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NUMA ANTEVISÃO DO QUE SERÃO AS "ELEIÇÕES LIVRES" SOB A DITADURA

COMEÇARAM AS VIOLÊNCIAS NO
ESTADO
DO RIO

O ROMANCE DO ESTADO NOVO
£.~..L~MmBt—

FABULOSA HISTORIA DE
UM COMPADRE
DO DITADOR
ITALIANO DE NASCIMENTO, OFICIAL DO
EXÉRCITO FASCISTA E MINISTRO CONSE-

LHEIRO DO BRASIL EM ROMA
UMA VIAGEM AO EGITO E UM CONTRABANDO DE CIGARROS —
NEGOCIATA ESCANDALOSA COM O CAFÉ BRASILEIRO - DOIS CA-
SAMENTOS VANTAJOSOS — AS RECLAMAÇÕES DO ITAMARATI

SUL AMERICA
CAPITALIZAÇÃO S.A.
A snpj» importante Companhia de Co**»itaü»cpo

do America do Sd. -,.^í-^^,^

AMORTIZAÇÕES DE MARÇO
Reallza-se avaanM, dia SI, U 14 horas, ne

talão nobre do Licen Literário Português, i Roa
Senador Dantas, 118 -1.** andar, o sorteio de
«tmortizaçáo de títulos relativo ao mês de Março.

Participarão desse sorteio todos os títulos
em vigor na Sede Social. Os títulos e» atraso
poderão ser reabilitados até ás 14 horas de
imanhi, na Sede da Companhia.

5ÉÒE SOCIAt
RUA DA ALFÂNDEGA, 41-ESQ.QtinTANDA

(Edifício Sulocap)
Inspetores e Agentes em todo o Brasil

Em 1940, quando ainda o Bra-
sil mantinha relações diploma-
ticas com a Itália o governoitaliano decidiu mandar oomo
vice-cônsul para a Baía um ra-
paz. nascido em São Paulo, de
conluucida familia de origem
italiana, que ingressara, graçasao critério de cidadania, sus-
tentado pelo fascismo, no ser-
viço exterior daquele país. A
Embaixada do Brasil em Roma
i^e.teuj!-^ruç&*C^
u para comunicar ao governoItaliano que a designação nio
poda ser aoeita. pois o tUudido

(Contlnns sa 2.* p»j.)
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PRESO E PROCESSADO PELA LEI DE SE-
GURANÇA UM ORADOR QUE OUSOU CRI-

TICAR O GOVERNO

Fittrniint is
baratas com PÓ AZUL

:|Ea 1921, m eaiar-M rjom Das mo-
«-» briileln, em Oenova, o nilnli-
tro do Bri-41, ir. Lula Sparano, se
deelarsvs «Ttdtto lUUfno, naicldo
ern AJtomonte, cooíorme • ceitl-
dio do Kegtrto Clvü de Qenovs.

Indignação em Campos, Onde Se Acha, Na Soa
Missão Terrorista, o Próprio Delegado de Ordem
Politica — Numerosos Protestos — Sugerida a
Denuncia do Coronel Feio, Secretario da Sega-

rança, Como Protetor do Jogo do Bicho
CAMPOS, 29 (D. C.) — Cansou grande indignação nesta

cidade a noticia de qne acaba de ser Instaurado processo con-
tra um dos oradores do recente comício pró-Eduardo Gomes.

Chegou a Campos o próprio delegado da Ordem Política,
do Estado, enviado especialmente pelo coronel Feio, secreta*

rio da Segurança Publica, para
processar perante o Tribunal
de Segurança Nacional o sr.

Alclndor Dessa-, que falou co-
mo um dor» representantes da
corrente do sr. Luiz Sobral,
prestigioso chefe politico de
Campos, ex-presidente da As-
sembléla Fluminense o ex-pre»
feito municipal.

Alegando que o sr. Alclndor
fez graves acusações ae gover-
no estadual, pelo que se acha
Incurso na legislação penal po.
litico-fascista do Estado Noto,
o delegado especial mandou
prendê-lo assim que chegou 1
cate cidade. Ouviu depois lon.
gamente o acusado, detendo
logo depois vários motoristas da
praça Sio Salvador, onde se
realizou o comício, para aca-

reaçáo com o mesmo.
 (Conclue na 2* »¦«•>
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Interventor Amaral Peixoto

«SAO PAVLO
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Sucursal no Rio de Janeiro: — AV RIO BRANCO, H*«-
DIRETORAS

Dr. José Maria Whitaker
Dr. Erasmo Teixeira d« Assumpçio"~ J. C. de Macedo Soarei'Dr.

Sul America Capitalização S. A.
Distribuição de lucros relativos ao exercício de 1944

A "Sul América Capitalização**, S. A., chama atenção de todos os portadores d*
titulos que ainda nio completaram o pagamento das mensalidades, que lhes asseguram
a participação nos lucros do exercido de 1944. conforme o disposto nos artigos 11 e 12
das Condições Gerais dos seus titulos, que o deverão fazer até as 14 horas do dia 31 de
março corrente, em sua Sede Social afim de adquirirem o direito a referida distribuição.

A DIRETORIA

PROCESSG^EfcEITORAL E REPRESENTAÇÃO
O 

público ainda não conhece a
orientação dos magistrados re-
unidos em comissão secreta

pela ditadura, afim de organizarem
um projeto de lei eleitoral de emer-
gência — visío a sua origem iiegííi-
ma e o seu objetivo de normalizar
as primeiras eleições no tetjime in-
constituído, que ainda nos oprime.
Contudo o projeto de lei de emergen-
cia deve beneficiar da experiência
da iegislação eieiíorai .legítima, ante-
tior ao espírito tascista expresso na
constituição de 1937.

Tendo em vista a qualidade mo-
ral dos magistrados que compõem a
comissão — confiando igualmente na
vigilância da imprensa üvre — deve*
mos esperar que o espírito de acomo-
dação das pessoas não prevaieça sô-
bre a intangibilidade do espírito de-
mocrático, vida e razão de ser da
nova legislação. Assim, não Jbasta
que todos os membros da justiça elei-
total sejam tirados da magistratura
ordinária, sendo indispensável que os
seus quadros se formem por sorteio,
excJuindo-se peremptoriameníe as no-
aieações "ad libitum" do governo ou
as indicações natas por sua vez pre-
enchidas por decreto. Desse modo, o
presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral, que é nomeado por decreto do
governo, não deve ser o presidente-
nato do Superior Tribunal Eleitoral
o qual poderá ser um juiz do Supre-
mo Tribunal- Federal eleito por seus
pares para exercer com Indegeudên*

cia e imparcialidade suas delicadas
tunções.

A perteita imunização de todo o
aparelho da justiça eleitoral de pos-
siveis intervenções facciosas dos de-
tentores dos governos tederal, esta-
duai e municipal, é de capital impor-
tancia para a formação da autorida-
de numa organização de que depen*
de a legitimidade e o prestígio dos
poderes públicos na República. Por
isso, os magistrados-legisladores não
devem olvidar considerações pòJíti-
cas da maior importância, sobre tudo
na esfera da representação, opondo
a índole das instituições democráti*
cas aos preconceitos e negações da
doutrina tascista.

A primeira dessas considerações
é relativa à composição do Senado,
que deve compreender três represen-
tantes por Estado, como na constitui-
ção de 1891, em vez de dois, como na
infeliz experiência de 1934. Na for-
ma federativa do regime americano
que adotamos — o Senado forma a
deiegação das unidades estaduais,
que contratam o pacto federal. Mas,
na prática brasileira do regime, ve-
rificou-se a necessidade de dar voz.
às popuJações na Câmara-alta, asse-
gurando a estabilidade da represen-
tação de certas correntes de opinião,
que, de outro modo, desapareceriam
totalmente, afogadas nas subversões
partidárias, não raro produzidas por
Intervenções indébitas do próprio po-
dez central. Além disso, devemos con-

- J. E. DE MACEDO SOARES -
siderar que o Senado, como assem-
bléia legislativa, carece de um "quo-
rum" que lhe dê a fisionomia do mu*
nus púbiico, tirando o aspecto domes-
tico de suas reuniões, como sucedia
ao úitímo Senado da flepúbiica. Fi-
nalmente, devemos fer em vista a ne-
cessidade de uma certa extensão dos
quadros superiores da carreira poli-
tica, para que não fiquem obstruídos,
cerceando a necessária apresentação
das novas gerações, que se formam
no cenário federal, adquirindo no-
meada e prestigio para as sucessões
quê em iudo a vida determina.

Exatamente porque não lhe convi-
nha a idéia da sucessão, sendo es-
sencialmente nm ilimitado "continuis-
mo", o espírito fascista tendia às pe-
quenas assembléias de sentido único,
deblaterando contra os debates dos
negócios do Estado, que procurava
ridicularizar, comparando o seu ver-
baiismo com as "fulgurantes realiza-
ções" de seus métodos de governo
direto. Ora, o que se viu foi o fremen-
do fracasso do regime maferiaiisfa, a
enorme mistificação de suas famosas"realizações", a total ausência do bu-
mano num sistema sem alma, sem
palavras, sem ouvidos e sem olhos.
O fascismo e o nazismo foram, assim,
desbaratados, na Itália e na Alemã-
nha, na mais técnica das operações.
que é a guerra. Mas por mais técnica
que seja a guerra, nâo prescinde
como todo fenômeno bumano da
aquiescência, isto é, da contemporl-

zação da consciência, única que per*
mite o esforço e que vai por suas
convicções até o sofrimento e p sacri-
fício consentidos.

Na representação cameral, deve,
pois, dominar o verdadeiro espírito
democrático sobre a veleidade fas-
cista. A representação, consignada
no regime de 1934, não deve ser di-
minuida em nenhum Estado, porque
tal diminuição representaria uma de-
gradação na vida pública local, um"capitis-diminutio" injustificável, vio-
lando o direito adquirido das unida-
des federativas. •*,

Não se discute mais que o çômpu-
to demográfico comum seja uma base
falsa para o esfabeiecimento dos in-
dices da representação. A represen-
tação só pode ser oriunda da consi-
deração de suas possibilidades la-
tentes, isto é, da população proposta
à cidadania: maiores de dezoito
anos de ambos os sexos altabeti-
zados.

A massa de habitantes, indiscri-
minada sua capacidade cívicq, não
pode ser o critério da representação,
porque, na realidade, não tem nenhu-
ma relação com o direito normativo
da vontade nacional que é reserva-
do aos eleitores ahstados e aos elei-
tores potenciais.

Tal questão é de capital impor-
tancia no equilibrio político da Repú-
blica, pois o grau de civilização e
cultura da cidadania é a própria es-
sênda da ordem e do aperfeiçoa*

mento da democracia no país. Para
elucidar essas idéias com um exem*
pio, vamos citar os índices de popu*
lação e representação do Estado do
Rio, que nos parecem bastante com*
preensivos no exame da questão.

A população fluminense em Io de
janeiro de 1945 era de 2.030200' ai-
mas, tendo direito a 17 deputados nos
termos do regime de 1934, índice Ira-
diclonal.desde'a constituição da Re-
pública em 1891. A população pre-
sente com mais .de 18 anos, no Rio
de Janeiro, é de 929.681 almas. Os
alfabetizados, portanto, a população
eleitora], são 451.798 almas, isto é,
uma cota de aifabefização de 48.60,
que coloca o Estado do Rio em 5o fu-
gar na classificação dos Estados pelo
mais alto índice de alfabetização, de-
pois do Distrito Federal, Rio Grande
do Sul, São Paulo e Santa Catarina.
Se tomarmos, porém, como índice do
progresso cuJturai dos Estados o au-
mento da cota de aifabefização de
1920 para 1940, verificamos, segundo
os dados do instituto de Estatística,
que o Estado do Rio figura com a
cota 13,4, apegas inferior à de São
Paulo, 15,6, em fôda a Federação.

Essas considerações tendem a de-
monstrar a conveniência de manter-
mos, no sistema eleitoral provisório,
uma representação tradicional asse-
gurando aos Estados os termos fixa-
dos na última constituição ]egí'ima
até «gue a próxima constituinte fixe
um critério de representação defi
niüvo. »
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APESAR DAS PROMESSAS DA CELEBERRIMA COMISSÃO DE ABASTECIMENTO

O CORO DE ONTEM NA CIDADE:
ãmasEEBl

NÃO TEMOS PEIXE!
NÃO TEMOS BACALHAU!
NÃO TEMOS AZEITE!
NÃO TEMOS CEBOLAS!
NÃO TEMOS BATATAS!

EM COMPENSAÇÃO TEMOS FARRULA! ! !
Ob componentes da Comi»-

são Consultiva do Serviço d-
Abastecimento, em reunião rea-
lizada, ha dit-s, decidiram to-
mar medidas tendentes a ga-
rantir o fornecimento á cidade
de gêneros comumentc utiliza-
dos pela população durante a
Semana Santa.

Como figura de retórica, de-
bateu-se a questão da manu-
tenção doe estoques e a redu-
çáo dos preços elevadíssimos ae
certos generoe de primeira ne-
cessldade.

Terminada a comédia, os
protagonistas se abraçaram,
sorriram e ficaram aguardan-
do o efeito que a represen-
tação iria causar no espirito
publico, através da leitura dc
um catatau de dez paginas da-
tilografadas que a "Agencia
Nacional" forneceu á impren-
sa. anunciando entre outras col-
sas que iria haver de tudo e
barato e que oa exploradores se-
riam severamente castigados ea-
so infringissem a. resoluções
tomadas.

O povo, como era natural,
não se mostrou propenso a .rer
na realidade da promessa e. por
Isso. preferiu aguardar o des-

fecho definitivo da comédia
para aplaudir ou vaiar os ato-
res que desempenharam os pa-
peis. Chegamos,, afinal, na
quinta-feira santa.

O carioca corre de um lado
para outro & procura do baca-
lhau. do azeit., da cebola, da
batata, do peixe • nada en-
contra.

O esmurrado bacalhau, que foi
aumentado pela Comissão . .ao
preço de-18.cruzeiros,'está sen--
do vendido á razão de Cr$ 19,80.-
O azeite,,que.seria:fornecido ao
povo á razão de õr| 45,00 à lata
de 1 quilo, ès.ía 3endo vendi-
do a Crf, flO.Ou. _ Isto mesmo
ás pessoas amiga* doe donos
dos armazéns.

A cebola nio existe para o»
pobres. Sà os ricos a.« podem
adquirir, no cambio negro, a
peso de. ouro. O peixe nem se
fala. E' uma lastima. C_6ta
os olhos da cara.

E assim mesmo peixes ordi-
mrios. porque os chamados
pjixes finos são entregues aos"magnatas".

A continuar assim, os come-
dlantes da ComissSo do Serviço
de .Abastecimento só poder&ocontar com a. vaia do povo, queassiste a mais esse espetáculo
de mistificações e embuste, com
um sorriso de revolta,

NAS FEIRAS-LIVRES E
NOS MERCADOS MU-

. NICIPA7S
A nossa reportagem peregri-n_ti. ontem, pelas felíaS-livres

e mercados municipais da oi-
dade, aíim de obsevvat e com-
partilhar de perto com o so-
frimento do povo,

O espetáculo que então noa
foi dado presenciar, teve o
mérito de nos inspirar essa no-
ta, que fftzemos sem outro co-
lorido senio o dá realidade.

Na feira da praça Afonso
Pena, por exemplo, poucasforam as pessoas que consegui-
ram adquirir um peixe. Isto
porque ali só havia sardinhas,
Já em estado de deterioração e

outras espécies de pescados or-
dlnarios. Bacalhau, cebolas,
azeite e batatas, nem para re-
medlo se encontrava. E o povo,
com a paciência de um "fa-
Ic Ir", permanecia na fila, na
esperança de levar para casa
um pedaço de bacalhau ou um
peixinho para o almoço.

Nos mercados municipais o
panorama era o mesmo. Nota-
va-se a mesma expectativa, a
mesma agonia e a mesma espe-
rança do povo. As filas se 'fa-
ziam Interminável.. Eram mo-
çaa, senhoras, velhas e crian-
ças que, numa persistência dlg-
na de salvação de todos os seus
pecados, ali permaneciam, Imo-
veis, como as esfinges das areias
africanas, sob o bater de uma
chuvlnha irritante, na santa
paciência de alcançar a sua vez
de se aproximar do balcão pa-ra receberem a desilusão fl-
nal:

"Nio temos pelxetNáo temos bacalhau!Nfto temos azeitei'—' Nfio temos cebola!Nfto temos batatas!
Eram essas as respostas dos

vendeiros.
Enquanto esse drama se de-

senrola pelos quatro cantos da"Oidade Maravilhosa", os se*
nhores da Comissio Consultiva
do Serviço de Abastecimento
anunciam que vai haver de tu-
do s barato...

FORO MILITAR
ABSOLVIDOS O CORONEL
MEIRA E O ENGENHEIRO

MOURA BRASIL
O Conselho Especial de Jus-

tiça da 8.* Auditoria Regional,
por unanimidade de volos ali-
solveu o tenente-coronel Wal-
demlr Aranha Meira de Vas-
concelos e o engenheiro civil
Mario Moura Brasil do Amaral,
Hcustidos dc haverem prático**
do irregularidades administra-
tlvas, quando de algumas cons-
truçócs efetuadas pelos mes-
nios na Fabrica de Juiz dc F"-
ra. Tomaram parte nos traba-
lhos do Conselho os coronéis
Estováo de Souza Lima, Álvaro
Pratl de Aguiar. Nelson <ie
Queiroz • Juarez Tavora, coin
a assistência do Auditor Gco-
genor de Lima Torres. Fuucio-
naram, na promolorla, o dr.
Walter Wigderowit. c, na de-
fesa os advogados Alcides Ro-
drlgues Junior e Josí Ferreira
de Souza, atuando como escri-
vão o «r. Zanio Froidcs da
Crus.

SEXTA-FEIRA SANTA

O Dia Maior da Cristan-
dade é uma hora de reco-
llilmrnto e meditação qne
se renova para toda a .fa-
mllia cristã. Dia de prece,
de ae voltar o Homem pa-
ra a contemplação da In-
finlta Bondade e do Infl-
nlto Amor. Dia que preci-
gamos reverenciar com os
sentimento* mais puro.
enchendo os «orações ,1us-
tos e compasslvos e com o
amor fraterno mais calo-
roso.

A família brasileira, par-
te da grande família cris-
tá, necessita de paz, da
grande pai entre Iodos os
seus filhos. Da pas qne só
a Anistia ampla. Irrestrita
e imediata poderá trazer.

Voltado para a grandeca
deste dia santíssimo, o
DIÁRIO CARIOCA sus-
penderá suas atividades
hoje, deixando de circular
amanhã.

OS PROCESSOS DA "A NOITE"

TRES
TRÊS

NOTICIAS,
INVERDADES

Nem o Sr. Paulo Ramos Deu Entrevista, Nem
o Sr. Cesario Está Firme Com a Candidatura
Oficial. Nem o Sr. Medeiros Neto Aderiu
"A Noite", boletim de pro-

prledade do governo, publicou
ontem uma "entrevista" com o
sr. Paulo, Ramos, interventor
no Maranhão.

A "entrevista" é rica em de-
talhes, para dar a impressão de
veridica. O repórter põe na
boca do sr. Paulo Ramos uma
porção de "vantagens". Como
dialogo teatral é obra prima.
E como leviandade tambem.
Atribue ao interventor mara-
nhense coisas como esta:"Ontem, um redator de "A
Noite" esteve com s. excia. e
interrogou-o acerca da situação
politica maranhense em face
das candidatura presidenciais.

O sr. Paulo Ramos foi. ex-
plicito:— O Maranhão dará, 9t>. poi
cento de seus _uíragios á ca.idi-
datura do general Eurico Gas-,
par Dutra. Confesso que a
principio estimei essa porcen-
tagem em 75 por cento. Mas,
examinando detidamente. cs
elementos de que dispomos, e
depois de entender-me om
meus amigos, cheguei a essa

HOJE, ÁS 20 HORAS:

A PROCISSÃO DO
SENHOR MORTO

Com toda - .olonidadc porcorr.
ri nojt a» i-uus contrais .]_ nossa tl*
..Ue a tradicional t'-.u-i.._ã. lo Ss«*
iilnii llq.to'. i.be->"*. rido __ miinui
tes instruo-os d» Cúria Uotr.^oii
tuitii:

1 — Hora a local. A nviolunSi
do tintorro euiri da '_a>.dritl [ara
a rareia de SSo Krivieis.o _« psul.i
__ -0 bu as cm porito,

- — Percurso: Só ^an pfrctii
Bn obnervarà o segulola Itinerário ¦
rua S'.-:_ de Ser.mbro, .,wirúa Kin
fj.mi.o na dlríç-4 Ja y*s.e Mau-
ate eiquiua da rua ittunoa Airti
rua Buenos Ai-.:-*, dn A-dr.iJsi r
lar-i-o <J» £!_. F.arcii.o.

_ — C-m^onentus da procistlo
A profiÍBsâo do f.nhor -torio »*ré
constituída «mcluaivamente dt bo
mõn», trajando preto ou eacuro, sam
bandeira» nem diiHntlvos.

i — Ordem de formatura: A.'»
19,30 hora- tórnurâ_ ao lon.o da
ius Sete de Setembro t.dai ti ea
aociaçJet matfiüli.lai da Açlo Oato
lica e da ConfedjrsrSo « todot oe
m-fo. • homena em it.ral que quite-
rem dof.Mlsr aa ?rúci..âo.

A formatura tnri em ünhaa de
nlto cum distancia de um Irra-jo
tonto entre um» Un!» e outrt como
i-ntr. oi Indivrduie compcuantet da
linha.

Cu.la conjunto dt 10 colunai ÍS0
hoíiun»)' íumiará am itruDO. an>
cujo u.iitr. uns, «era t_.a.-»»_a.o de
íe.-.nr, com ítídoSi ot i_ie:»riet. do
lorcao» dí» Tiroo.

Entre .mi gtu.ru * outro oiistrre
.« • dista:cit de trlt mt:r«t.

5 — Ma Igreja catedral: Reunir-
«.-io oa e.mos. pivladòa; os limos.
« revmoa. Oapltularcs; o olero re-
yulur o secular: o Seminário; a Or-
dem Toruslrn de Sio Francisco da
Penitenciai qs coi.rldr.doa para a
Onarda de Honra do Esqui.* e do
Palio.

S — Volos: Oi componentoa do
prettlto proccsBioi.il trarão tochas

ou 'relas, qu. snrS- acetas to. pri-meiro sina! da matraca.
7 — Cheirando a procissão I

!_reja de Sio Francisco de Pauta,
«era dadt a Benç-o com „ Santo
t.er-h. , e era ti-juida poderio todot
detfilar dianta do Sagrado Esqui-
!e, t beijar, a Imagem do Senhor
Morto.

-KCAfiFJGGADOS DA ORO*.
N..AÇ..0

lfr-.iier.lror 8olan0 Uantat da Me-
netet. padre Jóií .íaiis C.ielho S
J padre Valentim Marques, pa-dr» Antônio Rejls. padre Romeu
Brlrhentl nadre Jo.o Combat, pa-dre Mario Sllra.

COXV-TE A'S ASSOOIAQSS8 X»
LIOI08AS MASCUIilSAS

A Comlealo encarre_oda da *.rjB
nliac»o da procl"nAo pede encareci-
damanta a tüdat aa .;, elaç.let re
liyiris-s raaiculinae: Con_r. jfajíesM_r!..ras, L!.as Catoürat, Aposto
lado da OreçHo. Osnfrariat, Vleentl-
•ioi. etc. que compareçam e tomtrm
parta no detfile rellgioio. <.¦--.¦¦•:
qut . '¦¦• tratam ral-l para it
:-e» acatu dan•!,*» • pirour»*».

outra conclusão". '
E assim por diante.
Ao encontrar um amigo clu

general Dutra, o sr. Carraz-u-
ni interrogou:

— Já viu a entrevista do
Paulo fiamos? Mostre ao • -re-
ral. No Maranhão a coisa e»
cederá a toda espectativa. UO
por cento para o nosso candi-
dato! E n&o haverá mais porque
a lei exige que sejam dUxado.
os 10 por cento para a opo
sição... E' o Paulo Rumos
quem o diz. E olhe que o
Paulo nào é homem de ia til ai-
ronadas j

A' noite, o sr. Paulo Ramo»
enviou-nos a seguinte nota:"Tendo um vespertino do
ontem publicado uma entievis-
ta que o interventor Paulo Ra
mos, do Maranhão, havia con-
cedido a um seu redator, o ines-
mo Interventor pede--.ms ÜV.
rar que nenhuma entrevista
concedeu a jornais desta capi-
tal, nem ainda se manifestou
sobre candidaturas polilicae A
Presidência da Republica."

E, mais abaixo:
"Peco a publicação e anteof*

po os meus agradecimentos.
- PAULO RAMOS".

P'ra que comentários?
ATIVIDADES JORNàL.8»

TICAS DO PADRE
OLÍMPIO

Do mesmo naipe é a nota
do mesmo boletim governamen-
tal sobre a posição do sr. Ju-
lio Cesario de Melo na politica
do Distrito. "A Noite" nega *
dissídio entre os amigos do
prestigioso chefe do Triângulo,
mas revela o seu despeito pela
atitude do sr. Cesario ao
considerá-la. de modo ofenM-
vo, uma "questão de parti-
lha", disputa em torno d*"chefias _ sub-chefias", etc

Assegura o repórter que 6
chefe do "Sertão" carioca este
firme com a candidatura oli -
ciai. Desmentiu declaração pe-
remptorla do próprio ex-sena«
dor, prestada ontem ao "Olo*
bo". dizendo que ainda não
tomara posição em relação ás
candidaturas, aguardando paraIsso a decretação do Código
Eleitoral.

Aliás, a nota ds "A Noite",
inspirada pelo irrequieto co-
nego Olimpio, visa exercer
pressão sobre o sr. CesArlo «
seus amigos. Um destes, co-
mo e sabido, foi levado á pre*sença do general Dutra, por ar-
tes do padre e se comprometeu
com o candldat. oficial, ns me-lhor boa fé, ignorando. . tnda >verdadeira posição do seu che-
fe. Esses sáo os processos pelo.
quslg ae quer fr__er crer ae
general que ae coisas, no Dtt-

0 D1AA DIA POLÍTICO

As Visitas Misteriosas e
a Candidatura Enjeitada
A$ Atividade, do Sr. João Alberto — 0 Arrependimento do Sr. Filinto
Muller — 0 General Dutra e o Canto da Sereia Agamemnon — Os"Coordenadorei" 

Que Panaram e ot Que Não Chegaram a Exittir —
0 Discurso Desconhecido do Sr. Getulio j

l .out_°. °nt€m foi ao Próprio sim. de mão em mão, feito orlbrigadeiro. anca enjeitacaEntrevistado a respeito, disse:

O primeiro plano do pano-
rama politico, é, neste mo-
mento. dominado pelas visitas.
E' uma fase eminentemente so-
dal, quase mundana, mais
para os cronistas desta cate-
goria, para os nossos colegas
das se.óes de sociais, do que
para nós, cronistas politicos.

AS VISITAS E O SEU
SENTIDO

As visitas se sucedem e se
r.veamz. Basta ler os expedi-
entes dos Ministérios ou con-
versar com os porteiros das
casas dos lideres políticos do
momento. Ha, porém, visitas
mais significativas ou mais
freqüentes. Por exemplo: as dò
sr. João Alberto aos chefes
oposicionistas, as do general
Dutra ao Sr. Agamemnon e as
do coronel Pelinto Strubing
Muller ao mesmo generalDutra.

O PAPEL DO SR JOAO
ALBERTO

O atual chefe de Policia é,
sem contestação, um homem
hábil. Assumiu a Chefia, anun-
ciou os propósitos mais liberais
do mundo, embora dissesse ex-
pllcitamênte que la servir, além
do Brasil, ao sr. Getullo; nâo
fez nenhuma mudançu imedia-
ta, mas foi, aos poucos, toman-
do suas providencias: abolição
da censura telefônica e destrui-
ção do material decorrente des-
ta censura; abolição da exlgen-
cia dos documentos de identifi-
cação, quase dc passaporte, pa-ra se viajar no país dc um E3-
tado para outro, etc., etc.

A POLICIA "BOAZINHA"
Medidas muito simpáticas,

sem duvida, que a Policia lee
questão de anunciar que havia
tomado. Se tomou m-smo nin-
guem sabe. mesmo porque oíl-
clalmenle nunca ae soube da
existência da ruidosamente ex-
tinta censura telefônica... E o
fato destes anúncios ruidosos é
significativo: mostra uma pre-ocupação, um metodo de ação.
uma diretriz ostensiva, uma
maneira de se apresentar pe-rante r ôpiril." . A maneira"boazlnha**. Ha varias manei-
ras de ser policial. Esta é uma
delas: a policia "boaz.inha", a
policia-"n_ocinho" em vez da
policia-"bandido". Antes as-
sim!

Ao contrario de seus anteces-
sores imediatos, exceção dos srs.
Etcheeovc-n e Nelson de Melo.
o sr. João Alberto está fazen-
do o "bonz.:.ho", o "mocl-
nho".

Por ultimo, o marido de se-
f 'das niit.oin.c- omi n reparti-
ção da rua da -Relação acabou
por largar o major Mindelo,
como um "-ivi-, deita canta ao
mar, e assumiu o controle di-
reto e pessoal da policia po-lltlca. v

Assumindo estas funções, o
sr. ,*oãp Alberto, dotado de uma
lai ;a experltncia dos houUn..
que lhe deram suas atividades
tão variadas de administrador,
sertanlsta, coordenador eco:
nomlco, bandeirante e diploma-
ta, — tratou logo de explicar
que Iam desaparecer os meto-
dos antigos de pollcta-pollttca,"acampanando" os proceres da
oposição,, etc. .Anunciou-se a
coisa ruidosamente. A mesma
tática da extlnçfto dos passa-
portes, Interestaduais, da cen-
sura telefônica, etc. A mesmatática geral da policia "boázl-
n-ra".

A8 VISITAS DO "CHEFE"

Entretanto o sr. João Alber-
to, em vez de mandar seguir
os políticos da oposição, segue-
os ele mesmo. Isto é, vlsita-os,
conversa com eles. E' amlgo.de
todos, antigo companheiro de
revoluções. Cónhece-ôs bem' e
tem uma longa experiência
destas coisas. Está á vontade,
pois, para exercer .s suas. fun-
ções de policial "bonzlnho".
Cada dia aparece nos Jornais
a noticia de uma visita -. hoje
ao sr. José Américo, amanliá

Somos amigos. Nossa ami
zade náo sofreu a menor ln-
terrupção, nem em virtude da
posição política de Eduardo
Gomes, nem por causa de mi-
nhas atuais funções publicas.A visita foi realizada e poderárepetir-se multas vezes, poisnáo empresto a tais encontros
nenhum caráter politico".

Um politico da oposição, ou-
vido a respeito, advertiu, po-rém:"Nào nos esqueçamos, disse-
nos um lider oposicionista, de
que. ao tomar posse do seu car-
go, o sr. João Alberto afirmou,
com a sua conhecida tranque-
aa, que iria servir ao Brasil e
ao sr. Getulio Vargas".

ASMAS, COMPANHIAS
E O MADALENISMO"
Afi outras visitas freqüentes

do dia sã o as do general Euri-
co Dutra ao sr. Agamemnon
e as do coronel Felinto Stru-
bing Muller ao dito generalDutra.

As primeiras, que se fazem,
aliás, num ritmo de frequen-
cia extraordinária, á razão ás
veze* de duas por dia, revê-
Iam apenas que os cantos de
sereia dos políticos da marca
Agamemnon, marca que i um
slncte. estão comovendo o co-
ração do digno militar, queassim se mistura em muito má
companhia.

Quanto ás visitas do coronel
Felinto Strubing Muller ao ge-neraJ Dutra trata-se positi-vãmente de um caso de "ma-
daUnisro" político. Afirma-se
que o velho elemento da con-
fiança do titular da Guerra, de
repente, se envolveu com os srs.
Marcondes, Scprada-i e outros,
no fanoso. "Queremos Oetu-
lio".

A "ENJEnADA" E OS"COORDENADORES "
As visitas do general Dutra

ao sr. Agamemnon,* assim co-
mo as de outros políticos aomesmo inquilino do Monrce,
vêm revelar uma coisa que to-dos estamos observando aténas declarações do dito sr.Agamemnon: é ele agora o "co-
ordenador" da candidatura .:(-ciai.

Positivamente a candidaturado sr. Eurico Dutra anda. as

Experimentou-se o sr. Luzar-
do. O homem falou multo, dei-
xou mal o Ditador na entrevista
deste com a imprensa, acabou
fracassando, tendo que desmon-
tar seu escritório de cabo-elet
toral mais bem pago do mun-
do, no Hotel Gloria, e voltar
por fim para seu cargo em
Montevidéu.

Tentou-se experimentar o seu
colega João Neves, mas tuCõ
que, ao que parece, este coase-
guiu fazer mesmo foi trazei a
palavra de ordem do sr. Plínio
Salgado ás suas legiões do alem
e do aquém. Alem disto, mesmo
em ausência, recebeu aquelamemorável vaia do comicio doMunicipal. Idêntica á do sr.Benecito Valadares no Pacaem-
bü, esta em pessoa.Aliás, o sr. Benedito i foi omais duradouro dos coordena-dores da candidatura oficialFez a reunláo de Sáo Pauloestá organizando a ce Belo Horlzonte, chegou a anunciar tunaviagem para todos os Estadosdo Brasil.

Náo teve tempo de nada dia-to: o sr. Agamemnon tomòu-lh.a frente e avocou a si. pessoal-mente, todus as coordenaçõesatravés dç sua "política cos tn-'terventores". Esta. porem. Jápareça estar sendo furada, dlan-te da atitude de independência
do ss. Paulo Ramos, co Mara-nlião. que enviou ao DIÁRIO
CARIOCA um desmentido a
uma entrevista falsa a elo atn-buida pelo vespertino das "em-
presas Incorporada^ ao patri-monlo nacional" do bravo coro-nel Costa Neto, — desmentido
este no qual acrescenta náo terse deflnico por nenhuma can-dldatura.

Positivamente a candidatura
do general Dutra anda mesmode mão em mão, íeito criançaenjeitada. Quem. ficará com.ela afinal ? Qualquer dia ces-tes, vamos acabar por vè-la nosbraços do bravíssimo coronelCusta Neto (Aviso neoessáriòcoronef aqui não é adjetivo: é
patente mesmo.

O SR. GETULIO, O DIS- "
CURSO "DESCONHECI-
DO" E O "CONHECI-

DISSIMÓ"
E o sr. ( ulio? Parece queanda pior ainda. Os jornaisagora publicam trechos de um
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discurso desconhecido que eis
pronunciou ha poucos diu: *Jin
Petropolis, talvez até Junto com
a tempestade que houve porlá, no lançamento da pedra
fundamental do "Hospital do
Trabalhador".

Neste discurso que ninguém
soube h um trecho assim."Varias .... aí._.ès e ai-
ções experimentei em .tinha
vida publica, mas nunca elas
partiram dos trabalhadores.
Qunnco deixar o Governo, sôsentirei náo poder ter realiza-
dp tudo que desejava em be-
neficio do operário."

Po-Itivamente, parece ou não
parece com os _'"-:;os discr-
sos do sr. Hitlei Que n-cia, pele m-nos. daquele de 11
de junho de 191'....

FABULOSA HISTORIA DE ÜM COMPADRE DO DITADOR

trlta vão âs mil maravilhas pa-
ra a sua candidatura.

O CASO DO SR. MEDEI-
ROS NETO

Outra "mancada" ou falsl-
dade da "A Noite" foi a notl-
cia de que o sr. Medeiros Neto
tinha aderido ã candidatura
oficial.

Telegramas de Sáo Salvador,
dizem que provocou muitos ri-
sos na capital baiana a inter-
pretação que o sr. Valadare-
e a imprensa oficiosa deram ao
Irônico despacho do ex-presl-
dente do Senado, dirigido ao"coordenador" da chapa gover-na mental.

O sr. Marcondes .eu plenaititoridade ao sr. Rafael Cln-
cura para incluir o seu nome
em todas a* demonstrações de
apoio _ candidatura democrati-
ca do sr. Eriuarà- Ooniea Es-
ta a verdade.

(Continuação da _,• pag.)
funcionário, de acordo com as
leis brasileiras, era cidadão do
Brasil, e como tal estava in
compatibilizado para exercer
aqui a representação de uma
potência estrangeira.

O rapaz acabou ficando em
Roma ou indo para outro posto,não sabemos. Mas para o Bra- i
_11 não velo. O curioso, porem,da historia é que o Cerimonial
Italiano procurou destruir os
argumentos opostos pelo Itama-
rati para não conceuer o ne-
oessario exequatur alegando que»e tratava de uma questão de
reciprocidade.

Reciprocidade, como ? Multo
simples, o sr. Luiz Sparano.então ministro conselheiro da
Embaixada dos Estados Uni-
c-os do Brasil na Itália, nas-
cera cm Altomonte, localidade
italiana.

QUEM E' 0 SR. LUIZ
SPARANO

Consultemos o Almanaque do
Pessoal do Itamarati. Vejamos
a página 389 do Almanaque pa-
ra 1944, or.rani_ado pela Divi-
são do Pessoal, e que historia a
vida funcional de todos os fun-
cionarios da nossa Chancelaria
em exercicio até 31 Üe dezem-
bro de 1943. Ali figura o sr.
Luiz Sparano. como nascido em
Ba.gé. Estado do Rio Grande do
Sul. em 1 de abril de 1885. Tra
ta-se de homem de vários ti-
tulos: "Doutor em medicina e
cirurgia", pela Faculdade do
Rio de Janeiro. "Doutor em
Ciências Jurídicas e Sociais" t"Formado em Farmácia".

Pelo aludido Almanaque, o sr.
Sparano foi cônsul honorário
do Brasil em Spezzia, de 1918
até 19-0, quando foi exonerado.
O cargo d-e cônsul honorário
pode ser exerciüo por estran-
Beiro. Até ai nada de estranho.
De 1924 a 1930 Já figura, porem,6 sr. Luiz Sparano como auxl
liar do adido comercial. ca_T"
reservado a brasileiros, como
acontece com o adido á K*mbal-
xada. que ele exerceu de 1930
• 1932. E em 1932, a 11 a*
março, el-lo feito adido coroar-
ciai em Roma. Adido comer
ciai permaneceu desde então até17 de Junho de 1940, quando fornomeado ministro do Brasil
senüo designado para a mesmaEmbaixada de Roma. co.-no mlnistro conselheiro, isto é o subs-tituto do embaixador do Brasil
Junto te Quirinal.

Meno- dt um _ne oemaneoeu

o sr. Sparano oomo ministroconselheiro do Brasil em Roma,tendo ç_m 1.1 de fevereiro de1941 sido transferlco para aSuíça, onde ficou até 18 denovembro de 1942 como minlstro do Brasil, á frente da Le-
gaçâo em Berna.

Temos acima, resumida, a vi*da funcional do ministro LuizSparano conforme fiçura noAlmanaque do Pessoal do Ita-marati. .
O MINISTRO LUIZ SPARANOE O DOTTORE LUIOJI

MARIA SPARANO
Durante a guerra passada, foio medico italiano Luigi MariaSparano. nascido em Altomcnto., convocado para servir noExército da Itália, pais ond° elenascera e once então vivia, de-pois de passado alguns anos noBrasil. Aqui deixara excelen-tes relações, e aprendera a falaro português, quase sem sota-

que, pois passara vários anos,

em menino, na cidade de Bagé.
protegido pelo vigário locali
que tambem exercera o sacer-docio em Altomonte, na Itaüa.O vigário em questão era ita-liano,

A então Lepração do Brasilem Romii. chefiada naquele mo-mento pelo sr. Luiz de Soma.Dantas, recebeu instruções doitamaratí para obter das auto-ridades italianas que o DottoreLuigi Maria Sparano lograsseuma licença, aue lhe permitisse
rve_í.-. suerTa em Roma. Nãotoi dificii ao sr. Souza Dantescumprir as instruções da Secre-tana rie Estudo dada a grandeprojeção que alcaçara na Tta-Ua. E o Dottore Luigi Mariasparano permaneceu em Roma.wirante o resto dn iruerra. far-dado de oficial italiano e mui-to bem condecorado.
* Tornou-se uma espécie de ci--eram, urrai espécie de secreta-

I Z ; jlConcltie na 4« pag;_

COMEÇARAM AS VIOLÊNCIAS NO
TADO DO RIO

fCone!nsio da 1' pag )

S* colona no municipio de Campõl 
",hllra aos manejos da

Numerosos despachos, á hnr* «.-- ... _ .sendo enviados ás autoridadesfTm&ÜSg 25??^ e9tfto•ms&Smfi®. 'rSHCif- '"
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OS LIBERTICIDAS E AS AUTORIDADES PREVARICADORAS

SERÃO ARRASTABOS Á BARRA
BOS TRIRUNA1S

VITORIOSA INICIATIVA DOS
ADVOGADOS BRASILEIROS

Em Entrevista ao DIÁRIO CARIOCA o Sr. Hugo
Baldessarini Fala Sobre a Fundação de Uma So-

ciedade de Causídicos Com Aquele Objetivo
A consciência jurídica do Bra-

sil, através dos seus eminentes
representantes, professores e
advogados, já se manifestou
sobre a Constituição de 1937 e o
famoso Ato Adicional, verda-
deiras aberrações que o senti-
mento democrático e republi-
cano do nosso povo repele inte-
gralmente.

Agora, os advogados desta ca-
pitai estão se movimentando,
no sentido de organizar uma
sociedade cujos objetivos serão
o de propagar e defender todos
os direitos e liberdacVes demo-
craticas. bem como promover

a responsabilidade criminal cie
todas as autoridades que come-
terem crimes funcionais. Sobre
o assunto, o sr. Hugo Baldes-
rarini, um dos membros da co-
missão organizaciora da referi-
da associação, ouvido pelo DIA-
RIO CARIOCA, assim se mani-
f estou:

— Inicialmente, figuras de pio-
jeção na classe tiveram a ictéia de
promover uma reunião de ad-

No Rio Um Industrial
Sueco
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Encontra-se nesta Capital, pro-
cedente dos Estados Unidos, o
ar. Einar Flygt, diretor geren-
te da Cia. Sueca de Celulose,
de Estocolmo, Suécia. O Uus-
tre visitante pretende estudar
as condições do mercado bra-
silelro, no que diz respeito á
celulose, .matéria prima da qual
a sua Companhia é o maior
fabricante e exportador da
Suécia. O flagrante acima foi
tirado no momento da chega-
da do sr. Einar Flygt, que foi
esperado por vários diretores da
Cia. T. Janér. Comercio e In-
dustria, representantes, no Bra.
sil, da Cia. Sueca de Celulose.

vogados militantes no Poro cri-
minai, afim de que os mesmos
se manifestassem sobre as leis
penais fascistas do Estado NV>-
vo. Reallzaüa a reunião, á ela
compareceram "dezenas 

de ad-
vogados e uma grande assis-
tencia, os quais, sob a Iníluen-
cia do entusiasmo geral que do-
mina o país. resolveram Iam-
çar as bases de uma nova as-
soclacáo de classe, cujos obje-
tlvos seriam os de deíenoer to-
dos os direitos democráticos e
de arrastar á barra dos tribu-
nais as autoridades e funcio-
nários graduados que cometes
sem crimes funcionais. Essa
ic-éia está hoje completainente
vitoriosa em virtude da adesão
de.dezenas de colega,, e de cen-
fcenas de patrícios nossos es-
tranhos ao Foro que me têm
dirigido inúmeros telegramas,
carta e telefonemas.

O DIREITO DE GREVE
Referindo-se ao direito dé

greve, reconhecido na Confe-rencia do México, o sr. Hugo
Baldessarini declarou, em res-
posta:

De fato, nada mals natu-
ral que isso aconteça, porquan-to os advogados, como técni-
cos de direito que são, têm o
imperioso dever de pugnar pe-las liberdades que foram sub-
traídas ao pais em 1937 a de
procurar punir todos os liber-
ticldas aliados da ditadura. En-
tre os mals sagrados direitos
do homem que a ditadura des-
truiu, encontra-se o direito de I
greve, reconhecido por todos os ••
paises que compareceram á i
conferência do México á exce-
ção do Brasil e que foi trans-
formado em crime pelo atual
Código Penal e sobre o qual
a exposição de motivos que
precede o referido diploma le-
gai diz cinicamente: "a pro-teção jurídica já não é conce-
dida á liberdade do traba^o";"atentatória, ou não, da liber-
dade individual, toda a ação
perturbadora da ordem juridi-
ca, no que concerne ao traba-
lho, é ilícita e está sujeita a
sanções repressivas".

A LIBERDADE SINDICAL
Pedimos ao sr. Baldessarini

sua palavra sobre o direito de
greve e o distinto advogado de-
clarou:

Acerca da liberdade sin-
dica! igualmente subtraída
aos trabalhadores pela ditadu-
ra, basta dizer-se que apesar
dp art. 199. do Código Penal,
ga» anti-Ia plenamente, punindo
os que atentarem contra ela, o
governo ditatorial, á sombra
das leis traba'histas. mantém
até boje os Sindicatos contro-
lados pela Policia e Ministério
do Trabalho.
ARRASTAR A' BARRA DOS
TRIBUNAIS OS INIMIGOS DA

LIBERDADE E DAS LEIS
Depois de uma pausa, o dr.

Hugo Baldessarini continua:Como, então, lutarmos
contra esse arbítrio e essa pre-
potência? Muito facilmente:
arrastando á barra dos tribu-

(30-3-45) íario Carioca
REGIME DE MORALIDADE E REALIZAÇÕES PRATICAS...

"Os Uberticidas a as autoridades prra dos tribunais" — diz ao re

nais criminais da Justiça, uni-
co poder legalmente constitui-
do, os uberticidas e at autori.
dades que pratiquem crimes
funcionais. Os artigos 319, 82o
e 322, do Código Penal, punem
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TRAZENDO AS SAUDAÇÕES DA
FRANÇA LIBERTADA — Deixou
o aeroporto ds Miami, a bord0 do"clipper" da Pan American World
Airways, a Mlssio Cultural Fran-
cesa nomeada para trazer is nações
da América Latina as saudações da
França libertada, assim como aos
comitês franceses do movimento de
resistência da América do Sul, e
agradecimento e o raconhecimento
do grande pais restaurado, pela sul
participação na guerra. A gravo-ra acima reproduz um aspecto colhi-
do quando do inicio da viagem, queterá a duração de três meses e se
estenderá, por desessete países, a
começar do México, vendo-se os
seus membros, a contar da esquerda
para a direita: capltlo Qeorges Ga-
bard, que, ao lado do general De
Gaule. desde 1040, participou das
batalha da Eritréia 6 de Blr-Ha-
chen, onde foi ferido, perdendo uma
perna, sendo 0 seu papel o de re-
presentante da juventude da Fran-
ça Combatente: Albert Ledoux, ml-
nistro plentpotenclarlo, ji tendoser-" i io Rio de "anelro; Conde
Emanuel de Sieyes, um dos lideresdo movimento subterrâneo, eco-
nomista e financista; Raymond Boa.ce. profossor de Historia da Sor-bonne, destacada figura entre os"maquis"; sra. Pasteur VaUery-
Radot e seu marido, embaixador ex-traordinarlo. chefe da mlssio, netodo grande Louis Pasteur, membroda Academia de Medicina, da Aca-deiuta Francesa e do InBtituto Pas-taur, sendo o criador do Conselho
Medito da Resistência. tend0 asso-mido a dlrecio de todos os servi,
ços médicos do interior.

evarleadoras serio arrastados i bar-
dator o dr. Hugo Baldessarini

as autoridades que agem, em
ato de seu oficio, para satls-
fazer interesse ou sentimento
pessoal; Os que por indulgen-
cia deixam de responsabilizar
subordinado que cometa qual.
quer Infração funcional e os
que pratiquem violência ou
abuso de autoridade. Com essa
arma legal será possivel, por-
tanto, processar cri.ninalmcn-
te os que atentarem contra a
liberdade de assoclaçião pro-
fissional; os que permitem e
estimulam a jogatina desen-
freada, como, por exemplo, no
Estado do Rio, o genro do di-
tador e seu« sequazes e os que
praticam violências, matando,
espancando, prendendo ou sus-
pendendo arbitrariamente mo-
destos funcionários e pobres
operários.
UM APELO AOS ADVOGADOS

E, colocando a mão sobre o
ombro do nosso redator, ter-
mina o nosso ilustre entrevls-
tado:

— E' preciso, meu caro re-
dator, que o povo seja orlen-
tado, afim de opor a sua for-
ça e o «eu crescente poder ao
decadente poder da ditadura,
tal qual sucedeu no começo aa
Revolução Francesa, quando o
heróico povo gaulís opôs o seu
indomável poderio ao deca-
dente poder do miserável e as-
tuto Luiz XVI. o qual, no en-
tanto, da mesma forma que
pcontece agora com o ditador
indígena, continuava a conspi-
rar contra a Nação. Que o dl-
tador nào queira ler o destino
do nefasto Luiz XVI, porque o
nosso povo, por certo, se con-

O SAPS TRANSFORMADO
NUM CABIDÊ DE EMPREGOS

0 SR. EDISON CAVALCANTI CONSEGUIU
EMPREGAR NA REPARTIÇÃO QUE DIRI-
GE QUASE TODOS OS SEUS PARENTES...

Quando, em 1937, num con-
chavo de bastidores, ficou re-
holvido que o regime que o sr.
Getulio Vargas jurou defender
seria apunhalado pelo próprio
presidente, de parceria com al-
guns de seus imediatos colabo-
radores, alegava-se. entre ou-
trás coisas, que o Estado Novo
entraria num terreno de rea-
lizações praticas.

Enfeixando poderes discrlclo-
nários, s em ter a quem prestar

. contas de seus atos, o suave
i ditador, alem do mais, poderia,
i baseado nos termos da consti-

tuição polaca, matar e esfolar
á vontade, que nada lhe acon-
teceria.

— "Bem — dizia-se — li-
quldado o demo-liberalismo do
Congresso, agora o governo po-
de trabalhar & vontade."

Ao mesmo tempo, nas feiras
livres da propaganda anti-de-
mocratica. alguns saltimbancos
políticos c5r.mavam: "Acaba-
ram-se os intermediários. Ago-
ra quem estiver achando ruim
alguma coisa pode reclamar di-
retamente ao Catete. Todos
serão atendidos. Não permiti-
remos bandalheiras. Demos o
tiro de morte no filhotismo e
no compadrlsmo! Acabamos

duzirá tão heroicamente quan-
to o povo francês da ultima
década do século XVIII.

Para finalizar, peço ao sr.
redator que faça um caloroso
o patriótico apelo á toda a
classe dos advogados para
comparecer á reunião que se
realizará no próximo dia 3 de
abril, ás 15,30, na sala do Con-
selho da Ordem dos Advoga-
dos, no 4.° andar do Edificio
do Foro. Para qualquer escia-
reclinento ou informação acer-
ca dessa reunião e de seus ob-
iotlvos, atenderei com multo
prazer pelos tclefqnes 43-4852
e 43-3474.

com os erros da liberal-demo-
cracia".

COISAS DE FACHADA
B surgiram os órgãos de fa-

chada, paralelamente com os
aparelhos de opressão, de cor-
rupção e propaganda mentlro-
sa, como o TNS. o DIP, o DASP
e outras novidades estadono-
vistas. E inventaram tambem o
SAPS. A custa de muito lé-
ro-léro sobre vitaminas e pro-teinas, serve o SAPS paraenganar a fome dos trabalha-
dores, com minguadas canequi-
nhas de feijão e tijelas de fa-
rinha. Serve de farol, para ser
visto pelos visitantes Ilustres.
Mas não serve apenas para ls-
so. Tambem serve de cabide de
empregos ao seu diretor, sr.
Edison Cavalcanti, que, gênero-samente distribuiu cargos com
parentes, contra-parentes, e
amigos, inventando empregos,
tambem para os que, á ultima

Sr. Edison Cavalcanti
hora, n&o haviam sido contem,
piados.

UMA ENGRENAGI-M BURO-
CRATICO-FAMIUAB

Vejamos como funciona, a
serviço do sr. Edison Cavai-
cánti. de seus parente*, com-
padres e amigos, a engrenagem
burocrática do famoso SAPS.

A chefia do gabinete do sr.
Edison Cavalcanti — um pom-
poso e custoso gabinete, só
comparável ao dos ministros
de Estado, onde se vêem va-
rios grupos de couro e secre-
tárias de alto custo destinadas
a funcionários que nada fazem

(Conclue na 2* pag.)

PRATICAMENTE ENCERRADO 0 ESTRANHO
CASO DA CONDESSA DE VON BERNSTORFF

D. ISOLINA VOLTA AO
SEU APARTAMENTO

Seu Filho, o Dr. Ciro Lacerda de Azevedo, Vai
Desistir do Mandado de Interdição

"Consumatum est"... Sim,
tudo acabado. Até parece queos fatos se encadearam de
maneira tal. a virem findar-se
Justamente em plena Santa Se-
mana, quando relembramos o"pálido rabino".

Acabou-se, leitores do DIA-
RIO CARIOCA, tão breve
quanto previramos, "O estranho

AQUI DORMEM 0 ULTIMO SONO OS HERÓIS DA FEB

O MOMENTO POLÍTICO
MINAS GERAIS UNIDA EM TORNO
DA CANDIDATURA EDUARDO GOMES
VEEMENTE PROTESTO DA MOCIDADE PERNAMBUCANA — 0 SR

PACHECO DE OLIVEIRA VOLTOU TRISTE DA BAIA

NO CEMITÉRIO
BRASILEIRO, EM

MILITAR
PISTOIA

TRES CRUZES, COM ESTA SIMPLES INSCRIÇÃO: "SOLDADO
BRASILEIRO DESCONHECIDO" — MONTE CASTELO, UM NOME

QUE SE REPETE EM MUITAS COVAS
 Rubem Braga

caso da condessa de Von Berns-
torff"!

VAI DESISTIRIA IN-
TERDIÇÍO

O dr. Ciro Lacerda de Aze-
vedo, conforme noticiamos, fes
entrega, ao curador Nei Cáne-
Ia, no dia 28 do andante. á tar-
de, das jóias e titulos que se
encontravam em seu poder. '

Ontem, atendendo a insis-
tentes pedidos de sua genitora,beijando-a, confessou-se arre-
pendido de tudo que tinha fel-
to e prometeu retirar a ação
de interdição que tem na 4»
Vara de Órfãos e Sucessões.

Inegavelmente este fato cons-

(Correspondente de Guerra do DIÁRIO CARIOCA)

BELO HORIZONTE, 29 ., (Asa-
press) — Noticias procedentes de
Pirapitinga a outros municípios da
lona ds Mata a demais regiões mi-
seiras anunciam o grande entusias-
mo reinante em torno da candidatu-
rs de Eduardo Gomes. Oalcula-se
que o brigadeiro alcance uma vota-
cio vitoriosa em todo 0 Estado, on-
de a articulação das correntes opo
sicionistas vai se processando en-
tusiasticamente, através das cor-
rentes mais representativas da opi-
cião popular.

FOSMACAO DE UM PARTIDO RE
PUBLICANO AGRÁRIO

BELO HORIZONTE, 39 (Asa
press) — Regressando de SSo Pau
lo. o conhecido caféicultor e pecua
rista mineiro Francisco de Olivei-

ra Neves, fez declaraçõse a um ma
tutino local, anunciando ter estuda-
do naquele Estado, em contacto com
prestigiosas figuras da lavoura pao-
lista, a possibilidade da formaçSo
ile um partido republicano agra-
riu em bases nacionais a com obje-
ii vos de defender os interesses da
Gla_.se.

Acrescentou que havia lançado
um manifesto aos lavradores e pa-
_uaristas de SSo Paulo propugnau-
ilo a uniSo de ioda a classe, desde
o mais humilde sitiante até o mals

«basta-lo propribtHrio rural para
_ sua arregimentado partidária.

A SOLIDARIEDADE DO INSTI-
TUTO DOS ADVOGADOS DA

B4.ÍA COM O PEDIDO DE "HA-
BEAS CORPUS A FAVOR DOS

3RS OTÁVIO MANGABEIRA B
ARMANDO SALES DE""•IIVEIEA

O antigo senador P*dr0 Lage ra-
eebea da cidade do Salvador a »••
gulnte despacho tei.gislícoj. __

"BAIA, 38 — Tenho o praset
de comunicar a v. excia. que o
Instituto dos Advogados da Bafa
aprovou, ontem, a seguinte indica
CSo:"O Instituto dos Advogados da
Bafa. tomando conhecimento de que,sob a inspiraçío do professor Vai-
demar Ferreira, se esti elaborando,
no sul do pafs, pedido de "hnbeas-
corpus" a favor dos eminentes li-
deres Otávio Mangabeira e Arman-
do Sales de Oliveira, resolve aplau-
dir essa patriótica iniciativa, ofere-
ce-ndo os seus prestimos e o apoio
moral dos seus associados na defesa
dos direitos desses inclitos cida
dSos, iniquamente condenados por
um tribunal da eiceçSo, delegaudo
poderes aos doutoras Pedro Lago,
Nelson Carneiro, Homero Pirei •
Rafael Oiucuri, advogados domici-
liados na capital da Republica, para
representi-Ioi em todos os atos e
pruvid.-nciai necMiariai 4 como-

cuçío de tio nobra objetivo".
Gordiais saudacSes — Gilberto

Valente, presidente do Instituto".

PROTESTA A MOCIDADB PB_t-
NAMBUCAITA

REOIM. 89 (P. P.) — Ot
diretórios acadêmicos das Faculda
dei de Filosofia Ciemclai e Letrai,
Economia e Comercio dlitribuirara
uma comunicação conjunta a lm-
prensa, fazendo um veement« pro-
teito contra a 'nota oficial" da
Inexistente Unilo dos Estudantes de
Pernambuco, assinada peto acade
mico Odilon Ribeiro Coutinho, que
se arvorou tambem em lider uni
renltario am Pamtmb_.._¦.

Iftta 

explica qu« .111 atitude
Ida ao fato da nio existir

atf hoje, nenhuma entidade oom
poderes oomtltuidoi qae congrogne
tedçi o» dlíítCíiot d»» EioolH S&-

periores de Pernambuco, e lastima
que o sr. Odilon Ribeiro Coutinho,"indo de encontr0 aos maii ale-montares princípios de uma sS da-mocracia tente Impor uma autor!-
dade da qual uâo se acha Investi-
do, como prova a presente nota, • o
voto contrario firmado pelo direto-
rio Acadêmico de Medicina.

Frisa tambem a nota: «Nossas
escolas continuam firuius na detesa
dos seus direitos e de seu patri-monio moral". Nio reconheceram
nem reconhecem autoridade no ir.
Odilon Ribeiro Coutinho, para pro-testar em nome da pretensa união
dos estudantes de Pernambuco", a
conclue: "Somos livres. NSo nos
curvaremos jamais a injustiça e á
prepotência. NSo o reconhecemos
como lider. **

O SR. PACHECO DE OLIVEIRA
VOLTOU TRISTE

SALVADOR, 39 (P. P.) _ O
ministro Pacheco de Oliveira, qaechegará a esta capital com aras
cesarianos ds conquistador regrei
sou ao Rio completamente vencido.
Saba-ia agora que a antlgn politi-co, cujo passado ssti pontilhado da
traiçíe., antes d# vir a Bafa, con-vidou vários amigos para secreta
rios de Estado, entre oa quali o
advogad0 Augusto Tenorlo, que re-
casou desde logo o convite,

Aqui, o sr. Pacheco de Oliveira
exigia todas as secretarias, bem
como a Prefeitura da capital, além
de quase todos os outros governo»municipais, encontrando a maior rasistencia por parta do Interventor
Pinto Alei_re.

Em virtude do fracasso, o it,
Pacheco da Oliveira voltou lndig-nado, diiendo qne «í voltar* paraexpulsar o governo intrnso que aels
it aboleton para dtigragar t Bslt.

mWmmnm-m}Wm.*^r^^-* <.****•* mi mmmmm.

COM A PEB NA ITALIA — (De Rubem
Braga, correspondente do DIÁRIO CARIOCA— Via aérea — Março de 1945) — Em San
Rocco. perto de Pistola, está o Cemitério Ml-
litar Brasileiro. Visitei-o no dia 6 de março —
um dia de sol bonito. Uma cerca de arame

com molrões pintados de
branco separa aquele tre-
cho da planura. Em toda
a volta ha plantações de
oliveiras, entre as quais
vai crescendo o trigo. Lá
dentro enfileiram-se as
cruzes simples, tambem
pintadas de branco. Num
mastro muito alto, a ban-
deira do Brasil. Aqui e
ali já estão plantadas ar-
vores — ciprestes, louros,
pinheiros, e junto ao
mastro os trabalhadores
estáo acabando de fazer
um canteiro. Junto á
cerca começa a crescer
uma sebe. Do lado de fo-
ra um soldado monta
guarda.

Nem todas as sepultu-
ras dispõem ainda das cruzes pintadas de
branco. Algumas ainda estão assinaladas so-
mente por tábua fincadas no chão — mas as
cruzes estão sendo feitas. Em cada cruz está
pregada a chapa de Identificação do soldado
(que todo homem leva presa a uma corrente,
em duplicata) e ainda uma chapa de metal
um pouco maior. Em algumas cruzes não está
pregada a placa: a algum homem que foi
identificado pelas Impressões digitais ou poroutro meio admitido em lei. Ha tres com esta
simples Inscrição: "soldado brasileiro desço-
nhecido".

No mesmo Cemitério, separados por uma
fila de pequenas oliveiras centenárias, estão os
túmulos de alguns mortos alemães. Quase to-
dos puderam ser Identificados, mas ali tam-
bem ha alguns desconhecidos. Os túmulos são
exatamente iguais aos de nossos homens: en-
füelrados, cada um com um monte de terra
batida e a cruz branca.

Examino uma cova aberta. Tem dois me-
tros Se comprimento por 60 centímetros de
largura e mals de 1,50 de profundidade. Aterra vai apenas até uns dois palmos e meio:
dali para baixo o terreno está cheio de pe-dras. Sâo pedras sem arestas, como os selxos
dos rios. Essas pedras sáo de tamanhos dife-
rentes. Elas sáo retiradas e separadas com
tree peneiras em tamanhos diferentes, e ser-

vem para pavimentar os caminhos dentro docampo. Terra para encher as covas é tiradade outro lugar do Cemitério, atrás do mastro.Nem todos os brasileiros que morreram na Ita-lia estáo aqui 65 repousam em um recanto doCemitério Militar Americano em Vada, e haainda alguns raros em outros cemitérios daItalia. Todos estão sendo trasladados para cá.O total de brasileiros sepultados até o diadè minha visita é de 272. contando todos oscemitérios em que soldados nossos estão en-terrados. Desses. 200 morreram em ação, nocampo de luta; 25, feridos em combate, mor-reram nos hospitais; 8 foram vitimas de mi-nas; 17 pereceram em acidentes de veículos;
4 em acidentes de aviação; 4 em acidentes dearmas; 2, afogados; 3. por desabamento (dois
em conseqüência de bombardeio aereo e umvitima de um teto que desabou ao peso daneve); 3 assassinados, e 6 mortos por doen-
ças, em hospitais.

No grande livro em que tomo dados estáescrito tambem, entre multas outras indica-
ções, o lugar da morte. O Morro do Casteloé o nome mais freqüente nessa coluna.

Quando os brasileiros conquistaram oCastelo, foram recolhidos, em Abetaia e emvários lugares do morro 53 mortos brasilei-ros. Esses homens estavam na lista dos desa-
parecidos. Todos esses mortos foram identl-ficados graças principalmente á diligencia doinfatlgavel e corajoso pastor João Soren ca-
pelão protestante.

O pessoal do Pelotão de Sepultamento meInforma que 6 dos mortos brasileiros recolhi-
dos naquela .egiáo tinham sido . sepultados
pelos alemães. E' preciso notar que o maiornumero de nossos mortos foi encontrado emAbetaia ou nas proximidades de Abetaia —
um vilarejo que ficou multo tempo na "terra
de ninguém", e onde só á noite os homens searriscavam em patrulhas. Muitos cadáveresalemães foram encontrados insepultos namesma região.

Quem comanda o Pelotáo de Sepulta-mento da PEB é o Io tte. Lafayette VargasBrasiliano. O sub-comandante é o 29 tte. cper-nico Cordeiro de Arruda, que até ha poucotempo atrás comandava um pelotão de fuzi-leiros do 6o R. I. Eles me mostram os arqul-vos, explicando os cuidados que sáo tomado*Tive a impressão de que os serviços estão bemorganizados. De partida, ainda vejo, á margemdo caminho, o pequeso cemitério muito limpoe bem cuidado, belo e simples com suas cru-zes brancas, em melo á paz virgillahi da*< oli-reira*.

*- '¦ ' '¦'" " ' ' :¦" '"¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦;.
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O conde de von Bernstorff,
numa fotografia recente

titue vitoria para os amigos da
noore senhora, assim como paranós, que fomos os primeiros a
publicar pormenorizadamente
os fatos que constituíram "O
estranho caso da cond-ssa tle
Von Bernstorff" em reporta-
gens que prenderam durar*'*
vários dias a opinião publicanacional.

TAMBEM O JUIZ NAR-
CELIO DE QUEIROZ

O dr. Narcelio de Queiroz,não mais poderia continuai a
julgar um feito em que a suaimparcialidade não ficasse ca-balmente demonstrada. Tantoassim é que, em nalestra on-tem com a senhorinha LidiaMatos, declarou estar, agora,inteirado de tudo e náo maisdesejar continuar no caso.Afirmou, tambem, que a suaamizade com o conde de Berns-torff não data de 20 anos atrás,como maldosamente oropala-ram. que jamais estive 

*a 
bebe-rlcar com o aludido conde, con-iorme declaração do mesmo, eque as suas relações eram taosomente de "salão de barbei-«> • pois ambos barbeiam-sena mesma casa. E cemo notadigna de registo, declarou quemuito breve jurará suspeiçãoVOLTA A' RESIDÊNCIA

Segunda-feira próxima, ,e-gundo declarações do dr. Ste-»o Galvão Bueno. a condessade Von Bernstorff será trás-ladada do apartamento de lu-xo que ocupa no Sanatório Bo-tafogo para o seu antigo apai-tan xtc o Edificio ---arrlíz.
E assim tende a terminar umcaso que tanto abalou a ooi-nilo publica nacional

'. 
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Reflexões na Sexta-Feira Santa

O 

ditador Vargas a__i»tiu, há pou-
cor dias, em Petropolis, ao lan-
çamento da pedra fundamental
do "Hospital do Trabalhador".

Assistiu e talou. 0 fundador da demo-
cracia funcional (com licençal), a des-
peito de suas constantes referências de-
sairosas á demagogia e aoe demago-
gos, nâo perde oportunidade para lan-
çar o verbo às massas, mesmo quando
essas massas são constituídas de traba-
lhadores arrastados ao sacrifício de
ouvi-lo, sob ameaças do Ministério do
Trabalho e dos seus Sindicatos profis-
sionais.

No discurso que pronunciou naquela
cerimônia, o doutor Vargas disse textu-
almente: "Várias Ingratidões e traições
experimentei em minha vida pública,
mas nunca elas partiram dos trabalha-
dores. Quando deixar o governo (que
saudade!) só sentirei não poder ter rea-
H_ado tudo que desejava em benefício
do operariado".

Estamos hoje na Sexta-feira Santa.
O maior dia da crístandade. Dia que
impõe a todos os homens algumas ho-
ras de meditação, de recolhimento e de
exame de consciência. O sr. Getulio
Vargas deve aproveitar o transcurso
deste dia para fazer o seu exame de
consciência. Achará o ditador que pra-
ticou atos bons na sua vida. mas tam-
bém encontrará um acervo de erros
gravíssimos, dos quais precisa se redi-
mir perante Deus © perante os homens.

Antes de falar nas ingratidões e nas
traições dos outros, o sr. Getulio Vargas
feria bem, no dia de hoje, em pensar
nas suas. A majestade da Sexta-feira
Santa não nos permite, entretanto, re-
lembrá-las uma a uma. Isso seria um
cáustico que teriamos de aplicar na
alma do chefe do Govêmo, quando, de
coração, desejamos que, ao romper o
sábado de aleluia, o sr. Getulio Vargas
esteja com a consciência descarregada
• o espírito disposto a grandes e nobres
gestos de renúncia.

Não temos ódios pessoais ao sr. Ge-
túlio Vargas. Elevado ao poder pelaforça de Unia 

"revolução 
nacional, o

atual ditador noa teve ao seu lado. Dele
divergimoe inúmeras vezes e, disso, so-
iremos todas as conseqüências. Louva-
mos os seus atos acertados e seria ln-
justiça que hoje, separados do seu go-
vêrno, os negássemos. A verdade, po-
rém, é que o sr. Getulio Vargas teve a
infelicidade de não conservar a dedica-
ção aos seus companheiros de 30 e de
não saber conquistar novos amigos. E'
ao afastamento daqueles companheiros
que o ditador chama de "ingratidões e
traições". Aqueles que não se quiseram
submeter aos métodos políticos do sr.
Getulio Vargas, aqueles que não pude-
ram acomodar-se ao regime de mistifi-
cações e de engodos inaugurado em
1937, são agora taxados de "ingratos e
traidores". E' incompreensível que o di-
tador, no momento em que todas as re-
servas morais da Nação se congregam,
como uma força irresistível, para re-
conquista de tudo que o golpe de 10
de novembro tirou ao Brasil, não tenha
ainda compreendido que sobre seus om-
bros pesa a exclusiva responsabilidade
da divisão da família brasileira e da
completa desorganização política e ad-
ministrativa de nossa pátria.

• * •
O sr. Getulio Vargas terá hoje um

dia oportuno para uma concentração
espiritual. Eleve o seu pensamento a
Deus e ao Brasil, pondo de lado os seus
interesses e suas ambições políticas.Lembre-se desse povo que o recebeu de
braços abertos na memorável jornadade 1930 e que tanto tem sofrido nestes
últimos sete anos. Lembre-se dos velhos
e leais amigos que o abandonaram —
não por 

"ingratos ou traidores" — mas
desiludidos do homem que viera do Rio
Grande salvar a democracia è apunha-
lou-a numa bela manhã de 1937.

Reflita o sr. Getulio Vargas em tudo
isso, nesta Sexta-feira da Paixão, e res-
gate todos os seus erros, caindo nos
braços do povo, por uma atitude nobre
e desinteressada: a renúncia do govêr-no. Lembre-se o sr. Getulio Vargas do
exemplo de Deodoro, que salvou a Re-
pública, deixando o poder. Imite-o aqo-
ra, o sr. Getulio Vargas.

WASHINGTON, 30 (Ü. P-> — A Casa Branoa Informou
que oe trei grandes decidiram em Yalta apoiar a petlçáo dafTnifto Soviética de tres votos na reunião de 8. Francisco.
Também concordou-se sem objeção por parte dos represehtan-
es britânico» e russos que sc a Unifto Soviética conseguir tresotos, os Estados Unidos solicitarfio quantidade equivalente.

Aa propostas de Dumbarton Oalcs, onde foram lanççadaoas bases da conferência de 8. Francisco, dlspftem que cada
membro da organlraçfto mundial terá um voto na Assembléia
3e for aprovado o pacto de Yalta, será necessária a modifica-
çâo daquelas bases.

Considera-se que s petição doe votos constitue uma açfto
destinada a equiparar os sela votos que terá na assembléia oimpério Britânico, um correspondente ao Reino Unido e um
para cada Domínio e a índia.

O comunicado da Casa Branca foi feito depois que o De-
parlamento de Estado declinou de confirmar ou desmentir
que a questão dos votos seria levantada em S. Francisco.

O senador Arthur N. Vandenberg, um dos delegados dos
Estados Unidos, anunciou que se oporá vigorosamente a qual-

quer proposta qüe tenda destruir a Igualdade soberana ____«
veT«rnau^Tu«r __?*?* gM»? a as"S"«a ft

A Casa Branca fez o comunicado depois aue o nrestdpn...SL"TÜSS_ ST,Mrett* -f^gs

spssAra sssss4?10^como ?$$N*.
noi Vculo» ÍíS?n .? Dele8,aÇâo causou grande desilusão
« nfmau L°aclals n°rte-Mnericanos e britânicos, visto quem demais nações enviarão seus ministros de Relações Exterlo-res e algumas seus primeiros ministros. eiav°eB arano

O acordo sobre o numero de votos nâo foi 1ama)_ m.n

SSrí de íí_ ^TTn..^ ,n?, COm.ÇO d0 ano circularam rS-
Sf mm.mLSSS ymíl° Sovlt>"ca talvez procurasse fazer parte
SSmíf °U Partc de suas «P«Wicas auto-

Robert J. Manning

FABULOSA HISTORIA DE UN COMPADRE DO DITADOR

TÓPICOS
0 Embaixador,

os Leões e os
Macacos

* * / x UEM vtfm la?" ¦
I 1 gritou o sr. Batista
V_>F Luzardo, com toda

a força de seus vlao-rosos pulmões. E logo de-
pois. como nas procissõesrle encontro, surgiria, de
túnica de soldado e lenço ao
p ascoço, o sr. Qetúlio Vargas.

Já então o sr. Lu.ardo
apresentava uma fé de ofi.
c'o cheia de lances movi.
men tados. Nas marchas e
cuntra.marchas do conter-
râíiéo de S Borja, o gaúchod: Uvui_uá*ana sempre sur-
y'a, tonitroante. espalhafa-
tuso e muita, ye_é_ contra-
ditprio. A principio; viamos
o sr. Luzardo aceitando o'.cargo de chefe de policia.Ou então, mais tarde, de
botas curtas, bombachas e
ponche, corria o sr. Luzar-
do. de lança em rlste, o"pingo" à rédea solta, no,,
entreveros paulistas de 1932,
pela constitucionalização e
còiura a ditadura getullana.Depois de tanto "pelear"
e de tanto bailar "ranche.
ras" e polcas paraguaias nos"assustado.." da politica, foi
o sr. Luzardo. como a linda
luès. posto em sossego, num
rendoso car.ro de embaixa-
dur.

Há dias vimos o ilustra
diplomata comprando uma
das melhores e mais custo-
sas estâncias do Rio Gran-
c!e. Era a velha atração
pela vida bucólica do pam-
pa. onde sua tré;e„a figura
•se formou, entre éòrreriéa
de "rodeios" e Jànguidos
müglUòa de vacas.

M;.s agora surge uma no-
virlade. revelando estranha
predileção do nosso embal.
xtidor no Urugua'. Segundo
fo:nos Informados, o cap!ra-
ll.ia Ju.tino Lacerda de
Oliveira, a quem a Prefeitu.
ra deve inestimável concur.
su na organização do jardim
zoológico recentemenc mau-
gurado. pouco antes de mor.
rer. andava às voltas con1 o
sr. Luzardo. oue pretenrna
obter, por s^ti intermédio,
um casal de leõp_ e desoito
rfi .caco*

Qu* pretenderá o eit-ba%
Kud'.T com éÍ5S3 eq'i!p° de
bick.s? Irl levar srn.. leões
e símios para Montevidéu*/
Por si só. o embaixador já
represen. ava, rle certo n.o-
tío. uma ameaça, ao regl-Ut

democrático dos nossos pe-
quenos e valorosos vizinhos,
oue se viam dentro de um
cerco: de um lado o ditador
Getulio e do outro o milita-r'.r_mo-fasclsta argentino.

Pvetornando ao posto com
o reforço de dois leões edezoito macacos, o caudilho
dos pampas, agora em es.
treita colaboração com esse
artista do trapezio que é o
sr. Getulio Vargas, talvez jáesteja preparando o terre.
no para uma nova atlvida-
de profissional, o.uando o
processo de democratização
o expelir du cenário politi-co e da carreira diplomáti-
ca, na qual ingressou, como"cow.boy", a cavalo e pelaífinela. apesar da rigidez dt»
protocolo.

* V !_

Os Bicheiros
de Niterói

Im 

M doa ínais curiosoa
i aspectos do getulita-) rismo é a absoluta

ausência de federalis-
nio nas leis chamadas fe-
derais. Códigos penais, cl-
vis, processuais, etc, todos
sofrem a influência direta
e pessoal dos ditadores dos
Estados e dos Territórios, e
eles são sempre o único e,
supremo juiz do julgamen-
to dos fatos e da aprecia-
ção das coisas. Senão veja-
mos, "ín concreto", um dos
mais gritantes exemplos, e
em que entram em cena ln-
teresses inconfessáveis, — o
caso do famoso "jogo do bl-
cho", vício que tem levado
tantas famílias, ricas e po-
bres. à miséria e à ruins
moral, numa corrupção e
degradação geral cada vez
maior..

A Lei das Contravenções
Penais de 1941 (lei federal),
no seu artigo 58. diz tex.
tualmente:

"Explorar ou realizar a
loteria denominada jogo do
bicho, ou praticar qualquer
ato relativo à sua reallr.a-
çáo ou exploração: Pena —
prisão simples de quatromeses a um ano, e multa de
dois a vinte mil cruzeiros.

Parágrafo único — In-
corre na p.na de multa dc
üuí.ntoe a ciois mil __u,'el-
ros aaufle que participa da
loteria: visando a obtenção
de premiu, purp si uu pura
Òutrem "

Per mais paradoxal c
Inexplicável que par.ça, no
r...!.;do d;-» Rio as autoplda
lies n£o só o.llmaL.m a

prática ilegal como fazem
causa comum com os ban-
quelros e bicheiros, haven-
do uma equltativa distribui-
ção de propinas a título de
contribuições "legais" e ou-
trás farsas.

Como explicam ou pre-tendem explicar os homens
de Ntieról esse desrespeito à
lei federal e à decência ê
que não sabemos. Os man-
does de lá nào pensam que
o Estado do Rio não faz
parte do Brasil?

Do lado de cá. o bicheiro
é um criminoso. Do lado de
lá. é sócio do Estado ou
cabo eleitoral do famoso"coronel" Feio

A Anedota
do Dia

(^ 
P".IXE desapare_eu

1 na maioria dos bair-* ros e subúrbios da ci-
dade. Existe no En-

treposto, mas falta na quasetotalidade dos mercadinhos
e peixarias, onde só apare-
ce o que há de pior. Em
conseqüência desse desapa-
reeimento, o "mercado ne-
gro" passou a campear aber-
tamente, sendo o pescadovendido clandestinamente
por preços extorsivos, sem
que as autoridades possamtomar providências. O mes-
mo acontece com o cama-
rão, que é só encontrado no
mercado negro. Aliá3, nos
últimos tempos, tem havido
escassez de camarão no En.
treposto. Se Isso já se verl-
ficava há várias semanas, é
claro que no momento a
situação se agravou, pois a
procura dêsse crustáceo se
multiplica nestes dias da Se-íuruia Santa.

O fato é que os peixeirosdo "mercado negro", como
os cambistas que vendem
ingressos para os teatros e
campos de esporte, sempre
conseguem obter peixe e ca-
marâo. agindo com desem-
baraço dentro do próprioEntreposto.

Ontem, oulnta-feira sau-
ta, a falta de poscado era
tão grande que o carioca
Improvisou a seguinte ane-
dota:

Você sabe pnr aue reti-
raram os azulejos do Minis-
téíio da Educacío?

Nâo
Foi uma med dn toma.

da pe!o Capanema. a pedi.
do cio Entreposto, que pre-f.ava vender os peixinho.
do Puriinar...

(Ooncluilo da 3* pag.)rio particular, um homem ln-
dispensável pana muitos dos bra-
sileiros que ent&o viviam ou vi-
sitavam Roma. E assim vivia
o Dottore Luigi Maria 8para-
no.

Terminada a guerra, meteu-
se ele na politi.n. A Itália en-conlrava se então em grandeefervescência. Subiam e caiam
gabinete.

Foi a época em pue surgiu
Mussolini, que pouco c_epois as-
saltaria o governo. O Dottore
Luigi Maria Sparano cândida-
tou-se a uma cadeira de depu-tado no Parlamento da Itália.Foi, entretanto, derrotado.

Continuou ele em Roma, vi-vendo da mesma maneira, comouma espécie úe cicerone, umaespécie de secretario particular,

rano, que o ar. Getulio Var-
gas pouco mais de um mês de-
pois de ter assumido o podeino Brasil nomeou adido i Em-baixada do Brasil em Roma,
para fazê-lo, menos ó. dois anos
mnls tarde, adido comercial
na mesma Embaixada. E em
17 de junho de 1940 o mesmo
sr. Getulio Vargas, contra a
Opini&o do ministro Osvaldo
Aranha, nomeou o mesmoDottore Luigi Maria Sparano
ministro conselheiro da Embal-xada do Brasil em Roma, ce-signando-o em 1941, quando jáestávamos com relações corta
das oom a Itália, ministro do
Brasil na Suiça, país conhecidocomo o ideal para as intrigas
internacionais quando a Euro-
pa está em guerra. Em 1942 oBrasil declarou guerra á Ale-

SÍSitS» ?HLf hrí5 _?ensavel p"a ! manh» • » Itália, e mantinha
riv^ ÍS? m-Mm&S qne^t&A° na Sul<a- * frent« da sua Le-
m£? visitavam a Cidade gaçào. um súdito Italiano, gran-*" ma- de amigo dos fascistas, homemcuja oplniáo era sabiamente ou-vida pela diplomacia de Mus-solinl.

O AMIGO DO PRESI-
DENTE

UMA VIAGEM AO
EGITO

Em 1921 o Dottore Luigi Ma-
riu i> paru no resolveu castr-se.
_uu noiva era uma mova enter-
ma, condenada por uma doença
que fatalmente a levaria ao tu-
mulo em breve, como h levou
pouco tempo depois. O pai da
noiva era um bamjuèir. itaiia-
no, muito conb.ciilo, que re«i-
dia lm muitos unos uo Jirasil.
O casamento leve lugar cm üe-
nova, ás 18,15 horas do dia 9
do junho de 19.1. E o Dottore
Luigi Maria Sparano ficou sen-
do um homem rico, poli a es-
posa trouxe-lhe um dote.

Oom esse dote, adquiriu ele
um automóvel. E iom o auto
inovei tornou-se ainda mais útil,
mais prestimo-o, mais iiuiis-
pcnsavel, mas apto para ser um
bom ciccrohe.

Uma ilustre personalidade bra
sileira chegou i Itália nesse cu-
IretiMiipo. ü Dottore Sparano,
muito solicito, pòs-s,. í «ua dis-
posição. E levou a ilustre per-
aoualidade ao Egito, uo »cu tar-
ro. Koi durante a viagem dc uma
dedicação sem limites, provi-
denciando tudo, cuidando dv
tudo. desde a arrumação das
malas, aos vtnlos ao» pussupor.
tes, ao cambio du. divisas, Co-
mo a personalidade viajava com
passupurte diplomático, nu quu-
lidade de brasileiro eminente,
não huuve aduaneiro que se
atrevesse a examinar a baga-
gem dos viajantes.

E o Dottore Luigi Maria Spa
rano voltou a lloma. coin um
curreguniento formidável de cl-
garros egípcios, carregamento
que figurou, para a aduana ita-
liana, como consistindo em ob-
jctos dc uso pessoal. Pouco
tempo depois, poicin, surgiu uni
grande escândalo cm Hoinu. E"
que o Dottore Sparano estava
colocando os seus cigaros egip-
cios no mercado, uinivcs da
cumplicidade dos garçons do
Hotel Qulrinálç, um dos mellio-
res estabelecimentos dc Roma.
üs jornais dedicuinm algumas
colunas uo contrabando, c o
INjttore Luigi Maria Sparano
ficou proibido de entrar no
Hotel (juirinule.

DUAS PESSOAS DI8TIN-
TAS, NUMA 80 * VE3EU

DADEIRA
O Dottore Luigi Maria Spa-

rano, cuja historia estamos
apenas bosquejando, casou-se,
em Oenova, como dissemos, com
a senhori ta Beatrice Pareto,
que oontnVa ent&o 29 anos e
nascera no Rio de Janeiro. Era
filha do banqueiro Cario Pa-
reto, e de sua esposa dona Isa-
bel'a Paios Pareto, ele proprie-
tario üo conhecido estabeleci-
monto de credito situado i rua
Primeiro de Março, nesta capi
tal.

Examinemos a oertidfio de
casamento extraída em Gênova,
em 31 de janeiro de 1934. Não

nente á Casa CIrio 150.000 ¦»
ras, entre julho e novembro, a
partir de quando, até o finul
do certam,„pcX4h—x
do contruto, « contribuição su-
biria para .00.000 Uras'.

Esve contrato foi assinado
pelo DNC o a Casa Cirio no
dia 8 de Julho de 1933, como
ficou dito. Pois no mesmo dia
8 de julho de 1933 o mesmo
DNC aceitava, por carta, a pro
posta da Casa Cirio substitu-
Indo a importância em dinheiro
por ..000 .ucu!- de café por iriCs.
ou 24.000 sacas por ano. Por
essa carta, que revoga um con-
trato solenemente assinado, a
Casa Cirio comprometia-se a
vender o enfé em pacotes pe-
quenos, "sendo expressamente
proibida a sua venda em gros-
so no menado".

A Casa Crio não é um esta-
beiecimento comercial, mas In-
dustrial. Nuo tinha o DNC se-
quer o pretexto de eslar cun-
tratando com uma firma c»-
merciai o combate ao suceda-
neo... Mas é que o Dottore
Luigi Mana Sparano tornar:»

O DcMore Sparano 
jfoza 

üa, se, graças ao contrato que ob-
tcvBi quando 4 disposição do
ministro da Fazenda, um dos
sócios da Casa Cirio.

O DNC, porem, resolveu acau-
telar-s* contra quaisquer ma-
«obras da casa contratante, e
porisso nomeou um fistal seu

intimidade da familia do presidente Vargas. E' desses queentram pela porta dos fundos,
em qualquer dos muitos pala-cios presidenciais, tal a üitimi-
daue que conquistou. Tudo o
quu estamos relatando aqui o
sr. Getulio Vargas conhece. , „.,_„ , ,Varlus vezes teve nas máos os I Wf acompanhar in-loco a
documentos que comprovam a ' aPJlcaCtt0 do eufé entregue de
nacionalidade ltallana-do minis- I ,.nao- bc'Jad"- O fiscal escolhi
tio Luiz Sparano. Nunca o sr.
Getulio Vargas agiu contra o lm,
pastor. Ao contrario, sempre ofavoreceu. Em fins de 1943,
quando foram aposentado, pelo177 numerosos diplomatas bra-sileiros, o ministro Osvaldo Ara-nlia insistiu para que o DottoreLuigi Maria Sparano fosse in-cluiüo entre cies. Juntou o Ita-maratí uma farta documenta-
Vão a respeito das atividades
suspeitas é deshoiiestaa doOottore Luigi Maria Sparano,O ditador sorriu, e agüentou oseu velho protegido, cuja fortuna é hoje avaliada pelo Bancodo Brasil em 60 milhões üe cru-setros, Inclusive 16 milhões de<:ruzciros vindos da Itália quan-üo o Brasil JA rompera us re-iações diplomáticas com aquele
pais.

A Fiscalização Bancaria suo-peita do ministro Luiz Sparano,«migo pessoal e intimo do pre-Mdente Getulio Vargas, e por-isso decidiu bloquear parte oe«ua fortuna, como susceptívelde pertencer a cheíee fascistas.O Dottore Luigi Maria Sparanoconseguiu, graças a ma declsftodo sr, Ge-ulio Vargas, liberartoüu a sua fortuna.
FISCAL E UONOESSIO-
NARIO DA PROPAGAN-

DA DO GAFE' NA
ITÁLIA

Durante todo o tempo em que
serviu nu embaixada dn Brasil
em Roma o sr. Luiz Sparano
teve ocasião de vir uo Itio uu-
merosas vezes — em menus de
dez unos conseguiu vir ao Ura-
sil, em comissão, novo vezes,
isto é, sempre ganhando e .sem-
pre com as passagens pagas.
Numa dessas vezes, ele ficou á
disposição do ministro da Ka-
zenda dc 6 de julho de 193;. a
28 de setembro do mesmo ano.
N6o perdeu o seu tempo aqui.
Chegado a 6 de julho, no dia
8 de julho o Departamento Na-
cional de Cafí celebrava com
a Societá Generale Conserve
Alimentar! Cirio, representada
polo comendador üiovanni Sig-
norini, amigo intimo do Dotto-

re Luigi Maria Sparano, nm
contrato pura a propagauda do
café brasileiro na Itália

Mussolini

do foi o sr. Luiz Sparano; já
então Adido Comercial do Bra-
sil em Roma.

Quer dizer que o sr. Luiz
Sparano ficou sendo no mes-
mo tempo o contratante com o
DNC, o fiscal do DNC e o Adi-,
do Comercial do Brasil.
RECLAMAÇÕES AO ITA-

MARATÍ CONTRA A
PROPAGANDA DO

OAFE'
A Casa Cirio fez o que era

de prever. De acordo com o
fiscal do DNC, que por sua vez
contava com o apoio do nosso
Adido Comercial, que era a au-
toridude indicada pura dur o
alurmu coutra o cscundulo, en-
trou a vender em grosso o cu-
fé recebido pura a propugan-
da, gutiliando unia fortuna. Os
comerciantes de café nu Itália
protestaram veementemente, e
realizou no diu 10 dc dezem-
bro de liüM uniu» reunião em
que deliberaram protestar di-
retamente junto ao consulado
no Brasil em Gunovu e junto ao
Ministério das Relações Exte-
riores. Resolveram os comer-
ciantes não se dirigirem á cm-
baixada do Brasil cm Monia
porque subiam qué nesta se eu-
contruvu ú frente dos negócios
comerciais o mesnílssímo Dot-
tore Luigi Maria Sparano.

De posse do j roles ta. o Ita-
inuruli pediu informações á
ein.S ixadu em Roma, que as
encaminhou; completas, colo-
cando o Adido Comercial numa
posição horrorosa. Mus no Ca-
tete estava o sr. Getulio Var-
Kas, a zelar pelo seu amigo,
que terminaria seu compadre. E
nada aconteceu uo Dottore Lüi-
gi Maria Sparano.

O BRASIL EM GUERRA
Qu»udo a sltuiçio lnUrnacloaal

se complicou, com a de.lnlç&o da
Itália, ao lado do Eixo, o Oottore
Luigi Maria Sparauo foi "richia-
m_.tto" paio Exercito italiano. "Kl-
chlamatto'' om linguagem militar
italiana quer diaer foi chamado ao
serviço ativo do Exercito. Claro
que o nosso homem re-iolveu o seu
problema muito facilmente, pois a '
sua convocação foi tornada sem !
•feito. E' que convlnha mais ao I

0 SAPS Transformado
Num Cabide de Em-

pregos
(Conclui- da 3.* pag.)

— está nas mãos da sra. .lar-
delina de Menezes Bastos, ho-
briuha de sua mulher, com o*
venciinçntos de Cr$ 3 000.0Q
mensais, u partir de janeiro do
ano corrente.

A' frente da Seção de Sub-
sistencia — Seção de grande
importância, por isso que su-
periiitcndc vurioe serviço. •
realiza compras mensais rto
oito a dez milhões dc cruzei-
ros. encontra-se o sr. Almlr
Silva, seu compadre, padrinho
de sua filha e seu ex-socio na
referida casa comercial de Vi-
toria, com os vencimento*
igualmente de 3 mil cruzeiro»
mensais.

O Almoxarifndo departamen-
to recem-eriado. está entregue,
por sua vez. á direção do sr.
Humberto Dauniafi, ex-gerente
da casa comercial de Vitoria a
que iios referimos, de proprie-
dnde do sr. Edjson Cavalcanti,
«lurgo ile f,».inc!e responsabili-
dade c de vencimentos de 2.50o
cruzeiros mensais.

Na administração geral dos
Restaurantes e Postos de Sub-
«isteneta pos o er. Edison um
cunhado semi-aifabetizado. o
sr. José Guerra, trazido por
ele recentemente de Al.iRous.
Esíse cunhado exerceu inicio

as funções de encarregado da
turma de Controle, com os ven-
elmentos de 1.300 cruzeiros
mensais, sendo, logo dcpuli,
elevado ás funções de adminto-
trador geral dos Restaurantes
e Postos de Subsistência, já ai
com os vencimentos de 2 500
cruzeiros!

Esses ordenados polpudos,
feito, pura os seus parentes •

de sua mulher, fá-los o sr. Edl-
son á vontade, sem a menor
restrição, de vez que nao de-
pendem de verba orçamenta-
ria. pagos que sáo pela Seção
de Subsistência. A criação
dessa Seção, em 1943, deu aa
diretor do SAPS essas facill-
dades — as fucilidudes de criar
ordenados fabuloso., de 2 000.
2 500 e 3 (KW cruzeiros para
parentes que náo estariam ora
condições dc ganhar cá fora.
por incapazes, sequer, o salário
minimo!

Mas a sra. Jardelina tem um
genro c esta precisava ser co-
locado. Primeiro, consegue ela
por meios subrepticiüs, clashi-
fica-lo no pohòunso verificado
no SAPS em Julho de 1942. «...¦epois. o principal, o curRo.
Para Isso impôs ao diretor o
aumento rio quadro de Tècni-
.oÜi-.. Propaganda, qu,? em
1942 era apenas de um Impôs
-' conseguiu. O quadro foi nu-
mentado, criando-se mais uni
"i^ur, depois outro, mais ou-
tro e vários outros, sobrecarre-
«ando desnecessa.iumente um
Serviço pobre, destinado á a||-mentação do trabalhador. *
que já pesa imen-io ua eco-nomia dos Institutos, á som-
bra de cujas cotas vive aqueleServiço :- o SAPS.

E assim consegue seja no-
meado o genro!

E como se tudo isto nào hás-
fiisse. pede o sr. Edison, ncOrçamento parn 1945, a crta-
vao de novos cargos, entre n_
nuais mais um de Técnico de
JVonaganda e um de asslsteu-te de seu gabinete, para cuias
ruj_s.es iá admitiu a senhori-
nno Lenitá Guimarães Conill
noiva de seu Irmão formando-
^e 

assim o gabinete de paren-tesi_ exclusivos de sua família.
na ainda uma infinidade deoutro* parentes do diretor do»AIS que ocupam ali cargos"e menos Importância.

«ub-titnir ,r. Lea- Veloso, - pois•ri^o ml-iatro conselheiro

havia, eutão, esía-; ^I"00 
*• 

"»«»«»Unl 
tor eomo ml-1 taitoü.'aZwh?™^™^^

belecido uma coú par. o ca- .1 
*r£ 

^^^^ v.rRss. 
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, Braail um' italiano do que contar
O mercado ua-^ com mais um oficial medic0 no seu

Mano teria de consumir café Exercito.
fé do Brasil

eria i
de Javn. da Afriw. e d» Amcri

há duvida niguina que o Dotto- ; ca do Sul, afim de atender ás 
'

re Luigi Maria Soarano. üe 3fi .conveniências da politica cam-1
anos de idade, nascido em Al- j bial do fasciSrno. A cota p„raoomonte, Itália, declarou no Re
glsto Civil, que nascera na Ita-
Un, e era, portanto, súdito ita-
liano. Ist-o em 1921. depois de
ter ocupado o posto de coiu>ul
honorário do Brasil em Spe__ia
e antes ue ter sido nomeado
Adido Comercial, ministro con
selheiro do Bra.il em Roma e
chefe da Ml&s&o Diplomática

do Brasil na Suiça.
A prmieira esposa do Dottore

Luigi Maria Sparano faleceu,
conforme explicamos. O viuvo
casou depois com a filha de
mn conhecido advogado brusi-
leiro, que ocupou posição ce
grande relevo no Banco d»
Bt.i-ll. há alguns anos

Por essa ocaslio, interpelaram em
Boma o ministro Sparano. Mas ea-
tio fora couvocado, anta, era ita-
liano? Respondeu o noaso herói quenio fora convocado, mas apenas se
apresentara como voluntário. Expll-

. earam-lhe que o caso assim ae tor
capucidude de suprimento c rias j nava mala grave, pois o Brasil só

O Brasil era naturalmente pe-
quenu. muito aquvm da nossa

«^'«^'..".vrnWo S&na Noruega, ar. Monis Oord-rh.para assumir a chefia da n
_£L5_?2_»¥9. •» «<">_.. t. o ar.

a no*»a Mi».

?'"*7r «s'olveura'c M<l„ a„»r. T.uls S"«ran„
a Sulca.

exigências do consumo Halia-
no. Mas o governo italiano de-
sejava ter o que comprar rio»
demais poisei produtores para
poder vender-lhes suas manufa-
turas.

Desse modo, nio era por
falta de interesse no mercado
italiano que vendíamos á Ita
lia pouco café. Disso o Depar-
tamento Nacional do Café esta-
va Informado. Nada impediu
que o mesmo DNC assinasse
com a Casa Cirio um contrau.
para a propagundu do caféAssim, o Dottore Lu'gi Mnrla . . ,, ,, ,.

Sparano. que tol oficial do | 
b,r_.s,leiro,_.nft. 

,"•"»' ,endo em
Exército da Itaha na gue:ia
passada, que _e candidatou a
deputado ao Parlamento itaiia-
no como italiano que é, que s«
caiou em 1921. em Gênova, ale-
.a.itío a sua qualldaoe de ita-
Uaue. é o m*_mo sr. Lui. Spa-

vista o fomento dr nossus c»
portações para all, como se e»
tas exportações não estivessem
contidas pelo cotitingenciamen
to

Comprometeu-se o DNC poi
c.sí contrato a pagar mental-

permite que seus cl.»dio. tngresaem
em exércitos estrangeiros com 11-
ceuça especial, para cada caso. «o
presidente da Republica. Um :..!•
nistro plenipotenclarto brasileiro
apresentando-se como voluntário a
nm exercito estrangeiro!

Como convocado on como votuu
tario continuou o sr. Luis Spa
rano em Boma. como a segunda au
toridade do Brasil na Itália. Acha
va-ee ontlo i frente de nossa Em
baixada o sr Pedro de telo Velo
so. que conhecia desde a guerra ra»aada. quando all servia, a força do
Dottore latlgi Maria Snarano. •
no<- 'sso manttnhase da sobre-
aviso.

O Dottore _ul*t Maria Sn.raao
resolveu, entlo, dar o «eu grana.RO' - Arq. l-tru com o Ministério
do Exterior ris I»sHa tirar de Ro-
ma o «r. Pedro Leão Woso O«mbalx.dor Sola teve ordem. 4«Boma. para peiilr a retirada do
nosso embalxidor. O Itams-at! ts-
deon a questão chamando o sr. Pe-

Leio Víloso a serriro. O T>a>

fardando o «ar»
..--_..-_.''C"'1', n,,'1,*f'-o do B--MI.
PTlNP^*? T.A. TTAT.T,\ pA.Jt.\ o TVR-ASTT.,

Hoje o Banco do nro.-„ ea]cn,.
' !¦„'? ;*n^W^»tro. a fortuna pes?«oa! do Do»'ore tml . Wtsrl» ..«•-».

«Vô!T r.T. d" Rn "«•«•¦ <«• et».
~m,*_ !. '" «0»WMMi.Mò. «1 te
•T-_™ : r-™n<™ <!«« o mt.owS«»ra.0 trs-.f^n -,.„ , 

^rao,, , em*.r-m-j-a d_, r»."....°,
IZJ,'\^ T-""">. o Banco rt0Bra Vo-.no,.,. » rB-,.^,, rp„•ywolta. o ar. oataüo v»*:,

VTul.}'^ y**:*p:X ......a... a -•„ -„,, -..,_íft _fl
as ai.-«r.,nr.., ._e T,„v.n

_. " "O7"" »"'T(M p.-.no Rio de Jaieiro.
"'• '-'—'« 

>«¦,

qne
do

esso.
Off'<7l

"cm fi*-"J|(. no
P#'-_r5.a _-.«. dores,

ho-, é ro«!r.! fln. H »..-,_
T * nr>r -o» eaMni.s «• "a. o T)-.»*or# t.-iI-.
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Maria P-sr«in

tore Lu:gr Mana Sparano deven» | a promoção..
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A MORALIDADE DO ESTADO NOVO-O EXEMPLO LO ESTALO DO RIO

O PARÁ TRANSFORMADO NUMA GRANDE
CASA DE TAVOLAGEM (30-3-45) Diário Carioca

O 'JOGO DO BICHO' INSTALADO EM
TODOS OS RECANTOS DE BELÉM

O PRÉDIO DA "ASSEMBLÉIA PARAENSE", TRADICIONAL GRÊMIO
RECREATIVO DA ALTA SOCIEDADE LOCAL, FOI CONFISCADO E

NELLE INSTALADO O CASINO MARAJÓ
A volta do sr. Magalhães

Barata ao governo do fará, ha
pouco mais dc dois anos, trou-
xe ao infeliz listado do extre-
mo norte, entre outras cala-
midades, o império da mais dc-
senfreada e vergonhosa joga-
Una.

Num libelo tremendo, publi-
i-;tclo recentemente na impren-
sa do Hio, o cx-deputado fc-
deral Agostinho Monteiro, pro-
fessor na Faculdade de «Medi-
cina do Fará, denunciou á Na-
çâo o sr barata como o prin-
cipill beneficiário e sócio do
jogo que, sob todas as moda-
lidades, campeia no referido
Estudo, pura agravar ainda
mais os sofrimentos e as mi-
serias duma população diana

dc melhor sorte. Pão incisivas
foram as suas declarações que
desafiou, dizendo-se possuidor
dc graves documentos compro-
van tes da sua afirmativa, qual-
quer desmentido a respeito, por
parte do interventor paraense,
que de fato não apareceu com
a sua detesa, como era de es-
pecar, tralando-se de «cusaçâo
forma) partida dc .vulto de
grande responsabilidade', como
c aquele cientista.

Informações fidedignas, que,
nos chegam ás mãos agora, con-
firmam as ligações do sr. Ma-
galhães liarala com o jogo no
Pará.

O JOGO DO BICHO
OFICIALIZADO

Reassumindo o governo de
•eu Estado, cm fevereiro de
11)13, depois de haver eucoh
Irado o "jogo do bicho" com-
pie tu mente radicado, o sr. Ba-
rala, num açodamento de pus
mar, deulro desse primeiro
niès de atividade, cm vez de
preocupar-se com os sedos
problemas que demandavam so-
lução, inclusive o da alimenta-
ção dò povo, entregue á vora-
gem da fome, fez instalar em
Belém, em todos os seus re-
cantos, o iiiesmo pernicioso "Jo-

go do bicho" oficializado, com
escritórios pomposos como, se
fossem verdadeiros Bancos, sâo
quando simples arapucas. A'
frente do negocio foram colo-
caüos dois lestas de ferro, ami-
gos Íntimos do sr. Barata, e
vindos especialmente de Per-
nambuco para isso.

Dois meses depois, em abril,
o sr. Magalhães- Barata, contra
expressa disposição federal, fez
instalar em Bolem o Casino
Marajó, com a roleta, * campis-
ta e outros jogoS de azar, que
já têm levado ao suicídio ül-
guns desavisados e infelizes
moradores de Bplein.

COMO SE INSTALOU O
CASINO MARAJÓ'

Como houvessem dificuldades
para a localização desse novo
antro de jogatina, o sr. Bara-
ta come:eu um dos seua ha-

Recebido Pelo Ministro
da Guerra o Presidente

do S. T. M.
O ministro da Guerra rece-

beu na tarde de ontem em
sua sala de trabalho o general
Silva Júnior, ministro presiden-
te do Supremo Tribunal MUI-
tar, que acaba de regressar do
Estado de São Paulo, por con-
clusão de suas férias regulamen
tares,

imposições do sr. Barata, por , Depois de breve e cordial pa
intermédio da sua policia. E a lfstra o presidente Silva Junloi

teve ocisao de participar ao
ministro Eurico Dutra que. en
eerranCo-se amanhã o perio-
do de férias forenses, aquela
alta Corte de Justiça retomará
suas atividades na próxima se-
gunda-feira. 2 de abril, ás !".!
horas, com solenidade especial,

SABONEIE

I
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AÇO INOXIDÁVEL
CHAPAS

Coronel Mag-dhilos Barata

bituais atos de arbítrio e des-
potii-mo.

O prédio*da "Assembléia Pa-
raense',' — principal grêmio em
que se. recreavam as familias
da elite de Belém — situado
4 praça da Republica, foi cubi-
çado para salvar asituação.
Quiseram, os interessados na
batota, arrenda-la a muque.
Reunidos cm assembléia geral
os sócios da mesma agremiação,
resolveram prestigiar a dire-
toria, que se opunha ao singu-
lar arrendamento. O sr. Maga-
lhães Barata não hesitou: Man-
dou intimar a comparecer á
policia o presidente da direto-
rla da "Asssmbléia Paraense",
medico ilustre e professor 'da
Faculdade de Medicina, que
assim sofreu um constrangi-
mento, largamente reprovado
pela opinif.o publica paraense,
com o objetivo de ameaça-lo e
conseguir a modificação do seu
ponto de vista' intransigente e
de seus companheiros de di-
retoria, que resolveram, todos,
demitir-se para » não ceder ás

Assembléia Paraense", afinal
de contas, com escândalo ge-
ral, foi transformada no Casi-
no Marajó, substituindo as be-
Ias noites de encanto social pe-
los conflitos, que constante-
mente passaram a registrar-
se.

. Ainda não estava satisfeito o
sr. Barata no seu programa de
expansão do jogo. Instalou no
principal ponto de Belém, que
é a referida praça da Republi-
ca. o Casino Uirapuru, destina-
do exclusivamente á explora,
ção do chamado jogo da vispo-
ra, que consome os minguado!;
cruzeiros da gente mais pobre,
que não pode freqüentar o ou-
tro antro de corrupção, que é o
Casino Marajó.

A' frente de todo esse nego-
cio imoral, que é o monopólio
do jogo no Pará. foi colocado,
como testa de ferro, um ex-mo-
desto funcionário dos Correios
e Telégrafos, de nome João
Ferreira BaHaaar, ,que hoje.
com ares d«- cnoitaUsta, a fron-
ta a opinião publica do Pará
viajando consta nf emente no
carro of*cial ds Interventoria c
ao lado do sr. Magalhães Ba-
rata.
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Octavio Babo Filho
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Rua Io de Março. 6 Tel 43-625'.

As comemorações do
90° aniversário de cria-
ção do Batalhão Vila-

grã Cabrita
O RatnlhA» Vilaj-râ Cabrita an

(ei-ipou pnr» itmanhi ns festividade
comemorativas de (eu 90" anivui
.cario dn íundaçíto, por sor domi um»
o din Ia de abri)»*. I.-.-.H unidudt*.
com um passadn dos mai"* honrosos
nn* mulos armudo-s du país, nflo po
dia deixar pas«ar riesnpprrcbido h
dnla. «Ini n seu aluai comandante
coronel Junrei Ti» vora, Ipt «írsi»
liUndiV um <'-*i''rndo piuíJçTnnw pn
r» as solenidade* dn «lli, paru a" .
Muniu formo convidado^ nfto no o I
ministro dn Uuerra, como todos os J
gefteratt, cpntandatjtès de corpos, di j
r-at ri ras »» fchufos de rVyartiçhçs *
estn be tM'imentor* doMa gunrniçao.

As cerimonias ífcrftb Inioln eom ?«
toi|ue df alvorada, seguida do haa
tcitnioiltn do l"ni ilhSn «Io brasil, lei
tura «Ia ordem dn dia P desfilt» dn
BulalhAo em continência a maia alta
autoridade presente".

Após o almoço terá lugar a par-
te esportiva, na qual tomirfiu parte
oficiais e praças. Haverá por ulti
mo; no s n 15 o de ti u o rn da mi i d n d tf
uma anirío. (lnn«ant,, para os nfr
cíats e auaa familia!*,. o meftrnt»
acntiterondo pnra os sargentos, no
respectivo Cassino,, L'niíorme; 5",
tipo A variante e.

AGRADECIMENTO
Ainda sob a terrível emoção do traiçoeiro golpe que

nos atingiu, cotn a destruição do nosso Deposito de Mer-
cadonas. * <\v Barão de Tefé, 2G/40 nesta Capital, cj
profuiidaineiitr sensibilizados e rcconhe.idus coin as Ine-
nuivocas provas de solidariedade manifestadas á noss.í
firma ou * cada utn dc nossos sócios cm particular, poi
imigos, banqueiros e comerciantes, nao sõ desia Capital
como do Interior e Exterior do Tais, pessoalmente, ou por
cartas,, cartões e telegramas, vimos por este melo; dada a
impossibilidade de fazê-lo dc outro modo, expressar a
nossa profunda e sincera gratidão a todos que se digna-
ram confortar-nos c oferecer-nos seus valiosos prestimos.

| Aprenda, Mesmo Dor-
mindo.. .

Do Serviço Vacional de Edu-
I cacRo Sanitária recebemos a
I 

-seguint-. notar
|, "Muitos indivíduos, por for»
j «-a do habito, só conr-eecem
1 formlr com as pernas e o oor-
! po. encolhidos. Mas. cm • tal•iòsÍçiío, ficam comprimidos o
j pulmão c o diafi-p-jma. dificul-•ando a *-'--iiir-'"Po. bem como

a circulação do .«-pngue nos
membros. São esses alcuns mo-
tivos por que varias pessoas
rcord-im. de manhã com a lm-
pressão de cansaço sentida an-
res r?e dormir.

Hábit'*e-sè -\ rlormlr com n
("orpo distendido. para qnr o
¦ «rsrani mo anrnvriti-» ohnv*"fi|«?n-
temente as horas de sono. "

DIAS GARCIA & CIA.
Rio de Janeiro, 28 de [Vtarço de 10-15.

(/UM.

NÃO COMPRE A CRÉDITO!
ADQUIRA PRECISAR m MELHORES SISTEMA

11\ pAGUE~NÓ$rfÓM0í>ÍJ0efÍ! ,

LEGALIZAÇÃO'
de cstraiifclro, Casamentos,

Certidões de Nascimento, Car-
tlfiçado militar, Carteiras de

Identidade e outros documentos
Trata Organização AMOACV

DE NIEMEYER.
Av. Mareclial Floriano 154-soh

e R. Vise. de Plrajá. 278-sob.
Fones : 43-2703 • 27-0517

Atende-se a donrcilio

DOS ESTADOS
Amazonas

0IPM

HOJE
*

GRANDE PROGRAMA ESPECIAL

de Sexta-Feira Santa

APRESENTANDO

Coro do Colégio Westminster

Grande Coro de Princeton
'" !;"'

e ainda o

. Grande Oratório de Bach

Sintonizem para

Radio Globo - » ?• •*« -1**30 horas

Radio Difusora da Tre feitura do D. Federal is 19,00 horas

Radio Nacional  « 2»«30 horas

VAO EXTKA1R BORRACHA
MANAUS (Do è«jri«Al)oúdeiit«j)

— Devora seguir por toil» a buinii
na vindoura, com dòstlnti a t-ejíiã--
do rio Puriis, oudo «e enlri-giirá a
extiacilo da boiiuiha, unia turma
de «'««m irabalhadtii',.».. .

Pará •»
ESTA' CHEIRANDO A ENCO.

MENDA...
HKI.ICM (Uo corrospondonto) —

Sogundo divulgam os jornais do
icoveruo, aa novas professoras nor-
malistaB, da üscoln Normal ^lo Pa
ri, qne cqlaráo grau no próximo
dia 7 de abril, resolveram tolegra-
far ao presidente Gelulio Vargas,
convidnndoo para presidir aquela
corimonia.

Ceará

tal, a anunciam! cojlclusSn do Co-
digo Eleitoral, para eavt próximos
dias.

Estado do Rio
AS "SIMPATIAS" DO OENERAL
DUTRA PELO POVO CAMBISTA

CA.Ml'08 (Uo corrospondetue) —
8«5 agora o ministro Gaspar Dutra
«e lembrou de visitar esta cidade,
drclarandu uue o fa/ mnvititi uuf
um desejo do permanecer em con-
tacto com o povu uampisU, uue
•empre lh„ moreceu simpatia.

Minas Gerais
DESTRUÍDO PELO TEMPORAL O

momento na»
com Kiunilt1

n uoilein

|rn do Cliili». sobre «
rional. ile clarou ser

• :itisf;u;âo qur. reçob
de quo o Brai-il vollnríi á Donin-
f\tí o ttu((»K ns clnlefipa ituscjnm que
«o concretize brovuniente d idenl
deuiocrutlcn em nosso |mt», cujos (i
lho» pitlto morrendo ua Europa om
defesa da Democracia.

Rio Grande do Sul
DESCONTENTAMENTO GERAL
EM TORNO DA CARNE VERDE

PORTO AI.KORE (Oo correspon
dente) .— Ar novas medidas ppRtas

m (iratira em tnrnn do raclonmuen
HOSPITAL S. JOÃO DE DEUS ' ,n *'" caíne verde, t<«m prnvocndo

BELO HORIZONTE (Uo còtraa. doscnntnntuinnntn no seio dn popu
pendente.) — Violentas teniptsta

BERA' VERDADE»
FORTALEZA (ü0 correspondeu-

te) — Segundo versões que cir»
culam nesta capital, o ditador
(jstulio Vargas protende colocar na
intorvuntoria o cearense Frota
Aguir, simples delegado de polida
que na capital da Republica se
celebrizou pela "energia" com que
desempeuha suas Junções. Se tal
acontecer, o povo do Ceará que
botg as "barbas de molho", pois
terá de enfrentar um decidido "ca-
bo eleitoral" da camarilha getu-
liana.

Rio Grande do Norte
AS CHUVAS CHEGARAM

NATAL (Do correspondeute) —
DepoiB de um longo período de ca»
íor intenso cm todo o Estudo, cho»
veu ontem torrenclalmente. nlo ai
nesta capital como em todos oa mu-
mcipios.

A populacfio sertaneja volta ago-
ra à animar-se na esperança de um
inverno melhor que os anteriores uo

setor da produçSo agricola, tto
severamente castigado nestes doia
últimos meses.

Paraíba do Norte
TOMOU POSSB DO CARGO

JOÃO PESSOA (Do correspon»
dente) — Epipossou-se no csrgo
de diretor geral do Departamento
de Saude Publica, o sr. -Severino
Alves Aires, que deixou recente
mente a chefia do Departamento da
Imprensa Oficial ,

O ato do interventor esconde ob-
jetlvou poliHcos. pois „ sr. Severl-
no 6 um doa mais ardorosos parti
«ianos do in «ndnni-tun goveruamen
tal.

Pernambuco
RECIFE (Do correspondente,) —

Vem despertando craudtt interesse
no «eio da poputaçK» deita capi-

des tem desabado nos últimos dias
sobro a região cer|tra! mmeir».
provocando inuudacôea em vario»
muuicipos, cspeciaijnentu em Santa
Lusla. onde foi destruído pela cor-
renteza o hospital SSo Jnun ao
Deus. Os prejuízos sto considera-
veis, nUo sabendo, até o-momento
em que telégrafo, »H existem vitl-
mas. O fato despertou constrangi-
monto coral.

São Paulo

laçflo, nfifadatneTiiR nntro ns nçou
cueivos os quais vim criticando a
CAKRGS.

Hm proprietário de acnuetto, 'em
nota divnlcnda nn Imprensa desta
capital, dfclaroii qut» mn faca da«
reteridns medidas oficiais eslav:«
resolvido a cerrar as portas do seu
cítaholpoimento. Sahe-se que on

tros nroucucirns tomnrüo identic-"
rftsolú-ellòj
5ARA OUSTE*R A VINDA DA

FTI.HA t«e PRESTES
RIO GRANDE (Oo correspondeu

te) — A' exemplo «In que acon teceu
em outros pontos dn pais. um um
pn de pessoa* anti fas^sta* promo
veu um movimento, afim de reco

Biografia do Barão do
Rio Branco

CARDILO FILHO
A D V O O A t O

AV. ERASMO P-"»-tAGA, 72
6" ANDAR

ESP CA ST Kl.O
A«rflos, consultas e parecorc-

sobre Direito Clvl! s Comei
ciai Ajustamento «le estatnto
de sociedade.» anônimas cin ge
rui. «Is novas leis ospcclalme"
te empresas de sorutos ba>ica
rias ou con-.-Rsstonarlas de ser
viços públicos.

Herriut Está Vivo
I.VON. '2!> (V. T.) — Eduardo

ll,.rrint está ^o.jando de hna saiiil»
è vivpnijn na Aleniunba nn Indo d»
mu» esposa, rt'\ ciou hojo o pref a].;
to desta cidade lír, justln (íoriart,

... i ao ter umn noticia fornecida pelaExteriores, rccfbeit. optem, no. 0nii vcm-iim AUmR.
Itamaratí, o escritor Alvttro i

Vol
embaixador Pedro Leão

,o, ministro das Relações

Lins. que comiuiicou a »-. excia.
ter entregue ao impressor os
origiiais da obra em dois vc-
lumes, de sua autoria, intitula-
cta "Rio Bj-anco" 1845-1912'-'.
que será editada sob' Os atispl-
ci_os do Ministério . das Rela
ções Exteriores, em coinemoi-a-
ção ao cenlenario do naselmen-
to do emiirante brasileiro.

Ntsia ocasião, o sr. Álvaro
Lins agradeceu ao chanceler
não só o estimulo como os ele
mentos que lhe foram propor-cionados pelo Itamaratí para a
elaboração do seu trabalho.

Dr. Newton Motta
Médico

GINECOLOGIA - OPERA
ÇOES - PARTOS

Consultório ; _ AV RIO
BRANCO 10.S s/502

- TEL 42-.«Oi
(Ed Marti n-li)

2as., 4as.. Bas. — 9 ás 12
¦«•«it^MMMMHHHlriHi

E A OREVE CONTINUA
B. PAULO (Do correspondente*!

— Uèntinua o impasse eiitm osifre-
vistas da Companhia Paulista , i » ! lher rerta importância em dinhei
direçlio dessa empresa, que doei»» J ro, para colaborar na vinda da fi

rou i)ue só discutira o assunto df | lliinlia de titil» Tarlns Prestes
pois qne oa operarloa voltarrm ao ; para o Brasil, consetruindo levantar
trabalho.

Os grevistas, por sua vea, mos-
tram-se dispostos a n&o atender aos
patrões, em virtude ¦ de'não coilfia
rem nom no Sindicato nem naa a*â-
torldades trabalhistas, acrescenian-
do que suas reivindicações deverão
•er satisfeitas, sem o que nio vol»
tarao á atividade'.
DIRIOE-SE A MULHEE PAÜLIB

TA A' MAF IE EDUARDO
GOMES

8. PAULO f(i|« 1-orrespo'iidonte)
Foi enviado pela mulher paultt-

u uma mensagem 4 genitora do bri»
(adelro Eduardo Gomes assim ra-
diglda;

"Ko momento em qu* 0 briga
deiro Eduardo Gomes é aclamado
peio povo brasileiro o paladino da
campanha de sus redenção cívica
e política—a mulher paulista saúda
vtirç-pr.i*) manift»s(ntM'o Iht* m:;i m»U
alta estima e pedindo a Deus que
cin.rn u<? odiKapt» s«u eioriokü fi-
lho "

rESEJO DE TODOS OS CHI
, LENOS

S. PAULO (Do correspondenteI
A delegavão de engenheiros chi

tenoa que se encontra nesta capital
falando, por Intermédio do sr, L-ui»
Oyariun, catedralte0 de Kiln-tnf.
dsk Escolas Superiores de Santia

a nuantta de Or$ 3..001.50.

REGINA
A RAINHA DAS AGI)AS

DE COLÔNIA!
A venda «»m todo o Brasil

A OUERRA NA IUGOSLÁVIA

As Tropas dp Tito
Ocuparam Bihac

LO.VDREâ, 29 (ü. P.) — O
comunicado ittffO&lavo de hoje aicin-
c!ou a cn iq.i!st:' de- Rihac oelss
(roíiss do marechal Tito. Biliac

e»«ta a 60 milhas ae ocidente d»-
Gan.ialuks1 e fica nas proximidade»
ds fronteira croata.

A no's também di» que 1.10"
nazistas forrtm m-..'loj durante trê^
dias de luta que. terminou com a
• nnquista de Bihac. Outros 750 ua
•titãs foram aprisionados. Os que

tintaram "resistir foram eliminados.

PRAIA DE BOTAFOGO
APARTAMENTOS

PARA EKTRECA EM MARÇO
Confortáveis
Acabamentos de l" qualidade2 amplas salas

• 3 dormitórios
Armários embutidos

Gal-agem pertencente ao contlom<Dio
70 % de financiamento a longo prjzo

VENDEMOS
os últimos apartamentos disponíveis,a partii de

Cr$ 245 00U,Ü0
INFORMAÇÕES SEM COMPROMISSO

Na Seção de Vendas — 2o andar.

Banco Hipotecário Lur
Brasileiro S. A.

Rua do Ouvidor n dü
Telefone: 23» 182?-

% % i 5 > -Jk-.* !|S<||I A, ft;» 
^-t, 
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6 Diário Carioca (30 - 3 - 45)

* CINEMAS *
¦SENHOR RECRUTAI»

Din momento sublimo da grandiosa
realizaqiio da Motro "A' Meia Luz"
onde aparecom oom suas int«írpre-
tações magistrais, Charles Boyer e

Ingrid Bergmau

Quando "A' Meia Luz" o
permitir, o cartaz de apresenta-
ção do Metro-Passeio será "Se-
nhor Recruta!" (S:e Here, Pri-
vate Hargrovel, pitoresca e
deliciosa comedia sobre os con-
vocados, com o esplendido
Robert Walker no principal
papel. Donna Reed, Kennan
Wynn Robert e Benchley têm
os outros papeis.

OS PRESENTES SUCES-
SOS DO CINES METRO

Completos sucessos, os atuais
cartazes dos cines Metro. "A'
Meia Luz", com Charles
Boyer, Ingrid Bergman, Joseph
Cotten, Dame May Whitty e
Angela Lansbury, £ o cartaz
do Metro-Passeio, agora rea-
lizando a sua segunda semana,
após quebrar todos os "re-
cords" daquele cinema.

Nos Metros Tijuca e Copa-
cabana está "A Ponte de Wa-
terloo", o belíssimo romance
tão gloriosamente vivido por
Vivien Lelgh e Robert Tay-
lor.

dlos da historia norte-america-
na e que dá ensejo a que se-
Jam apresentados na tela ai-
gumas cenas dè rara emoção e
interesse.

"A VÉSPERA DB 8. MAR-
COS" PROVA QUE GRAN-

DES PEÇAS DAO TAM-
BEM GRANDES FILMES"A V«3spera de S&o Marcos",

que o Palácio exibirá segunda-
feira, vem provar que tambem
as grandes pecas transformam-
se cm grandes filmes.

Levada á tela pela 20th Cen-
tury-Fox, "A Véspera de Sáo
Marcos" é a versáo cinemato-
grafica da famosa peça do mes-
mo nome de Maxwell Anderson,
que emocionou a Broadway,
por muitos meses, num sucesso
positivamente espetacular. Seu
autor repetiu a façanha de mui-
tos anos atrás, quando em-
polfíou o mundo com sua famo-
sa "What Price Clory", que a
mesma Fox transportou para o
cinema com o nome de "San-
gue por Gloria", um filme, que
ninjíUiem esqueceu."A Véspera de São Marcos",
tem ainda os grandes nomes de
Michael 0'Shea e Vincent Pri-
ce, encabeçando um soberbo
elenco onde estão Ruth Nelson,
Ray Collins, Stanley Pratrer,
Hrnry Mcr--nn. Robert Bailey
e Dickie Moore.

* SOCIAIS * FEIRA DE VA IDA DES *
JACINTO DE TORMES

Parece engraçado como numa cidade de casinos, grandeshotéis o turismo intenso ainda haja não só falta de certos
SM2&?' ^u0, tambem ausencla de uma higiene perfeita
™!^barros onde ha falfca de ae*"*- restaurantes
«ni I J?£ egados lavam ?¦ prat0s de qualquer maneira e, oque e pior, pessoas que, ainda não compreenderam a necessi-
wmJW6 e ••?Pr<-?clndivel de uma boa educação neJsesentido. Já que, estou falando de coisas pouco agradáveis, vouaté aos cinemas e teatros mais elegantes, aonde vivem comtodo o conforto ar refrigerado, chão atapetado e poltronasestofadas, famílias inteiras de pulgas sem um pingo de boaeoucaçao.

Deveriam existir banhos pubUcos como .ha em outro» nal-ses tropicais aonde sem precisar perder muito tempo, pode-seperfeitamente renovar energias perdidas nestes dias quentesde verão. Mas falta tanta coisa que é melhor falar em tudoque já temos, nos chuveiros de água quente, nas banheiras demármore nas ruas calçadas e nas praias lindas como queMas nao é só o Rto que tem e deixa de ter tanta coisa. Fe-tropolls por exemplo tem de tudo, desde Quitandinha até fu-rações e deixa de ter tudo desde ônibus para os dias secosaté gondolas para as enchentes. E' um absurdo essa ausênciade gondolas venezianas em Petropolis. De qualquer maneiradevemos confiar no futuro, ter confiança e esperar que asgrandes realizações que os empreendimentos fantásticos essesque erguem hotéis, tragam tombem as pequenas coisas.' águapara as casas, higiene em toda a parte, ausência de insetosmcomodos e a presença absoluta de gondolas venezianas em

¦*****»****-***- i

* DISSERAM... *

BREVEMENTE, NO ODEON,"JORNADAS HERÓICAS",
O GRANDE FILME DE

GARY COOPER
Gary Cooper, Jean Arthur

e James Ellison formam o trio
central de "Jornadas Herói-
cas", a empolgante super-pro-
duçâo Paramount, dirigida por
Cecil B. De Mille, que o ei-
nema pdeon apresentará ama-
nhã aos seus freqüentadores.

O filme tem como tema um
dos mais emocionantes episo-

O GOAL DA VITORIA"Atlantida". nome que porsi só é uma garantia, nos apre-
sentará muito breve, nos cine-
mas da Empresa Luiz Severla-
no Ribeiro, mais um filme de
grande sucesso, "O goal da vi-
toria", um short na tristeza.
Se os racionamentos de todas
as espécies o estão deixando"off-side», vá ver "O goal da
vitoria", onde nâo ha racio-
namento de alegria. B se hou-
ver fila para entrar no cine-
ma, não se aborreça porque lá
dentro não haverá fila paraas gargalhadas que vocô dará
co m"0 goal da vitoria", comeste "'team" de campeões: —
Grande Otelo, Restier Júnior.
ítala Ferreira. Catalano. Ribei-
ro Martins e Clía Marques. Ese você é do "amor", o "Goal
da Vitoria", tem tambem suas
cenas amorosas.

0 Novo Premier da
Tr.íriecoslovaquia

MOSCOU 29 (A. P.) _ infor.i-na-se, de boa fonte, nue o emhalxador tchnen na Uni«n Soviética,
«sdenok Fit-rlinjrer. será n novo• premior". Jan Sramt-k, geri umdos seus principais colaboradores nonovo gabinete.

Que... Bing Crosby irradiou um programa para a Ale-manha onde ele é conhecido como "Des Bingle". ADesar denão entender alemão, ele decorou um pequeno discurso, em
que dizia desejar a paz e a liberdade da Alem**nha muitobreve. Então ele cantou "Going My Way" e "White Chris-mas" em alemão e finalmente "A ultima vez que vi Paris"num francês de sotaque engraçado.

Que... a senhora Luz de Morgan Snell é grande enten-dedora de cinematografia. Seus filmes em colorido de CaboFrio. Ouro Preto e Sabará sfio famosos.
Que... o novo embaixador francês no Brasil, generalciVAstier Já ganhou a simpatia dos cariocas. pe'o seu Interessededicado aos nossos feridos de guerra, nossa vida diária enossas atividades em todos os setores.
Que... o sr. João Paulo Rio Branco tem uma grandevocação para o teatro.
Que... Palitos, o cômico recém chegado, está fazendo

grande sucesso graças ás suas Imitações. "A coisa mais diver-tida, explica ele, é caçoar dos outros".
Que... uma senhora teve de descer de Petropolis porquea ventania quebrou seu telefone.

* TEA TRO *
___ i
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Hoje, 30 — As horas da ma-
nhã são boas para começar
viagem e discussões.

ACONTECERA' HOJE E
AMANHÃ AO LEITOR

Segium-se às possibilidades
feliz's ou não de hoje e amanhã
com horas e números promis-
sores para os leitores nascidos
em quaisquer dia e mês dos
periodos abaixo;

PAftA OS NASCID O.S
ENTRE 22 DE DEZEMBRO

E 20 DE JANEIRO:
Mente suspeitosa, ceticismo

e tibieza. 5, 6 e 7; 14, 15 e 16:
(horas e números).

Negócios pouco-práticos e
disposição belicosa. 3, 4 e 8; 12,
13 e 17; (heras e números).

ENTRE 21 DE JANEIRO E
18 DE FEVEREIRO

Favorabilidades, 'ambição e
realizações benéficas. 1, 2 e 9;
10. 20 e 27. horas e nume-
rou i.

Manhã agradável, a tarde
será francamente contraria. 10,
11 c 12; 28, 29 e 30. (horas e
numerou.

ENTRE 19 DE FEVEREI-
RO E 20 DE MARCO

Complicações domesticas, Ir-
ritacões e negócios sucedidos.
13. 14 e 15; 31, 41 e 15 (horas
e números).

O dia não é próprio para
iniciar viagem e nem para es-
p^faculações. 16. 17 e 18: 61, 71
e 81. (horas e números).

ENTRE 21 DE MARCO E
20 DE ABÍjJIL

Não convém Iniciar viagem
longa e nem encetar negocio*
arriscados. 19, 20 e 21; 45. 47 e
57. (horas e numeros). '

Versatilidade, hesitação.
Insucessos nos empreendimen-
tos. 22. 23 e 24: 31. 32 e 42.
(horas e números).

ENTRE 21 DE ABRIL E
20 DE MATO

Caráter violento, reveses du-
ranie o dia, a noite será ame-
na. 18 19 e 20: 81. 91 e 93.
(horas e números).

Obstáculos ás empresas, pe-

Ia manha, a tarde será mais
agradável. 14. 16 e 17: 41. 61 e
71. (horas e numeros).

ENTRE 21 DE MAIO E 21
DE JUNHO

Tarde propicia com encontros
felizes. 13. 15 e 18: 22, 24 m
27. (horas e numeros).

Resoluções benéficas com
apoio de amigos poderosos. 9,
10 e 11: 36. 37 e 47. (lioras e
numeros).

ENTRE 22 DE JUNHO E 22
DE JULHO

Aspectos desfavoráveis, noti-
cias contrarias e precariedade
financeira. 7. 12 e 14: 34, 48 e
50 (horas e numeros).

Manha promissora, a tarde
será de maus angurios. 5, 6, e
9. 41, 42 e 45. (horas e nume-
ros).

ENTRE 23 DE JULHO E 23
DE AGOSTO

Bom dia, negócios para o fu-
turo devem ser encetados hoje.
16, 17 e 18; 61, 71 e 81. (ho-
ras e numeros).

Discussões domesticas pe-Ia manhã, a tarde será de me-
lhores augurios. 13. 14. e 15; 31,
41 e 60. (horas e numeros).

ENTRE 24 DE AGOSTO E "
22 DE SETEMBRO

Tarde afortunada. Sorte noa
amores e apoio de amlrjos tn-
fluentes. 16. 18 e 20; 61, 81 83.
(horas e números).

Propensão á discussão ou
violência e saude abalada. 15,
17 e 19; 51, 80 e 82. (horas e
numeros).

ENTRE 23 DE SETEMBRO
E 22 DE OÜTTTBRO

Crise nervosa. Indisposição
com parente*- « amigos; 3. 5 e
7: 30, 50 e 70. (horas e nu-
meros).

Sucessos amorosos e dls-
posição aventureira. 2, 4 e 6;
20, 4 Oe 60. (horas e nume-
ros).

ENTRE 23 DE OUTUBRO
E 22 DE NOVEMBRO

Espirito util. laborioso e <Je-
slauliibrio orgânico. 1, 9 e 10;
10. 18 e 19. (horas e nume-
ros>.

Excentricidade e perigo de
ferimento. 2. 13 e 14; 20, 22 e
23. (horas e numeros).

ENTRR 23 DE NOVEMBRO
E 21 DE DEZImVTBRO

Acontecimentos violentos e
inrl!<*nri.«-|cSo orgânica. 10, 16 e
23: 37. 43 e 59. (horas e nu-
meros). '

Probabilidades de neeo-
cios vpntumsos e noticias agra-
daveis. 11, 15 e 18; 56. 69 e 72.
(horas e numeres).

"DEUS", DE RENATO VIA-
NA. NO GLORIA

Está sendo apresentada no
Teatro Gloria a nova edição de"Deus", grande peça de Remito
Viana, lançada pela primeira
vez no nosso Municipal, em
1936.

E' um trabalho que dispensa
cpmentarios porque já foi filo-
glado pela critica e pelo publi-
co, que o consagrou como a
obra máxima do notável dra-
maturgo brasileiro.

No seu desempenho, veremos
Belmlra de Almeida, uma de
nossas maiores artistas. da co-
média; Clrene Tostes, uma in-
tellgencia, um temperamento,
uma vocação que triunfou e se
proletou. Valter Sequeira, jo-
vem e culto artista de nossos
palcos: Rui Viana, filho de Re-
nato Viana e uma das mms
aplaudidas figuras de galfi de
nossos palcos. «Matilde Costa, a
consagrada "central" patrícia—e muitos outros.""Deus" será apresentado em
sessões, ás 19,45 e 22 horas.

A MENTTRA TEATRAL
Ha onze anos que o teatro

não sofre nenhum imposto.
VOCÊ SABIA

que | a atriz Áurea Rios é
alagoana?

COISAS QUE INCOMODAM
O amigo n. 1 do Teatro

Nacional.

O FILME DR HOJE
PLAZA — "Apenas um co-

ração solitário" — Miranda
Reis.

O CARTAZ DO DIA
SKRRADOR - 'Moaninhf.

Buscapé", comédia, ás 20 e
22 horas, cem Eva.

GLORIA - "Deus", drama,
ás 15, 20 e 22 horas, com
Belmira d'Almeida.

RIVAL - " a mulher do r<M*
Adolfo", comédia, ás 20 e 22
horas, com CazarrA-Itala-Pal
meirim.

JOÍO CAETANO - "De wr-
nas p'ró ar", revista ás 20
22 horas, com Jararaca-Rati-
nho-A Ida.

RECREIO _ "Mártir do Cal-
vario", drama, ás 15, 20 e 22
horas, com Iracema de Alen-
car.

CARLOS GOMES — "Deu? e
a Nntureza". drama, ás 15, 20 e
22 horas, com Vicente Ceies-
tino.

O COMENTÁRIO DA
NOITE

Nesta fotografia apresentamos
ANIVERSÁRIOS

a sra. Miguel de Faria e seu fUho Miguel. (Foto Sombra).

Porque a Samaritana dos
Santos não vai mais para S.
Paulo? — indagava, ontem, o
Armando Rosas, do empresário
Luiz Iglesias. E o autor de"Jnaninha Buscapé", respon--deu:

Diz ela que entre Rio e
São Paulo, ela preferiu o arHndo daqui.

MENU DO DIA
 Por Saint Ange __

Fazem anos hoje;
SENHGRES: — prof. Castro

Rabelo; dr. Roberto Gonçal-
ves Lima; José Morais de Car-
valho; coronel Silvestre Gois
Monteiro e Eurico Ache.

MENINO: — Nei. filho do
sr. Valter Carvalho e da
sra. Nina Carvalho.

SENHORAS: - Eloisa Pel-,
xelra Duarte: Cotuuelo Muller:
Lúcia Benedttti. Noemla Arru-
zo Dantas e Helena.

SENHORINHAS: - Beatriz
de -Brito Leitáo e Cilia de
Queiroz Vieira.

— Sr. Acillno Nunes Lunet.
i— Faz anos ho.e o sr. Alfre-

do de Morais Guimarães, fun-
cionario da E. F. Ce auxiliar
da Sala de Imprensa da Guer-ra.

Farão anos amanhã:
SENHORES: — General Ar-tur Silvio Portela; coronel Al-cldes Etcbegoyen; desembar-

gador Saboia Lima; dr. Harol-do Franco Eires e Ivo Bar-roso.
SENHORAS: - Balbina Tra-vasses de Faria: Clella Buar-

que e Hilda Campos.
SENHORINHA: — Tereza deAlmeida.

— Completa anos amanhã, a
senhorinha Zelia Rocha Lima.
filha do dr. Francisco Rocha
Lima.
CASAMENTOS •

Realiza-se, amanhã, o enla-
ce matrimonial do sr. Antônio
Soares, antigo auxiliar da im-
pnnsa carioca, com a senho-
rinha Adnoria Neves Cabral,
filha do sr. Antônio Neves
Cabral e de sua esposa, d. Ma-
ria Neves Cabral. ¦

O ato civil será realizado ás14 horas, no cartório de* Cn-xias e o religioso ás 15, na ma-triz lecal.
— Realiza-se amanhã o casa-

mento do dr. José de Aguiar
Dias, Juiz da Justiça do Distri-to Federal e redator-secr:tario
da "Revista Forense", com asenhorinha Hilda Soares Ber-ford, filha do sr. Alberto Bit-tencourt Berford, e d. CarmenSoares Berford.

O ato civil terá lugar ás 15horas na residência da noiva,á rua Santos Melo. 67. S. Frnn-cisco Xavier, servindo de tes-temunhas 0 dr. Leopoldo Ce-sar de Miranda Lima e senho-ra e o religioso ás 17 horas,na igreja de São Francisco Xa-vier e será paraniníado pelo

dr. J. Guimarães Menegale
senhora.
FESTAS

Realizam-se amanhã:
No Tijuca Tênis Clube, baila

de Aleluia das 23 ás 4 horas.No High-Llfe Club, promo-vido pelo Clube Municipal, bai-
le da Aleluia. Domingo: "ma-
tinée" infantil. Traje comple-
to.

No Clube de Regatas Gua-nabara, baile á fantasia do Clu-be dos Contadores, Inicio ác 22horas.
CLUBE DE MINAS GERAIS— Grande baile de Aleluia, das23 ás 3 horas da manhã. 4Avenida Rio Branco, 133, 3o an-dar.

CONFERÊNCIAS

Realizam-se hoje;
Na Igreja Batista,' em Madu-reira, ás 19,30 horas, sobreum tema evangélico, pelo prof.Carlos Vieira.

No Grêmio Espirita Na.zareno. o sr. Moreira Gui-marães, ás 20 horas, sobre etema evangélico.
No C. E. "Antônio Fran-ctóco Alves", rua .losé Fellx.1«. sr. Manuel Batista deOliveira, ás 20 horas.

CARTAZ DO DIA

HOJE:
ALMOÇO AJÁNTARADÒ

Caldo americano.
w * *

Belgnets de camarão.
i-.#->.•*"''#'¦'¦'

Peixe com creme e legu-
mes.

•"*«"•*•'**«
Espinafre á florentina.

}f, «j. •£
Raviclis de ameixa.

¦*-*. -fc *-*,

Pudim de pão com edeo.
#¦-*'*#

BEIGNETS DE CAMARÃO:
— Tome 1 quilo de camarões,
descasque e leve ao fogo num
refogado feito com 1 colher de
gordura. 1 cebola picada, cheiro,
200 gramas de tomates e sal.
Retire os camarões e reserve.
Junte 1 e mela chicara de água
ao molho, ferva, peneire e en-
grosse com meia colher de fa-
rinha tostada em uma de man-'
teiga. Bata 6 ovos, as claras em
neve e vá juntando farinha até
ficar como um creme. Junte 1
colher de chá de Royal. os ca-
marfies e vá fritando ás colhe-
radas, todas iguais. Arrume
num prato & sirva á parte o
molho e arroz solto. Se gos-
tar picante junte o molho de 3
pimentas. 1 colher de chá de
curíe ou 1 pitada de paprika.*Jt i* ie

PEEKE COM CREME E LE-
GUMES — Faz-se geralmente
com espinafres e agrião Pre-
para-se um bom refogado. cozi-
nhando nele o peixe que se
tiver, temperado com caldo de
limão, sal com alho e cheiro
verde sem acrescentar água.
Para isto basta tampar a pa-

nela assim que colocar o peixeno refogado.
Cozido o peixe, tlraiín-se as

peles é espinhas, parte-se em
pedaços pequenos, e tornam-se
a misturar ao molho em que
foi cozido. Cozinha-se uma boa
porção de agrião em água lem-
perada com sal. Faz-se um cre-

,me com leite, ovos, manteiga, e
queijo ralado. Escorre-se o
agrião, bate-se e mistura-se a
um pouco de creme. Com esta
mistura forra-se um prato que
possa ir ao forno. Põe-se p<*¥cima o peixe,, e, por ultimo, o
creme para cobri-lo. Polvilha-
w com queijo e leva-se ao for-
no p—a corar. Serve-se quen-te.

tf- •*•>
A M A N H *:

ALMOÇO:
Beringelas á borgonh«*»*a.

f* ? mBifes enrolados,
T* *A

Arroe de foro»
* *Pasteis de 8anta Clara.

Goiaz
OS ENGENHEIROS! VHO TBE O

SEU OLUBB
OOIANIA (Dn rorrftipondentí)—

C.-t-v<-<.n«*<--« peloi engenheiro*. Ge
raldn Rndriguea do» Santoi • Joro-
nltnn Cnlmhre Baeno, reuniram-se
no (Irnndo Hotel, nesta capital, o»
prnfluinna!» da engenharia. artri-
men«nra e licenciados para cuida
rem do« bitareiüea da classe, coro
a fund*.<;go de nm t"!luh» de En•renharia qu, aer! filiado ao con-
cenere do Rio de Janeiro. Foram
tomada» dive-Mas medidas para eate
fim o nomeadas as comissões in-
«rumhidas de elaboração doa res-
psctlvos «Etatutoe.

PALACFo - -A oançío de Ber-
Jone "V^ F"me) ««-•» j9""''"Jonea. Horário: 1.00  3 d«i _6.S0 e 9.45 horas.

VITORIA - "Alm. Oiean.»
T.T-,mVeJ-1?.1' com **---ri» Monte-s .John Hall Horário: 2 — 4 _ a8 a 10 horas,

I„Í,..ET/m> PASSB,° - "A1 Meia
¦ .<••••"•<•> com Charlei Boyei• ingrid Bergmin. Horário: 1140—1.45 _ 3.50 — 6 — 8 e 10 hor&jt
PLAZA — "Apenas nm Cor»

vio olitario» (R. K. O.) comUary Grant. Horário: 2 _ 4 _ a8 e 10 horaa.
IMPÉRIO - ««Santa» (on Des-tino de uma Pecadora) (Distribui

«So United).
O. ..ON _ "A «Severa- (Fllme PortuguSa), com Dina Teresa,

Horário: 3 — 4 — 6 — 8 • iohoraa.
REX — "Infâmia*- com MerleOberon" e Minam Hopkins. Hora-rio: 2 — 4 — 6-8. 10 horas.
PATHE* — «Alma Cigana"

(Universal) com Maria Montei eJohn Hall. Horário: 3 _ 4  a8 a 10 horas
CAPITÓLIO (Paaaatempo) —«Trinca sem miolo" (Comedia dos8 Patetas) "Numa visita a St.Louii" (Viagem colorida) — «Dei-

consertos com concertos" (Desenho)"Ainda que p.reça incrível"
(Curiosidades) — «N. erro decegonha" (Desenho) — Jornal, de

«Tuerr», ate. — A partir do meio-dia — Aos domingos programa, in*íanti. desde 9.30 hora*.
«11NEAC TRiANON: — «Deva.

taçàn de Tokio" - -paí nai s„,.
JM", final da «O Fantasma».-"Carta da Irlanda" — "Paraíso
dos Gatunos".

OINEAO O. K. - «Deva.tacao
de Tokio" _ "Como Prender sen
Marido" _ «Pai nas Salvai", «nalda "O Fantasmas". '

CENTRO
' 8. JOSÉ' — «Eram Cinco Ir

mioi". Horário: 113 dia — t —
4 — 6 — 8 • 10 horaí.

tojPRIMOB 
_ "A Vida d. Crli

POPULAR — «a Vidi d. Crli
to".

REPUBLICA — «O Rei dai
Reis" e "Canário Amarelo". •

COLONIAL — "Surgir» a Âu
rora" e «O Rei dos Reis*.

PARISIENSE — 'O Rei doi
Reis".

to
FLOIUANO - «Vida de Oris-

vi 
METRÓPOLE _ «Três Diai dc

VmcL 
~ "An-° Po-dldo».

MEM DE SA' _ "O Crim» a,.
Quarto AM1. 8 «AlegriaVlmoV0

DAPpp,Tb;A Vida de OrlitQ*
•o» » «Dois Caipiras Ladinos".

BAIRROS
METRO COPACABANA L «.

ES- ,•**¦'-j**"*; s*-*
•¦onn Hnll. Horário: 2  .1 «8 » io hora.. ~~ °

S>«- 
"tó 

Mo°n'ír;«Jonn, Hall. Hoi-nrio: 2  «8 e 10 horas. ~* **

John Hall. Horário: 2 -_ 4 _ a8 e 10 horas. ~"
ASTORIA «Modelo.» 

(OolumMa) com Ri,a Havwnrth. Horar™mVTWlí-fc-a
Taylor e Vivien Leigh. Horário: 24 — fi— 8ein faor..AMERICA - «Alma ,,Oig.n,'

Í?K» RSf,,) rJ-0m MRrí* Monto",John Hall. Horário: 3 _ - •
* « 10 horas. T '

RITZ - «Modelos» 
(Colum-Ma) tom R,ta Hayworth. Horarm:

Txri^.6. — 8 o 10 horas.
^AMERICANO 

- «Vida de Cri,

fpAvpV-r "A-J,da dB 0r,»-<-*-
d.irLA"SEMA ~ S°^ Du» *-.,

<tSf " «ã &g«.;John Hall. Horário': 2 _ .8 e 10 horas. *~ "

h-.t-!UN'IV„.~ 
"Modelos- 

(Columb.a) com Rita Hayworth Borart?
ZrX ~ .T, 8 ' 10 nor"-

hi.^ T- Moíolns" (Ooluiabia) com Rit. Hayworth Horário

de Mnreo Pofo" *' *">'"-'«'

^ÇEN-TENARIci 
_ -A Vid. de

ORUAP- 
'\7US de 0*1.-

t> 
GRAJAD _ «A Vida de Orts

taOUANABARA_'«ForIaaa9fu

CrPnr,ITEAMA _ .A Vida a<

cr8*0 
ORISTOVJO - A Vid. d.

TUUOA 
" "«Av-rda de °"»to'.

a "iw. » t Kalnh-- <ias Selva.»
t-p, *" "•"tmhradoa*.

vfi a t"i^'PA, Vida dB <"«««o-.
Cri»,o»A 

ISABEL ~ "A Vida d,

io,APOLO 
- «o Costa do Casto-

MARACANÃ — «A Vid. ..Cristo" Vxd* <*

Ro^"ÜXH,NEXSE - "O Rei dos«ois . Horário: 2 — u

t0.nATrnrBI 
"» «A Vida d. Cri.

to 
GUARANI - «a Vida d. Cri.-

Cristo0" 
HRANC° ~ "A Vid. *

BÜBURBrOg
(Central)

„„"* r 
"? «ei do, 3els» -Horário: 3 —4 — 6 — s « 1»horas. ° — 8 e IO

horas. 
3 - 4 - 6 - 8 . 10

PARA TODOS _ «Quarteto a.A»or« e «Dam, ,)or um9a"^i*
„ BEIJA FLOR _ -a v,d- .,

JZ'^-S\t^'Xim
MODELO _ «r,;.,. d j . _

„ MAIHTREIRA ^"«a 
R^°T2

Cristo*. * Vlds •»¦

SUBÚRBIOS

(Lenpoldinal

SANTA HELENA - «\. ».»,.
ROSÁRIO ¦ —.

Amor" 4a
"Qu-irtíto

OR,EN-TE _ , AVidt it Crfií

/

lo".

PENHA A Vid» d. Cri».

Cr8ANTA 
CECÍLIA - -A Vida de

É4; i«i;-»*,-c.'|t;-. .L



FALA MARGUERITE PETITJEAN, "CAPITA" DA FORÇA AÉREA FRANCESA

MULHERES PARAQUEDISTAS
TRÊS MESES DE TREINO
PARA ALGUNS SEGUNDOS DE PULO

"350 metros de altura.
As bolsas de armamento Já

foram lançadas. Agora é ml-
nha vez, o piloto do "Lanças-
ter" dá o sinal: —

"Go on, two, three, four".
Estou sentada á beira do bu-

raco. trajada com um vestldi-
nho simples, sob o meu equi-
pumento, de pernas pendentes
nn noite e no frio. Pular éum
verdadeiro alivio e é com ale-
gria que mergulho através os
flocos de neve gritando: —

"Marechal, aqui estamos' I
Meus companheiros — dois

homens — devem seguir-me de
perto. % tres quartos de segun-
do de modo a chegar ao solo
mais ou menos no mesmo lu-
gni que eu.

O golo? Sei. apenas que 6
multo perto de Valence e que
o chefe dos paraquedistas deve
estar lá para me receber. Deve
ter ouvido a mensagem da
BBC. Dois aparelhos sao es-
perados. Estamos no primeiro.

A chegada é brusca. Ha no
terreno uma mistura, desagra-
davel de lama t neve.

Ninguém.
Nâo ouso gritar. Corro o ris-

co de' acender minha lâmpada
pov melo segundo. Responde-
mfi uma luz bem perto: uma
sombra de capacete avança no
meu rumo. Será que este dia
será o ultimo dia de liberda-
de — meu ultimo dia de vida?
Será um alemáo? Ou um ou-
tro terrorista, como eu?

Heróica Aventura de
Seis Francesas, Lança-
das de Paraquedas Du-

rante a Ocupação
YVONNE D'ALMERAS,

(Do S. F. I. Especial para o
DIÁRIO CARIOCA)

— A senhora é mesmo X...?
Afinal, ás cinco horas da

manha, todos nós nos reuni-
mos üm dos nossos tinha que-
brado a perna.

O "maquis" nos acolhe. Co-
meça a verdadeira missão".

• • •
Esse episódio nos foi conta-

do por Marguerite Petltjean,
"capita" da Força Aérea Fran-
cesa, a primeira dentre as
quinze .moças que. de regresso
á Inglaterra, nos contam a sua
historia.

Quanto â missão desempe-
nhada, Jeannette Boheg, te-
nente, segunda mulher lançada
de paraquedas nos oéus da
Franca, irá fazer o seu relato.

SOB UMA BOA ESTRELA
Pulei em Alençon com as

bolsas de armamentos e os pa-
cotes especiais. Galileu, o co-
mandante da operação de pa-
raquecüsmo. ficou bem espanta-
do ao me ver cair do céu. Es-
perava receber armas, dinheiro,
correspondência e viu chegar
uma mulherzlnha de salto bai-

- ¦¦¦tb ¦ii^ r oiiíutõ^t Jcll
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Acabamos de receber dos Esta-
dos Unidos, Garrafas térmicas
DE ALUMÍNIO e maletas
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xo (como as botas de paraque-
distas eram de tamanho 44 e
eu calço sapato 35. se as tives-
se posto, elas teriam chegado
á terra muito antes de mim,
no caso de as ter calçado).

Depois? Depois dinamitei uma
linha ferrqviarla. provida com
uma corda detonadora. mas
tive de fabricar o detonador.
Confisquei e decifrei mensa-
gens e Instrui homens na mi-
nha terra — o Morbihan. De-
pois dirigi lançamentos de pa-
raquedas no Flnistère. Era
uma pesada responsabilidade.

Iluminava-se o terreno oom
tres tochas distantes cincoenta
metros unia da outra. Pelo
Morse. davam-se indicações so-
bre a direção do vento, e a
iisponibilidade do terreno. Era
preciso, em alguns minutos,
fazer desaparecer os paraque-
das as bolsas e o material.
Ale:umas ve**es. a BBC anun-
ciava 18 bolsas de 150 quilos
cada uma. Era preciso, então
indicar a cada um sua carga
aproximada.

Depois da libertação de
Quimper. voltei para Londres
afim de orestar contas de mi-
nh<* missão.

Casar-me-el dentro de alguns
dias com um oaraouedista fu-
Rido das prisões da Gestapo
E o que é que ambos deseia-
mos? Anenas voltar ao serviço
ativo. Por af o senhor vê quemlnh'- e**t.rel« era boa.
TWKS MF.SKS DE TREINO
PARA AT.r.TTVR Sv-GUNDOS

DE PULO"Em Londres o treino era
rigoroso e o que os paraque-
custos não disseram é a resis.
tencia e coragem que lhes foi '
preciso nara sobrenujar todas
as dificuldades e desanimos.

Era nreciso aprender — em
uma semnna -—.a pular de dl-
v^sns nlturas — a chegar de
pés Juntos, a manter o eaulll-
br'o quando suspenso e cair de
todos os modos. Denols, era o
primpiro suite a 150 metros;
rioDois a 200 e 300 metros, de
dia e de noite. Primeiro sobre
a terra e denois sobre a água.
Somf-nt0 o ulHmo nulo em ter-
ras de Franca, conferia o bre-
vet de parnouedlsta Mas a ins-
tnicão de terrorir-tr- era muito
mais lontra e mais comnlDxa
do aue o treino de oaranuedls-
mo. Eram necessários dois a
tres meses para aorpnder a sa-
botagem e o radio. Não — mas
era preciso saber marümilnr
os engenhos, saber colocá-los.
mas. tambem quando necessa-
rio. fabricá-los. Era preciso
ouvir e emitir em código, em
Morse... Conhecer todos os
uniformes alemães, "tlckets"
franceses de alimentação e uma
multidão de coisas que nare-
cem a principio multo simules.
Os exercidos de tiro (pois os
paraquedistas desciam arma-
dos) alternavam com os exer-
ciclos de luta, a leitura das
cartas...

8e lhe acontecer ver na man-
ga de uma A.F.A.T. ou de
uma capita do Exercito do Ar
duas asas brancas, a que se
sobrepõe a um paraquedas. é
bom saber que tem pela fren-
te uma das sete mulheres que
tiveram a honra de ser lança-
das acima do solo da Franca:

Senhoritas Marguerite Pe-
titjean, Jeannette Bohec, Pra-
dier, Heim. Edith Daniel ou
Marie France.

ABRA SUA CONTA

Mais três brasileiros
contemplados com boi-

sas de estudo
VTBNOBDOBBB NA COMPBTIÇ AO
CIDADE DB MOTA TOBK PABA

A AMBRIOA LATINA
Segundo foi uniu.ciado pelo pr»-

ioito Florello ha Guardiã a "Co-
mlaHÜo de Nova York para Bolsas
de Estudo» para a Amorloa Lati-
na" dontlnou 21 dota-jílos, no oxer-
«ricio do 1945, s ontudantos Ju on
trás Uopublicaa Americanas. Oom
% iijiida do vár|as (irmãs dniiuolc
Ki-nnde centro da comorolo o cultu-
ra, ¦ OomiflsRo se propÔH fornecer,
durante nm ano, ao. protendonte»
oleltos, altíni dos curso. « do trei- .
namonto, piissngem de ida • volta,
aoomodaçSo o alimontag&o.

Feitas aa luscricüea, na. quais
participaram ¦•iiiiir.rosos elementos
de outras nac«*>es do Continente, ti-
veram lugar os necessários exames,
para • selecAo rigorosa que a* im-
punha,

Dolos sairam vitoriosos, antre ou-
tros candidatos da America Lati*
na, trOs brasileiros: Ivan Santos
BustBmanto, «lorge Getulio Veiga,
do Rio, e Alclone Oosta, de Santos,
São Paulo.

Vflo. assim, aaies nosso, patrício*.
se especializar nas técnicas t que
dodicaram.

A Importação de Gene-
ros de Consumo Na

índia
LONDRES, 29 (B.N.S.) ~-

Como resultado de um "incmo-
randum" em torno da questão
da Importação de gêneros de
consumo submetido á aprecia-
ção do Governo da índia pela
Federação das Câmara de In-
dustria e Comercio da índia,
realizou-se recentemente em
Nova Delhi, uma conferência
entre os representantes da Fe-
deração chefiados por Sir Sri
Ram, e os representantes dos
Departamentos de Abasteci-

mento, das Industrias e Supri-
mentos Civis, do Plantíjamcn-
to, e do Comercio. O sr. Ram
Chandra, secretario do Depar-
lamento dc Comercio, presidiu
a conferência, tnacundo-se opi-
niôes a respeito de varias ques-
toes suscitadas no "ínemoran-
dum".

(30.3-45) Diário Carioc
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O Mistério Eu-
carístico e a

Razão
Esteva em' nossa redação o

sr. Soares da Silva, diretor da"Tribuna", de Niterói, jornal
fechado pelo DIP.

Em palestra com um dos
nossos redatores, o sr. Soares
da Silva relatou porménores

da violência de que foi vitima
o seu jornal.

— "A Tribuna" — disse-no»
misteriosas palavras — "Tomai ele — eempre foi um jornal

Monsenhor Melo Lula
Todos os povos cristão co-

memoram na Quinta-Feira
Santa o dia memorável da ins-
tituição da divina Eucaristia.
Quando o Filho do Deus vivo
pronunciara, na ultima Ceia, as

VOLTARÁ A CIRCULAR "A TRIBUNA"
DE NITERÓI

"FECHADO PELOS FASCISTAS DO GOVERNO,
MEU JORNAL SERÁ REABERTO PELA FOR-

ÇA DA OPINIÃO PUBLICA"
Fala ao DIARIO CARIOCA o jornalista Soares

da Silva

e comei, isto ó o meu Corpo" —
os discípulos recusaram assorá-
brados, por não compreende-
rem táo alto e profundo mis-
terio.

E Cristo continua afirmando
& sua presença real na eu-
caristia, pois, permanece noite
e dia nos sacrarios dos templos
católicos, vivo, glorioso, éter-
no, onipotente para alimento
das almas imortais.

— "Em verdade vos digo: se
não comeres a carne do Filho
do homem, e beberdes o seu
sangue, não terels vida em vos.
Quem come a minha carne, e
bebe o meu sangue, tem a vi-
da eterna; e eu o ressuscita-
rei no ultimo dia. Porque a
minha carne é verdadelramen-
te comida, e o meu sangue €
verdadeiramente bebida. Quem
come a minha carne, e bebe o
meu sangue, permanece em
mim. e eu nele. Assim como
o Pai, que vive, me enviou, e
eu vivo por causa do Pai, assim
o que me come, esse tambem
vivera por mim. Este é o pão
que desceu do céu. Não como
vossos pals. que comeram o
maná e morreram. Quem come
deste pão viverá eternamente.
Estas coífrs disse Jesus, quando
ensinava í.a sinagoga, em Ca-
farnaú." (S. João, cap. <J,
53-58J.

Ainda mais atordoados, ee-
candallzados e boquiabertos fl-
caram os discípulos. — "E*
dura esta linguagem, e quem a
pode ouvir?" Porem Jesus, sa.
tendo por si mesmo que seus
discípulos murmuravam por
isso. lhes disse: "Isto vos es-
qandaliza? Então, se vires o
Filho do homem subindo para
onde estava antes? O espirito
é que vivifica, a carne nada
aproveita; as palavras que eu
vos disse, são espirito e vida.
Mas ha alguns de vós que nfio
crêm." (S. João, ainda o cap.
6,61-65).

Jesus fala com a máxima
clareza e desassombro. Expll-
ca aos discípulos que "se trata
de uma coisa real, verdadei-
ra. e não de simples figura ou'símbolo." Eles pensavam que
Jesus lhes Ia dar a sua carne
visível, cortada aos pedaços.
Dai sua estranheza. Jesus ex-
plica que não é a carne mor-
ta. sem o espirito, que Ele vai
dar. Sem o espirito que a vi-
vifica, a carne de nada vale.
Mas a carne que Ele vos dará
é viva, — a sua carne res-
suscitada, unida á Divindade."
A verdade eucarlstlca deslum-
bra e convence. A eucaristia
é, sem duvida, o inefável mis-
terio da fé, cujas doçuras e
grandezas. Deus reserva aos
corações puros e áa almas elei-
ta».

Deus, na sua onlsciencla e
nos seus desígnios Insondavels,
ocultou-se sob «as espécie do
pão e do vinho para experl-
mentar a nossa fé, para ver
se acreditávamos na sua pala-
vra mais do que em nossos
olhos. Se, com efeito, nôs vis-
semos o corpo e o sangue ma-
teria] de Cristo e por isso acre-
ditássemos, nenhum mereci-
mento tinha a nossa fé. "A
fé é racional, nada aceita sem
motivos sérios, de ordem In-
telectual ou moral. O homem
de fé apola.se em Deus para
crer em Deus." Assim, no
adorável mistério eucaristico,
o verdadeiro cristão apola-se na
palavra e autoridade Infalível
de Deus. para crer na verdade
eucaristlca. Nada mais racional,
nada mais lógico. E' fora de.
duvida que a eucaristia ultra-
passa a razão, mas nfto a con-
tradiz. A contradição aparente
provem duma falsa noção do
dogma, de uma falta de refle-
xão, dia o Concilio do Vatica.
no.

Eis-nos. pois, em presença do
profundíssimo mistério eucaris-
tico, cuja existência nos 6 re-
velada claramente por Jesus
Cristo, mestre infalível da
verdade. "As coisas mistério-
sas, diz o autor do Gênio do
Cristianismo, são o que há
mais belo, grandioso e doce na
existência. A inocência, santa
Ignorância, não é por sl o
mais inefável dos mistérios?
Exalta a Infância, porque tudo
ignora; amlsera-se a velhl-
ce porque tudo sabe; feliz-
mente para ela principiam os
mistérios da morte onde iene-
cem os da vida. Que ciência
mais nos deleita? A que mais
nos esconde os seus' segredos,
e dilata nos olhares por uma
perspectiva infinita."

Sim. o mistério eucarisiicot
Dobremos os nossos Joelho*

ante a Hóstia pura. santa e
Imaculada, fonte perene de luz
e de verdade, de amor e de
paz.

Diante do mistério euearisti-
co os maiores sábios ttm ado-
rado o Onipotente.

democrata. Em 1939, ao defla-
grar a guerra, fomos dos que
primeiro se colocaram ao lado
das nações que lutavam contra
o Eixo. Nossa atitude era aber-
ta e franca. Mas. conforme to-
dos sabem, a quinta coluna,
àquela época, estava talvez na
plenitude de sua força. En-
frentavamos. portanto.'urh ini-
mago poderoso. E o resultado
não se fez esperar. Inimigos
declarados da democracia, fas«
cistas confessos, manobravam,
ent&o, com absoluta desenvol-
tura.. Nada entravava os seus.
passos. O ambiente era bem
diverso do de hoje. E assim,
ò DIP, sob a direção do sr.

POLVILHO
iraSrT

GRANADO

Homenageado o Diretor
do Hospital São Fran-

cisco de Assis
Verificou-se no Hospital Sao

Francisco de Assis uma expres-
siva solenidade, organizada pe-
ias enfermeiras uaquele estabe-
lecimento hospitalar com o ob-
Jetivo de homenagear o dr.
Zaire Silva, seu diretor,, pelos
grandes benefícios que o mes-
mo prestou ás enfermeiras, es-
tafceleoendo um horário de tra-
balho para essas modestas au-
xiliares que antes náo desfru-
tavara desses privilégios, alem
de outros melhoramentos leva-
tios a efeito naquele hospital
por sua Iniciativa.

Usou da palavra para falar
em nome das enfermeiras a
senhora Aurelia Silva que fez
o seguinte discurso:"Exmo. Sr. diretor.

Tudo o que dissermos será
insignificante para expressar a
nossa gratidão ao magno reali-
zador de tantos melhoramen-
toe neste hospital.

Na impossibilidade ite conter
em nossa alma o preito de con-
sideração e afeto a quem tanto
devemos, vimos prestar esta ho-
menagem singela, modestíssima,
que, náo corresponde, portanto,á granrjíeaa dos benefícios rece-
bidos. Como demonstração ln-
(ÜscutiveJ desse sentimento, é
que eu, em nome de meus co-
legas, pelo vosso caráter primo-roso, pelo vosso espirito de jus-tiça, de ordem, de proteção e
de afeto ofereço estas flores.
Tambem ao sr. administrador e
ao sr. enfermeiro chefe a quemdevotamos a mala sincera esti-
ma, queremos demonstrar os
nossos sentimentos de gratidão.Terminando, direi ainda, sem amais teve sombra de llsonja,
quão felizes, são aqueles quecom vosco colaboram continua-
mente.

Que Deus o proteja e con-
duza de vitoria em vitoria, sfto
os votos de todos os meus co-
leoas do Hospital Sfto Francisco
de Assis".

Lourival Fontes, fechou men
Jornal sem nenhum aviso pre-
vio.

E o sr. Soares da Silva con-
tlnua:

— Alegou a nota do DIP que
nveu Jornal fora fechado "por
ter publicado um artigo con-
tra ots interesses nacionais".
Ora, resta saber o qeu os res-
ponsavelà por esse ato consi-
dera vam como "interesses na-
cionais". Homens abertanien •
te contrários ao regime demo-
cratico, homens que na prat
ca. dentro de cargos publico»,
favoreciam a politica de HI-
tler, Musfioliui, Salazar e-Frai-
ro, dificilmente poderiam com-
preender o que fossem os ver-
dadeiros interesses nacionais.
Poderiam saber multo bem
quais seriam seus inconfessa-
veis interesses pessoais, de
péssimos patriotas, de Inlml-
gos do Brasil, de sabotadores
da solidariedade continental «
de adversários das liberdade»
publicas. A Wehrmacht ainda
Unha, naquela época, seu car-
taz de invencibilidade, que ¦&
multo depote, em Stalingrado,
seria desfeito em pedaços.

Nunca tentou reabrir a"A. Tribuna", durante todo
esse tempo? è

—"A Tribuna" jamais cir-
cularia com o DIP. Eu nao
aceitaria imposições absurda,

do DD? que tanto oprimiu não
somente meu jornal como toda
a imprensa brasileira. Agora,
porem, "A Tribuna" voltará •
circular. Quero què volte a ter
um jornal verdadeiramente 11-
vre e que possa manter seu
programa democrático. Os
fascistas, mesmo os que ainda
não abjuraram suas idéias fa*-
cistas, pelo menos já não tém
força para proibir que a Im-
prensa defenda a causa da li-
herdade.

Quanto á situação politica,
declarou-nos o sr. Soares da
Silva que seu jornal apoiará a
candidatura do brigadeiro Edu-
ardo Gomes "a fim de esma-
gar os elementos fascistas que
sempre enxertaram a ditadura
do sr. Getullo Vargas".

Esses elementos fascistas
do governo — declara o nosso
colega da "A Tribuna" de Ni-
teroi — fecharam meu jornal,
que era democrático. Mas ago-
ra, com o apoio da opinião pu-blicà- que é aiiti-fasclsta, meu
jornal será reaberto.

¦ ¦«¦ i

Dentista Chamado
Está sendo chamado ao Fi-charlo de Apresentações da Di-retoria de Recrutamento, o ci-rurgião dentista Ricardo Ma-chado Fagundes.

Vão Ser Licenciados os Soldados Convo-
cados Com. Mais de Dois Anos de Ser

a

viço ao Exercito
O ministro da Guerra em

aviso dirigido ao comandante
da 1.' Região Militar, declara
que a decretação do estado de
guerra e a ordem de mobiliza-
çfto geral em todo território
nacional Importaram na sus-
pensão automática do licen-
ciamento das praças do Exerci-
to. Entretanto, a partir de agos-
to do ano findo, resolveu per-
mitlr o licenciamento de pra-
ças, segundo condições prefi-
xadas pelos comandantes de
Regiões Militares, medida esta
que vem sendo executada sem
afetar sensivelmente a eficien-
cia combativa das unidades.
Ainda o ministro da Guerra em
nota n.° 130, de 16 de fevereiro
ultimo, autorizou o general Be-
nlcio da Silva a proceder o U-
cenciamento de praças com
mais de dois anos de serviço,

pertencentes aos corpos datropa, formações de serviço •contingentes com sede no ter-ritorio sob sua jurisdição, fi-
cando as medidas de execução
a cargo do Estado Maior Re-
gloriai, sem que, todavia, fos-
sem sensivelmente afetados os
efetivos.

Ontem, o coronel Antônio de
Alencastro Guimarães, chefe do
referido Estado Maior Reglo-
nal, em circular enderaça ás
autoridades competentes e em
conseqüência do que acima fi-
cou exposto, declarou que os
licenciamentos prescritos no
95fiY, de 14.XII.44, do minls-
tro Eurico Dutra, passaram a
ser concedidos consoante as
disposições da nota 180, de
16.11.45, e as medidas regula-
doras já expedidas pelo co-
mando da 'l.» 

R. M.
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LOTERIA FEDERAL
MIL cruzeiros;

A RENDA DO BAILE DE ALELUIA DO
HOTEL QUITANDINHA

Destinada, integralmente, ás vitimas da enchente
de Petropolis

§1 AMANHA*
NOS VÁRIOS SETORES

O Hotel Quitandinha, quehonrosamente se inclue entre
os mais belos patrimônios arqui.tetonlcos e turísticos de Petro-
polis, náo poderia firar indife-
rente aos desastrosos efeitos daInundação que envolveu a linda
cidade serrana numa trágica se-
quencia de danos materiais.

Lamentando sinceramente asituação dos que, menos favore-
cidos, sofrem as conseqüências
morais e econômicas dessa ca-
tastrofe. o Hotel Quitandinha.solidarlza-se ao movimento quevisa minorar a aflição dessas

vitimas, para o que resolveu de-dicar-lhes a renda integral do
grande baile de Aleluia, a ser
realizado no próximo sábado,
no restaurante do hotel.

Essa festa de elegância, quese reveste agora de uma expres-
siva felçáo de filantropia, al-
oançará, sem duvida, o espera-
do exlto, não somente pela re-
percussão que alcançará no selo
da nossa melhor sociedade, co-
mo tambem pela amplitude do
local escolhido para a sua rea-
lização, que pode abrigar fácil
mente cerca de 2.000 pessoas.

0 Interventor Espíritos-
santense Visitou os Fe-

ridos de Guerra
O* Interventor federal no EJs-

pirito Santo, em companhia do
general cr. Souza Ferreira, di-
retor geral de Saúde, visitou
ontem os feridos de guerra em
tratamento no Hospital Central
do Exército.

Recebido pela diretoria desse
Est5abeleoUnento. tendo.& fren-te o coronel dr. Florenclo de
Abreu, o visitante, bem como.àquele oficial general, ctepois
dos cumprimentos, passaram a
percorrer os pavilhões onde es-táo recolhidos 06 feridos eva-cuados do teatro de operações
de guerra, tendo palavras deconforto e carinho para comos mesmos.

m to»
DR. NEVES MANTA

RÜA SEN. DANTAS, 49
De 15 ás 18 horas

As Atividades da União Dos
Trabalhadores Intelectuais

SETOR DE ESCRITORES: t-Em reunião geral, os escritores
inscritos na U. T. I. organi-
zaram seu setor, elegendo a
comissão provisória que deve-
rá dirigir os trabalhos.

Foram eleitos os srs.: — Ota-
vio Tarqulnlo de Souza —¦ Car-
los Drumonc.' de Andrade e As-trogildo Pereira.

Deliberaram ainda prestartoda cooperação á campanha
da anistia na qual ce escrito-
res deverão ter um relevante
papel.

Inicialmente, será dirigida
uma mensagem aos escritores
de todo o Brasil, apelando pa-ra que se solidarizem com o mo-vimento nacional em prol oa li-bertação dos presos políticos e
do regresso dos exilados anrtl-
fascistas.

A Comissão provisória prwvi-ne a todos os escritores inseri-
tos na U. T .1. e aos que nela
queiram Ingressar que estarão

reunidos semanalmente ás 18
horas, as segunda-feiras, na rua
México 9a 4a andar, sala 403.
SETOR DE PUBLICIDADE: —
Reuniram os componentes des-
te setor e assentarem planosde trabalho, inclusive a parti-clpaçáo na campanha pela anis-

Foram eleitos dirigentes pro-visdrios do setor: — OrigenesLessa — Carlos MachadoBittencourt e Genlval Rabelo.
REUNIÕES DE SETORES
SETOR JURÍDICO: — Se-

gunda-feira, ás 17 horas, na ruaMéxico 96, 4o andar, sala 403.SETOR DE JORNALISTAS:— Terça-feira, ás 17 e mela ho-nas. no 7" andar da A. B. I.
A Comissão de organização

pede o eomparecimento a sede
provisória, dos senhores: — Al-varo Moreira — Mario Cabral¦— Joracy Camargo e Demoste-
nes Lobo.

MAIS UMA DO I. A. P. C.

0 MEDICO ESTAVA COM PRESSA E
NAO POUDE RECEITAR...

Mal. am. queixa contra o. Inst!tato rle Aposentadoria a PensSes
<to> ConieTciarioa chegou ia nossastrifloa. revelando a completa falta ileorganizaçío do. órgão de previdencia sociais que ao se lovar em consideracao o. diverso* fatos qne alitêm ocorrido, chegamos • condu
•Ro de qu. o. mesmo, nio corre.
pondem em quase nada a. sua. fW
nalidades.

O | queixoso dessa ve. á um mo
desto servente de corinha, da 'nome
Baltaiar Pereira, residente ft ave
tilde Almirante Tamandaré n. 46.

Ficando inesperadamente adoen-
tado. foi obrigado > aguardar o
leito por alguns dias • como o mo
e.tado de saúde .. agravasse, ulti-
mamenta, tratou da «olicitar do ra-
ferido Instituto o auxitio-doença.

Ba dia. o medico daquele orglo

PRETENDE MUDAR RARA — ~ ~ v

Basto discai*:

&I766<
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PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO S. A.
Exercicio de 1944

Tendo-se verificado nas copias encaminhadas a publicaeáoae Diário Oficial • DIARIO CARIOCA de 37 do més em curso,relativas ao Relatório da Diretoria do Patrimônio Imobiliário 8/A,Exercício de 1944, tuna omissão na parte referente a Demonstra-
çáo da cont* de "LUCROS E PERDAS", cuja eopi» náo confereoom o original, transcrevemos abaixo a conta cm qnestáo, deconformidade eom o original qu* se acha em poder da Sociedadee gue expressa a realidade t

Demonstração da "CONTA LUCROS E PERDAS"
De 21111944 a 3111X11944

Debito Credite
i

Or* Ori
S*l*Ode IMS .. „ .. í. ... .. .. ,. 188.966,30 '
De Magoeis. .. „ .;,. 4a.608.lt»
?'r.Re,ií?lG'r*,¦ (ian9) " ••-••• as.sssyst
â Comissões .. , 16.S26.10
A Despesas Gerais 389.36830
A Subsidies .. ;,. ... 131.860.0»
A Despesas Gerais — Derjreclaofes 342,lf)A Impostos, Licenças e Seguros .. . 30.889,90A Joros e Descontes .. -. 401.998,10
PrejnlEo «WM» apurado '.16.603,10 116.803,10Saldo para 1945 3g5 ^^

1.150.133,10 1.150.188,16
Blo *• afanem, 39 de Mares de 1MR.

A Diretoria f

ANQELA GIBABA — D. Secretario

de previdência foi ft sa» residência• ««mlnon-o rapidamente, sem re !n.itar-lhe, entretanto, remédio al-Sam, disendo-lhe que no Hm de
jrinta dia. ela passasse no Insti-tato.

Ora, positivamente, o referido«Unlco enviado ft casa do infelis «er-vente de coslnha deveria 'estar 
mui-» apressado, para nio ter tempo

lV!_r!,e'iUr. um» dro» qualquer.¦mm de, pelo menos, minorar o. .o-fnmentos do paoiente. que ficou•nrpra.o com o gesto do facultativo.
.. "•. ° ««-«.te solicitou, como temaireito, o auxilio de um medico.•ra nm sinal evidente de qua ao•coava Impossibilitado de sair de<*«•, pola, em crfso contrario, te-«noa a certesa de que nem teria co-r«gem de importunar ao. honradosfuncionário, do I. A. P. 0.M«« •conttce qu, o sr. Baltazar• nm homem pobre a «em reenrsoa,•. portanto, nSo dl.pSe da meio» «ufioianU» para manter-.e. A receitado medico daquele orgfto «ervlria

P*** »«">¦. par» Juatificar o ia-Iario-doenca, que ele vem pleiteando
««mpoa «em conseguir.
O .r. NeUon Fernandes, prtmidenta do Instituto do. Comerciarlos.anda co» pouca «orte, poi.. diária-mente, «urgem ali casos dessa natorMB, qua ai servem para de

monatrar a ineficiência dessas or
ganl.aeSes.

Dr. Emygdio F.
Simões

Da Assistência Medico d-
rnrglca dos Empregados

Municipal*
0UNI0A GERAL —
VIAS URINARIA*

Cons. Gen. Caldwell, 310-A
Tel. 32-0222 - das M as li

A Menor Desapareceu
da Casa dos Patrões
A menor Arminda Alves tít

Souza, de 11 anos, filha de Ju-
lio Alves da Silva, desaparecera
há dias. da casa onde trabalha-
va, como empregada, â rua
Baronesa do Engenho Novo n.
86 casa 49. . .

Seu tio Irlneu üe Azevedo,
musico da Policia Militar, faz
um apelo as pessoas que tenham
conhecimento do paradeiro de
Arminda, comunicar o fato is
autoridades ou a ele próprio.

MARCAS
PATENTES, NOMESoeEdlPICIOal
CASAS COMERCIAIS.

A OFENSIVA AESSA

Atacada a Fabrica de
Benzol Brunswick

LONDRES,. 39 (TJ. P.) —Os
Lancasters britânico*, escoltados
por Muatang., atacaram a fabrica
da Ben.ol, situada no. arredores deBninswlck, durante o anico bom
bardeio aéreo efetuado até agora,no dia dè hoje, contra a Alemanha.

Oa Mosquitos, qne bombardearam
ontem Berlim pela 38* noite con.a-cutiva, nio desenvolveram nenhuma atividade devido ao mau tempo.

A. emissora* alemi. infornuram,
que forçae aéreas táticas aliadas e.Uyam apoiando Intensamente oa•vanoos doa exeroito. aliados, acrescantando que ati agora nehhumbombardeiro tinha sa Internada noterritório do Reich.

O prefeito vai pagar
uma multa por desobe-
diencia á lei do Servi-

ço Militar
O chefe da 17* CircunscriçSo de

Recrutamento comunicou a Direto*
ria de Recrutamento, am cumpri-
mento a determinação superior, ha-
rer imposto a multa de Cr$ 100,00
ao ar. Joaquim Almeida Gouveia,
prefeito da cidade de Jacobina, Ea-
tado da Baia, por haver dado poa-
se a um funcionário sem a prova da
qultacio do serviço militar e soli-
citou ao governo do Estado, d**-
cnnto no mesmo cidadfto, da Impor-
tancia de Cri 2.200,00 pago inde-
vidamente ao funcionário am que*-
tio, para indenização aoa cofre* da
Prefeitura daquela cidade, da con-
formidade com o paragaf0 1° do
art. 218 da Lei de Serviço Mili-
tar.

Declaracio á Praça e ao Comércio de artigo* dentários¦ aos Bancos.
-i 8y,Iv*?E,oy dos Santos, para todos os efeitos legais, de-
^1 *-- ** *J? Comércio em geral on a quem interessar
fTto3~ ~ÜÜÜ1 - ar*0" » -Mns aoclos Jair • Cavalcanti

'mmmVJmttSV---** *"" "^

SILVIO ELOT DOS SANTOS

ETC.

REV - :. AlAS 626 t= 627 - TEL

O NOSSO NOME ENCERRA OS MISTÉRIOS DE
NOSSA VTOA

¦SSK^-818 A CONFECCIONAR HORÓSCOPOS ASTRO.NWMEROLOGICOS. DE VIVA VOZ OU POR CORRES-
ESSSPÍS* - TOL* 23-0578 CARTAS PARA PORTARIADESTE JORNAL - PRAÇA TIRADENTES, TI. t> -MO

*MHB-"Ms.lMBlB.l.MMMHaali...ã.ããããããã«Bssfa_J
^mmmm>*m~***m*mmmmmmmimmmmmmmmmmmm^^^^—-^^^. ^^^^^^^^^^^^mU^^mmUUmm**mmmmm\mr

DECLARAÇÕES
THEIEOPOLDINA RAILWAY COM-

PANY.UMITED
Aviso ao Publico

s"r±".°»Í,'.2«da!.LbLU W*»; «gunda.feC

TRENS DE FRIBURGO
a ao publico e0iir**r'Ü?0 dos senhores BassBajrárosT"«»2

seio circulará B0 hoSSo Ç3R «¦'•'K^-. S^mtVtíi iw^AH* partindo de iCa
G. B. F. NEELE
Diretor Gerente

Ji ¦j».-......--.-,.,-._..
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PARA ENCERRAR A SUA TEMPORADA DE VERÃO, O JOCKEY,
CLUB BRASILEIRO ORGANIZOU UM BOM HANDICAP

o Jockey Club Brasileira
encerrará; amnnliã, a mu»
temporada de verão duste ano,

Para estsa sua ultima sabá-
tina da estação calmosa, a
missa sociedade do corridas or-
gahlzou ura programa que
pode ser considerado muito
bom.

0 conjunto dispõe dc duas
provas bem interessantes,
quais sejam: a primeira e a
uliltnn.

A que dará Inicio á vespe-
ral é uma eliminatória reser-
vada. i nova geração e nela ae
nossas conhecidas Anuska c
Visagem enfrentarão > estre-
antes "Jandira V". uma filha
du Santarém e Doning e "Bem
Lembrada", que descende de

Gloria Victis. Não me Esque-
ças.

Todas em adiantado estado
dc entrainement, prometem um
bonito prelio.• A carreira quo encerrará o
inceting é um handicap, no
qual os animais nacionais Spit-
fire, Vontade t Areado defron-
tarsio oi estrangeiros Hechizo
e Valipor.

Esse prêmio, que vale quase
por todo o programa, promete
lances emocionantes.

Os nossos comentários sobre
os animais que hoje correrão
são oe seguintes: 

| 1» CARREIRA |

VIS AGEM — 54 quilos.
JA correu apreclavelmento

há uma semana, pois quando
Existência dominou Anuska,
ela perdeu para esta por uma
cabeça. Já está apta a ganhar
sem surpreender.
JANDIRA V — 54 viullos.

Estreante. E* uma filha de
Santarém e Doning. vendida
em leilão por vinte seis mil
cruzeiros com o nome de Gua-
pa. Deve sentir a emoção da
estréia'.
BEM LEMBRADA — 54 quilos.

Estreante. Descende de Glo-
ria Victis #e Não five Esqueças.
A companheira de Filou é bem

jeitosa e está em diantado
estado de eutralnenient.
ANUSKA — 54 quilos.

Acaba de obrigar a Existen*
cia a einpregar-se a fundo para
derrotá-la por uma cabeça. E'
agora - a candidata do retrós-
pecto.

não deixam margem em pen-
sar-se uo seu sucesso.
EL BOLERO - 56 quilos.

E' O eterno açiimliarcador de
segundos lugares. Já obteve

quatro dessas colocações este
ano. E', entretanto, o candi-
dato que ainda se impõe.
NHA' DONA - M quilos.

Vem de dois penúltimos lu-
gares que não a recomendam.
EQUAÇÃO — 5+ quilos.

Ainda não correu este ano.
Reaparece'.em sua turma já tão
desfalcada de valores que c
viável o seu triunfo.
MEETINQ - 58 quilos.

Tem corrido tão pouco que
estamos ceticos quanto i sua
chance. •
GOLCONDA — 54 quilos.

Ao reaparecer este uno cor-
reu muito pouco, encerrando

o lote. Mais em forma, deve
aluar melhor.

0 Bettinjf Duplo
9 _ Bi Bolero — 1 — Pre-

sumido.
3 —. Bagdá — 1 — Giruá -

1 — Eacors, — 6 — Talnmlua

O Betting Simples

S — BI Bolei*
3 — Bagdá
1 — Bscors

| 2* CARREIRA |

PARPÊÍ -- 38 quilo».
Acaba de ganhar dessa mes-

ma gente, com menos quatro
quilos. Moutada ainda por um
aprendiz, de modo a correr
com menos peso, poderá ain-
da ganhar.
UGRINGO — 54 quilos.

Obteve sempre colocação em
seus seie. compromissos este
ano. E' de uma regularidade a
toda prova. Deve ser olhado
corno serio adversário.
ÉBULO — 58 quilos.

E' uma das .'orça» da carrel-
ra, fas não é um cavalo são.
Se nada sentir, poderá até ga-
nhar. Maior chance ainda em
terreno pesado.
EGAL — 58 quilos. •

Incríveis as suas sete apre-
sentaçõee este ano. Não pode
nem deve ganhar.
BREVET — 68 quilos.

Ainda nâo obteve uma
única colocação em seus sete
compromissos este ano. Entre-
tanto, não foi de todo leia n
sua ultimu exibição.

ECO — 50 quilos.
Ainda náo correu este ano.

Volta bem preparado e costu-
ma surpreender quando vem
de parado.

| 3» CARREIRA I

UATINADA — 56 quilos.
Em seu ultimo compromisso

ganhou nesta turma, com 411
quilos. Vai mais pesada mas
é capa» de confirmar esse su-
cesso. - '¦
ANINA —' 5§:"qu;ilos. ".;• :r±,r;

Regular ' a sim ultima ¦"**"»•¦
ção. masjsalda bem. Vai «atuar
com mais desembaraço.

LEDA — 56 quilos.
Perdeu longe para a Matiua-

da, dÍ6|iensando-lhe seis qui-
los. Como agora váo a peso
igual, pode bem desforrar-se
CHISTOSO — 58 quilos.

Nâo corre desde a primeira
s,abatinn do ano quando secun-
dou a Promissâo. Aparente-
ineiitc, é a torça da carreira.
Nosso favorito.
MiNERIO — 50 quilos.

Ji correu apreciavelménte
cm seu ultimo l-oiiiimoiii-.jsi>.
Não costuma confirmai.
TAIPA — 48 quilos. I

Praça pura esta turma. Deve I
apanhar boné.
ALVARÁ' — »8 quilos.

Vem de um ultimo lugar que
não a recometiua. N—j .an-

metsmo a avi-ia que come.

| 4* CARREIRA J

l'RÉSrMlD.0 - 56 quilos.
Andu ben; c os ü'tverM«rins

não o intídam. Podem ga
nliur.
VÉCJA — 54 quilos.

Discreta a sua ultima exibi-
ção como discreta será a ae
hoje.
1'KNM'I.OPE — 54 quilos.

Correu uma enormidade há
uma semana. Já '(.gor* pouc
Mtilmr sem surpreendei
OJERES — 56 quilos.

Horríveis as suas quatro exl-
bicões esle ano. Vciu nicrtrto
de dois últimos lugares que

| 5» CARREIRA |

GIRUA" — 53 quilos.
Vem de dois terceiros iugn-

res que muito a recomendai..
Livre mesmo dn Surprize e do
Hertz, pode até ganhar.
ZAR AG ATA — 53 quilos.

Vem de dois penúltimos lu-
gares que não a recoiiienoam
UAGDAÜ — 53 quilos.

Correu bem liá uma semana,
como já havia atuado bein no
compromisso ¦ anterior. Livre
das Hungria e lluasca, acha-
mos que o seu dia chegou,
DIANTEIRA — 53 quilos.

NSo ostenta o mesmo bom
ctstado do começo do ano. Náo
nos iigrçjda.
OIPLuMADA -- 53 quilos'. .

Fraqufnha a sua ultima uxi-
biçào. Parece uma negação
para o oficio.
NEBLINA — 63 quilos.

Ainda uão correu este ano.
Na temporada passada uáu
mostrou bondade*.
DURIAN — 55 quilos.

Incríveis as suas tres uni-
cas exibições este ano. Vem
metiino de dois ultimoi lugares
que não deixam margem em
peusar-sê no seu sucesso.
Ul.JáiS 

'-•- l>5 quilos. 
' ¦' • •

Ainda sem estado para ser
julgado inimigo. Vem mesmo
de um ultimo lugar que não o
recomenda.
GUERRILHEIRO — 56 quilos.

Correu discretamente há uma
semana. Mas vem obtendo sen-
slveis roelhorae. Pode agora
cu(.rar placé,. ., .. .... .. 7
1R1NIA — 53 quilo».

Na primeira dominguelra
deste ano obteve um lindo ul-
timo lugar. Pouco a recomen-
da essa atuação.

PAIR - 66 quilo».
Ainda uão correu esle anu

Volta a ser apresentada numa
Iurina, na qual os adversários

não a intimidam. E anda
nem.
BRaNUBIÔ — 54 quilo*.

Não está mal situado entre
lais adversários. Pode fazer
mi? figurão.

(30 - 3.45) Diário Carioca

ESPORTES
| v7» CARREIRA |

SPITFIRE - 48 quilos.
E' um dos grande* perfor

mers cm pista de areia, onde
na duats semanas escoltou Gar- '
dei c Miami. O peso pena é
um dos Índices da sua chance.
VONTADE - 51 quilos.

Corre melhor em terreno pc-
sado. Deve, assim, produzir
destacada atuação.
HECHiZO - 48 quilos.

Gostamos das suas duas ul-
limas atuações. Livre do Mar.
rocor- e du Muluya, está apto
até a ganhar.
VALIPOR - 51 quilos.-

HA pouco, ao reaparecer,
correu muito pouco. Efeitos
talvez das oito mil poules nele
iodadas. Olho nele!
AREADO — 49 quilos.

Corre uma barbaridade cm
pista de areia pesada. Nesse
terreno e com este peso não
deve perder.

MONTABIAS PROVÁVEIS

1» Daroo — 800 motros — ..
A'fl 14.10 horas — 
CrS 20. OOU.OO.

Reunir-se-ã, Hoje, o Tribunal de Penas
. 
'¦...'.. •. •" i ¦ ¦

Para julgar os jogos Vasco x S. Cristóvão e Botafogo x Flamengo, realizados ante-ontem,
o Tribunal de Penas funcionará hoje. Baleiro, Tim e Bria, expulsos de campo por agres-
são, foram convidados a comparecer á reunião, estando passíveis de dura punição.

Jogadores Sem Contrato
O Fluminense pediu licença

para incluir nos jogos que
disputará no Torneio Relum-
pago os seguintes jogadores:
Magnones, Jambo, Espinelli,
Amaurl, João Silva e Pedro
Amorim.

Todos esses jogadores estão
sem contrato. *

Visagom, A. Araújo .. .,
Jundira V, .1. Mesquita ..
Bom Lembrada, L, Kigoni .
Anuska. O. l"llô» 
2o pnreo '.— 1.200 motros

A's 14.-10 lioras: 
0r$ 10.000.00.

Ks
54
54
54
54

Kb.
58
54
58

1—1 Farpe, A. ftibns .,
2—2 ügriugo, A. Brito .

(8 Ebulo. 0. líelebel .
R |

(4 Egal, 0. Pereira .,
(5 Brevet. V. Lima ..

* I
(C Eco. J. Araújo . .' .
8o pareo -— 1 '200 motros —

A'a 15.10 horas 
Orfl 12.000,00.

50

1—1 Matinada. J. Araújo
2—2 Aniua, O. Cunha .

(8 Leda. J 
' 

.Maia ..
« I

(4 Ohialo.io. K. Silva .
(6 Minério, L. Coelho .
(" Taipa, 0. Serra

Kb
56
56
56

58
50
48

*l
(•* Alvará. 0. Reichel .... 4Í
4o pare0 — 1.20O metros —

A's 15.45 horas — 
Cr» 15.000.00 Betting.

(7 Prosumldo, J. Araújo
Ks

50

54
34

50
56

54
«•6*

56
54

A Reunião de Domingo
MONTABIAS PROVÁVEIS

1" pareo — SOO motros —
A's 13.10- horas. — ¦¦
0r$ 20.000.00.

Arigo, A, Arauj0 .. .. ...
Turuna. O. Me«aroF .. ..

?• Vice Versa, J. Portilho ..
4 Kosplundor, O. Ullôa .. ..

2o pareo — 1.600 metros
A'» li'.. 40 horas — .. ..
0r$ J0.000.00.

Ks.
54
54
54
54

Ks.
48
06
4E
48'

1—i w. Horse, -\. Brito
2,—2 Pepot, J. Mesiiuita
3—U Sorinnllo. A. Itibas .

ti Floripoú, A. tíosa ..
4 I

,5 Uay, V. Lima  53
U" pareo — 1 . tiUO motços.. -!-

A'« 14.10 horas: — .. .. ..
Or*. 15.000,00..

| 6« CARREIRA I

ESCORA — 52 quilos.
Acaba de obter bonita vllo-

ria em turma interior. E' umn
égua de.: regular capacidade,
apta ainda a brilhar.
1'OPEYE — 68 quilos.

Estreou em nossas pista»
obtendo um lindo ultimo lu-
gar. Este nem com espinafre
RAFFANELLO — 54 quilos.

Está bem situado entre è»..
tes adversários. Anda bem- c *
ligeiro. Se puder correr de
uonta. poderá até líiinliar.

TAUBATÉ' — 50 quilos.
Reaparece em bom ..estado.

Costuma produzir boa atuaçáo
quando vem de parado.
TALUM1NA — 56 quilos.

E' unia daSjforças da carrel-
ra. Vem. de tres ótimas atua-
çôes. Pode ganhar. O placé
pelo menos ê certo.
ITAMAHACA' — 52 quilos. .

Fraca para esta turma. Pou-
co deve pretender.
DONATELLO — 54 quilos.

Deve ser olhado com muito
otimismo. Entrará no minimo,
colocado..

(2 Véga, L. Rigoni
(3 Penelops, O. Serra .. ..

í I
(4 Ojeres, h. MoBzaros .. ..
(6 El Bolero, R. Freitas ,.

8 |
(6 Nhá Dona, O. Reichel ...
<7 Equação, A. Barbota .',' t,. ,j

4 |8 Meoting, J. Portilho ....
(8 Golconda.. O. CouViriho .

6o pareo — 1.400 metros
AV 16.20 horaB; •— .. ..
Ur| 20.000.00 — Bettlng.

(1 Oiruí. V. Lima 53
II ' . '

(2 Zaràguta, O. Coutinho .. 53
(8 Bagdá, P. SimAoe .... 53

2.1
(4 Dianteira, L. Rigoni ... 53
(5 Diplomada, R. Freitas 53

U ]6 Neblina, 8. Batista ... 53
(7 üurian, L. Massaroa .... 55
(8 Uilbis, V. Lima 55

4 |9 Guerrilheiro. A. Barbos». 55
(" Irinia, 0. Pereira 53

6" pareo — 1.4U0 matroB —
A'a 16.55 horas: 
Cr? 12.000,00 — Betting.

..." ¦¦ Ks
(1 Escora. A. Ribas 52

1 |
(2 Popeye, J. O. Ullôa .... 68
(3 Rafaolo, V. Lima 54

= I
(4 Taubaté, O. Macedo .... 50
(5 Tnluminn. Redulluo Filho 56

8|
(6 ItamnracS, O. Raiohol ... 62
(7 Dountelo, A. Maia .... 54

4 |8 Falr. P. SimOeR 50
(U Dranubio, D. B'orrelra .. 54

7o parco — 1.600 mutros —
A's 17.30 horas — 
Orf 15.000,00 — Handicap.

Kb.
t—l Spitfire, O. Serra .... 48
2-1-2 Vontado, O. Ullôa .... 51
3—8 HechUo. O. Macedo ... 48

(4 Valipor, D. Ferreira ... 51
* I

(5 Areado. A. Brito .... 49

1—1 Farsa. O. Ullôa .. ..
3—2 Oenselho, J. Morgado ..

(3 ijuez, A. Araújo
* I

(4 Orçamento, Iit
(5 Minuauo, A. Ribas .. ..

4 I
rc Cuscus, Redu3Íno Filho .
«o pareo — 1.500 metro*

,V( 14.40 hora*: — .. ..
Cr$ 15.000,00.

t—1 Ins, R. Cralta*
2—2 Fandango, J. Castilo* .

(3 Viajada, D. Forrelra ..
H I

(4 T. Pontas, O. Ullôa ...
(5 Admitido, J. MusquiU ..

4.J.
' t" Boió. XX .. .... ..

0° pareo. — 1.4U0 metro*
A'» 15.10 horas: — .. ..
Cr| 12.000.00,

Ks.
52
52
66

52
56

52

Botafogo x Vasco a Grande
Peleja de Amanhã do

Torneio Relâmpago
ESTA CONTENDA SERÁ LEVADA A EFEITO

Á NOITE, NAS LARANJEIRAS
Terá prosseguimento amanhã,

& noite, a disputa do Torneio
Relâmpago.

No gramado do Fluminense
lutarão Botafogo e Vasca, rei-
nando intensa espectativa em
torno da performance dos dois
quadros.

Tecnicamente credenciados
para desenvolverem boa perfor-

tnance, alvi-negra e cruanaltl-
nos deveí&o oferecer um inte-
ressante espetáculo desportivo.

O PROGRAMA DE DOMINGO
Na tarde de domingo será

vencida mais uma etapa do Tor-
nelo Relâmpago com a realiza-
çáo, no campo do Botafogo, do
prelio Fluminense x America.

Será No Campo do Bo-
tafogo o Jogo America

x Fluminense
Para o Jogo America x Flu-

minense, marcado para domin-
go vindouro, em virtude da
praça de esportes do clube da
Gávea estar em obras, foi de-
slgnado o gramado do Bota-
fogo para o referido jogo.

TREINOU 0 AMERICA
VITORIOSOS OS TITULARES POR 6x2

Kb.
53
56
58

55
56

65

Kt.'54
l

M, JA íí 1 JA o

(1 Robusto, V. Lim» ,
.1
(2 Tope, A. Barbosa ., .. 54
(3 Aragel, O. Reichel .... 50

2 I
(4 Guasmi, O. Serra 58
(5 Tango, k'. Rosa 58

D I
(G Star Brigbt. 0. Macedo. 54
(7 R. Mastor, O. Ullôa  58

41
Í8 Mermoi, M. TavarcB ...'. 58

6° paroo — 1.000 metro* —
A's 15.45 horas: — .. 
0r$ 15.000,00.

No treino de ontem, do Ame-
rica. reapareceram Grita, na
zaga reserva e Maxwell, no co-
mando da ofensiva principal.

Òs titulares, aliás, jogando
melhor, venceram pela conta-
gem de 6x2, goals de Wilton
(3), Ubaldo. Otaclllo e Mane-
co. dos vencedores e de Minei-
ro e Abelardo, dos vencidos.

O ponteiro China, apesar de
não ter jogado, participará do
jogo contra o tricolor.

Os quadros foram estes:
TITULARES — Osnl II (VI-

cente), Manolo è Paulo; Oscar."
Álvaro e Amaro; Fausto (Oa-
marão), Mançco, Maxwell. Ota-
cillò (Ubaldo) e Wilton,• RESERVAS -:.Vlcente cosnl

II), Sampaio e Grita; Werter,
Durval (Darci) e Jaques; Ca.
marão (Fausto), Carola, Abe-
lardo, Ubaldo (Nobre) e Mi-
neiro.

HOJI:

Só Para Senhoras
Clinica Keral do DR. VITOK

BUGO - GlnecoloKli loterc
«vario», etc) e parto*. Rua SSo
fosè, 31. eobr. — Rio — Telefo.
ne 42-R27S -Das 13 «t 18 hora*

0 Campo Oficial do
Nacional

O campo- oficial do Nacio-
nal, para a , atual temporada
que se aproxima, será o do An-
ohieta: .-; -v ¦>:¦ << <¦

Ks.
56

Kuiidu-feira. na quadra do Bo
<1 Fantástico, A. Araújo ... 55 ! íafo.b'0' "«> Leme. o ireinamen-

l i lo da seleção brasileira que, cm
(3 Kogra, I. Soura  5» ' maio próximo, disputará cm

Basktebail
Decorre Normalmente o Treinamento do

Selecionado Brasileiro de Basket
Atualmente a C. B. de Basket Visa o Apertei-

çoamento Fisico dos Scratchmen
Prossegue n» próxima

(8 Furacão, O. Ullôa
ai

(4 Consorte, D. Ferreira
(5 Fanínha, J. Portilho .
1
(6 Stalingrado; A. Barbo»». 55
(7 Falseta,: 8. Câmara . .'. 53
[5 Floriau, J. Mesquita ,. 55

(" Vory Good, XX  30
7o paroo 

' — 1'rem.n Olasslcn"Paul Maugé" — 1.000 metro* —
A's 16.30 horas: —'¦
Crí 50.000,00 — Betting

(1 Bacharel, L. Freitas
Ks

54'l

•— A HORA DA PRIMEIRA
CARREIRA

a primeira prova da sauatina de
bmanhã, no Hipódromo Brasileiro,
sora corrida fie 14.10 horas.

KBNHUM «FORPAIT»
Até ,a hora áo encerramento do

seu uxpediento de ontem, a Sü.jro
laria da Comissão do Corridas nfio
havia recebido nenhum "íorfaot"

para reunião de amanhã.

AS REVISTAS ESPECIAL!-
ZADAS

Está" circulando desde hoje pela
manhã us "revistas psnocial.izadas do
nosso turf: "Vida Turfista", "Ca-

lendário .Turfi6ta Brasileiro'' •
"Joikiy Club Ilustrado".

«ratos pelos exomplares recebi-
do*.

NAO PODEM ATTJAB
O jóquei Osvaldo Fernanaes * os

aprendlr.ee Nelson Mota, Nostor M
ii liarei e joaé Martin* eatão impe-
dido» de intervir oa sabatina deste
ann por -ae énconrrarérri suspenso»
pela Comissão de Corridas.

03 TRABALHOS DE ONTEM MO
HIPÓDROMO BRASILEIRO

Na pilta de uréia dn Uipnrlrornn
Brasileiro, exercitaram se na ma-
n!if. de ontem ns afBUiutrs:

fc.cora (Ribas), « Remcmt.er
^Cai>) —¦ 700 metros, em 44". Es-
eor» venceu fcoll:

. fle.íhl:o (O. Macedo), o Existen
c'a (O. Pereira) — 600 níétros, em
yõ" 3|õ. Suave para Heehlífl.

Viajada (D. Forrelra), e Con-
•ori. (Moi-gndo) -- 600 metro.,
em 37". Vencen Consort»;

Baoha-al (Rtduiitio), e MaMt*
(3. Araújo) — 600 raetr'«, em
36" 3Í5 Bacharel venceu fácil;

Orelfo (D. Ferreira), • Ej.anto

Boazinha, J. Mesquita ..
(2 M. Cario, G. . Costa ..

2 13 Existência, O. Poreira ..
(4 Algazarra, J. Nascimento
(5 Orelfo. D. Ferreira ....

8 |6 Malvado, A. Araújo ..
(7 Lisandro, não corre .. ,.
(8 Grizotte, E. Coutinho ..

4 19 Raio. O. Ullôa  54
(10 Tholina,, A. Barbosa ... 52

8o pareo — 1.500 metros —
A'» 10.55 horas: — 
Cr| 15.000,00 .— Bettine.

(1 Simbólico, J. Mala
l I

(" Abaeté, O. Serra . .
(2 Golias, A. Barbosa

uue»

(Morgado) 
"—¦ 600 metros, om 38",

suave: 300, em 22", forte. Orelfo
venceu muito fácil;

TaraVJura (1). Forrelra), e Oa-
rioca (Jorge) — 700 metros, em
45", Tsnnjura nSo deu couflancu; r)

Raio .(Luigliton), o TrÍB Pontas -J
— (J. Nascimento) — 600 metros, </» Cheque, O
om 37" 2|5. Tréa Pontas aobrepu- | \* 

Mabel, J. Mesquita
jou o companheiro; •

Latente (J. Nascimento), e Rs-
tampago (A. Neves) — 600 me
lios, em- 37"' l-|5. Chogaram Jufl-
toa,' ,• Farpe (Riba*)' •— 300 tnetro»,
em 23" IVÜ;

Brevet (Valdir) — 360 niutro»,
em sr-";'

Presumido (Lad) — 600 motro»,
om 3S";

Olplomadn (Caio) — 600 ma-
tros, em 33" 2|6;

Guerrilheiro (Òlaudomlro) — 600
metros, em 38";

Branubin (Mesquita) —¦ 600 ma-

55 • Gunyaquil o Campeonato Sul-
. | Americano de Basket-Ball. No
38 

' decorrer da próxima, semana
tres ensaios serão levados a
ilícito, cogitando a direção tec-
Uici) da Confederação iJrnsileini
<le Basket-Ball dc intensificar o
preçnro fisico dos scratclimens.

Ainda nos próximo» exerci-
cios, conforme vem aconteceu-
do nas reuniões anteriores. Ota-
ciiio Braga apurará cora neces-
surio rigor a forma fisica dos
componentes do scratch nacio-
nal, pretendendo o técnico em
questão colocar em plenas con-
dições de preparo todos aque-
les que em breve- confrontar-
se-ão com os mais destacados
baskets-ballcrs do continente.
TUDO PARA QUE O SAMPAIO
MANTENHA A SUA QUADRA

DE BASKET
O Sampaio A. C. atravessa,

neste momento, periodo de in-
tensa movimentação. Preten-
dem arrancar-lhe a esplendida
praça de esportes que possue,

62
51
52
52
54
54
54
52

Es.
58

50
54

tros em 87" ,4|B;Spitfire (0. Serra) — 700 me-
tros, em 45";

Valipor (D. Ferreira) — 700
metros, em 48";

Pepet (R. Freitas Filho) — flOo
metros, em 37",

Minuan0 (Ribas) — 700 metros,
em 45" 2|6;.

Robusio aldir) — 700 me-
tros, em 41";

R. Masier "Ullôa) — 700 ma-
tros, em 40" 1J5;

Momo Cario Geraldo) — 00t>
metros, cm 30" 215;

Algazarra (Nascimento) — 360
metros, em 22" 4^5^

Simbólico (Maia) — 800 metros,
em 61" 2|5.

Mabel (Lad) — 700 metro*, ia-,
45":

Abaeté (O. Serra) — 700 ra»
tros, cm 44" 3{5;

Matemática (J. Ariuicl ¦— 700
metro, em 44",

(5 Escudo, B. Oastillua .. ..
(tí Tanajura, S. Gamará .. ..

4 i" Carioca, D. Ferreira ...
(" Arutauha, D;c

0° pareo•-— • 1.50O- metros
A'c 17.110 horas: — 
Or$ 12.000,00 — Betting.

(1 Tam Tam. A. Barbosa
1 I

(2 Spin, A. Araújo .. .,
(3' Latente, O. Ulloa ..

- i
(4 Planeta, O .Macedo ..
(5 Charo, R. Freitas ..

54
52

BB
52
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se- { forma das plantas que o S. A.
C. já fez juntar ao processo
de desapropriação em andamen-
to pelas diversas Secretarias da
P. D. H\ .

O "FIVE" DO FLAMENGO
ATUARA' NA QUADRA DO
IMPRENSA NACIONAL A.C.

O C. R. Flamengo disputará
o campeonato do corrente ano
na quadra do Inac, á rua Sa-
cudura Cabral, enquanto aguar-
da o termino das obras do seu
ginásio na Gávea. O simpatiza-
do clube do Moreira Leite pro-
mete uma ' brilhante atuação
nos campeonatos dc todas as
categoria da temporada cor-
rente. ;
ADVERTIDOS VÁRIOS CLUBES

PELA F. M. B.
A F. M. B. advertiu vários

fliliados por não terem apre-
sentado, em tempo útil, nomes
para constituição da lista de
seus delegados. Foram exclui-
dos dessa penalidade o Botafo-
go, Fluminense, Riachuelo e
Vasco da Gama que cumpriram \
a exigência regulamentar. De
acordo com o Código de Pena-
lidndes da F. M. B. os clubes
advertidos estão sujeitos a pe-

Ke.
55

(6 Matemática, .1. Araújo
(7 Marajá, G. Costa .. ..

(8 Partout, Reduzino ' Filho

50
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a justiça vai resolver. Enquau
to. a pendência corre pela 10.'
Vara Civel è sabido que a Pre-
feitura vai desapropriar referi-
da praça de esportes, que, den-
tre outras desta capital, apre-
seula ótima quadra para o bas-
ket-ball.

Para evitar duvidas no cspl-
rito do dr. Henrique Dods-
worth, a quem maldosamente
foram prestadas errôneas in-
formações, a F. M. B. oficiou
ao Conselho Nacional de Des-
portos no sentido deste fazer
chegar ao conhecimento do sr.
prefeito que os campos de cs-
portes do Sampaio Atlético
Clube tém extensões legais, na

sob invocação de motivos que nas mais rigorosas se no prazo
de 15 dias não lhe derem cien-
cia dos nomes solicitados.

i

0 Código de Penali-
dades da FMF

E o espetáculo continua...
Quem foi domingo ultimo *»

estadinho de General Srveria-
no a ante-imteni is Laranjeira*
deve tor ficado bastante dscep
cionado com o andamento da
disciplina, no* campos d* ta-
tebol... Pancadaria em alta ei-
cala; rebeldia por todo* oi la-
dos; revelaçSo de fraque.* do
arbitro. E tudo isso no* fas
lembrar a* eterna* promassae
desses hommis cuja finalidade
aos desportos 4 conseguir tubir
no meio em que vivem e nada
nal*. Oa desporto* a,seus pro-
blern»! qu* *• arranjem...

Bi dia* foi convidado para
«mtflcir o* 'vários códigos d*
cenalidad i dos nossos despor-
to* o juiz Gomes ds Paira. Nio
s* precisaria citar nada msi* do
nue o - oonvite a* Ilustre juiz.
para ae prorar o eatado anar-
qnico em que ie acham a* no*-
¦** org-aniaaçSt* esportivas.

Ua* tinha « tom d* «ar a*-
«Ita. Porque nenhum legislador,
quase, consegue fazer uma lei
uniforme ou decente. Quando
¦scaladó um Antonio Avelar
lompraj bem Intencionado, **u
.rabalho nunca deixa de ser mo-
dlficado''ao" satór- dó» Intere*-
¦a* doa clubes que conhecem
bem os seus profissionais, o*
seu* atletas...

, Quando nio, quando se esco-
lhe a dedo outr0 homem, o es-
digo de penalidade aprosenta-ae
¦empre absurdo, iucoerent* •
parcial.

Modificam-no, tambem Juran-
t* um campeonato de Bcordo
eom a* necessidades de se satu-
fazer a determinado clube gran-
de. Sim, ura olube graude par
aue aet pequenos nunca se per-
doa... Conclusão; no final, a
teta de aranha esti tio emeren-
cada que nom os "ilustres" 1*
glstadores conseguem eaber o
uue 6 que esti certo ou errado.
Por isso, por nio sabarrem Onde
a como estSo as coisas e que
«onvldaram o dr. Gome* de
Paiva para olaborár o novo co
digo ds penalidades.

Ma* fique sabendo o ilustre
Inu. que seu trabalho vai as-
frer modlficaçõe*. Bastará que
e sr. Motim Filho descubra uma
ooiai qualquer que possa "pre

judlcar" um interesse qualquer
do seu clube. B o trabalho eo
freri modificações e pais modl
flcaçO&a. E no próximo ano —
ninguém duvide — se.convidará
nm outro juiz quo entenda me
lhor de leis do que o futuro or-
ganisador do Codieo de Pena
Hdades da F. M. F., para ela-
borar um novo código...

Porque, o que 0* politiqueiros
da ontidade carioca desejam é
politica, sio arranjos, onde se pos
aa faaer escapar um Indlseijr.lt
nado, que esbofeteou sou colo-
ga ivm plono campo ou que dea-
respeitou a autoridade máxima.

A lei que deve servir para »
í\ M. F. é nma eapecie de lei
de fronteira: a Ui do mais for-
te...

Que o juiz Gomes de Paiva
saiba disso. E so nio acreditar
assista a um jogo do celebre
Relâmpago e dopois as pouaii
dado* que sio aplicadas...

BELEXI0O

wSwK^i

Prognósticos do DIARIO CARIOCA
Anuska — Visagem — Bem Lembrada
Ebulo — Ugringo — Farpe
Chistoso — Leda — Matinada.
El Bolero — Presumido —- Penelope
Bagdá — Giruá — Guerrilheiro
Escora — Talumina — Donatelo .....
Areado — Hechizo — Vontade. -
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80 OlILOlfETUOS O AVAZSÇQ DE HODGES EM 24 HORAS
N. 5.149

da
Berlim

Espetacula
HANNOVER, KASSEL E LEIPZIG
fi!RHAMENTE AMEAÇADAS

wis. da "U. P.)**) — Uma rADTim a •»_-_•.. . , „

0 DESMORONAMENTO INTERNO DO REICH
O GOVERNO DEIXOU BERLIM
COM DESTINO DESCONHECIDO

£3%°mH££t.LTAMA OCÜPAÇAO.ALIADA

PARIS. 30. 6" feira (De Boyd ,Lewls. da "TJ. P.)**) — Uma I _**_*_DT A rv a a -._**.»• . coluna blindada do 1- Exerci- tUK' AÜA A ZONA INDUSTRIAL DO RUHRtieral **__ A MIlTII-. iii __ _ *-»•-._.- ___lo norte- americano do generalHodges avançou 88 quilômetrosna frente norte, hoje, che-
gando a um ponto situado a 300
quilômetros de Berlim, reali-
zando uma surpreendente ma-
nobra que virtualmente cortou
a grande zona industrial nazis-
ta do Ruhr.

Ao mesmo tempo, as pontasde lança blindadas do generalPatton avançavam mais 32 qui-lometros para o leste, numaoperação que ameaça dividir
agora diretamente Hanover,
Kassei e Leipzig, que podemser consideradas como as de-fesas avançadas de Berlim.

Pòr outro, revelou-se oficl-almente que as forças do ge-neral Hodges chegaram a um
ponto situado a 16 quilômetrosao sul de Paderborn, importan-
te centro de comunicações emlinha reta entre Berlim • oRuhr.

Outras duas colunas do gene-ral Hodges estão tambem abrin--o caminho através das linhasnazistas afim de estabelecerenlace com o 2° Exercito bri-tanico do general Montgomerys o 9o Exercito americano dogeneral Simpson.
Quando se verificar esse en-lace, todo o Ruhr. ficará iso-lado e milhares e milhares desoldados nazistas «erfio cerca-dos.
Como todas as operações es-t5o sob censura militar, des-•conhece-se qual a distanciaexata que separa os britânicose norte-americanos, mas Julga-se que a brecha deve ter. quan-do muito, 55 quilômetros, JAque anteriormente se haviainformado que os britânicos es-tavam lutando na zona deMuenster:

Os ingleses estáo marchando
^n.es-.,C(.]unas pelas Pl-niciesda Westfalia e, segundo se diz,avançaram 48 quilômetro-, nesultimas 24 horas. Acredita-se
que as vanguardas inglesas ._-
Muenster!"18 8 

'*&$**. 
de

Despachos não confirmados,asseguram que os britânicos ul-írapassaram a cidade de Mu-enster.
Nos circulps locais diz-se, oorsua vez. qui os exércitos ilia-dos empregados como verda-

SE* aÍÍetes f5**0 de-tniindo
_?í-5«5íemanhf e 'orandoos exércitos nazistas

íaveW*.?' avan*->and° inexo-ravelmente- para o esle. partin-do de Giessen. chegaram aLauterbarch. ri«-_ító^KinSdo ponto médio da distanrS

S e 5 m «J-ilometros dafronteira da Tchecoslovaquia
SENSACIONAL MANOBRA*NAS PLANÍCIES DEWESTPHALIA

_.í?vn° -£" JEXEMITO AME-RICANO. 29 (Por Don White-head da A. P.) __ Surgindorepentinamente na direção nor-te, as divisões blindadas do ge-neral Hodges irromperam atra-vés a Westphalia e prossegui-ram com seu avanço na direçãodas planícies norte da Alemã-nha em mais outro dia de con-quislas sensacionais contra umaoposição cada vez mais fracaIniciando notfa arrancada emplena madrugada de om dia frioe nublado, os tanques do IoExercito americano avançaramde a a 62 quilômetros nas pri-meiras sete horas e hoje _.noile. segundo foi anunciadooficialmente, atingiram as pro-xlmidades de Langwieses, a 64quilômetros ao norte de Gis-sen. Esta foi sua mais profun-da penetração nesta nova dire-ção.
Simultaneamente, outra» co-luna. americanas atingiramHallemberg e Frakenberg, namesma área.
Este novo movimento para onorte — caso a direção do ata-

que continuar a ser mantida —
levará o poderoso 1.° Exercito
americano para a retaguarda
do Ruhr como uma pinça me-ridional das forças do tnare-
cbal Montgomery.

AMEAÇANDO HANNOVER
PARIS. 29 (Por Jame» Long,

da Associated Press) —> Ai for-

»_ra»».._ . w*"__ »ww»J»«ini, u\j ivuniv
MANNHEIM CAPITULOU AS TROPAS DO

A fll MV--.M__r.--__3.° EXERCITO
ça§ britânicas • americana»avançam, vertiginosamente
através larga brecha das linhasalemãs ao norte do Ruhr e se-gundo as ultimas noticias dafrente já estíó ameaçando Han-nover, a 277 quilômetros deBerlim.

Èntrementes, as tropas dechoque do 1.° Exercito ameri-cano atingiram um ponto dis-tante apenas 331 quilômetros a•udoestc de Berlim;
Duisburg, no Ruhr Içou ban-deiras brancas enquanto quotoda a cidade de Franckfurt.

eom a exceção de seus subur-bios norte, já se encontra em
poder do 3-° Exercito amori-cano cuja» vanguardas operamconjuntamente com o 1.» Exer-cito americano já tendo atin-
gido nm ponto a 342 quilome-tros de Berlim.

As cidade» de Hamborn, As-chaffengburg e a metade nortede Mannheim já cairam era po-der dos exercito» do generalEisenhower que agora lutam amais de _'-S quilômetros parao interior da Alemanha.
O avanço aliado na West-

phalia está sendo mantido emsegredo, por motivos de segu-rança mas Ned Nordnejs, cor-respondente da Associated Pressna frente anunciou que Nusns-ter a Hannover estão sendoameaçada» pelos aliados queflanquearam o Ruhr pelo nor-te. Por outro lado, anuncia-se
tambem que diversos rios de-fensivos foram facilmente cru-zados pelo» aliado».

O avanço .do l« Exercitoamericano para Berlim faz-seem Amoeneburg, a 136 quilo-metros para alem do Reno enao muito longe do ponto ondese encontram os exércitos so-vieticos a leste..
De ontem para hoje, o» \.«e 8.° Exercito americanos avan-

caram 30 ou mais quilômetrose capturaram Marburg, impor-tante centro fluvial no rio Lahn,sem oposição Inimiga.
Por sua vez, o 7.° Çxercitoamericano já está luta mio a 60

quilômetros a leste do Renonuma solida frente juntamentecom os l.o e 3.° Exércitos ame-ricanos. O 7." Exercito ameri-cano tambem cruzou o rio Main,

ao sul de Aschaffeiiburg, emdiversos, pontos. a leste de Sch-welnheim e Niedcrnberg. Tam-bem foi cruzado o rio Ncckaf,
perto de Mannheim,. vital cen-tro dc produtos químicos que.assim se vê virtualmente cer-cado.

A LIMPEZA DE FRANCKFORT
COM O TERCEIRO EXER-CITO. 39 (U. P.) -Informou-

se oficialmente que a cidade deFranckfort sobre o Reno foi

completamente limpa da pre-sença de soldados inimigos.
MANNHEIM CAPITULOU
NOVA YORK, 29 CA. P.) _

A BBO anunciou que Mannheimcapitulou para as tropas ameri-canas por telefone.
Um oficial americano escutouo telefone, tocar, num edificiotomado pelas suas tropas.

Ao tomar o fone, ouviu umavoz aue lhe dizia:"Fala aqui um funcionárioda Prefeitura de Mannheim.Por favor, cesse o fogo. Nâona mais soldados alemães emMannheim,",
Bm seguida, o prefeito deMannheim. velo ao telefone econfirmou a mensagem.
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LONDRES, 29 (DE HARRYHIGGINBOTHAM, CORRES-PONDENTE DA " UNITEDPRESS) — Noticias procedentesda Alemanha indicam clara-mente que está prosseguindo, deforma acelarada, o desmoro-namento interno do Reich, oque pode ser comprovado pelodespacho irradiado pela emis-sora de Paris, referindo-se Asalda do governo. alemáo deBerlim com destino desconhe-cldo.
Despachos de Estocolmo ln-dicam que.tres altos funcio-narlos do Ministério do Exte-rior alemão chegaram 4 ca-pitai sueca, .em que se saiba aocerto qual a missão que deve-rao desempenhar.
São KarlSchnure, técnicoem questões econômicas, Wal-demar Ludwlg, diretor do Rei-chsbanlc. e Rudolf Fischer, Uc-nico em assuntos da EuropaOriental. ^

A OCUPAÇÃO DA ALE-
MANHA -

WASHINGTON, 29 (A P )—O presidente'Roosevelt anun-
SS^^íl9F«^ I abandonado;_._._ii \. '_°~*••*?"** ^^Jíne mar-shall, chefe, do Estado Maior

do Exercito, nomeou o major-
general Luclus Clay para se in-cumbir dos negócios civis naAlemanha, quando o pais fôrocupado.

O general olay - que temtrabalhado com o Bureau deMobilização de Guerra e estu-dado problemas de reconver-são, — jâ serviu no QuartelGeneral d» Eisenhower, antesde assumir o cargo de vice-diretor do Bureau de Mobiliza-
Çfio de Guerra e Reconver-sao.

O APELO DE GOEBBELS
LONDRES. 29 (U. P.) - Osr. Goebbels, em artigo publi-cado na revista "Das Reich"fez um apelo ao povo alemão

para que nao se sinta "petrifi-
cado de espanto", ante o atan-ço aliado. *

Admiti* que a Alemanha estáem sua hora mais critica; po-rém disse que a Nação poderiaprosseguir a luta até conseguirseus maiores triunfos.
Goebbels atacou os ex-alia-dos da Alemanha por have-laaoandonado, prestando-se ásmanobras do iplmigo". pisse

APROXIMA-SE A GRANDE H0RÀ"

DE RIGOROSO SOBREAVISO AS
CAPITAIS DO GRANDE TRIO"0 Exercito Alemão Está Batido" — Declara

umntílSafSí t G"^ Amen'c*ü,°
gieton. da Av-P.*) —No

»v*r2__^,ra_; tr.iwt* wwr£•arw _i_5Ç hW8*& ar íSwss
ton^U&mTTn^TVZ,*"* UM *> 8-r^ço d. S_SS-s -a =^^?^s_L*v«

lado de Blontecatlnl.

„ --_-. — ..r _., —vo au-mento das comunicac<_« gover-namentals entre as capitais doGrande Trio - indicio, geral-mente, de grandes acontecünen-tos — coincidiu hoje com oavanço sensacional da» forcasdo general Eisenhower.
Nada há. G,*e concreto, nos dr-culos diplomáticos, para apoiara atmosfera de vitoria que senota em Lohdrea mas noticiasde boa fonte dizem que os mem-bros do gabinete de guerra bri-tanico tiveram ordem de pec-manecer nos seus postos.
Tambem ae tomaram médicas

para a convocação do Parla-mento. se rtecfcssario, durante oeoito dias d« descanso da Pis-ce**
Os ingleses estão se preparan-do para passar a Páscoa maisfeliz desta guerra.As fabricas de material bélicocontinuarão trabalhando, mas

quase tufo mais fechará as suas
portas ou trabalhará apenascom o pessoal essencial.

As lojas estarão fechadas des-de amanha, sexta-feira, até aterça-feira
OS RUSSOS ATRAVESSARAM A FRONTEIRA DA AlKT-iA, AVANÇANDO PARA VIENA

BERLIM ANUNCIA
^ABANDONO DE DANTZIG
TCSS) — O mn.A-1.ol Qf_l1.. ^^^^'^^^^m^^'^*^mmm^^^'^^'^^aammmmmmmm^m^Ê^m^^^ t_J«. - .-_,-?- j_ rn ...
MOSCOU, 29 (AssociatedPress) — o marechal stalin,em ordem do dia, anunciou queo Exercito Vermelho alcançoua fronteira austríaca em Kos-zeg. ao sul de Wiener Neus-tadt.
Durante a arrancada para afronteira, foram capturadasKapuvar e Szombathely, no no-roeste da Hungria.
RETIRADA DE DANTZIG
LONDRES. 29 (United Press)— O comentarista militar ale-mão Ernst von Hammer, atra-vés da radio de Berlim, infor-mou que, depois de longa esangrenta luta de ruas e decasa em oasa. os alemies seretiraram para o» limite» orien-tais de Dantzig, no sudeste dacidade.

CERCADOS E ANIQUILADOS
EM KOENIGSBERG

LONDRES, 29 (United Press)-~ Uma terceira ordem do diade Stalin, transmitida pela ra-dto de Moscou e dirigida aomarechal Vassilevsky, informa
que este chefe terminou o ani-
quilamento dos alemães cerca-dos em Koenigsberg, eliminan-
do mais de 80.000 e fazendo
prisioneiros mais de 50.000
desde o dia 13 do corrente

AMEAÇAM TODOS 06
EXÉRCITOS

MOSCOU, 29 (De Meyer S.B-mdlsr, oorr.«>ç»ndeate d» tr.

i

DESASTRE MILITAR ALEMÃO NO LAGO
BALATON — MARCHAM OS SOVIÉTICOS

PARA A BRATSLAVIA
P.) — Enquanto aumenta, aintensidade das ofensivas queos exércitos de Tblbiikhin eMalinovsky áescnvolvem naHungria, para Viena e Bratsila-va, em combinação com c« ata-ques das forças de Koniev. paraa Moravia, na Tchecoslovaquia.

ha todicios de que ua distantefrente setentrional, sobre o Bai-tico. chegou-se ás vésperas denovas vitorias russas, como aqueda de Dentóg e Koenig»-berg.
Simultaneamente, no setor

central do Oder. a leste d« BerUm, o !• Exército russo-branoocomant-ado pelo marechal 55hu-kov, continua acumulando for-
ças para o ataque frontal á ca-pitai alemã, enquanto aumentaa preesfto sobre as defesas na-zistas que. • despeito da tenazres-sfencia, são desalojadas
paulatinamente, como o admi-tiu a própria radio de Berlimao anunciar que os germânicoshaviam evacuado w cabe» deBca-te próximo te 2tehSn aj*_-

?**.* M quilômetro» dos su-burbios dç Berlim.
Ihíoimaç&Hf tmns-tiittdasdesta capjtal para o ejrterior di-

w Que a derrote sòfrff a pelosnazistas rja batalha do fago Ba-laton, na. Hungria, tem carac-teristica- de grande desastre.
Aviões soviétioca te reoonhe-cimento Informaram qut a rotade retirada doa alemies está•«meada de cadáveres e de tan-

ques. canhfas e caminhões des-troçados.
Aa tropa* russas que operamna Hungria sáo apoiadas pelaflotilha fluvial soviética que do-mina as águas te Danúbio.O» aleijjáes anunciaram queo centro da luta na Hungriase acha em Gyor, que caiu on-tem em poder dos soviéticos.

Segunde um porta voz militarn-wjfta. que falou pela radiode Berlim, a linha de batalha*_•_ corre desde a sona de Gyor•té o extremo oeste do lago

tely e oeste de Topoka, terml-nando em Vasvar.
Essa cidade se encontra a 16

quilômetros a sudeste de Saara-bathely, o que significa umavanço de 17 quilômetros desdeas posições russas mais avan-
çadas. segundo Indicava o co-municado soviético da nodte
passada

Mulheres e crianças ladearamo êxodo, de Londres par» aspraias ou para o campo.
A despeito da crença de queestamos ás vésperas da vitoria,náo há muita hilaritede entreos britânicos.

r.1!!1!?*65 ,e_° 8Ul da Inglater-ra estáo ainda no raio de a«áodas armas V. embora os ale-mães estejam sendo derrota-Cos.
Todo mundo acompanha dePerto a arrancate de Montgo-mery no setor norte, porque asbases das bombas-foguetes pelo

2-e_iSe, aí_redIta* se encontramna Holanda."Ar_H>_^_«DC> SÜCESSSO-LONDRES, 29 (A. P.) —Ohurchül afirmou que «a horaao sucesso» está próxima emcarta a Ronald Munro, candi-
vêísiritHl!presentaçâ0 das üni-versidades escocessas no Par-wmento, em eleiçSo suplemen-
co^is!o:adePt° &V) 8í0Verno de

"A resistência do povo brita-nico e a constante dedicação
_^of^aSuaraiadas tftaalSosStoSSoíT proxtaa & hora
• Preparemo-nos agora oara a
ggSr-? ^ d° ã«W
ZaJ^**10 e da "oss" civiliza-
2?l « 

¦J,*f„ «tamos maouros
S^v^a6 JU£t* recam-

Serviremos melhor a esse ob-
._££ 

"S*?***0 unidade de e_-^^BaS-^ Propósitos».BATIDO O TSXEROrroWASHXNGTONT29 (A P )
__n riT''"10 da aue™> Stlm-srs_5_?:,SSrffi-r

que "a historia náo tem com-paixáo com as naçõés que bai-xam a cervlz ante o Jugo es-trangeiro. Acrescentou que "a
historia ha de castigá-las. porfalta de coragem e valor, até a
A/irmr^, 

e quarla 8eraÇ§o».
riílí Zn, que * Alemanha nâodeve baixar a cabeça, antToln migo, que histórica Tmo-

Nesta guerra - disse — «temos perdido tanto que oua-* nos resta apenas perder âhonra, a vida e a liberS» *

As Operações Na Itália

0 NOVO
COMANDANTE

ALEMÃO
Nenhuma Modificação

Em Todo o Front
.±0NDRES* 29 (ü. P.) _ !n.
drai p,ar"cul«e» chegados
íi wSfr.,ndÍ_a,in *** o gene-ral Wolff substituiu 0 maré-rtal Kesselring como coman-dante da» força» aie-jj-Itália setentrional.
INALTERÁVEL A SITUAÇÃO

MILITAR
ROMA. 29 (De Reynalds Pa-c-ard, correspondente da U P )

j- 
A situado em toda a frenteitaliana continua Km modlfi-cacSes dignas de nota. •Uma chuva Intermitente (és-tringe a visibilidade e t. iu-vldades bélicas, que se limita-ram na ultima Jornada a açõesae patrulhas na frente do 5*Exercito. Uma patrulha alemifoi rechaçada no vale do rioSerchlo. Na frente do 8." Exer-cito, varias patrulha» Inimigasatacaram, com o apoio de lan-ça-chamas, investindo sobre a»posições aliadas no Monte Spa-doro, porem foram rechaçadas.

, Segundo informações parti-cnlares ohegadas da Suíça, diz-«e que o general Wolff subs-tituiu o marechal Kesselringoo comando em chefe das for-ças alemãs que ainda operamna Itallà. ^• —•
A QUEBRA MOS MAKIS

Revoltou-se a Tripula-
ção do "Graff Zep-

pelin"

Outras Informaçfies nazistas lado
ir.lfi.nnvi mu* _l',___.___:.i * ___. oi.

B-laton e cai ew» leste de Kes- iberg

declaram que o marechal Koniev. co menormes forças eabundância dç apetrechos con-tmua tentando irromper porambos oe lados de Ioslaue pelo jj u 1 de Leobschue-tz, para o Passo da Mo-ravia, porém, que "a eficazdefesa alemá frustrou uma vezmais suas tentativas".
A radio de Berlim admitiuigualmente que nas ultimas 24horas os soviéticos fizeram no-vos progressee em Dantzig.contra pequenos resto» de defensores nazistas que continuamlutando ali*.

Ao sudoeste da Koa-Ugsbergos alemães evacuaram a penin-su a de Kahlsolger-Horn, oqueveio agravar ainda mala a si-1tuação úas forças nazistas si-tladas na capital prussiana e I
£? ^,?*nsa* a°s observado- Ires militares que de um momento para outro podem serocupadas Dantadg e -_oenigs-

O secretario da Guerra declarou
S iL&11S$* xser P0551'^ Que
?ir,h. ?it0 aleiná0 encontre urna
tthtemporaria de defesa noReich, mas «0 inimigo deve

ZSOL ato80Lut»m™te seFn SjJ.
^SS?',a "í0 **¦ a rendição ln-condicional ou o colapso parce-

Stimson afirmou.
*% 

^Bsércitòs aUados fo-**n forçados a combater ae ai-
-^%emJldela* Par* a destrui-
M^n?.5 %* Alemanha, olpovo
S.^ de c^ar 'os 

Ss
Um fator importante é

LO ORES, 29 (A, p.)  Arsdio de ííoicou annnois qu» _ .tri-ulaçâo do porta «vides alemSoGraff Zerppoli." .ev.ltou-ie contraa ordem de afundamento do navioquando o porta avISet alemSo iáencontrava num porto d0 Mar Bai-tico, nSo identificado.
AoreBcenta a eml.tora sovlatlc»que forças da Gestapo tomaram con*ta do navio e de sua tripulaçio coa*duzindo-o para o porto d» KielProsseguindo a radio de Moscoudeclarou que o aUirante Doenite"ide ,11 ás tripu]aÇí!es de todosos navios de guerra alemis. nos por-tos do Baltico, para afundirem seusnavio» çasq nâo pudessem riiirá-losdíHti portos co:. seguíanV«».
Alguma» dessas tripulaçíes. in.•rlusive a do porta-avi.e» "Graff

Zepp-Hn*' se revoltaram e forampresas pela Gestapo. -. acresceu-ta a radio de Moscou, anun-ciando ainda que os revoltosos fo-ram trajidos para os portos de Kiele Kostock.
Segundo ainda a mesma emissoraa ordom do almirante Doenita anun-

m_i_a.-.ma,i "." "°* "-ipu antes,membros das forças SS de Himm-isr. tam completa autoridade para
. cUan-i.sS*'C.0n,ând0 d° MVl° e d6P°r

desde o dia da invasáo aW 23
íü!5?,rço* ultimo dias -ntes dagrande arrancada através do
%*™>> os aliados fizeram 1.120.003 prisioneiros alemáes.
^^a«Hfn0mnelSer0 " deVa
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