.ei-

Total ..

12 ..
13 ..

..
23 ..
24 ..
33 .,
34 .,
44 ..

5990

1402
245

694
547

1491
10

218
218

Cx$
27,60

158.50
555,90
71.00
26,00

°71.00
178.30
178,30

Total ..
(Com-lii.e

4855
¦ O11 ung-.)

ém
»

ma

m

Os Melhores Attimuis da Reunião úe M®|e
¦ W II

|« ii>mii

Z° orémlfi

;•» urenil"

*n ur«"-rntr>

S» nr«mlo

a» oremlo

í» orernto

S" pramlo

AitlninlH di- Miflliiir
tiliiin-:!» <>:•> nKliniiN

rtMinlii«'«-

Him.<uik-iiiImvvIm iiclin»
mino urliroim

l'i'lo* «nua MiímiiMMirs
(««'liuinlii n oKinilmliTi >

Fulgor
Butan

iCldorado

Evof.
Bueiiopolis

Glauco
Fab

Ifarola
Dita

Fumo
Gasoííenio

Heróico

9» jreoilo

Mexicana
Emplumada

punarÊ

Chul
Educada

Mlaml
Marcial
Girassol

Presuntuoso

-'UtltiJ! l''acc
OrtAo

Eldorado

elea-pâu
Glauco

uueiiopolla

Ébílá
Rocanora

Fine Chanipasrile

GasoKenlo
Empresa

Díoko

Enipluniuila
Estourad_
Bls-Pén

Orrao
Hlíl lí-ad.o
Euliior

Corruna
Ever Reafly

Geiser
Monln

ÍJ5 Adel»
Rockmo*»*

Estadista
Espadlm
Sltnbollçw

Entredós
Metoíicc
B. t- M.

Geiser
Grile

Bver Reary

Rockmoy
Monln

Tam Tam

Glauco
Picu-1'Su

Evnf

Dlt-i
Kóllii

Pnrofii

A ri-niadò
Gasofíeiiio

VeiAa

Mexicana
i-Jil-liU

Estoüraün

l'---:i!Ulln>
Miami

Eiuuiada

Motinero
u. i. .\:.
Oirassoi

Ever Ready
Estrondo
Corruxs

Relueients
N_ Adela

Luxemburcro

PclOM HflI.V l<l.|llf<«
(Scuiiiiilii ;i e.MlullHlii-»)

Eldorado
l^uniiy Pado

Orfào

flcá-Pái)
Evoe
Hutul

Uultt Branca
Iflnc Champaiíiie

Polia
ijasoRcnl"

[fal-OlCQ
Arrojado

Mexicana
EtnpíUmndu

Piíriarê

Espadlm
Educada

Slmbollcy

Entredfta
Air Bel)
Metódico

Geiser
Estrondo
Exigente

Devem correr tifin

FulKor

JMca-PíUi
i ilailcu

polia
Pab

1'" li nt o
„\ rruiado

punaró
Sirlmt

Mlaml

• Ürassoi
presuntuoi

Ever Read-y
Crilo

Monln
Nfi Adel„
Relucienta

Rockmoy
NS Adela

«Simi nlmi»

Fuliior

Ploa-Pftú 
'

Folia

Fumo

punaré

Miami

Entredús

ileeomrndnvels
¦tel» nlst.-i

FlllKOl*
Batan

Glauco
Evoe

Fab.
Farofa

Gasoeenlo
Fumo

Emolumaita
Piiharè

i.'l..i;l
Mian,;

Corruxa

Monln

M^arcial
Motinero

Corruxa.

Roíkmov
Monin

CONCLUSÃO

Fulgror
Eldorad'.

Orfio

Pica-Pá\
Glauco
Evoô

.Folia
Fab
Dita

Gasogenio
Fumo

Arrojado

Mexicana.
1Smi>luinada

Punaré

Miami
Bspâdln»

Chui

Enfréhôa
Marcial
Girassol

Corruxa
Ever Reaajr

Geiser

Monin
R<:i-kmoy
Xã A.leia
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Floreira Conquistou o Seu Primeiro
Triunfo no Hipodromo Brasileiro
(Conclusão da 8* pas-) sobrecarga e descarga — 1.500

metros — Prêmios:

31/
Io

,to

Cr$ 12.000,00, Or$ 2.400,00
3* CARREIRA Cr$ 1.200,00:

EXU', masculino, alazão,
5 anos, São Paulo, Taci-
turno e Diableja, do sr.
Olindo Scmeraro, 58)56
quilos, José Costa Por.-
tilho, aprendiz

Condoreira, 52 quilos, A.
Rosa

Orçamento, 58 quilos, S.
Batista  3"

Mimiano, 50|52 quilos, G.
Costa 0

Carajá, 50|48 quilos, S. T.
Camara, ap  0

1» Urânio, 54 qulos, L. Mesz?.-
ros  0
1'agel, 54|52 quilos, V.
Lima, ap  0

30 Amora, 56 quiloB, J. ¥es-
quita  0

ex-Cabinda, 56

7» CARREIRA

Animais nacionais de fi
anos c mais idade tue cão

tenham ganho mais de ... •
Cr$ 50.000,00 de prêmios em 1o
lugar no país — Pesos espe-
ciais — t.500 metros -- Pre-
mios: Cr$ 10.000,00, Cri 2.000,00
e Cr$ 1.000,00:
GURJAU', masculino, zal-

no, 6 anos, Pernambuco,
Soneto e Escolha, do S'\
C. H. F. Marques des
Reis, 49147 quilos, Júlio
Maia. aprendiz

Bauá, 48|46 quilos, S. T. a,7'-""«i" kíiko
Camara, ap  2° Aragel, 54|o2

Dulcina, 48 quilos, R. S.l-
va

Ojos Negros, 50 quilos, ,1. vra™prità"
Mesquita.,. ,. ...... 0 «ano»

1°

0

Cabuassu', 48 quilos, O. Ser-

OvilioV 51*149' quilos, 
"v."Li-

ma, ap  0
Ciclone, 48 quilos, L. Souza 0
Kemal, 53|52 quilos, A.
Barbosa  0
Não correu: Aquiles.
Ganho por dois corpos: do 2o

ao 3o, dois corpos.
Rateios: Cr$ 32,90, em 1»;

dupla (24), Cr$ 51,20; placés:
Gurjau', Cr$ 16,30; Bauá . . «
Cr$ 18,20; Dulcina, Cr $17,50.

Tempo: 98" 1|5.
Total das apostasí — . . »

Cr$, 141.900,00.
Criador: F. J. Lundgren.
Tratador: Arnaldo Marques.

RATEIOS EVENTUAIS
Cr$

íl Ojos Negros 1627 -<-•

(2 Aquiles n|e
(3 Gurjau' .

quilos, A. Araújo  O
Nao correu: Checher.
Ganho por dois corpos; do

2o ao 3o, tres corpos.
Rateios: Cr$ 55,40 em Io; du-

pia (34), Cr$ 63,20; placés:
Exu' Cr$ 16,30; Condoreira, a .
CrS 13,50; Orçamento, Cr$ 17,50.

Tempo: 97" 4|5.
Total das apostas: — . . . .

CrS 185.610,00.
Cliador: A. J. Peixoto de Cas-

<xo.
Tratador: — João Atthmesi.

RATEIOS EVENTUAIS

(4 Kemal ..
(5 Ovilio ..

8 I.
(6 Cabuassu'
(7 Ciclone ..

í |8 Dulcina
('9 Bauá

1749

429

. «5>
0 O*

> ei»

Total «» <W

12
13
14,'11
23
24
33
34
44

«• aro mm... *.'•>»

*> o'ç «¦• tfP

aja a# o* •;•
(re <>o tt» *#

íp ío oe &»

o> o» •» •»
oo 00 <r.P «.,

K» 0$ «=» <f»

Tota!

396
208
809
994

72ÕÍ

1401
744
665
309
947
937
149
583
273

5593

O*
34,20
64,40
73,20

155,20
50 60
51,20

321,60
82,30

175,70

(1 Orçamento .. 2791
1 I

(2 Carajá „• «* 1050
(3 Aragel A 966

2!
(4 Urânio „ 752
(5 Exu' « mm 1454

8 |6 Amora .. .. 637
(7 Minuano .. 424
(8 Checker n|c

4 |9 Condoreira 1569
(lOManoelita .. 427

Total „, „. 10070
• • •« 90 orp 4J..O
am va oe at* 10 O *.

1563
736
330

1074
573
485
932
198

Jr$
28,80

76,70
83,60

107,10
55,40

126,40
190,00

51,80
188,60

11
12
13
14
22
23
24
33
34
44

O.» «'D «¦'» o.p

M> W» •-» V*

V9 9* Q* V9

»t •#
• • mna o*

Total .„ M 7865

143.00
55,40
37,60
80,00

178,50
54,80

102,80
121,40
63,20

297,50

' v

Animais estrangeiros -
irtfl Pesos especiais — 1.400
metros — Prêmios: . . .
Cr$ 12.000,00 Cr$ 2.400,00 e .
Cr$ 1.200,00:
LAMENTO, masculino, zai-

no, 6 anos, Argentina,
Lord Membley e Legende,
do stud Rio Dourado, 48
quilos, Olivio Macedo ....

Partout, 55 quilos, O. Ullqa 2o
Scrranilo, 49|48 quilos, J.

Portilho, ap.  3o
Melancólica, 51|48 quilos, I.

Agnar, ap  0
Princess, 52 quilos, R.
Freitas  0

Carbou', 50|48 quilos, S. T.
Camara, ;ip

Milongon, 58 quilos, H. Soa-
res v

Pertinaz, 58 quilos, A...
Gutierrez  0

La Marne, 48|45 quilos, J.
Araújo  0

Rival, 48146 quilos, J. Maia,
ap  0

Royal City, 53|52 quilos, J.
Martins  0

Day, 58 quilos, L. Mesza-
ros  .. 0
Ganho por uma cabeça; do

2o ao 3o, um corno.
Rateios: Crs 75,60 em Io;

dupla (14), Cr$ 72,10; placés:
Lamento, Cr$ 21,00; Partout,
CrS 12,20; Sèrranilo, Cr$ 39,20.

Tempo: 90" 1|5.
Total das apostas: — ....

Cr$ 304.850,00.
Importador: — Atílio Inile-

gui.
Tratador: — Juvenal Louren-

ço.
Total geral das apostas: — .

Cr$ 1.237.500,00.
Total geral dos oonoursos: —

Cri? 328.075,00.
Pista de areia: leve.

RATEIOS EVENTUAIS
(1 Milongon .. 49S 254,80
|2 Lamento .. 1671
(A Rival .... 205
(4 Pertinaz .. 856

15 Royal City 2145
(6 Carbon .... 806
(7 Day  2214
|8 Melancólica . 1224
(9 Serranillo
(10 Partout

(11 Princess-La
Mame ..' .. 494

Serviço do Trafego
EXCESSO DE VELOCIDADE

ônibus 624.
ESTAOIONAR EM LOCAL

NÃO PERMITIDO: — 0.1646 —
P. 3075 — 4235 — 6176 — 7299

7771 — 8055 — 14821 — 21076
34935 — 35992.

DESOBEDIÊNCIA AO SI-
NAL: — C. 336 — 3427 — 8105

11 284 — ônibus 224 — 809
812 — 947 — C. R. J. — O.

20214 — P.3306 — 5178 — 6820
7301 — 7322 — 8202 — 10773
11877 — 13697 — 13980 —

15206 — 15550 — 16556 — 16979
18573 — 22177 — 22255 —

23577 — 27245 — 29518 — 29558
30986 — 32717 — 36636 —

36673 — 36725 — 29638.
CONTRA MÃO: — Bic. 213

ônibus 750 — P. 14054.
CONTRA MAO DE DIRE-

çao-  C. 682 — ônibus 654
P. 827 — 1463 — 1579 —

3145 _ 4896 — 16726 — 17232
_ 19Q14 _ 29476.

ABANDONADO: — C. 2195
P. 24286.

EJCESSO DE FUMAÇA: —
ônibus 562.

FALTA DE TRANSFEREN-
CIA DE LOCAL: — C. 8652 —
11131 — 11132 — 11456 — P.
22330 — 28300.

FILA DUPLA: — ônibus 421
776. '

NAO APRESENTAR A LI-
CENÇA: — Bic. 11544.

FALTA DE FREIOS: — oni-
bus 144 — 175 — 246 — 463

860 — 735.
NAO APRESENTAR A CAR-

TEIRA: — P. 13125.
RECUSAR PASSAGETROS:

 p 10733.
NÁO FAZER O SINAL RE-

GULAMENTAR: — Carga 8206
11253 — 13607.

DIVERSAS INFRAÇÕES: —
C. 3370 — 12394 — Bic. 4703 —

ônibus 224 — 731 — 802 — 913
P. 221 — 5795 — 14398 —

17126 — 24788 — 26374 — 28061
29723 — 36736.

EXAME DE MOTORNEIROS
Chamada de motomeiros -.a

Cia. Carris, ás 8,15 horas do
dia 5 do corrente —Ari de Al-
buquerque — Maneol Alves da
SUva — Alcino Álvaro de Melo

Claudionor José do Bonfim
Luiz Monteiro — Walfredo

Jugma da Cruz — Amaro Al-
ves dc Carvalho — José Can-
dido — José Freitas da Fonr
seca — João Lage de Mendonça

Manoel Sebastião Resende —
Altamiro Cândido da Silva.

SUBSTITUIÇÃO DE CAR-
TEIRA

Henrique Benjamin Cordeiro
de Melo — Abel de Faria — Ita-
lo Augusto — Álvaro Rodrigues
de Oliveira — Avelino Abrunho-
sa — Titolivio Manoel Mendes

Antônio Duarte de Aguiar —
David Lopes Bartolo .' 

DIÁRIO CABlOOa; u — 6 — 44)

cumen.a o seu encanto

easua,be\eza.r.

m

o

ÜK6»

Fragrância deliciosa que cativa e alvai... Aroma suave que lembra
todas as flores. O perfume FLOR DE MAÇÃ, fresco e delicado,
evoca a alvorada de um dia de primavera. Envolta numa aura d«
FLOR DE MAÇÃ a senhora será ainda mais feminina e mais adorável,

Água de Colônia FLOR DE MAÇS Cr. $50,00 e 85,00

Talco FLOR DE MAÇÃ Cr. $45,00
Pó de Arroz FLOR DE MAÇÃ Cr$ 25,00

No Salão Helena Rubinstein, o tratamento HORA DE BELEZA com-

pletará sua sedução, dando à sua cútis a frescura e a maciez da juven-
tude. Todas as possibilidades latentes de sua beleza serão despertadas,
sua personalidade aparecerá sob um encanto até agora não conhecido,

ÍCHiARLESJOYER'
VI ü

ul

fè&?OL
«ALÃO NO RIO: ED. BRASÍLIA - AV. RIO BRANCO 311, TEL. 42-1442

e Disse..;:
{•igiooeets Deveu»»
WfiOfftl EBTSp &IBD0
eKess~.it1 *

519
5170

75,60
610,50
147,60

58,90
156,60

57,00
103,20
243,50
24,40

265,00

— «.¦¦« Si1 * -L
ee sís«Io"ôbic«'ioo*8 bohes »s!J

4» CARREIRA

í 6* CARREIRA f v

Animais nacionais de 4
anos, sem mais de tres vi-
torias no pais — Pesos da

tabela, com descarga — 1.600
metros — Prêmios:
Cr$ 15.000,00, Cr$ 3.000,00 e . .
Cr$ 1.500,00.

Animais nacionais de 5
anos e mais idede que

não tenham ganho mais de . v,rí> i.ow.w.
Cr$ 90.000,00 em prêmios de MORONGO, masculino, cas-
Io lugar no pais — Pesos es- tanho, 4 anos, Pernambu-
peciais — 1.400 metros — Pre- c0( Jacques Emile Ban-
mios: CrS 15.000,00, Cre 8.000,00 che e paraboca, do sr
e Cr$ 1.500,00: " 

"'""

11
12
13
14
22
23
24
33
34
4.4

Total ., *. 1580O

13791

259
1105

770
1418

800
1678
2604

892
2673

589

Cr$
394,90

92,50
132,80
72,10

127,80
60,90
39,20

112,40
38,20

173,60

| 0 Cincoentenario de
Rio Preto

RIBEIRÃO PRETO, 3 (D. O)
— Transcorrerá no dia 19 de
julho próximo o cincoentenario
da fundação do municipio de
Rio Preto.

Sob a denominação de Sao
José do Rio Pardo foi aquele
municipio fundado em 19 de
julho de 1894, tendo passado
por fases de grandes progres-
sos, graças ao esforço dos seus
filhos. ¦ _

Grandes festividades terão
lugar em comemoração á, ex-
pressiva efeméride..

0 Medico Não Foi Con-
! templado No Testa-

mento
Ha tempos, pela juslica lo-

cal, o dr. .Fernando Caluzans.
medico, propôs uma ayão para
cobrança de honorários, no va-
lor de CrS 50.000,00, por ser-
viços que teria prestado ao
finado Jerónimò Francisco Coc-
lho. Em resumo, alegou o au-
tor ter tratado do falecido des-
de 1928 até 1942. Como o ex-
tinto lhe houvesse declarado
que o contemplaria no seu tes-
tamento, o autor passou a não
cobrar honorários por seus ser-
viços, mas aconteceu que o tes-
tamento, cuja copia o finado
lhe havia entregue, não foi le-
galizado e depois de sua morte
apareceu o testamento ante-
rior onde o autor nada tinha.
O juiz Julgou procediente a
ação, para condenar os réus
ao pagamento de trinta e cm-
co mil cruzeiros.

A Quinta Gamara de Apela-
ção do Tribunal confirmou a
sentença apelada, o os rcus in-
terpuzeram recurso extraordi-
nario para o Supremo Tribu-
nal, que lhes foi negado. Daí
agravo do despacho do presi-
dente local, que em sessão de
ontem do Supremo Tribunal
Federal lhe negou provimen-
to.

0 Monumento Rodovia-

rio Nacional Vai Rece-

ber Iluminação
O Departamento Nacional de

Estradas de Rodagem acaba dc
solicitar autorização para ilu-
minar o Monumento Rodovia-
rio Nacional, até então apagado
para atender as exigências dos
exercicios de 'Rlack-out, 

que
ha algum tempo se vêm rea-
lizando no território nacional.

Tratando-se de uma belissl-
ma obra construída na prin-
eipal rodovia do País, sua ilu-
minação vem ao encontro das
exigências artísticas do Mo-
numento.

Alem disto, constitue o Mo-
numento Rodoviário Nacional,
devidamente iluminado, uma
orientação da rota para as via-
gens aéreas noturnas entre as
duas maiores capitais do País.

Aberto o Voluntariado
Na Policia Militar

Aeha.se aberto, na Policia
Militar do Distrito Federal, o
voluntariado, ao qual poderão
se candidatar os cidadãos dc
17 a 25 anos.

Todas ás informações rclati-
vas, serão prestadas das 9 ás
17 horas, na 4." Seção do Es-
tado Maior da referida Cor-
poração, no Quartel General á
rua Evaristo da Veiga n. 78.

H&

Dr. Emygdio F.
Simões

Da Assistência Medico Ci-
rurgica d o Is Empregados!

Municipais
CLINICA GERAL —

VIAS URINARIAS
Cons. Gen. Caldwell, 310-A
Tel. 23 0222 — das 17 ás 19

1»

CUPIDON, masculino, cas-
tanho, 5 anos, Sãjo Pau-
lo, El Malon e Oceanydç,
do stud Cruzeiro do Sul,
53 enill°s, Armando Ro-
sa • • • • • •

Tupan, 54152 quilos, A.
Barboza, ap. .... •• •• *

Diagoras, 53 quilos, 13.
Ferreira •¦ •; .'•• 3

Palinodia, 51 quilos, J. Mes-

Peão, 51*quilos. Ò. Uloa .. 0
Montálvan, 48146 quilos. V.

Lima, ap •• _„
Ganho por um corpo: do l

aó 3*. um corpo.
Rateios: CrS 33,60 em 1°: du-

pia (121 CrS 101 .RO- nlaces:
Cupidon, Cr$ 23,30; Tupã . . •
CrS 21,90.

Tempo: 90" 1|3.
Total das apnstas: —¦ . • •

Cr? 165.780.00
Criador: — Lin eu de Payia

Machado.
Tratador: Cláudio Rosa.

RATEIOS EVENTIKTS

1_1 Cupidon
2—2 Tupã

0

C. Antilio Filho, 56 qui- «^
los, Artur Arauio .. .. " 38ss=

Colon, 56 quilos, C. Brito 2o f>
Mossoroipa, 54 quilos, O.
Ullôa  ..

Lufa, 64 quilos, P. Simões
Capuano, 56 quilos, R.
Freitas  °

Dijá, 554 quilos, O. Ro-
sa :•".-•• °

Fia, 50|48 quilos, V. Lima,
ap  "

Escora, 54 quilos, D. Fer-
reira

Fair, 54|53 quilos, A. Bar-
bosa, ap  0
Ganho por um corpo; 00 -2"

ao 3o, dois corpos.
Rateios: Cr$ 42,50, em Io;

dupla (23), CrS 47,80; placés:
Morongo, Cr$ 16,50; Colon, . .
CrS 19,20; Mossoroina
Cr? 20,10.

Tempo: 103" 4|5.
Total das apostas:

CrS 231.690.00.
Criador: F. J. Lundgren.
Tratador: — Nelson Pires.

Total 12788

VARIAS

(3 Diagoras

(4 Montálvan
(55 Palinodia

2176
1322
2047

;'3,fi0
55,30
35,70

1 I

RATEIOS EVENTUAIS -s
(1 Escora .... 645 156,40

824
1896

38.80
38,60

4 1
(6 Peão 885 82-.b0 3 |

(2 Mossoroina Wl
(3 Colon .. .. 5140

(4 Fia  217
(5 Morongo .. 2370

Total

12
13
14
23
23
33
34
41

Tolal

9150

E41
1022
1001

785
821
637

1622
440

6872

Ci'$
101,60

53.70
54 90
69,70
66.90
8P.30
33,80

124.90

(6 Capuano .. 515
(7 Diiâ  1111

4 18 Lufa
(9 Fair

Total

„ 759
809

12615

] 5" CARREIRA !

Animais nacionais de 5
anos. de 3 a 5 vitbrias no

"país 
— Pesos d» tabela, oom

11
12
13
14
22
23
24
33.
34
44

• • *-• •• W

•m n> -* mr

Sotai

.130
1536
1181
958
155

1763
1331
383

1066
743

m

96,20
19,60

465.00
42,50

195,90
90,80

132.90
124.70

Cr?
228.90

49,00
63,90
78.S0

487.30
42,80
56.70

197.30
70,80'01,70

A'HORA DA PRIMEIRA
CARREIRA

A primeira prova da reu-
nião desta tarde, no Hipodro-
mo Brasileiro, será corrida ás
12,40. . „„ , .

O Grande Premio "Cruzeiro
do Sul" tem a sua realização
marcada para ás 16.25 horas.
OS RESULTADOS DOS CON-

CURSOS
Os concursos ontem promo-

vidos pelo Jockey Club Bra-
sileiro tiveram os seguintes re-
sultados: ' _

BOLO SIMPLES
30 ganhadores, com 6 pon-

tos — Rateio: Cr$ 994,00.
BOLO DUPLO

6 ganhadores, com 13 pon-
tos — Rateio: Cr$ 4.248,00.

BETTING JOCKEY CLUBE
4 ganhadores — Rateio: —

Cr$ 2.152,00.
BETTING ITAMARATI'

60 ganhadores — Rateio: —
Cr$ 995,00.

BETTING DUPLO
30 ganhadores — Rateiot —

Cr? 4.977,00.
UM ÚNICO FORFAIT

Até o termino da sabatina
de ontem, no Hipodromo Brasi-
leiro, a Comissão de Corridas
havia recebido a declaração de
forfait para a reunião desta
tardo da potranca Five Cham-

O* ALMOÇO AOS CRIADORES
Hoje, dia em que será dispu-

tado o Grande Premio Cruzeiro
do Sul, no Hipodromo Brasi-
leiro. a diretoria do Jockey
Club' prestará ás 13 horas, co-
mo nos anos anteriores, uma
homenagem aos eriadores, ofe-
recendo-lhes um almoço.

Essa manifestação de apreço
àqueles que se dedicam á cria-
cão do puro-sangue de corri-
das deverá ser prestigiada eom

WSessões

*<&„efa»c/f*

D¦ I

FONE M'6786
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ESPORTES
ATRAÇÃO DAS MASSAS

-Qavista Esportiva rr 3
DE LONDRES

CARRAfAi™^0
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JORMHIS
NRCIONMS B INjeaNnCIQNR/S,

MISTURADAMUSICAL
ÕE/riadüdes nimicas

Reservistas Chamados
Devem comparecer com ur-

gencia, á Divisão do Pessoal
da Reserva á rua México n. 74
— 10." andar, para tratar de
assunto de interesse próprio,
os seguintes reservistas: Apel
Carreiras Llobet, Abelardo Dias
da Conceição, Abilio Batista
da Silva, Abislão Jorge Corrêa,
Abrahão Govel, Adalberto Bar-
reto dos Santos, Adelino Go-
mes de Azevedo, Adgelson de
Carvalho Souza, Adelicio Sil-
va AdeHo Morais de Araújo,
Adtsraat Ribeiro da Silva, Adi-
lê Fortes Nogueira, Adilson
Maia, Adolfo do Carmo Au-
ciães. Adolfo Lopes Fcrnan-
des Júnior, Aercio Pestana,
Afonso Aguiar, Afonso Fran-
cisoo Penetra, Agenor Dias Ma-
tos, Agenor Ribeiro, Agenor
Rondon, Aguinaldo Teles de
Brito, Agnelo BitencoUrt, Agri-
mor Alexandre da Cruz, Agos-
tinho Teixeira Pereira, Air Jar-
dim Gonçalves, Airton Vitormo
dos Santos. Alaim Rodrigues
Cavalcanti, Alamiro Jana, Alaor
Menas Krauss, Alarico Caeta-
no de Paiva, Albano Capela, Al-
bertino Rodrigues, Alberto Au-
gusto Ferreira, Alberto Bosca-
rino, Alberto Gonçalves Fa-
rias, Alberto Gonçalves Farias
Júnior, Alberto Luiz de Sou-
za, Alberto Otaviano do Nas-
cimento Feitoza, Alberto Perez,
Alberto Raimundo Barreto,
Alberto Ribeiro de Almeida,
Alberto de Souza, Alberto Vi-
eira, Alberto Vitor da Cruz Fi-
lho, Albino Amocdo Árias, Al-
cebiades Gustavo Gross, Alceu
Cunha Lopes, Alcides Brad-
buli, Alcides Francisco de
Paula, Alcides Moreira Coelho,
Alcides Ribeiro Araújo da SI-
va. Alcides Simeão da Siva,
Alcino Teles Pereira, Alcir
Leão Baleeiro, Alcir de Souza
Coelho, Aldavino Gomes, Aid-
mar Alves Façanha, Aldo Quei-
roz Ferreira e Aldovrando Fer-
nandes da Graça.

T

A Falta de Leite

SECRETARIA GERAL DE FINANÇAS

Departamento da Renda Imobiliária

EDITA L
Torno publico, para conhecimento dos interessados, que

o Departamento da Renda Imobiliária já expediu as guias
para pagamento dos impostos predial e territorial de 1944,
(referentes aos LOTES NS, 1, %, 3 e 4 e relativos aos logra-
douros cujas relações estão publicadas, respectivamente, na
Secção II dos seguintes Diários Oficiais :

N.o 63 de 17.3.44 M
N.o 77 de 3.4.44
N> 88 de 17.4.44
N.» 100 de 3.5.44.
Os contribuintes ou responsáveis que não tenham re-

cebido essas guias, por falta de atualização do respectivo
endereço ou por outro qualquer motivo, devem procura-las
na Secção de Expedição de Guias do »E/ARJAMEP^O
DA RENDA IMOBILIÁRIA, A RUA SANTA LUZIA
N.° 11.

As prestações do imposto relativo ás propriedades si-
tuadas nos logradouros mencionados será»: nagas com o
desconto de 5 % (cinco por cento), sem «esconto e com
acréscimo de 5% (cinco por cento), de acordo com a dis-
criminação abaixo:

I

OOS DONllt$GOS
SESSÕES fl PARTIR OftS

ÍOHORRS ,
O

ÉtâgSU
ouwiopfLi BREVE

0.mónsTffoPOtflR ¦-

' 
MOCOCA, S (D. C.) — A vo-

pulação da cidade do Mococa
vem sentindo a falta do leite.
O desaparecimento do precioso
alimento vai criando sérias di-' fiuuldades ao povo, principal-

| mente ás crianças, velhos e
I doentes. O povo de Mocóca nao

pôde compreender a razão do
[ desaparecimento brusco da-
I quele produto. Isto porque a
I 6lda<i« egta rodeada dfl» p»4«-

jotes Com Desconto
de 5 %

;

Até 29-4-941

Até 13-5-944

Até 31-5-944

Até 15-6-944

Sem Desconto

De 1-5-944
a 15-9-944

De 17-5-944
a 15-9-944

De 1-6-944
a 15-9-944

De 16-6-944
a 30-9-944

Com Acréscimo
De 5 «To

De 16-9-944
a 30-12-944

De 16-9-944
a 30-12-944

De 16-9-944
a 30-12-944

De 2-10-944
a 30-12-944

I

A falta de recebimento das guias na residência dos in-
teressados não dá, ao contribuinte, quaisquer direitos a Pra-
sos especiais, diferentes daqueles já estabelecidos por oca-
sião da emissão das guias

Os impostos podem ser pagos, indistintamente, nos se-
gHÜites Distritos de Arrecadação :

RUA DA ALFÂNDEGA N.° 42
RUA DO PASSEIO N.o 46.
RUA 13 DE MAIO N.° 64-C.
PRAÇA TIRADENTES N.° 42.
AVENTDA RIO BRANCO N.o 81.
PRAÇA D. JOAO ESBERARD N.» 50 — C. Grande.
RUA DIAS DA CRUZ N." 19 — Meyer.
RUA CARVALHO DE SOUZA N.° 2€4 — MadttMlM
RUA SANTA LTIZTA N.° 11.
Em 4 de maio de 1944.

OSVALDO ROMERO
Diretor
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10 (4 — 6—__) DIÁRIO CARIOCA

Farmácias de Plantão
HOJE

1 Av. Aparicib Borges 15-a —
Carioca _3 — ürugualana 20_

Livramento 72 — Av. Mem
de 

'Sá 
11 — Jullo do Carmo 9

tito.. Cristo 245 — S. José 7_
Matoso 15 — Benedito Hi-

polito 192 — Catumbi 6 — Av.
Salvador de Sá 77 — Aristides
Lobo 229 — Machado Coelho
174 — Catumbi 108 — Mariz e
Barros 635 — Haddock Lobo
461 — Catete 37 e 287 — La-
ranjeiras 213 — Marq. Abran-
tes 214 — Alte. Alexandrino 98

Gosme Velho 128 — Lapa 57
Bento Lisboa 92 — S. João

Batista 14 — Jardim Botânico
697 - Vol. Pátria 244 — Pas-
sagem 92 — Av. Ataulfo de
Paiva 102-a — Mar. Cantuarla
106 — Av. princesa Isabel 46
—- Av. Copacabana 599 e 1074
-r Teixeira de Melo 42 — Av.
Copacabana 945-c e 442 — Vise.
Pirajá 338 — Francisco Sá 23

Siqueira Campos 240 — Av.
Atlântica 374 — S. Luiz Gon-
Zaga 38, 248 e 666 — S. Ja-
nuario 706 — Senador Bernar-
do Monteiro 88-b — S. Cristo-
Vão 518-a — Bela 633 — Bon-
fim 351 — Figueira de Melo
335 — S. Fco. Xavier 3 — Con-
de de Bonfim 436 e 952-a --
Av. Tijuca 31-a — Barão de
Mesquita 700 e 238 — Av. 28 d.
Setembro 21-a e 439 — Araújo
Lima 19 — S. Fco. Xavier 466
_-. Maxwell 388, 986 e 590 — AV.
28 de Setembro 283 e 420 —
Vs Sta. Isabel 4 — S. Fco.
Xavier 665 — Licinio Cardoso
261 — S. Fco. Xavier 993 -
24 de Maio 1005 — Lino Tel-
xelra 283 —• Barão Bom Reti-
ro 31 A e B — Carolina Meyer
12-a — José dos Reis 45 — Av -
Suburbana 7840 — Clarimundo
Melo 9 — Assis Carneiro 20 —
Álvaro Miranda 451 — Arqulas
Cordeiro 622 — Dias da Cruz
616 — Av. João Ribeiro 61-a —¦

Av. Suburbana 8701 — Av.
Automóvel Clube 4025 — Est.
Mar. Rangel 60 — Suburbana
10256 — Capitão Couto Mene-
zes 28 — Cerqueira Daltro 374
— Est. Vlcente Carvalho 393
_- Est. Mos. Felix 405 — 729
e 936 — Pça. Kerolas 128 —
Paraobi 171 —¦ Carolina Ma-
chado 974, 1566 e 490 — Ner-
vai Gouveia 5 e 443 — Est.
Mar. Rangel 847 — Av. Nova
íYork 14 — Cardoso de Morais
_-14-a — Valentlm Magalhães
44 — Lobo Junior 1354 — Pça.
Nações 94 — Pça. Progresso
20 — Venina 53-a — Pça. Na-
ções 74 — João Rego 146 —
Orojó 43 — Pça. Nações 42 —
Etelvina 9 — Quito 385 — Av.
Democráticos 816 e 521-a — En-
genho da Pedra 582 — Monte-
yidéu 1330 — Major Conrado

287 — üranos 1385 — Av. Ge-
reraario Dantas 657 — Cândido
Benicio 1998 — Francisco Real
2151 — Est. Sta. Cruz 492 —
Correia Seara 35 — Est. Na-
zareth 38 — Ferreira Borges
22 — Coronel Agostinho 17 —
Pça. 3 de Maio 9 —.Senador
Camará 29.

AMANHA
Largo da Carioca 10112 —

Vise. Ria Branco 31 — Matoso
15 — Benedito Hipolito 192 —
Catumbi 6 — Av. Salvador de
Sá 77 — Aristides Lobo 229 —
Machado Coelho 174—Haddock
Lobo 461 — Catete 287 — La-
ranjeiras 213 — Marq. Abran-
tes 214 — Alt. Alexandrino 98

Cosme Velho 128 — S. Cie-
mente 94 —' Humaitá 149 —
Marquês S. Vicente 18 — Av.
Bartolomeu Mitre 770-c — Gen.
Polidoro 2 — Mar. Cantuaria
8-a — Vol. Pátria 245 — Gus>-
tavo Sampaio 229 — Av. Co-
pacabana 726 — 442 — 945-c e
599 — Maria Quiteria 57 —
Siqueira Campos 240 — S. Luiz
Gonzaga 38 e 248 — S. Janua-
rio 706 — Senador Bernardo
Monteiro 88-b — Bela 633 —
S. Cristóvão 518-a — Conde
Bonfim 98 e 819 — Boa Vista
105 — Barão Mesquita 700 e
238 — Av. 28 de Setembro 21-a
e 439 — Araújo Lima 19-a —
S.' Francisco Xavier 466 —
Maxwell 388 — Ana Neri 680

Lino Teixeira 174 — 24 de
Maio 428 e 1007 — Adriano 97

José Bonifácio 658 — Goiaz
614 — Av. Amaro Cavalcante
2065 — 24 de Maio 1383 — Ca-
chambi 254 — Pça. Encantado
9 — Torres Oliveira 56 — Av.
João Ribeiro 738 — Julia Col-
tines 98-a — Av. Suburbana
7407 — Est. Mos. Felix 93G

Est. Vicente de Carvalho
29 — Topazios 71 — Nerval
Gouveia 435 — Capitão Couto
Menezes 4 — Maria Passos 114

Av Automóvel Clube 2884 —
Estr. Otaviano 28fi — João VI-
cente 667 — Carolina Machado
974 — 1556 e 490 — Sirici 8-b

Est. Mar. Rangel 5 — Elias
da Silva 417 — Nerval Gouveia
443 — Av. Suburbana 9377-a

Av. Nova York 14 — Tenen-
te Abel da Cunha 14 — Quatro
de Novembro 22 — Uranos 1037
e 1329 — Cardoso de Morais 360

Senador Antônio Carlos 755
e 584 — Valentim Magalhães
44 _ Guaporé 245 — Romeiros
18-b - Itaú 1354 — Av. Ge-
remario Dantas 1469 — Candi-
do Benicio 4152 — Esrt. Taqua-
ra 372-b — Francisco Real 2151

Est. Sta. Cruz 492 — Cor-
rela Seara 35 — Est. Nazareth
38 — Ferreira Borges 4 — Se-
nador Camará 29 e Felipe Car-
doso 123.

j CONCESSÃO ÚNICA DO GOVERNO DA REPUBLICA

Loteria Federal do Brasil
CONTRATO CELEBRADO COMO GOVERNO DA UNIÃO EM 24 DE DEZEMBRO DE 193]T, A' »»K3EVíltí'^ 

10 DE MARCO DE 1932
vt.«_._-__x_. ___-__i ^ 

PRORROGADO EX-VI DO DECRETO-LEI 6.286 DE 19 DE IEVLREIRQ DE x»4_

P I ANO DP
PRÊMIO MAIOR .

659» EXTRAÇÃO Cf$ 1.000.000,00" 
Lisía da extração de SÁBADO, 3 de JUNHO de 1944

3.746 PRÊMIOS
._,___- - -_!-__«-'_-s-4^-S¦^l^.r^^^^I-^SJ^TT^Z^l^S^^^^^''^

VERIFIQUEM A TERMINAÇÃO SIMPLES DE SEUS BILHETESATENÇÃO:

Prêmios CíU?

' 28 ..tlõO.OO
58 ...150.00
73-150.00

102_.150.00
128 ...150.00
.BI. -150.00
!fi8 -150.00
178 ...300.00
223-300.00
225 ...300.00
26l ...150,00
:2.8-500.00
300 ...150.00
373 -.150.00
309-150.00
421 -150.00
.33 -150.00

, 656-l 50.00
679-150.00' 
087 _.150.00
709-150.00
765-150.110
858 _ 500.011
887 -150.00
890-150.00
«Oi „.! 50.00
055-500.00

Prêmios CR$

3581.-150.00
3588-150.00
3607.-150,00
3622 ...150.00
3628 ...500.00
3658 _.150.00
3675 .300.00
3679-150.00
3741 -.150.00
3790-150.00
379,-150.00
3799-.150.00
3801 -150.00
3803-150.00
3814 ...150.00
3825 ...150.00
_900-150.00

3Í»58
I.OÜU.ÜO
ro.>C.no«
3972-500.(111
"»9_l -150.00

3986
i ooo.oo

ff DUE_ lllOS '

Prêmios CRS I

5908 ...150,00
5939 ...300.00

Todos oa números
deste milhar «
tertnlnadcn cm 1

TÉM 150.00

Todos os num-rat
deste milha* «
terminados em ¦

TÊM 150,00

Inaugura-se, Amanha,
©Posto de Identificação
do Instituto Felix Pa-
checo, Em Madureira

:í A instalação em diversos
pontos do Distrito Federal de
Postos de Identificação do Ins-
tituto Felix Pacheco, foi sem
duvida um dos grandes benefi-
dos prestados pelo coronel Nel-
son de Melo. chefe do Policia,
ao povo carioca, prlncipalmen-
te aos que residem nos bairros
mais afastados.
I Os aue já estão funcionando,
vem contribuindo auspiciosa-
mente para evitar os quadros,
verdadeiramente contristado-
res, aue diariamente se verifi-
cavam em frente àquele Insti-
tuto, cujas dependências nãa
ofereciam aos interessados a
comodidade que se fazia ne-

i E' de' estranhar que pessoa*
que vivem de expedientes, pre-
judicadas pelo ato do chefe de
Policia, pela facilidade com que,
atualmente, são conseguidas as
carteiras de Identidade, espa-
lhararn, maliciosamente, a es-
ta pafundia noticia de que as
carteiras expedidas nos Postos,
náo tenham nenhum valor. Es-
sa noticia, é tão absurda aue
não cremos que haja alguém,
por mais ceticos que seja, ca-
paz de dar-lne credito. Isto
porque as carteiras de identi-
dade expedidas pelos Postos,
são absolutamente iguais a do
Ipstltuto Felix Pacheco, e am-
madas pelo seu diretor.

Prosseguindo, por tanto, no
seu louvável empreendimento o
coronel Nelson dé Melo, mau-
gurará amanhã, ás 10 horaa,
fazendo-se acompanhar de ai-
tas autoridades, o Posto de
Identificação do Instituto Fe-
lix Pacheco, em Madureira, a
rua Domingos JjQPes.

Na "Casa de Rui Bar-
bosa"

OS ESTUDANTES LATINO-
AMERICANOS

t Estiveram, na tarde de on-
tem, visita á "Casa de Rui
Barbosa", os estudantes latino-
americanos que obtiveram do
nosso governo, por ^intermédio
do Itamarati e do Dasp, boi-
sas de Estudos" para frequen-
tarem cursos de especialização
n°Os 

distintos visitantes acha-
vam-se acompanhados pelo re-
3resentante do Departamento
-dministrativo do Serviço FU-

blico, professor Arcilio Tapini e
foram recebidos peloi sr. Ame-
fico Jacobina Lacombe. diretor
da "Casa de Rui Barbosa .

Durante a visita, os estu-
dantes percorreram demorada-
mente as diversas dependência,
da Casa de Rui, onde se encon-
iram livros em numero de....

volumes, oa moveis «
'Sala de Haya", e

"Constitui

As Férias de Funciona-
rios No Departamento

do Tesouro
Serão pagas, amanhã, as se-

suintes propostas:
69588 — 70133 — 70137 — 70209
70215 — 70251 — 70255 — 70329
70714 — 71024- — 71026 - 71027
71028 — 71029 — 71031 — 71032
71033 — 72536 — 72752 - 96216.

'RECOMENDAÇÃO SOBRE O
ASSUNTO BAIXADA PELO .
DIRETOR DESSA HE-

PARTIÇÃO
O diretor do Departamento do

Tesouro, da Secretaria deral de
Finanças, baixou recomendação
para que os funcionários da.-
quela repartição só entrem em
gozo de férias, após a publica-
ção das mesmas em boletim, lei-
ta a necessária concessão.

Os requerimentos pleiteando
esse favor devem, pot. ;e.- eu-
caminhados com a necessária
antecedência.

i m» •

Concluída a Pavimenta-
çao do Pátio Principal

do Aeroporto Santos
Dumont

Acaba de ser concluída a pa-
vimentação do pátio principal
do Aeroporto Santos Dumont,
e estão em via de ultimação as
pistas de rolamento. As duas
obras foram executadas pela
D. O. do Ministério, que tam-
bem levou a efeito _ instala-
ção do farol rotativo, montado
pela Divisão de Edificações e
Instalações, já em pleno fun-
cionamento, e de indiscutível
utilidade para o trafego notur-
no. O farol apoia-se numa tor-
re metálica, colocada sobre a
cobertura do hangar da Aero-
náutica Civil.

1108 .-150.00
1140.150.00
1178-150.00
1213 c 150.00
1342-150.00
I..5G -150.00
1451 -150.00
1482-150.00

,1493-300.00
. 1616
i 000.00

' .K-2E(SOB' 
1653 -150.00
1706 r 150.00
1735-150,00
1745-150.00
1901 -150.00

Todos, os números
(este milhi» »
terminado» em **

TÊM 150,01)

Todos os números
desta milhai .
ttt__i_-__..e_> y
TÊM 150,00

2174 ..150,00
2359-150,00

I 2365
2.000,00
cnusBisos
245G-500.00
2501 -150.00
2521 -150,00
2550-150.00
205.-150.00
2660-150,00
2716.150,00
2728-150,00
2808__00.00
2873-150.00

419S
1.000,00
CBUZ-IK-S
4220-150.00
4247-150.00
4259-150.00
1328-500.00
4340-150.00
4402-500.00
4430 ...150.00
4470 ...150.00
4533 ...150.00
4549-150,00
.580-150,00
4599-.300.00

4660
2.000,00
CB-3-1110,8

4675-150.00
4687 -300.00
4751-150.00
4754 -300.00
4761 -150,00
4801 -150,00
4810-150.00
4817 ...150,00
4838-150,00
4853-150.00
4872 ...150,00
4997.150,00

6
6043-500.(10
6053-150.00
6074-150.00
6121 ...150.00
6215-150.00
6283-l..(M>»
6300-150.00
6338-150.01'

64.1
lO.OIMJ.OO

cr,U-_n._t

6470 ___tiil.tili
6489. 1..U.U0
6503-.ÍOO.OO
6541.-_im.il)
6574...150.U0
6607 .100.00
0637 ...300.(10
6053 ...300.011
6672 ...500.011
6670 -150.00
6700 ...150.00
6724 - :i(li).00
6786 ...150,00
6838 ...300.U0
6966 ...150.00
6974 ...150.00
699! ...150.00
6993.. 150.00

Prêmios CRS

8037-150.00
8063 ...150,00
8101 ...150.00
8102 ...500.00
8126-150.00

• 8142 ...150.00
S104 ..150.00
8175 ..150.00
8195-150.00
8292 -500.0(1
8318...150.00
8402 ...lõüT.OO'84..3-1..0.111)

8461 ..lj.tl.-i)
8-177 .l.__.ti_
-M4-.1.-0.110
8G27 _1.Vj.IUI
_fi28„l .Ml.UU
8.16..1.-0.110
8653 150.00
8658 I _().llü
8690. .snt.no
871--1..O.0O
3726-150.00
8704 ..300.(1(1
8867 -150.00
8954-0(10.(10
8994 ...150.00

Todos o» números
desto milhar ¦
terminados em í«
TÈM 150.00

9

Todos os números
deele milhar .
terminados em *

TÊM 150,00

7

Todos os números
deste milhar .

4

iodo» __> nanem
-feita taühaj -
t-rmlaidoj era 4
TtM 150,00

""""¦' " u> >

"Canção do Trabalha*
dor Brasileiro'9

AMANHA SERÁ' FEITA A
IDENTIFICAÇÃO DO VENCE-

DOR DO CONCURSO
Na próxima segunda-feira, ás

17 horas, no oitavo andar do
Palácio do Trabalho, na sede do
Serviço de Recreação Opera-
ria, será feita a identificação
do vencedor do concurso aber»
to pelo ministro Marcondes Fi-
lho para a escolha da "Can-

ção do Trabalhador Brasilei-
ro". A Comissão julgadora do
concurso teve oportunidade de
fazer um estudo detalhado e
conciencioso de todos os tra-
balhos apresentados, não so
em relação ás musicas como
também ás letras, trabalhos es-
tes que subiram ao expressivo
numero de 47, chegados de to-
dos os recantos do Brasil.

me de representação chilena,
falou a doutora Adriana Gus-
man sobre a personalidade do
grande brasileiro e para agra-
decer as atenções recebidas r>oi
parte do diretor da "Casa de
Rui Barbosa". Seguindo-se
com a palavra a representante
do Paraguai, doutora Ana Hen-

3
3006 ..150.00
8018..150.00
30Í3 -150.00
3064-150.00
3095-150.00
3117-150.00
3161 -150,00

' 3171 -150.00.
3290 ..150,00
3335-150,00

:. 3376-150,00
|3377-150.00
13464-150.00
j 348G-.150,00
3548 ...150.00

ai ii i.

5

7027 ...150.00
7053-150,00
7055-150,00
7069-150.00
7080.-150,00
7089-150.00
7132 ...150.00
7133 ...150.00
7135-150,00
7151 ...150.00
7279 ..150.00
7293.150,00

9015-150.00
9022 ...150.00
9073 ...150,00
9149-150.00
9229 ...150,00
9260 .,300.00
9409.-150.08
9446.. 150.00
9459-150.00
9543-500.00
9626-150,00
9658-150.00
9703-150,00
9711-150.00
9791 ...150.00
9973 ...150.00

11029 ...150.00
11042 ..150,00
1T049 ...500.00
11073 ...500.00
11079-150.00
11083 .150.00
11088.-150.00
11120-150.00
H138...150.00
11142-150.00
11192-150.1)0
11217-150.00
112:i."--150.00 |
11246 -1..IUIU '

112111 -Kiil.tll» j
11302 ...150.00

11..tl_ i
I Ü00.0- j
ri »1 a _. t.»--•»

11331 _1.-0.0I1 !
11336 -lüIl.UO '

11352 ...3110.(11)
11365 -150.00
11414 -150.00
11461 -150.00
1153G-150.00
11537 ...150.00
11678 ...150,00
1IG91-_._00.UO

11698
li 000.00
CRUZ.st nos

11725-150.00
II773-150.00
II8Ü5_.3(IO_(10
1ISS9 -150.00
11899-1.0.00
11942-150.00
I1954 ...150.00

13*3-8 -150.00
13359 ..150.00
13366.-150.00
13511 -150.00
13527-150.00
13528-150.00
13548-150.00
13626 -150,00
13634-150.0 (
l_713\..l 50.00
13737 _150;00
13747 -150.00
137.77 -150.00

: 1..7ÜI5 -150.00
13819-150.00
13918 -150.00
13!).').; -150.ÓO
13960-150.U0

Prêmios CK$ JPrêmios CI.S-,|; -Prêmios*«'•»_- f P-Cnvíos -US

15963-150.00 j «7676 ___-.»
15992300.00. | 17716v-.150.00
Todoi os números
deste milhar .
terminados em '&,

TÊM 150,00

í

16 11.

.Todos os números
des-v mUhir ¦•
terminados em ^

TÊM 150,00

14

Todos os números
deste milhar .
terminados em 4

TÊM 150,00

12

TodOB 08 I1U-DW03

date milhai «
terminados em "*

TÊM 150,00

7337
20.000,00

-ituiEir.oJ
Vitóri.

60-8 ...150,0_i
_0_Ü ..150.00
5060 ...150.00
5160-150.00
5197 ...150,00
5208-.300,00
5269-150,00
5293 -150.00
5315-150.00
5336-500,00.
5380_.SOO.00
5415-150,00
5426-150.00
5491 -150.00
6525-150.00
5576-150.00
5621 ..300.00
6657 ..150.00

5737
8.000.00
_B.-_!ttO_
5755-150.00
6767-300.00
6783-150.00
5821 -150.00
5829-150.00
5847-150.00
5875-150.00

7348-150,00
7360-150,00
7371 ...150.00
7427 ..150.00
7496 ...300.00
7497 -150,00
7535-300.00
7560 ...150.00
7627 ...500.00
7666 -.150,00
7679-150,00
7682-150.00
7749 ...150.00
7755 ...150.00
7775-150.00
7794 ..150.00
7838-150,00
7848-150.00
7853-150.00
7882-150.00
7884 -150.00
7895-150.00
7929-150.00

tuui- ...150,00
10028 ...150,00
10130. .150.00
10155 .150,00
10180 .150.00
10197 ...150,00
10223 -300.00
10269 ...150.00
10276 ..150.00
10379 ...150,00
10419-150,00
10511 ...150,00
10626.-150,00
10631 ...150.00
10736 ...150.00
10786..150^00

10791
10.000,00

cruzeiros
10868.-150,00
10907 -.150.00
10944 -500,00

12003-150,00
12034-150.00
12049 ...150.00
12101 .150.00
12112 ...150.00
12142-.500.00
12154 ...150.00
12157 ..150.00
12159-150,00
12175-150.00
12315-Í50.00
12321 ...300.00
12330 ...150.00
12354 ...150.00
12356 ...150.00
.12364 ...150,00
12465.-150.00
12495-150.00
12522-150.00
12548-150.00
12617-150.00

14100-300.00
14115.-500.00,
14128-300.00
14176 -150.00
14201 -300.00
11230-150.00
14325 ..150.00
14427_150.00
14430-150,00
14438-150.00
14-169-150.00
14494 ...500.00
14529-.150.00
14615.-150.00
14689 ...150.00
14697 -150.00
,147-10...150.00
14828-150.00

14892
t.000,00

CRUZEIRO'

14925
2.000.00
ci.u-E.mos

14952-150.00
14954 ...150,00
14971 ...150.0-

16013 [
_.proxi_aç_. J

25.000,00!

16014
1.110010,00
; do Cruzeiros

BI O'

17740
100.000,00
cn.--i___

BAIA

7837 -150.00
<7846-.150.00
17853-150.00
17860 -3ül).(!()
17881 _1.-0.00
17938 ..150.00
Todoa os números
Bale nllhu .
terminados em ^

TÊM 150,00

Todos 08 numero»
deito milhar .
terminados em '*

TÊM 150,00

15
!S025-150;00
15030-150.00
15033 ..150.00
15039-150.00
15046-500.00
1506O-15O.OO
15146 ..150.00

, 15177-500.00
12739-150.00-! 15244-150.00
12778-150.00 , 15258-500.Ô«

16015
_.pro_im_Ç-0 |

25.000,00
cti-ZEinou

16062-150.00
, 16102-150.00

16110,-150.00
16141 -150.00
16249 -150.00
16300-.300.00
16308-150.00
16319 ...300.00
16356-150.00
16412-300.00
16435-300.00
16460 ...150,00
16480-150.00
16576 ...150.00
16580 ...150.00
16606 ...150,00
16676 ...300.00
16677-150.00
16678 ...150.00
10709-150.00
16721-150.00
16735 -.150,00
16749-.150.00
16753-300.00
16770 ...150.00
16791 -150.00
16815 ...300.00
16919...150.00
16959-150,00
16977., 150.00

18

Prêmios CR?

20
.OOffó-150.00
20134 ...300.00
20146-150.00
20186-150.00
20252-150.00
20257-150.00
20271 _ 5110.00
20299-150.00
20316-150.00
20333-150.00
20402-150.00
20485-150.00
20012 _.15Ü.O0

. 20652 -15O.00
20687 -150.00
20716-150.00
20753 -150.00
20800-150.00
20813 -SOMO
20892 .150.00
20988 -300.00

18140-150.00
18164 -150.00
18263.. 150.00
18264-150.00
1S267 -150.00
18276 -.150.00
18328 -150.Ò0
18406-150.00
18502-150.00
18507 -150.00
18520-150.00
18532 -150.00
18544 -150.00
18546 -150.00
18694 -150.00
18779-150.00
18806 -150.00
18850-300,00
18863 -150.0-
18950 -.300.00

Todo* o» números
deate milhar .
terminados em "

TÊM 150.00

Prêmios CBS

23107 ...150.00
23170-150.0C
J23I76

10.000,00
23188-150.00
23234._150.00
23273 ...150,00
23339-150.00
23373 _..00.00
23431 -150.00.
23501 -150.00
23520-150.00
23612-150.00
23655-150.00
23076 -150.00
23681 -150.00
2309.. - «50.00
23723 -150.00
23746 -150.00
Todos oo nometo»
deste milhar .
terminadas ea ^

TÊM 150.00

21

Todoa os numeree
deste milhar -
terminados em 4
TÊM 150,00

Todos os números
deste'milhar .
terminados em 4
TÊM 150,00

17
'12803-150.00

12826-300.00
12853-150.00
12919-150.00
12997-500.00

Todos os números ]
deste milhar >
terminados em 4

TÊM 150,00

Todos os ntuneros
deate milhar .
terminados em 4
TÊM 150,00

Todos os números
deste niUbir .
terminados em 4
TÊM 150,00

8
6004 ..150.00
8021 -150.00

11
11002-150.00
11004 ...150,00

13
13041 -150.00
13082 ..300.00
13089-150.00
13102-150.00
13184-150.00

Í5269-150.00
15289-150.00
15291 -500.00
15303-150.00
1533! -.150.00
15336-150.0.
15424-300.00
15463. -150.00
15571 -150.00
15604-150,00
1-609-150.00
15657-300.00
15664-150,00
15725-150.00
15739-300.00
15766-150,00
15785-500.00

17049-150,00
17056 ..150.00
1.7131 -150.00
17180-150.00
17(81-500.00

17220
-•000,00
OBusumos

17226-150.00 !
17331 -150.00
17409 -150.00
17421 _.150.00
17422-150.00
17456-150,00'
17498-150.00
175(53 .-15Ó.Ó0
17565-150.00

19
19022 ...150,00
19039 ..150,00
19068 -500.00
19094 ...150.00
19097 -150,00
19172 -150.00
19186. .150,00
19205 -500.00
19285-.150.00
19409.. 150.00
19411 ..150.00
19445 _.500,Q>

19456
1 .000.00
CROZÈIR.S

19502 ...150,00
19617 ...150.00
19619 -.150.01'

19621
1.000,00
CRUZGIHÒB

19631 -.150.00
19654 -150.00
.19664 ...150.00
19706 ...300.00
19744 ...500.00
19888 -150.00
19924 -150.00
19925 -150,00
19949-500.00
19977 ..150.00

21035-150.00
21050.-150.00
21062 ...150.00
21097-150.00
21135-500.00
21282 ...150.00
21330 ...150.00
21369 -150.00
21377-150.00
21386 ...150.01.
21400-150.00
21168-150.00
21527-150.00
21550-500.00
21569-150.00
21063-150,00
21675-150.00
21692 ...150.00

. 21696 -.150.60
217Í 4. -150,00
21725 -150.00
21844 ...150,00
21904 -.150.00
21930-150,00
21997 -.150.00

24

Todos es números
deste milhar »
terminados em *

TÊM 150,00

22

24031 -150.00
-2406- -150.00
24074-.300.00
24090-150.00
24189 -.150.00
24269 -150.00
24286-150.00
24326 -150.00
24382-500.00
24396 ...150.00
24475 ...150,00
24560 -300.00
24667 -150.00
24748 -150.00
24773 -.150.00
247«2. 150.00
24804 -150.00
24898. ...500.00

ptemios CRS | Vtttxàa CB$

26179-150,09 
' 

29414-150.00
26227 -.150.00 29429 -150.00
26254-150.00 I 29455-150.00
26314-150,00 | 29467-15O.00

29484 -150.00
29486 _í_Ó.00
29558-150.00
29581-150.00 .
29748 _l_O.O0

29844
| 000.001
CR-SEI-OS \

20847 .-150.0-
298_8 -150^-0
29879 . !50._-
29947 __00.00
29949 -150.00
29960-150.00
29964 -150.00

26354 -150.00
26425 -.150.00
26483-150.00
26520 -150.00
26550 -300.00
26603 -150.00
26607 -150.00
26619-150.00
26658-150.00
26677 -150.00
26697 -150.00
26713-150.00
26983-150.00
Todo» o« nrnaen*
d«1a mllbu «
totmIn»_o3__ -

TÊM 150,00

lodoi oi numtt-i
dttto mll_>» .
terminados em 4

TÊM> 150.00

25

Todos es números
deste milhar .
tumiiudoi em 4
TÊM- 150,00

22045
221 _T
22128
22129
22162

11007
50.000,00

CRUZEIROS

AKACAJÚ
If^plll3 'FAC-SÍMILE. LL£p3|
&^agM-_L. ni.n.1» _»_________Íi_»fe

1..0.00
150.00
150,00
150.00
.150,0.

22257
i0.000,00

crtU2eino8
22277 -150.00
22317-150.00
22334 -.5(10.0(1
22471 -150.00
22555.150.00
22571 -150.00
22610-150.00
22635 ....(ÍIUIO
22664-150.00

22735
Si 000.00
CRUZEIRO!

22792 ..150.00

1.000.00
CRUZEIROS

Todos os nomeros
deste milhar .
laminados em 4
TÊM 150,00

23
23009 -150,0-
23032 -150.00

25016. .150.00
25022 ...150.00
25038 ...150.00
25082...J50.00
25130...150.00
25134 -160.00
25187 ..J50.00
25214 _. 500.00
25230 -150,00
_52ü7 -150.00
25302 -150.00
25:540 _;i50.00
25438-150.00
25446-150,00
25459-500,00
25475-150.00
25483 -150.00
25485-150.00
25507 -150.00
25529-150.00
25558 -300.00
25611 -150.00
25624 -150.00
_."__« -150.00
25665-150.00
25720 -150.00
2..S1S -150,00
25861 _ 500.00
25893 -.150.00
25898 -150.00
25980 -..00.00
25981 ...150.00

27
27025-500.00
27012-150.00
27069 -150.00
27150-150.00
27188 -150.00
27240 -.150,00
27354 -150|00
27362-!50i00
27383-150.00
27392 -150.00
27413-:300.00
27477 -300.00
27483 -150.00
27524 -150.00
27645-.50.00
27667 -150.00
27674 -.150.00

'27889 '

10.000,00
CRO-BIROO

27915 _1_0.00'
27928 _.150.(K)
27970^.160.00
Todos os numera
deste milhar .
terminados ea 4

TÊM 150.00

28

Todos os números
d__o milhar .
terminados em 4
TÊM 150.00

28004-150.00
28061 -150.00
28132 -.150.00
28234-150.00
28397 -500.00
.28399-150.00
28404 -.300.00
28408-150.00
28448 -.150.00
28489-500.00
28511 -150.00
28642-300.00
28648 ...500.00
28681 -150.00
28682-.150.00

28756
2.000.00
CRUZEIROS

28757 -150.00
-8837-150.00
2S896 ...150.00
28928 ...150.00
28966.-150.00
28974 .-150,00
28994 -150.00
28995 ...300.00

Todoa oa muneios
deste -ilibar «
terminado» em -

TÊM 150,00

160(4
i.Doo.ooo.og

de Oruzetrosj
RIO

17740
100.000,01.
CRDZBIRO.

B Aí _

,.

11007
.0.000,0-

cRUC-ieo*

mHcAiò>

733?

20.000,00».
SRDSEll-08 '

Vitória [

«431

10.000,00*
cnusBIRO.

Campo Grande

Todos os números
deate milhar ,
terminados em 4
TÈM 150,00

29

10791;

10.000,0?
CBO-BIBOÍ

Santa Uarl_'

«257

Í0.000,0P>'
-BUZBIKO.

RIO

26
26019...150.00
26038-150.00
26041 -150.00

261Í51
10.000,00

crttinnr.o.

2-076.-150.00
I 29179-500.00
j 29194-150.00
! 20221 -150,00

29282.-500.00
292S6 -150;00
29290-150,00
29312 ...150,00
2_349,..150,00
29410 ...300.00

23176

10.000,00
CRU-BIRO. f 

'

I. PADll
'¦ i ¦ ¦ ii»

26131

10.Ó0O,0O>
cnu-Einoe

8. PAULO

27889

10.000,00
cn-Z_!_-í

B. Horizonte

Toíos os nnmeros lerminados em 4 lêm Cr$ 150,03)

«-.

M1

35 000
objetos da
as salas "Bahia .
?,o" "Maria Augusta". "C<>

aT°o 
' 
Vivil". "Habeas-Corpus ,

Ünnprf, do Império". '•Federa- _ _Queaa ao h 
e___ d& hlgto. ^ e _ repreçentante da Rgpu.

rr-cidencia. havendo, em blica Dominicana, Lorenzo Di-
õs visitantes de- -„ Gomez. Par fim, em expres-

admiração pelas givas palavras, agradeceu a vi-
Sdades existent-s nas sita de intercâmbio cultural dos
precios-aaaes estudantes 

latino-___ie_ics_os, o
^Ao 

enc-rrar & Üà^^ J^lJEÇ&fi-O. I-íflarJ»^

çao
rica
todas elas.

PLANO DA PRESENTE LISTA

,.' » I» A NO DD ,

_> BB MI OS.

___ «a. «o U-. (XO u«- uu Ift W - .

WXí uc uo

6
6

12
56
60

600
S.000

S.7.«

1 _*
1
I
1" _....— «»__»_»-._• —> •• «- ••

3 _ Cr$ 35.000,00 (ap_oxl maç_o para os
números anteriores «
posteriores ao Io prêmio

' 10.000,00 _..._-__ •_ _> o» _.
2.000.00

' 1.000,00
«J. oa. <*¦> *CD

000,00 .»•»_»•»» _« __ ,„ __
500(00 MM O*» -__» <**3 W -- UW ««et

TBOtOO ••(>-»,«*>» B-e* «o vre *_»

-50,00 para os bilhetes termi-
¦nad-os com o algarismo
final do 1° Drsaaio . ..

Cr$
í. 000.000.00

100-000,00
B0.000,00
20.000,00

50.000.00
60.000.00
12.000,00
12.000.00
_8.000,00
18.000,00
00.000,00

ÍÓO.000,00

CrS 1.890.000,00

O escritório á rna Senador
Dantas n. S4f estará: aberto pa-

im pagamentos todos o* dias
ateis, das 9 ás 11 l|a e das
18 1.3 is 16 boras, exceto nos
dias feriados.

A AdmlnlstracHo pagara o
valor qne representem os bllhe-
tes premiados, dnrante os pri-
meiros 8 meses da respectiva
extraefio, ao sen portador, e
nfio atenderá reclamnçfio algn-
ma por perda on subtraçAo de
bilhete-

No caso do premia maior
caber ao numero 1, serfio con-
siderados como aproximações o
imediatamente superior e o nl-
ti..»,» dos milhares qne josarem;
sendo sorteado o ultimo serfio
aproximações o imediatamente
inferior e o primeb-j isto é, o
numero 1.

AS _-_L__tACtf_-S PRINCXE»_____
A'S 14 HORAS

PLANO DA PRÓXIMA EX TRAÇÃO EM
DE 1044

__A..O CO
/ p r m m i o" 8 :

1 d® "..'«_» «_> ••. _¦ _B •_.- ia,. __ .___. „.. J » "» «_• — «-«-•----__-,. „
1 

_, ..__-_ __ ._. _„

1
10.000.00 (aprõilrnácãol""*

para os nurrifiros
ar.ierlor e poste-
rior ao 1° prêmio

S 000.00 ....—. — — _
...000.00 _-_._-.. „ «.

1 oou.oo - .. «,.„.,
-OO.O0 ..«__...__

aoo.oo _..,-...„..
.100.00 - .. ..=^•4)0 Para os bllhe-

3 ds Crf

S •
13
80
50
85

500
1.400

DE JUNHO

Cri
400 000,01'

40 uno . I
30 ')i)0 ('í
10.000,00

5 0oo.or

30 000.1»
lã 000.(11
26 OilO.-0
80 )J0 Oi
25 0»O ..
17 ouo.ni
SO.UúO.-l1

.SOO"

6 £90

tes termlnartcíB
com os 3 ulti-

, BaOF HlEarisiivc-'
do 2» ao 5o pre-

.* „» wl° 112 OO&.Oí00,00 para os bllhe-- tes terminados . ¦
com o .learts-'-mo final do 1»

4. prêmio „. .. 210 no . o¦

Cr$ 9S0 000.00

I; 859,a 3toa*_ã© í.oí.o__ssiqnabioí domisígos Dia____EaH_ O Piscai do Governo: 659,a Extração
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S P O R T E S
SERÁ MESMO NA OÂVEA A PELEJA

BOTAFOGO X CANTO DO RIO

HOJE

Carta Aberta a José
Lins do Rego

Meu caro sr. José Lins
ido- Rego, bom dia.

Cada dia mais me conven-
qo de que um repórter es-
por tivo para viver calmo, e
sem aborrecimentos* entre,
nós, tem, de duas coisas,
uma a escolher: ou se aco-
modar cretinamente com os
nababos dirigentes dos nos-
os desportos, dizendo Amem

'"¦ias as mentiras e rece-
bendo nos corredores ex-
cusos, idas entidade cltadl-
nas, as propinas, os cargos
elevados nos desportos, ou
cnt&o portencer a um jor-
na,l cujo diretor tenha con-
F-ideraçHo e amizade ao sèu
repórter, conforma acontece
uomtEÒ'.

lia entre nós, meu caro
Tose Lins do Rego, duas ca-
ipg-orlas de reporters -espor-
tivos: uma, aquela que vive
nolo-s corredores excusos, ou-
tra a aue fala, que esbrave-
ja, que diz as verdades, que
'Tpsmascara os falsos idolos
e os "profiteürs" dos nossos
-'..«oortos. Bu pertenço - a
esta ultima espécie. Digo
,imiiln-nue sei. Informo ao
publico da verdade, ilasgo

a masoara de todos os men-
tirosos que vivem a se aco-
tovelar com a gente ai, pela
tidade, sou honesto para o
meu jornal... B esse mal k
de familia, meu caro cole-
ea Não se ofenda oom a-
classificação, porque você
sendo ainda um. f6oa da re-
oortalgem esportiva está, sen-
do elevaido a uma categoria
melhor.^. ¦-'

Tenho um primo, .que co-
mo eu, labuta na nossa lm-
orensa, com', o brilhantismo
de BUft tfenà, e quo die tam-
horn as Verdades. SS por um
sem numero de veaes tem
i-Hcebldo as sobras que me
slo destinadas e vice-versa.
Atê 4é agressões fisioas ]&
cornos vitimas, por nome
trocado tambem... Ainda
agora, você mesmo serviu
d! instrumento para alto-
má-lo. nara taxá-lo "um in-
dlviduo imerecedor da con-
f iànoa do. jornal inimigo dos
cÒlelas e indivíduo-de má-u
caráter".

Acontece, porém, que tais
Informações pediram para
voo8 dar ao meu diretor, so-
bre mim ,e nfto sobre o meu
primo, Airaüjo ' LInír..; Pe-
diram-lhé para. arranjai?
"uma oarga bem pesada
contra mim, porque tenho
atacado, a C. B. D-. oom
honestidade e o mesmo de-
gassombro e desinteresse
com que a def endi certa ver,
quando você ainda nfto so-
nhava em procurar no can-
tinho de uma secâo esporti-
va o prestigio o a fama
que com todo o seu brilhan-
te espirito nfto conseguiu na
literatura... VocS disse o
diabo de um indiyiduo que
não conhece. B tanto isso 6
verdade, que a calunia era
contra mim e o meu primo
foi quem recebeu a carga —
já. sem efeito, é loglou...

Vou pois lhe dar um oon-
selho. O conselho que um
veterano pode dar a um
foca. Não se meta no ca-
minho dos que andara e
procuram seguir sempre - a
estrada difícil dos homens
de bem. Não emilgrel do
norte, para o Rio com os
olhos fixos numa cadeira de
Imortalidade. Não sou ne-
nhum moco de engenho que
tenha fracassado ao primei-
ro oontacto com o asfalto da
nossa maravilhosa Metropo-
le... Mantenho o fogo vi-
vo, a chama do lutador, sou
aliás lutador de campo
raso, sem trincheiras, sem
armas secretas... Ataco de
peito aberto...

A calunia já não mais me
atinge. Você errou no pri-
meiro pulo. Pode acertar o
caminho agora. O homem
que pediram para você inu-
tillzar sou eu. Pique certo,
porém, de que não deixarei
do criticar a C. B. D., ou
seja lá que.nj foi*1, que-PÇA-
curar por rineio e forma pr*í:
judicar, arruinar ou desmó^
rallzar os jirossos desportü&àK
Estarei sempre aqui, na es;
tacada...

Creia-me seu admirador...,

HELENICO

Botafogo x Canto do Rio,
O Maior Cttqgue da Rodada

i. i .1. -—...i. -.¦--..—11 T

FRACOS, OS DEMAIS PRELIOS ^- AMERICA, FLUMINENSE E FLA-
MENGO FAVORITOS DO DIA

DIÁRIO PARIQÜAl ,(. — 6—_4) 11

Temos hoje quatro prelios sabia de Martim Silveira pos-
em prosseguimento ao Torneio sa realizar- o milagre-de se
Municipal. apresentar coesa e forte e mais

Com a realização do choque capaz dè fazer algo diante de
São Cristóvão x Vasco ontem um team mais ou menos com-
á ¦ noite nas Laranjeiras, que bativó e homogêneo como real-

mos o conjunto aívl-negro co-
mo inferior ao do Canto do
Rio.

O NUMERO DOIS
Dos tres outros jogos temos

que escolher o segundo choque
era o jogo.mais importante da mente q é o team do Canto do em importância. Não podemosrodada, encontramos . como o
principal match Canto do Rio
e Botafogo, terceiro colocado, e
o vice-lider do certame, fespec-
tivamènte.- -

IGUAL PARA IGUAL?...
O bom senso não nos perml-

te dizer que esse embate, em-
bora sendo o principal do dia,
seja um jogo promissor de

Rio.
Ha quem pense que, apesar

dos desfalques da equipe alvi-
negra, o jogo seja disputado de
igual para igual.

Não temos" esse pensar sobre
o match da-Gávea. O "Botafogo
está visivelmente enfraquecido.
Já o estava antes. A ausência
de Heleno retirou quarenta por

emoções e sensações. Longe cento da-agressividade do quin
disso.-Não acreditamos que teto. À falta de direção au-
enfraquecida equipe do Glorio- menta i esse desfalque. E esse
so, sem a orientação precisa desfalque faz com que divise

-Resultado do Prelio Noturno de Ontem—

S: Cristóvão 2 # Vasco 1
REPORTAGEM DETALHADA NA 12." PAG.

STOZEMBACH & CO. f TEMs
SUCESSORES DE
LECLERC & CO.

AGENTES OFICIAIS DA PRO-
TRIEDADE INDUSITRIAIí
RUA ÜRUGUAÍANA N. 87,-5» ANDAR

EDIFÍCIO ÁDRIATICA
Hnoarregam-so "de contratar e

promover o fornecimento . dos
restrictores de escoamento do
óleo, dotados tios aperfeiçoa-
mentos privilegiados \ pela Pa^
tente de irivengâo n. 21.122* ¦

No Setor Amadorista
OS JOGOS DE HOJE

Em prosseguimento ao Cam-
peonato de Amadores, seiãq
efetuados, na tarde .de hoje,
vários cotejoí :de. grande inte-
resse. ;.--,.'-„;.;¦_. ¦ te

A relação oficial é a seguiu*-
te:

1* CATEGORIA
BANGU* x FLUMINENSE

Campo da rua Ferrei.
Será, certamente, um jogo di-

ficil para o grêmio visitante.
BONSUCESSO x AM5R1CA

Campo da av. Teixeira de
Castro.

O esquadrão rubro entrará em
campo com as credenciais de
favorito.' 2» CATEGORIA

Irajá x Campo Grande,'
Oposição x Ideal.
River x Confiança.
Andarai x Rui Barbosa.

3" CATEGORIA
SERIE "A"

Valim x Nova América.
Modesto x Rio.
Aatoria x Engenho de Den-

tro.
Brasil Novo x Cocotá.
Vasquinho x Cariocas
Del Castillo x Argentino.

SERIE "B"
Unidos de Rixardo x Para-

mes.
Pau Feror x Bento Ribeiro.
Roial x Anaja
Progresso x União.

SERIE "C"
Corintians x Oriente..
Realengo x Transporta.
Oiti.x Rosita Sofia.
Cosmos x São José.

Consultas "Cr$ 5,00"
Olhos - Ouvidos - Na-
t jriz e Garganta -—

Dr. Fortunato
Especialista com pratica nos

hospitais da Europa — Rua cia
Carioca, 6, 4." andar, das 13 ás
18 hon.», diariamente.

Pelo Campeonato Inter-
Clubes da 2* e 4.a

Classe

OS JOGOS DE HOJE

Terá continuação, hoje, a
disputa do. Campeonato Inter-
Clubes da Federação Metropo-
litana de Tênis, com a realiza-
çâo: dós seguintes jogos:

4.8 classe — TIJUCA "A" X
BOTAFOGO "A", em Conde de
Bonfim.:

BOTAFOGO "B" X TIJU-
OA "B", no Leme.

CANTO DO RIO X FLUMI-
NENSE "B", em Niterói e
VASCO X FLUMINENSE."A",
em. São Januário.

2.a classe: (ultima rodada) -r>
FLUMINENSE "B" X BOTA-
FOGO.

FLUMINENSE "A" X TI-
JUCÁ.-

¦ <» i

Vencido o Flamengo
No inicio do jogo de ama-

dores de : ontem, o Madureira
surpreendeu, o Flamengo no
campo}. dà ... Gávea, abatendo-o
pela contagem de 2x0.

O prelio dos juvenis foi ven-
cido pelo Flamengo, por 7x0.

i » «I» .

NATAÇÃO

negar que esse será o do Fia
mengo com o Madureira. O
rubro-negro aos poucos está se
refazendo da queda que so-
freu e vai recuperando o seu
poder e revelando aos olhos da
torcida imensa que é, realmen-
te, o celebre candidato ao tri-
campeonato carioca, de 1944.

Embora não esteja ainda com
todos os seus elementos na
equipe principal, temos que
concordar que o team que vem
treinando já é mais ou menos

©forte e de respeito.
O Madureira, seu contendor,

não é um onze fraco. Está bem
treinado e poderá realizar uma
grande peleja na tarde de hoje
frente ao campeão.

E*. provável que se apresente
sem o seü "pivot" Spina. No
entanto, se isso acontecer, terá
um bom substituto num ele-
ménto de real valor, que vem
sendo criado dentro do próprio
clube para ser entregue mais
tarde a cidade, como uma de
suas grandes promessas...

Poderemos talvez assistir a
um bom prelio entre os dois
contendores.

OS OUTROS DOIS

Os outros dois prelios res-
tantes não são de importan-
cia. Porque tanto America co-
mo Fluminense, prováveis ven-
cedores- dos embates em quevão tomar parte, não estão com
uma colocação boa na tabela
e, dai, a ausência real de inte-
resse dos dois contendores pelosseus compromissos de logo
mais, que tomamos na devida
conta de um treino difícil e
bastante puxado..'.-'' * *-— 1

ASEQUIPESDO OLARIA
ENTRARAM EM CAMPO
Não Teve Conhecimento Oficial do Adiamento o

Clube Leopoldinense
Conforme noticiamos, a pre- o mesmo aprovado pela enti-

sidencia da F. M; F. adiou á dade
ultima hora, o colé_1p....Olaria-_x -Sahemos que o Olaria nao
Botafogo, marcaflò .para ontem,,, jôgaí-a com O Botafogo em ou-
oficializando essa-? suá resolu-. tro campo a nno ser o seu.

extração num boletim extra ¦ que
circulou depois dc encerrado
o expeiliente.

A diretoria do grêmio leo-
poldlrièríse não teve conheci-
mento oficial do adiamento da
partida e mandou áo" gramado
ns suas equipes na -hora—=rcgu-=.
lamentar;

A transferencia da partida tm
motivada por um protesto do
Botafogo, impugnando a praça
de esportes do Olaria, por não
ter arquibancada c o presi-
dente da F. M. F. atendeu ao
grêmio alvi-negro.

VAI AGIB O OLARIA
A- diretoria do Olaria, diante

da gravidade do caso. vai reu-
nir-se e tomar uma atitude
eiicrgica.

Alegará que nO seu campo
Jogararh o Bonsucesso. São
íortetnvâo e Bangu*. tendo sido

Contratos Registrados
Foram registados, ontem, os

contratos dc Expedito, do V&s-
co e Pirica, do Botafogo.1 .Ambos estão, agora, ami itufl-
ção legal e poderão iogar ho-
je-

Carlinhos e a Sua
Situação

Carlinhos, cx-ponteiro do São
Paulo, que pediu reversão para
a classe de de amador, terá de
pagar CrS 15.000,00 pela: -resci-
sâo do sen contrato.

O Rio Claro, que deseia o ««
concurso, não está disposto a
gastar essa importância.

E* provável que Carlinhos de-
sista de.reingressar tio anadi-
rismo.

Prossegue Hoje a Ma-
ratona Bqtaioguense

HORÁRIO E PROGRAMA DAS
.. ^PROVAS

O Boíafbgó de Futebol e Re-
gatas eslá realizando uma
compsticS/ó vàquatica, cuja fi-
nalidade é a de propagar e de-
sehvolver a.prática do salutar
esporte entte seus associados.
Organizando a Maratona Bo-
tafogüense, -o 'grêmio ' aívi-ne-
gro teve errT mira aperfeiçoar
a forma dí- seus defensores-,
submetendo-os a provas segui-
das. ... .-"•••'¦•

As provas a serem realizadas
ãs 9,30 horas de hoje, na pis-
cina cio , Mourisco,. são as se-
guintes: •"

1.» pi ova—_ Petizes — 50 me-
tros '-*-""'ruiao- livre.

2.» Vr°vâ — Infantis — 60
metrôs — "nado de costas.

3.» prova — Juvenis — Ju-
niors—r-50.. metros — nado de
peito.

4.*^ prova — Juvenis — Sc-
niors — 100 metros •— nado li-
vre. ¦ ¦

5.a prova — Meninas — Pe-
tizes — 50 metros — nado de
costas.

6> pi*ová — Meninas — In-
fantis — SOmetros — Nado de
peito.

7.a pmva — Meninas — Ju-
venis —: 50-metros — nado li-,
vre.

8.»" prova. — Aspirantes — 100
metrôs 4- nado de costas.

9.» prÒVa— Homens — 200
metros — nado de peito.

10.* prova — MOças — 100
metros —.rjâdo livre..'

11;*.'-prova-.'—;. Petizes — 50
metros'-i:riâao dè peito; |

12.a. prova >- Infantis — 50
metroj»."— nado livre.

13> provf; 
'— 

Juvenis — Ju-
niors — 5-: metros — nado de
costas... •. ¦

14.a. provi*. —' Juvenis — Se-
niors — 109 metros-~- uadp de
peito. 

'-. v-v?----~ ¦ -
15.» provo — Meninas — Po-

tizes 7- 50 metros — nado livre.
16.íl pròvá — Meninas —In-

fnntls' —' SO metros — nado dc
costas.

17." prova — Meninas — Ju-
venis--—-5U -metros— nado d<j
peito. - - ¦

18." prova — Aspirantes —
•100 "metros — nado livre.
¦ flrv~^oVBr7^ Homens — 200
metros - rmdo de costas.

20.*'" provi- — Moças.. — .100
metrôs — nadt. de costas.

A primeira prova será corri-
da ás 9,30 heras.

HIPISMO

A Competição de Hoje
Na Quinta da Boa Vista

SERÃO DISPUTADAS AS
PROVAS "EQUADOR» E"MÉXICO"

Hoje, terá lugar ha pista doPosto de Remonta do Exercito,
na Quinta da Boa Vista, mais
uma competição hiplea com adisputa das provas "México" e"Equador». Ambas as provassao de grande interesse, prin-cipalmente a 2.» prova, por-setratar de um percurso de caça.

A prova "Equador", destina-
da aos cavalos de classe "A",
será um percurso normal sobre
a altura máxima de lm,10. Nas.
duas provas estão inscritos va-
rios dos nossos melhores sal-
tadores civis e militares, que
prometem realizai* uma das
mais sensacionais competições
da temporada, o Inicio das
provas está marcado para ás
13 horas.

,."' i. .Ji^i|j_i___in;°*'^ izzmz-^T jjjj 
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deposífando-o em e/eorrenfes popvtares no

BANCO NACIONAL DO TRABALHO

"ly/Tovimente seu dinheiro procuran-
**-^ do o Banco-Nacional do Trabalho,
que abona juros de 7 °/o ao ano
em contas populares até o limite de
Cr$-20.000,00. Dinheiro depositado
nó Batíco Nacional do Trabalho rende
mais. e oferece absoluta segurança
porque _é aplicado em operações Ias-
freadas com as melhores garantias.
Além disso, o Banco Nacional do

Trabalho proporciona aos pequenos
comerôiantes e industriais as maiores
facilidade de crédito, sob condições
Vantajosas, solucionando râpídamen-
te qualquer proposta de empréstimo.
Para maior expansão dos seu» nego-
cios, procure o Banco Nacional dò
Trabalho, que é o seu Banco e fun-
ciona todos os dias até às 17 horas,
com exceção dos 6ábados. t

BANCO NACIONAL do TRABALHO >/a

Rua tf de Marco, 31

DIRETORES
Mario Mendonça • tilde Feijó Sampaio

GERENTE 6
Aguinaldo Florêneía

Rio de Janeiro

.âtaãdard Propaganda

Basketball
TijucQjK S. Cristóvão, Ca-
rioca x Olimpico, Sampaio
x Mackenzie e Aliados x
-:y;:t . 

''^•^È^^t^é0Spi V

Os Jogos de Hoje do Campeonato Juvenil
Na manhã de hoje a Federa-

ção Metropolitana de Basket-
bali fará realizar uma interes-
sante rodada do Seu Campeo-
nato Juvenil realizando os se-
guintes jogos:

SAMPAIO A: C. x S. C.
MACKENZIE

Quadra da rua Antunes Ma-
ciei.

Delegado, : Carlos Brandão
de Souza; arbitro," aladino As-
tuto; fiscal, Mario de,Aimeida
Santos; apontador, Artur rio
Carvalho; crònojmctristã. Ar-
tur Perez.
CARIOCA S. C x OLÍMPICO

.CLUBE
Quadra dà rua Jardim Bo-

tanico.
Delegado, Hélio : Teiçeira Ca-

laza; arbitro,' Luiz MergulhnO;
fiscal. Nelson de " Souza Car-

valho; apontador, Benjamin Ba-
tista Vieira; cronometrista,,
Carlos Soares do Couto.
TIJUCA T. C. x. S. CRISTO-

VAO F. R.
Quadra da rua Conde de

Bonfim.
Delegado. Jaci Rosa; arbitro

Haroldo Oest; fiscal, Rubem Q.
Cóa; apontador, Helcio de Al-

j Para a Construção da
! Prefeitura Municipal

ANÁPOLIS, 3 (D. C.) — O
Interventor federal acaba de
assinar um decreto-lei que to-
mou o n. 39, doando um ter-
reno com a área total de 2363
metros quadrados e 4 decime-
tros para a construção do pre-
dio da sede municipal. O refe-
rido terreno fica situado entre
a praça Civica, ruas 26 e 82 dacapitar goiana'.' '. ' •'
.. ... .¦¦ .. ..'i_«3jw_.«_,—_•__.._,.—^rr

Á Benção da Matriz dos
Sagrados Corações

BELO HORIZONTE, 3 (D. C.)
— Hoje, domingo, terá lugar a
benção da matriz dos Sagrados
Corações de Jesus e de Maria.
A's 7 horas da manhã-' haverá
concentração de todas as asso-
ciações religiosas, devidamente
uniformizadas e de todos os pa-
roquianos em. geral, A's 8 ho-
ras recepção solene de s. excia.

«leicin s-intos- 
' 

eronometrista ¦ revma. dom Antônio dos San-meiga cantos, cronomenisia, , .. . . in !,„_„_, ,,,.„_

NO PACAEMBÚ, HOJE...

Será Disputado o Derby
do Futebol Bandeirante
São Paulo x Palmeiras, o Choque Sensação do
Dia — Leonidas Reaparecerá —Outras Notas

De todos os jogos até ago
ra realizados em disputa do
campeonato paulista de futebol,
o mais importante será dispu-
tado hoje á tarde no majesto-
so Pacaembú. Serão adversa-
rios o São Paulo P. C. e o Pai-
meiras, ambos lideres do certa-
me, com três pontos peMidos.
Trata-se de uma pugna de in-
teresse geral daí o ambiente de
expectativa e as providencias
dos técnicos para o êxito do
acontecimento. Os "cracks" do©
São Paulo, por exemplo, fica-
ram concentrados na chácara
do iataim, ao passo que os pai-
meirenses ficaram no Parque
Antártica.

DOIS REAPARECIMENTOS
Levando em conta o que a

partida representa para o cam-
peonato, o treinador do s. Pau-
lo ultimou os preparativos para
o completo restabelecimento da
dupla Leonidas-Luizinho, afim
de que venham ambos integrar
o team na peleja de logo mais.

Com a presença do "Diaman-
te Negro" na vanguarda sam-
paulina, é bem provável que o"player" Tim venha a ser des-
locado para a meia esquerda
Neste caso o profissional Remo
terá que ficar no "cerca", já
que a outra meia será ocupada
por Sastre, cuja forma atual —
pela sua ultima apresentação
domingo — dispensa qualquer
apresentação, segundo a crônica
bandeirante.

DISPOSTO PARA A LUTA
Enirey._st.ado pela imprem-a

paulista Leonidas declarou que
estava om boas condições ílsi-
cas", e que a sua -presença era
coisa resolvida. Leonidas se
mostrou descontente por não ter

participado das lutas contra os
uruguaios, mas: revelou ótima
disposição e grande entusiasmo.
Ao lado dè : Sastre e Tim —
indiscutivelmente..- dois valOKes
de primeira grandeza — o cen-
ter da "Copa do Mundo" espera
produzir uma. "performance"
soberba.

Vamos ver,;., pois, qual o re-
sultado do "Derby Bandeiran-
te".

ATLETISMO

135 Atletas Disputarão
Hoje o Campeonato de

Novíssimos
EM LUTA SENSACIONAL -

TRICOLORES E VAS-
OAINOS

Na pista üo Fluminense, será
levado a efeito hoje, pela Fe-
deraçf-.o Metropolitana de Atle-
tismo o Oartipeonato de Novis-
cimos O certame promete um
desenrolar dos mais interes-
santes, levando-se em conta os
preparativos .dós.. numerosos
ntletas que participarão da
prova. -

Fluminense -e Vasco são os
dois dubes _ mais credenciados
para assegurar as primeiras co-
locações aguardando-se a rea-
üzação de um confronto sensa-
cional entre tricolores e vascai-
nos.

Participarão-no certame as
seguintes re~pTèsenta<_ões:

Fluminense  54 atletas;
Vasco — 'S0-;'" Botafogo — 8;
Flamengo — 7 e São Cristo-
vão — 16.

Ismael Ribeiro Machado.
CLUBE DOS ALIADOS X

BONSUCESSO F. C.
Quadra da rua Ferreira Bor-

ges — Campo Grande.
Delegado, Luiz Neves; arbi-

tro, Mario de Oliveira; fiscal,
Jfiiro Pombo do Amaral; apon-
tador, Enio Pizari; cronome-
trista, José Guio Filho," -
' 

REUNE-SE. EXTRÀORDTNA- 
'

RIAMENTE, A COMISSÃO
CONTINENTAL SUBURBANA

DA F. I. B. A.
Na próxima terça-feira, na

sede da Confederação Brasi-
leira de Basketball, ás 18.30
horas, será realizada uma reu-
nião extraordinária da Comis-
são Continental Sulamericana
da F. I. B. A. Vários assuntos
de importância serão tratados.
A reunião, que será dirigida
pelo seu presidente Ai Reis
Carneiro, contará com a pre-
sençà dos seguintes delegados:
Brasil: Adolfo Schermann, Chi-
le: Rodrigo Gonzalez; Peru':
Raul Quejada, Uruguai: Ma-
nuel Cabalero, Paraguai: En-
rique Barrail e Argentina:
Aderbal Carneiro Ribeiro. O
Equador e a Bolivia ainda não
credenciaram os seus repre-
sentantes. • , - •• --;-*"-_!

PREPARANDO-SE PARA O
CAMPEONATO BRASI-

LEIRO
Mais um treino da Seleção

Carioca de Basketball será rea-
llzado amanhã no ginásio das
Laranjeiras. Os quinze cracks
convocados estarão entregues
a comeptencia de Amo Frank,
preparando-se técnica e fisl-
camente para a grande 

' 
cam-

panha que encetarão em breve.
TORNEIO CÒMPLEMEN-

TAR
Será inaugurado amanhã á

noite o Torneio Complemen-
tar. A primeira rodada api-e-
senta o seu programa de jo-
_os:

Mackenzie x Olimpico —
Na Meyer.

Carioca x São Cristóvão —
Na Qavea.

Sampaio x Bonsucesso —
No estádio Fiorencio.

Pernambuco Pediu
Adiamento Para o Seu

Jogo Com a Baía
A entidade de vollev-tiall dc

Pernambuco enviou um oficio
á C. B. D., pleiteando a mu-
dança da data para o seu jugo
com^ a Bafa, marcado L.ari o
próximo dia 24.

Diante de tal pedido, o Con-
selho Técnico desse esporte se
reunirá para resolver sojre o
assunto.

tos Cabral e ás 17 horas pro-
cissão e encerramento do mês
de maio.
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Festa das Santas Mis-
soes Em Olímpia

"'ri'
OLÍMPIA, Minas, 3 (D. C.)

— Reina grande entusiasmo
nesta, cidade pelos festejos que
aqui estão sendo realizados,
desde 31 de maio, pelas sole-
nidádes das Santaâ Missões na
paroquia de Olímpia.

Essas comemoraçeõs, . que irão
até 11 de junho, alcançaram
um extraordinário êxito, tendo
sido já organizadas belas e
edificantes cerimonias religio-
sas, tão do agrado da popula-
ção local.

A recepção monstro á Ima-
gem de N. S. Aparecida foi
uma verdadeira apoteose, ten-
do comparecido á estação todas
as irmandades -.' religiosas e
grande numero de fieis, além
dos alunos do Ginásio, Escola
Normal, Grupo Escolar, Tiro de
Guerra e das associações atle-
tlcas. - ' ¦

Muitos fogos, musicas, hinos
e aclamações completaram a
recepção á milagrosa santa.

Não Serão Aumentados
os Vencimentos dos

Funcionários do D. E.
T. de S. Paulo

S. PAULO, 3 ("D. C.) — Acha-
se em discussão no Conselho
Administrativo do Estado de S.
Paulo o projeto de decreto-lsi
da Interventorla Federal oue
dispõe sobre a reorganização do
Departamento Estadual do Tra-
balho.

Na ultima sessão, realizada
ante-ontem. foi apresentado
pelo conselheiro - Aguiar Whita-
ker mais um substitutivo. Aque-
le conselheiro é contrário á
emenda que %'isa manter. Dará
alçuns funcionários dn Denar-
tamento Estadual rio Trabalho,
os vencimentos que 'percebem
atualmente.
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DIANTE DA OBSTINADA RESISTÊNCIA DAS TROPAS CHINESAS

DETIDOS OS JAPONESES
¦ . ' ''¦ ; i. ' " ¦.-:•' - 1.
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Significativa Vitoria Das
Tropas do General Stilwell

CHUNÜ KING, 3 (Do corres,
pondente da "Reuters") — O
avanço japonês sobre Ghangsha,
capital da província de Hunan,
no sudoeste da China, come-
çado ha 24 horas, foi contido
pela obstinada resistência das
forças chinesas.

Q comunicado chinês de boja
informa que os niponicos avan-
«aram ao longo da rodovia para
Pingkiang, — cincoenta milhas
a noroeste de Changsha — que
foi atacada continuamente du-
rante todo o dia e a noite
de ontem, por.ém, as forças
chinesas repeliram todos os àta-
qiles inimigos.

A oeste da ferrovia Cantão-
Hankow. os japoneses. vindos
de Anshieng, fizeram um de-
sembarque na margem sudoeste
do lago Tung-Ting, nas pro-
ximidades da cidade de Nan-
chushus, onde prossegue vio-
lenta luta.

O Exercito chinês depois de
luta feroz e proolngada recap-
turou Coweiin, cidade-chave
sobre a ferrovia Harikow-Can-
tão.

Outras unidades do exercito
chinês já atingiram as aproxi-
mações norte da cidade de Ka-
maing, que anteriormente li-
vera todas as suas comunica-
cões com o norte e o sul cor-
tadas pelas tropas "chindits"
do general Lentaignel

As forças sino-atnericanas do
general Stilwell* que atacam a
praça-forte japonesa de Miytkl-
na, avançaram para a estação
ferroviária localizada na parte
sul da cidade, enquanto uma ou-
tra coluna vinda do norte ai-
cançava a extremidade seten-
trional dessa importante cida-
de birmanesa, adiantou o co-
municado.

As forças "chindits" já atin-
giram a margem leste do rio
Irrawady e estão agora atacan-
do á aldeia de Waingwaw. ¦.

As unidades aliadas que ata.
caram Myitkina pelo norte, apo-
deraram-se de grande quanüda-
de de suprimentos inimigos, in-
clusive um trem carregado de
munições.

OPERAÇÕES CONTRA
MYITKYINA

KANDY, Ceylão, 3 JAssociated
Press) — Anuncia-se oficiai-
mente, em comunicado do Q.
G. de Lord Mountbatten, que as
forças chinesas e norte-ameri-
canas que" estão em ofensiva
contra a base japonesa de Myi- [
tkyina, na Birmânia do Norte,}
avançaram sensivelmente na di- j
reção da estação ferroviária que
se acha ao sul dessa base.

O avanço foi feito tanto pelo
norte como pelo sul da cidade,
tendo sido tomada pelos sino-
americanos grande quantidade
de suprimentos e de muni-
ções.

Nas Imediações da estação
ferroviária a luta travou-se em
corpo-a-corpo, pelo lado do sul,
enquanto outra coluna, vindo
do norte, avftnçava sobre o outro
extremo dos arredores da cidade
atacada. Não se anunciam ai-
teração das posições dos ul-
timos dias, no setor de Im-
phaL desde os últimos pro-
gressos dos aliados nas imedia-
ções de Bischempur, nem ha tão
pouco noticiário recente sobre
o que ocorre nos "fronts" de
Arakan e galadan.

Nas Imediações do rio Sal-
ween, tropas chinesas chegaram
até as imediações de Ohiacton,
onde prossegue a luta, enquan-
to outra coluna avança para
leste, com vagar mas com se-
gurança, na direção de Watien,
localidade estrategicamente si-
tüada asuadoeste dè Çiootou.
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GUERRA NO PACIFICO

Novos e Poderosos Ataques
Aéreos a Ilha de Truk

DESEMBARQUE ALIADO NA ILHA DE BIAK

¦ -\IMA CIDADE ITALIANA os jceps transferoiii suprlincn to» pnra o» tnnqueK-destroycrs
americano*, . ponco antes de estes Iniciaram a arremetida As posições alemãs Note-se, «luo
na» resta uma nnlca casa de p6.

A OFENSIVA AÉREA CONTRA A EUROPA

500 'Fortalezas Voadoras9 Arra-
sando as Muralhas do Atlântico

LONDRES, S (Por W. W.
Hercher, da Associated Press)
—- As defesas da Muralha do
Atlântico, sentinelas avançadas
da Fortaleza da Europa —
atualmente ameaçada de tre-
mendos ataques aéreos pelo
lesti-v. noçte, ,sule.;oeBte — .fo-

ULTIMA HORA ESPORTIVA

CAIU O VASCO!
SURPREENDENTE VITORIA DO S. CRISTÓVÃO

üm publico numeroso afluiu,
ontem, ao estádio do Flumi-
nense, para assistir ao cotejo
entre o Vasco e o S. Cristóvão,
em jogo oiicial do Torneio Mu-
nicipal.

Esperava-se um triunfo fácil
do esquadrão lider e invicto e,
por esse motivo, causou agia-
davel surpresa ver o gramado
tricolor bem concorrido.

AGIGANTOU-SE O S. CRIS-
TOVAO

Na fase inicial o quadro do
S. Cristóvão chegou a surpre-
ender. Sem "Augusto na aaga e
com o arco guarnecido por Ve-
liz com muita segurança, o
team alvo lutou com ardor, pro-
curando quebrar a invencibili-
dade dos vascainos. Esperon,
num truc original, marcou o
goal inicial do S. Cristóvão.
Lelé empatou as ações e Nestor
adquiriu o segundo ponto dos
seus. O quadro do S. Cristo-
vão, pelo seu entusiasmo e Jogo,
mereceu o placard de 2 x 1, re-
gistado no primeiro tempo.
RESISTIU HEROICAMENTE

O QUADRO ALVO
' A fase final teve um inicio
que surpreendeu, porque o São
Cristóvão procurou couso-
lidar o triunfo, em vez da rea-
ção vascaina se manifestar.
Aos poucos o jogo foi adquirin-
do equilíbrio relativo e nos ul-
timos 20 minutos a defesa san-*r:
cristovense lutou com heroísmo
para manter o placard ao seu
favor, o que conseguiu com es-
forço, mas legalmente.

Foi um triunfo conquistado
dentro da lei e ante um advdr-
sario tecnicamente superior,
mas que não conseguiu acertar
a sua ação conjuntiva.

VELIZ UMA GRANDE FI-
GURA |

Ao analisar a atuação do |
team vencedor, uma figura
deve constar em primeiro pia-
no: Veliz. Esteve numa noite
feliz. Pelado esteve' magnífi-
co e Mundinho brimou. Es-
peron demonstrou qualidades
e inteligência. Nestor e Alfre-
do foram os melhores a*ai-an-
tes alvos.

UM TEAM DESCONHE-
CIDO

O esquadrão vascaino esteve
desconhecido. RafaneJli Alfre-
do II. Argemiro e Memir
foram os únicos homens que
agiram com precisão Dos de-
mais. nem è bom falar...

O JUIZ
O desempenho do sr. Oscar

Pereira Gomes, sem ser perfel-
to, foi aceitável.

Agiu com imparcialidade.
PRIMEIRO TEM »0

A peleja é iniciada e logo de
saida o Vasco procura ímpôr o
¦.=" Boderíp. -*^»

Responde coro firmeza o gre-
mio alvo e os vascainos en-
con tram seria resislcncia.

Quando atingia o ''5o minuto,
as ações eram equilibradas.

Jogam bem os alvos e aos 20
minutos é aberta a contagem.
üm "truc" inédito dá o pri-
meiro goals ao clube sancrislo-
vense.

Ha um "hands" de RafanelU
longe da arca.

MIcal corre e finge chutar,
desmanchando a barreira.

Esperon bate a falta e mar-
ca o

1» GOAL DO S. CRIS-
TOVíO

Reage o Vasco e quandp .trans-
corriam 23 minutos, dsppis de
uma' série de passes, Lelé mar-
ca, com um chute indefensa-.
vel, o

Io GOAL DO VASCO
O jogo decai, permanecendo a

bola no centro do campo.
Quando transcorriam 43 minu-

tos, ha um ataque bem orgaui-
zado dos alvos e Nestor, em
lindo estilo, marca J

2" GOAL DO S. CliJS-
TOV£0

B pouco depois termina o
tempo com a contagem de
2x1, favorável ao São Cristo-
vão.

2.» TEMPO
O São Cristóvão reinicia o

jogo atuando bem. A defesa

vascaina chega a • recuar, em-
baraçando a ação do arqueiro.
Sempre que o Vasco atac* os
defensores alvos se defendem
com unhas e dentes.

Ao chegar a meia metade do
tempo, o Vasco, passou a exer-
cer forte domínio, sem resul-
tado pratico porem. A partida
assume proporções enormes e
as zagas trabalham com segu-
rança. Velez, o arqueiro do
clube da rua Figueira de Melo
pratica intervenções notáveis,
as quais animam os integran-
tes do conjunto alvo.

E a partida termina com a
vitoria d0 São Cristóvão por
2x1.

AS EQUIPES
Os dois quadros jogaram as-

sim constituídos:

VASCO — Oncinha; Rubens
e Rafanelli; Alfredo fl,' Bera-
cochea e Argemiro; Djalma,
Lelé, Isaias, Ademir e Chico.

S. CRISTÓVÃO — Velez —
Pelado e Mundinho; índio, Es-
peron e Castanheira; Mical,
Alfredo; João Pinto, Nestor e
Valfredo.

A PRELIMINAR
O jogo preliminar terminou

com um empate de 2x2.
A RENDA

A renda da partida foi de
Cr$ 48.704.60.

JARDI CARIOCA
A COMPANHIA GERAL DE HABITA-
ÇÕES E TERRENOS "JARDIM CARIO-
CA" — vem comunicar aos seus distintos
fregueses e amigos e ao comercio em ge-
ral, a transferencia de seus escritórios
para a

Avenida Rio Branco n 3I1-F andar
^EDIFÍCIO BRASÍLIA*

A DIRETORIA

ram atacadas hoje por uma
foj'ça de 500 "Fortalezas Voá-
doras" e "Liberators" da 8.a
Força Aérea do Exercito dos
Estados Unidos, escoltados por
aviões "Ligthnings" e "Thim-
derbolts", tambem da 8.a Força
Aérea, do Exercito americano.

3 Esses objetivos aolóhgo.da
costa da França, onde estão
instalados os misteriosos vem:? •
basàmèntos nazistas e canhões
foguetes, já tinham sjdó inten-
samente bombardeados durante
o dia de ontem pela aviação
americana e á' noite pelos apa-
relhos da R.A.F. Nessas ulti-
mas 36 horas, esses objetivos
foram atacados continuamente
pela aviação aliada numa ope-
ração preparatória para ' o
grande desembarque aliado que,
segundo todos os indícios, mala
se aproxima do seu desenlace.

Desde a madrugada de ontem
os aviões anglo-americanos jã
despejaram contra esses obje-
tivos mais de 6.000 toneladas.de
bombas, sendo que metade des-
te total o foi contra a área do
Pas de Calais, nos ataques de
ontem levados a efeito por ml-
lhares de aviões de bombar-
delo.

Já na noite de ontem, forma-
ções de mais de 500 aviões pe-
sados de bombardeio, podero-samente escoltados por apare-
lhos de caça, atacaram com bas-
tante violência esta mesma
área, alem de putros objetivos,
tais como os entroncamentos
ferroviários da área de Paris
em Seine et Oise; nesses bom-
bardeios mais de 4.500 tonela-
das de bombas foram despeja-
das. •

Tanto os pilotos britânicos
como americanos revelaram ao
regressar de suas incursões
contra o inimigo, que pouca ou
nenhuma oposição foi encon-
trada, Inclusive das baterias
anti-aéreas.

Após o ataque da manhã de
hoje, contra os objetivos d»
Muralha do Atlântico, outras
formações americanas levanta-
ram vôo de suas bases na Grã-
Bretanha, afim de tornar a
bombardear os mesmos setores,
acreditando os observadores
aliados que este foi um dos
mais tremendos ataques já so-
fridos por esta área, devido ao
tipo dos aviões empregados, pe-sados de bombardeio, e conse-
quente facilidade em carregar
um maior peso de bombas, em
virtude da.pouca distancia queficam esses objetivos de suas
bases na Inglaterra.

Simultaneamente, centenas deaparelhos de caça e de caça-bombardeiro prosseguiram comsuas operações de ofensiva con-tra a França e Paises Baixos,concentrando-se, especialmentecontra os centros de comunica-
ções e vias de suprimento dosnazistas. Entre os objetivos ata-cados, estão incluídos os de St
Quentin e as pontes de Hisson,
nos arredores de Paris, assim
como depósitos de munições emDonfront, estratégico aerodro-Mo alemão na França. Com-
Piege tambem foi bombardea-da. Posteriormente, a Radiode Paris anunciou que Rouenfoi novamente atacada hoje
pelos aviões americanos.
TODO O NORTE DA FRANÇA

ATACADO
LONDRES, 3 (A. P.) — Umafrota de mais de 400 caças-

bombardeiros da Nona Força
Aérea ao anoitecer de hoje me-
fcralhou e bombardeou em mer-

.fJlho objetivos -müits» v__i

Europa-ocupada, entre eles as
instalações de Chauny, Suicern
e Tergnier, no Canal Seins
Oise, outras em Saint-Quentin
e Compiègne, bem como: pontos
próximos a Paris e Rouen.

Os atacantes não. se .defron,-
taram com caças nazistas; mas
encontraram intensa barragem
anti-aerea sobre alguns objeti-
vos; tendo deixado de regressar
dois "Thunderbolts" ,e. um"Mustang".

Um grupo de "Mustangs"
martelou um comboio dê qujn-ze caminhões carregados- de
tropas perto de Compiègne,
destruindo dez deles.

PEARL HARrSOR. 3 — (De
Frank Tremaine, da¦, United
Press) — O quartel general da
frota do Pacifico anunciou o
começo de novos ataques :ae-
reos a Truk, os quais foram ini-
ciados pela aviação naval ,quin-
ta-feira passada, sendo afunda-
dos um navio cargueiro e dez
embarcações de pequeno porte,
alem.da destruição de um de-
posito de munições na citada
base japonesa. O ataque re-
lendo fòi o 51.° da guerra que
sofreu a poderosa fortaleza hi*
ponlea.

O comunicado aliado acres-
cénta que o fogo antiaéreo
inimigo toi-escasso. - :

Por outro lado, iuforma-se
»jue os bombardeiros " Ventu-
tfa" atacaram. Paramushiro ê
Shumushu, no arquipélago das
Kurilas, encontrando tambem
fraca oposição das baterias, an-
ti-aereas. ¦

Em Shimushiri, outra-base
atacada, que fica situada a 640
quilômetros ao nprte do ter-
ritorio metropolitano do Japão,
irromperam . vários. incêndios,
provocados' pelos, aparelhos"Liberator", que não encon-
trafam qualquer oposição ini-
miga. i
DESEMBARQUE NA ILHA DE' 

.•BIAK----'.' " '¦ ¦¦¦'.¦
LONDRES, 3 . (Reuters.),— De

acordo com uma informação'
veiculada pela .agencia. 4e rio-..
ticiás alemã, o pòrta-vo? do
alto comando Imperial jàpo-
nês; informou, hoje, em Tóquio,
o seguinte:"As forças americanas que
realizaram o desembarque' na
ilha de Blak> em águas.frpntek
ras a costa noroeste da Nova
GuméTátlftgirám- â""linha 'lute-
rior.das. defesas .niponicas.,"A Ilha Biak éde ' trans-,
oendentál importância tí4 guer-
ra do Pacifico e as operações
dos japoneses em \ águas, .con-
tiguas ao- arquipélago .'filipino
seriam muito prejudicadas , se
as forças americanas se apode-
rassem d« Biak e a transfor»

massem numa base de apoio.
De agora em'diante a base da
estratégia, do comando japonês
coucentrar-se-á era pontog o
linhas, abandonando seu uite-
resse anterior por regiões e
planícies, e isto porque e nos-
so interesse atrair o inimigo ate
as proximidades da linha defen-
siva japonesa e então, extermi-
na-lo ali". ¦

O portavoz repetiu o prog»
nostico. recentemente feito, pe-
lo general Tojo, chefe do go-
verno japonês, de que está imi-
nonte uma grande ofensiva no
teatro de operações do Paci-

"Não posso — evldentemen-
te  revelar nossos planos nes-
se sentido, embora me seja
permitido adean tar-que o tri-
angulo Filipinas-Nova Guine-
Hoiien, desempenhará um pa?
pel .importantíssimo em nos-
sas operações, e qüe são-pro-
vaveis . batalhas violentíssimas
em disputa do domínio das
águas adjacentes a este trian-
guio». . ' ;;

A "Lista Negra" Nor-
te - Americana :

S6 FIRMAS FINLANDESA».
INCLUÍDAS

WASHINGTON, 3 (K.) ;—"Se-
gupdo anunciou hoje o Depar-
tamento de Estado, 85 firmas
finlandesas foram incluídas na
"Lista Negra", norte-amerlca-
na. E*-a primeira vez. que se
adota uma medida, dessa natu-
reza ¦ contra entidades íirilan-.

A nova lista entrou em vigor
a 1 de junho. Como se sabe,
entram na ."lista negra" as
firmas que , forneceram â Ale-
manha artlígòs' essenciais ao
seu esforço de guerra, tais co-
mo produtos químicos,: ra^qui-
nario,' material ¦elétriòò,'1'' pro-
dutos de borracha e madeira".
NAVIOS NA "WSTA NEGRA"

BRITÂNICA
LONDRES, 3 (INS) — Mais

43 navios espanhóis, 15 argen-
tinos 8 11 suecos fazem parte1 da Lista Negra Britânica. •

NENHUMA ALTERAÇÃO NO "FRONT" DA RÚSSIA

Rechaçados Gompietameiite
os Ataques Alemães

Os Nazistas Não Conseguiram Alargar a Brecha Aberta Em Jassy
MOSCOU, 3 (R.) . — ..Fortes

ataques de poderosas forças
alemãs de infantaria; e tanks^
ao noroeste e ao norte de Jás-
sy, na Rumania, foram- rè-
chaçados, com pleno êxito, pe-
Ias forças russas, declara ¦ o
comunicado desta noite, o qualacrescenta que "nao houvie ai-
teraçCes nos outros aetores do
front". ',; _ .' .

«BKBCHA» ALEMÃ ' 
NA RB-

GIAO DE JASSY-

MOSCOU, S (De Harrlson
Salisbury, da U. P.) _ Ao
que parece, os alemães estão
resolvidos a. persistir em seus
esforços para desorganizar as
forças- russas na zona dé Jassy
apesar dos poucos resultados
obtidos nós cinco dias já decor-
ridos da árdua luta naquela re-
gião. - - ¦ •

Ontem,-no nordeste .^e-Jassy,
os alemães conseguiram Intro-
duzir outra "ciinhá ihsignifl-
cante" nas linhas russas, po-rém falharam completamente
em suà tentativa de ampliar a
cunha semelhante introduzida
anteriormente ao nordeste,-1 da
referida cidade rumena.

O comunicado alemão de
hoje.anunciou a captura de lm-
portante elevação no noroeste
de Jassy, com apoio de fortes
ataques de aviões de bombar-.
delo e combate. Entretanto,
numerosos cadáveres - de ale-
mães cobriam as Imediações
das posições russas.

Somente num setor Oorara
assinalados 900-mortos dentre
as fileiras nazistas. Os ale-
mães perderam ales disso 1
tanks, 3 canhões de auto- pro-
pulsão e numerosos prlsionel-ros, tendo se elevado a 191 as
perdas alemãs somente era
tanks nos últimos 4 dias.

i Infrutíferas arremetldâa no
sudoeste de Stanislavov^ tam-
bem, custaram aos alemUes
mais SOO mortos. Ko restante
da frente, houve apenas comba-
tes de artilharia no sudeste de
Vitebsk.

Navios de guerra soviéticos
atacaram a navegação inimí-
ga èm águas do norte, aíun-
dando í navios e avariando ou-
tros 3.

As unidas destruídas li-
cluem um transporte de 4 mil
toneladas, posto a pique dean-
te da costa norueguesa, e três
22.uies patrulha, afundados por

"cutters" torpedeiros russo»
no golfo de Narva.- ¦

LUTA PELA PQSSE , DE
STANCA

LONDRES, S (A^ P.) _ Rus-
sos e alemães estão vivamente
empenhados numa batalha san-
grenta pela posse dá colina
fortificada de Stanca, ao norte
de Iaissi, na Rumania, tudo in,.
diçando que os russos estão
mantendo suas vantangens con-tra as repetidas ondas de áta-
quês de infantaria e tanks dosalemães. •

Stanca e uma elevação situa-
da em meio dos- terrenos ala-gadlgos, que se acham entréos
rios Jijia e Prut, e tem siáò
repetidamente atacada, quasesempre de assalto, pelos ale*mães, desde que a luta foi ré-começada neste setor, ha ape-nas'cinco dias.

¦As noticias irradiadas deMoscou dizem- que os alemães,embora com enormes . perdaB,abriram hoje ás ultimas ho,ras da tarde uma ligeira bre-cha nas linhas russas, mas to-dos os outros ataques foramrepelidos.
A agencia alemã "Transo-

cean", por sua vez, dli que

"para recuperarem, o terreno
perdido, os russos lançaram em
aqão suas reservas apoiadas
por poderosas fomacões de
tanks, dos quais os alemães
destruíram. vinte e três" ,Aagencia nazista acrescenta que"forças alemãs e rumenas-ata-
caram <os russos por noroeste,
conquistando algum terreno
nas elevações próximas" e que"a aviação alemã esteve par-ticularmente ativa na área de
Iiassi, onde os alemães aba-
trem vinte e dois aviões rus-
sõs".

Outras noticias . procedentesde .Moscou, mais tájiJe, anun-
Ciaram que continua £ luta a
sti]èftç de Stanislavov?. onde
fracassafam quatro''; ataques
alémaés'.' Aõ mesmo t*mpo, UWdespacho dè Estocolmo repro.
duz noticias tambem da-^Tráh-
socean", segundo as quais asforças finlandesas das ilhas
Alama tiveram ordem dè ficaralerta, possivelmente por ser deesperar que os russos Iniciemações em larga escala, por mare por terra, no Norte, em co-ordenação com sua grandeofensiva de vefao, mais parao Sül." ,

COM AUTORIZAÇÃO DE R00SEVÊL1

Voltou da Guerra Para
Assistirão Centenário do Pai

NÁPOLES, S (INS) — O sar-g6nto Artur Hasler, de Genesso,Nova Tork, tripulante de um
grupo de bombardeio da M. A.A. F., teve permissão pararegressar aos EE'. -.ÜÜ.,. ondeirá assistir á comemoração -<to
centésimo aniversário do seu
pai.

A permissão foi concedidadepois que a progenitora dosargento Hasler enviou umacarta ao presidente Roosevelt,nos termos seguintes:"Poderia dar permissão pa..-ra o meu rapaz vir para casa?"Ele é o caçula de maus 13 fl-lhos. Todos são casados. n>asêle nã.o. Farei umt restinha in-tima._- porque é a passagem docentésimo aniversário do seupai e êle vai passando tão bem. quanta se pôde ness^ *d^de.

Farei esta reunião Intimanum domingo. Por favor, per-mlta que êle venha em casa,para que possamos vê-lo."Lm dos secretários- do prê-sidente para òB assuntos deguerra- entregou a--carta ao
«í^ont,e sera] d0 gabinetepara tomar conhecimento eentrar em consideração"
<« EsSero que m»nha família
,*-, i,a que est°u indo para
^•iáSR" Ha?le>- auando foi
-?t= i a a Perml^âo. acres-Ccntando:"Mas quero voltar depois aomeu velho trabalho".
ae„X''a.° d0 sargento Hasler.Sophisticated Ladv» foi opu meiro no teatrodo Mediterrâneo a

Qi- tjuerra
voar 100 em

oojetivos inin2ig03

.«-,—_
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para o DIÁRIO CARIOCA
avizinha, será pois para Hitler um golpe
pouco menos do que mortal. E' muito
possivel que o fracasso' tão completo da
campanha submarina.e a rápida decadên-
cia da Luftwaffe sejam devidas em gran-
de parte á escassês e má qualidade da ga-
solina. Pelo menos, não parece que, ape-
sar do enorme progresso da industria an-
glo-saxônica a comparação prejudicial a
Hitler o seja somente por causa da des- Ainda me recordo
proporção numérica entre as duas avia- to refletido na^fisionomia dos*„ jornalistas norte-americano.
goes. durante o julgamentc de Khar-

Seria razoável perguntar-se a que se kov. Para pessoas separadas da
~ tt_i JL-^«i Alemanha pela extensão de um

propõe Hitler, ocupando-se dessa manei- Oceano, o cabo Retzlaw era mií:
ser que produzia assombro. Eu,
porém, mantinha me impertur-
bavel; Não era a primeira nem
a segunda vez que encontrava
homens como Retzlaw.

Jamais hei de esquecer-me de
um aviador alemão, feito pri-
sioneiro depois de bombardear
uma cidade espanhola. "Que-
ria experimentar, a ação das

Diar io C
;'(,;
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A Morte se Aproxima do Nazismo
o.espan- De ILAYA EHRENBURG
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O
t Hltle.

medo guarda a vinha" —
diz o nosso ditado espanhol
e, neste caso, a vinha é aque-
la dor rie se tira o excelente

vinho de Tokay. Hitler achou que era
necessário ocupar a Hungria e a Bulgá-
ria, com medo do que pudesse acontecer
no vale do Danúbio, uma vez que os rus
sos passam de rio nara rio com tão im

ra paises aliados. Que a Alemanha per
deu a guerra já é fato tão evidente que
nem mesmo hitler seria capaz de oçuí-
tâ-lo. Que plano, que estratégia politico-
militar orienta seus passos? __' preciso
nunca esquecer, quando se trata de Hi-
tler, que todo o nazismo repousa sobre um
caso mental tão assombrosamente vazio bombas despejadas de "diversas

v ..-_ , . _ alturas". E declarou no inter-
que um de seus interpretes, ex-adepto do i0gatório. isso foi ha sete anos
.Partido, chama o nazismo "a revolução atrás. Daquela época, para cá

, .,.,. „ _ „ , , .. tenho encontrado' milhares dedo nihilismo". O fundo do nazismo e au- assassinos desse tipo. sua psi-
dácia, caos e loteria. Estamos todos segu- çoiogia não é nada complicada
ros de que hoje em dia Hitler não tem na
cabeça outra idéia que não seja a de fa-
zer durar a guerra. Passa-se com êle o
que se passou com aquele aldeao que
apostou com o Rei que, dentro de dez
une j, .ensinaria seu burro a falar. Aquie-
tava os amigos assustados, dizendo-lhes

.que, em dez anos, tanto o burro como o
Uei já estariam mortos. Ou caso sobre-
vivessem, êle, o aldeão, estaria morto.
Sua tática única consiste pois em ir dan-
do corda, deixando correr, contanto que
a guerra dure. Enquanto dura a guerra,
dura êle. Nesse meio tempo, alguma
coisa imprevisível, alguma coisa que nun-
ca ocorreu a ninguém, pode vir a aconte-
cer. O plano é desesperado mas não há ou-
tra alternativa. Até agora, os exércitos
alemães se batem em território estrangei-
ro e, por pior que lhes esteja correndo a
guerra, ainda assim, ainda tardará o dia

Apenas matara

pressionante rapidez. Advertência aos em que os inimigos do nazismo cheguem a
invadir o território nacional alemão...

,0 argumento +em uma falha: a cam-
inimigos de Hitler: Lembre-se daquela
gra ciosa oração que Voltaire fazia — " O'
senhor, livrai-me de meus anrgos, aue de
meu inimigos eu mesmo me encarrego".
Na Espanha tínhamos uma expressão,
_m"a oriírem iVnoro, mas nue ÃH.ã assim:'
"Que amigos tens, BenHo!". Mas como
fcenito já se recolheu á historia, será we-
ciso substituir por outra de maior atuali-
dade: "Que amigos tens Adolfo!" norque
quarfo mais dá nales mais o aplaudem.

O método de Hitler para com os s_us
amigos é sempre ò mesmo — levar-lhes
a guerra á casa. Em cada nação que de-
ctora sua amiga, conta semnre com um
punhado de homens dispostos a _tudo.
Com esses homens á sua disposição, Hi-
tler orjraniza uma forca mais ou menos
clandestina no país amigo. As vezes, essa
organização nem chega a ser clandesti-
na. Torna-se publica, se o país amigo o
permite, e sempre há insensatos que o
permitem. Nunca falta um ministro.de
comércio que queira comerciar com a
mercadoria representada por sua pátria,
ou um ministro de justiça justificável na-
ra cobrir a traição. Essa forca se organt-
2a sob craadros do comando alemão e está
sempre bem armada. Assim, quando che-
ga o momento em que é preciso, abusar da
nação- amiera. seja tomaudn-lhe os viveres,
enchendo-a de moeda falsa fabricada
na Alemanha ou até mesmo ocupando o
seu território, o nazista pôde contar in-
condicionalmente com janiçaros de que a uma operação de invasão e das piores. A Lei do Auxilio' Mútuo do

que se possam imaginar. As grandes cida- Canadá^ é baseado no entendi
des alemãs transformam-se em ruinas. ' '"' " —-<-"•¦

As fábricas estão danificadas ou fecha-
das, a população dispersa, desorganizada,
abatido pela insonia.E' fácil optar por

<^; _: *í_rN•••:.--¦• i
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Unidas como um programa de
Auxilio Mútuo, semelhante ao
nosso baseado na Lei de Em-
prestimos e Arrendamentos".

—_;'-.-. _-.-;-- -L_;- ', Presidente Roosevelt, dos
panha aérea. Nas proporções em que esta Estados unidos da América. —
sendo feita, a guerra aérea corresponde u de novembro de 1943

tentam salvar-se e sacrificam
os outros. Certa vez Hitler de-
clarou que desejava libertar os
alemães de suaS conciêricias. Pe-
Io menos a esse respeito, foi
bem sucedido.

O cabo Retzlaw, que estudara
direito, apresentou uma deseul-
pa bastante original. Diss.e que,se o tivesse desejado, teria
podido matar outras pessoasInocentes. Sim de uma feita
matou 60 pessoas: noutra oca-
sião, mais 60. Mas ainda preten-dia ter direito a ser julgado com benevolência

120 pessoas, podendo ter matado 1.200.
Há muitos anos, antes de que a humanidade ouvisse falar

de Adolfo Hitler-e das câmaras letais, um homem foi julgado,em Paris por ter assassinado uma mulher é seus quatro fi-
lhos. Naquela época, o assassinio de cinco pessoas era suficien-
té para abalar o mundo. O acusado reconheceu ter matado
uma mulher. Tambsm não negou ter dado morte a auatro fi-lhos da infeliz. "Mas — êle disse ''— havia mais um filho, dor-

.mindo. Poderia tê-lo assassinado, mas não o fiz". Foi executa-
do sem deixar de protestar: "Porém não toquei no quinto".Prevejo um grande futuro para o raciocínio do cabo Retzlaw.
O comandante de uma "Divisão da Caveira" poderia declarar:"Sim, matei 1.200 pessoas, mas poderia ter eliminado 120.000".

O esbirro da Gestapo que torturou 100.000 inocentes po-deria tirar um tonis e calcular dos milhares de -nsssoas aue fi-caram vivas em Kharkov. Os incendiãrios e assassinos que des-truiram Lidice declarariam: "Mas não incendiamos Breno".Hitler se desculparia: "Não mandei câmaras letais paraa Patagônia nem entornuèi ésòMrrmus. Portanto devn per con-siderado um humanitário. Confiram-me o Prêmio Nobel".
Gertrud Mueller, de Berlim, escreve a seu marido, agora

prisioneiro: "Já não me surpreende nada: nem o que você es-creve da Rússia, nem os artigos de Goebbels. A única'coisa
que me surpreende é o estar viva. Não tenho lágrimas. Estousurpreendida de poder escrever. O doutor Vogt diz que há mui-tos casos de demência. Talvez, os loucos sejam os mais normaise nós apenas finjamos ser ajuizados. Tia Cristina foi para á'Turingia. Escreve que aquilo é outro inferno. Ainda não pu-de encontrar uma cama. Dorme-se nas estações, njs cafés

A Concessão do 'Auxilio
'::ê^ui^^ Prestada Pelo

Canadá a
OTAVA, Maio de 1944 -

Canadá não tem recebido
Estados Unidos nenhum auxílio
baseado nã Lei de Empréstimos
e Arrendamentos.. O Canadá
sempre tem pago á vista todos
o? abastecimentos adquiridos
neste. país."Deve ser relembrado sem dú-
vida. que o Canadá tem propor-
cionado um auxílio sem paga-
mento no valor de mil milhões
de dólares à Grã-Bretanha e
que se acha, presentemente, em-
penhado em fornecer outros ções Unidas, de acordo 

"cerni 
asmil milhões à Grã-Bretanha, necessidades estratégicas e emRússia, China e outras Nações forma que constitua uma con-tribuição mais efetiva possivelpara ganhar a guerra.

Uma vista' «le Kharkov
em toda parte. Sonhamos com toda a Europa, e agora, é uma
sorte encontrarmos um recanto onde descansar a cabeça".

No quinto ano de guen-a, alguns alemães começam a en-
-xergar claro. Mas a derrocada da Alemanha está privada dê

grandeza. Apenas pode provocar um sentimento .de nojo.
A Alemanha saudou a chegada da primavera como um

homem condenado à morte saúda o amanhecer.' •
Onde está a antiga verborragia de Hitler ? Êle se esque-

ceu de Moscou. Esqueceu-se do espaço vital: O demagogo de
Munich se transformou num Hamleto. O paranóico amr.ldi-
çôa tudo e todos: os exércitos russos, a dinastia de Saboia, a
RAF e os céticos.

Em 1942, o Fuehrer afirmou: "Este será o- ano da vitó-
ria final". Agora di-ccrre';.-óbrè a fra°.i'idaãe das. coisas ter-
renas. Não ha guerras permanentes. Esta também terminará
um dlá.

Ha poucos anos, Hitler não sabia dizer se era um Ale-
xandre ou um Napoleâo. Agora se faz passar por filosofo e
cita Shalcespeare: "Ser ou não ser". Pede ao povo que resol-
va o dilema que atormentava ó príncipe da Dinamarca. Nes-
ta guerra —. diz Hitler, a<?;ora, ao povo, — não haverá vence-
dores ou vencidos, senão os que sucumbirem e os que sobrevi-
verem.

Pobres comedores de salchichas ! Depois do fracasso da
defesa elástica, começam as primeiras tempestades de bombas
de seis toneladas. E:ainda lhes fazem perguntas filosóficas!

Respondamos à pergunta para esses nazistas desmiolados.
Nâo só todas as guerras terminam,' como também o fim desta
guerra já.está à vista. As Nações Unidas sobreviverão e Hitler
e seus '(vmoHces 

perecerão. A Alemanha Nazista mergulha-
rá no abismo.

*Pj*v

"O mou-se em maio de 1943, a Leidos dó Auxilio Mútuo. Diz seu pre-ambulo:"E' essencial para a defesa esegurança nacional e para acausa da liberdade do mundo
que o Canadá dê a maior con-tribuição. possível para a vitóriadas Nações Unidas.

E' necessário que os produtosda indústria bélica do Canadásejam postos a disposição nãosomente das forças canadensescomo também das outras Na-

.liissolin.

dispõe no interior do ^í* desafortunado
que confiou em sua amizade.

E aí vai mais uma advertência aos
amigos de Hitler, e aos paises que se dei-

?_"c£r„V^S°LdSS:de -»_«- mm r M° Von^- _&__!£__£$$<_- rf ssfcssrass.
_p_u_-_----__»-__- . _i.iio.n__l ffoTipral rPHifit.fitlt.fta nV_-1- "í.1 auxilio cunciueiavei d, seus Auxilio Miíf.nn A Io. ...__-.,..._

mento de que a contribuição dos
materiais para a causa comum
não é menos vital neta deixa de
ser um dever tão imperioso co-
mo a dos combatentes;

Desde o início da guerra' o

"E' conveniente que' ascondições sob as quais os
produtos canadenses forem
postos à disposição das Na-
ções Unidas, nãb agravem ocomércio de após-guerra ouconduzam a imposição derestrições do comércio ouainda em qualquer outromodo valham em detrimen-
to de uma paz justa e dura-doura".

Tais foram os princípios ba-

O Cnuadft assina um' ncortl» com a Austrália A. cerimonia te-ve li.ftar nos escritório» tio Primeiro Ministro, em Ottavrn.Veciii-r.e na fotografia: sua excelência W. £¦'. -lààcl.ciizleKing-, rc, rH.P,, assinando o acO-tio e, ilc-pè, assisUndo ao«to da assinatura (da esquerda para a direita). Iio.vard Itleá-sures, chefe do Protocolo, do Ministério dais RclaçSes É.\te-riores. dr. Anstey Wyncs, se cietãrio oficial Mb Escritóriodo Iligh Cominsioncr Australiano, ínnjòr Benefal Sir Win.Glassow, K. C. n., High Comi ««ioitcr do Governo dn Austra-lia, sua excelência C. D. Ho >ve, M, P., ministro do Mate-rial Bélico e Abasteci mentos do Canada.
1. Os. titulps dos. navios de

carga ficarão com o nome
do governo canadense.

reputação e de bom nome, já não tem
mais nada a perder. Os fatos estão á vista
e ninguém os nega. O juizo que merecem
"não admite outra interpretação. A con-
duta de Hitler para com esses naises seus
aliados foi simplesmente canalha. A Ru-
mania passará a depender ainda mais da
Alemanha, mas a situação militar dos ale-
mães não melhorará em coisa alguma com
essas conquistas de aliados. Sobre os mui-
tos desastres que se vêm acumulando na

um auxílio considerável a seus
aliados. Nos três primeiros anos,
o fluxo dos fornecimentos de
guerra canadense para as Na-
ções Unidas foi facilitado, con-
cedendo-se à Inglaterra ¦ os dó-
lares canadenses necessários pa-ra a liquidação dos ditos abas-

to de um quartel general, resistentes abri-
gos anti-aéreos, boa cama e boa mesa.
Muito menos fácil suportar uma guerra
demorada sem lar, sem alimentos, sem
sono e sem esperanças. Por isto é de su-
pôr que, por menos que isso agrade a Hi- .ecimentosToç países' nfembros S™ sSnenSefíPàs Nações
tler e a seus cinicos nazistas, o POVO ale- da Federação das Nações Bil-

_ , .. *V  ¦' tanicas como também a Umaomao nao poderá continuar na guerra e soviética por intermédio da
têm

Auxilio Mútuo. A lei mencio-
nada dispunha a forma de dis-tribuição dos artigos de guer-ra canadenses, incluindo não sô
os enuinamentos de guerra co-mo também, as matérias primase gêneros alimentícios, que de-

não quererá continuar, logo que apareça Grã-Bretanha, têm recebido
no continente um exército anglo-saxão ^___és-feSffif!dl
que lhe traga a prova irrefutável de que materiais bélicos. '

,..,., v.-,^..-...,.-..-. ..- T.prriirln innl.isivp a honra Diversos métodos dè auxílio
caheca de Hitler, a chegada dos russos & tud0_fsta Pe5m?° Hg £*5gw* financeiro foram aplicados. OsEnquanto isso a Grã-Bretanha ,da-se mais importantes'têm sido:

conta do que se avizinha. Nunca chegou a
perder o sentido da realidade e da serie-
dade da guerra. Embora o povo inglês,
por si mesmo, nunca tivesse tido esse sen-

fronteira russo-rumena aparece como o
mais grave de todos, pois emer dizer a
perda do netróleo rumsno. Esse petróleo
é para Hitler tão necessário como pão. A
gasolina de seus aviões e tanques, a graxa .
_ lubrificantes de seus motores, vêm da *° da seriedade e gravidade da vida, -

Rvmania em grande quantidade. E' ver-
dade que Hitler tinha conseguido desen-
¦volver uma industria de extração de com-
hustivel liquido, partindo do carvão de
pedra, industria que vinha funcionando
bem, talvez muito melhor do que os seus
inimigos imaginavam, mas que não foi su-
ficiente para tranqüilizar Hitler - - tanto

senso a que, no fundo, deve a grandeza
histórica de seu país — como não adqúi-
ri-lo nos dias graves que até há pouco
teve de atravessar? Já é banal a observa-
ção de que a situação insular da Grã-
Bretanha permitiu-lhe refazer-se e levan-
tar-se contra a visão nazista. Não é tão
corrente a observação das contra-partes

O,«,„.. ..n. n. pleno florescimento dessa tf» ess* sit«aSão insulaí\ acan'eta
industria de gasolina sintética, êle emnre- ^bmanno, a mina magnética, a mina ae-

^s carreira louca para o Cau rea' armas que Poderiam ter reduzido
cTso^nXmomento, os ataqus aéreos dos" esta* «J» Pe^ fome> so ^cassaram por
aliados têm resultado na desorganização fausa da rapides com que a mtehgencia diretamente com cada fi quej._ n-ltrf., industriai alemãs teórica e .ratica do pais soube fazer-lhes recebesse seus produtos, em lu-dessa como das outras maus.nas aiemas. ^ de fazêlQ p0B iixtèrm6ãi0
A perda, do petróleo nuneno. que 1& ?r <?0«_e!wB a* ** _?««.> ^a Grã-Bretanha, Assim _flr-

A reaquisição ou "repa-
triação" dos; valores cana-
denses em. mãos britânicas
que alcançaram cerca de
$800.000,000 e' a consolida-
ção da maior parte dos sal-
dos acumulados de . esterli-
nas em Londres que chega-
ram a quantia de $700,000,000
em um empréstimo sem in-
teresse enquanto durar a
guerra. '

Uma contribuição de .. ..
$1,000,000,000 como crédito
oferecido à. Grã-Bretanha
para suas aquisições no Ca-
nada.

A transferência da pro-
priedade dos interesses da
Grã-Bretanha nas usinas de
guerra canadenses, por uma
soma suT-^ximada de .. ..
$200,000,000.

O Canadá desejaria negociar

Unidas pelo valor de
$1,000,000,000 de acordo com as
necessidades estratégicas. . f

Acordos de Auxílio Mútuo têm
sido,, presentemente, estabeleci-
dos estipulando os termos geraise condições para levar-se a efei<'
to a politica canadense. Firma-
ram-se convênios com a Gra-
Bretanha, e a União Soviética
em 11 dé fevereiro de 1944, com
a Austrália em 9 de março, cbmJ
a China em 22 de março e com
o Comitê Francês para Liber--
tação Nacional. em 17 de abril
de 1944.

O. Primeiro Ministro, sr. Ma-
ckenzie King, em seu discurso
perante a Câmara dos Comuns
em 16 de março de 1944, refe-
rindo-se aos acordos manifestou-
se como segue: "Eles estão
prontos a esclarecer que os go-
vêrnos beneficiados aceitam es-
tas propostas e cooperam em
seu cumprimento".

Os acordos incluíam uma pro-
messa de auxilio reciproco para
o Canadá e um compromisso

havia fornecido outro auxilio
financeiro em mais de .. .. ..
$2,700.000,000 à Grã-Bretanha eoutros aliados.

Os acordos firmados com aGrãTBretanha,' Austrália, Chi-na e Comitê Francês são pràti-camente idênticos, ao' estabeleci-do com a Rússia que é manti-do nas mesmas bases com pe-queras alterações.
Durante os onze meses do

. . .. ¦  - ano fiscal 1943-1044 até 29 decia dos tipos de materiais fevereiro dè 1944. o Can?dá gas-especificados contudo de tou $672,769,228 em auxílio mú-utilidade em outros cam- tuo. A soma estabelecida parapos no fim desta guerra, o ano fiscal ave termina e^t 31para objetivos^ de socorro de março de 1945 alcança aou para entregá-los as fôr- S800.000,000, quantia e-tn oueças canadenses que todavia inclúe a .contrih")-ão do Cana-esteram • em operações de dá para com a Rússia

2. Os abastecimentos que no
final das hostilidades não
chegarem ao seu destino
poderão passar a ser nova-
mente propriedade do go-vèrno canadense.

3. Em certas circunstâncias
o governo canadense pode-' rá solicitar, a transferên-

além-mar, ou também po-derão solicitar à devòlu-
ção de material bélico aé-reo que possa ser utiliza-do ou de equipamento deautomóveis para territó-rio canadense, se por aca-so as necessidades inter-
nas assim .o requeiram.

Os princípios fundamentais doauxilio mutuo e da Lei de Em-
prestimos e Arrendamentos dosEstados Unidos são os mesmos:"Não deverá existir ímpedimen-tos financeiros. que sirvam deobstáculos aos aliados afim de
proporcionar o máximo de as-sistencia uns aos outros" e pa-ra que os recursos • de guerradas Nações Unidas devam sermútuo para a realização de utilizados na forma ^ãis"efetiuma política econômica inter- va rjossivelnacional que aplicasse os obje-

tivos econômicos especificados
pela Carta do Atlântico e acei-
tos pelas Nações Unidas.

O Canadá não exige que os
governos recebam o auxílio mú-

Enquanto a. Lei dè Emprésti-mos e Arrendamentos foi adeta-
da nos Estados Unicjos quandoeste mantinlíb-se um.país neu-tro, a Lei do Auxílio foi apli-tuo afim de devolverem os cada pelo Canadá quandoprodutos fornecidos» exceto em pais já estaa.em guerra ha maistrês casos: ds trêe anoe.e-meio, e já se

A deleeacão canadense teveuma participação relevante nasdpubemções da primeira reu-mao.do comelho da .UNRRAem Atlanüé City, em novembrode 1.943. Um. dos delegados ca-nadenses o rrinistro-consn1hei-
ro à Embaixada do C-»"nrH emWashington, sr. L. B. Pp-u-son. foi el°ito Drésidèrite do Co-mité de Abastecimentos.

O olano financeiro para sa-tisfazer o gasto em „rovi"õ°sde socorro é baseado nas contri-bUIções nroporrionadas às Na-coes Unidas não ocupadas u?loEixo e oue alcançam a lí desuas rendas nac.fv-Ms T^iib°mfoi estimada a cota do Canadáae acm-Ho mm a rp*-"-i-'n i^q.seentre S80.000.000 e S90.000.000.
O Canadá, considerado cniroum dos grandes nrodutores degêneros alinienticios do r^m-do. terá oue de-emn^ni-i.,r lmin*n_l importante.'na' r^-q rinUNR»A. A-.—W- r-^~;~- "o

conselho rio Hif0. r'"*?o das Nacoss Unidas terá l"-rar em
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As Grandes Figuras da Nossa Historia

PANDIÁ CALOGERAS

Até a Policia Possue
um Periódico Clan
destino na Bélgica

Dinheiro do Povo
ParaVencer aGuerra

Por VICTORIA CHAPELLE

João Pandiá Calógeras foi
uma das mais perfeitas organi-
zações de homem público que o
Brasil já conheceu, dentro dos
quadros culturais e políticos do
regime republicano. Foi, na ex-
pressão exata do termo, um ho-
mem forte, de resistência mo-
raj arima do comum, "uma von-
tade criadora" que se soube so-

brepor às vicissitudes da vida,
ás intrigas e as campanhas das

inimigos desleais, uma energia
vibrante, galvanizada pelo amoi
à luta e pela coragem das au-
tudes. Já 8 chamaram de ; oásis
humano" — "oásis de que pou-
cas vezes se abeiravam as cara-
vanas, por efeito da falta do
instinto de conservação mani-
festado, em casos tais, sob o ru-
mo seguro e certo". Realmen-
te, em meio da confusão da po-
litica brasileira, Pandiá Calóge-
ras dominava. Infelizmente, o
ilustre compatriota nao foi com-
preendido. Não era possível a
um homem de tamanha esta-
tura viver ligado à politicagem
sem ideais e sem princípios. Por

isso mesmo, como acentua mui-
to bem o sr. Tobias Monteiro,
"por cometer pecado contra os
preceitos em vigor, Calógeras
foi considerado indesejável nos
últimos anos da sua vida, jus-
tamente quando a prática do
governo tornaria mfcis utu o
seu concurso". Sua passagem
pela política apenas lhe trou-
xe amarguras e desilusões, pois' 
o seu caráter maciço e impoluto,
seus altos e nobres sentimen-
tos de homem, não se amolda-
vam às regras e às obrigações
da cortesania politica. O os-

tracismo politico jamais apavo-
rou o grande homem, porque
nunca solicitou posições. Quan-
do as ocupou, conservou-se se-

AMÉRICO PALHA
(do Inst. Br. de Cultura)
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(OVA YORK (DIÁRIO CA-
RlOCA) — Acaba de chegar a

te, no crepúsculo da vida, Minas esta capital o primeiro exem-
Gerais o enviou como deputado 'f™ de f Peno^°VÍ -r^f
à Constituinte Nacional, conse- tino P°r demals estranho, lia-
quente da Revolução política de
1930. Aos 21 de abril de 1934,
Pandiá Calógeras falecia emPe-
trópolis. Com êle, perdeu o Bra-
sil um dos seus maiores filhos.
Um homem integral, um homem
de bem, um homem que viveu
sempre trabalhando, numa li-
nha reta, para um objetivo cons-
trutor: a grandeza da pátria.
Êle teve na morte a mesma ati

ra.
 por _..

ta-se do órgão secreto da poli-
cia belga, editado em Bruxelas
com o título de "Le Policiei" Li-
bre". — Em seu primeiro edi-
torial diz:"Amigos policiais, eis afinal
vosso pequeno "clandestino".
E' o último de enorme série de
persistentes predecessores que
desde o começo da ocupação nos

ConwiKht B. N. S. para o DIÁRIO CARIOCA

quadros, além disso, discutem mente, pouca .gente que não dades poderia
todas as ordens. Náo os imi- *^™™g*__fâ£__«& SiS t_U a pagar a guer-

E é certo. Os policiais belgas homens e mulheres encontram-
negam-se a aceitar ordens que se nas forças armadas, mas
os coloquem ao serviço do inva- contam-se por milhões _ os que
sor, como por exemplo, vigiar estão produzindo munições, na-
edifícios alemães ou requisita- vios e aeroplanos.
dos por estes. Outras vezes exi- Iss0 s*gnifica que esses mi-
gem que estas ordens ilegais lhões de pessoas estão ganhan-
lhes sejam dadas por escrito, do bons saiários, muito embora
que põe o superior em uma si- na0 ha-a muito o que comprar,
tuação embaraçosa. p0is o governo não permite a

No próprio periódico alemão manufatura de artigos desne-
de Bruxelas, o "Brusseler Zei- cessários. Houve o perigo, em

ajudam valentemente a supor- tung" encontram-se detalhes de certa época, de que muita gen
atitude hostil

grantes'de que são vítimas sob pessoas comendo e bebendo, ape

Pessoa: Eleito este, presidente
da República, Calógeras assume
a chefia da delegação, dando à
nossa representação um brilho
in vulgar. Segundo relata o sr.
Rodrigo Otávio,, Wilson, Lloyd
George e Briand frequentemen-
te exigiam a sua presença nas
reuniões confidenciais da Con-
ferencia.

v.„ „~ ----,.— Em 1919, quando chefiava na
raio no cumprimento do seu ingiàtérrá a Missão Comercial
dever. "Quando ministro da *Brasiieira, foi surpreendido com
Guerra —- depõe o sr. Assis a sua nomeação para ministro
Chateaubriand — viu-se com a da Guerra do governo Epitacio
ingrata missão de pun»;ami- Pessoa Peia primeira vez na õòridutorl 

"de "homens, "president)
gos, Que êle queria de^erdade, Republica aquela pasta ia ser de Conselho ou chefe de Esta-
mas castigava £^ 

desvMiadob exercida por um civil. E Calo- do, como em Franca foram Her
sinceros, com mao forte, a oem geras f0j um grande ministro,
da disciplina e ordem do pro- Tudo 0 que nosso Exército pos-
prio Exército. Punindo os in- sue de aparelhamento moderno
subordinados, conquistou-lhes a data da sua passagem pela pas-
desestima; mas, punmdo-os, ta da Guerra. Construiu gran-
máu grado reconhecer que a des qUai-teis. Procurou manter,
maioria deles era sincera, no seu nos qUadros militares o respei-
louco desvairo, na exaltação aa to a hierarquia e a disciplina
sua crise, êle fez-se passar, nas freiras. O melhor depoi-"quand même", por suspeito a mento da passagem de Calóge-
facção contrária"... Um homem ras pela pasta da GUerra pres- ,ÜKaoi. uus „mis
desse q«Ua^ ^ PMeria me- tou 0 general Cândido Rondou, probiemas nacionais e das sorecer os aplausos unanimas- dos a pág;ina chela de admira- luções que os mesmos exigiamseus contemporâneos, nem en ça0 e cannho pelo seu primei-
trar nas graças estrondosas da ro titular civil. Na sua gestão

iiH» mis mntitpvp nn. vida Seu tar a amarga adversidade... como a
coração estiva voltedopara Como eles, "Le Policier Libre" corpo armado pôde tomar in-
SS rontemnlandci na der- propõe-se a manter a chama suportável a vida ao invasor,
rátílirl XKeWé, desttno lhe sagrada do patriotismo e da re- «Nos salões reservados de um
normMu o nanoramaEso da sistencia ao inimigo, informan- café de Bruxelas - relata o pe-
sua grande temi. do ° lei*°r das injustiças fia- riódico - acha-se um grupo de

Sábio e htetoíiador, Calógeras ã suposta Nova Ordem
deixou-nos várias obras que A verdade é que o público em
atestam a sua elevada capaci- geral ignora os sacrifícios que
dade de trabalho e seus pro- a policia belga impôs a si pio-
fundos conhecimentos. Como pria para resistir, na sombra,
engenheiro: "As Minas do Bra- contra o opressor. Uma maio-
¦ sil", em 3 volumes, que Vicente ria esmagadora dos policiais bel-
Licinio Cardoso considerava gas ei tá contra o invasor e"obra das mais sérias da cul- colabora-por todos os meios pos-
tura brasileira, no que implica síveis com os patriotas. Os es-
compreender haver sido também forços do chefe nomeado pelos
das menos comentadas". Como alemães, Van Coppenelle, fra-
estadista: "Problemas de Admi- cassaram por completo. Deses-

nistração"; como industrial: perado, dedicou-se a formar"Indústrias brasileiras"; como unidades novas denominadas
historiador: "Política Comercial "esquadrões anti-terroristas".
do Império", "Formação Histó- Recentemente discursou ante
rica do Brasil", "Marquês de um destes' grupos de recrutas,
Barbacena"; como economista: atacando os antigos quadros."Problemas de Governo"; como Disse êlé: >'A maioria da po-
financista: "La Politique Mone- licia belga, é indubitavelmente
taire du Bresil"; como sociólo- pró-aliada. Permanece passiva
go: "Res Nostra" e "Conceito diante dos incêndios de linho e
Cristão do Trabalho"; como pe- azeite, por exemplo, simples-
dagogista: "Os Jesuítas e o En- mente porque estes produtos são

de um te dispondo de dinheiro se pu-
zesse a adquirir as mercadorias
de preço elevado ainda existen-
tes à venda, malbara>tando-o
assim em coisas de que real-
mente não precisava.

Para evitá-lo, foi pedido a
todos, no país, que emprestas-
sem ao governo todo o nume-
rário que puttessem poupar, de-

*

O fato ocorreu em 1940, quan-
do a Grã-Bretanha acreditava
que tinha de lutar sozinha con-
tra a Alemanha. O povo brita-
nico' estava tão determinado a
vencer, que o dinheiro começou
a jorrar para todas as caixas
econômicas, em todo o patevQ
esquema desenvolveu-se muito
rapidamente. Hoje, os habitan-
tes de todas as rua.s de todas

as cidades, localidades e vilas
reuniram-se em grupos de co-
letores. Escolas, escritórios, fa-
bricas e até as forças armadas
possuem os seus "grupos de
economia". 'X"-v

De vez em quando realizam-
se esquemas especiais. Certa se-
mana o país em peso fez um
grande esforço para t/mprar

(Conclue nn 7" im».)
sar da hora de- recolher já ha-
ver soado ha algum tempo. A
intenção dessa gente é sem dú-
vida ficar toda a noite plane-
jando sabe Deus o que. De re-
pente a proprietária, gorda,
amável, acerca-se do grupo com
expressão de tristeza. A polícia
acaba de chamá-la para avisar
que vão revistar o café. Sente
muito, porém esta noite tem que
fechar. Informa, no entanto,
que, quase ao lado, seu cunha-
do tem um café onde estarão
seguros toda a noite ciuzicio h iii.iyiuu.ui.-jo t. ™ Sj,jh^ ..D~-- „,,„,-,•-,•, iom

Nem tudo é tão fácil para a no assoalho do meu Spitfire co- Nao posse.dizer quanto em

polícia belga. "Le Policier Li- briu-se de lentes e rodas ern po desc^dehsa^majieU^jms.os

Metralhando os Nazistas
Por P. O. ERNEST MARTIN '

tcomo foi contado a Alfred Patson)
Copyright B. N. S. para o DIÁRIO CARIOCA •
LONDRES - O quadro de cujo terreno era rodeado de 'mu-

instrumentos de bordo foi re- ros e atravessado por regatos
duzido a fragmentos e o peque- ligeiros.

sino"; como parlamentar: "Dis-
cursos e pareceres".

Dele disse um dos seus devo-
tados amigos: "Em verdade Ca-
lógeras era o tipo do universitá-
rio que, na política brasileira
tirante Rui Barbosa, constitui)
honrosa exceção. Em um pai
de alta cultura, Calógeras serií

riot e Raymond Poincaré e, na
Itália, Orlando Nitti e Scialo-

ja. Em nosso país, tão pobre de
homens, uma radiosa inteligên-
cia, das maiores do seu tempo,
ficou proibida, durante dez anos,
de prestar- à administração pú

para os alemães.

*

Os velhospo.

bre" dedicava um dos seus pri-
.meiros parágrafos aos "compa-
nheiros mortos por seu amor à
liberdade e aos que preferiram
o cárcere à escravidão". Recen-
temente, em Antuérpia, mais de
cem policiais e vários comissá-
rios foram presos pela Gesta-

pedaços, de comutadores arran- fragmentos do a^f£°_ -J*"
cados Algo quente e úmido cor- ziam a meus pes. Naqueles nio-
ria-me pVcotovelo direito mentos ^e me pai^eceram in-
comecei a sentir cada vez mais terminaveis deitei um olhai pa
dormente a medida em que, de- ra trás e ver fiquei que, cME
pois de um combate violento, que me enviara uma saudação
eu descia rapidamente de uma sob forma de projeteis desapa-
altitude de onze mil pés para recera. E' que eu violai a a_ pi
uma verde granja

*

ANGUSTIA E VITORIA NOS
CÉUS DA ALEMANHA •

francesa, meira regra do ataque, que me
haviam ensinado na RAF. A
situação em que me encontra-
va fora criada unicamente por
culpa minha. Com efeito, eu
me esquecera de olhar para
trás.

Fora na ocasião em que eu
corria sobre um JU que um apa-
relho ME sairá não sei de on-
de, à minha retaguarda, envian-
do-me não mais do que uma ou

A EPOPÉIA DE UMA FORMAÇÃO DE LIBERATORS DIVIDIDA PELO «%££$** ?L"etaaSaS,
í VENTO E ATACADA POR EN XAMES DE CAÇAS INIMIGOS p-aaf1 J^sSaLl

pressão, pois ignorava onde
Em uma base de " Liberators"

da 8.a Força Aérea, na Ingla

| (Copyright da Inter-Americana) „.„„—, c— ,.
é* Íy Wnlfprt canhões e cortado a cinta das elas tinham sido danilicaclas

popularidade barata. So mais verificou-se o levante do Porte
tarde, serenados os tumultos das de Copacabana, que êle, amar-
paixões, apagado o fogo dos rando as emoções do seu cora-
ódios, restabelecido p equilíbrio ça0i SOpjtando sentimentos de
das conciências, será permitido amizade e de estima por mui-
fixar a verdade dos aconteci- tos dos rebeldes, foi forçado a
mentos e, então, ser feita a de- domjnar, _ bem da disciplina do
vida justiça — justiça exata próprio Exército,
completa.

* * 5tí' Nasceu Pandiá Calógeras, na
cidade do Rio de Janeiro, aos
19 de junho de 1870. Aos 14
anos fez, de uma só vez, no Co-
légio Pedro II, todos os prepa-
ratórios. Entrou para a Escola
de Minas, de Ouro Preto, em
1884 e formou-se, com distin-
ção em todas as provas, em
1889. No seu tempo de estu-
dante, bateu-se pela Abolição 8
pela República. Da sua saída
da Escola até 1897, exerceu va-

ninguém mais do que êle esta-
ria à altura de ser presidente
da República. Nunca pensaram
em seu nome, entretanto. E'
que um homem da sua estatura

munições. Era preciso agora estruturalmente. Sabia única-
carregar à mão o canhão que mente que a maneira de tirar

se verificou logo. Esses alemães restava, introduzindo cinco pro- tim aparelho do mergulho era
tis de cada vez. impor a pressão gradual, vaga-
Não teve tempo de tremer an- rosamente. O avião começou a

T"DrincíoTov"rsua"dmcüít5ade se"de"que podem causar'dano. te o milagre de ter saido ileso, levantar o focinho, a terra de-
foi com o veko. Os ventos so- Os pilotos das formações poste- E, na verdade, parec a-lhe ba- sapareceu do meu campo de vi-
oram^obre esta base y^ndift:- riores estavam tão febris que nal ter escapado àquela bala de sa0 e, antes que me desse con-
lentes direções segundo as di- náo tiravam os olhos dos lados, 20 mms. Um "Messerschmidt" ta do milagre que estava ocor-
versas altitudes. O grupo de esperando_^ue_aj3 cobertas^dos 109 _acjDmpaJihava-o 

agouren- rendo,. senti-me novamente no
aviões de bombardeio a que me -¦*--*¦  —"•««.-«•-«

blica serviços que os pigmeus, terra, Maio — Eis aqui em to-
seus substitutos, evidentemen- da a sua simplicidade, a histó- _ . _ . •„.,,_ ,ro„
te, não poderiam prestar". Co- ria de um grupo de aviadores não sao japoneses. Antes de ata- jeUs_ de cada vez
nhecedor dos mais profundos norte-americanos desta base. car, dao tempo para assegurar- «„,*• +--.» '™™

refiro voava a muitas centenas

Terminado o governo Epitacio
Pessoa, Calógeras abandonou a
vida política, dedicando-se ao
jornalismo e à atividade indus-
trial até 1933, quando já doen-

i

não serviria l**mais para um de pés abaixo do que abria a
posto, a mercê de in junções po- marcha, numa missão contra a
liticas. Anesar disso, Calóe-eras fábrica de aviões em Gotha.
soube trabalhar pelo Brasil "ao Viu-se às voltas com um violen-
qual deixou o supremo e inesti- to vento de proa, enquanto o
mavel legado de uma vida sere- outro grupo era impelido por
na e iluminada que, inteira, se uma poderosa corrente de cau-
consumira no culto de Deus, da.
no amor da Familia e no servi*
ço da Pátria".

Depois do Desembarque
Tenente-coronel T. A. LOWE

Copyright do B. N. S., para o DIÁRIO CARIOCA
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regras • da guerra

Então os homens se deram
conta do que lhes ia acontecer.
Os ventos levavam a formação
de vanguarda demasiado de-
pressa, e eles não chegariam a
tempo para reunir-se com a es-
coita de caças. Quando alcan-
çaram a Holanda, separava-os
uma distância de cerca de ciii-
co quilômetros ! Era como um

A luta nas colinas tunisianas exército dividido em dois Não

cilindros saltassem. Mas ape- tamente, sem que êle pudesse alto e com o aparelho correndo
sar dos aviões voarem com afugentá-lo. como gato escaldado,
máximo de velocidade, a dis- j0hn permaneceu quieto e es- Tentei faze-lo baixar outra
tância ia aumentando e final- perou, suando, que o "Messers- vez e verifiquei que nao tinha
mente, quando a separação era chmidt" 109 desse umas voltas, quase nenhuma força no braço
de cerca de oito quilômetros, os Afinal lançou-se para a frente, direito. E a súbita compreensão
alemães atacaram. descarregando as cinco balas, de que o aeroplano estava em

— o ataque foi às 12,05 — dis- 0 inimigo não foi atingido. melhores condições do que o rio-
se-me o navegador Richard D. sargento gritou umas pragas mem enlouqueceu-me de raiva
Childs. — Lembro-me muito fortes. e decidi que, com ou sem for-
bem. A luta terminou às 2,19. o aparelho que John trazia ça, voaria até ir de encontro
Também isto eu recordo. Duas a0 coio transmitiu o ruido a to- ao solo, acabar com a gasoh-
horas e quatorze minutos. Re- dos os cantos do avião, pelo na ou chegar a um aerodromo
cordá-lo-ei à hora do almoço, s*.stema de comunicações inter- britânico,
durante toda a minha vida. Vo- nas. "Um pouco mais de dis- <
cê sabe: "Exatamente a esta ciPiina no serviço de comunica- De repente avistei trilhos em
mesma hora, enquanto estou ^õcs!" disse a voz serena de baixo que, de um momento pa-
sentado aqui com o menu na aigUem, e John a ouviu porque ra o outro, deixarain de luzir.
mão, esperando o primeiro Mar- inimigo não fora atingido. Avistei uma espécie de coberta
tini"... "Muito bem, meu senhor", esverdeada de uma centena de

O comandante Lloyd Martin, disse o sargento, e carregou pés de comprimento, e logo ccon-
Os princípios ou A luta nas colinas tunisianas exercito oivmiao em «¦m^ " °°™T ?fanos aueTòl h mais cinco pT-oeteis no seu ca- prèendí que se tratava de um
rra nunca mu- continuou durante o inverno, P°dian> ^velar sua situação, umjapaz de 2 anos que vô à 

rão.SabiaPaÍe o alemão ha- trem camuflado que, de granderios car^públicós, tendo si- S"'Za^pSa^ ^uante as Torças em Sadá Cumpria manter rigoroso silên- frente^ formação de™tag«- 
go^eodo engenheiro do Estado de Mi- ' _,, inrnni-- -Ipvp psoiip- h» Rnmmpi pvitpvnm a rantn- cio no rádio. da, como co-piloto com o tenon- via de voitar. üsic w wuc

nas' Gerais .e consultor técnico g Jgggg ígg^ggg^ % SSVlbandoliar ?$_- Alguns dos participantes do te Vernon ç. Markham, recebeu za pensou que^lmestava mor
da Secretaria da Agricultura fQ p0'ssível contl'a Um pon

Em 1897, Calógeras e eleito to decisivo. E é isso justamen
deputado federal por Minas Ge- ^e 0 que os comandantes su

premos das forças aliadas pre-
param-se para fazer contra os
alemães e os japoneses.

Esse método de atacar um
ponto decisivo é relativamente

da
Os

novo^ mas nenhuma regra
guerra foi com êle violada.

li. Gradualmente, entretanto, o
8.° Exército Britânico começou
a apertar o inimigo entre as te-
nazes do seu avanço. Os nazis-
tas acreditavam que o assalto
final seria desferido pelo 8.°
Exército de Montgomery, mas
enganaram-se e o assalto foi
desfechado de oeste.

rais. Não voltou, porém, na le-
gislatura seguinte. Sua passa-
gem pela Câmara notabilizou-
se pela revelação de uma alta
e prodigiosa capacidade e pelo
conhecimento nítido de vários
problemas brasileiros. Em 1903,
foi novamente eleito, tendo o
•rtuníSS?n^Càmar^comtavíl4-* Europa ocidental, quando forem guerra. Todos os soldados doDÍf. Üm?Pt£X ò& orcamen- atacados pelas forças anglo-nor- Eixo, na Tunísia, ou foram mor-
fai _Com?,rinpfnais nuestõesdue te-americanas, mas a batalha tos ou capturados e os aliados
H^áSSo co- será árdua porque o inimigo ficaram senhores de todo o li-
moaaí^terentesSeà íaKação Poderoso, no ar, e a Luftwaífe toral da África do Norte.
Si café à Caixa de Conversão, saberá onde desembarcarão tro- Um outro exemplo clássico de
à reforma tributária, aos trans- P,as aliadas aéro-transportadas operações conjuntas, que forne-

les a terrível convicção de que
desta vez não ha maneira deEm oito dias foi ganha tal.

nazistas terão uma surpresa, na vez a mais completa vitória dai evitar o inevitável, sempre ve
rifiquei que a reação é a mes-
ma.

disse: "Eu era um rapaz mais
do que pessimista. Sentado na

OJUl „„0 „.„„, ..... .... -. minha casa em Chicago, imagi-
rlnrtps à instrução' pública, à alguns minutos depois da ope- ce uma técnica segura para ser nava que os que tivessem de
•?"irri_si „¦¦„ -c.m iond pst-.v--. ração. empregada nos futuros aconte- morrer comigo na guerra teriam

raide me disseram qüe foi en- a notícia do ataque dos caças to. Desta vez acercou-se des-
tão que se notou aquela agita- pelo telefone interno e olhou preocupadamente, sem muita
ção, comum entre os homens pela janela lateral a tempo de velocidade, em linha reta para
que sabem que vão ter de rece- ver um "Liberator" girando ter mais certeza dos seus dis-
ber o impacto do ataque inimi- lentamente sobre si mesmo em paros, e John conseguiu acer-
go. Onde quer que' se encon- direção ao solo. A primeira sen- tar-lhe uma... duas... talvez
trem os soldados — seja nas sação de angustia e dor daquele cinco balas. vv;. '•
trincheiras, nos navios ou nos dia trágico êle a experimentou A luta estendeu-se através de
aviões — quando se apodera de- no paladar. O medo traz sabor

seco, um pouco acre, à boca e a
dor que se sente ao ver um com-
panheiro precipitar-se para a
morte produz um sabor nau-
eeabundo, de carne. Sente-se

Um dos jovens que tomaram como se o coração tivesse es
parte noataque em questão me tourado e fica na boca a fu-

maça desse estouro.
A notícia da terrivel situação

em que se encontrava a forma-
ção correu velozmente de um
lado a outro da Alemanha. O
tenente Jerry Podenbaugh pou-
de ver como ela se plastrava.
Via os campos de caças ale-
mães sobre os quais estavam

altura, seria irreconhecível, mas
que se distinguia perfeitamente
da altitude em que me encon-
trava.

Ao chegar quase sobre a co-
berta verde apertei os dedos da
mão esquerda nos botões da co-
luna de controle e, quando a
composição ferroviária se es-
tendia exatamente em minha
frente, despejei no breve espa-
ço de talvez dois segundos tu-
do o que tinha a dar, isto é, o
fogo de dois canhões e quatro
metralhadoras. Voei sobre o
trem de ponta a ponta e, quan-

320 quilômetros sobre o espaço
na Alemanha. Mas os enormes
Liberators, com os homens sen-
tados silenciosamente no inte-
rior, voavam uns perto dos ou-
tros, e quando um se despren-
dia para cair, outro lho tomava do voltei,' para verificar o dano
o lugar na formação. Os ale- ocasionado, vi numerosos ini-
mães atacaram com bombas migos correndo doidamente, na
lançadas de paraquedas, que
explodiam num circulo de cha-
mas e aço em brasa, num raio

de quinze metros. Atacaram
com foguetes, verdadeira chu-
va deles, que os homens po-
diam ver aproximando-se, ca-
da vez maiores.

•mineração etc. Em 1904 estava ração ..A. t,  —..._ . „
em foco a memorável questão Quando for conhecida a ver- cimentes, é a invasão da Sict- que estar vivos em redor de

do Acre Calógeras teve opor- dadeira história de Stalíngrado, ua, cuja conquista foi efetuada mim, em algum lugar. E sen-
tunidade de pronunciar, na ses- ver-se-á que se trata de uma em 39 dias, tendo custado .... tia curiosidade de conhecê-los
sãode23de janeiro, um discur- das mais gloriosas batalhas de( ?4 000 aos alemães, mais 8.000 naquele momento. Queria sa- __ __ _ m __
so sensacional, falando cinco todos os tempos, combatida no italianos mortos e feridos. Des- ber o que faziam, como eram voando; via 0 número cada vez Pouco antes de chegar ao ob-
horas seguidas, o que lhe va- entanto de conformidade com de então os aliados realizaram esses semelhantes que, segundo maior de aviões inimigos qué jetivo, os alemães atacaram o
Ípu a, "reputação da primeira as regras da guerra. Os russos grandes operações conjuntas por eu pensava, o destino me havia erguiam vô0, levantando nuven- grupo que ia na frente, sob o
fie-ura da Câmara". Esse dis- se apegaram aos subúrbios da mar. ar c terra, não s_e poden- reservado como últimos compa- zlnhas de pó> ao decoiar. e iam
rurso de Calógeras é um do- cidade até o último minuto, com do alegar que, se nao houve nneiros . ; „„*„„„„ unir-se aos enxames que evo-
rumente importante, pois nele um mínimo de força, até que grandes conquistas territoriais, Mas as coisas nao acontecem lui m em cima e baix0 a íren.cumenuo auijju'.w* , *-iT —  L1,  ._*._'...,_„. -., +i„oc.c.Q^ .,„ m«t™-^. — „„.,,. como a gente imagina. O queo orador tratou da questão com stalin estivesse em posição de
firmeza e desassombro, defen- enviar a maior força possivel
dendo com ardor os direitos do para o contra-ataque. Depois

tivessem se malogrado os seus
objetivos.

De outro lado, os aliados mui
ocorrer, é que todo mando mu
dece'. O silêncio é tão profun-

te e atrás da formação.
A luta parecia um assalto em

massa. Quando os alemães des-

comando do comandante Mar-
tin. Atacaram com quanto po-
diam, de uma só vez. E os ho-
mens das torrinhas superiores
podiam ver o que acontecia:"Saiu um paraquedas... dois,•Brasil Rio Branco considerava disso não deu nenhuma trégua to aprenderam sobre como com- ao T1*3 p vÜ^Li, cobriram que não havia motivo três" e em seguida um "Ah!"

Oalógèras *;° insubstituível", aos nazistas, atacando-os con- bate um exército moderno, por- 
™mtar "¦*- """»•*"'*« nms"mBn- =-- J--  ' —- -— =-

zadas no verão e com transpor-
tes a tração animal no inver-
no.

Assim também gloriosas vi'

Serviu na Câmara de intérprete tlnuamente com forças mecani
autorizado do Itamaratí, até a
morte do nosso grande e glo-
rioso chanceler. Foi delegado
do Brasil na 3.a Conferência
Panamericana, reunida no Rio,
em 1906, e à 4.a, de Buenos Ai-
res, a qual não poude compare-
cer.

Em 1914, no governo Vences-
lau Braz, Calógeras ocupa a pas-
ta da Fazenda, num momento
difícil para as finanças brasilei-
ras. Mas, os planos que êle es-
tava empregando para restau-
rar a situação do erário nacio-
nal não puderam ser realiza-
dos até o fim. Demite-se o mi-
nistro e mlO de julho de 1917.
dirigindo ao presidente da Re-
pública uma carta que é um
dos maiores documentos da his-
tória republicana brasileira e

que o único meio de aprender
essa oiência avançada é comba-
tendo. As lições de cada bata-
lha, do Egito à Itália, e de todas
as suas campanhas desde a No-

torias de Tunis e Bizerta foram ruega a Singapura, foram cui
o resultado de planos bem ela-
borados e executados por gene-
rais inteligentes e tropas muito
bem treinadas. E vem a pêlo,
dados os próximos acontecimen-
tos, lembrar um pouco essa
campanha.

A campanha começou com a
batalha de El Alamein, em 23
de outubro de 1942, quando o
8.° Exército Britânico abriu uma
brecha nas linhas de Rommel.
O fogo de barragem inicial dos
canhões foi imediatamente se-
guido de violei íos ataques de
tanques e da infantaria. Em
3 de novembro Rommel estava

uma admirável demonstração em plen* retirada e, nove dias
do seu caráter e da formação depois, era expulso do Egito,
do seu nobre espírito de homem perdera 75.000 'nenens, 500 tan-
público. Anteriormente, nana Qjes e mais de jooo canhões,
ocupado a pasta da Agricultu- Em 8 de novembro ocorria um
ra. dos maiores movimentos diver-

St * sionários da guerra — os de-
Terminada em 1918, a guerra sembarques anglo-norte-ameri-

européia da'qual o Brasil par- canos no noroeste da África, ini-
urinou como aliada aos pa*ses ciando-se então uma tremenda
eme combateram o Império Ale- corrida. Por ar e mar os ale-
mão Pandiá Calógeras fez par- mães enviavam tropas para a
te da nossa delegação à Confe- Tunísia, concentrando ali uma
rência de Pa_. em Versalhes, da fo*ça suficient. paça deter o
qual era chefe o sr. ÇBttfclé »_&» <$&&

dadosamente anotadas e discuti-
das por técnicos do Supremo Co-
mando Aliado.

Hoje os aliados se encontram
em vésperas da sua maior aven-
tura — o que é conhecido como
a segunda frente. Não podemse permitir o menor risco a cor-
rer, porque o inimigo é pode-roso, especialmente em terra, e
concentrou grandes forças no
ocidente para enfrentá-los. Mas
britânicos e norte-americanos
combaterão com toda a capaci-
dade de que dispõem, sabendo
que os seus chefes são homens
temperados pela experiência da
batalha e que já bateram os
alemães em terra, no *_ar e no
ar.

Dr. José de Albuquerque
Membro da Sociedade de

Scxologia de Paris
DOENÇAS SEXUAIS DO

HOMEM
Raa a» Rosário, IIZ - De 1 w "

escutar os pequenos pensamen-
tos arrastando-se com pés de
ferro, de um lado para outro,
sobre os nervos dos homens que
nos rodeiam. E* um silêncio
denso e profundo, e chega-nos
como se emergisse de im poço;
na quietude se percebe o torve-
linho dos que nos rodeiam. O
homem se encolhe sobre si mes-
mo, sentado junto à mira de
bombardeio ou no posto de ar-
tilharia do avião, encolhendo in-
concientemente os ombros sô-
bre o peito, apertando os joe-
lhos e curvando-se sobre eles.

Assim sucedia naqueles aviões,
ciuando os tripulantes se deram
conta de que careciam de apoio
dos caças e perceberam que a
distância da formação diantei-
ra ia aumentando. Sabiam que
teriam de enfrentar a força do
choque. Havia num dos apare-
lhos um rapaz a que só faltava
uma missão para completar sua
cota de operações de combate.
Pediu que o enviassem, porque
tinha pressa de terminar. Cer-
tamente êle também compreen-
deu que tinha de passar pela
prova — mas se pensou outra
coisa, ninguém sabe, porque não
regressou.

Antes que a formação chegas-
se ao Zuidersee, a distancia en-
tre os dois grupos era de quase
sete quilômetros. Os rapazes
estavam â espera do ataque,

- «km* buscacSo-o, MS5 slft Cão

para precauções, deixaram de
atacar à retaguarda e precipita-
ram-se sobre nossos homens de
todas as direções. Outro Libera-
tor caiu por terra. Na cauda de
um outro, o tenente John F.
Goan vivia momentos de deses-
pero. Um projétil, de 20 mms.
que penetrou através da torri-
nha havia-^destruido um de sons

que soava como um gemido en-
quanto o "Liberator" explodia,
e com ele os que ficavam lá den-
tro.

"Numa questão de minuto",
diz o comandante Martin, "pa-

ânsia de fugir à armadilha mor-
tal. Alguns não foram múitci

longe.
Consegui, mais tarde, pousarnum aerodromo britânico, onde

um médico cuidou-me do bra-
ço ferido. Algum tempo depois,
transferido para um grupo d'3

caças, achava-me na região en-
tre Comines e Lille, quando dei
com uma fila de caminhões queavançavam vagarosamente ao
longo de uma estrada. Exce-
-ente oportunidade. Voando d;*-
encontro àquela fila de veicules,.
exatamente como o fizera con-
tra o trem, despejei sobre eles
tudo o que podia e, quando vol-
lei o aparelho, vi uma meia du-
zia de caminhões-tanqueç em

chamas, nazistas correndo desa-
baladamente e outros que se não
moviam absolutamente — vul-
tos imóveis em posições gro-

FABP>CA BANGO

EXJ-JA H A OUSELLA
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receu-me uma invasão de para- tescas, pela estrada,
quedas. Os que se lançavam dos No dia seguinte parti rumo ao"Liberators"" que iam adiante sul de Dieppe, onde apresentei
e por cima de nós, desciam por peus respeitos a um comboio
entre nossa formação, às vezes inimigo que se esgueirava jun-
junto com os alemães que eles •*? a costa e, antes que os ar-
tinham derrubado. Eu podia tilheiros de bordo • pudessiemvê-los descer. Vi um cujo pa- apontar os canhões contra o
raquedas custava a abrir-se, meu aparelho, fiz uma volta e
que olhava para cima, puxando f.m até o outro lado de uma co-as cordas, e, segundo creio, con- iina_' onde não podia ser avisíiante na sua bôa estrela".

Através desse inferno de fô-
go e aço, os "Liberators" con-tinuaram sua marcha até che-
garem sobre o objetivo."Afinal tivemos sorte", diz o

tado. Voei ao redor dela du-rante meia hora, e a minharecompensa foi uma outrafila. de caminhões nazistas quedeixei ardendo, um grande aviãoinimigo que estava sendo re-bombardeador tenente William Parado num campo de pouso eDuncan. "Houve uma brecha H™ &ruP° de cinco automóveisnas nuvens sobre uma das ex- do estado maior nazista quetremidades da fábrica de aviões, ^'identemente levavam oficiaisE como tínhamos feito descer de alta patente, pois que eramavião ate um ponto desde ]adeados de motocicletas oue
?"aln Pelamos ver o alvo, esse ficaram ou em chamas, ou •_£!foi o ponto final. As fotogra- dos num vale.fias demonstraram que o alvoficou arrasado. E digo que fo: -A-sorte, porque teria sido mais **terrível acontecer tudo aquilo tros fpvirinc •*, . --, *

o.
e suas fo-
que o alvo
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Por coincidência, no mês em
que erradamente previ o início
das operações militares donde
resultará em breve a liberta-
ção da Europa, e assim impll-
cltamente a da França, uma sé-
rie de fatos, guiaram-me cons

JAIME DE MORAES
restas e nas grandes planicie
da Europa.

Recorro à minha memória
para apontar de fugida algu-
mas delas: as recepções magni-
ficas que lltri embaixador de

. , - . uma grande democracia dava
tantemente a atenção paia a n0 seu casfcelo de compiégne; os
extraordinária figura de Joa- ae8iumbrantes "at home" ofe-
na d*Are. Dulclna brindou-nos recidos por uma llustre dama
com uma soberba interpretação de uma 

"das 
co\onias anglo-sa-

de Santa Joana de Shaw; veio- xünicas de parj.S) na vila' dos
me as mãos uma antologia de arredores de St. Germain, on-
crônicas de Eça, admiravelmen- de de uma vez um casai exó-
te selecionada e prefaciada pe- tic0 fez uma entrada fantas-
lo sr. Viana Moog; a^impática tica nos jardins preciosos, ins-
colônia francesa do Rio man- talado num palanque erguido
dou rezar na Candelária uma no dorso de um autêntico ele-
missa em intenção da Heroina; fante da Tndia; as cenas es-
finalmente, lembraram-me umas travagantes decorridas nos ba-
efemérides que, em 30, passou res em moda de Cannes, onde
o dia do aniversário do seu su- os assistentes se comprimiam
alicio e morte, em Rouen. como os passageiros dos bondes

Um suceder natural de idéias da Tijuca; finalmente, os clás-
fez-me recordar as inúmeras ce- B[cos jantares de gala do Nor-
rimonlas de homenagem civica mandie, em Deauville, para um
a que assisti em França e a dos quaia (justamente em 1939)
evolução das reações que elas um nobre inglês fretou um
provocaram aos franceses. A avião especial para nele enviar
última que realmente presen- cestos de faisões de cor rara,
ciei, em 1939, (que a de 40 já abatidos nesse mesmo dia na
se realizou em plena tragédia), Escócia. Não é, porem, a iss>
já tinha, como as imediatamen- qUe me qUero referir hoje, mais
te anteriores, um solene e abor- que a narração não podia ter
recido. ar oficial, decorrendo no fim Limito-me a tratar de uma
monótono ambiente de uma or- fotografia, acompanhada de um
dem perfeita, estabelecendo um dístico interessante, que pela
contraste nada vantajoso com mesma época encontrei nas pá-
as do passado, quando repu- gmas do "Match"; um rapa-
blicanos e nacionalistas se apro- ga0 forte e extremamente sim-
veitavam da oportunidade para pático trazia ao colo uma ra-
trocarem entre si, rijas benga- pariga maravilhosa; em mail-
ladas. Assisti mesmo uma bri- i0t os dois, tendo como cena-
ga já distante, onde, acabaram rj0 a prata de Deauville.
por triunfar, com bastante ar-
relia minha, os "camelots du Não posso reproduzir os di-
roy", levados ao combate da rzeres, mas apenas o seu sentido,
Praça de St. Augustin por um que era aproximadamente este:
exaltado escultor integra!!..'.a «não ha mais fronteiras entre
que mais tarde produziu aquela os nossos paises; agora Joana
placa que se encontra na Rue d'Are não teria missão á cum-
St. Honoré, dizem que no pre- prir".
ciso local onde a "Pucelle" foi
ferida no seu assalto às mura- O homem era um titular co-
lhas da cidade, e que me levou nhecido e ocupava um alto pos-
a suspeitar que tinha mais gê- to no gabinete da Grã-Breta-
nio na ira que na arte, por nha (a morte roubou-o muito
mais que Daudet e Maurras in- cedo ao seu país, a que pres
sistissem sempre em nos que-
rerem provar o último.

Pôde depreender-se deste con-
fronto um equivoco que me
apresso a desfazer: os france-
ses náo se entendiam multo
bem entre si naquele tempo de-
sordeiro, mas por certo que o
seu desentendimento nos anos
supostos de tranqüilidade em

OS MOVIMENTOS DIPLOMA-
TICOS CONSIDERADOS CO-

MO PRELÚDIO DA INVASÃO

tara os mais relevantes servi-
ços). A mulher era nada me-
nos que Corinne Luchaire !

O fato não tinha aparente-
mente interesse; hoje (porém,
refletindo-se melhor, provoca-
nos um reparo imediato: sema-
nas antes de começar a guer-
ra não se conhecia a verdadei-

nada era menor; a diferença ra personalidade de Corinne Lu
estava em que, outróra lutavam
rudemente pelas idéias que os
separavam, mantendo uma tra-
dição, e agora apareciam-nos
como que mergulhados num do-
loroso ambiente de torpor que
os levava a desdenhar das suas
querelas. sintoma perigoso de
um mal estar grave. Note-se

chãire, ignorando-se que ela
fora educada na Alemanha, que
era criatura de Abetz e, na rea-
lidade, já uma espiã ao serviço
do tradicional inimigo do seu
país. Pôde deprender-se de tu-
do isto, também, que nas mais
altas esferas de Londres se vi-
via na persuasão sincera de

que nunca supuz que a França que, como se costuma dizer nos
estivesse em grave decadência comunicados .oficiais como
ultimamente e menos a consi- ,u^Ja°^PJaeJs^^Jsnt^'
derel como moribunda; sentia-a lações de amizade e mutua com-
apenas um pouco fatigada, in- Preensão entre a Inglaterra e a
toxlcada por místicas pérfidas França .

sa a repousos, largos, geradores WJ^gSSporéiTque P

CAIRO — Maio — A *uerra de ner-
vos aliada c a evidente reação da Alemã-»
nha parecem indicar que a abertura da se-
gundo frente é iminente. A fanfarra que
acompanha as preliminares desse aconte-
cimento tão esperado tende a fazer o mim-
do esquecer momentaneamente a primeira
frente — e que c de extrema importância
— no leste, e a terceira frente estabeleci
da há algum tempo pelos aliados na Itália
onde foi introduzida uma cunha no baixo
ventre europeu. M

Evidentemente estao sendo feitos pre-
parativos na periferia do sul e do leste ua
Europa para apoiar o grande assalto a ser
lançado pelo general Dwight D. Eisenno-
wer, no oeste.

Esses preparativos, dos quais participam
todas as três grandes potências aliadas,
ocorrem- simultaneamente nos campo* aa
diplomacia, estratégia aérea, reagrupamen-
to final e disposição das tropas de terra e
tomada de posições para o avanço dc gran-
cies formações militares.

A diplomacia desempenha um papel ae
grande importância no quadro da estrato-
gia militar, e, por motivos óbvios, pode sei*
discutida em termos mais amplos do que e
possível com relação aos planos dc bata-
lha. Mas as vitórias nesta esfera não so-
mente podem salvar a vida de milhares de
soldados aliados, como debilitar as defesas
de Hitler e obrigá-lo a espalhar suas for-
ças, expondo ast.m imaS fortificações. da
costa européia.

Ao longo da primeira »s da terceira fren-
te — assim chamadas poi-que a questão da
abertura dc uma nova frente no oeste sem-
pre ficou ligada, na mente popular, a idéia
de "segunda frente" — a ofensiva diplo-
mática é evidente sob vários aspectos
França, Itália, Iugoslávia, Grécia e Turquia,
e nos paises satélites, como a Bulgária, a
Hungria, a Rumania e a Finlândia.

Em alguns casos, esses esforços diplo-
máticos estão estreitamente ligados às ope-
rações militares, em termos dc propagan-
da coordenada e bombardeios aéreos.

No que se refere à França, o general
Sir Henry Maitland Wilson está evidente-
mente desenvolvendo o máximo esforço pa-
ra unificar os vários elementos da França
Combatente atualmente na África do Nor-
te c na Corsega, afim de elevar à sua cfl-
ciência plena o potencial combativo dos exer-
citos franceses, c simultaneamente prepa-
rar um terreno mais favorável possivel ao
longo da costa francesa do Mediterrâneo.
Os alemães estão claramente preocupados
com a possibilidade de um gigantesco mo-
vimento de pinça contra a costa meridio-
nal francesa simultaneamente com a abertu-
ra da segunda frente.
A FRENTE ITALIANA .

Por C. L. Suhberger
(Copyright d» Inter-Americana paira o DIÁRIO CARIOCA)

No que diz respeito à Grécia, o esfor-
ço diplomático aliado se tornou ainda mais
urgente em conseqüência da recente ««»
surgida entre as forças armadas helenicas
no Oriente Médio e da necessidade de se
fazerem tentativas mais positivas, por m-
termédio do novo governo Papandrcou, pa-
ra obter a unidade dos guerrilheiros gregos
em determinadas operações militares con-
tra os nazistas. l~i'l
AS PERSPECTIVAS DA GRKCIA

Do êxito dessa diplomacia e da capaoi-
dade dos políticos gregos depende em gran-
de parte a situação futura do pais, do pon-
to de vista estratégico. a

Na Turquia, os aliados tem dois ob-
jetlvos principais: cortar tanto quanto pos-
sível o acesso dos alemães aos abastecimen-
tos vitais desse país neutro e coloca-lo tanto
quanto possível próximo da beligcrancia, de
modo que os generais alemães, temendo a
deflagração das hostilidades, precisem man-
ter forças defensivas nas regiões da Mace-
donia, Tracia e Rumania.

No que se refere à Rumania, Bulgária,
Hungria e Finlândia, á propaganda anglo-
russo-americano e a diplomacia têm exer-
cido pressão simultânea, e que teve como
conseqüência tornar ainda mais vacilantes
esses satélites. Todos eles, mais ou menos
intermitentemente, têm feito esforços diplo-
máticos para sair da guerra, às vezes ofi-
cialmente, como foi o caso da Finlândia, «
outras extra-oficialmente, con I aconteceu
com a Rumania, embora todos esses paises
sintam que não poderão dar um passo real
nesse sentido enquanto as tropas alemães
estiverem em condições de adotar contra-
medidas imediatas. Entretanto, o desejo de
abandonar a luta se torna cada vez mais for-
te a medida que os exércitos aliados se apro-
ximam de suas fronteiras.
O SIGNIFICADO DOS ASSALTOS

AÉREOS

O SILENCIO DE
CHURÇHILL E O
EIXO LISBOA-
BUENOS-AIRES

LÚCIO PINHEIRO DOS SANTOS
Especial para o DIÁRIO CARIOCA-ffs.^iS.rasa g s•.'xss.rvE
& si&TloSabaixoPde Chur- I^Sn^^záriSo "S
chill como construtor do moral este nome. saiazaiismo, raia
do dovo inglês: "Como as coi- quem pode compreender a quan-
sas vão, 

™ «¦¦¦¦*¦ n"<í,ívHi oue. to obriga o forte e claro espi-
depois
uma

£me_(elVeIeTC 
"sabá"porque 

mano,'nao lia crime maior eme

é muito possivel que, to obriga
da guerra, cheguemos a rito de liberaade do Meaiteria-

espiei! de Estadobcorp,>ra- neo, oposto à dfM-laçaof ce^,
,„v fD&icVrin «om uni- rista. uue e a ouira face do io-

o diz); mas é evidente que, mais
cedo ou mais tarde, teremos um
mundo em que as juventudes te-
rão suas oportunidades. Teru-
mos, finalmente, um mundo li-
vre, porque em minha opinião,
as outras tentativas, fundadas
no erro, estão condenadas ao
fracasso". Entretanto, a tenta-
tive do homem da neutralidade
de Portugla, a quem convence-
ram de que assim se touiaüa
a "cabeça" de um mundo cor-

o desse novo Arbitro de uma
Santa Aliança do Ocidente. Oo-
mo, sem a posição que êle to-
mou, dentro do pais, e que, com
imprudência, julgou poder to-
mar em relação a América, se-
ria possível o trágico equivoco
dos acordos de Latrão, com o
fascismo, que tanto afligiram,
com o arrependimento, as últi-
mas horas de Pio XI ? Sempre
a "politica ibérica comum", a
mesma de sempre, quando su»

de descuidos fatais.
O fenômeno, de resto, nem se-

quer era especificamente fran-
cês, mas antes nitidamente eu-;
ropeu: todos os telhados do con-
tinente estavam cobertos de vi-
dro de má qualidade e. ninguém
poderá permitir-se o direito de
atirar pedras aos dos vizinhos.
Pode mesmo bem ser que o tor-
pôr francês não fosse mesmo o
mais grave de todos: se foi o
que mais nos enganou, resultou
isso da idéia que fazíamos da
França e da sua responsabili-
dade espiritual para com o mun-
do.

Talvez que neste fato se ve-
nha a encontrar, um dia, a cau-
sa mais real do seu Desastre e
do nosso.

Que dirão do nosso tempo nos-
aos netos, não o podemos saber:
por certo, porém, que o seu
juizo náo nos será muito lison

geiro. Creio que trabalham útil-
mente os que insistem em tes-
temunhar sinceramente sobre
fatos que presenciaram, mesmo
quando apreciados através das
fortes lentes da sua paixão pes-
soai. Que ela menos importa,
afinal, pois os nossos julgado-
res viverão outras paixões, di-
versas das nossas, mas pela for-
ma poderosa, e será à sua luz
que interpretarão a nossa épo-
ca.

ticamente cheguei ao seu termo
quando formulava o meu dese-
jo. Guarda-lo-ei para a próxi-
ma oportunidade, mas não an-
tes de frisar que se é certo que
nunca houve (salvo agora) ta-
manha compreensão e estima
pela França por parte da In-
glaterra como então, também
não menos o é o fato de que ra-
ras vezes a França tão mal com-
preendeu o muito real sentido
de amizade que para com ela
tinha a sua aliada. No espírito
do inglês fizera-se uma revo-
lução, precisamente quando no
do francês se iniciava uma rea-
ção. Neste fatal desencontro de-
ve estar uma das razões da "de-
bacle" «up surpreendeu o mun-
*o

Na Itália, os aliados, decididos a captu-
rar Roma, têm procurado unificar o povo
italiano em torno de seu governo iogo aue
a Cidade Eterna caia cm poder dos exerci-
tos libertadores, ocasião em que o rei Vi-
tor Emanuel prometeu abdicar irrevogável-
mente em favor do príncipe Humberto, que
ficará com o título de tenente-gcncral do
reino.

E qualquer êxito que sc consiga no es-
forço de unificar o povo italiano será um
novo golpe nas esperanças nazistas. Há ü;-
dicios de que os nazistas estão procurando
organizar grandes unidades com as tropas
ainda fieis a Mussolini e esperam utiliza-
las no campo de batalha. As vitórias politi-
cas aliadas tendem não só a desmantelar
esses planos nazistas, como lambem a au-
montar gradativamente o auxílio militar
prestado pelos italianos pró-allados.

Na Iugoslávia estão sendo desenvolvi-
dos grandes esforços, principalmente em
Londres, para obter uma espécie de acordo
para eliminar as atuais dissenções, afim de
haver maiores possibilidades de prejudicar
a retaguarda dc Hitler nos Bálcãs, e cor-
tar a corrente flc abastecimentos para os
exércitos nazistas que lutam contra os rus-
sos, bem como para os que guarnecem o
anel defensivo do mar Egeu.

Enquanto essas manobras sc processam
por trás da cortina, na primeira e na ter-
ceira frente o inundo se tem preocupado
principalmente com a dramática atividade
das forças aéreas aliadas contra as defesas
liiílcristas. Esta campanha é uni.tanto di-
fcrente em seus objetivos da campanha do
oeste, e que tem como objetivos principais
as indústrias alemãs e as regiões imedia-
tas onde poderão ser desfechados os pró-
ximos assaltos.

No leste, os aviões aliados com base na
Itália teem atacado os principais entronca-
mentos ferroviários dos Balcás e da Eu-
ropa Central, era raides violentíssimos des-
finados a cortar gradativamente as limita»,
das comunicações de Hitler com suas for-
cas na frente russa.

Durante a trégua aluai nas atividades
terrestres da Frente Oriental — trégua que
é meramente relativa — as forças aéreas
russas estão empenhadas em bombardeios
estratégicos, atacando localidades como Lem-
berg, deixada intacta pelos anglo-america-
nos e as redes de comunicações e depósitos
de abastecimentos nazistas.

No que se refere à disposição de forças,
não se pode dizer o que está acontecendo,
No entanto, não há mal nenhum em se afir-
mar que os russos estão claramente se reor-
ganizando para o assalto "inal que liquida-
rá as restantes 180 divisões alemães no les-
te.

Na Itália c no Norte da África, os alia-
dos estão completando suas concentrações
para novos golpes, e Hitler ainda não sabe
sc o assalto principal será lançado através
da França, da Itália ou dos Bálcãs. Forças
consideráveis, cujas proporções são comple-
tamente ignoradas pelo inimigo, serão tam-
bem empregadas, como o rejuvenescido exér-
cito francês reorganizado na África.

O fato é que a primeira e terceira fren-
tes tornaram possível a segunda frente, que
agora é iminente. Os preparativos para for-

, talccê-las facilitarão o êxito final. E a coor-
denação das três frentes, como todos espe-
ramos, esmagará a Alemanha, ainda este
ano.

porativo," sem liberdades, conti- cumbe o espírito de Foitugal
nua mais obstinada que nunca, no governo a Inquisição, na
e "francamente", sem se vêr cultura, o jesuitismo, o mesmo
desaprovada pelas grandes na- que ensombrou o humanismo da,
ções responsáveis. Foi para não aescoberta procurando deitai a
dizer tudo que podia dizer que mao a America tcomo agora;
o Primeiro Ministro britânico para opor a> América ao movi-
preferiu guardar silêncio omi- mento das liberdades naturais
tindo o nome de Portugal em seu do Renascimento que se erguia
grande discurso de "ajuste de na Europa. E agora e o mes^
contas internacionais". E' o que mo. Por isso, o maior culpado e
se torna claro, reparando em ele. E assim deve ser julgado,
que, quando a Inglaterra, ago- Em primeiro lugar, pela Ameri-
ra, dirigindo-se ao governo de ca, aesde a guerra de Espanha,
Lisboa, lhe estendeu politica- de que ele fez a "sua guerra -
mente a mão, apresentando a Mesmo mais culpado do que'Ri-
reclamação sobre o wolframio, tler, porque mais obrigado oo
a imprensa de Lisboa, obedecen- que este a verbas coisas do
do a um "mont d'ordre", co- mundo, sem as superstições da

conciencia primária, na luz da
conciência luminosa do Medi-
teirâneo, o qual, antes de ser
romuna, tinha sido grego. Vê-
se agora a que extremo ue der-
rotismo pode levar a politica

lu não se MnMdô*"ênvoívidos secreta cia "razão de Estacio"f
quaisquer princípios peios quais política de partido único, indis
irollMi o t-ten^a' irmnc nnmhnlw".

do
meçou a proclamar abertamen-
te "que a neutralidade de Por-
tugal está ameaçada pelos Alia-
dos e a afirmar que esta guer-
ra é simplesmente uma guerra
de rivalidades imperialistas, rie

valha a pena irmos combater
Para maior infelicidade nossa,
isto foi ouvido aqui, nó Brasil,
no próprio dia em que se con-
sagrou a fé de toda a nação
brasileira ao oferecimento da vi-
da de seus filhos pela liberda-
de do mundo e quando os por-
tugueses que viam passar nas
ruas do Rio os soldados expe-
dicionários do Brasil a custo
calavam o grito que lhes vinha
aos lábios, numa onda que pu-
nha em tumulto os corações,
grito que diria, se tivéssemos
ousado gritar: "O Portugal an-
ti-salazarista vos saúda, Com-
batentes da Democracia do mun-
do, que ides ao combate pela
e também pelo povo de Portu-
gal!" Mas o homem obstinado,

em Lisboa, não se reiide a ne-
nhuma evidência. E do mun-
do do seu messianismo deliran-
te responde assim ao discurso
do Primeiro Ministro britânico:
Pelo que diz respeito à Aliança,
a Inglaterra demonstra, por ve-
zes, uma excessiva impaciência;
acrescentando, para os "fieis",
a palavra de fé da superstição
fascista "que só o "governo
forte" é um governo nacionpl e
que é de todo improvável que
Portugal regresse a um siste.na
democrático". Nestas próprias
palavras deu a B. B. C'. o re-
sumo deste discurso que é a
última revelação de um estado
mental que vem de longe. O
homem é por demais conhecido.
Foi êle que botou o sal do cia-
ro e azul Mediterrâneo no azar
tenebroso do fascismo romano;
donde a consagração de seu no-

O NOVO PAPEL DO LOUCO
DE BERCHTESGADEN

Onde está a antiga iolia ca não iossem bastante, eles zão, mas do sentimento. A entendimento. Quem quer às autoridades, como o /a

,-Jn Fuehrer ? Êle esqueceu ago™ *è interessam peJa fi- razão procura analisar, ti- que não compreenda, deve zem com roupas de inverno ™nfe da poliüca da liberdade.ao ruenrer . £..<= «m Josoíia rar 
conclusões e tomar de- ser compelido a confiar e pedaços de ferro. Tentar Não querendo envolver-se em

tamS^ou^Sôr.^mas' São Moscou- 
^^ 

° S6U 
f No jornal 

"Berlíner Lelra- cisões. flejeifa a confiança E assim surgiu o método analisar a situação é uma gggSg^g; 
gg^§£

antes de declarar que sou ami- paço vital. O assassino ae janzejger", 0 gerai Kabisch a não ser que esta se baseie de confiar sob compulsão, diversão perigosa. V0S) 0 Primeiro Ministro brita-

B ^lUVpr^e^nGctoUsPeasrc'la- Munich faz o papei de or- roga aos aiemães: "Confiai em fatos que possam ser Se por acaso aigum ainda

cutivel, à qual ninguém em con-
ciência se pode associar; este
último ponto marca, em todos
os tempos, o desastre fatal de
uma tal política. Só a émpre-
sa política que tem por si a fé
humana do povo pode resistir
a todos os vendavais, como ho-
je estamos vendo. Na América,
é esta política dos povos, — e
:ião a politica dc reis ou dc"razües ue Estado", — qus co-
lhe hoje a promessa de novos e
mais felizes destinos; e, neste
sentido geral, a América é um
exemplo para nós, europeus.
Nesta altura dos acontecimen-
tos, a "politica dos povos" é
a úmea possivel levantando-se
contra a política das castas que
se perpetua pela força. Reco-
nhecendo este fato positivo, o
governo britânico acaba de fa-
zer pela voz de Churçhill, o tão
esperado esclarecimento à Car-
ta do Atlântico. E nesse discur-
so, em que, pela primeira vez,
numa crise mundial .Portugal é ¦¦¦>
posto em causa pela omissão m-
tencional de •> qualquer Teferên-
cia à posição do "mais antigo
aliado", o Primeiro Ministro rr
Churçhill, falando depois da
primeira reunião, em Londres,
do Diretório da Comunidade das
Nações Britânicas, disse da Es-
panhâ que esta fez muito (do
ponto de vista inglês) em não
ter entrado na guerra, e que o
resto, pelo que respeita à po-
litica espanhola, é com o po-
vo, esquecendo, infelizmente, que
não foi o povo que colocou
Franco no governo, mas o fas-
cismo internacional e que ha
ainda hoje 200.000 presos poli-
ticos em Espanha, o que tori'a
Inadmissível a sua pilitica de'apaziguamento", e no mesnio
discurso declarou, definindo a
posição internacional britânica:"Não podemos admitir que ai-
guina forma de fascismo se
mantenha em qualquer parte

, onde formos como libertadores'".'. Essa omissão de Portugal, em
vez de qualquer censura expres-

•ea, deve ser - entendida como
uma atenção especial pela opi-
nião política do povo português
que, como se sabe em Londres,• não é duvidosa, sendo inteira-
mente a favor das Naçõss Uru-

meo reserva-se, quanto ao íutu-
tjpi *ính diversos ELsosutust c?-»»vitL~ •--—   » - — ^ - *•--.. o© crs ioxçcrs iicrzi^rcTo *>6 «« tdoi*ciug síibc niuito b^in á\ic
recendo que por agora me re- ião piaqueia para levantar no Fuehrer". E continua: 

"A analisados pela critica. A preserva qualquer parcela retiiam ao fongo da frente os' povos sempre acabam ven-
,;„. ,.„,ml,i„,„„nt„ umi9fi ÍJ * confiança 

não é filha da ra- confiança não depende do de razão, deve eníregá-fas j{a]j-ana e sã0 forçadas a cendo> mesmo> coutra a forcafiro resumidamente apenas ,-,-»,
fatos na aparência mínimos, 0 espírito dos alemães. U
mas que realmente tinham uma
significação tremenda, com a
agravante de que dela não se
apercebiam os seus protagonis-
tas

Ignoro se existe aqui um des-
ses gabinetes onde se arqui-
vam jornais nacionais e estran-
geiros e que trazem hoje um
nome arrevesado que nunca
consegui fixar, sabendo apenas
que termina em "teca". Como

louco amaldiçoa fudo e fo-

dos: o exército russo, e os

aviadores da Royal Air For-

ce, a dinastia de Savoia e o.»

ceíicos. Em 1942 o Fuehre.

proclamava: 
"Este. será <

ano da vitória final". Hoj>
discursa sobre a fraqueze
de iodas as coisas da tei

pretendo folhear determinados
jornais de Paris e Londres, dos ra £)jz Que não há guerraa
anos de 1938 e 39, receio nao os  „ . n,.orrn

ai se dér. re- permanentes, tsfa guerra
terminará algum dia.

Há poucos anos Hitler náo

podia decidir se era Alexan-
dre ou Napoleão. Hoje atua
como filosofo e cita Shakes-

peare. Concluiu uma das
suas ordens do dia com es-
fas palavras: 

"To be or not
fo iie ?" Os fritz recebem o

pedido para resolver o di-
lema que atormentou o

tro?imS morrei SS & P™cipe da Dinamarca. Nes-
ma, na Rússia, na própria Fran- ta guerra ndo haverá ven-

anos
encontrar; e se
servarei o meu propósito para
quando puder regressar ao lar,
guardnndo-o para a ociosidade
da velhice.

Não se julgue que procuro in-
formações de Índole política;
desejo apenas rebuscar as cro-
nicas mundanas da época, fon-
tes preciosas para o estudo de
uma sociedade no período de
delirlo alucinante que caracteri-
zou os últimos anos da vida so-
ciai de determinadas classes de
um mundo a cujo tráRico des-
moronar estamos assistindo.

^^jj&^mi ESTOFAMENtO
OESHONTAVÉL

,*,.«;.. A~ c,;„u « "/;ll,^ ^7^ dos regimes policiais. A luz dafugir da Rússia, a -filha do liberdade, depois da vitória, aca-
bando com todas as sombras
da tirania, será a nossa opor-
tundade; e o Primeiro Minis-

tro britânico não pode ter es-
quecido que as ditaduras ibéri-
cas nos foram impostas, a por-
tugueses e espanhóis, em razão
de uma política internacional

sentimento dos alemães
exclama: "Estamos vencen-
do" I

Contudo, há algumas pes-
soas na Alemanha que se
esquivam de toda espécie fascista, agora vencida, mas com
de obrigações. Não plan- 

a- ^ual- transigiu a política in-

tam batatas, nem se dão ao
trabalho de girar a maça-
nefa de suas portas. A "con-

glesa de Chamberlain. Esta re-
serva do Primeiro Ministro de-
ve ter sido interpretada em Lis-
boa como uma transigência, se-
não como "um compromisso tá-

VENTILADO de MOLAS
m

cedores nem vencidos
diz o Fuehrer — somente
mortos e sobreviventes.

Ai í dos esíarecidos co
medores de salsicha! Co-

ça.
Como no palácio, presencia-

mos um suceder de festas des-
lumbrarites que se desenrola-
vam, sem pausa, em "seasons"
r^edenda?. e qvir partindo de
Paris, tíopoiF dc tra'isiti*emn-..i
Cannes e Alx-lcs-Bams. Biar- m0 Se as bombas de quatro
ritz e neaurilie^t^mlnavam^m tomíada0 . « Smfesa »lastt-
maravilhosas *

H
Durma

Melhoç...
LLYWOOD

OUVIDOR;59 ^^RIO BRANCO.IOBc *:: Av.COPACABAKA,708

caçadas nes fio-

fiança compulsória não se tico", — o que explicaria o dis
__u„ „ -j__ «-;=_ __ ¦u„-^-.„ parate do discurso de desafioaplica a elas. Sao os barões lançado à Democracia pelo che-
industriais alemães. fé fascista internacional que re-

n »«;r,;sír« ^í« *¦?*,-„*, v>~~ colheu a sucessão de Mussoli-O ministro do Reich, Bor- ni> na fase*.atual do "fascismo
man, soube recentemente passivo", a mais repugnante.
oup o« chefe* rírre rrrrrnWoc P01'que se dispõe a prestar cer-que os cnetes aas granaes tos serviços aos poderosos, de
companhias não somente um lado e do outro, sem pre-
analisam, mas tiram con- julz0 ,paía a.Inglaterra, mas

. _ . , . sem significação honrosa paraciusoes e tomam decisões, nós, como povo; a responsabili-
Esses cavalheiros receosos clade dessa audaciosa e tola in-

,.- -. terpretação da tolerância bri-
preparam listas secretas de tânica deve ser deixada ao autor
novas juntas para as socíe- d0 discurso de Lisboa, asam
rfrrdae Aa ««.arí^i «^» ~„ como a decepção que mais tardedades de material — em an- experimentará com uma atitu-
fecipação ao colapso de Hi- de mais clara da pariu da In-
fler. E destarte as grandes f*a,ternran &B*£ da Tnts™acl°-

, -? _ nal neo-fascista queixa-se deempresas, como /. G. Farbe- tudo e de todos, e "protesta":
nindusfrie e Vereiniate sofnr tudo com Passividade la-
,-i, , ,, , murienta c com rocicõ.-!:; vindi-Criansfoffwerice, começaram cativas, mas sempre se vai ar-
a sua camuflagem oreoara- ranjando com todas as situa-
,.*-»_ Ções e chega a julgar que oiotiw <'3BfI ,i nu aniouool
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For SAIA l-.VNGE

"As refeiçoe» tornaram-
¦e um melo «le governo e
a sorte «los povos de."ldl-
rnm-se cm banquetes...
Sem excetuar mesmo ü"
cònsplraçOcsi nflo se passou
um grande acontecimento,
aue nflo tenha siito coi.ce-
M«lo, preparado e ordenado
nos grandes "fcstim*".

B1ULLAT. SAVAR1N

ALMOÇO A.TANTARADO

Ws8

Caldo com ovos /

Goln ilupla em crcpe com
pontos, destneavcl. As bordas
dus mangas de 8|4 levam a
mesma fazenda. O resto do
costume 6 de nlgodflo beige.

TEATRO
FESTIVAL ARTÍSTICO

Amanhã dia 5 realizar-se-á
no teatro Ginástico um atraen-
te espetáculo, com o qual, reali-
_am o seu festival artístico a
atriz Magda Maria e os atores
Jesus Ruas o Carlos Torres.

Será representada a enipol-
gante peça "Pena de Morte
três atos chelo3 de lances emo-
clonantes, de J. J.' 3üva, ter-
minando com lindo fim de fes-
ta, em que tomarão parte ar-
tlstus de radio e do nosso tea
tro.

A MENTIRA TEATRAL
O Ministério da Educuyão es-

tá promovendo uma, brilhante
temporada teatral.

VOCÊ SABIA
— que Eva Tudor nasceu em

Budapest em 1919?

COISAS QTJE INCOMODAM
A temporada da "uve/.iude

da Companhia Blbi Ferreira.

O FILME DE HOJE
i Palácio — "O Cisne Negro"
•— Moacir Nascimento.

o n a rta ás »n tu.*.
5ERRAD0R — "O Cavalinho

de Páu". comedia, ás 15. 20 e 22
horas, com Eva;

GLORIA — "O Taveira ; na
Opera", comedia, ás 15, 20 e 22
horas, coiri' Jaime Costa.

RIVAL, — "A tal que entrou
no escuro", comedia, ás 15, 20 e
32 horas, com Alda Garrido.

JOÃO CAETANO, — "Foigo
na Cangica", revista, as 15, 20
e 22 horas, com Beatriz e Os-
carito.

CARLOS GOMES — "Chegou
Mme, Rasiml", revista, ás 15, 20
e 22 horas com Telma Carlõ.

RECREIO — "Tlco-Tloo no
Fubá», revista, ás 15, 20 e 22
horas, com Zaira Cavalcanti.

O COMENTÁRIO DA NOITE
_ N'o próximo «Ua S começa

a estnçüo «le Inverno ..o Re-
creio. Informava o Danilo lias-
tos ao Freire Júnior,

— Então eu vou trutar de
arranjar i> iuen capote, comeu-
tou o Pinto Filho.

* * *
Tvlacarronada
Molho de tomates

*'* *' / *_
Fatias de carne com puree ae

batatas. -M * *
Torta de bananas com ovos

«j* _M. 2/
TORTA DE BANANAS COM

OVOS: — Corte em fatias algu-
mas bananas dágua ou da ter-
ra, sendo, melhor a ultima, e
frite em manteiga com banha
de coco, escorra. Bata 2 gemas
com colheres de açúcar e
adicione 1 oolher de café "ort.e.

Coloque as bananas num prato
que possa Ir ao forno e sobre
elas despeje a gemada. Por cl-
ma deite , as 2 claras batidas
com 4 colheres de açúcar ei
pitada de casca ralada lo 11-
mão. Leve ao forno para corar
e rirva morna.

A M A N H *«
ALMOÇO /

Perna de vitela assada.
Rocambole de espinafre.

-fe W "f*.
Tomates recheados com i>a-

tatas.
Arroz solto.

•V» * *fe
Pudim tricolor. 

">
•¦; * »

TOMATES RECHEADOS COM
BATATAS: — Tome 6 tomates
grandes, parta ao meio e expre-
ma vm pouco para sair o caldo
verde e as sementes. Misture 1
cpih.erzlnha de sal, outra de
açúcar e polvllhe os tomates.
Coloque num prato untado eom
manteiga e leve ao forno 11-
gelramente e retire a aterua que
sobra. Cozinhe 1l2 quilo de
batatas descascadas em água e
sal, escorra, passe bem pelo es-
premerlor e tempere com 1 co»
lher de manteiga, 2 gemas e
1'2 chicara de leite quente.
Pjnha 1 colherada de baiata,
sobre cada tomate, em pirami-
de, cubra com as claras em ne-
ve com 1 pitada de sal, I de
fermento- e leve ao forno para
tostar.

ANIVERSÁRIOS
Farflo unos, amanhftt
Senhores: dr. Alfredo de Oil-

veira Lima; dr, Azevedo e Sou-
za- dr. Torreão Roxo; dr. Ra-
miro Berbert de Castro; dr.
Ajax Cunha da Fonseca; dr;
Ansslmo Nogueira Macieira; dr.
Joaquim Rodrigues Neves; cir.
Bèlrhlro de Souza.

Senhoras: Célia de Carvalho
Fernando e Maria Julla de Li-
ma e Silva. _, ,

Senhorlrihas: Lucla San»-**lo
Gomes.

CONFERÊNCIAS
Na Liga Espirita do Brasil

— Sr. Aurellano Valente. —»
Realiza-se hoje, ás 18 horas, a
conferência do sr. Aureliano
Valente, sobre o tema: "O so-
nho em face do Espiritismo .
Entrada franca.
FESTAS

— Clube de Regatas Guunn»
bnra — Realiza-se hoje, no C.

R. G., uma reunião dansante,
das 20 ás 23 horas.

 Instituto La-Falette — «8"
aniversário de sua fundação. —
Comemorando o 28» anlversa-
rio da sua fundação, resolve-
ram a Orientação Educacional
e a Administração Superior do
Instituto La-Faiette realizar as
solenidades com a representa-
gão da pega de Hartley Man-
ners, "Peg do meu coraqao ,
traduzida pelo dr. Antônio de
Campos.

Nessas representaçCieo toma-
Vão parte alunos e ex-alunos,

om a colaborarão dos artistas
á. Zizlnha Macedo e sr. Dani-
lo Ramires.

A primeira, representação se-
rá ás 15 horas de hoje e as ou-
trás nos dias õ, 6., 8 e 9 •

No dia 5 do corrente, ant-
versario tambem do professor
La-Faiette Cortes, será a se-
gunda representação e para to-
das as recitas estão já sendo
distribuídos convites.

Nos dias 11 e 12 haverá con-

certos pela Orquestra Sinfonl-
ca d»'•Estudantes, sob a regen-,
cia do professor Norberto Ca-
taldl.
IM MEMORIAM tà

José Lifchit»; —» No salíto no-
bre da Faculdade Nacional de
Filosofia, á Avenida Apariclo
Borges, 40, 4o pavimento, rea-'
lizar-se-á, no próximo dia 6,
ás 17 horas, uma solenidade "in
memoriam" do professor José
Lifchitz, estando convidados os
corpos docente e discente e os
funcionários da Faculdade pem
como todos os amigos é paven-
tes do extinto.

PARA 0 LAR
poi* ALICE BROOKS

CMNÈBÊ.AS
ÜINELANDIA

EXPOSIÇÕES

ROBERT CUMMINGS NOVAMENTE AO LADO
DE BETTY FIELDS

'"" ' ~ 
I

GALERIA BERNARDELLl..'.'.;'-. —
Permanente. — No Museu" NV de
Belas Artes. ...¦X* (J- *>j£

LUCILlO DE ALBUQUERQUE.
- Permanente. — Rua Ribeiro de
Almeida, n. 22. ,#•****

EXPOSIÇÃO UE DESENHOS DB
QUINZE PINTORES. - No salão
üo rnstltuto de Arquitetos do Bra»
ill no 1° andar do Edificio Odeon.

* * Vi ¦.-•:;';
SALÃO DE OUTONO. — Na

Associação Cristã de Moços.»fc *fe *fc
ARMANDO PACHECO:— No

salão nobre do Palace! Hotel.

ÁGUA
IM.ITM"GRANADO"

palácio — "O Cisne, Negro"
(Va-i) Tyrone Power, Maureen
O' Haraf¦ Laid Crégar, Georg«
Sanders, Thomas Mitchell. 2 —

L 15 — 8 e 10 horas. Vi-
torla — "Reféns» (Paramoiint)
Luise Rainer e Arturo de Cor-¦
dova 2—4-6-8 e 10 hs. Metro
Passeio - "Maria Antonieta
(Metro) Norma Shearer e TI-
rone Power. 112—2—4—b—8 e
íü horas, capitólio a. Sessôeij
Passa temuo», Desenhos. Çom»-
dias e Jornais. A partir do
1|2 dia. Império A
Canção de Dixie". Odeon --
"Mercado Negro" (Warner.
George Brent e Brenda Mais-
hal o  4—6 — 8 e 10 hs.
Pllthé _ «O Diabo Disse: Não!" j
(Fox) Don Ameche e Gene Ti-
erney. 2 — 4 — 6 — 8 e 10 hs ;
Bcx — "E' Proibido Sonhar"
(Atlantida) Mesquitinha »
Lurdinha Bittencourt. 24 — »
8 e 10 hs. Plnaa — "Sahara

(Columbia) Humphrey Bo-
eart. a — 4 - 6 - 8 e 10
horas. Cineac Trlnnon —¦ De-,
«enhos. Comédias e Jornais. A
oartlr de 112 dia. Vlnvae O.
K _ Desenhos, Come/lias •
'ornais. A partir de 2 horai..

CENTRO
Kepublica' - "Atrás do Sol

Nascente". Popular — 'Cinco

Covas no Elglto», "O Homem
Gorlla" e "Duas Pequenas sem
Cerimonia". Colonial — "A-ven-
turas de um Recruta» e O
Falcão em Perigo. Pari-
siensc "O Beijo da Traição ¦
Primor — "O Amor Faz das
Suas" e "A Injuria". Me-
tropolc — "Em Cada Cora-
cão um Pecado". Silo Josc —»
"A Irmã do Mordomo". Floria-
no  "Os Carrascos Tambem

éttt

TRABALHOS DE AGULHA
PARA TRAVESSEIROS — A
lembrança d«»s bichos de esti-
mnçflo esta sempre presente
mesmo uuiu-ilo se durma, íendo
o enfeite com esse motivo no
trnvesseiro. ^^^^

Roüert .Cummings e Belty Fiel^s em "Os Mistérios da Vida»

(lor- rnens:>!1da>le!« de S$ e
10$ apenas V S poderá «o
luclnnar esse eranrle Pro

blema de sua vida
ALIANÇA DO I,AR

Av. Rio Branco. 91-5" andat
Tel 23-2555

Robert Cummings chegou a
um ponto de sua carreira eme-
matografica onde ele pode olnar
para o que se passou e pasmar.
. Talvez não haja nada, atual-
mente que possa fazer Robert
Cummings ficar pasmado. NO
que diz respeito a sucesso em
carreiras cinematográficas, tal-
vez Bob Cummings tenha sido
um felizardo. Recentemente fi-
cou constatado que Bob Cum-
mings foi o astro que apareceu
por três vezes ao lado de Dean-
na Durbin. Bob Cummings foi
o primeiro a ser escolhido por
Charles Boyer e o diretor Ju-
lien Duvivier para a produção
da Universal "Os Mistérios da
Vida", a ser estrelado nos Ci-
nes São Luiz, Vitoria, Roxy e
Carioca, quinta-feira. _

Naturalmente que isto nao e
motivo para assustar, mas o
que ainda faz Bob Cummings

estremecer é o seu passado, os
dias em que lutava para acnar i
colocação. !

Charles Boyer foi o primeiro
a dar parabéns á Robert Cum-
mings, quando o encontrou nos
sets da Universal para a filma-
gem de "Os Mistérios da vi-
da".

Sempre admirei a coragem
com a qual você entrou para o
metier, lhe disse Charles Boyer.

Boyer se referia aos dois moti-
vos que levaram Bob a entrar
para o cinema. . y

Bob Cummings interpretou o
papel de um inglez numa peç»
teatral, e o fez com tanta sin-
ceridade que foi contratado pa-
ra o cinema na qualidade de
cidadão inglez. Por sua vez mais
tarde se fez passar por um cuia-
dão do Texas em "So red tne
Rose", papel este vivido com a
mesma sinceridade^

TRADICIONAL

VENDA
ANUAL
AAAIO — JUNHO

moveis
TAPETES
CORTinQS
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Exames radiologlcos em

residência

Drs. Victor Cortes
e Renato Cortes

Diariamente das 9 ás 12
e 14 ás 18 horas

R. Araújo Porto Ale-
gre, 70-9.° andar

Tel. 22-5330
B

I
- -—¦ =_-— .

Dr. Américo Capanca
Clinica Medico Cirúrgica

Consult. R. Visconde do Rio
Branco, 31 — Tel. 42-2056
Diariamente das 16 ás 19 hs.
Res. Rua Faulo de Frontin,

103-2.° — Tel.

Hoje> 4 _ Dia próprio pnrn
«nsselos, excursOes, e reuniões
sociais,

HORÓSCOPO DAS PESSOAS
NASCIDAS ENTRE ZERO HO-
RA DE AMANHA. 5 E A'S 24

HORAS DO DIA 6

O traço preponderante dus
pessoas <iue fii/.eiu uiuis no pe-
rlodo acima, "é a tilileza «Ias
uçOes. Essas pessoas encon-
traiu sempre obstáculos nos
seus objetivos. Insucessos,
desditas, tlbte/.a c désharinp.-
nlns «lonicstlcns pcrse«ulra«
sempre os nascidos nn ilntn em
íoeo. Sao metonlnilens e de
constituição psíquica hlpcrsensl-
vel.

OS HOMENS com o ílm de
tranter a sun oordinlldade, «iua-
se sempre concordam com os
seus senicllinnles. Embora, cm
ae tratando dc neiroclos sérios
Bejnin tenazes e fts vezes obstl-
nhdos. Sflo lions umiKos e mau"
liilinlKOs. Como eslnillstns. es-
critorefl, ndvoiíndos c negoci-
antes e comprndorcs silo nmi*o
nslulos o dados ao cmprejro de

, meios Ilícitos.
As doenças <iue n£lit£em os

súditos do slRiio «li: amanlifl,
são principalmente ns nlccçíles
nervosas. Tanibcni sofrem de
reumatismo e ile males do apa-
rolho ri-splrnlorlò.

Homens on mullierffs casar-
¦ae-iió bem coiíi ok nascidos nos
illlisi 1 — 5 — 0 — 14 — 1*>
diust! 1 — 5 — 0 — 14 — 1B
_ IU _ 1T — IS — 10 — 20
__ ^|^ — 22  2S e 24 «los me-
ses de .Ianeiro, mulo, junho e
Julho. As cores mal» propicias
süo: n-.Mil em todos tons, verde
c t!imb«'m preto.

Os anos de melhores niigu-
rica sãoi 1H4S, 1040, 1050, 1BD1.
1039 e 1061).

AS MULHERES" ora essas
criaturas se apresentam riso-
ilhas e af-rrndnvls e ora tristes
e deseügraçudus;

Sofrerão vários «lonstranuri-
mentos, c, uuniulo casadas sen-
ttr-se-üo Insntlsfeltas dos con-
.h.jifs e viyerpo c:*i ooustantes
desldlns matrimoniais.

Embora possuindo intellt-en-
«•Ia, viva e brilhante, nflo con-
seguirão nmenlhar um pouco
do obtido para os dias mais
sombrios.

Terão chegudo n maturidade
¦em ter um lui;nr estável e de-
finltlvo na vl«ln social.

Todas essas pessoas seriam
mais felizes se consejçulssem
se amoldar ás circunstancias e
educassem por nutosURCstão o
espirito inquieto que possuem.

As cores mais convenientes
«flo vermelho, azul, Rrcná, ro-
to e nmarelo. Os anos escolhi-
dos para os acontecimentos

maiores sfiot 1030. 10-1S, ÍD'1'* e

AS CRIANÇAS terão umu In-
fanclii neentuadn e alé aos 8
anos levarão quedas dc lugares
elevados e 'erupção na pele e so-
frerfio dc broiiilIiMc.
U, ,.; A< «)M>< ' •:¦*-¦ \"

SH", 5 E 11EPOIS 6, AO
LEITOR*

Scieueiii-sc ns possIbllUln-
des felizes ou uno. de amanhã,
e depois, com horns e números
promissores pnrn os leitores
nascidos nos períodos abaixoi

PARA OS NASCIDOS ENTREI

Entre 22 de dezembro e 30
«le jiinclroí

Chance, em todos os ne-
goclos, principalmente de "™*
veis. 121 14 e 21; 30, 50 e 8.7,
(hs. e ns ,

O dia nao será propicio
pai-a tratar de assuntos yy"
cos ou financeiros. 18, 19 e «-u.
81, 32 e 33. (hs. e ns.)

Entre 21 de Jnnelro e 18
de feverelroí

—. Desfavorabllldades, rus-
gas conjugais e nervosismo. A
tarde e noite serão mais ra-
zoavels. 16. 17 e 18; 34, 85 e

•45. (hs. e ns.)
 Novas espectatlvas, de.sa-

nimo pela manhã, a tarde será
mais favorável. 14, 15 e l-i-í
22, 23 e 24. (hs., e ns.)

Entre 1» de fevereiro e 3t>
de tnnrçoi

— Volubilidade, anseios ae
coisas impossíveis. 2, 3 e b,
11, 21 e 33. (hs. e ns.)

Indolência, amor ao pra-

zer, e acontecimentos -desagra-
davels. 3, 4 e õ; 12, 22 e 32.
(hs. e ns.)

Entre 21 de março e HO a*
ahrlli

 Facilidades nos amores,
encontros felizes e novas anjl-
zades. 1, 2 e 16; 37, 38 e 43.
(hs.- e ns.)

 Indisposição orgânica, mau
estar e negócios periclitaiuus.
lü, 20 e 22; 16, 06 e 66. (hs. o
ris.)

Entre 21 de abril e 20 dc
mnlot

 Espirito devotado, alegria
a encontros agradáveis. 14, 16
e 18; 13, 22 e 34. (hs. e ns.)

Facilidades nos negócios
científicos e em organizações
de grande vulto, lã, 17 e 19;
24, 44 e 64. (hs. e ns.)

Entre 21 d,e mnio e 21 de
Junho i

Facilidades gerais e as-
suntos de viagens. 12k 13 e 14:
21, 40 e'50. (hs. e ns.)

Dia propicio para os as-
suntos jurídicos e financeiros.
15, 16 e 17; 51, 61 e 71. (hs.
e ns.)

Entre 22 de junho e 22 de
julhoi-Facilidades nas atividades

sociais. E favores com outro
sexo. 11, 20 e 21; 41, 56 e 67.
(hs. e ns.)

 Dia impróprio para fazer
mudanças. A tarde será mais
venturosa em negócios banca-
rios. 12, 13 e 14; 21, 49 e 59.
(hs. e ns.)

Entre 23 de julho a 23 de
agosto i *

Paixões altivas s inflexi-

billdade de carter. S, 9 e 10;
35, 36 e 37. (hs. e ns.)

Negócios felizes com ml-
lUares e juristas. Bntendimen-
tos e novos rumos. 14, 15 e 16;
23, 24 e 34. (hs. e ns.)

Entre 24 de n-rosto e 22 de
sctembroí

Chance sociais e boas pos-
slbilidades para encetar nego-
cios para o futuro. 7, 9 e 16; 25,
27 e 34. (hs. e ns.)

Dissabores, contradições e
poquenos prejuizos. S, 10 e 12;
44, 46 e 57.' (hs. e ns.)

Entre 23 de setembro, s 32
de ontiibroí

Boa situação com o outro
sexo, principalmente á tarde.
15. 10 e 17; 33, 34 e 35. (hs.
e ns.)

— Habilidade, disposição ale-
gre e conquistas acidentais.
17, 18- a 19; 53, 54 e 63. (hs.
e ns.)

Entre 23 de outubro « 23T
de novembro!

—Conquistas, sorte nos amo-
res. A tarde será francamente
favorável. 8, 9 e 10; 44, 72 e
82. (hs. e ns.) - ¦

Pequenas possibilidades;
novas idéias, muita atividade e
pequenas realizações. 12, 13 e
14; 21-, 31 e 41. (hs. e ns.)

Entre 28 de novembro o
21 de flMftiihrfii

 Sorte nas realizações so-
ciais e noticias agradáveis. 10,
16 e 17; 37, 43 e 44. (hs. e
ns.) »

Dia de Indecisões e de
perturbações psíquicas. 7, 9 e
19; 34, 45 e 53. (hs. e Tis.)

Morrem. Mem de SA — Sargen-
to Imortal". Ideal — "Sal-

v3-se Quem Puder". íris — "Ao
Levantar do Pano" e «O Ro-
mem sem alma". Lapa — ue-
monlos do Céu» e "Uma N-ylte
de Natal". D. Pedro — "O Te-
souro de Tarzan" a "Um Bluí*.
Foraihiavel".

BAIRROS
Tijuca — "Inimigos do Ba-

tente» (Metro) Ruth Hussey e
Robert Cummings. 2 — 4 - ;-S

8 e 10 hora.s CoPnenhnn»*
 "Entre Dois Caminhos

(Metro) Bdwarid Arnold e Mnrs-
ha Hunt. 2—4 — fi — 8 e .0 hs.
Carioca — "Expresso Bagdad-
Estambul" (W*'rn«r) Ceor-

ge Raft • Brenda Mara-
hall. 2 - 4¦ — 6 - 8 e 10 ho-
ras. América — "Reféns" (Pa-
ramount) Lulse Rainer e Ar-
turo de Cordova. 2—4 — 6 —
8 e 10 horas. S«o Luir e Rlnn

"Reféns. (Paramount) r nl-
se Rainer e Arturo de Cordo-
va. 2 — 4 —.6 — 8 «
10 horas. Astorla. Olin-
da e Rita — "Arispa-te, Mu-
lher". Politeama — "Pis.ol.3l;

I ros sem Pistola". V«"lo *""
I "Alarma no Atlântico. Vila Isa-
! bel "Aquilo sim, Era Vldà. Guá-
I nabarn — "Minliá Amiga F.e-

cha". nnndeirn — «Revolta".
Americano — "Legião Branca"
Edison — "As Três Herdeiras".
Mnraennfl "Noite sem T/iia". Ina-
nomn — ""Noivas de Tio SUm".
Plraja — "Fogo Sagrado".
Roxi — "Expresso de Bagdnd-
Stambúl". Avenida ££¦ 'IJms
Avpntura em Paris".. Centena-
rio — "Canção da Vitoria".
Grnjnu' — "Em Cada CornçSo
um Pecado". Jovial — "A«iul-
lo Sim, Era Vida». Tllucn —
'•'Sherlock Holmes e a Voz
das Trevas" e" Audaciosa Chan-
tagem". Hnddock Lobo — "O
•"'nnrisma dos M^res" e "O
Falclo em Perigo". Plumlnen-
se — "arzan o Vingador" <*
se^—"Tarzan o Vins-ador" e
o Homenzinho está de Azar".
nio nrnnco — "Tensão em
Shangai» e "Miss Annle l:«is-

ne". Ontumbl* _ "Boêmios
Errantes" e "Alvo Para Esta
Noite". Apoio _ «A Morto. Dl-
rlge o Espetáculo". Floresta —."Chetlnlks" e "Regresso Re-
tumbante". Rii-rnny — "Al-irla
Serás Minha" e "Fantasma Ri-
sonho".

SUBÚRBIOS
(Centralí

Mej-e,- _. ««O Lobo do Mar» «"tTm Blnff Formidável" Mn«-
Pote — "O Beilo da TraicSo" «"Uma Garota Caprichosa".
Para Todos — "Tu" í*s a Unlcst

e "O Segredo do' Professor".
Pnlncio Vitoria — "Cia-
rão no Horizonte". Alfa— "Cinco Covas no Egito",
e "Cavaleiro da Policia Mon-tada". Collseri — "Barulho aBordo» e "Caval<*iro Vlne*-
dor". Irajn _ "Esta NoiteBombardearemos Calais" o"Nem só os Pnnihm Arriilhum".•¦«•Ifn-pior _ "Tdillo a M'n_f".
Mndurelrn __, "Noivas de Tio
Sam". .Moderno — "Casei com
nm Anjo". "to*1«»lo — "Os far.
rascos Tambem Morrem".
Quintino — "Revolta". Picda-de —. "Xolte sem Lua".

NITERO'1
Eflon — "Mania de Antíenl-

r1n'lc" e "Revólveres e Tm.-«*s".
f....,„-i-.i — "Nnnclas de E.^frtn-
dalo". Odeon — "Pistoleiros
sem Pistola"

PETROPOLIS
Capitólio — "Cinco Covas no

E-rito". n. Pe.dro — "blilio em
D6-Rê-Ml"., Petropolis — "A

Caução de Diixe'
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Vestides ED Auresenta últimos modelos de vestidos, manteaux e costumes Vf™ J» ,^v^.0.v^L,
«14 a preis de 1914- Saias, blusas e easaquinhos; vestidos d ei pra».t «horts

GmndE variedade a partir dc CrS 35,00. Secção especial dc vestido* para Sfe^SS..-. Av. Rio foancoj 114 -4-c
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Lindo conjunto pela sua transparência consistindo numa rede que se ajusta
á parte superior do busto; fechando coiri gola e pendantif. Na linha do seio
une-se a um espartilho em forma de coração, drapejada. na cintura è cpntinu-
ando em saia canudo. E,' admirável para

prateada V
ser usado com uma pele de raposa

CUIDADO
Com a Pele

(Por Mme. Qui Vive)

_ m desespero que põe em
cheque muitas mulheres é a
questão da papeira, aquele da-
nado duplo queixo, o qual não
depende unicamente do exces-
so de gordura, pois que vemos
muitas mulheres de cõmplcixão
delgada que não estão livres des-
ae desagradável inconveniente.

Muitas vezes as dobras do
queixo dependem da posição de-
feituosa da cabeça, muito pen-
dente para a frente, da posi-
<;ão incomoda do pescoço, devi-
ào a uma posição errada ou
torções desnecessárias.

A pele do queixo tem liga-
mentos que se estendem pelo
pescoço, mas ela é elástica e
volta à sua posição primitiva
após um movimento que o obri-
gará a sair da sua posição nor-
mal. Com a repetição da anor-
tnalidade ou com a longa per*

Costume Pará a Primavera
(Por HELEN FOLLET.)

3Ík£-<__. ,:" US; r^£S_&£!

P--'•"'•'"'* ^§fl5_ETAfíBjsJE§íxí^- *'"**" "yB_H__L'v-_i!i!,* . **" ^r^m\\

l_^^_LiJ&m & ^ ^_E_:. . ríMmm

"Branca de Neve e os
Sete Anões", a Criação
Máxima de Walt Dis-
ney, Será Brevemente
Reapresentada Com

Exclusividade No Cine-
ma Plaza

Mais uma vez, os "fans" te-
rão a oportuntd-.de de assistir
ao maravilhoso desenho iecni-
color da RKO, o famoso "Bran-
ca de Neve e os Sete Anões.',
que entusiasmou os críticos de
todos os paises. Vocês poderão,
enfim, rever os encantadores
episódios passados com Branca
de Neve, a Rainha, os sete
anões, o Principe e ouvir as lin-
das canções que ro tornaram
tão conhecidas dós.-.a q.iando o
filme foi apresentado. "Branca

de Neve e os Sete Anões", é
um filme destln lio a alegrar o
coração de todos jovens ou ve-
lhos, porque é um belíssimo es-
petaculo, repi-to. da cenas que
prendem a ate">ção do cspcni-
aor mal humorado... Para mui-
to breve, portanto, "Brarua de
Neve e os Sete Andes", com e.-
clusividade no Cin.ma Phsa.

tf, Sf. Sfi ¦

Judy Canova No Odeon
Com Joe E. Brown

Um elenco r.otabihssuno f°i
reunido por Joseph Stanley, o
brilhante diretor ria Republic.
para interpretar "A Garota e
do Barulho", pelictua de enre-
do engraçadissimo que •_> Odeon
apresentará segunda-feira pro-
xima. Entre os elementos con-
vocados destacam-se J'idy Cano-
va, Joe E. Brown, Eddie Foy Jr.,
Jercme Cowan, Alexander Gra-
nach, Otto Reichow e Anne Jef-
freys. Outra atração do filme
é a niusica. Judy canta notáveis
canções, acompanhada por um
grupo de encantadoras coristas.
"Wahash Blués" é a principal
das canções.

* *'*

Sinatra ! Sinatra ! Si-
. naíra ! Sinatra ! .

TODOS ESTÃO ENTUSIAS-
MADOS Ct)M FRANK SINA-
TRA E COM O ESPLENDIDO
FILME RKO "A LUA A SEU
ALCANCE", CUJA ESTREIA
SE DEU COM ENORME SU-
CESSO SEXTA-FEIRA NO

piXEMA PLAZA !
yyiWXyXmm
AyXyiXXXiXXXA
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A METRO-GOLDWIN-MAYERCELE-
BRA VINTE ANOS DE EXISTÊNCIA

"mente sob contrato as seguin-
tes figuras.: Abbott & Costello.
Fred Astaire, Lucille Bali, Lio-
nel Barrymore, Wallace Beery,
Marlehe Dietrich, - Robert EK>-
nat, • Brian. Donlevy,. Irene Dun-
ne, Judy Garland.rGreer Gar-
son, Katharine Hepburne, He-
dy Lamár, Myrna Loy, Walter
pidgeon, William Po&ell, Mi-
cóèy Rooney, Red Skelton, Ann
Sothern, Spencer. Tracy, Lana
Turner e Robert Young.

Orquestras contratadas: . ••.
Xavier Ougat, Jimmy. Dorsey,

Tornmy Dorsey, Harry James,
Gay LÕmbardo e.Vaughan MOn-
roé — : alenv de grande orques-
tra permanente dos estúdios
Metro-Goldwyn-Mayer.-
.Na categoria de "players",
encontram-se sob contrato : Ray
Bolger, Ben. Blue, Marion Bell.
Mary Astor, Júné Auyson, Felix
Bressart,.' Jah Claytpn, Gladys
Cooper, James Craig, D.onaltf.
Curtis, Laraine Day, Gloria' De
Haven, 'Philip Dorn, Jiminy Du-
rante,. Ava Cardher, Francês
Gifford, Bonita .Granville, Ka-
thryn Grayson, Sara Haden, Di-
dele Hall, Signe Hasso, John
Hodiach. Fay Bolden, Lena Hor-
lie, José Iturbi. Van Johnson,
Gene Kelly, Peter Laword, Dia-

-na Lewis, Marta Linden, Keye
Luke, Marjorie Main, Donald
Meek. Laurltz Melchior (do Me-
tropiolitan), Agnes Moorehèad,
James Melton, Frank Morgan,
Dorothy Morris, George Mur-
phy, Margáret 0'Brien, Refii-
nald Owen,-CeciUa Parker, Su-
san Peters. Jean Porter. Fran-

Virgínia 0'Brien, a "cara-de-páu", aquela criatura Interessan- ces Rafferty, Rags Ragland,
tissima que canta do modo tão engraçado, sem se mexer, sem carios Ramirez, Basil Rathbo-
piscar, quase sem mexer com a boca, sem sorrir, fazendo tuao nCf Donna Reéd, Ann Richards
com um jeitb único, é um dos melhores elementos de Du.Bar- Rochester. Jèa-n Riogers, T-;""
try era um pedaço", o filme de muito luxo e muita alegria que
vai, de 22 a 28 de junho, constituir o cartaz comemorativo d«
Vigésimo Aniversário da Metro-Goldwyn-Mayer — Vinte anos
de Liderança. O clichê mostra .Virgínia como aparece em algu-
mas cenas dessa "extravaganz" que se passa nos dias de hoje
e nos dias de Du Barry em Versailles. Quem faz a Du Barry e
Lucille Bali, esplendida num papel que é uma vitoria .completo,
para sua personalidade e seus recursos de artista. E Red bKei-
ton está irresistível no esfusiante papel que lhe deram nesse
cartaz de inconfundível bom-humor e de um sem-numero ae
motivos de beleza, entre os quais estão dezenas e dezenas ue
"girls" belíssimas, preciosas da cabeça aos pes...
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Costume lindamente mod elados por Betty Hutton

nanênciã da mesma, » estici-
Jade vai cedendo aos poucos c
t pele começa a se distender,
janhando amplidão. Náo volta
mais ao seu lugar e começa a
iobrar-se sempre no mesmo lu-
jar.

Quem tem o costume de ler
com a cabeça reclinada muito
para a frente ou em outra oca-
sião vira-a forçosamente para

Quando se avizinha a jprima-
vera não ha quem não pense
em adquirir costurnes especiais
para esta estação, do ano. A pri-
meira coisa em que se cogita é
uma capa, pois que sua esco-
lha é a mais difícil, devido à
variedade de modelos.

Escolha uma capa que se

trás, está sujeito e esse incon-
veniente, dificil de ser elimina-
do mesmo com massagens.

Quando se lê, ou não se é
obrigado a-curvar a cabeça, de-
ve-se mantê-la sempre ereta.

O pescoço forma parte do con-
junto estético do rosto e deve
ser tratado como este, adotan-
do todos os recursos, cremes

massagens, pó de arroz, exerci-
cios físico» convenientes e sobre-
tudo bôa alimentação.

A posição, seja sentada que
andando, deve ser sempre erè-
ta, assim como o busto, evitan-
do torções desnecessárias. Pre-
fira lavagens de. água fria, quemuito "tonificam a pele e as
massagens que ^reativam a cir-
cularão dn «nnrruc.

As compressas frias *i\o un:
bom estimulante il;» circula-
«jáo.

.latra que çstá 
s- . --.o a cidade com suas

cauçõoa cm "A Lua ao Seu
Alcance"

Constituiu um verdadeiro
acontecimento, a estréia feita
sexta-feira, do sensacional fil-
me romantico-inusical da RKO.
"A Lua a Seu Alcance", que

nos apresentou uma Michele
Morgan que entusiasmou o pu-
blico com a sua irresistivel crea-

ação cômica. Também grande
parte do grande filme deve-se
a Frank Sinatra, "O Trovador
do século XX", que extasiou
a platéia feminina com as suas
lindíssimas canções. Porem não
é só devido á estes dois artistas
que o fUme foi um sucesso; o
seu enredo interessante, os seus
ambientes elegantes, a sua co-
media sadia, tudo emfim con-
tribuiu para tornar "A Lua a
Seu Alcance", um filme que
merece ser visto. Assistam este
delicioso filme que o Plaza es-
tá exibindo com exclusividade,
e, temos a certeza não se ar-
rependerão

Na ultima semana do corren-
te mês transcorrerá, como se sa-
be, o Vigésimo Aniversário da
Metro-Goldwyn-Mayer -— e en-
tre nós, no " "Metro-Passeio",
a comemoração se dará com a
estréia de um filme festivo, es-
fusiante de vivacidade e musi-
ca, artisticamente colorido e do»
tado de riquíssima montagem,
com LucUie Bali, Red Skelton.
Gene Kelly e Virgínia OJBrien
nos principais papeis, além da
colaboração da orquestra _ de
Tommy Dorsey, do humorista

, Zero Mostel e de lindíssimas
; "girls", entre as quais as-fa-
! mesas modelos de que se serve
! o famoso ilustrador Varga para: seus trabalhos destinados ao
I "Esqutre Magazine".

Vale a pena detalhar, a pro-
posito dã próxima celebração
dos Vinte Anos de Liderança

Ala Arriba ! Dia 12, no
Odeon

Leitão de Barros. o maior dl-
retor português, responsável pe-
lo êxito mundial de "A Seve-
ra" fei o realizador de "Ala,
Arriba", grande produção lusa
que o cinema Odeon vai apre-
sentar no próximo dia 12 de
junho. Para esta magnifica de-
monstração de quanto pode o
Cinema português apresentar de
Arte e de Técnica reunidas, uma
afirmação notável do adianta-
mento da sétima arte na pa-
tria de Camões. Oliveira Mar-
tins e Chianca de Garcia, co-
laboraram os Pescadores da Po-
voa do Varzim. os homens que
são o verdadeiro este'o da Pe-
ninsula Ibérica de hoje. os hii-
ciadores br ihanteã do Müder-
no reerguimente da terra de
maiores tradições do mundo.

da Metro-Goldwyn - Mayer, os
elementos com que contam atu-

Lina
Romay, Léwis Stone, Joe Sulli-
van. Robert Walkér, Jacqueli-
rie Whitty. Richard Whúrf, Ea-
ther Wiltams, Katheen Wil-
liams, Ginny Simms. Lewis
Stone e Dorothy Morris.

Contratados pela Metro-Ctol-
dwyn-Mayer,. mas atualmente
servihdò nas forças armadas
norte-americanas:' . ,

Clark Gable. Desi Árnaz, Jean
Pierre Aumont, Lew Ayres.
Tommy Batten, Richard Carl-
son, John Carroll, Melvyn Dou-

• il+íírtine Áa riiiwr glas, Van Heffiii, Ray MacDo-almente ps.estudios.de Culver; «^ 
wmiam Lundfe Ro-

Na categoria, de "estrelas",'
por exemplo, achamr-se atual-

bert Montgomery, Barry. Nel-
son, James . Stewart e Robert
Táylòr.

JENNIFER JONES, UMA "DESCONHECIDA",

ESCOLHIDA PARA O MELHOR PAPEL DO ANO

CABELOS BRANCOS
á côrprímifiva.

u
ALEXANDRE
IEJUVESCE

nao ê f mfura

harmonize com seu estilo, sua
compleição e com a côr do seu
vestido.

Quem já tiver experiência
nessa escolha não terá, decerto,
dificuldade. A seguir, o cha-
péu deve estar de acordo com o
vestido e não oferecer contras-
tes chocantes. Estude seu tipo
e compre tudo de acordo com o
mesmo. Assim como se age com
a indumentária deve se agi.
no que respeita a maquilagem,
sempre seguindo uma linha dis-
creta de moderação, para quecores berrantes não venham ai-
terar o conjunto, que deve ser o (mais harmonioso possivel. O
conjunto, enfim, deve ser deco-
rativo e por conseguinte, atra-
ente. Evite usar uma côr só em
tudo, e adote, um contraste de
cores mas que se combinem uma
com a outra.

n Mi
DR. NEVES MANTA

"SBNTO-MI:
SATISFEITA,

E
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I
RUA SEN DANTAS, 40

Oe 13 âi 18 horas

Naturalmente, sinfo-me tão bem disposta...-
cheia de Yivacídade e energia. Boa saúde é g
razão da alegria de viver! Assimile alimentes
verdadeiramente
nutritivos, prepara-
dos com Maizena
Ouryea — f ali-
mento supremo.
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I Uma cena do filme da Fox "A Canção de Bernatlette"
'.'¦'¦

Organizar o "cast" de ada- contrato com ¦ David O. Sel_-
ptação cinematográfica de uma nick, que previu ss suas possi
novela "Best-Reller"' é como ca-
samento numa cidade pequena— todo mundo conhece os prin-
cipais e ninguém hesita em ex-
pressar a sua opini.".o sobre o
acordo ou náo da escolha.

Assim sendo é relativamente
fácil escolher o "cast" de um"screen play" quando é preci-
so agradar apenas ao produtor
e diretor da pelicula. O mes-
mo trabalho torna-se, entretan-
to, uma obra de grandes pro-
porções quando se trata de elen-
co de uma historia tão larga-
mente difmidid.. como'"A Can-
ção de Eornadètte" de Franz
Werfel. " ¦

Pois neste caso todo fan de
cinema e leitor da novela tor-
nasn-se capazes diretores de"casts".

Logo que a 20th.. Centüry Fox
anunciou os seus^ planos de pro-
dução do romance . de Werfel,
milhares de cartazes • Começa-
ram a chegar diariamente aos
escritórios do Produtor William
Perlberg; cada uma delas con-
tinha a "uhíca'"' escolha ijos-
sivel' para o.. papel de Berna-
tíette ou do Deão Peyramale e
todo o resto do elenco.

Perlberg, porem, não se tinha
ainda decidido sobre "Berna-
dette": o diretor responsável
pelos "casts';, Lew Schreiber,
examinava "'estrela" após "cs-
trela" — e nenhuma lhe agra-
dava bastante. E então iniciou-
se uma procura por todo o pais
sendo finalmente contratada
uma joven relativamente des

bilidades, uma pequena que tem
a rara beleza espiritual e sim-,
plicidade ' cativj-.ute da persona-"
gem de Franzr Werfel na nisto-
.ria da camponeza de Lourdes.

Jennifer Jones, embora seja
completamente estranha a Hol-
lywood é iá unia jovem "vete-
rana" do teatro.. Em primeirolugar ela vem de uma familia
de. "shows"; O seu pai Phil R.
Isley viajou muito tempo pelooeste com Mrs. Isley e a Isley
Stock Company. Atualmente é
dono cie- uma cadeia de cine-
teatros no Texas.

Desde os seus tempos de co-
legio Jennifer tem feito trei-
nos de voz e arte teatral. Mais
tarde teve menções honrosas
num concurso de radío-drama
na sua cidade natal. Determi-
nada a fazer do palco uma car-
reira Miss Jones passou o ano
seguinte em companhias ambu-lantes. Não satisfeita ainda
com os _eus conhecimentos do
teatro a joven atriz matriculou-
_e no curso de arte dramática
de Nonhv-essern Ünlvèrsii.y em
Chicago freqüentando depois a
Academia do Artes Dramáticas
em Nova York. Foi por este
tempo que ela foi contratada
por David O. Selznick.

O seu primeiro film em Hol-lywcod é a "Canção de Berna-
dette" no qual aparece com
Charles Bicklbi-c!. no pauel. peFeyramsle: William Eythe Vm-
cent Price. Lee J. Cobb. Gladys
Cooper e muitos outros. Henrv
King dirigiu esta colossal pro~-
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DIARIO CARIOCA

Trabalhos do Lavra-
dor e Criador

MÊS DE JUNHO

r« e Cnaçüo
SERICICULTURA - Sirojaria e Castelo

Zebüs de Milhões
DR. RAUL DE FARIA

Especial para DIARIO CARIOCA

ZONA NORTE — Principiam Semeiam-çe café «eucaliptos,

nLa as plantações de fim dé cafezais, procedendo-se a poda,

SyUoWe drenado o ter- oue 
^^""ffiSSÍ*-

Sars ÀsrssrA ^.san^as.
Ta. mPinnria meiáo rnanaio- anteriores que exigem capinas.
£m™Ea Solo erbaceo, ZONA SUL - Continuam as
™!-o Síftcucâr eco Todas es- roçadas, ultimam-se os trabi-
«^ oiantacões 

'dl 
TOsante são lhos de preparo do solo para os

gS££5fa.^SSlQÍ snemea: „, plantações (agosto e setem-

das em abril. *>«»•
Colhem-se arroz, milho, lei- p,nntnm.se cana de açúcar e

j&o. cana de açúcar, abóboras, m^a£f t0s mSniclpios mais
melancias, mandioca; continuan- manf,"^ v 

&

Entre n* iniillns loncurni» de
«HiiUelro aue o -U.luvflo euor-
«ie cstíi nrod.i_.ln.tlo deve »er
rifado na •primeira linlm o c.i«o
do «ebu>.

por reclame estromUmo, —-

tar, e tini... urnMegmr, crlHii-
do um produto melhor, ou mnl»
mito no melo; .

««to «e n referMicln reenlr
no «ebu'. — «me Hindu nfio **
llrinpn !«n vldn como «poente
mxlnio dn bovlnociiltnrn

È^SÍcS SSS«? SSB S^p*- ».»-- -
e experlmeiitnofio -- »;"•". isÃígí'" obtido, lndlonm
-.entnnte do ".bb. 1.x.IU-uh» m»«» tento* ou™, a 

^
«creditado. vl« 

J.^, Sr^-lâ *nrel« de nlèpd

Perspectiva

do o fabrico de farinha
No pomar colhem-se abio, in

gá, maracujá, sapotí, ananaz,
bananas, pepino, tangerina, ca-
jú, abricó laranja, mamão, gra-
viola, abacate, araçá, tamarin-
do, lima, limão e cocos.

Na Amazônia continuam as

quentes; terminam-se as
de feno para o inverno.

Na horta semeiam-se em ai-
macegos abrigados, alface re-
polhudo, chicorea crespa, repo-
lho, cebola etc. Transplanta-

se a cebolinha. ,
No pomar, colhem-se cauí,

ameixa do Japão. Pa-mmmiÊm&wmmmm
fabricasse borracha

Limpam-se as culturas huh 
Sente^abertas e" adubadas con"ssrsp-* s|«"___-...*. d. >_

de mudas de bananeira, cafeei- vo"ra. .

^w. _- EGSE 33

<*es.de
Francisco Aluizio r.
de Araújo,Tecn.RuraJ

te elevado n  ¦ ...
•in bovlno-eulturn nnclonul u
ni.dn tardou. __*¦¦« '»uu,l'"<"
cm aue ha niultn Kente «em
««ber o aue fimcr do dinheiro,
puni que o preço pusunsMe »
onsn do inlllmr parn o ceiitl-
nilllnir do i-ru/.çUo, nlca«e"nUo
nieiirn, no aue soube a do mi-
llifio, cosi» sobra. . .1

O nebu', bicho nrlsco, i»ai-
I sou a ner prefloua «ema..1 No Brnsll, esse entuHliiHiiM»

do momento pelou produto» rn-
oinln, tem Hldo multo exORern-
do e tem drído luargfcjn n for
íulilnvels eeipeculaçOes

npenna
nm-

po, trntndo n farelo <le lUBud-to,
cm confortável eHtrebarln. om
nrn-ralo e vliíln noturno...
n "bnton" e "rousTc"... dp um
lindo boi!

Porque n preferencln pode
recair em outra ruça uiinlquer,
ou menino numa outrn fnniilln
bovina: — um "clnn" "bor_ tnu-
ms" num acertado e mais eli-
ciente.

SfeJ_v'#
E»»n loucura "melmistlca'\

nfio é nlIíiK n prlmclri. que so-
prn. Em 1020, mnls ou menos,
aMNlstl fato nnnlntfo. ou pare-

Pura cido, — verdade 6, que em mm-

tocõeí dê íioitoVéetembrb. E' de sabão e querosene, calda sul-o preparo

Hpirfm ds lei no*
Continuam as semeaduras de Colhem-se milho e erva-ma-

trigo, aveia, centeio e favas, te, no planalto de Santo Cato-
Plantam-se ervilhas e linho, se- rina. Continuam a safra de ca-
meiam-se e transplantam-se na de açúcar, e colheita de man-
hortaliças e procede-se a trans- dioca e o preparo da farinha.

Castelo

plantação da cebola.
Colhem-se alfafa, algodão,

araruta, batata doce, batata in-
glesa, cana de açúcar, cow-pea,
ervilha, feijão, juta, linho, man-
dioca, milho hartaliças em ge-
ral, sargo, sol", tfomeço, café e
tabaco. Principia a colheita de
erva-mate

Limpam-se os mandiocais e
os canaviais, chegando-se a ter-
ra a cana para preveni-las da
geada, limpam-se as culturas
feitas no mês anterior e os pas-
tos. ...

Este mês é próprio para o
corte de madeiras para cons-

castelo

_-___—_C zrc :^_=e

j

Deposito
da

Folhas
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Planta

mio Ir ríuUto loníse cito o exem-
plp dn Ijegliorn, que se Impor-
tava a mil e mais cruieclros por
cabeça, para verificar tempos
npfls, que pouco mnl». era que
unia (i-nünha creouln, lantaMla-
da de branco..;

A loucura dós preços de «ebn»
esta apoiada na espernnçn de
que, no npfis Riicrrn, os paises
arruinados e min» colônias ve-
nhnm buscar reprodutores destn
"familia" parn recompósiçílò de
seus rebnnhos. De outro modo
nfio terin explicaçfio n super-
produ<;fio de touros que todos
nnte-vfrem.

íb * *
Orn, é preciso .iHíier que "os

países arruinailos, e suas colo-
nlns. nfio aceitam ns "ciilsas"
como nfis, e que sem nmn ex-
pertencia seiriirn sobre o nosso
zebu', nos seus campos, e nç»
seus mntailouros, nfio fio com-
prnr em "lotes'!, como dizem.
Vílo levnr nliiiins reprodutores,
_ selecionar, nclimntnr e mlnp-

to menor escnln monetnrln.
Neste tempo com liOOOÇOOtt se
comprava mercadoria de 10.0OO
cruaieiros, hoje.

Em «MSS, on 1024, ao pnssnr
por T.'bernba, vi uiu triste es-
petAcuIoi o _ebu' tinha arrnl-
nndo n região com sua queda
frngorosa. Touros que foram
negociados por 100. contos, me
foram oferecido» por 5. XS e«
nfio qnisl

5fc * *
Serve o nçlniii, pnra avisar

noswos fnieiidelro» de verdade,
que nfto híi motivos pnra ncóm-
pnhnrem a "loucura". O boi
9_ebii' d hoje um objeto de es-
peculaçfio, mais que de cria-
çfto. E» a "nçfio do ensilho-
mento" ngro-pecuário • om. frn-
to da iiiflaçSo.

Passado este periodo, ele vol-
tnríi ao que sempre foi: um
bom boi pnrn nosso sistema de
crinçfio extensiva e pouco cut-
dadosa.

Resumos e Consultas

No pomar colhem-se laranjas, trucões. +„.„..,,<_,.„ «,
tangerinas e outros frutos pen- Nessa éooca está¦ temta^a a
dentes Podam-se as árvores fermentação das vinhas, o vinno
frutiflras Cuida-se do plantio destinado à venda imediato e
das e^acás da videira cm'vivei- filtrado e recebido em vasilha-
ros; podam-se as videiras. mes enxofrados.

AVICULTURA
*" um mês frio. Nesta época o milho e o fu-
Os t^cultores norte-america- bá de milho podem ser admi-

«n? mie criam era grande es- nistrados com mais hberahdade

cala, quando as aveSSterminam em misturas como estas:
a postura e vão fazer a muda,
costumam fazer um sensível
abatimento em seus preços, fa-
cilitando assim as transações
comerciais. Aqueles que preteri-
dem importar boas aves norte-
americanas têm neste mes o
momento azado. Os importados
saem de lá na primavera ou co-
meço do verão e chegam ao
Brasil num inverno que nao
aialfetà e que, ho dizer de mui-
tn. * «ima eterna primavera.

MISTURA SECA:
Fubá de milho .. .. .. 50%
Farelo de trigo 25%
Camarinha 15%
Osso moído .. .. ..
Carvão vegetal .. ..
Farinha de linhaça

5%
2%
37o
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pique e barro batido. Capaci-
dade para 30 grs. de ovos. —
Comprimento: 7 metros; Lar-
jrura: 4 metros; Altura: 3 me-
tros. Piso de terra apiloada
(batida). Janelas basculantes.

Tipo de castelo pensil. O
comprimento e a largura va-

ComDate ao carrapato — f_s- «as zonas temperadas a na-
crevem-nos: Leitor constante tureza apresenta duat estações
deste conceituado jornal, dese- particularmente propicias para
java que v. s. me indicasse um a plantação das arvorezinhas:
melo de combate ao carrapato a primavera ç- o outono. O pri-

•_T-.ri-.i_. -i» .-•.•.«ri. rtW-oü. ue'do cão, pois até hoje todos os meiro requisito essencial paraModelo de slrgnxia rttstica, ae m&M esforcos nesse senHf1o tem plantar a nova árvore consiste
paus roíiços, coberta de sapé, sjcio infrutíferos. — Luiz Gon- em que ela tenha um bom siste-
paredes de esteira e pán a zaga. Vila Isabel. D. Federal. ma de raizes, e como estas se-

— O carrapato do cão, diz J. cam com grande rapidez, mes-
Melo. tem a seguinte evolução: mo quando cobertas com mus-
a fêmea t adulta, abandona go no viveiro, é preciso enter-
cão, e quatro dias após põe os rá-las no lugar destinado, sem
ovos nas fendas do canil ou a menor perda de tempo,
noutros esconderijos escuros. %. v *

A postura dura uns 15 dias Nos i0tes <je poedeiras co-
o número de ovos postos é cal- muns p0de-se notar durante o
culado de 1.000 a 3.000. Dos mês de agosto uma grande di-
ovos nascem as larvas hexa- férença. Parte das aves estão
podes (6 patasl que, durante iguaimente brancas e têm uma

•_. _, -i ?ols,a oito dlas' P^am P, c&0"' penugem bonito e alizada. Ou-
riam segundo a capacidade da tombam novamente ao solo on- tras têm aparêncla arrepiada,
sirgaria e as necessidades. | de se transformam em ninfas, slnal certo de que elas conti.
Distância entre esteiras: 40
centímetros. A cada grama de
ovos correspondem metros

desta vez com oito patas. Ao
fim de duas ou três semanas,
transformam-se em adultos,
machos e fêmeas. A langevlda-
de do carrapato varia de acordo

~Z quadrados de esteira. Quando com o clima. Nas regiões quen-

nuam regularmente a se servi-
rem do ninho alçapão Mesmo
sem o controle deste ninho po-
de-se observar estas diferenças
exteriores, as quais têm rela-

MISTURA DE GRÃOS:
Milho •• .. •• 50%
Triguilho  •• 25%
Aveia amassada ., o. .. 25/.

Castelo pensil :.¦¦ai' ' — m wif¦ ¦!.' " a \

+»c'-ÍSSS vIvp? tilS » niintrn cão com a Postura embora a
J:,W«a.*W.p«^i^™^t|^^ta baPenUSem eSt6Ja r6SUlal'i-

ções escolares, usar castelo de ; tros tantos ro estado nrnfal. zaaa-

3 taboleiros somente.

PECUÁRIA
O criador deve fazer limpeza Seleção: - É este mês que

dos pastos e a reparação das tão nos pastos,
cercas, assim como a_ feneçao Seelçao: - E este mes que
da alfafa e de outras forragens,
que podem ser preparadas e en-
fardadas. f , ,

Chega o último período da ce
va dos porcos; já muito sacia
dos devem receber agora comi-

terminam as engordas nos mon-
tados e se abatem também qua-
se todos os porcos gordos em
pocllgos. Deve haver o maior
cuidado na compra dos bacoros
de substituição, fazendo-os va-

O Problema do Controle
NA RANCIDEZ DO LEITE

A questão do controle na ran- um destes tipos está sempre te rançoso durante 24 horas ou
cidez do leite foi por algum tem- presente no leite, em maior ou mais, se êle foi aquecido ime-
oo obieto de cogitações e estu- menor concentração. Fehzmen- diatamente após o pre-iestila-
dos por parte da Divisão da te a simples presença da lipa- mento, o de muitas outras que
Indústria de Laticínios da Uni- se no leite nâo lhe comunica tivemos ensejo de observar, fi-
versidade da Califórnia. Os tra- necessariamente o paladar ran- cou rançoso, quando o tempo de
balhos estiveram a cargo do coso. pre-resfriamento foi mantido

„„ técnico N P. Tarassuk que ela- O enzima llpase torna-se sig- por mais de três horas tendo
iação: - Quanto menos se mo- Le0™ ^ minucioso relatório nificativamente ativo, somente sido aquecido e resfriado nova-
vimente a fazenda nerte inte. Xe 0 aTsunto do qual, estrai- sob certas condições de trata- mente a seguir... .. ™.,i_,„- De modo algum re- ^^^V r_,r.„i,.t__0 i_fnrmpS- m(.nto do leite. Assim a presen- ;

Existe uma larga variação,
quanto à suscetibilidade de se
tornar rançoso o leite indivi-
dual das vacas, como resultado

nenres — glicêral e""a"cldõs" gor- Leite"recêm-orâenhado. sob con- da ativação da lipase pelo tra-
S ou8graxos. A presença dições corretos, jamais possue tamento ter^co do leite En-
de ácidos graxos livres /vola- um paladar rançoso. tretanto, quanüo se trata ae
tois) no leite m-smo em par- E* importante, noèadamenite leite coletivo, o processo de res-
tfculkr mX rTduztdas, comu- sob o ponto de vista prático, friamento, aquecimento e novo
nica a feic um paladar ranço- considerarmos separadamente resfriamento do leite crú, re-
^aoaPatoedaUr algo amargo. e? o ^^i^sé^s^m^^ 

sg^l^^ntopg.

Hrmlis anetitosa em refeições õínar contra as doenças rubras.
amiudadasPtoí comerem pÇou- Cuidados invernais e estabu-
co d<3 cada vez.™=ss? ipí^^í wmmmm m$m mm
quando não têm pastos
lna é muito pouco rica em _
cipios nutritivos, precisando
acompanhada por uma ração
suplementar concentrada, que
pode ser formada por bagaços
co.oniais, fava, farinhas de pei-
xe e carne.

Higiene: — Durante o inver-
no, a limpeza da pele dos gran-
des animais tem tanta impor-
tancia como no verão, porque,

A na- V°ls de uma no1. e , ', po^i« verifica-se quando parte da ger- coso no leite, depende larga-
•m nnn- ° Pi50*610,n,° «?",*_> gelado P°?rf dura fica hidrolizada, isto é. fi- mente do histórico deste últi-
indo ser ra destruí-lo totalmente; deve- j 

dura nca.nm^aa, ^ 
deixado q ^

a racio se esperar que a geada tenha cou w 
^ & ld L lt rece_n-orâenhado. sob con-a íaçao fl(ísanarécidò com o calor do g?5*_! °íl„l\.L i—L?™* hipSo. .nr»t.__ luniais nossue

se esperar que a geada
desaparecido com o calor
dia.

As vacas leiteiras sofrem mui-
to e diminuem a produção quan-
do submetidas a baixas tempera-
turas. Devemos, por isso, ter
cuidado com a ventilação re-
gulando-se de forma que o ar

,_.__,_..¦.  —  . - - não fique viciado, mas sem que
suam menos, as lamas prendem- a temperatura baixe demasiada-
se mais nos pêlos sobretudo, nos mente. ¦
braços e pernas, podendo pro- Começa a estobula.ao. Deve-
dúzir Irritações e doenças gra- se conservar nos estabulos uma
ves temperatura confortável. Au-

Pastagens: — As cabras e as mentam-sc* as camas do gado,
ovelhas continuam com os pas- as quais devem ser mudadas de
tos inverniços, sendo, quase to- quinze em quinze dias.
dos os cabritos o borregos des- Castração e en corda — A epo-
tinados a carne, por não haver ca é própria para a castração
ainda ervas que os sustentem dos animais. Continua a en-
porque o leite tem agora bas- gorda dos animais destinados ao

aroma altamente desagradável íerentes e independentes^
do leite rançoso é o caracteris-
tico dos ácidos graxos, como o
butirico, o caproico e o caprili-
co.

A hidrolise parcial da gordu-
ra do leite, conduzindo para a
presença de ácidos graxos li-
vres, é causada pelo enzima "11-
pase". A presença e concen-

sua maneira de agir sobre
gordura do leite.

RANCIDEZ IMPOSTA
AO LEITE

vado a frio. Conforme já fi-
cou demonstrado, a rancidez se
desenvolve muito mais rápida-
mente no leite quando aqueci-
do a 30.° C do que quando aque-

E' preciso banhar o cão numa
solução de carrapaticida que se-
ja eficaz, encontrando-se a ven-

I da muitos que dão resultados
nulos. Deve-re fazer uma bôa

I desinfeção do canil, pulveri-
zando com uma bomba de forte
pres_ .o as paredes com uma
solução de creolina. Depois de
ter feito esta desinfeção, de-
vr-se pintar as paredes do ca-
nil com cal apagada.

rft ^V ?f*
Na República Argentina são

eloboradas qualidades exceien-
tçs de todos os tipos de queijos
mais comuns da Europa, desde
o suave e manteigoso "Cuar-
tirolo" até os queijos mais ou
menos estacionarios de pasta
semi-dura como o "Gruyere", o"Cheddar" e os "Pategrás", os
queijos üe massa dura usados
geralmente para ralar, elabo-
rando-se também uma serie de
especialidades tais como: o"Limburgo", o "Camembert", o"Gorgonzola". A elaboração do
queijo de ovelha tem apenas
uma Importância regional, mas
em compensação è muito impor-
tente a elaboração dos queijos"fundidos", a qual conta com
grandes e modernas instala-
ções.

tante valor. Não se deve deixar corte. Arejam-se os estabulos ^nQ leite e também no creme, produção
pastar o gado enquanto as er- sempre que o tempo estivei ....
vas se conservarem com geadas bom. Se o tempo permitir con-
ou excessivamente molhadas tlnuam os trabalhos designados
com o or valho. no mês anterior.

Criação de Caprinos
RAÇAMURCIANA

Y„„ „... _. ......r  . . , , . . . Embora contando a Espanha ção delicada revela tratar-se
o naladar rançoso só se verifi- tado da latação ou volume da nao seja pasteurizadol nao é um numeroso rebanho caprino, de animal leiteiro,
ca no leite e também no creme, produção. A simples presença um método de destruição da li- os tipos espanhóis são muito Ubre — Grande, muito bem
ocasionalmente, e mais frequen- desta lipase nâo produz o pala- pase pelo calor pois, o mesmo uniformes e determinados, sal- disposto e conformado, sendo as
temente no inverno, e no leite dar rançoso do leite, pois, o en- leite, se pre-resfriado outra vez, vo em relação às cabras Gra- tPtas rrande-, e afastadas.

A rancidez imposta ao leite, cido a temperaturas mais altas
é causada pela lipase que pode- ou mais baixas. Segundo nos-
remos chamar de lipase normal sas experiências se o leite for

&' cía ripasTVnoCleiteTão sente neste uí_ido ^%S- fw^íiírectaento de Tancldez°
tem nenhuma relação com a dades variáveis. Sua presença, mesmo « conservado durante
contagem de bactérias, nem com aparentemente, nenhuma rela- sete dias O aquecimento do
as condições hi_iéh.cas. Como ção tem com a temporada, es- leite a 40.° C ou mais (desde que,

•t* T» V
Os fabricantes argentinos es-

meram-se na produção de quel-
jos de ótima qualidade e bonl-
ta apresentação, e acondiciona-
mento e embalagem de pri-
meira ordem, preferindo fazer
remessas em câmaras frigoriíl-
ca que, embora custando mais
caro, asseguram uma conser-
vação e amadurecimento mais
convenientes durante o trans-
porte.

As autoridades federais tía
Argentina, por intermédio aa
Direção da Indústria Leiteira
do Ministério da Agricultura
da Nação, fazem uma rigorosa,
fiscalização de todos .os quel-
jos destinados à exportação e
só autorizam o embarque do
produtos perfeitos, elaborados e
armazenados em boas condições
higiênicas e que possuam as
características do respectivo
tipo de queijo. Tanto os quel-
jos reconhecidos ooitío ufceis
para a exportação, como o
acondicionamento dos mesmos,
levam como prova da inspeção
o respectivo selo oficial, ofere-
cendo assim a maior seguran-
ça.

CUNI CULTURA
Nos meses de inverno, como dor deve fazer o possível de

nessa época, possuir coelhos coir
agora acontece, é que os coe- sel£í a sete meses completos.
lhos têm as peles em melhores fazendo-os para Isso nascer' em
condições. E' por Isso que o cria- janeiro e fevereiro.

JARDINOCULTÜRA
Na parte sul do pais, devido E' a melhor época para pro-'

ao frio que se manifesta com pagar, por meio de estacas, os
maior intensidade, nenhuma es- arbustos e os craveiros. Come-

çam as podas das árvores or-
namentais e transplantam-se as
que estiverem em condições.

Florescem os brincos de Prin-
cesa (Fuchsias) e os cosmos.

APICULTURÁ
Cuidados espseiais devem ser flor do_ coqueiro a 1.430. Além

adotados uéste mês com refe- " -«—--- ••«—--

acreditou-se durante muito tem-
po, que a lipase náo era um
componente normal do leite.
Esta controvérsia sobre a pre-
sença ou ausência da lipase no

nessa época, possuir coelhos com leite, foi devida a falta de co

de vacas de latação retardada, zima está normalmente presen
te em estado inativo. Este en-
zima torna-se ativo,, quando o
leite crú é sujeito a certos tra-
tamentos especiais:

1) — Agitação violenta e pro-

nhecimentos fundamentais sô-

pécie 
'é semeada. Pode-se en-

tretanto, praticar essa opera-
ção com alguns arbustos e arvo-
res; aprestes, cedros, thuias,
acácias, etc.

rencia a alimentação das abe-
lhas. No fim do mês, começa a
íloração do cambaó, planta ri-
vf-1 da. baunilha p".o aroma e
cujo mei, na opinião de muitos,
é o melhor que se conhece, sen-
do também mais denso, pois
atinge o litro deste famoso p .
ri:"o 

"menos 
de- uma méd'_. de

1 450 grs . quando o da laran-
jeira não chega a 1.443 e o da.

aquecido a 30.° C. e resfriado nadinas e Murcianas. Origina- Aptidão —As cabras. Murclananovamente, ficara rançoso. Re- rias de Murcla e Granada, es- e Granadina são consideradassulta daí que, quando se torna palharam-se. graças as' suas boas leiteiras, produzindo fácil-necessário aquecer um leite crú qualidades, por quase toda mente 2 a 3 litros; diíiriamen-ou creme, previamente resfria- Península Ibérica. te, por um períçdo que vai co-
.., do, deve-se fazê-lo a tempera-| a Murclana, de menor porte, mumente de seis a oito meses

longada (latas mal cheias con- tura de 40.° C. ou mais, salvo possue extremidades mais for- O leite é muito apreciado pelo
duzidas em transportes inade- se o leite ou creme sao pasteu- tes, a cabeça ú mais larpa e as seu sabor e elevado teor de iria-

bre algumas de suas importon- quados por estradas mal con- rlzados imediatamente., j orelhas, ao contrário, são cur- teria gorda,
tes propriedades. Reconheceu- servadas); O desenvolvimento da rancl- tas e estreitas. Quanto ao res- O odor hircino, que transml-
se ultimamente, que o leite nâo 21 — processo de aqueclmen- dez durante o processo de aque- to. muito se aproxima da Gra- te a carne e ao leite sabor de-
tem apenas uma, mas sim duas to a 30.° C. do leite pre-resfria- cimento e resfriamento, tem nadina, que, considerada raça sagradavel, é bem mais brando
lipases diferentes e é certo que do e seu resfriamento abaixo tíe significação especial para o a parte, não cassa, entretanto, nos indivíduos desta raça. 10.° C; creme destinado à fabricação de de uma variedade da cabra de

31 — homogeneização. manteiga. Freqüentemente o, Murcla. A Murclana — segundo Al-fistes tratamentos do leite são leite é aquecido ou misturado Peso — São animais medianos, berto Santiago — tem sido in-denominados "ativação" da 11- com leite quente e, a seguir,'com 60 a 70 centímetros de ai- traduzida em varias regiões do
pase. Eles têm uma nualidade desnatado a 30.° e a 35.° CO tura, na cernelha, pesando em Brasil, desde ha muito- adao-em comum; conduzem à ruptura creme, obtido desta maneira,. média 40 quilos o macho e 30 tando-se perfeitamente ao nos-e recolocação parcial ou distor- tornar-se-á rançoso, se o leite, quilos a fêmea. vo meio. Julgamô-la deuois dãsão da camada natural de ab- tiver sido previamente resfria- Pelaiçem — Variável entre raça suiça, a mais aconselha-sorção dos glóbulos gordurosos, do antes de desnatado e se não' vermelho-acajú e o quase ne- vel ao melhoramento da 

"c-.br.
Nos casos da ativação da li- for pasteurizado. Isto acontece' gro, como o das Granadinas, comum brasileira esoecialmen

pase por tratamentos térmicos exatamente em muitas regiões Os pêlos são curtos, finos, bri- te nas resiões dò Norte e Siildo leite, a lipolise máximo é Im- no inverno, quando se verifica lhantes, existindo barba nos do país. È' bastonte rústica p
poste pelo pre-resfriamento do um paladar rançoso no inicio machos. sóbria, dando-se bem no. rlileite crú a 3.° C, aqueclmen- do tempo frio. Ca?o o leite te-1 Cabeça— Longa, direita; ore- mas quentes e <=ecos Pn-siiinrinto a 30.° C seguido de novo res- nha sido resfriado. deve ser des- lhas de tamanho médio e dis- pêlo curto não anrc.pnícT infriamento abaixo de 10.° C. Tra- natatío a 40.° C. ou mais. postas horizontalmente. A M.r- conveni°ntè no m^r_^_t!--'«S_balhando com leite individual Essa medida dc controle do ciana é normalmente mocha. o caprino do " " '¦
de certas vacas, chegamos à desenvolvimento da rancidez.
conclusão que a duração de provocada, não poderá prevenir
tempo, dJirante o qual o leite o desenvolvimento da rancidez
é mantido na temperatura de expontânea a qual é causada
pre-resfriamento, é um fator pela presença no leite de uma
deveras importante. Enquanto o lipase natural, ativa, em con-
leite de muitas vacas não ad- centração suficientemente ele-

< quiriu um Dt-ladat* dãtintasnei. - vad* -

rope derretendo em água de
açúcar de bóa qualidade. Deve-
rá a quantidade daquele sêr de
um litro para cada quilo e meio,
Ao xarope podem-se misturar
uma pitada de sal fino e uma
gota de essência de limão, hor-
tela ou flor de laranja. Não se
deve pôr essência de arroz ou
erva-doce a cujo aroma as abe-
lhas têm aversão". Este saro

do cambará florescem outros pe deve ser distribuído às col-
arbustos similares que desper- meias ao anoitecer ou logo que
tam a atividade das abelhas. as abelhas não possam sair
Rev. D. Amaro Van Emelen, mais, afim de evitar o saque
autor da Cartilha do Agricul- que de outra forma seria inevi-
tor Brasileiro, diz que, "Quem tavel. Convém aquecer o xarope
quiser todavia garantir para .i e dá-lo na quantidade de três
notável quinhão na colheita do ou quatro colheradas em cada

ectar do cambará" começará colmeia, aumentando a dose nos
distribuir pelas co'ms!as alimeu- dias .i.. frio o*« eivava* até o
tos estimulativo desde o com;- momento em que cksabrocham
ço de maio. Prepara-se est* *»- as flores do cauioarA-

enonanto em Granada se nnre-
sen Vim freqüentemente provi-
cias de cornos. •

Corpo — Na descrição da ra-
ça, os autores são unanimes em
considerá-la uma das mais lie-
Ias e harmoniosas da espécie.

Nordeste ex1'''.-radai na oroduÈãò de peles, além
aptidão leiteira Reprodutoresdessa raça tem íklo introduzi-tios n. Franca. AMca do Nor-te e America Espanhola, tendo-aclimatado facilmente em.Tamanho médio; a conforma- todas essas regiões.
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.Coitado do Jorgínhol Bastaria não ser possi-

vel comer de tudo... Mas tarnbem não pode es-
tudar, não entende o que os professores lhe
explicam e nunca há lugar para êle nos jogos

m. dos colegas e nas diversões dos amigos... Ele
«fc pertence à família "do contra". Por vontade

própria? Nâo. Porque desconhece o regime ENOI

NÃZffflO - REVOLUÇÃO DO NIHIUSMO
frente0 SVe atrasou tais perigos aguarda os acontecimentos primos
II-certo não considerará de maneira le- imprensa, as associações publicas e a

ve nenhum dos outros perigos que ainda opinião em geral começam ja a debater

lhe rei atravessar, até que o agressor as idéias e os planos que vao reger¦* vida

esteia perdido. Mas, não se pode duvidar, nacional e internacional num plano ja
igualmente da calma com que esse povo alem da vitoria.

0 SILENCIO DE CHURCHILL E 0 W^Pt^XZT
LISBOA-BUENOS AIRES

(Conclusão rtn 3» pas)

t a alegria em pessoal Sempre de doih
humor, tratavel.» Memória clara, prontamente
alerta, sempre tem as lições na "ponta da
língua". Ê o "crack" dos jogos do colégio.-
E, depois de tudo isso, ainda come de tudol
Desconhece dieta, desconhece "não pode",
nãoé "do contra" porque conhece o regime ENO'

, —-_.. • ' '-"^^j^^pj^yivv»"'
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Há malestares de diversas fontes
originados por excessos de toxinas
no organismo, o que causa prisão
de ventre, enxaquecas, enjôos, etc.
E isso tudo torna as pessoas inape-
tentes, de mau humor, intratáveis.
O regime ENO • o uso contínuo, ao
levantar e ao deitar, de um laxante
suave e seguro comoo"Salde Fructa"
ENO, evita essa intoxicação do orga-
nismo. ENO pode sertomado em qual-
quer idade. Não há contra indicação.

"SAL DE FRUCTA"

tudo o mais. Se nós fizermos
isto, que é o que devemos fa-

mundo é seu. Neste ponto, éle zer, o povo alemão fará o res-
tem razão, quando diz que nem to que não devemos fazer. E
sempre é fácil "distinguir onde assim o problema da "reeduca-
acaba o realismo político e co- ção" da Alemanha, a que pode-
meca a falta de pudor nacio- riamos chamar o "problema
naí" Um pensamento passi- VansittartV começa por nao
vo faz'passiva a Aliança, e ino- existir, desde que, evidentemen-
perante, em Timor aos Açores, te, as castas alemãs tenham an-
com o propósito evidente de á tes pago por seus crimes e te-
sobrepujar com o prestigio uni- nham sido despojadas de todo
versai do Profeta do "Quadril o poder político. Integrada na
latero Abstrato" ! Por agora, comunidade internacional é que
ainda foi possível esta torpe co- a Alemanha poderá "humani-
média da "política ibérica co- zar" a sua educação. E um Bu-
mum" que divide para os dois reau Internacional de Educa-
lados um prestigio que nunca ção, funcionando ao lado do
teve- Franco cede, aparentemen- Bureau Internacional do Tra-
te e ganha elogios oficiais da balho, poderá contribuir pode-
Inglaterra, enquanto Salazar re- rosamente para esse resultado.'
siste aparentemente, — falando Tudo visto, ao contrário do
grosso, para entusiasmar os beo- que julgam os espíritos simplis-
cios, — e assume a "leaderan- tas, a Liga das Nações é menos
.ça" dos neutros fascistas, pa- culpada pelo que fez do que por
ra ficar sozinho... com a Ar- aquilo que não a deixaram fa-
gentina, no momento em que, zer... E razão tinha o secre-
vão para a guerra contra os tário geral da Liga em escre-
fascismos os soldados do Bra- ver em seu último relatório
sil! A diplomacia tolerante da anual: "A Sociedade das Na-
Inglaterra é a mesma do Bra- ções de 1919 fracassou na sua
sil cuja tradição "é tratar per- missão de evitar a guerra de-
manentemente o que é durável", vido, em grande parte, às defi-
isto é, o povo português, abs- ciências de estrutura do pacto
traindo das situações políticas, e aos abismos que separavam os
por natureza transitórias, o que seus afiliados. Qualquer que se-
não" impede o Brasil, é claro, ja o método adotado, teremos
de mandar seus soldados aos de convir em que a ação deve
campos de batalha Ap Europa, ser imediata e efetiva, contra o
para o combate contra o fas- agressor, e que as sanções nada
cismo, e, como disse a irradia- resolvem". Nestes termos, a So-
cão do D. I. P. que acompa- ciedade que se constituir deve
nhou o desfile da Força Expe

(Conclusão «ta -"¦ nus-)

tantos tanques quanto possivel.
O plano seguinte foi denomina-
do "Semanal das Asas para a
Vitória", para a aquisição de
aeroplanos com o dinheiro an-
gariado. Numa grande cidade
o dinheiro emprestado ao go-
vêrno foi suficiente para a
construção de um grupo de
bombardeiros. Em outra, bastou
para a compra de um grupo e
meio. j .Vasos de guerra foram adqui-
ridos pelo povo da mesma ma-
neira, e muitas cidades e loca-
lidades adotaram os navios as-
sim adquiridos com as economias
dos seus habitantes. O esquema
maior de todos, isto é, a maior
de todas as "semanas espe-
ciais" foi levada a efeito re-
centemente com o nome de
"Saudem a semana do solda-
do" e cada cidade levou a pei-
to subscrever maior quantia do
que anteriormente. O povo foi
animado com bandas de músi-
ca, celebrações e procissões. Sò-
mente Londres subscreveu va-
rias centenas de milhões de es-
terlinos para auxiliar a equi-
par parte do exército britâni-
co.

Quando estiver ganha a guer-
ra a Grã-Bretanha terá nova-
mente prazer em gastar o seu
dinheiro. Mas, até então,, a na-
ção dispensa tudo o que não
for estritamente necessário.
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A Ação da Marinha Norte-
Americana no Pacifico

Por Keith WheillerI OOM A ESQUADRA NORTE
AMERICANA DO PACIFICO —
(Serviço Especial da Inter-
Americana) — Pela segunda
vez numa semana, vi uma for-
ça de porta-aviões norte-ame-
ricanos abrir caminho entre de-
íesas aéreas com bases terres-
tres do Japão para atacar obje-
tivos centenas de milhas den

Corno Desapareceu o'Príncipe Of Wales'
Por J. Álvaro Munoz

Copyright B. N. S. especial para o DIÁRIO CARIOCA-'--- .... j- com que contavam ng,0 poude.LONDRES — A Carta do
Atlântico acabava de ser fir-
mada, e o "Price of Wales". o
mais moderno dos couraçados
britânicos regressava a Sca-
pa Flow, escoltado por dois des-

ser dada, devido á perda dos
tres aerodromos.

Pouco depois das 11 horas do
manhã do dia seguinte apare-
ceram, voando muito alto.

Copyright da Inter-Amerlcana
competir com a força aérea se acham fora do alcance mi-
com bases terrestres. migo. Nenhum navio foi dam-

"Não quero dizer que desa- ficado a despeito do lato ae
urovamos as idéias de Severs- que os japoneses sabiam que es-
kv" — declarou um oficial do ta vamos a caminho, o que os
comando. "Há muito aprovei- levou a molestar-nos durante

-livos centenas ue ....m»» — tavel no seu argumento. Mas, a noite anterior ao ataque.
+-n L nerimetro das linhas ni- como todos os entusiastas ele Taivez que isso nau seja age-
^ZirL no Padfico vê apenas um lado do quadro. nas uma demonstração do de-
PPp» ^eunda vez os porta- | "Creio que as nossas ultimas clinio da f0rça aérea japonesa
ãttftM ^umnrham 

'a 
missão, operações demonstraram que e da inferioridade dos seus

SLTceus o inimigo os porta-aviões são mais do que aviões e pilotos, mas também
SSS*? deSs do bombardeio complementos condemdos co- uma afirmação pratica do po-
roíitra oT&vos, quase sem mo quer Seversky. Provável- deri0 imensamente amphado
^ífnitncão sofrendo apenas mente, não provamos que os da Marinha dos Estados Uni-
precipitação soirenao *i ^..^ 

conduzidos em porta- dos e da sua habilidade em fa-
osLiede' *ete horas con- aviões são tão eficientes quan- zer a guerra,

tra duan Saipan e Tinian, re- to a aviação com bases terres- Q esmagamento dos japone-
ris\£do"se no quinto dia após tres, mas acredito que demons- é em maior parte devid0
of Sbardeios ae&os stofre tràmos que oe nossos aparelhos t aQ derto esmagador da
Truk oonstitue um êxito que são melhores que a aviação ja- Marinha norte-americana, co-
em muito diverge dos dias em ponesa de terra !" mo a diminuição da capacida-
aue navios americanos ou bri- | De certo, se a força aérea Ja- de de combater do inimigo,
tanicos que se aventurassem ponesa já teve oportunidade por que ^ jap0neses fracas-
penetrar as águas japonesas, piena de destruir uma força saram de maneira tão espeta-
iam prontamente para o fun- naval americana, esta oportu- cular contra a nossa força na-
d0 nidade se apresentou' quando yal é ^inda um enigma para os
, ~ ^cc» „m oficial supe- n0SSÍl íorca se aproximou d0 veteranos da guerra marítima
! Como disse um oficiai supe dag Matianas que v pacifico>rior do navio em que eu_ vta Ti cio 

P
Saipan esta rodeada de ilhas ^ 

pq escassez de
que estão entrosadas no ela- £*??" "/ 

mais de dUzentos
obrado sistema defensivo apo- ™^fôJ™dSi«A** em
nês através de todo o Pacifico ap«? E e3ge ataque da forçQ
Ocidental. „„„„„ , 9nn de porta-aviões resultou na des-

Tóquio fica a apenas 1.200 "f 
£- d mais de sessenta

milhas. A ilha Marcus esta 720 tiuiçao
milhas a nordeste; Chichi, li-
ma, 735 milhas ao norte; Vap,
575 milhas ao sudoeste; Palau,
830 milhas ao sudoeste; Wake,

iava : "Danificamos um par de
teorias esta semana, alem dos
navios e aviões que destrui-
mos".
' Numa noite da semana ante-
rior, quando não se ouvia rui-

' do de aviões inimigos em tor-
nô de nós, apresentou-se na sa-
ia de projeção o filme argu-
mentativo de Seversky^ A vi-
toria pela força aérea

da democracia em toda a par-
cieaaae que se eunouiuuu. uCvC- te, mesmo na Península Ibéri-

nhou o desfile da Força Expe- rá recusar-se a receber era seu ca, evitará que se desenvolva
riirionária "até ao aniquilamen- seio representantes.dos.governos uma conspiração em seu pró-
M\tad™n^ não democráticos, segundo a prio seio, coin a ajuda de dele-
pumlnfcão dos seus semelhan- norma democrática internacio- gados de governos fascistas de
te outros de^^qualquer matfz". nal; e. com esta intervenção certos paises, como sucedeu nos
o oue parece impSel é qué legitima, na ordem internacio- casos da, guerra da Etiópia e da°fgqUeHigC^rPaxe^^ assegurará a consolidação guerra de Espanha...
te correta para com a sobera-e
nia do povo de Portugal, tenha
podido enganar alguém, aqui e
em Lisboa, e tenha sido tão mal
compreendida, até agora, pelos
que sempre têm tendência a
abusar das influências exterlo-
res em seu proveito e que por
isso repetem "que a Inglaterra
sempre tem concordado com a
nossa neutralidade". Que nos
fique bem ou mal o que em nos-
so nome é feito em Lisboa, is-
so é conosco e não com a In-
glaterra, e a Inglaterra lava
daí as suas mãos. Já era tem-
po de se compreender isto, e
de fazer disto a nossa política
que assim só se tornaria respei-
tavel aos olhos da própria In-
glaterra. Governos populares
são a base da reorganização po-
lítica, interna e externa. Já os
governos, polonês e iugoslavo
passam pelas primeiras trans-
formações, neste sentido, sub-
metendo-se às exigências da ho-
ra. E' evidente que uma Socie-
dade de Nações ha de ser uma
sociedade de povos representa-
dos pelos representantes de to-
do o povo, sem descriminação
de castas políticas ou dé cor-
porações, porque a parcialidade
dos representantes só poderia
comprometer, como no passa-
do, a política de bôa fè interna-
cional e o método de cônsul-
tas entre governos moralmente
solidários, que é a base mes-
mo da Sociedade e vale mais
que uma Carta rígida, a qual
pode ser iludida. Entregar os
governos aos povos é a pri-
meira condição da realização de
urna sociedade internacional. E
isto terá de ser aplicado à pró-
pria Alemanha entregando-se o
governo a uma minoria crea-
dora, com o assentimento geral,
porque o povo alemão, sempre
submetido às castas, não deu até
hoje a medida de sua capaci-
dade, como povo, já que a Re-
pública de Weimar foi ainda
uma "burla democrática", com
Stressman, com Locarno e com

pa nuw, «av;<Jii.<*uu yvi uuu uv»- ""¦¦•i .««¦«»«»*. .•--.-«.. 
troyers canadenses e dois bn- aviões inimigos, que atacaram
tanicos. A viagem de volta, de- o "Repulse". Momentos depois
pois da histórica reunião entre seu companheiro também era
o presidente Roosevelt e o pri- .alvejado por nove aparelhos e
meiro ministro OhurchUl, na diversos torpedos, dois dos quais
baía de Placencia, a sudeste o atingiram. O leme foi des-
da Terranova, onde foi assina- truido e desde então não havia
do o famoso documento, reali- mais controle da navegação,
zava-se normalmente, até que Seguiram-se mais dois ataques,
certo dia, foi avistado a bom- um com torpedos e outro com
bordo um comboio de setenta bombas. Das quatro helices,
navios mercantes. Imediata» tres já não existiam; o sistema
mente o "Prince of Wales" hidráulico não funcionava mais,
mudou de rumo e algumas ho- mas mesmo assim o "Prince of
ras depois navegava majestosa- Wales" defendia-se como po-
mente entre as unidades do dia.
comboio. Foi um momento de A,g ]2)25 o "Repulse" afun-
emoção para todos .O sr^Chur- dou 0s jap0neses concentra-
chill, da ponte de comando, ram então todos os aviões so-
dava o signal V significativo bre 0 navio restante, que já es
da Vitoria e os velhos e sujos
cniu, aa pume ue wju«mv, ram enta0 todos os avl(
dava o signal V significativo bre o navio restante, que „„ .
jo vHnrio p íw velhos e sujos tava adernado para bombor-*

do, com todos os seus canhões

d.aitlO CARIOCA

i <4 — 6 — 44) f 
'

As Experiências Reli-
giosas da Guerra Tra-
rão Modificações Fu-

turas
j1 WASHINGTON, maio -
» (Serviço Esoecial da Inter Atnç-
Iricana) - As igrejas orgam- .

zadas devem estar preparados
depois de guerra para dai ac^
veteranos que voltarem, a pa-
tria a espécie de religião que
eles desejem, baseada nas sua.s
experiências espirituais no com-
po de batalha - eis a opinião
do Capitão Joseph T. Walkcr¦ capelão do exercito dos Estados
UlO 

Capitão Walker, que ff
centemente regresou a patria
depois de alguns meses de
serviço na África e na .Italu.
apresentou suas opiniões, num
relatório especial, publicado pt--
lo Departamento da Guerra dos
Estados Unidos, uo qual diz
em certo trecho: .- ' -..^

"A luta, e as crises pelas
quais passiam esses homens,
despem a religião de todas a*
cousas não essenciais, feima-
necem apenas as verdades ba-
sicas e eternas das relações do
homem para o seu Deus, e as
relações de Deus para com o
seu povo"."Muitos dos nossos homens
estiveram face a face com Deus
pela primeira vez. Sentem pio-
fundamente a necessidade de
uma instrução espiritual. íai
necessidade persistira mesmo
depois de haver passado a onso
em que se acham, pois eles
não a deixarão morreiv Que-
rem a espécie de religião que
os ampare, que os sustenha em
sua vida diária e nas suas oüri-
g«;ções cotidianas, da mesma
maneira que hoje os ampara c
sustenta nas trineWfiras, nos
abrigos ou nos ninhos de me-
tralhadoras". ,

O Capelão Walker, inglês de
nascença e ha oito anos mis-
sionario episcopal nas regioeo
lhospitas de Hudson Bay, toi
cartèlão de uma unidade de
artilharia da 34a Divisão de
Infantaria de Minnesota e da
Guarda Nacional de Iowa, con-
vocado para o serviço ativo em
janeiro de 1942. Depois de ter
ficado estacionado na Inancia
entre abril e dezembro de 1942,
desembarcou com a sua divisão
no Norte da África na época
de Natal e pouco mais de um
mês entrou em ação na Tuni-
si El

Á divisão combateu quasi quo
continuamente desde então ate
a aueda de Tunis e Bizcrta,
com a captura da colina 609,
o mais brilhante dos seus Icl-
tos."Os capelães verificaram na
Tunísia qual a espécie de reli-
gião desejada pelos homens' —
disse o Capitão Walker. "Rea-
lizavamos ofícios rchgio-
sos de trincheira em trin-
cheira. Lá não havia
tempo para cousas não essenci-
ais. Havia um sermão curto,
uma pequena leitura, unia co-
munháo ou uma rápida confis-
s&o — e depois iamos adiante.
Nossos serviços eram realiza-
dos para grupos de três, qua-
tro ou cinco homens.

"Um dos sermões mais. ines-
queciveis que já preguei em
minha vida foi na calada cia
noite, quando falei aos homens
de uma bateria t«.e canhões,
enquanto os "jerries" (solda-
dos alemães) iluminavam a ce-
na com o fogo intermitente".

A campanha italiana foi uma
campanha extremamente bru-
tal para os capelães. A divisão
esteve na linha de frente du-
rante 68 dias consecutivos e du-
rante esse tempo os capelães
tinham no máximo duas a tres
horas de sono de cada vez. Es-
tavam em movimento constan-
te, entre as estações de socorro
e os hospitais, trazendo mortos
para serem enterrados, ocasi-
onalmente auxiliando o correio,
realizando serviços rápidos, re-
solvendo problemas pessoais
dos homens. O Capelão Wal-
ker realizou 43 serviços entre
sábado e segunda-feira, depois
que a divisão ocupou Troochio.
Naquela época foi transferido
para um batalhão de infanta-
ria

i Parte da tese dos profetas do 1.18O milhas a leste; e Truk,
noderin aéreo consiste em que 580 milhas ao suleste.
S? forcas navais, mesmo aa Não obstante, os ataques
PGiüoadas com aviões em nu- aéreos norte-americanos foram
mero considerável, não podem lançados e os nossos navios ja,
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aparelhos japoneses em Tmlan»
e Guan, sem levar em conta os
presumivelmente destruídos em
Saipan, por outra parte da
força especial.

Os japoneses tinham muitos
aviões, mas o que os homens
da Marinha, consideram signi-
ficativo é que a maioria deles
foi destruída nos aerodromos
dos quais fizeram esforços pa-
ra decolar.

"Pode-se pensar que se eles
tivessem senso, ergueriam vôo
e se afastariam, mesmo que não
fosse para combater" — decla-
rou um capitão da Marinha.

Os japoneses não fizeram es-
forço para atacar os nossos na-
vios á luz do dia ! A razão dis-
so talvez seja que os pilotos ti-
verarà repetidas demonstrações
— em Wake. Tarawa, Truk e
no Pacifico Sudoeste — de que
os seus aviões não são próprios
para combates com os nossos
caças durante o dia.

Até mesmo os que nos ata-
caram durante a noite nao

ae sentiam visados pelas bate.
rias anti-aereas.
i Isso forma um contraste cia-
ro com a situação ha um ano,
quando oe aviadores japoneses
revelaram um zelo desesperado
e uma grande vontade de com-
bater. Taívez que os japoneses
não saibam, em geral, como es-
tá a situação da guerra, mas
ao que parece já começam a re-
lutar em se sacrificar no altar
de uma causa perdida.

Os oficiais da Marinha sall-
entam, contudo, que a recente
incapacidade japonesa de
disputar o domínio das águas
do Pacifico e do ar não signi-
fica que a guerra está ganha
— ou de qualquer modo perto
do fim.

Ninguém pode prever o fim
da guerra, acrescentam, en-
quanto os exércitos numero-
sos e intactos do Japão ocupa-
rem a parte oriental da Ásia.
Levará tempo e consumirá san-

ET253SS

gue a derrota de um exercito
mostraram vontade de intensi- que já revelou a sua capacida-
ficar a operação. Em geral, de e obstinada vontade de com-
evoluíam sobre os navios « bater em terra, mesmo quando
abandonavam a luta logo que nào esta apto a >aze-io.

tramps", tão indispensáveis
como o grande encouraçado,
respondiam com bandeiras iça-
das nos mastros de proa, dese-
jando "boa sorte".

Meses antes, oficiais e man-
nheiros do "Prince of Wales''
haviam tido outra espécie oe
emoção -*¦ a de entrar pela pri-
meira vez em fogo. Foi em
maio de 1941, cerca de cinca
meses depois de ter sido lan-
cado á água o poderoso vaso de
guerra. Juntamente com o na-
vio capitanea — o "Hood" —
zarpou o "Prince of Wales'
uma noite, para interceptar o
"Bismarck" a o "Prinz Eu-
gen". Foi seu batismo de fogo;
no encontro recebeu suas pri-
meiras feridas, que não foram
de muita gravidade, mas foram
suficientes para que permane-
cesse um mês no dique.

Depois foi á Terranova. Um
couraçado, porem, como qual-
quer mortal, pode viver muito
ou morrer na flor da idade. O
"Prince of Wales" estava des
tinado á segunda hipótese.

Em fins de outubro, navega
va rumo a Singapura. Em Co-
lombo juntou-se ao "Repulse ,
e ambos chegaram ao destino a
2 de dezembro. Cinco dias mais
tarde os japoneses atacavam
Pearl Harbor e um novo tea
tro de guerra se abria.

Os japoneses começaram a
invasão de Mala5'a, partindo de
Siam, trazendo tropas da indo-
China, que desembarcavam no
ismo de Kra. Ao mesmo tempo
bombardearam os tres aerodro-
mos situados ao norte de Ma-
lava inutilizando-os, o que foi
fator decisivo para os aconte-i
cimentos posteriores. O "Prin-
ce of Wales" e o "Repulse-
fizeram-se ao mar para impe-
dir mais desembarques nessa
parte e na região nordeste da
Malaya, mas a proteção aérea

UU, UUill IUUUS l» OCUa iwmuw ,
anti-aereos fora de ação por imóvel. Foi o fim. As 13,20 vi-
falta de corrente elétrica. Apa- rou completamente e desaparc-
receu então nova onda de ceu no seio das águas,
aviões japoneses sobre o navio Não tinha atada um ano de
que era um alvo fácil, quase idade esse herói...
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CAMARADAS RICOS COMO O SR. TOPPING,

QUANDO LEVAM AS PEQUENAS COMO MISS

WALDO, A PASSEIOS, NÃO SEM

PRE O FAZEM POR DIVERSÃO,

ALGO PODE ACONTECER E „..

A estrela Martha Montgomcry,

61 une ganhou nm anel de 50

mil dólares

Com a florida idade de '1%

anos, nm dos irmãos Topping,
cujo nome figurava nas páginas
de publicidade, é o Jack Top-
ping, o qual agora passou para
•segunda linha dando lugar a
seus irmãos Dan e Bob, provou

no tribunal, de Nova York, o
Traffic Court que essas reu-
niões de rapazes com lindas pe-
quenas não é sfimente para se
divertir e passar o tempo, mas
pode dar origem a romances que
vão acabar na pretoria. Não foi
sem muito ressentimento que
Jack admitiu que não podia con-
tinuar a pagar a importância de
§13.000 em cheques, seu prejui-
zo.

Essa importância era apenas
uma pequena parcela em com-
paração com a grande fortuna
deixada pelo seu avô Daniel G.

Reid, o rei do zinco, fortuna cal-
culada em 140 milhões de do-

lares.

O reboliço surgiu, entretanto,
quando foi revelada a identida-
de da linda morena Ruth Wal-
do, sua companheira no café
Choo-Choo-Johnson da Broad-
way.

Pelo que ela declara, não es-
tava ali como moça de diversões
mas para abrir caminho na vi-
da, caminho esse que a condu-
ziu a receber um presente con-
uistindo numa capa de pele, pe-
lo mencionado John Reid Top-
ping-

Jack e ftuth, «re aeorao tom a'
publicidade, numa meia noite de
18 de setembro foram ter num
aposento do 26.° andar do hotel
Nova York, ocupado por um tal
Aaron "Arky" Schwartz e seuis
camaradas. Aí uma dúzia de
hospedes estavam entretidos
num jogo de estrada de ferro.

Entrando no jogo Topping ga-
nhou 3 mil dólares.

A esse ponto sua companheira
pediu para que éle a levasse pa-
ra casa. Cavalheirescamente
Jack levou-a em taxi para sua
residência e voltou a jogar, e foi
então que acabou perdendo o
que ganhara e mais § 12.000.
Quando chegou seu 21.° aniver-
sário, no owtono de 1942, Jack

convidou 50 hospedes para a
festa no El Morocco e presen-
teou cada um com um cinzeiro
de ouro e mais a fotografia do
grupo emoldurada em couro.

A publicidade que nunca des-
cansa veio a saber que Jack ha-
via herdado uma fortuna de ..
$4.000.000. Dai a chover cartas

de suas colegas de escola e de
outras, além dos inevitáveis
aproveitadores, decididos a ali-
viá-lo dessa fortuna.

Naturalmente esse rapaz alto,
empenado, já cansado de diver-
soes, de passeios em autos, en-
veredou para o romance. Ao che-
gar o Natal estava êle emara-
nhado nos encantos dc Esteli-
ta, de 17 anos, cantora cubana
de clubes noturnos, da linda
Greta Van Wagner, modelo. A

situação se avolumou quando êle
presenteou a primeira com uma
pulseira de diamantes com re-
lógio e a outra com um anel
com diamantes.

Finalmente chegou' a ocasião
em que Jack se reuniu, no seu
apartamento, com Alexis "Lex"
Thompson, magnata do aço.
Jack McLcan, filho do possuidor
do diamante "Esperança". E
foi esse o dia fatal.

Em caminho para EI Maroc-

Jack Topping

co para jantar, Jack foi buscar
Ruth em casa dela para uma
festa de despedida, porque ela
ia partir no dia seguinte para
a Florida.

Nessa noite quiseram iniciar
jogos de sociedade, mas Jack
protestou dizendo que já esta-
va "sabido", mas os outros in-
sistiram. Haviam lhe preparado
uma cilada que iria custar-lhe
uns cinco mil dólares talvez.
Entrementes esse Romeu apai-
xonado, ao que se dizia, pela
Martha Montgomery, modelo e
estrela de Hollywood, puzera-
lhe svo dedo um anel com dia-
mante, avaliado em 50 mil doía-
res, como presente de Natal,
pouco antes dela partir para a
Costa.

Mas quando Martha soube
que Miss Waldo havia ganho um
traje de peles disse: Não sei se
devo ou não interromper meu
noivado,

Aí interveio Ruth, dizendo:
Tudo me está acontecendo. Eu
nunca sonhara com isso e ago-
ra, por causa deste lindo vesti-
do de pele, sou objeto da maior
publicidade.

Como o caso ê próprio dos
hábitos dos milionários, Ruth
achava que isso não constituía
novidade.

Naquela ocasião ela pertencia
a Liga Juvenil de Columbus.

Explicando esse modo de agir
de Topping ela considerou o pre-
sente como uma homenagem
pela volta do Sul, um dos pre-
senteo que se costuma fazer,
com ramalhetes de orquídeas pa-
ra quem não se vê ha muito
tempo.

O nome de Ruth Waldo havia
sido mencionado com frequên-
cia em conjunto com o do te-
nente Greg Bautzer, outrora ga-

Um milionário fazendo o presente de uma capa
dc peles é o mesmo que. outra pessoa assalariada j$j

que desse de presente um corset '

lã dc Dot Lamour e Lana Tur- quem me casasse. A"lêm' disso',
ner( eu gostaria de ser,mulher de ne-

Para ser feliz uma moça\não -feios 
«^ uma eojnpanheir»

..... . de diver-n-c» . ,'.,.,. -, ,~-,deve se casar cora milionário .. .... !-. :i C >., „ .
— diz ela sabiamente. Falando NOTA —--Schwartz foi absol- ¦ « .- ., - . , Ruth Waldo acha que a, Grandt
por minha conta, eu so queria vido da acusação de atrair gen- Cidade sempre dá boas
amar e respeitar o homem com te para o jogo. • , 
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-borbin. Em todo caso o governo
providenciará mandando um
parteiro e recolhendo-a

¦ — Já procurei dúzias de mé-
dicos — diz a mulher do solda-
do, com ceticismo. Enfim o go-

, vêmo manda o médico e faz re-
colher a mulher na Maternida-

I de. Mas ela olha tudo isso sem
1 emoção, com olhos de boneca.

Daqui vejo as coisas como num nevoetro, mas quem sabe o qne
estou pensando deste mundo

Meu marido foi considerado
perdido na Sicília e eu estou
em véspera de ter uma crian-
ca Não encontro um médico e
não sei se o governo me dará
uma subvenção se meu marido
morreu mesmo. *

Pode ser esta lamentação ai-
gum trecho de escola, mas ha
muitas mulheres que a repetem,
segundo assevera Miss Hazel
Corbin, da Associação Central
de Maternidade.- |»erdi<iC!: sa .SGãg-gs §®_x_sta-j

| No dia seguinte essa mulher,
ao ver Miss Corbin, diz: Ao vê-
Ia acabou minha má sorte. Aca-
bo de saber que meu marido
apareceu, que não estava ferido.
O médico disse que estou bem.
Estou tão feliz que não sei o
que fazer.

; — São todas assim — diz Miss
Corbin — Boas. corajosas como
os maridos em combate.

• De acordo com o plano EMIC,
para a maternidade de emergén-
cia e o trato das crianças, o go-
vêrno paga as despesas para as
mães seguindo a gradação para
Jsso estabelecida. Estabelece-se
tuna porcentagem de crianças
nascidas, de outras a chegar e
essas despesas importam em
milhões de dólares, desde quan-
do esse plano foi aprovado.

E' claro que esse orçamento
nunca pode ser previsto devido
às surpresas da cegonha, que
não cansa. A cidade de Nova
York está muito sobrecarrega-
da desse serviço e torna-se ne-
cessário escolher áreas menos
povoadas para que as mães em
expectativa possam usufruir de
maior atenção e os médicos têm
de lutar muito para encontrar
__s£$?bM--ss assa©! íotsds-; _^

Por Paula Spencer
Quando uma mãe em expecta-

tiva está no interior torna-se di-
ficil chegar até ali com um pe-
dido e providenciar para a trans-
ferência da parturlente para
um desses centros de materni-
dade, às vezes muito distante d
lugar.

Não é raio o caso de episó-
dios engraçados, quando o pai
feliz volta, com licença par ver

o novo rebento. Aconteceu que
um marinheiro foi à Maternida-
de levando uma caixa de ci-
garros de presente para o dou-
tor. Mas o "doutor" era um©
"doutora". •

Pessoas com sotaque de Broo-
klyn às vezes caem em enganos
como este: Enquanto o pai es-
perava sua chamada na mater-
nidade, e este era o sr. Boyle,
ouviu uma enfermeira com so-
taque de Brooklyn chamar: O
marido da sra. Boile. Mas se
tratava do marido da sra. Doi-
le. Tudo ia bem, m&e e filho.
Choveram os telegramas, os pre-
sentes, mas o coitado, sem ter
podido ver sua esposa e filho
recebeu um desmentido, de que
não se tratava dele, mas de ou-
tro.

— Misturaram os filhos ?
Não senhor, aqui quem foi mis-
turado foi o pai de um com o
de outro., .

Um oficial que em dez anos
de casamento não tivera filhos,
soubera que afinai ia ser pai.
Obtida uma licença às pressas
abalou para o hospital, mas as
informações dos vizinhos

_srftm íshas, tiomm #Ies s^o
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Deixem-m e ver como é o mundo visto des ta maneira

acreditavam que depois de dez combate morreu. A esposa, sa- Isso convence claramente aueanos e dai o endereço falso da bendo aisso, so teve1 éste.conso- as mulheres dos sntrwint _§ifmaternidade, de modo que o ofi- lo dizendo: também bons ^ni^nf '
ciai não chegou a ver a esposa. — Èle morreu, mas -tónho/um. matéria de coCm n6« nf^•Teve ds joiterãs asmas-s nçat^âh» «Q*-e tmt^^ \S_-fSV-W»tot


