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O POVO QUER DEMOCRACIA — ERA UM
DEMOCRATA E NÃO "QUEREMISTA

entre^s tropas de ocupação irão'
com equipamento de guerra
Ainda não foi fixada a data da assinatura da

BUENOS All.ES. 18 tDe
Leopoldo Yeannoteguy, da
Uniled Press) — A inaugura-

ção da Exposição de Gado
em Palermo teve duas notas

(Conclue na 2« pag.)

rendição — Reunião do gabinete
IE-JIMA, 19, domingo (U. P.) a a Quartel General de Mac

— Chegou a esta ilha o avião Arthur em Manila,
japonês que conduz a delegação , s. FRANoiaou DA
niponica que viaja com destino

>»

CEIS PROFECIAS
l E. DE MACEDO SOARES

As fáceis profétias
que destas colunas íi-
zemos da nova trai-
ção do sr. Getúlio
Vargas, desta vez
contra o seu amigo e
iiador da ditadura,
general Gaspar Du-
tra — esfão se coníir-
mando aceleradamen-
te. O "queremismo"
entrou francamente

na órbita da proteção policial; o par-
tido do Ministério do Trabalho tirou
a máscara e está cuidando de seu re-
gisto oficial; a rede das dissidências
nas hostes do candidato interino está
se estendendo ostensivamente pelos
Estados, enquanto os interventores le-
conhecidemente "gueremistas" enco-
lhem-se e desinteressam-se da sorte
do ex-ministro da Guerra.

As atividades militantes dos comu-
nistas e "qusremistas" custam muito
dinheiro e os homens, c freníe desses
movimentos, são reconhecidamente
pobres. Donde lhes vem o dinheiro
abundante, gasto na organização e
na propaganda, nas viagens, nos im-
pressos, nos íransporíes coletivos que
uns e outros não regateiam, a serviço
ao sr. Getúlio Vargas?

Ouvimos que o mais graduado dos
membros do governo, numa reunião
de generais, teria declarado "que as
elites fracassaram, sò nos restando
apelar para as massas". Nenhuma
elite fracassou no Brasil, que, pelo
contrario, só é defendido pelo zelo.
coragem e inteligência de suas cias-
ses cultas. O próprio chefe comunista
reconheceu e proclamou o baixo e
iynaro fanatismo da corrente "quere-

mista", a qual tem aliás uma existên-
cia sombólica, figurando as "massas",

que são um dos motivos persistentes
no dialeto comunista.

A realidade do moscovismo getu-
íísfa, mutuado de seu elemento tnte-
lectual, é o capitão Prestes, rodeado
üe um estado-maior pouco ou mal co-
nhecido. A do "queremismo" ministe-
rial é unia fachada de cabotinos e
aventurelrcs, com alguns ingênuos de
permeio, havendo, entretanto, por
trás, os empresários, os organizado-
res, os provocadores resguardados no
anonimato ou na; coníusão.

O "queremismo" coincidente com o
comunismo, ambos detentores das
"massas", decretaram a liquidação
das candidaturas do sr. geneial Gas-
par Dutra e do sr. major-brigadeiro
Eduardo Gomes, porque nenhuma
delas encontrou consonância na opi-
nião popular. Por exclusão, procla-
mam a traição do sr. Getúlio Vaiqas '

como a única saida para o povo bra-
sllsho, definitivamente conformado e
svbmizso à ditadura fascista do chefe
vitalício. Ora, tais alegações não re-
sisfem a minima análise, são falhas »
tneutbnsas — e o que é mais grave,
foram antecipadamente fixadas nos
seus pretextos e descobeitas nas suas
Intenções criminosas.

Sempre reconhecemos nestas cotu-
nas, ceifo aspecto de legitimidade da
cardidatara do ex-ministro da Guer-
ta cujos serviços à causa da liberta-
çqo nacional proclamamos lealmente.
Contudo ninguém pode obscurecer o
caráter de arranjo artificial que tal
candidatura ostenta, sendo, como foi.
am recurso de salvação, que, numa
hora de pânico, os sequazes e agente*

da ditadura adotaram insinceramenfe.
A candidaturu do sr. Eduardo Go-

mes, porém, não somente nao se ex-
põe a nenhuma dessas impugnações,
como se justifica luminosamente como
o maior, o mais puro; o mais sincero
impulso de sentimento público jamais
consignado no país. Não se traía de
um grande homem de Estado consa-
grado por seus serviços políticos, um
orador, um escritor, um jornalista de
renome. Não se trata de um presfíç")
eleitoral, do cheie de uma clientela
partidária. Não se trata de um pofen-
iado do dinheiro ou de uma autorl-
dade no fastíglo do poder dispondo do
cofre das graças, dos empregos, dos
negócios.

O sr. major-brigadeiro ô apenas o
homem que nunca falfou ao Bi asil. O
seu espírito público, a par de seu des-
prendimenfo, puseram-no sempre nos
posfos de perigos, defendendo a cau-
sá.nacional, isto é, á liberdade, os dl-
reifos, a tranqüilidade e a honra do
povo brasileiro.

¦/

IVinguém estaria mais distante üa
hipótese dá candidatura presidencial
do que o sr. Eduardo Gomes, no dia
que o foram solicitar em plena treva
da ditadura, um qrupo de idealistas
deliberados. O brigadeiro, por seu
prestígio e valimenfo pessoal, estaca
no caminho aberto de todas as van-
tagens e favores do oficialismo dadi-
voso. Em troca ofereciam-lhe o sacri-
ficio, o incômodo, o prejuízo de uma
luta desigual contra o ditador, Insta-
lado na cumlada do poder. Impu-
nhamlhe trabalhos indizíveis fora de
eua índole e vocação. Queriam que
cruzasse a floresta tormentosa dos
Interesses e paixões da política, aue
suportasse os seus sofrimentos. Mas
todos êssas ahsvrdos lhe pediam para
servir o Brasil. O brigadeiro era o ho-
m^m na cagada, o eTColhHo da na-
ção, o aue lhe merecia confiança por
sua honradez, por sua coragem na
luta, por seu ardente patriotismo.

Não temos notícia, em nenhuma
democracia do mundo, das mais cul-
fas, das mais adiantadas, das mais
civilizadas, de semelhante movimento
tão nobre, desinteressado e generoso.
Entretanto, o brigadeiro fem por si
toda a grande imprensa livre do país.
Tem a seu lado a Igreja, a Universi-
dade, a Magistratura, a mocidade que
estuda é trabalha, a grande maioria
dos que exercem profissões liberais,
os maiores setores dos que produzem,
dos que distribuem a riqueza, dos que
mercam, compram e vendem. O briga-
deiro tem por si — porque foi chama-
do e acuaiu ao apelo, instante — o
pensamento e a vontade geral da na-
ção. Não há neste país consciência
verdadeiramente livre, que o não de-
seje ver no governo, para que o go-
vêrno seja aílnal no Brasil, um posto
de o servir honrada e corajosamente.

A conjuração "queremista" e co-
munisía opõe a fal candidato a bo-
çalidade- dos que eles mesmos cha-
mam de "massas" ignaras. A nação
vai dizer o seu nome nas urnas. Dirá
se é inteligência, se é virtude, se é
honradez, bravura, constância, cultu-
ra e espírito — ou se é traição e de-
magogia, ladroeira, jogatina, falsidade,
cambio negro, filas de fome e misé-
ria. Qual se/a o seu nome. fera a sorfe
que merece.

CALI-
FORNIA, 18 (U. P.) — Ur-
gente — A Radio de Tóquio in-
formou, esta noite, que levan-
tou vôo do aeródromo de Ki-
sarazu, Tóquio, ás 7.10 horas
de domingo (hora do Pacifico),
o avião que conduz os envia-
dos especiais japoneses que
irão a Manilha receber os de-
talhes da capitulação.

ESPERADOS EM IE JIMA
MANILA, 19, domingo (Uni-

ted Press) — Informações de
le Jima dizem que se espera
naquela ilha que o avião es-
pacial que conduz a delegação
especial niponica a Manila, pa-
ra conferenciar com o general
MacArthur, chegue ás 13.20
horas (hora do Pacifico).

DESEMBARCARÃO COM
EQUIPAMENTO

DE GUERRA
MANILA, 18 - (Da Ralph

Teatsorth, correspondente da
United Press) — Tóquio anun-
ciou que a missão japonesa da
rendição sa.rá de avião ama-
nhã ás 7 horas (18 horas, hora
de guerra de leste dos EE.UU.)
do Japão para Manila, porem
talvez as negociações do armis-
ticio não com.cem antes de
segunda-feira. Ao mesmo tem-
po, um despacho de Okinawa
diz que forças de ocupação nor-
te-americanas se dispõ.m a
transportar-se para o Japão
com equipamento de combate
comp'eto, "prontas para qual-
quer conting.ncia". A radio de
Tóquio expressou que essas for-
ças de ocupação eram esp.ra-
das breve.

O quartel general, japonês
lníormou ao comandante su-
premo de ocupação ai ado, ge-
neral Mac Arthur, qua a mis-

(Conclue na 2> pag.)
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Três oradores do comicio das 4 Liberdades, promovido pela Sociedade Amigos
da America: Odilon Braga, gen Manoel
(REPORTAGEM COMPLETA NA 3.' PAGINA)

Rabelo e Osvaldo Aranha
\

PRECISAMOS COMPLETAM
A WITOMIA BAS AMMAS
0 veemente discurso dó sr. Osvakb Aranha no Comicio das 4 Liberda
des — A eleição será uma farsa — 0 povo deve impor sua vontade —
Os despojos do fascismo querem so breviver e governar em nosso país
— Relembrando as lutas da S. A. A.

O sr. Osvaldo Aranha nrin-
cinioú a sen grande oraç"o
afirmando que aquele com'c*o
não pra de propaganda: era de
reivindicação. Passou a relem-
brar as lulas e vicissitudes por
que teve de Passar na acitlen-
tada vigeric'a do Estado Novo,
desde o seu surgimento, "na
hora c!e incertezas p duvidas,
quando a quinta-coluna impe-
rava. soberana e. sem contrastes

.em nosso país; quando a vito-
ria germânica parecia inevita-
vol e era apregoada, desejada e
favorecida, mesmo no seio dn
fjóvtrrioj como uma necessida-
de salvadora para os povos;
quando a- democracia ela espe-

propno go&eÊ*M®
Através do Ministério do Trabalho, executa-se
o movimento — O auxilio de Prestes — A
Nação deve estar alerta

A cidade está coberta de car-
tazss. faixas, painéis, folhetos,
anuncies, volantes que tran_mi-
cem o velho refrão do "Que-
ramos Getúlio". A cidade ape-
nas, não. O país inteiro. A
coisa, que começou como um
movimento inofensivo de meia
dúzia de pe3~oas irresponsáveis,
agora se extende como um poi-
vo sobre o território nacional,
a um movimento dado, a unia
dada situação, obedece*"'* n"-
tidamente a uma palavra de
ordem única.

O GOVERNO EXIGE
Não mais apenas os antigos"comitês pró-candidatura Gctu-

Posse total das
Ilhas do Pacifico

WASHINGTON. 18 (Por
Dean Ditmer, correspondente
aa "U. P.") — O sub-comité
de assuntos navais da Câmara
dos Repre~entantes recomendou
aos Estados Unidos a reclama-
ção de "posse tolal" das Ilhas
do Pacifico, onde se acham lu-
calizadas bases norte-amei-ica-
nas. Recomendou que se fizes-
se isso, a de peito do tato de
que algumas ilhas são possessão
ou e~tão teoricamente controla-
das por nações aliadas.

O sub-comité. presidido pelo
repre entante Isac, fez reco-
menaaçües em um Informe de
trezentas oaginas, depois da sua
lon-?a viagem de inspeção de
33.ÜUI) quilômetros pelo Pacifi-
co. O presidente do «-omite
permanente de as.untos navais."
representante Vinson, declarou
que o informe não será dado a
publico por conter muitas par-
tes confidenciais.

Muitas das ilhas que, segun-
do o sub-comité, devem ser ad-
qulridas pelos Estados Unidos
estão atua.mente controladas ou
são po sessão da Grã-Bretanha,
Austrália, Nova Zelândia
França, Portugal, Chile e Ho-
lancta.

Para aqueles que "podem pfti
em duvida ' a Justificação da
medida", o comitê cita:

1— A perda de vidas nor-
te-amerleanas na ocupação iea-
sas bases;

II — (is gastos de vastas so-

lio Vargas", porem um partido
que se articula pelo país, um
partido que tem como chefes
ostensivos funcionário, dos de
ma'or categoria do Ministério
do Trabalho. Esta corrente, que
se chama Partido Trabalhista
e se propõe pura e simples-
mente a transformar em can-
didato o sr. Getúlio Vargas, e
chefiada pelo próprio Mini?tério
do Trabalho, de vez que seu
dirisente é o diretor do De-
partamento Nacional do Tra-
balho, e opera através das re- , .
partições do dito Ministério em I riC!1 e ° Hrasil, torniiim
todos os Estatíos.

O MINISTÉRIO EXECUTA
Em cada Estado há uma Dele-

gacia Retional do Trabalho,
cuja função é rem-esentar o
Ministério e fazer cumprir a le-1 gislacno trabalhista. Agora, po-
rem, não passam de sucursais ao"queremismo" operardo por
confa ao próprio governo com
a finalidade da desferir um
goloe á tra*ç?.o no pr*is.

Em São Paulo, o sr. Frota.
Moreira, que exerce o cargo
publico faz t-~ -T, de sua fun-
<*ão Boumvl I de (Vtefe <ão
movimento. úui Mij~, é a
própria Delegacia Reg.onal do
Trabalho que encomenda a
uma tipografia local, a "Grafica
Moderna", do sr. Emilio Colhi-
cini, 10 mil folhetos de propa-
ganda do queremismo. onde, èn-
tre outras coisas, re lâ isto:

"Os dois candidatos se apre-
sentaram — dois ilustres milita-
res — mas as suas candidatura::
não tiveram repercussão no po
vo, permanecendo apenas, co-
mo motivo de entendimentos
entre políticos que não repre-
sentam a vontade nacional".

Ma's adiante diz:"Não há duvida que o ci-
j dadão que reúne as melhorei

condições para di"igir os de^tl-
nos do país nesta hora de atri

(Conclue na 2* pag.)

zinhada, por palavras, atitude? i
c leis, como ridícula velhar-
politica, corrupta, dissoh-enie <¦
indigna de presidir a vida dos
brasileiros."

Estende-se depois na vecor-
dação destes tempos, em nup o
governo era um comparsa do
Eixo apenas á espera da opor-
lun'dado de se unir couip'cta-
mente an seu carro de triunfos
sobre a liberdade em todo o.
mundo, ia arras:ou o país á
cordiç!*o de "um ff»ti'o do to-'
talitarismo europeu". Lembra-a
'"Ia que a Sociedade Amigos da
Amcvi.-» teve q:'e su.tenlnr, na
legalidade e, depois, no "un-1
derfrourd" a que seu fecha-
mento policial a coinwliu. Re-
corda as rerseguições sofridas,
os vexames impostos á 1'lgni.,
veneravel de seu prps.d«.n'«, o
general Manuel Rabelo, quando
foi, "em virtude de represen-
fa':ão do então minis!ro da
Guera, ccnsur"do de publico
pelo chefe do Governo, censura
que a justiça iia ('e um . d_
transformar em louvor v,\ sua
fnllm de serviços f5 [lenubl.cn "

OS RESTOS OOS DESPOJOS
FASCISTAS"Ho:c meus senhores, estamos

reunidos em plena Praça publi-
ca, no íjeio mesmo rio povo, ao
qual nunca deixam )3 de servir

Os d'as que no? esperam não
são melhnres

A luta no exterior encheu-nos
de glor'a e espn-niiça, mas a
lula no interior torna-se cada
d'a mais árdua e desigual,

Todos nuantos formaram a
quinta coluna daqueles tempos,
negando a Dem-K-rana. „ Are-

hoje,
a vanguarda do 3fi<- alismo so-
cial-democratico que linda p-e-

! tende ins'alnr ou co iserv.ir no

•<overno de nosso paÍ3 os rema-
•escentes e os restou dos desl-o=
os humanos e ideológicas t'.o

nipo-nazi-fascisin!)
Convivi com eles, ainda que

sem transigir com seus mo-
positos, anles para" controla-
los no interesse da politica
exterior do país e porso. tal-
vez, mais do que qualquer
outro brasileiro, avaliar alô
onde se deixarão levar, levando
o Brasil, na decisão em quo
eslõo de consumar a fraude
politico-eíeitoral, que vir.a le-
galizar, ante os outros povos,
no governo, os mais osten^i-
vos totalifaristas que já abu-

(Concluo na 2' pag.)

PASSOU "POR CHRIS»
TIANSüND A 2 DE MAIO

— INTERROGADOS
BUENOS AIRES, 18 (U. PJ

— O Ministério da Marinha di-
vulgou os dados obtidos de um
caderno de notas encontrado no.
submarino alemão U-977, qu©
chegou a Mar Del Plata e que
revela o itinerário seguido pe-
Ia referida unidade desde que
partiu de Kiel no dia 10 de
abril.

O submarino, segundo infor-
mou o-Ministério, tínhev comple-
to o Jogo de 10 torpedos, alem.
da munição pa.ra canhões.

A tripulação, será interroga-
da pelos adidos navais brita.-
nico e norte-americanos queirão segunda-feira a Mar Del
Plata a fim de inspecionar o
submersivel.

Segundo o comunicado o sub-
marino chegou a Oslo em 22 de

(Conclue na 2> ri» \

ROMPIMENTO CONJUNTO
COM 0 REGIME DE FRANCO
Será debatido o assunto no Seriado chileno —
Unem-se no exilio os republicanos, espanhóis

SANTIAGO DO CHILE, 18
(U. P.) — Até o momento o"
círculos oficiais declinaram de
fazer cementaries a respeito
das gestões iniciadas em Lima
e Montevidéu para o rompi-
mento conjunto de relações
com o regime do general Fran-
co e ante as informações pro-cedentes do México sobre a de-
signação de Martinez Barrios
para encabeçar o Governo Ex-
traterritorial Espanhol.

Os matutinos publicaram a
noticia sem .quai quer comen-
tarios, enquanto os políticos
artecinaram que a questão po-
dera ficar mais clara após o
debate que haverá no Senado,
na próxima semma, quando o
Chanceler Pernandez y Pernan-
dez fará uma exposição sobre a
Conferência de São Francisco,
tocando no assunto espanhol.

Os círculos republicanos es-

s »» IO PAULO93
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Sucursal no Rio de Janeiro : — AV. RIO BRANCO, 114 - 6."

II
DIUETORE3

Dr. José Maria Whitaker
Dr Erasmo Teixeira de AssampçSe
Dr. J. C. de Macedo Soares

lanhois manife"taram suaV-
cisfação pelos resultados das
conversações do México e es-
peram que Martinez Barrios
consiga unificar todos os gru-
pos espanhóis no estrangeiro.

Por sua vez, o sr. A fred Ni"-
tal, ex-secreta rio drs Relações
Exteriores da Republica Espa-
nhola, falando sobre os açor-
dos repl'zados n0 México, dis-

. se: Após a derrota em todo" o
I mundo da barbárie nazi-fascis-' ta, a sobrevivência de regimes

como o encp J ado por Franco
i vêm constituir um araeronr-

mo, cujo desaparecimento é
de necessidade universal. Osrepublicanos espanhóis têm oimperioso dever de facilitar a
elimina .ão desse escolho e aunlca maneira para se conse-
guir e.se propósito é oferecer

j ao povo espanhol um governo, de unidade democrática, medi-
I ante o qual esse povo pò.sáexoressar livremente sua vonta-

do.
A designação de Martin eaBarrios é um indicio claro de

Q *e os republicanos espanhóis
aprestam-se para cumprir com
o seu dever de um modo re~-
ponsavel. Martinez Barrios po-'" e deve representar a unida-
de de todos os partida e or-
ganizações que tudo fi^.-a'-
j>ala F.prmW p^ r }t>nhola.



GRAVE DIVERGÊNCIA ENTRE
(Conoluslo d_ 1» pag.)

Bem precedentes: O não com-
parecimento de qualquer mem-
bro do governo e o discurso
Inaugural, que foi pronunciado
pelo presidente da Sociedade
Rural, sr. José Maria Buslil-
lo. O único presidente da Na-
ção que não assistiu á inau-
guração de exposições da
mesma natureza — que são °
orgulho dos argentinos pois
nas mesmas é exposta a mais
rica industria do país — foi
o sr. Hipolilo Irigoyen que.
contudo, naquela ocasião, foi
representado por um membro
do governo.

O discurso Inaugural das
exposições de gado sempre foi
pronunciado pelo presidente
da Nação. No discurso do
_r. Hnstillo, este foi inter-
rompido varias vezes pela
multidão que gritava: "Demo-
cracia sim! Ditadura nâo!" o
presidente Farrell conseguiu
evitar o convite que lhe fez a
Sociedade Rural pois alegou
que devia visitar o Paraguai.
Pensou-se então cm tornar ex-
tensívo o convite ao coronel
Peron mas os sócios se opu-
zeram, afirmando que, com
o convite feito a Farrell, se
cumprira o protocolo.

A Sociedade Rural con»-
titue um dos grandes baluartes
das chamadas forças vivas da
Nação que se opuzeram á po-
litica social de Peron que, em
um de seus últimos ataques âs
forças vivas, anunciou seu.
planos de estabelecer a refor-
ma agraria, üs observadores
opinam que a resposta de Pe-
ron aos acontecimentos desta
tarde será a promulgação de
um decreto para a reforma
agraria e que a Sociedade Hu-
ral se oporã, ta) como fez

' 
quando Peron e Farrell decre-
taram os novos Estatuto» Po-
Íiticos.

BuhIíIIo, em seu discurso
desta tarde, voltou a aiacar l'e-
ron e repeliu energicamente a

Rio áe Janeiro^Domingo, J_Q de Agosto de 1945 
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acusação qne se lhe fez de
ser Inimigo duH tralmlliadorjs
assinalando que em seus fcHi
anos de existência "havia
apoiado doutrinas econômicas
que surgiram com Mariano Mo-
reno no alvorecer da Indepen-
dencia e os fatos demonstra-
ram que as mesmas, sendo
adaptadas ás contingências da
evolução natural são as que
melhor servem ao progresso ge-
ral".

Com respeito as reformas
anunciadas por Peron, o sr.
Bustillo afirmou que atualmen-
te os trabalhadores estão mais
conscientes de si do que o su-
pôe aquele chefe do Governo.

Acrescentou que "os traba-
lhadores conhecem seus verda-
delros líderes, a essência das
leis econômicas e não ignoram
as finalidades desses processos
pueris que perturbam sua pro- I
prla ação orgânica e que nao .
servem evidentemente aos seus j
interesses. I

Esses métodos Incitam os tra- j
baihadores & rebelião com ob- :
jetlvos enganosos. Tào concie- .
navel são a cobiça e a avaie-
za de certos capitalistas como |
a ambição dos que, para conse- ,
gulr fins mr ntessavels, escon- |
dem a veraade e ferem a ;
tranqüilidade das famílias labo-
rlosas".

SURPRESA PARA 03
NACIONALISTAS

BUENOS AIRES. 18 (U. P.)
— Elementos nacionalistas le-
varam uma grandiosa oferenda
ílcral à casa situada á rua Be-
nlto Curras numero 24, onde
residia um enfermeiro, vitima-
do durante o ataque A "Criti-

ca", porém receberam desa-
gradavel surpresa.

O pai da vitima impediu sua
entrada na residência, expli-
cando-lhes que seu filho, demo-
,:rata sincero, não teve parti-
•ipaçno voluntária nos latos e
jamais sustentou a ideologia
jascista. Para evitar seme-
lhantes "adesões", a familia
do morto antecipou de tres ho-
ras seu sepultamento, que foi
efetuado na maior Intimidade.

0 próprio governo chefia o
(Oonolus&o _ 1' pa. ) , viver á custa dos meios usuais:

"queremos"

buladas preocupações è o sr.
Getúlio Vargas".

PRESTES AJUDA
Este mesmo carta* apare-

ce aaui distribuído como anun-
cio aos jornais. Aparece em
Pernambuco, em S. Paulo, em
toda parte. A linguagem i
quase a mesma do sr. Prestes
no recente telegrama ao di"
tador, propondo que este não
realizasse eleições presideu-
ciais, deante da ausência de
popularidade em relação *
ambas candidaturas. Aliás, a
ligação * perfeita, havendo
mesmo elementos oflcialmen-
te encarregado» de contacto
entre o pessoal de Prestes « do
Ministério do Trabalho. Sabe-
te, por exemplo, que em Sao
Paulo este elemento e o «r.
Rubens Aguiar, do Movimen-
to Unificador dos Trabalha-
dores, que trabalha sob a co-
ordenação do dito funciona-
rio do »r. Marcondes Filho,
assim como e Igualmente sa-
bido que o elemento de liga-
ção entre o movimento de Sào
Paulo e do Rio é o sr. Nel-
ton Fernandes, presidente do
Instituto de Aposentadoria •
jr*ensôes dos Comerciarlos.

A col.sn não *e limita aos
tres Estados mencionados.
Extende-se por todo o pala,
pois que em todo o país ha
agencias do Ministério do Tra-
talho e dos Institutos para-
•statais, que foram criados su-
postamente para o amparo ao
trabalhador t - que, na reali-
dade eslão servindo de am-
paro a Uma ditadura, execra-
da pelo pais, que quer lobre-

traição, assalto noturno á von"
tade nacional adormecida.

Ainda outro dia, o sr. Joào
Alberto disse aue o movimen-
to "queremista" só continuava
existindo porque a oposição
falava nele. Deixa.,sc de fa-
lar que ele desapareceria. Ai
está o resultado. Cada dia a
coisa fica mais grave e arras-
ta o Brasil mais para perto de
uma desgraça de alcance im-

previsível. A nação que não se
cale. Querem amordaça-la ou-
tra vez dormindo. A hora è de
vigília e de luta.

Pose total dás Ilhas
(0onolusfi,o da 1* J>»S->

mas em dinheiro norte-amerl-
cano no estabelecimento e equi-
pamento das bases?

III — A grande confiança do
mundo nos Estados Unidos pa-
ra manter a paz no Pacifico •
no mundo inteiro.

O Comitê declara: "Em vir-
tude da responsabilidade ae
manter a paz, devemos ter
meios e autoridade para man-
te-la Um dos principais meios
e a autoridade sobre ilhas es-
trategica» no Pacifico".

O aub-comité recomendou -*
controle e manutenção pelos
Estados Unidos de bases navais
principais, c secundarias par»
a Esquadra . bases terrestres
para a sua força aérea, em
todo o Pacifico. Entre as prin-
cipals figuram Saipan, per-
tencente ao Japão, Filipinas,
ilhas do Almirantado, Nova
Caledonia, e outras.

Entre as secundarias ha a.s
seguintes, citadas pelo sub-co-
mité: Ilhas Midway (Estado
Unidos), Okinawa, nas ilhas

(Conclu _o _ 1* pai?.)
sumiu da buli i'é. da compln-
ceiicia, da tolerância e da boa
vontade dos brasileiros.

Não nos devemos fazer Hu-
sdes e menos ainda desviar-
nos da nussa cruzada, dei.xnn-
do-nos arrastar pelos fogo<
fatuos do estadonovismo, aue
se farda com o uniforme dos
expedicionários e se veste das
Idéias democráticas e social»
para despi-los passada a co-
media eleitoral.

Todos quantos favorecem.
direta ou indiretamente a cau-
sa germânica na paz e na
guerra; todos quantos adota-
ram e seguiram as idéias fas-
cistíis; os métodos nazistas,

os processos totalilarios; to-
dos quan los, aqui. toleraram
ou ajudaram a espionagem, a
sabotagem, a campanha nntl-
inglesa, o derrotismo anti-ame-
ricano; todos quanto foram
contra o rompimento de rela-
ções com as noções do eixo. e.
depois, conlra a declaração de
guerra á Alemanha c a Itália.
são hoje candidato?, lideres,
chefes da prometida social
democratização do país.

E' preciso não esquecer q«e
os que consideravam a Fran-
ça imortal perdida para sem-
pre, a Inglaterra invicta des-
truida e subjugada, a Rússia,
inegualavel. esmagada e escm-
vizada e Pearl Harbour uma
façanha vitoriosa e espeta-
cular, que havia reduzido o
maior e o melhor de nossob
Irmãos, os Estados Unidos, *
impotência e á derrota irrepa-
raveis; é preciso não esquecer
os que, depois de tudo terem
feito para arrastar o Brasil A
orbita da Alemanha e da lt"-
lia,,são, hoje, os corrifeus da
democracia, cristãos novos das
Nações Unidas e autores e pre-
cursores da gloriosa Força
Expedicionária e da atitude e
da vitoria do Brasil.

São eles, meus. senhores, os
mesmos, os mesmlssimos com-
parsas da farandula nazi-tas-
cista que sossobrou, nos cam-
pos da Europa, da Ásia e da
África, mas que quer Cun-
Hnuar a viver e governar nas
terras generosas do Brasil .

' 
EDUARDO GOMES — A

SENTINELA
E depois de outras conside

rações ligadas a temas correia-
tos, acrescenta:"O povo tem inspirações que
escapam á perspicácia dos ho-
mens e, por vezes, excedem to-
das as nossas previsões.

Elas são instintivas, mas re-
vestem-se de sabedoria e força
surpreendentes.

Parece, mesmo, haver um
espirito tutelar para os povos
bons e pacíficos, que os so-
corre, aconselha, iula e defen-
de nas horas criticas de seus
destinos.

Só assim se explica que, em
meio da indecisão e da confusão
reinantes em nosso pais, haja
a opinião publica descoberto na
mais avançada posição da deíe-
sa do Brasil e da América, em
Natal, o mais retraído e desam-
bicloso dos heróis brasileiros, —
Eduardo Gomes — para confi-
ar-lhe a tarefa civil da reor-
ganização e democratização do
Brasil.

O pais apercebeu-se aue, ha-
vendo falhado os seus lideres,
por Incompreensão ou imprevl-
são, devia, sem perda de tem-
po, recorrer àquele que havia
sido a sentinela mais vigilante
e mais fiel, desde a primeira
hora da guerra, não só da so-
beranla brasileira e da defesa
da América, como da sua fé de-
mocrafca e da sua confiança
na vitoria dos povos livres.

A sua candidatura, como es-
creveu, hoje, em notável ar-
tlgo Macedo Soares: "é a "nais
nacional, a mais espontânea, a
mais comovente de todas a*
candidaturas jamais apresenta-
das ao povo brasileiro, de cujo
profundo sentido de honra e J _
berdade surgiu para ser vitorio-
sa nas urnas".

Não se podia recusar ele, que
tantas provações conhecera **¦
até procurara, ao serviço do
Brasil, ao chamamento o»
Nação.

A vontade do povo é e oe"e
ser a suprema lei para o solda-
do como para o cidadão.

A missão que ele recebera fõ-
ra de sacrifício para a sua ,de-
samblçlo, mas honrosa para
quem sempre acreditara na vi-
toria das democracias e tantas
vezes oferecera a vida pelo
Brasil.

A sua aceitação operou uma
revolução sem violências, for-
çando o governo á chamada de-
mowatização do País.
NENHUMA DAS LIBERDADES

Anos examinar a precariedn

¦ ou, coitadas, dependem do go-' 
verno que cancela suas conces-
íões.

A ELEIÇÃO, UMA
FARSA

B, apôs a enumeração de ou-
trás liberdades ausente*- ajun-
tou: A liberdade eleitoral é
uma tortura a que se vai aub-
meter, em sua ansla de recu-
ração democrática, o povo bra-
meter, em sua ânsia de recupe-
si' "in i.

Ê a tortura da esperança, o
ultimo e mais atroz dos tor-
mentos que os inquisitores apll-
cavam âs suas vitimas indeíie-
sas e resignadas. i

A lei eleitora! é uma burla,
uma manipulação, a negação

I mesma da representação popu-' lar- i
i Comeqou por caçar a cidadã- j
í nia de mais de 3 milhfies rle
' brasileiros; qualificados secundo' os rigores da melhor lei elel- |

toral que já teve o país, para j' criar um eleitorado ex-ofício, j
! oficial e governamental, e es- jI tabelecer, por fim, normas de j

qualificação e fCpurnçop qüe «O

As famosas "Guias de Indenização
do Departamento Nacional do Café
Detalhes de uma negociata que exige pronta e

imediata reação

de das poucas franquias de que j poderJlo Vedundar n'uma farsa

R.yukyu, baia de Bubic (FUI*
ninas) e ilhas Palau, (Japão)

Além dessas ha inúmeras oU'
ras pertencentes ao Japão, pa'
•a bases aéreas e navais.

gozamos fortuitamente. o sr.
Osvaldo Aranha diz:

"Meus senhores.
Estamos, assim, vivendo d*

mercês governamentais.
Não conquistamos, porque as |

leis não nos asseguram, nenhu- j
ma das quatro liberdades ron- j
seveltianns, patronas desse co- j
micio. consideradas essenc!n1s j
ao mínimo de regalias á vida
comum dos povo*

As que nos faculta o governo
não emanam rias leis e. Portan-
to, não são nossas, são do go-
verno e de seus agentes

Estamos vivendo da caridade
oficial num jogo Incerto e peri-
goso de concessões e tolerai»-

I cias reciprocas.
E o pouco que está receben-

do o povo é quase nada pelo
muito aue está dando ao go-
verno talvez para nunca re-
cunerar

A liberdade de Imprensa, por
exemplo, de nada pode valer
quando os jornais ou foram
confiscados, incorporados, com-
prndos ou ameaçados.

O governo, qne outrora so
tinha o "Diário Oficial" «.
hoje, o maior proprietário de
jornais do Brasil! Talvez, do
mundo, porque não sei, nem

.esmo na Alemanha e na-Ita-
ia se o governo se havia em
al estensão apossado da im-
n-ensa do pais.

E não foi só o governo fe-
deral, comprador e, agora, edi-
tor de matutinos,, vespertinos
e revistas, mas os dos Estados
e até dos Municípios I

A liberdade de escrever, de
Irradiar e de publicar é, no Bra-
sil de hoje, um "trust" gover-
namentál.

A que nos foi dada é um»
simples mercê migalha que so-
br» á mesa lauta dos senhores
do nais.

Não sei, mesmo, se hoje te-
mos mais liberdade do qne on-
tem, porque a liberdade outor-
gada, sem as garantias legais
para o seu exercido, é uma tor-
tura, forma disfarçada de tira-
nia.

E essa apropriação dos órgãos
de Publicidade pelos tesouros
governamentais — contrarian-
do a própria finalidade do Es-
tado na aplicação dos dinlviros
públicos — vieram juntar-se as
caixas econômicas, os institutos,
sindicatos e autarquias, a fim
de criar um verdadeiro mono-
polio. porque assim o governo
tnrnou-se não só o maior, qua-
se exclusivo proprietário, dire-
to ou indireto, dos jornais bra-
Bueiros, como proibiu • publi-
cação de jornalg estrangeiros,
mesmo os das nações aliadas.

E se Isso _ verdade para _ a
Imprensa, com raras e edifi-
cantes exceções pior, ainda, se
possivel. Para as estações de
radio que ou são do governo,

democrática
A liberdade de votar não pt- '

de existir onde não houve nem
tempo, nem meios e nem liber-
dade para ser eleitor. j

Não pod« haver eleições Ur '
vres com candidatos oficiais, i
partidos oficiais, Imprensa ofi-

O DIÁRIO CARIOCA, por
duas vezes, sucessivas, mostrou
como o carioca é prejudicado
no seu consumo de café. De-

! nunciamos como o D. N. C,' 
alehi de realizar a troca de ca-
fés de boa qualidade, dos seus
estoques nesta capital, por ou-
tros de baixa classificação, faz

i transportar esse gênero inferior
para algumas torrefações do
interior, localizadas em zonas

I produtoras do artigo de boa
I qualidade a fim de, ali. ser o
I mesmo torrado e em seguida,

reenviado para os consumido-
res cariocas.

Há, porem, detalhes dessa
transação de que agora nos va-
mos ocupar, pois ferem ro-
fundamente o comercio do café.
em geral. Pari beneficio de
meia dúzia lo firma* protegi-
das.

Recebendo os t< rradorel aqui.
no Rio. os cafés das trocas fci-
tas pelo D.N.C., por preço,
abaixo do mercado, sob a ale-
gaçáo de se evitar a elevação do
café moido são, ao mesmo tem-
po, compelidos a assinar uma
"Guia de Indenização", a favor

ciai, propagamda oficial, tucto ' 
da autaI.(,uia. renunciando o di

oficial e governamental. j reito de embarcar no interior
em condições excepcionalissi-

HOTEL Oi™
EMPRÉSTIMO POR DEBENTIRES MO MLOR BE CEM

MILHÕES DE CRUZEIROS
Lançada dia 16 deste a quarta parcela de DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS

De acordo com as comunicações feitas pela imprensa, foi lançada dia 16 do
corrente, a QUARTA parcela de DEZ MILH ÕES DE CRUZEIROS, representada por
10.000 debentures de MIL CRUZEIROS cada uma, ficando estabelecida rigorosa priorida-
de para os pedidos feitos e para os novos pr etendentes.

As subscrições podem ser feitas na agencia da sociedade no Rio de Janeiro, a
Av. Rio Branco n.° 311-9.° andar, (Fone: 42-6190) pela manhã das 9 ás 11 1/2 e á
tarde das 13 1/2 ás 16 hs., ou com o corretor sr. Edgard Frederico Hasselmann, á rua
da Candelária n.° 19 - 2.° andar, sala 24 (Fone: 43-5130). Em São Paulo, com o corre-
tor sr. Mario Beni, á rua 3 de Dezembro n.° 48 - 2.° andar (Fone: 3-6977); em Belo
Horizonte, com o sr. Caetano de Vasconcelos, á rua Tupinambás n.° 631, Fone: 2-1122.

Petropolis, 19 de Agosto de 1945.

HOTEL QUITANDINHA S. A.
(a) — Joaquim Rolía (Diretor)

(a) — Edgard Frederico Hasselmann (Corretor)

Uma eleição é uma consulta, ;
nào é uma manipularão, unia !
manobra, uma fraude premedl-
tada e planejada, em seu? me- I
nores detalhes, para fina go- |
vernamentals. |

Aquilo com que se está ac«-
nando ao po\o é uma farsa no-
Utiea nara transformar, apfts a
comedia preparada das urn-.e.
uma ditadura rea! n*''ma fiUa
democracia, que é o pior de
todos os regimes.

APELO AO SR. GETÚLIO
VARGAS

Têm os meus inimigos feito
relmprimir, por vezes muitas,
os meus elogios ao Dr.> Get.pjio
Vargas, esquecendo-se,- porém,
de, Igualmente, relmprimir o»
elogios qu_ ele se dignou
fazer-me em outros tempos.

Não tenho, porém, porque,
mudar esses elogios e, antes, ,
desejaria acresce-los se ele, ren- jdendn-se ao tempo e â realidade, I
orlentasKe o país; com .Itrulp,-
mo e desprendimento, para a já
Inadiável democratização de
sua vida, de suas Instituições «
de suas leis, dando, como pro- i
meteu, eleições honestas • 11- .
vrps aos brasileiros. !

Não estou nem poderia estar
entre os seus inimigos, mas es-
tou, como estive, dentro do tro-
verno, entre os adversários mais
decididos e intransigentes de
Suas Idéias políticas, concretl-
zadas nessa monstruosa consti-
tuição de 37, a mais totalitária
das constituições em vigor num
mundo renovado pela derrota
do nipo-nazi-fascismo t pela
vitoria das democracias.

Posso, pois, como cidadão •
até como seu amigo, de toda
-'ma v:da, Jancar-lhe da Tri-
buna do» Amigos da América.
tü.iuo uo meu lado a figura
invulgar de um homem sem
manchas, sem temores, sem fra-
quezas e sem ambições, que 6
Eduardo Gomes um apelo, para
que, como fez na hora incerta
da guerra, deixe de lado os in-
teresse, criados em .torno do
seu uoverno, restabeleça em
sua plenitude as liberdades pu-
blicas o privadas, a Junte-se ao
povo, nao para arrancar-lhe
mais poder, mas para restitu-
ir-lhe o direito, de que rol pri-
vado por longos anos, de vol-
tar h escolher, honesta e livre-
mente, aqueles que deverão di-
rigir democraticamente os des-
tinos do Brasil.

O Governo por mais que se
exerça, é transitório e por

nu.is qüe se laça é efêmero,
como todas as coisaa numa-
nas.

Mas o exemplo, o nonre
exemplo, esse fica e cresce no
culto das gerações e na eterna
rememorarão aos tempot>.

O COMPROMISSO COMO
FUTURO

Nossos filhos, os vossos fl-
lhos, estão chegando, uns após
outros, da grande batalha pela
liberdade do indivíduo e dos
poT*os

Muitos ficaram na terra que
j libert-.ram e o_ outros vieram
! e vêm para gozar na própria
I terra as liberdades que deram
! a outras terras.
I Nâo tev» o Brasil, em sua
; longa e gloriosa historia, filhos
j mais dignos, mais merecedores
! do nosso respeito e gratidão.

porque o seu heroísmo não se
exaltou na defesa in .intlva d«_
fronteiras, mas sublimou-se no
sacrificlo, em terras distantes, '
pela nossa forma cristã e de-

i mr- iní.ic.i us viver.
! Eles não foram só os solda-
! dos. os marinl-eiros. o_ avia-
1 dores do Brasil, eles foram os
i voluntários defensores de cada
i um de nós e de,todos nós, por-

que se bateram, n&o pela vito-
ria material e militar, mas pela

redenção da criatura humana' e da civilização cristã e demo-
I cratlea. de que o Brasil é um
' dos mais nobres e maiores li-

lhos e terá que ser um dos
mais fieis guardiães.

A vitoria das armas brasilei-
ras, pela terminação gloriosa
da guerra, não poderá ser
transformada no pais, na der-
rota das idéias democráticas.

S para e"sa tarefa, comple-
mentar ds vitoria dfs armas,
que nó* convocamoa os brasi-
loiros uencru üo brasil, uns aos
outros, do mais humilde cida-
dão ao chefe de Estado, a fim
de que possamos, honesta e li-
vremente, democratizar uma
trrande nação, que não temo»
direito de deixar menor ao >.uo
a recebemos de nossos ante-
passados, mas o dever de a tor-
nar maior e melhor.

mas de prioridade, uma quanti
dade correspondente à que ad-
quiriram do D N C.

• • ¦»

A autarquia do café, de posse
da Guiu de indenização, passa
a negociar com elas. Esse ne-
gocio <i o tipo completo das
transações escusas que nenhu-
fna administração consciente
das suas responsabilidades seria
capaz de fazer. O sr. Ovidio

de Abreu, que é um homem l»o-
nesto, deve mandar aPurar esso
abuso, porquanto temos a cer-
teza de que tudo é feilo á- sua
revelia, tal a amplitude <" *
elasticidade que tomaram os
serviços do Departamento.

O D.N.C. prevnlece-se <U re-
ferida guia que os to.ia-l-nc»
assinaram « vende-a oelo preço
de onze cruzeiros por saca. Ven-
dida a gula o seu nnssirdor ro-
dera despachar no interioi,
com destino ao Hio. unia q-inii»
tidnde determinada de caie,
tendo a prioridade.

O café, imediatamente. * «m.»
bareado, preterindo todos 's
outros despachos efetuados ein
data anterior na mesma -. .u-
ção, mesmo que este.inm espe»
rando há longos meses.

As vantagens da "Gula de
Isenção", entretanto, n.io
param aí. Elas proPorcinn i-.n
ainda a facilidade du ser todo
o café despachado em cotas li-
vrefl. enquanto ucs desprd.os
normais, todo catí deverá ser
«mbarcado em duas cotas: livre
<s retida, em quant'dades igu.is.

Ainda não è tudo, porem.
Chegando ao Rio, o artigo (Us-
piichado com a "Guia jl-i Ken-
ção", recebe o D N.C. um bo-
nus equivalente a Cr$ 32,50 por
saca, gozando também da Prer-
rogativa de ser imediatamente
liberado.

Ai estA, em poucas linhas,,
uma negociala que importa num
autentico caso de pohcia No
Estado Novo tudo por^m. . pfs-
sivel. Até noa seug últimos
arrancos.

CHEGARAM OS EMISSÁRIOS
(Conclus-o d_ 1» paj.)

são de paz nlponica fará a via-
gem de acordo com as deter-
mlnaçõ3s de Mac Arthur, em
dois monoplanos bl-motores.
sem armas, pintados de bran-
co e com cruzes verdes pinta-
das nas partes inferior e su-
perior das asas. A missão, que
é presidida por um represen-
tante do imperador Hirohito.
do governo e do quartel gene-
ral Imperial, receberá "certas
recomendações" para que as
transmita a Tóquio, relaciona-
das com o cumprimento das
condições de rendição. O refe-
rido representante Irá acompa-
nhado por tres assessores:,r . .

Do exercito, da marinha e dá
aviação.. Este ultimo, segundo
a ordem anterior de Mac Ar-
thur, deverá conhecer perfeita-
mente os aerodromos em tor-
no de Tóquio, o que faz supor
que os norte-americanos leva-
rão. forças de ocupação por via
aérea.

O quartel general Japonês In-
formou pelo radio que os aviões
sairão do aerodromo de Kisa-
ratu ás 7 horas da manhã de
19 de agosto, passarão sobre
Satã Misaki, no extremo me-
ridional da Ilha de Kyushu ao
redor das 11 horas e após se-
guirão sobre 

'Nakano Shima
Takara Jlma, Tori Jima e o
ponto situado a 35 milhas pav
ticas ao norte da ilha de If
Shima, para chegar a essa ilh
em poder dos norte-americano.,
pslas 13.20 horas do mesmo
dia.

Acrescentou que os aviões
voarão na altura de 2 * 3 mil
metros e, ao chegarem sobre, o
aerodromo de Ie-Shima, desce-
rão conforme o ordenar Mac
Arthur. Desde Kyushu oi aPa-
relhos niponicos serão escolta-
dos por caças norte-americanoa
Em Ie-Shima os japoneses ae-
rão transferidos para bordo dn
um avião notre-amerleano, que
os levará a Manilba, onde já
chegaram as missões militares
britânica, chinesa e austrália-
na, para considerar com Mac
Arthmr os termos da rendição
que serão Impostas aos |apo-
neses. Estão sendo esperadas
em Manilha .missões similares
da França, da Rússia e da Ho-
landa.

Na capital flllpina, os detf»-
gados niponicos serão alojados
numa casa de apartamentos,
onde terão as considerações da
praxe Internacional, e poderão
comunicar-se entre si, devendo
regressar a Tóquio entre segun-
da e terça-fclrag levando ai
Condições aliadas.

Ainda não s« fixou a data Para
a assinatura dessas condições.
O quartel general de Mac Ar-
thur respondeu á comunicação
japonesa e indicou quais 'ran
as freqüências das transmissões
radiofônicas, assim como as
palavras de chamada para es-
tabelecer a comunicação. A par-
tida dos japoneses havia sido
marcada anteriormente para
ontem, porem Tóquio Pediu
mais tempo e Mac Arthur con-
Sentiu. Quando os japoneses
começaram suas dilações a res-
peito das exatas ohrigaçôes da
missão, Mae Arthur respondeu
a Tóquio com uma ordem p«-
remptorío de que os delegados
niponicos saíssem "sem mais
tardança".

Oa delegados japoneses de-
verão chegar a Manilha pelas 19
horas, descendo no aerodromo
de Nichols Field. nos aritdores
da cidade. Entrementes, outras
missões Japonesas formadas pormembroí da famüiai mperial,
partiram para a Mandchuriu e1 . com ordem de cessar foco

j emitida Por Hirohito. As refe-
ridas missões sairam ontem e
provavelmente tardarão 4 ou 5
diai para chegar Junto 4a uni-

| dades dos exércitos Japoneses
naquelas regiões.

A» lioslilirt-de» res-firnm ns OM-
na, porém continui._ ns Mundi-hu-
ri». No norte d» ilha de Liüçou, a»
tropas niponica» n>rusarum di.r cre-
dito a que o imperador tivesae or-
il"n-do sua rendlcío.

Na Nova Guiné, Nov» Bretanha •
BouRainville aa tropas niponiciu
Cuntin.nam ainda agressivas. Nr.»
Pliiu Ryukyu esUo sendo ornani.»-
dos uvo» de soldndes norte-amerl-
canos de raça ja-ponena e oficiais ni-
ponicoi prisioneiro» para que con-
vfirscm cum as tropns inimisHS nn»
ilha» da sona de Okinawa, concitan-
doas a que de- ham as nrmR» e
convencendo-a» de que • JapSo ea-
p.tulou.

REUNIDO O OABINETB
LONDRES, 18 ..(ü.. £»!«__*. «

trnnsminsfio raptndn 'V n RIU', a
emissora de Tóquio Informou ter »•
realizado uma reuniSo do» momliroa
(ló eablnete japmiía. na residência
de primeiro ministro, 4» 4 horas
da tard», (hori d» Japío), d»
hoje.

Acrescentava a referida transmis-
slo nue se sefruiu uma reunido ex-
'raordinarla do gabinete japonês, du-
¦•ante » qual Íora» tratado» vario»
assunto».

0 "U-977"
(Oonolusfto da Ia p*_ )

•tbril • a Chiistlansund a 2 de
maio.

Os 16 tripulantes, que são ca-
ados tendo parentes na Ale-
¦anha, foram desembarcados na
oruega, depois do qu« o sub-

naríno continuou viajando em
águas do Atlântico patrulha-
dás pelos aliados passando en-
tre as Ilhas Faroes e a Islândia,
rumo ao sul.

Depois de pnssar entre as
Ilhas dò Oabo Verde e a costa
subiu á superfície e passou ao
laroT) dos rochedos de São Pedro
e São Paulo e continuou ao lar-
go da costa do Brasil.

Depois de ter submerpído va-
rias vezes, ¦ voltou & superfície
diante de Mar Del Plata.

Recorda-se oue o cruzador
br___-.ro "TV'-i*_. afimdpdc*
ne* vizinhanens de São Pedro e
São Paulo, parec» t«r sido (tes-
truido pela explosão de mina
ou torpedo.

O • comunicado, entretanto,
nâo fornece a data em que o
submarino nazista esteve pro-
ximo desses rochedos.

O comentador naval de "La
Prensa" djsse hoje ser pratica-
mente Impossível que o U-977
tenha afundado o "Bahia",
porque a carga de 10 torpedos
è o máximo que. pode transpor-
tar um submarino do tipo do
U-977.

0 TEMPO
Entre uublado e rnco-1.rapo

berto.
Temperatura — Estável.
Vento» — Variáveis.
Máxima: 22,8.
Minima: 16,6.

"Normaliza-se o Te-
Iefone Internacicnai1"

Comunica-nos a Compa-
nhla .adio Intemrclonal do
Brasil7 que, tendo s»dó abo-
lidas as restrições impostas
pela guerra, está novam*?n-
te habilitada a fornecer ra-
pldo serviço telefônico In-
temacinpal.

Lembra também q«e ha
taxas redundas nvUc. c»n-
ven<entes para cha*nadas
sociais, entre o Bra MI e os
Estado» Unidos da America
dd Norte, durante a nn'te,
das *_0 ds 5 *">rr«s e todos osd'»"! de dom'nço.

Para obW n_a ll^ai.-So
I"'""i? .nnal, >_<;.,, Àis-ar"01" e pedir '.'-. ÍSÍCVIÇO
INTKRNACIONAL'.
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INAUGURADO 0 POLÍGONO
DE TIRO DA MARAMBAIA!
Quarenta qui.ome.ros de extensão para os trei-
mus de tiro — Todas as armas têm seu campo
de experimentação

Inaugurou-se ontem, na Res-
tinga da Marambaia, o Pollno-
no de Tiro construído para pos-
siliiütar ao Exercito um efici-
entq treinamento. O local onde
está instalado o Polígono foi
escolhMo nor não oferecer ne-
nhum perigo para a porulacão
civil, medindo Ioda a área cer-
ca de -10 t|tiilometros de exten-
süo. Uma ponte de concreto
armado Ii.''n a Restinga dc Ma-
rambnin ao continente, lista
ponte mede 2o2 metros e é for-
mada por dois arcos paralioli-
cos tri-articulados. dois vão»
em viga reta e um viaduto. Sun
rtis'stencia foi ccTeulnda Para
um h-cni-íino de 83 toneladas

O ATO DA INAUGURAÇÃO
O ato inaugural teve inle.o

ás 9 e mea da manhã, presidin-
do-o o chefe do Governo. R_,«
tiveram presentes o arcebisno
metropolitano, d. Jaime Cama-
ra, aue abençoou o Polígono, c
alias autoridades militares. No
mesmo local do PoKgono fo-
ram inaugurados os serviços (1p
energia elétrica, com 25.000
voltg e transformada para 6.000
vo'ts. instalações de força. luz.
telefone e água, que provem
da um manancial distante 5 km.
fornecen-to 5.000 litros Por
licra. A estrada de acesso ao
Jocal recebeu o nome de Pre-
sidente Vargas e a ponte foi ba-
íizada com a designação dr"'Ponte Gaspar Dutra".

NA PRAÇA DAS ARMAS
Foram inaugurados, na Pra-

ça das Armas, medalhões com

ns efiriies dos generais Osor'o.
Vilagrã Cabrita, Mallet o Sam-
paio, bo.ronos r-spectivamen'.p
das armas de Cavalaria, Enge-
nharin. Artilharia e Infantaria.

Na Zona de Tiro, em home-
nngem a FKB, foi dado A pr.--
ça o nome de "Monte Castelo".

LINHAS DE TIUO
Fazem parte das instalações

do Polígono também a Casa
Bal'stica General Porlela e a~
linhas de tiro fechadas, côh.rf
tas e livres de 50, 100, 200, 3.0
c OCO melm* destinadas um
trabalhos experimentais com
armas portáteis e metralhadoras
até 15mm como sejam balística
interna, e externa, tabela de tiro
e alças, f;xação de carga, velo-
cidade inicial, curvas de pres-
são eto. Na Praça General u'n»-
za fca a linha de tiro pera Ar-
tilharin Pesada, destinada á ex-
perimentação de canhões fixos,
pedestal, torre ou eupola de ca
libres superiores o 150 até 35.
mm c canhões moveis.

— mmmmiimmm » ***** 

Sindicato dos Músicos
de Belo Horizonte

O ministro do Trabalho defe-
riu o requerimento da Associa-
cão dos Músicos Profissionais de
Belo Horizonte para conhecê-la-orno represen!ante da sua ca-
iegoria Profissional, sob a de-
nominação do Sindicato dos Mú-
sicos Profissionais de Belo Ho-
rizonte.

Realizou-se, ontem, no largo
da Carioca, o anunciado com-
cio das 4 liberdades, p"omovi-
do pela Socisdad3 Amigos da
America. Nesse "meeting" p_-
pular, o povo dsu àquela insti-
tuição politica demonstração de
apoio por suas decididas atitu-
des na denuncia e no combatr
aos arbitrios praticados pela
üitadura. Ue fato. lotando a
maior parte da grande área
onde em tempos funcionou a
Imprensa Nacional, numerosa
foi a multidão que compareceu
ao local do comicio para aplau-
üir en.u_ias:icam:.ni.e, não só
o nome do brigadeiro Eduardo
Gemes, toda v.z que era cita-
do, como tarrtVm os p.rlodos
mais vivos dos discursos, quan-
c.o os oradores clamavam con-
tra a negação dos direitos do
cidadão, "post.rgados 

pelo atual
governo, ou então punham á
mostra os indefensáveis abusos
da mesma Ditadura e de seus
coniventes.

TENTATIVA QUEREMISTA
Esse entusiasmo popu'ar en-

contra prova inrqulvoca no
fato de que, mesmo com as
perturbações provocadas pelas"queremistas", logo de Inicio,
não abandonaram o comicio as
pessoas que, em milhares, ali
compareceram. Antes pelo con-
trario, á primeira man _e3_aç_.o"qu?remista", vibraram a um
só tempo por todos os cantos

NO COMÍCIO DAS 4 LI8ERD ADES, MUITA GENTE E
ENORME ENTUSIASMO
A mensagem do Brigadeiro — Uma tentativa queremista sufocada — C
'enco branco, simbo'o da campanha democrática
da praça os lenços brancos de. versai das armas demccra.l.a.
Teofilo Otoni, jà agora dr-linl-
tivamente incorporados & tra-
dição da campanha de liberta-
ção nacional. E foi dentro ces-
se estado de animo, de proíun-
da convicção democrática, que.
vencidas aquelas d~mcnstraçoer
des amantes da senzala, que e
o regme de escravidão em que
vivemos, decorreram as horas
do comicio sob os aplausos aa
mesma multidão.

MENFÀGEM DO BRIGA-
DEIRO

Não podendo acender ao con-
vite da SAA, o brigad.iro en-
viou a sua m_nsagsm de sau-
dação á sociedade presidiria
pelo general Manuel Rabelo.

E's a mensagem:"Envio m'nhss saudações
muito cordiais á Sociodaüe
Amigos da Amerca ua pessoa
de seus ilustres dirigentes que,
em hora amarga para a exls-
tencia da Ne "ão, afirmaram a
sua confiança na vitoria um-

e, assim, conquistaram um iu-
gar distinto na grafdao do
povo, p'la vigilância. Intrepidez
e fidelidade com que in^rpre-
taram os verdadeiros senti-
mentos do pais".

OS ORADORES
Abriu o comicio, cm nome

da SAA, 'o sr. Gustavo Si-
mões Baibora que, em rápido"spe.clc", fez uma sintese das
atividades da sociedade nesses
ultimes anos de lu.a anti-fas-
clsta. Seguiu-se com a palavra
o sr. Sales Neto qua, traduziu
do o pensamento das filiais da
SAA, prenunciou vibrante dis-
curso.

Depois ocupou a tribuna o
general Manuel Rabeio, cujo
discurso publicamos a parte.
Em seguda, falou o "enance-
ler da Vitoria", o mlnls.ro (_>õ-
valdo Aranha, cuja palavra
valeu por um dos mais impor-
tantes documentes ¦ públicos
desta campanha. Este dlecur-

so, da mesma forma que o se-
guinte. do sr. Odilon Braga -
outro discurso tamoein ds
maior significação — vao pu
blicados á parte. DepoV. do r_-
presentante da U.D.N. — fo
esse o caráter em que talou r
sr. Odilon Bra-ça — sub'u á
tribuna o sr. Evandro Lins tr.
Silva, na qualidade de de'cga-
do da Esquerda Democratic?
Da oração c»o sr. L'n_ e Silve.
extraímos o seguinte trecho:

"Ao ádmiíir a centra goste
as clelvoes, o governo fê-lo a.
má fé, promulgando o Ato Adi
cional oom o qual pretende
dar vida ao Estado Novo e é.
Carta de 37. A convocação da:
eleições s. fez para o Parla-
mento e Pres'ti:ncia da Repu-
blica. As forças opesicianistae
congregadas em torno de Edu
ardo Gomes, manifes' aram-e
publicamente contra a Carta dc
37. o que importa em dizer qu:
a eleição de Eduardo Gomes re
preeenta a cer.eza de que c

?ai'laniEnto terá função ccnstl-
uinte. Ao contrario disso, o

uándiüáto do governo foi fia-
ior dessa Carta c não é admis-

sivel que tenha mudado de
opinão para repudiá-la em tão
curto tempo. Portanto, o pro-
bl"má assim se apresenta: as
eleições para presidente estão
convocadas. Nós democratas,
eó vemos um caminho pa:-n
M-abs itui-la: a vitoria do can-
iId°to que não aceita a Carta

de 37, que a tem repelido".

\ SOLIDARIEDADE DA LE-
GIÃO CIVICA 5 E__ JULHO

A Legião Civica 5 de Julho¦aviou o seguinte telegrama á'.ci-edade Amigos da Ame-
.i~a:"Ainda vibrando de entusirr-
r.o pela impar demonstrarão
ivica de hoje, no Largo da Ca-
ieca, envi.imos a Sociedade
\mlgc3 da America nosso mais
vibrante aplauso pelo retum-'•°.n'e suceso obtido, do/ido não

j á sua reconhecida autorida-'c moral, como trahberh porqre,
_a mesma maneira de agir da¦_e_i_U> Civica 5 de Julho, pug-
n a vitoria do candidato na-
ional sem nenhum interesse

,n„ disputa de outros cargos
.'ctivos.

E aesim, irmanados na mesma•ata com os mesmos objetivos,
tivemos de celebrar juntos o

_ia da libertação do país".

RONALDO LUPO 0 VITORIOSO
"CHANS0NIER" BRASILEIRO
VOLTA TRIUNFANTE AO

MICROFONE DA PRA-3
Uma nova temporada do criador de ''/um-

Zum", a canção que faz sorrir...
LEITE DE BELEZA MATARY, assina um im-
pcr.an.e contrato com o querido artista patrício

O COMÍCIO DAS 4 LIBER DADES — Dois aspectos do comicio das 4 Libérdivlés, no largo da Carioca, promovido pela Sociedade
Amigos da América, vendo -se a enorme massa popular que ali conparecou

0 P-SCURS0 DO GENERAL MANOEL RABELO

É CHEGADO 0 MOMENTO DE RETOMARMOS O GOVERNO
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O discurso do general Manoel balliador. E' ela que é mandada »»-..-» fiuo quisesse r^ora regensrnr se
I Rabelo foi, todo ele, um con- para perturbar os comícios da e ^suir arrependida o caminho di-

fronto entre o Brasil ao ponto oposição. E' ela que o governo feI dft sa.yn.silo. o s-u destin'» esín
! em que o degradou o Estado pretende fazer confundir com tra^<\° e_n"',B .6,e'11 cni;BZ dc rB'

Novo" e o queBse pode erperar o nosso honesto proletariado, ^ £^àTUi^J m if?
da força regeneradora que mas ele er-e.uece que o "lumpen- rii» c bn!i"iírro'a. porque tífio pod-

; candidatura Eduardo Gomes proletariat" tem servido arenas mais deter a »nf -çao, mesmo que
traz em si.

Lembra o estado de esmaga-
mento sob que vivemos, oprl-
mldos pelas Instituições totali-
tarias, supliciados pela policia
politica, e volta-se para a si-
tueção presente, em que, des-
poiaío parcialmente destes ins-
trumentos, o governo pregara
sueis manobras para mais um
golpe contra a vontade popu-
lar. E diz texturlmente:"Ainda hole, quando não é
ma:_ possivel ao governo sub-
jugar o povo. vemos como o
medo influe nas reações co!»—
tivas e individuais, e como os
senhores do poder aprestam
novas armas que lhes permi-
tnm subsistir pela força do te-
mor.

| Aos funcionário- nubllcos ace-
nam com a demissão.

i Aos comerciantes e Industriais
com a não concessão de cotas
para a aquisição de suas mer-
cacíorias e matérias primas.

Aos ricos com o confisco de
suas propriedades.

I E a toíos, com as mais va-
ria das perseguições e a rea-
bertura dos carrmo- de concen-
tração que riermitiM a cont-'nua-
cão no poder do fascismo bra-
sil/iiro.

! A canalha, o que os marxis-
tas c^arram de "lumpen-nrole-
tariat", é organizada c dirigida
contra o povo ordeiro e tra-

€e S'_'.strato aos Vários fas- recorra ao expediente de abocanhar

Ronaldo Lupo
A temporada realizada por

Ronaldo Lupo na Radio Clube
do Brasil veio demonstrar que
um artista de valor encontra
sempre, entre o publico radio-
fonico do Rio de Jrneiro. o
aplauso e o estimulo que me-
rece.

Poi o que aconteceu com esse
jovem e interessante "chanso-
nier" brasileiro. Apresentando-
ae aos ouvintes cariocas depois
da uma temporada de sucessos
no norte do Brasil, Ronaldo
Lupo consegui-*, prender a aten-
ção c'o publico e conquistar um
grande numero de "fans". Isso,
aliás, já acontecera no sul, em
Sáo Paulo, principalmente, on-
de os artistas que íóra passam
por uma verdadeira "prova de
íogo".

O sucesso de Ronaldo Lupo
s« deve não apenas ao acurado
preparo de seus números e á
carinhosa seleção de seu reper-
torto, no qual figuram someu-

! Homenagem á FEB
te arranjos especir-.is e compo- | inhaúma . mr-mireaiâ a feb. no
ÍUÇÕes exclusivas, assinadas por próximo dia 23, na praça. 24 de
nomes de grande valor en.re Outubro, com mis.-ü campii.
os nossos compositores e arran-
Jadoreis. A figura atraente ao
cantor, a sua simpatia pessoal,
a gentileza com que se apre-
sema no auditório, constituem
predicados de inapreciavel va-
lor, muito raros entre os ar-
tistas de radio. As canções ro-
mr.ntlcas e brejeiras que Ro-
naldo Lupo interpreta logo lhe
deram uma projeção invulgar,
porque o publico sentiu que es-
tava ouvindo algo diferente, ai-
go fora do comum. Suas cria-
ções "Zum-Zum", "Suave me-
lodia", "Que é que Maria tem"
e outras, apresentadas simul-
teneamiente em graT.ções, já
estão na mente e nos lábios
de todos. Eis a razão do su-
cesso e dos aplausos que coroa-
ram a temporada do jovem"chansonier" brasileiro.

Os fabricantes do Leite de

cismos.
Felizmente, no entanto, ao

medo inspirado e manejado
pelo governo em seu próprio
benelieio, conlrapõc-"e hoje
um medo maior, qual seja o
da continuação no poder des-
se mesmo governo.

Desta feita é um medo sa-
lutar que fornece a força ne-
cessaria á luta e á vitoria.

Reduzido á miséria e a fome.
ncnliuma ameaça po:Ie ser-
maior para o povo brasilei-
ro que a continuação da atual
situação. O descalabro das fi-
nanças publicas. A politica in-
flacionirta. O pano verde ofi-
cialmcnte protegido e esten-
dido, pela especulação e pe.'a
nnsia de enriquecimento fa-
cil, sobre a industria e. o co-
mercio, em detrimento das
atividades honestas.

O aumento de salários não
mais ilude a ninguém, pois
o relativo desafogo econômico
de:.aparece logo graças á in-
fiação. A constituiçíio, a car-
ta magna que deveria nortear
e limitar a vida nacional, foi
substituída pela vontade de
nin só. A liberdade e a vida
humans, o bem estar rociai,
dependem dos humores de um
homem. A legalidade foi su-
prlmida e erri seu lugar insta-
lado o arbítrio. O resultado foi
o mal-estar social que amea-
çu tudo sufocar. Surgiu, en-
tretanto, uma esperança que
só re poderá concretizar pela
volta do país á legalidade ju-
ridica.

Participou o nosso povo de
uma guerra mundial. Sofreu.

as fortunas particulares, em nome,
(qua irrisao) do» princípios soeia-
listas que nunca professou, e que

I servem, ainda, a esses cris'aos no-
*i,s do socialismo, de ai ma política, pani foi ir de preferencia e de _nv

! bi)-_àda os seus adversários, em ves-
I piras de eleição.

15. tn ê n BÍtuaç5o nacional e i
I .ista í. 'íidnle quo se nos kpre.en
ta. A sua so'u?ão depen
de essencial e fu-damonta
mente do povo, e isto signifi
ca mi-.is uma se-u-p-ica de vitoria
pura a clc-iaçno do Edumdo G_m<s
a BresMenciu dn Republicn, pni3 o
povo cs'/i cnnosco o juntos, marchare
mos até o fim. Finalizando, em no-,
mo da Sncieflnde Amifçns da Américn
eu cuncito a todos nue aclamem
! ara que os aplausoB reboem por to-
do o tciilIn-.-io pátrio, o futuro p-e-
sidente da Republica Eduardo Oo-
mes.

Chega, hoje, ao Rio, ®
Fogo Simbólico

13' eguo.udo ás 17 hoins de hojo,
ld,. i.-.-elrdo na prnea Paris, o

Archot» do Foro Simbólico, que, no
¦•urrutit. ano, partiu d_ Monte Cas-
tolo, na Italii, lugar histórico, hojo
iicorpoiado a.s f..tos dai Armas' lirasile.irns.

Amanhã pnrtira o Archoto do Fo-¦co Simbo.ico da Iijreja de N. S.
¦ 'a G'"in. do Outeii-ò conduzido pelatropa da 1» DivisDo de Infiintario
qiio o levará at_ o municipio de Ba-'iana . A sua en-rega osrá feita poruma aluna do Instituto de Educa-
cão que inicia ã, ussim, a corrida,
dando-o a seguir & referida tropa. A
reti lida ('i Ai bote d"-uelo templo

i scíl feita pelo general Benicio daI Silva.

Venceu,
sileiros

Agora, tem os bra-
mais do --lue nunca,

Comparpríerít'! or pxppdío.tíiriãTJos e
estão convid-dos o povo, nutorida-
dos e pessoas de dtiBtacun do locn'. I

Beleza Matary, patrocinadores i
drs audições o"e Ronaldo Lu- I
po, receberam milhares de car-
tas e telegramas, pedindo-lhes ,
mais uma temoorada do já que- i
rido artista. Atendendo a essas i ° direito de reclamar para a
solicitações, o Leite de Beleza! nossa Pátria uma parcela da
Matary apresentará uma nova
série de programas de Ronaldo
Lupo, série essa que terá ini-
cio na próxima quarta-feira, âs
21,39 horas, no auíitorio do Ra-
dio Clube do Brasil.

A's "fans" de Ronaldo Lupo
serão ofereciíos interessantes
brindcs que o Leite de Beleza
Matary distribuirá, para corres-
ponder á simpatia com que os
programas de seu patrocínio
foram recebidos pelo mundo
feminino carioca.,

0 BANCO MERCANTIL DE SÂO PAULO S.
TEM O PRAZER DE COMUNICAR QUE, DURANTE AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO

Edifício "BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO"
A* AV. RIO BRANCO — ESQ. DA AV. PRWS. VARGAS, A SUA FILIAL ESTARÁ'
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vitoria obtida na Europa pelos
nossos soldados.

Povo brasileiro!
Quando os ecos dos clarins

da vitoria começam a dist.l-
par-se, devemos falar ao po-
vo resumindo e relembrando
a historia recente de seus ma-
les e sofrimentos, que nunca
deverá ser erquecida. Nesta
hora sania e solene, após ha-
ver derramado o teu sangue,
o teu suor e aa tuas lagrimas,
ém comunhão com os povos
livres do mundo, é chegado
o momento de retornares o teu
próprio governo".

S, depois da outras considernçÇes
sobro as candidaturas, volta o gens-
ral Rabelo ao seu tema central, •
•.torro-?», pura c '(.'iiir:

"— __' licito ou n5o que •_ per-¦te r.o povo que sofre: tudo isso
-vg continuar!
Terá» ainda a capacidade de rea-

r para con.iurar oa perigos qua te
"31-sm, por obra e graça d» in-

'.»mpetencia total dog atua.í. gover-
antes, ou ter4s de seguir resignado
taciturno paru o abismo, aberto aos
us pís f
Oi dirigentes que .« oprimem

niaranharam-«e num eipoal de in--ine&dos desmandos d» qu» nío po-.em mats desrencllhar-se. Oi eoia-
promissoi d-sa* camarilha seriam

WV j jud-s-üos •_»4r»r_o í lisa içis 2t9B.
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GLORÍA WARREN _ a ln_ * a
ternura de nma voz única. LUISIL-
LO e TERESA, a alegria e a graçados velhos bailes espanhóis. A pri-meira nos leva pela mão, suavemen-
íe, aos paramos tranqüilos do sonho.
O jover. par nos atira no rodopio doi-
do tíe um vento claro despenc?.nd:>
rosais encantados. No s h o w do

ATLÂNTICO, esses são os pontos ai-
fo? de emoção. O desfile rias "GRAN-
DES AMOROSAS DA HISTORIA" <s"O MILAGRE DAS LANTERNAS"
completam a bele-za do programa.
Gloria não mais cantará nas "maf-
nées" dominicaüs — exceto hoje. A'»
segundas-feiras, atuará — piceção do
íía 27. Q5íUaRÍÍBO
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A nossa opinião

íAS FONTES DO"QUEREMOS 99

O sr. Osvaldo Aranha pronunciou ontem, no grande
comicio do largo da Carioca, • um magnif ico dis-
curso politico. Nele se faz uma serena, mas im-
pressionante analise da situação criada pela dl-
tadura ao perseverar no propósito de presidir á

transformação do Estado Novo num regime jurídico. Mostrou
o ex-chanceler, com muita clareza, que o que está fazendo o
governo é simplesmente ensaiar uma farsa, a fim de eximir-se
da responsabilidade pelas suas faltas e mistííicar o país com
um arremedo de legalização do poder.

A certa altura, disse o eminente orador que não é possi-
vel a reputação de um pleito livre com partido oficial, jor-
nais oficiais e candidato oficial. E' o caso de acrescentar: e,
ge não poderemos esperar eleições limpas com um candidato
oficial, muito menos com dois candidatos oficiais, sendo um
deles "oficialissimo". Este se oculta por detrás do cenário
anas já vai pondo o topete de fora, á proporção que a panfto-
mima se aproxima do fim.

A onda do queremismo ai está, confirmando tudo o que
se tem dito e repetido nestas colunas sobre a inslnceridade
do gesto do ditador indicando candidato o seu ministro da
Guerra. Não foi dificil profetizar o que faria o sr. Getulie
Vargas com o general Eurico Dutra, porque todos sabiam o
que rie tinha feito com o sr. Washington Luis e depois com
ü sr. José Américo. Homem de pouca imaginação, o sr. Ge-
túlio Vargas não faz senão repetir-se.

A fraqueza desse processo é que o publico, que deve ser
Iludido, passa a conhecer todos os truques e>recursos do ma»
gico. Nem por isso, entretanto, o ditador deixará de fingir
e de representar. Criou-se-lhe no espirito um irreprimível
automatismo, que o impele a praticar exatamente os mesmos
cestos ante situações idênticas, ou seja, todas as vezes que se
defronte com qualquer ameaça á sua permanência indeflnl-
da no puder.

Pois é justamente ai que estão as verdadeiras fontes do
queremismo. Nãò surgiu ele de uina atitude assumida por
amigos e conierraneos do sr. Vargas, vindos do Rio Grande
para demonstrar sua incondicional adesão ao candimito en-
coberto. Não brotou esse movimento, igualmente, das ativida-
de fracassadas dos srs. Marcondes e Segadas Viana, desban»
triados por esse queremista em potencial — e muito mais pe-
rigoso — que é o sr. Agamemnon Magalhães. O queremismo
vem do próprio sr. Getúlio Vargas, de sua malicia inata, de
(r- reputação de "golpista", da crença em que seus amigos
è adversários sempre estão de que "o homem está prestes a
dar o golne", da certeza, enfim, de que a palavra do chefe
âo Estado", no Brásü, num discurso solene, valte tanto como
o papel em que ela foi escrita.

E' uma tristeza que seja assim, pias es** * * realidade.
Se o sr. Getuüo Vargas, contra todas as evidencias em con-
trario, está mesmo disposto a largar o poder nas mãos do eíen
substituto que, bem ou mal, será proclamado pelo resultado
das urnas, náo nos venha culpar a nós por nãò acreditarmos
no que ele prometeu. Quèf*e-se dè siprtiprioZde sua falta de
«'nceridade, de seu absoluto desprezo pela palavra empeiflia-
da. em face da nação, nos momentos mais decisivos de sua
vida publica.

Seria facllimo ao ditador pôr um ponto final na explora-
ção queremista. Nada justifica que agitadores irresponsáveis
iniciem campanha em prol de um candidato que nao existe,
ou seja, de um homem que "não quer" e não pode ser candi-
dato, pois se pudesse, estaria preparando as malas para par*
iir do Guanabara no próximo dia 2 de setembro, a fira de se
desincompatibilizar na forma da lei. Somente o desejo de
uma solução extra-legal, violenta, golpista, pode inspirar essa
campanha. Mas o governo está encantado com ela. enquanto
seus partidários mais exaltados já contam como certa, de-
pois da saida do general Dutra, mais uma "ursada" do dita-
dor E este pais chegou a tal degradação que a perspectiva
da traição de Vargas a Dutra é anunciada entre risos e ga-
Ihofas. como se se tratasse de uma ação louvável e muito
divertida.

A situação, porém, é muito diferente das outras em que
© sr. Getúlio Vargas realizou suas famosas acrobacias. Hoje
o mundo inteiro marcha para a democracia e toca numa
ampla e livre consulta ás urnas eleitorais o equilíbrio social
e politico que as ditaduras de ante-guerra prometiam mas, na
realidade, destruíram. Além disso, o povo brasileiro tomou
definitivamente o seu destino nas próprias mãos. Ja experl-
mentou a volta á discussão publica de seus problemas e a li-
berdade de critica. O mecanismo da ditadura esta partido e
não haverá quem possa recompô-lo.

Tudo o que o lmpatriotismo do sr. Getuüo Vargas po-
dera fazer, agora, estimulando o queremismo e diligencianUo
um novo golpe, será lançar o pais na confusão e na guerra
civil A formula comunista — adiamento da eleição ptesiden-
ciai'— conduz diretamente á luta armada, não tenhamos du-
vida, pois è a permanência indefinida de Vargas e uma sub-
versão da ordem constitucional criada pela própria ditadura,
<o que significa um mergulho no caos.

De qualquer modo, rendamos graças a Deus. Em qualquer
circunstancia, por mais negra e desesperados que venha a
Ber, o país têm hoje, ao menos, diante de si um lider, uma
vorVide honesta e guiadora, um ponto de «^ferencia em mejo

A Faculdade
Nacional ãe
Medicina

CONGREGAÇÃO cia
Faculdade Nacional üe
Medicina — cenfonua
foi noticiado — lançou

na ata da sua reunião de an-
üé-ontem um voto tíe publico
pruLtótò contra "a dolorosa evi-
dencia" a que chegaram os pro- ,
Ifejsu-fcü oatedraticos daquele es-
cabeleclmento da impossibilita-
de de um ensino eficiente, vis- i
tas as pe simas condições ma- |
teriais em que se encontra a •

Faculdade. •
Aventada a idéia de um ape- :

lo ao chefe do Governo, a mes-
ma caiu imediatamente, '¦ pois
de nada adianta apelar para o
chefe do mesmo Governo que
deixou o ensino no abandono
de qualquer providencia".

E' realmente deplorável o
que aconteceu .Não temos mais
o DIP para impingir aos jor-
nais notas e tópicos laudatorlos
e mentirosos. Já se pode di-
zer a verdade e a verdade apa-
rece, assim, de maneira elo-
quente e Irrespondível. Nao * a
oposição que expõe mais essa
fotografia de um detalhe da
desordem administrativa do Es-
tado Novo. E' a congregação
unanime de uma das nossas
escolas superiores que vem, de
publico, dizer á Nação que es-
se Governo que aí está. no "cur-

to espaço de quinze anos", des-
moralizou e anarquizou o en-
sino no Brasil.

O professor Frois da Fonseca,
diretor da Faculdade de Medi-
clna, depois de citar vários
prejetos e propostas no sentido
de melhorar a situação daquela .
escola, disse á Imprensa: |

— "Tudo o que vem acoute-
cendo é culpa do ministro da !
Educação. O sr. Capanema
opõe todos os obstáculos possl-
veis, porque pretende dar uma
solução á? nossas deficiências, :
dentro da Cidade Universitária |
Mas, a "cidade", ainda nao
saiu e nós continuamos lutan-
do pelos problemas mais Ime-
diatos, tentando evitar a for-
mação de maus profissionais

. Depois dis^o. os gazeteiros do
oficial!-mo voltarão a exaltar e
glorlficar as benemerenclas do
"nosso chefe, nosso amigo e
nosso pai", no estilo do dou-
tor Marcondes...

O ENSINO MEDICO
MAURÍCIO DE MEDEIROS

JkÀ

* * *

0 caso do
Pará

Há uma ilusão, muito dis-
seminada, sobre uma apre-
goada eficiência adminis-
trativa dos regimes autori-
tarios de Governo, pensa-se.

de um modo
geral, que o
a d m lnlstra-
dor tem as
mãos livres e
desembaraça-
das e pode
agir com uma

g|| presteza quem\ os regimes de
livre discus:a0
não compor-
tam.

— Na prá-
tica, verifica-

se o erro dessa crença.
A falta de discussão leva

os administradores a deci-
soes pessoais que resolvem
as suas próprias inspira-
çoes, mas nem sempre aten-
dem ás necessidades gerais.
Por outro lado, a inseguran-
ça dessas decisões é comple- .
ta- visto como nos regimes
autoritários, a concentração
de poder se faz em funil. As
deliberações das autoridades
menores encontram a resis-
tencia das maiores e de con-
centração em concentração,
chega-se finalmente ao fun-
do do funil, que é a autori-
aade máxima do chefe de
Estado.

Pa~sám-se, então, duas or-
nens de fenômenos. Por ve-
zes as autoridades menores
tomam resoluções desastra-
das pessosis que vão produ-
zmdo seus efeitos, até que
o clamor publico chame para
elas a atenção da autorida-
de maior. Tal seja o grau
de pretigio pessoal da au-
toridade menor, tal será a
correção, maior ou menor,
de seus desastres. E, fre-
quentemente, p e rmanecem
as resoluções, malgrado o
clamor publico, para, não fe-
rir as suscetibilidades de seu
autor.

Outras vezes, conhecendo
o que há de precário em seu
poder, a autoridade menor
nada ousn resolver, com me-
do de ver-se desautorizada.
K a administração se arrosta
em delongas entorpecentes,

provocando a desordem ad-
mlnistratlva, a apatia dos
funcionados, o desinteresse
dos reclamantes e o prejui-
zo do serviço.

Em ambos os casos se re-
velam os dois grandes males
do regime autoritário: a fal-
U de discussão e a conse-
quente i r r e sponsabilidade
geral.

Disso resultam situações
Incríveis, em que todos,
aparentemente, procu ram
acertar, todos desejam fa-
zer o bem, ou, pelo menos,
o apunciam — mas só se
contemplam desastres.

A Congregação da Facul-
dade Nacional de Medicina
se reuniu ante-ontem para
votar o parecer sobre o ul-
timo concurso para cátedra-
tico. Um professor recente-
mente nomeado para uma
cadeira que sempre funcio-
nou brilhantemente, porque
ricamente aparelhada pelos
cofres da União, declarou
que estava sem instalações,
porque o serviço clinico no
qual essa cadeira funciona-
va passara para a direção
de um profissional estranho
aos quadros do magistério.
Essa cadeira é a de oto-rino-
laringologia. Seu cátedra-
tico foi o ilustre professor
Jo^o Marinho. Seu local, aue
a União aparelhou para o
ensino com larges e suces-
slvrs verbas, é um serviço
do Hospital s Francisco de
Assis, que hoje pertence á
Prefeitura. Mas a situação
do funcionalismo desse Hos-
pitai é híbrida. Uns funcio-
narios são da União. Ou-
tros, da Prefeitura. Tudo
indica que pertencendo a
União e tendo por esta sido
aparelhado para o ensino, o
serviço tivesse sido in corpo-
rado a Faculdade. Mas não
foi. E o resuftado é Que ape-
sar das verbas terem corrido
por conta de créditos orça-
mentarios da Faeuldade. es-
ta não possui hoje um servi-
ço no qual funcione a ca-
deira, que, com a aposenta-
doria de seu digno cátedra-
tico. perdeu o apoio pessoal
sobre o qual repousava a sua

de funciona-possibilidade
mento 1

Outro professor, cujo ser-
viço clinico funciona na
Santa Casa, se queixou cie
que as roupas desse serviço
não eram lavadas há dois
meses.

Vários outros se queixa-
ram de tamarha falta cie
material que são obrigados
a levar sua aparelhagem
pessoal e gastar dinheiro de
seu bolso para as necessida-
fies do ensino,

Eu nem quis citar o caso
da Clinica Propedeutfca mé-
dica,, que tendo sido uma
das melhor instaladas, en-
contrel reduzida em sua
arjarelhagem a um simples
aparelho de pressão arte-
rlal. Tudo mais foi arran-
cado e transportado para
outra cadeira...

O diretor da Faculdade
falou longamente, cemo 6
de seu hábito, para justifi-
car-se.

Acredito que o ministro
faria outro tanto E o pro-
-çro presidente da Repu-
blica...

Todos lamentam o desça-
labro a que chegou o ensino
médico. Mas o fenômeno
passou para a ordem dos fe-
nomenos cósmicos, que es-
capam a qualquer lnterven-
ção humana.

Por que? Pelo excesso de
autoritarismo do regime.
Ninguém ousa tomar resolu-
côes. Tudo é adiado e con-
fr"do á ação do tempo. E
o tempo vai adindo na sua
atividade lentamente des-
truidora.

Hoje qualquer Faculdade-
zlnha estedual proporciona
aos seu3 alunos melhor en-
sino médico que a Ffculda-
fle Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil.

Querem isso os estudan-
fces? Não. Nem os professo-
res, nem o diretor, nem o
ministro, nem o próprio
chefe da Nação. Tudo é
uma conseqüência do regi-
me: concentração do Poder
s irresponsabilidade.

A opinião
dos leitores
As cartas para esta seção estão

sujeitas a condensação

O CASO do Pará — Isto
é- a dissidência poluica
no P. S. D. — segundi-
noticiou um jornal go-

vernista, está solucionado': E
um dos detalhes da solução é
o seguinte: o sr. Deodoro de
Mendonça, chefe da dissitlen-
cia, permanecerá na oposição
ao sr. Barata, desligan-to-se
de todos os compromissos com o
P -Sí D» Abandonará a candi-
danara'dogeneral Eurico Dutra,
unindo-se ao sr. Agostinho
Monteiro- -er:v -adotando, com
este,' o nome do brigadeiro
Eduardo Gomes. Os demais
chefes da "dissidência" ficam
com o homem que os tn-
sultou. »

O sr. Deodoro de Mendonça,
entretanto, é de todos eles o
único qué tem realmente .jresti-
glo eleitoral. Os srs. Malchei
e Conduru" nâo conseguido ele-
ger nem a eies próprios. A po-
lução, certamente, nao pode-
ria ter agradado ao gtír.era.-
Dutra. Os srs. Agostinho Mon-
teiro e Deodoro de Mendonça,
Juntos, poderão dar ainda mui-
ta dor de cabeça ao sr Bara-
ta. Peio menos rornecerao ma-
teria para novos e violentos,
discurses do interventor para-
ene, desses que tanto divertem
a platéia nacional.

Amanha, o sr. Barata vlrâ
dizer que abriu os braços aos
seus adversários e estes, ceuos
de que "não o venceriam" con-
fraternizaram com ele. Mas
houve um que teve vergonha.
Isso não dirá o sr. Barata.

BANCO DE CREDITO PESSOAL S.A. - DESCONTA A 6-7-8 e 9

O AUMENTO DOS FUN-
CIONARIOS — Assinada por
"um funcionário do M A .",
recebemos uma carta, protes-
tando contra a inclusão do
nome do presidente do DASP
na comissão que vai estudar

projeto de aumento de ven-
cimento dos servidores da
União. Depois de varias re-
ferencias á pessoa do sr. Si-
mões Lopes, diz o missivista:
"Colegas funcionários foi um
dia a possibilidade do nosro
aumento. Calculndomente. o
•'queremismo "o enviou a to»
gueira do D. A. S. P.»

UM FUNCIONÁRIO PERSE-
GUIÜO. — O sr. Elisio de Sou-
su Rodrigues lia vlnle anos,
exerce as funções de túncio-
nano do Serviço do Norte du>
Estado do Rio em Campos.

Hn coisa de 6 anos mais
ou menos, uao sabe porque ia-
'íáo. parsou a ser persegultlci
pelos chefes daquele serviço.

Esse funcionário esteve cm
nossa redação para relatar

; uma serie de queixas contra' os seus perseguidores, acres-
centando que não obstante ser
um dos mais antigos empre-

; sudos, foi transferido por dl-
| versas veies e teve os venci-

mentos diminuídos,
i Como não bastasse Isso tu-

do. ha tres meses aeusarain-tio
, de deshonesto e afastaram-no
! do cargo para que respondesse
I a um inquérito administrativo.
• Diz o queixoso que nada justi-
I fica- essa atitude pois jamais

deixou dè cumprir os seus
deveres.

Antes desse fato, foi ata-
I cado de gripe e teve de fal-
j tar ao serviço durante nove
' uias. Comunicou o caso ao

chefe, mas, mesmo assim, nno
poude evitar a suspensão, em-
bora apresentasse certificado

medico, para justificar as fal-
tas. Ha tres meses perdura
essa situação, sem que a ad-
ministração resolva dar a de-
cisão do inquérito. Diante dis-
«o acha-se ele sem trabalhar
o sem perceber os venclmen-
tos, atravessando uma situa»
çao aflitiva, com esposa e tres
filhos para sustentar. Nessa
contingência faz ele um apelo
ás autoridades competentes
a fim de receber os tres me-
ses de vencimentos atrazados e
cessarem as perseguições.

MUITO ME AMOU. o , ®

Como devesse entrar em con-
sertos e pinturas nossa casa da
cidade, transferiu meu pai - - -
mulher e os filhos para a cha- j Eram constantes as
cara que possuía no Pasto Pa- | <iue recebíamos, principalmente

JOAQUIM
trões mal se distinguiam dos
serviçais.

• 

¦*:¦•

visitas

~-;^^S

0 novo limite do ira-

posto sobre a renda

ãõ" nevoeiro que nos envolve. Hoje Eduardo Gomes aparece
como o eleito das nossas consciências, com a autoridade gran-
geada por um pasmado glorioso e uma conduta imacul-da
Amanhã, queira ou não queira a ditadura, será o eleito
urnas.

das

Será simples
promessa

A PREFEITURA tío Dis-
trito Federal solicitou
ao Ministério da Agri-
cultura a elaboração de

um plano no sentido de fo-
mentar o abastecimento de
gêneros á população carioca.

O titular daquela pasta, aten-
dendo á gentileza do prefeito
da cidade, encaminhou-lhe, on-
tem, o plano pedido. Pelo mes-
mo a Prefeitura adquirirá
terrenos de 2.500 hectares. Des-
ses, 2.000 serão distribuídos a
agricultores, em lotes de ^
hectares, para plantação de íe-
aumes e criação de aves, fçaao
leiteiro e porcos, O financia-
mento ficará a cargo do Ban^o
da Prefeitura.

Para conseguir esse plano
não precisava o sr. prefeito
ler incomodado o ministro. S-sua
técnicos, ou mesmo seus funcio-
narios mais graduados, pode-
riam oferecer e-sas e outras su-

ge toes ao governador da ci-
daHe.

O negocio no papel está mui
to bonito. Entretanto, "«¦'•

0s funcionários
da Prefeitura

A

nesta
época de propaganda poliuca
e de violenta ação "queremis-

ta" mais parece anzol eleito-
ral 

'para 
iludir os incauta, com

promessas de tão grande por-

PROPÓSITO do tônico
deste jcrnal, sobre j o
reajustamento des ven-
cimentos dos servidores

municipais, recebemos o se-
guinte telegrama: — "As rete-
reneias emitidas por esse con-
ceituado jornal sobre o tea-
ju-tamento munlciDal, levam-
nos ao prazer de Informar .ue

; somente em rarlsslmos casos.
aquela medida trouxe benefl-
cio. Geralmente prejudicou a
todo o funcionalismo. Reina na
cla:se viva repulsa pelo golpe

l branco sobre as nossa* rei-
vindicações e pela maneira su-

i til com que a Prefeitura tira
I falsas vantagens. Solicitamos a
! cooperação continuada.desse or-
1 gão, na nossa justa campanha,

a fim de de-mascarar a burla
do reajustamento municipal. —
(a.) _ Comlssfco prò-Melho-
ria dos Funcionários Munici-
pais".

O telegrama acima mostra
que o nosso tópico tocou a
fundo na ferida. O reajusta-
mento foi recebido com indíg-
nação, porque, além de nao
satisfazer as justas aspirações
da classe, velo preterir direitos
e prejudicar a quase todos os
servidores, üe mais aquinhoa

' 
A propósito ãa noticis qu-

corre s resjji-ito du limite mini
mo busico de Cr$ a6.UUU,0l> parn
aa ¦ declarações isentas do im-
posto de renda, conseguimos apu-
rar que, de íatu. existe uma tur-
ma ds funcionurioa grádniido.B da
Divisão do Imposto de Renda,
chefiados polo próprio diretor,
dr. Celso Barreto, fax»mlo um
levantamento estatistic, baseado
uas declarações dos unos ante-
liores.

Essi levantamento tem por
..bjetivo demonstrar que é mais
econômico e mais humano, ; na
presente q adra, fixar o linnti-
mínimo em 0r$ 3U.000.UO, pois
que, quando tudo encareceu, n&o
é justo que continuem obriga-
dos a nagar o imposto de ren-
da aqueles que percebem pouco
m.is de CrS l.000.00 por mês.
¦endo-se em conta o pnürlo de
vida atual, que, ns maioria dos
casos, subiu de 800 7o.

Segundo soubemos, ainda, d?
¦íois de terminado esse trnbalho.
sora o mesmo encaminhado as
utoridades fazemlarias, as quais

darão o nitirco parecer e subme
• ¦va,, a apreciação do presiden-

ro dR Republica aa uuo3 conclu-
sfles.

dilha a m»k hora da cidade, I
•\ cavalo, e a 1 i

ora viajando- |
; a pé, sem dar
elas aos co- i
tecidos.

A chácara um
111 o bucólico,

>. gr a d ava-me
mito mais que

casa r?a cida-
s, pelo prazer

ia n o v i d ade
mais do que pelo gosto de mo-
rar na roça. A habitação fica-
va ao fundo do morro, onde
pastavam os animais, e descia-
se até ela por uma larga ala-
meda ladeada de çoqu>iros. Em
cima, & direita do portão aa
entrad:, ficavam a estrebaria,
o estábulo e a .residência dos
e;r pregados sob a chefia do
Florentíno .preto fiel e perno -
tico que se dizia antigo moço
dás câvalariçCs do Pai"cio im-,
perial dá Quinta de S. Cristo-i
vão: Não sei se o Florentíno ¦
contava vanfegefcs, Presumia-
se que nâ>> falt.íua A verçiaqe
pelo costume de só informar
a meu p-l sobre o estado cios
animais, começando sempre
por estas palavras :

i — Saberá vo~sa senhoria que' 
a mula ruana ficou boa da pi-
s'aàur£ e que na vaca malhada
deu uma bicheira que o capa-
tez de seu Chico Padre já ben-
zeu, e a vaca está melhorando.
Tenho =emrjre botado mercúrio
cru para ajrudar a bszendura.

aos domingos. Nestes dias.
iam freqüentemente almoçar e
jantar á chácara, além de ou-
tros. os drs. .losé Pedro, o dr.
Sabino e meu futuro cunhado
dr. Coelho Júnior, que morreu
juiz federal em Minas. Nós, pe-
quenos. éramos mandados para
a cama is 8 horas em ponto e
nem sempre conciliávamos "
sono antes das 9, pela algazarra
que faziam na sala de visitas
ou tm salf> de jantar. De vez
em quando o Hfittenio, o .losé
e eu Pulávamos do leito para
dar uma espiadela pela porta,
mas com muilo geito para nf:o
sermos vtstos de nossa mne.
quando representavam para nós
ciiriósMade invencível as fiar-
gnlhadas do pessoal.

í DetMis vinha o sono e as vi-

DE SAL ES
minhada até'.a escola do Mes-
tre Santos, ela relutou, mas
acabou concedendo-me a per-
missão. Tambem 6ó foi por um
dia, Era precisamente uma
quinta-feira, quando se rea.U
zavam as apostas de escrita en-
tre os alunos do sexo mascull-
no. Para as meninas Jião ha-
via disso. Cada pequeno era
de ,lgnado para enfrentar urrr
outro a ver qual dos dois apre-
sentava uma escrita mais Um-
pa.-sem -rasura e de melhor ca

mente a que menos ligava ao
seu grtnde sucesso no mundo
feminino.

A filha do advogado José Ma-
ria Brandão, chefe do partido
liberal e antigo deputado pro-
vincial em Ouro Preto e tio de
Cario Peixoto, foi a eleita do
professor Anjinno Esse dtmi-
nPTtivo carinhoso lhe foi dado
primeiro peias moças e edntido
a seguir por toda a gente ser-
ra^a. Blela, tal o apelido fami-
liar da noiva do professor, foi

íigrafia. O que ganhasse Unhai uma oas mocas mais llndrs no
de aplicar dois' bolos de pai-1 meu tempo de menino. O fato
mátoria As m&os do perdedor
com toda a forca. O castigo,
apesar de ser em forma de es-
timulo. provocava choro real
ou fingido, o que causou em
mim uma grande emoção e sAn-
saçâo de pena. O velho Mes-
tre Santos estava aposentado e
sua filha mais velha, a mestra

ós termos sido o .losé e eu os
doi- primeiros alunos matn-
culados na escola do mestre
Anjinho, gran^eou-nos uma es-
pprie de predileção de sua par-
te: qúa"to a mim ela semore
se manifestava por prisões tre-
doentes até que eu lhe desse as
lições certas. Gra"as a es~e ri-

j reito a dar bolos e prender os
í pequenos no quarto escuro,1 uma antiga prisão do tempo de

Visitará a Inglaterra o
titular da Aeronáutica

Convidado pelo eoverao britânico,
deverá partir a 28 do correntf- eom
destino 4 Inglaterra, o titular da
pasta da Aeronáutica- ar. Rs.tgndn
Filho, em avilto da RAF. eentiímnnte
oíerecidn parn t.ranportá-lo.

Acompanhara o ministro Salgado

uma comitiva. eómTiòst» dn brigadei-
ro Alves Seco. nuh-o.hflff dn Ratado
M&ioi\ cel.av, jna«.*roirn Montene-
pv,.', suh-eheíe d» Técnica Aeronau-
tica, siajor-av. Luis Sampaio. of:
ciai de gabinete, ten. Neivs. de Fi
!.?<¦>•¦,'-,. njndaTit* dp nrde"« i1

dOS íoram OS altOS fÚnctonajíOS, ministro « tes. Antônio Piliiola,
yt que meOÔS i?reCiSftm. UjudK.ie ds ordens ao brisaaeiro.

Em frente da cr sa ¦ estendia-
se um vasto terreiro. Ao fundo
uma bica de agua corrente oue
caie sobre um rego pira depois
despeje*-se sobre um rlacno
nos funnps do pomar. Ao lado
direito do terreiro a engenhoca
de moer cana, feionada por
uma junta de bois ou por uma

parelha de burros ¦ de Idade
avançada. Um enorme tacho
de cobre polido, sobre um enor-
me fogão de pedra recebia a

garapà para o fabrico de e.çu-
car mascavo e de rapadura*
muito alvas. Do lado dtielto
começava uma estrada . larça
aue conduzia ao moinho de tu-
bá e ao múhjolp para a ian- ,
nha de mancHoca. Era o iugar
mais bonito da chácara por ser
um descampado e pela queda l
dágua que tocava o momno e
fazia funcionar o munjoio.

Nessa propriedade passamos
uma temporada divertida, pois,
alem de meus pais e de; seus
nove filhos (o décimo e ultimo
ainda não tinha nascido), o
T.ulr, a- nos'nha, a Honorina.
Irmãos de meu cunhado, as
empregadas em numero do
•Miatro e os rapazes do posto
que eram oito, tornavam

, naquela casa uma assaz numero-
[ sa comunidade em que os P&-

siías se iam todas de uma so \ tros seus irmâos> irmãs, cunha-
vez, montando cavalos velozes | ^cs e sobrinhos, todos com di-
ou lindas bestas de alto preto.
No dia seiíuirtte. o José e eu \
recomeçávamos o serviço da I
véspera: abrir muitos sulcos na j
terra, como se foram canais, ¦
para desviar o curso natural
das águas tia bicu sobre o i

: grande rego cenlr.il. Ele e ep ¦
! SJrvbmo-noS de duas pequenas

ehxaHas qre meu pn* nos com-
Prara. Certo dia o José alçou a
sua, juslo no momento em que
eu me abaixava desnstradameu- !
te. Recebi a pancada bem no
ailo do crânio e o sangue es-
guicliou. Meu irmão, que devia
ter acenas & anos, correu paru

interior da casa gritando por
mamãe e pi-Hindo-lhe que o c;rs-
tigasse. Ku atrás, ensangüenta-
do, tambem chorava e dizia que
o José não ÍÓra culpado e pois
não devia apanhar. Minha mãe
queimou um pouco de açúcar,
colocou-o em forma de emplns-
tro sobre o ferimento e disse-
nos que não mais bricassemos
de fazer regos. No outro dia,
bem cedo, o José e eu estava-
mos de novo na tarefa, na faina
de abrir canais...

Quando cansados, iamog ao
moinho ver serem triturados

; os grãos de milho pela pesada
' moie de pedra que os reduzia

¦a poeira branca. O munjoio não
ficava muito distante e fazia

! com as mandiocas o mesmo que
o moinho com o milho. Era
nesse mesmo lugar que as duas
lavadeiras trabalhavam e es-
tendfam sobre a relva camisas
molhadas, ecroulas, lençóis, toa-
lhas, colchas, lenços e punhos.

Biblana, era a titular daquela | gor. reffbi dele nma instrução
escola municipal, coadjuvada -

pela sua irmã. a mestra Marl-
quinha, como por todos os ou

primaria perfeita. Prequerre-
mente burlava eu o rigor do
rn^stre, pedindo a Bielq que me
relevasse o castigo. Nunca me
negou n rvor. e no fim já nem
era preciso mais que eu abrisse
a boca. Ba^tiva aparecer, en-
cerrada a aula, á porta do seu

escravos-e para uso destes, pois oequeno sal&o de costuras Ela
a casa era uma ve'ha fazenda.
cujas terras o Mestre Santos
dividira cm pequenos- sitios e
vendira-os, ficando apenss com
15 alqueires.

O Mestre Santos é que jul-
gava as escritas e ensinava ai-
guns pequenos mais taludos a
ajudar a missa, e, para exer-
citá-los melhor, revestla-S2 dos
paramentos sagrados e dava a
aula pratica no aliar da Cb..?°-
linha da casa. Septuagenário,
de cabelos alvisslmps, barba e
bigodes feitos, dlr-se-ia um ve-
lho prelado. Muito mais com-
petente para o ofício, qus o
dentista Salomão que o ex-bis-
po de Maura fez agora ordina-
rio de S. Pau'o...

O mestre Santos era sobre-
tudo especialista em beliscões
Com uma unha adrede prepa-
rf da no dedo polegar da mao
direita, segurava o pequeno

I pelo umbigo, e tudo direi afir-
mando que a vitima preferiria
de muito uma dúzia de boos

I a levar aquele apertucho aue
j.lhe deixava dores atrozes du- !
I rante uma semana e á marca i

roxa durante muitos meses.
Ao regressar á casa, declarei

á minha mãa que havia feito
uma promessa a Sáo José de ,
nunca mais pôr os pés numa |escola publica; mas no ano se- '

guintè ela desobrigava-me da
promessa, enviando-me com o
Lucas para a escola do Nico

tudo enrahoado, cantarolando i Moura e um ano depois, ma-
e namoriscando com o moleiro, I triculando-nos, a mim e o José
um guapo latagão. j na escola do novo professor An-

• - ; gelo Ribeiro de Miranda. O lo-
Lembrei-me um dia de pedir :m mestre era um lindo ra-

á rainha mãe que me deixasse par, além de dono de uma in-
acomoanhar o Doutor, o Lu-. tellgencla. rara e de um pre-
cas. o Efigenlo e o Lulú á es-1 paro solido. Trinta ou ciuaren-
cola. Eu queria aprender. Com ia moças o assediavam, mas

sete anos e sendo longa & ca- para esposa escolheu precisa-

ia dizendo: "Pode ir embora,
seu vadiol". E o metre Anil-
nho nunca me proibiu de re-
nrrer á benevolência da es-
po-a-que ele adorava.

Des?e mestre, oue foi meu
ami^o nté morrer, guardo a
m"'hor de todas ?s lembranças
— a lemVan^a do coração. A
sul morte nrematura e inecpe-
rRda cansou-me o miis profun-
do pe"ar. Dènois de professor,
fes-se advogado e representou
o Serro na Câmara estadval de
Mina- em muitas legislaturas
snr>pcs«vas No nrsso ultimo en-
cortro, falamos do seu temno
de rao^ínho e do meu de cri-
anca.' Rerwda^do-lhe minhas
co^stTtes prisões apesar de
me parecer ser eu o aluno de
q- ele rnais gostava, o mectre
An.ii"bo. meu wdoso p lhe"-
quónivel fiml^o, confirmou a
intni-ia presmç5o. perescentm-
do ri"e dele no^rla eu dizer
com t-r^H a verdade :

— Muito me pmau, porque
muito me prendeu...

i —- * **?* ""*

Os lavadores de auto-
moveis decidirão pe'o
entendimento ou dicsi-
dio coletivo

Rennir-se-a terçn-feira, dia 21. o
Sindicato doa Condutores de Vei-
cu'os Rodoviários « Anexos do l!io
do Janr>'ro. a fim de que se.ia nuto-
rizsila a diretoria n ontrar eni in-
ton :lÍT..Pfntns ooin ns omt.vftt (l(,,*flfí
ou Biiscitnr (Tssirtio cuíoüvo juniu á
Justiça dn T".iln'lin nara m"'h->ria
fins pülíiriof; dos lavadores de nulo-
moveis.

A -euniSo esta marcada para (is
9 horas da manh, n% sede do Sin-
d.cato, á rua ^nmprirto, fífi, F*ptí!ís
convidados todos os lavadores du
automoveia.
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IDA li LI/1 BE MS C0ZINHI1S l\
Localização de agricultores, credito
agrícola, venda a prestações

<•>

Pla-io do Ministério da Agricultura rè?atárdo o
que se poderia fazer pelo abastecimento do Dis-
tríto Federal

ASSALTADA A IGREJA DA | Solução para a greve dos
IMACULADA CONCEIÇÃO trabalhadores d os moinhos
Desapareceram um "jeep", da Missão Militar
Americana

Por solicitação da Prefeitura
o Ministério da Agricultura
elaborou um p)a~o de abaste-
cimento do Rio «"* .laneiro ba-
seado na distribuição de mil
lotes de terrenos de hectares
cada um, a famílias de .gricul-
cores que se obriguem a cultl-
var legumes, criar gado leitei-
ro, aves e porcos para forneci-
mento exclusivo a esta capital.

A ÁREA CULTIVADA
Para locflizar esses agricul-

tor-s, segundo o plano elabora-
_o pelo Ministério da Agricul-
tura, deverá a municipalidade
adquirir uma área cultivavel
de dois mil e quinhentos hecta-
res. devendo os lotes d1stribui-
dos para cultura ser livres ae
caminhos, morros, ou charcos.

CREDITO AGRÍCOLA
O Banco da Prefeitura do

Dis'. lto' Federal emprestará aos
ocupantes dos lotes o capital
necessário para o desenvolvi-
mento da produção. Será facl-
litada também a venda dos lo-
tes ás famílias dos agricultores
com pagamentos parcelados
das benfeitorias que realiza-
rem. õ

CONTROLE
No centro geométrico ou eco-

nomico dessa área deverá a
Prefeitura construir o Centro
Oficial do Fomento, cuja mis-
são é fiscalizar a atividade dos
sitiantes, prevendo-os da assis-
tencia necessária ao m£.ior ren-
dimento da produção.

Os ladrões, prossepruindo na
"britz" que desencadearam
em todos os reçaiitun di cidade,
após arrombarem uma das [jor-
ias principais da igreja li na-,
culacla Nossa Senli'ira da Con-
ceicjão, á rila Fráncl~çá Meier
nu 26, duranle a m_.l-ug.icli. de
ontem, penetrar&ti no seu in-

_;.o, em companhia do 4uai P-r-
correu todos os lugares onde
estiveram os assaltantes.

Aquela autoridade Interditou
o local e solicitou o compare-
cimento dos peritos do Gabme-
te de PesquU.as Cientificas.

FURTARAM O "JEEP"
O capitão Jorge Tostes. qi-«i

terlor e "limparam" todas as | serve atualmente na Missão
caixas de esmolas, tendo ainda '. Militar Americana, estando a
retirado de um movei dn siar-ris- ' serviço, deixou por a:guns mo-
tia, um envelopp corre-rui) de- mentos o "jeep", chapa-41-6-,

de Policia, a quem solicitou , lidade pela Jusllça do Trabalho,

terminada importância.
t. fato foi levado' uo oonhe-

cimento das autoridades do TI'
Distrito Policial, pelo ze aclor ,
Jacinto. I

Compareceu ao lor-al o comis- 1
sarlo César Vieira, que ali se
encontrou <>nin o vigário da
Paroquia, Padre Nicolau Fará- ,

VÁRIOS FATOS POLICIAIS
AGRESSÕES

No morro da Catacumba, foi
agredido a faca, barra de ferro
e pau, por um grupo de mora-
dores dali, Amaurí Carlos Lo-
pes, com 20 anos de idade, brtin-
co, brasileiro solteiro, morador
â rua Comendador Reis n" 2«,
em Olinda, no Estado do Rio.

A vitima, que sofreu graves
ferimentos, foi fecolhida por
uma ambulância e conduzida
diretamente para o Hoí-piiai de
Pronto Socorro, onde, Intei-ro-
gada pelo comis-ario de ser-
viço na delegacia do 2" Di trito
Policial, declarou haver reoon-
hecido no grupo agressor os in-
divlduos Haroldo de tal, Mar-

0 cerco ao espólio de

Henrique Lage
O falecido industrial Henri-

que Lage instituiu a sua viuva
herdeira de todos os bens aue j
possuía em seu nome indiv.dual, i
jsto é, os que não faziam parte
do bloco das empresas que êle
dirigia. Deixou mais á viuva
52% do que se apurasse como
pertencendo a essas empresas,
em condomínio.

A intenção do morto era que
a viftVa. 'Êomo* sua sucessora e;-
em qualquer ocasião, prepoude-
russe nas, assembléias, das rcSr
pectivas organizações. Chegou
mesmo, pouco antes de morrer,
a escrever uma circular ás em-
presas, declarando-lhes qüe,
caso viesse a falecer, a suá viu-,
va,' seria sempre ouvida nos ne-
góeios de interesse das mesmas.
Tornara assim obrigatória a au-
dièncla da herdeira.

Apesar de suas cautelas & do
desejo de que a viuva se con-
servasse prestigiada, como sua
sucessora, que era, a verdade é
que o governo, tomando conta
dos bens deixados, ora incor-
corporando-os ao patrimônio
nacional, ora desincorporando-
os, sob a alegação posterior de
que nem todo o acervo lhe con-
vinha, ainda não liqudou os
compromissos há tanto temio
assumidos. Trans formadas em
Organização Lage e entregues a
um preposto do Ministério da

, tinho.de tal, Ari de tal e Felicio
' de tal, todos a'í residt-otes.
j Foi aberto inquérito.
I O MECÂNICO JOSÉ AUGUS-

TO RIBEIRO, brasileiro, com
22 anos de idade^-solteiro, resi-
dente á avenida presidente
Vargas n" 2.324, quando se en-
contrava no interior do seu
quarto, foi agredido com um re-
logio despertador, pelo Indivíduo
Waldemiro de tal, preto, lus-
trador.

A vitima que sofreu ferlmen-
to confuso no supero!! 10 direi
to, depois de socorrida no Pi.s-
to "Central da Assistência apre-
sentou queixa ao comissário de
serviço na delegacia do 13" Dis-
trito Policial.

MANOEL SALVATERRA,
branco, com 24 anos de idade,
residente á rua Frei Caneca,
153, foi agredido ontem, á tar-
de, pelos sírios Salim Cazal,
branco, com 32 anos de idade,
residente á rua Antônio Basi Io

daquela Missão, estacionado na
rua Constante Ramos.

Ao regres:ar, porem, nio en-
còntrou o veiculo, que havia
sido roubado.

Aquele militar deu ciência do>
fato ao comissário de serviço
na delegacia do 2o Distrito Po-
licial.

FOI-SE A BICICLETA IX)
O diretor do Departamento

dos Correios e Telégrafos, 00-
múnlcou, por oficio, ao delega-
do do 7" Dis.trito Poll-iil que,

ocorrido, compareceu ao local, ' mais ou menos ás 14 horas, a
onde não mais encontrou o ca-, bicicleta n. 18.323, daque'e De-
daver,'qu3 já havia sido remo-j partamento fora furtada da
Vido para a Aeron.-utica j Parte lateral daquela reparti-

Mesmo assim, aquela autorl-1 ção que dá para a rua da
dade providenciou o exame pe- Assembléia, onde se unç.jn trava

Aceita em principio uma contra-pro -::_a dos empregadores — Reunir-
ão amanhã os paredistas, na Praça da Harmonia — Explica-se o presi-
dente do Sindicato

Continuam em greve os ope- C-orio. represen^nle do chefe ( ^—/'Tudo corria com. norma-
rarios do Moinho Inglês e Moi-
nho da Luz. Desde sexía-iei-
ra próximo passada que não
funcionam as maquinas, nem
trabalham os empregados des-
sas duas u inas.

I Tal situação foi criada pela1 intransigência dos empregade-
res, que se obstinavam em não
conceder o aumento de . . •
Cr$ 300,00, pleiteado peles tra-

I balhadoreõ. Estes, depois de
esperar durante quase doi? me-
ses que 05 Datrões atendessem
ao seu pedido, resolveram, en-
fim, declarar-ce em greve,
pois nem uma conciliação, rea-
liada no Ccnselho Regional da

i Justiça do Trabalho, lhes ha-
via valido.

ricial no local.
Foi insinuado imiiprito.

ACIDENTE
O ônibus n. 80 da Viação

Excelsior, quando trafegava,
ontem, pola rua Uruguai, ao
chrgar em frente ao prédio n.
119, soltou-s. uma das suas ru-
das dianteiras, indo atingir as
transeuntes Zilda Castro, mo-
radora na casa 3 da via si-
tuada no n. 119-A, daquela rua,
e Maria Leite Guimarães, resi-
dente no edifício ri. 29, apar-
nvnto 101, da msorha rua.

As vitimas foram recolhidas
por uma ambulância e condu-
zidas ao Posto Central de As-
sistencia, tondo Zilda, que so-
frera fratura exposta da pei-
na esquerda, sido internada no

estacionada.
ASSALTADO UM COLÉGIO

Ao comissário de serviço ia
delegacia do 16" Distrito Poll-

COM PODERES PARA
RESOLVER

Os trabalhadores não mais
confiam 110 sr. Euclides Balis-
ta de Souza, presidente do
seu Sindicato, pois acham que
este senhor não esteve á altura
da confiança que nele deposita-
ram os companheiros, na dele-
sa des seus direitos.

Assim, reunidos efn praça pu-
blica, delegaram poderes a
uma comissão, composta de
três elementos de cada um dos

ciai. queixou-se o "diretor do 1 m^nhos, para, juntamente com
Colégio "Pio Americano", sito
9. rua Telxpira Júnior n" 48,
que os ladrões, durante a ma-
drugada, asfaltaram aquele es-
tahelecimento e carregaram um
radio Universal, ri. 183 677
avaUiido pm 4 mil cruzeiros.

o M. U. T. metropolitano, tra-
tar e resolver o caso, com as
autoridades e cem os patrões.

ENFIM, UMA CONTRA-
PROPOSTA

Ontem, a- comissão entrou
em rnnta.'o p.in o eoirns^írin

apartamento 2, e Alberto Najar. j Hospital de Pronto Socorro.'O comissar o de serviço nabranco, com 37 anos. nlorad >r i
i á rua Carioca, 33, ambos co-
' merciantes.
| Os agressores foram delidos

pelo investigador n° l."7õ e
apresentados ao cbiãliiísaííò de
serviço na delegacia do i*9--. Dis-
trito Policial, que inundou au-
tua-los em flagante.

ATROPELADOS
Ó auto transporte, cha.'a

6-19-53, de propriedade da fir--
ma Oliveira Irmãos Ltda, tüiri-
gido pelo motori-ita Manoel Lo-
pes, residente á rua Pedro Ivo
n° 290, quando trafegava .pi-ia
praça Tiradentes, em frente ao
teatro João Caetano atri pi-í"U
Emillò JVÍasulo. dí; nacioria'ldade
italiana,'com 58 anos de td.iflé,
casado, jornaleiro « morador a
rua Barão de Ja;:u>ví, 33,

O motorista conduziu a vitl-
ma ao Posto Centra! da Aí-sis-
tencia e. em seguida, at -cseti-
tou-se ao comis. arl i d-2 spi vic o
na delegacia do 10° Detrito 1 o-
licial.

. JOÃO MARQUES DA SILVA,
braslleir-), branco, casado, mo-
rador á rua Conde de Abrolnngo.
490, quando transitava oniem
pela praça 15 de Novembro foi
atropelado por um automóvel de
numero não Identificado.

A vitima, que sofriiu feri-
i mento contuso nn perna direi-

Fazenda, as empresas parecem | ta> depois de rocmt d. í.c Pos--
ser de todo o mundo governa-
mental ou ministerial, menos da
viuva, excluída de qualquer en-
tendimento e até repetidamente
ameaçada de ser em difinitivo
espoliada, se não concordar com
a hasta pública que se projeta,
para que ela seja indenizada, ao
correr do martelo, por preços
ínfimos, daquilo que herdou por
muito mais. A prova está em
que o governo desprezou a ava-
Üaçâo dos bens no inventário
¦ajuizado, procedendo a outra
avaliação -administrativa, que 8
viuva impgnou, embora não »
atendessem.

Mas não há nada que melhor
defina os intuitos dts incorpo-
ra dores oficiais da Organização
Lage, do que esia advertência,
que eles fazem. Dizem que a for-
tuno do industrial extinto foi
ganha com o dinheiro que lhe
emprestou o Banco do Brasil.
Mas não dizem que o morto
realizava, nas suas empresas,
serviços Iara o governo, o qual
custava muito a pagá-los. Pelo
que, o industrial, onerando-se
de juros, sacava no Banco, do
qual alugava compensadoramen-
te o dinheiro. O governo, po-
rém, que lhe era devedor, em-
hora o maior acionista do refe-
rido Ranço, não lhe dava um
níquel de juros a título sequer
de indenização pelo capital
alheio empatado nas arcas do
Tesouro.

Como pretexto Para oprimir a
viuva e herdeira do industriai,
nada mais comprometedor.

(Transcrito do CORREIO DA
MANHÃ — de 18-8-45).

delegacia do 18° Distrito Poli-
ciai registou o fato.

MORTE SÜBITA
Com guia do 23° Distrito Po-

licial, foi ramovido para o Ins-
tltuto Anatômico o cadáver tle
Elias de Souza, branco, com t>0
anos e morador á rua Cuper-
tino ri. 479, qus fora vitima de
um mal súbito.

TENTATIVA DE SUJ-
OÍDIO

Por motivos que não quis re-' ;relar. tentou ontem contra a
existência, na residência de
um seu parent3, á rua Visconde
de Pira já, 602, o alemão Jau
Schlentere, com 32 anos d? ida-
de, solteiro e morador á rua
San"a Alexandrina n. 464.

A vitma foi conduzida para
o Hospital Miguel Couto, onde
o comissário de serviço na de-
legada do 2o Distrito Policial
constatou que ele se encontra
va em visivsl estado de em
briascuez.

AMEAÇA DE MORTE
Ao comissário rie serviço na

delegacia do 24° Distrito Poli-
ciai, comunicou Juvenal Eduar-
do, brasileiro, opsrario, mora-
dor na estrada do Poriinho n.
41, qüe fora ameaçado de mor-
te p?la polonesa Raües Alves
dos Santos. Acrescentou o quei-
xoso que tendo a polonesa Rai-
les, que é proprietária do pre-
dio onde mora, o autorizado a

; fazer melhorias, quando estas

A L. H. Am negou auxilia
ao btüeiro enfermo

A Cruz. Vermelha, porém, vai interna-lo — E
ainda o auxiliou monetariamente

A pruz Vermelha Brasileira <£
re-pôndendo ao apelo do antigo
br.leiro do featro 

'Joio 
Oaeta-

no, Fernando Neto. transmitido
por nosso interrri-sdio, enviou
um dos seus funcionários á' re-
sidencia dó enfermo, bará cer-
tificar-se de sua' situáçãói

Constatando o estado de pe-
nuria do infeliz, rapaz, a Cruz
Vermelha Brasileira dirigiu uma.
c'artáá hosraívedàção, expoiidoi;
as providencias que. resolveu .to-
mar em favor do desp.mparadp. a

Dessa maneira. a socieda: e
es.i coigitrvndo de intoroiY-lio
num hospital, onde o mesmo•íossa ssr submetido a rigoroso
tra t. mento.

Num gesto de solidariedade
»ara com o dosnte. o represen-
tante da Cruz Vermelha Bra-
sileira entregou ainda ao sr.
Fernando Neto a quantia de 50
cruzeiros para atenúer as suas
necessidades.

ConMnua em nosso poder a
quantia de 828 cruzeiros, en-
viada pelos funcionários do
Teatro "João Caetano" para o
rntigo baleiro daquela casa d-e
diversões.

garantias para a continuação
da greve pacifica, prcmovlda
pela classe, até postericr deli-
beração. Daí seguiu para o
Moinho Inglês, onde Uemorou
de 12 ás 14 horas, em debate
com a administração da fir-
ma, de tudo resultando, final-
mente, a elaboração de uma
tabe'a, concebida na sesuinte
base:

aumento
Até CrS BOC.np  35T
De CrS 501 a 1.000 .. .. 30T
De Cr? 1.0Ó1 a 1.500, . Cr$ 300,00

A direção do Moinho da Luz,
sendo procurada 

'pela comissão,
logo após o entendimento com

Moinho Inglês, tomou co-
nhecimento da tabela acima,
homclcgando-a sem .restrições.

CONCENTRAÇÃO NA
PRAÇA DA HARMONIA

A masa operaria, todavia,
ainda não tomou conhecimento
da contra-proposta dos empre-
ga dores.

Por Isso, âs 6 1|2 horas de
amanhã, na Praça da Harmo-
nia, será realizada uma Ccncen-
tração de todos os interes-ados,
para que a aprovem ou rejei-
tem.
PROVAVELMENTE AMANHA

Procuramos sentir a opinião
de vprlõs elemento? Interessa-
dos, de tedos ouvindo declara-
ções otimistas, reinando a cren-
ça geral de que.. .amanhã, se,'a
alcançada uma solução satisla-
toria. achando ainda a comis-
são que o Sindicato fracassou,
porque o seu presidente nunca

1 teve a preocupação de servir
a c1,"¦•¦. rem lealdade.

FALA O PRESIDENTE
DO SINDICATO

Ouvindo ao sr. Euclides Ba-
tista de Souza, .presidente do
Sindicato dos Operários, . este
nos afirmou que, . .até . .hoje,
não comp-eendeu. a. atitude dos

I seus companheiros

— diz o presidente. — Tinha-
mos até uma perspectiva de vi-
toria certa, quando tebentou
este movimento, que não po-
de deixar de ser obra de uma
mela duzla de mlstificadores".

E concluiu;
— "Estou com a minha cons-

ciência tranqüila. Não dou
apoio A greve, porque acho que
a mesma é um movimento ex-
temporaneo e desarrazoado".

PRODUTOS DE VALOK
DA

FIcra Sfedicrnal
DiRAJAiA

Expectorante indicado nas
bronq.iftes. tosses por mais

rebeldes que sejam

JURUPTTAN
Combate as fóMeas e con-
ffestõ"s tfd fic,ado, os cál-
culos hepáticos e a lotèriote.

CHA' MINK1HO
Indicado contra reumafis-
mo gotoso e artritlsmo. mo-
lestla da pele e, por ser
muito dinrefico. nas doen.

ças dos rins.

Vendam se em todas às
Drogarias e Farniácias do
Brasil — Cuidado c"m ae
imitações e falsificações.

JL MONTEIRO DA
SILVA & CIA.

R. 7 Setembro, 195, Rio

ANUI I-

estavam concluídas pretendou
pô-'o para fora, ao que ss opôs
terminantercrnte. Contrariada
nos seus propos'tos, chegou
mesmo a dizer-lhe que se não
se mudasse ela o mandaria ma-
tar.to Central de Assistência re-

tirou-se.
DESASTRES

O auto-caminhao do Minis-
ferio da Guerra chapa 8-61-01.
quando trafegava pela avenida
Suburbana, ontem á tarde, em
frente ao prédio n. 315, com
grande velocidade, chocou-se
contra o auto-caminhão. chapa
6-83-33. que se encontrava pa- .

^ui}e^«SSnr^SSn°i Educação - A situação dos funcionários
des. branco, com 42 anos, casa-1 Terá lugar amanhã, no ga-

binete do ministrada Educação

Transferidas para a Prefeitura
os serviços de águas e esgetos

A cerimonia terá lugar amanhã no Ministério da

do, morador á rua Comandante
Claré, 2, cm Irajá, indo em
seguida atropelar e matar o
ajudante de motorista conheci-
do por Pereira, com 25 anos
presumíveis e de cor preta. I

Levado o fato ao conheci- \
mento das autoridades do 19°
Distrito Policial, pelo próprio
motorista Nascimento, esteve
no local o comissário Valter
Dantas, ali de serviço que, de- |
pois do exame pericial, provi-
denclou a remoção do cadáver
para o necrotério do Instituto
Medico Legal.

O motorista culpado fugiu.
O 3o sargento da Aeronauti-

ca, Job Botelho, de residência
ignorada, quando dirigia on-
tem, á tarde, o auto chapa
2-04-32, pela rua Xavier Bote-
lho. em Marechal Hermes, ao
chegar cm frente ao prédio n.
164 perdeu a direção, projptan-
éo-se o veiculo em uma vala.

O sargento que ficou im-
prensado, teve morte instanta-
nes.

O comissário Paula Fonseca,
de serviço na delegacia do' 35.°
Distrito Policial, cientificado do

CONFIE Á BOLSA DE IMÓVEIS
A Venda de sen prédio on terreno. OperaçÔe* sob a efetiva

responsabilidade da Bolsa d« Imóveis.

Av. Rio Branco. 128, 1.» and. (de 10 is 13 « àt 15 ás 18 hs.)

Chefe do Dpt." : CARLOS COELHO LOLSADA

,a cerimonia da transferencia do
Serviço Federal de Águas e Es-
gotos para a Prefeitura.

No ato estarão presentes o sr.
Gustavo Capanema, titular da
Educação, o sr. Henrique Dods-
worth, prefeito da.cidade, o di-
retor e funcionário da repar-
tição que superintendia aquele
Serviço.

Todo o pessoal efetivo do
Serviço de Águas passará á

categoria de funcionários da
Prefeitura, que responderá pelos
ônus do seu pagamento.

Os extranumerarios também
passarão para a Prefeitura, a
cujo encargo ficará igualmente
a respectiva manutenção.

A partir da vigência da trans-
ferencia a taxa de água e a
taxa de saneamento, bem como
a venda industrial do Serviço
de Águas e Esgotos, passarão
a ser cobradas pela municipa-
lidaie e recolhidas aos seus co-
ires.

A taxa de água e a venda

Biliboldo
;í- GRÂHADip .

I N<)RMALI£ÍÍt
ASFUNÇÒfes
m* PÍGíA;#0

>u ________________ ______________
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industrial, inclysive as relatí-
vas aos exercidos anteriores
(divida ativa) passaxão a ser
recolhidas pela Prefeitura, a
partir de Io de setembro do cor-
rente ano.

Serão incorporadas ao patri-
monio da Prefeitura todos os
bens moveis e imóveis de pro-
priedade governo federal, ad-
ministrados pelos serviços trans-
feridos.

i **m 1

Os niveis mínimos de

salários dos bancários
No gahinete do diretor do Serviço

do Estatistica da Previdência e Tra-
balho, roalizou-se orvfem a instala-
çSo da conrssSo recentemsnte no-
moada para e'aburar o projeto do
decreto-lei que fixa og niveia mini-
mos do salários na profissão de ban-
canos.

Foi dado posse aos represen.anees
dos empregadores, srs. Heitor Oscar
de Carvalho e Etlene Paul Mich-
ter, e do. empregado!, ara. Antônio
Luciano Bace'ar Couto a Olímpio
F?>-nandes Melo.

Está marrada para depois de ama-
nhfi. ás 17 horas, a reunião da refe-
rida comissão.

¦ <i» ¦«-.

Mais sete quilômetros
de linha de bondes em
Campo Grande

O prefeito antortaoi. c execução
nela Secretaria Gera] de Viação, de
libras de construção de mais eeta
.oiiomet.os de linha de bonde» em

r^T-ripo Grande, no trecho t*omprean-
dido 6ntre a Fazenda Modòlo de
Guaratiba e o largo da Ilha.

1.' GRANDE CONCERTO DE JAZZ
A musica que traduz os movimentos da vida moderna

A força vital, a alegria e o ofmlsmo do novo mundo proclama «Io na h^Tnonla
metálica dos trompetes, saxofones, trompas, flautas, oboes, clarinetes e no acente
rítmico do plano.

ORQUESTRA DE FERREIRA FILHO
. .-  .

APRESENTANDO OS SOLISTAS :
O GRANDE PIANISTA MARIO AZEVEDO — DICK FARNEY — VICENTE TRAPIA

WLADOMIRO ALVES

Um programa completo de musica rítmica e Jazz Sinfônico
E ainda no "show" da "Jan-Sess'-on" ;

Rosina de Rimini, Alvarenga e Ranchinho, John Bux, Filip e
Lizette Cairoli

_<_«_ ¦•¦'-" ' m*>- v <-. -¦ W
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nío de Janeiro, Domingo, 19 de Agosto de 1945 DIÁRIO CARIOCA

ELIPSE GANHOU A TERCEIRA PROVA DA SABATINA DE ONTEM
Ainda que o programa da sa-

batina de ontem estivesse ape-
nas regular, assim mesmo ai-
cançou pleno êxito essa reu-
nião

E' que as vesperals do "week-
end" joqueiclubeano já se tor-
naram um habito dó carioca e
da" nâo causar mais surpiesa
nenhuma o êxito aue elas con-
seguem para os cofres da nos-
Ea sociedade de corridas.

A prova, que reuniu os ani-
mais de melhor classe do pro-
grama, foi disputada em ter-
ceira .

Essa carreira pOs frente ao"startlng-gale" cinco animais
nacionais de cinco anos e mais
ganhadores no máximo de . . .
Cr$ 110.000.00 em prêmios de
primeiro lugar no país e mar-
cou mais um sucesso em nos-
sas pi tas para ETipse que ven-
c*u de ponta a ponta a carrei-
ra.

11
12
13
14
2i
Ü3"
24
33

1813 24,00
aao 5u,üü
9d2 44,00

1005 44.U0
53 8..;>,uu

217 204,00
207 2i4,ÜJ
57 777,00

I
ífk;_

Ü4  270 104,00
44 51 868,00

Total .... 5535

| 1.* CARREIRA |

^Qg — Animais nacicnals de ,
quatro anos, sem mais j

de uma vitoria no país — Pe- .
sos da tabela — 1.200 metros
— Prêmios: Cr$ 15 000 0(1 —
CrS 3.000,00 e Cr$ 1.500.00:
CATAVENTO, masculino,

tordilho, 4 anos, Pavanà,
Tapa.ós e Winie Bush, do
er. Juan Badia Guireno,
54 quilos, J. Arau'o .. Io j

StalinTado, 56 quilos, A.. I
Gutierrez ..  2* !

Manful, 56 quilos, R. Frei-
tas  3"

Parabéns, 56 quilos. P. SI-
mões  0

Kelvin, 56 quilos, I. Sou-
za  0

Fab, 54 quilos, J. Mesqul-
ta  0

Mangah, 54 quilcs, A. Ri-.
bas  0

Ixtna, 54 quilos, J. Ca- •
nales  o
Ganho por foeinho; do 2o ao

3o, Ires corpos.
Raíe'os: C**_S 35 50 em Io: 1u-

p'a (13'., C-S 4^.00: pl.o_s:
Catavento, CrS 13 00: Ptailn-
prado Or$ 14,00; Manful, . .
CrS 12 00.

Temno: 78".
Total da.. «*po.tas: — . . .

CrS 12R 810,00.
Criador: — Goevrno do Pa-

ra"á.
Tra'ador: — O. Maria.

RATEIOS EVENTUAIS
Cr?

.1 Catavento

| 2." CARREIRA |

499 ~ Animais nacionais de
quatro anos, sem mais

de duas vitorias no pais — Pe-
a03 da tabela — 1.400 metros
— Prêmios: Cr$ 15.000,00 —
Cr$ 3.000,00 e Cr? 1.500.00:
EXPOENTE, masculino, zai- '

no, 4 anos. Rio Grande
do Sul. Togo e Cinceia-
tia, da sra. Rute Amaral,
86 quilos, J. Pcrtilho .. Io

Único, 56 quilos, P. Vaz .. 2o
Trinol, 56 quilos hj Rigo-

nl .. ..  3o
Moema, 54 quilos, P. Si-
inoes  o

Maryland, 54 quilos,' J. Mes-
quita  o

Balan, 56 quilos, E, Silva 0
Dictinha. 54 quilos, A. Arau-
Jo  0
Ganno por tre corpos; do 2°

ao 3", tres corpos.
Rateios: Cr$ 54,00, em Io;

dupla (24), Cr$ 48 00; placés:
Expoente, Cr$ 20,00; Único,
Cr§ 16,00.

Tempo: 90 3|5.
Total das apostas: — . . .

CrS 158.420,00.
Criador: — Antônio Soares.
Tratador: — João E. de Sou-

ca.
RATEIOS EVENTUAIS

l
(2 Ixtria ..
(3 Parabéns

2]
(4 Fab ..
(5 Manful

(6 Stalingrado
(7 Kelvin ....
1
(.8 Mangah ..

1246

1383
626

129
657

618
612

35,50

32,00
71,00

343 00
67,00

72,00
72,00

1—1 Dictinha' (2 Único ..
I
(3 Balan ..
(4 Moema

I
(5 Maryland
(6 Expoente
I
(7 Trenol

, 2161
, 1621

397
.. 1703

694
. 1308

Cr$
3300
44,00

179,00
40,00

102,00
54,00

| 3* CARREIRA |

FjQO — Animais nacionais de
cinco anos e mais ida-

ae, que n&o tenham ganno
mais de CrS 110.000,00 em pre-
mios de 1" lugar no pais — Pe-
sus, 56 e 52 quilos — 1.800 me-
tros — Prêmios: Cr$ 15.0110,00
- Or$ 3.000,00 e Cr$ 1.500.00:
ELIPSE, feminino, zaino,

5 anos, São Paulo, Por-
i masterus e Taci, do stud

Li. de Paula Machado, 52
quilos, L. Léighton .. .. Io

Raia Livre, 52 quilos, A.
Rosa  2o

Casablanca, 56 quilcs, J.
Maia  3o

Tango. 52 quilos, L. Ri-
goni  0

Abiai, 56 quilos, J. Ca-
nales  0
Ganho por quatro corpos; do

2o ao 3o , tres corpos.
Rateios: Cr. 65,50, em 1"; du-

Dia i34), Cr$ 78 50; placé?:
Ellip-e. Cr$ 40,50; Raia Livre,
CrS 65,50.

Tempo: 116 V5.
Total das aDostas: — ...

Cr$ 145.870,00.
Criador: — L. Paula Macha-

Co.
Tratador: — E. Freitas.

RATEIOS EVENTUAIS
Cr$

1—1 Casablanca 2063 22 50
2—2 Abiai .... 769 61.00
3—3 E;ipse .... 1820 20.50

«4 Raia Livre 608 76.50

12 798
13 1267
14 2i JC
li  75 I
23 • • • • 588
24  660
33  47 1.
ü_ 2323
44  287

Total .... 8381

<5 Tango

12
13
14
23
24
34
44

630
4298
763
 .. 762

<. 250
773
5(i

Total .... 7592

| 4.» CARREIRA

117 389.00

89.00
14.00
80.00
79,50

234 110
78.50

1.084,50

84,00
53,00
2_>,mi ;

894,00
1Í4.UÜ |101,50
426 50

29,00 1
2_.<i,_-J
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502 
"~ Animais nacionais de

cinco anos, sem mais de
uma vitoria no pais — Pesos
da tabela, com descarga —
1.200 metros — Prêmios: . . .
Cr$ 12.0011,00 - Cr$ 2.400,00 e
Cr$ 1.200.00:
MEETING, masculino, cas-

tanho, 5 anos, Rio de .la-
neirò, Folião e Saudosa.
do sr. Paulo Lapori Ma-
chado, 56 quilos, A. Ro-
sa ¦¦..  Io

Cris-lia, 49 quilos, V. Li-
ma  .... .. 2o

Gê, 52 quilos, L. Rigo-
nl  3"

Itajubá, 56 quilos, J. Mala 0
Ermitão. 56 quilos, R. Frei-

tas  0
Camaciian,' 56 quilos. O.

Serra ..  0
Altair, 50 quilos, 8. Batis-
ta  0' Gisa, 54 quilos, C. Brito 0

1 Diplomada, 53 quilos Re-
duzlno  0
Ganho por tres corpcs; do 2o

ao 3o, pescoço.
Rateios: Cr$ 27.00, em Io;

dupla (12), Cr$ 28,00; placés:
Meeting, Cr$ 12 00; Crlsoüa,
CrS 13.00; Gê. Cr$ 33,00.

Tempo: 78 2'5.
Total das apostas: — . . .v

CrS 219 720,00.
Criador: — A. L. e A. Wer-

neck.
Tratador: — Adolfo Cardo-

Total • • «a

12
13
14
22
23

1010 70,00

8894

759 65.00
783 63.00
728 68.00
201 245,00

1162 43,00

264 168;00

Total . §___&: ¦O.Wi:

24 1025 48,00
33 2.9 190,00
34 962 51.00
44 288 171,00

Total .. 6167

Dr. W. Muller des Reis
OUVIDOS, NARIZ E

GARGANTA
Ouvidor, 183, 4° andar, sala

,417.^01.6.33.3888., Dia., das 16
ás Í9 horas,

Prognósticos do DIÁRIO CARIOCA
Penedo — Concurso — Tuin
Graziela — Bem Lembrada — Jandira
Gadir; — Vice Versa — Guinéo
Cyria — Escora — Camilo
Pinisterra -r' Hyperbole — Estrelero
Chips — Gardel — Tiroless
Tarobá — Emplumada — Glacial
Cumelén — Cântaro — Romney

Mio — Estrondo — Hechizo

501 ~ Anlmals nacionais
— Pesos especiais —

1.600 metros — Prêmios: . .
Cr$ 10.000.00 — CrS 2.000.00 e
Cr$ 1.000 00:
GRAN GCLERO, masculi-

no.> zaino, .5 anos, Uru-
guai, Caboclo e Muy Lln-
da, do stud Ingá, 54 qui-
los, J. Mesquita  Io

Milamores, 56 quilos. L.
Rigoni < .... .. 2o

Panduro. 53 quilos, C. Pe-
reira  3o

Mara"a, 48 quilos, O. Ma-
cedo  0

Despertada, 49 quilcs, S.
Batista  0

Cahestro, 52 quilos, A. Arau-
JO  .. .... 0

R^amoago, 58 quilos. L.
Benitez ..  0
Çranho por rpçip. corpo; do 2o

ao "36 quadro corpos.
Rateios: C^S 36.00, em Io;

dupla (13). Cr$ 53,00j placés:
Gran 

"Golèíõ." 'Cri 
TÕ.OÕf 

"Mllá-
mores. Cr$ 13,00.

Tempo; 102" 1|5.
Total das apostas: — . . .

CrS 198 070.00.
Importador: — O. G. Caml-

sa.
Tratador: — Celestino Go-

mez.

so.
RATEIOS EVENTUAIS

(1 Crlsolia
1 I

(2
(3

Altair ..
Meeting

(4
(5

3 6

Junco .. ..
Gisa .. ..
Ermitão ..

(7 Gê
(8 Itajubá ..

4 |9 Diplomada
(10 Camacuan

Total ..

1218

612
3411

111
1371
180!)
348

1983
502
54

11410

Cr$
75.00

149 00
27.00

822,00
66,50
51,00

262.00
46,00

182 00
169,00

CrS 10.000,00, Cr$ 2.000,00 e ,
Cr* 1.0000,00:

MASCARADO, masculino,
alazão, 7 anos, Paraná,
Ramuntcho e Bendita II,
do sr, Edgar Praga Cruz,
56 quilos, A. Ribas .... X»

E perado, 58 quilos, J.
Fernandes  2°

Fulminar, 58 quilos, J.
Ferreira  3o

Santa ,Fé, 54 quilos, J.
Araujo  0

Mickey, 47 quilos,. Reduzi-'
no Po '.. 0

Eiva, 49 quilos. S. Cama-
ra  0

Beiráo, 58 quilos, J. Ca-
nales  0

Orei, 51 quilos, O. Serra 0
Condor, 54 quilos, J. .Mar-
tins  .. 0

Chistoso, 55 quilos, E. Cou-
tinho  .. ..

Santana, 48 quilos, L. Cce-
lho .... .'.'.. 0
Ganho por pescoço; do 2" ao

3*, tres corpos.

Rateios: CrS 79 00. em Io; dü-
pia (12), Cr$ 98,00; placés:
Mascarado Cr$ 31,50; Esperado,
Cr$ 87,50; Fulminar, Cr$ 46,00.

Tempo: 98 2|5.
To;ai das apostas: — . . .

Cr$ 265.640,00.

Criador: — Ivan F. Ama-
ral.

Tratador: — Mariano Sales.

RATEIOS EVENTUAIS

CrS
(1 Fulminar ;. 669 179.00H
(2 Mascarado 1508 .79.00
(3 Santafé .. 1231 97,00

14 Santina .. 180 664 50
(5 Rsnerado .. 606 197.00
(6 Chistoso-Bei-
. rão .. .. 9461 13,00

I
(7 Orei .... 147 814.00
(8 Condor .... 605 197,00I
(9 Mickey-EIva 546 219,00

Total .... 14953

11  .. 302 243,00
ia 745 Sd.UO
13 26.6 27,00
14 434 ltsa.uo
_-._ 3t>2 187.U0
23 2014 36,00
24  .. 249 29Ò.UÜ
_ta 762 96,00
34 14òl 4M.00
44 116 632.ÜU

Criador: — Th. Lara Cam-
pos. — F. J. Lundgren.

Tratador. - Osvaldo Feijo.
Eluogio Morgaao.
Total das apontas; — . „ „

Cr$ 1.432 000,00.
Total geral dos concursos: —

Cr$ 379.775,00
Pista de areia: levo.

Total 9171

7* CARREIRA

504 — Amma's nacionais de
cinco anos, sem mais de

tres vitorias no pais — Pe_os
da tabela — 1.40o metros —
Prêmios: Cr$ 12.000,00 — . .
Cr$ 2.400,00 e Cr$ 1.200,00:

SIBELITA. feminino, cas- •
tanho, 5 anos, S. Pau-
lo, Luminar e' Saturma,
do stud Nacional, 52 qui-
los, J. Araujo  Io

Kducaoa, feminino, casta-* nho, 5 anos, Pernamou-
co, Jeciron e Escolha, do
stud São Luiz. 53 quilos.
S. Câmara  Io

Bombardeio, 56 quilos, A.
Barbosa  3o

Espalha Bra as, 56 quilos,
L. Léighton  O

Damaru*. 56 quilos, O.
Serra  0

BoavNa, 53 quilcs, E. Cou-
tinho  o

Freixo, 56 quilos, J. Por-
tilho  O

Edro, 56 quilos, J. Cana-
les  O

Periquito, 56 quilos, O. Pe-
reira ,. .. o

Riolll 56 quilos. .1. Maia O
Negramina, 54 quilos, I.
Souza  0
Ganho por empate, do 3o ao

4o, tres corpos.
Rateios: Cr$ 5100, em 1»; au-

pia, (33), Or$ 12.00; placés:
Ribelita CrS 21,00 Educada. :¦'. .
Cr$ 29 00; Bombardeio-Peri-
quito, Cr$ 13,00,

Tempo: 90 2|5.
Total d»» apostas: — . . .

Cr? 317 470 00

RATEIOS EVENTUAIS
CrJ

1—1 Bombardeio-
Periquito 3522 24,00

(2 Riclil ,'s .. 1321 99,01»
|3 Negramina.. 1405 93.00
(4 Boavista 412 318,00
(5 Espalha Bra-

sas .... 3479 38.00
|6 Síbellta .. 1253 104,00
(7 Educada .. 1363 üii.m.
(8 Edro .... 372 352,00

41
(9 Damaru -

Freixo.. .. 1221 107,03

Total .... 11358

11 1168 92,00
12 2405 45,00
13 2923 37,00
14 B3íj 115 00
2H 527 . 204,00
23 2156 50.00
24  .. 503 213,00
33 1418 72.00
34 1157 9300
44  159 675,00

Total 13-121

* * *

11
12
13
14
22
23
24
33
34"*
44

220 311,00
2455 28.00
724' 94.50
723 95 00
199 344.00

1389 49 00
1354 50.50
396 173,00

—844- 81.00
253 270,50

ULTIMAS NOTICIAS ESPORTIVAS
**********BI>IBaiBaaia|M*B*^

Vencidos pelos favoritos
os gogós de ontem

Total .. .. 8557

6» CARREIRA

RATEIOS EVENTUAIS

1—1 Milamores.. 3684
(2 Relâmpago 990

ial(3 Cabestro .. 715
I (4 Gran Golero 2194

3 I
i '5 Despertada 147

4—6 Panduro-
j Marapa .. 2145

CrS
22.00
80,00

110.00
36,00

537.00

37,00

gQg — Anlmals nacionais dc
seis anos e mal' Ida-

de, que não tenham ganho
mais de CrS 45.000.00 em prer
mios de Io lugar no pais —
Peso"*: 58. 54 e 50 quilos —
1.500 metros — Prêmios: . . .

Total 9875

Betting Simples
6 — Tarobá

1 _ Ownifilén
1 — Mio

Banco da Lavoura de Minas Gerais S. A.
FUNDADO EM 1925 — CARTA PATENTE N.° 1220

SEDE: Belo Horizonte — Av. Afonso Pena, 726. Caixa Postal 144
FILIAIS: Rio de Janeiro — Rua da Candelária, 4. Caixa Postal, 1679

São Paulo — Rua Boa Vista, 57/61 — Caixa Postal, 5.766
AGÊNCIAS: Alfenas, Andrelandla, Barbacena, Bom. Sucesso, Cabo Verde, Campinas, Campos (E do Rio). CamposCarandai, Conselheiro Lafaiete, Connto, Cristina, Diamantina, Divinopolis, Governador Valadares, Guanhâs, GuaItabinto, Itauna, João Ribeiro, Juiz de Fora, .Lima Duarte, Machado, Mariana. Monsanto, Monte Camelo, MontesNova Era, Nova Lima, Oliveira Ouro Fino, Ouro Preto, Pará de Minas, Paraíba do Sul (E. do Rio). Paràisópolis,Peçanha, Pedra Azul Perdoes, Pouso Alegre, Presidente Vargas. Resende (E. do Rio), Sabará. Santa Pita do SapucaíDumont, Sao Gonçalo do Sapucai, Sao Sebastião do Paraíso, Serro, Sete Lagoas,'SUvianópolis, Três Pontas, Uberaba.e Volta Grande, ,

ESCRITÓRIOS: Alterosa, Arcebnrgo, Barão de Cocais, Borda da Mata, Brasópolls, Caefé. Calurfi, tampo do Melo, Carmoda Mata, Cascalho Rico, Catadupas, Cláudio, Divisa Nova, Dores de Campos, Itaocara (E. do Rio), Itapecerlca. Matlas Barbosa,Nova Ponte, Passa Tempo, Pedralva, Piranga, Sabinopohs, Santa Catarina (Sul de Minas), Santa Maria de Itabira, SantaMaria do Suassui, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, São Gonçalo do Pará e São João Evangelista.
BALANCETE DA MATRIZ E FILIAIS EM 31 DE JULHO DE 1945

Gerais,
atinga
Claros,
Passos,
Santos
Vitória

A« partidus oficiiis de ontom
acusaram os seguintes resultados:

FCAMENGO X S. CRISTÓVÃO ,
JUVENIS: Flamengo 5x0.

.RESERVAS: Flamenijo 2x1.
VASCO X BONSUCESSÓ

JUVENIS: Vasco 4x0.
RESERVAS: Vasco 111 s 1,

MADUREIRA X AMERICA
JUVENIS: America 2 x 1' '

. REPERVAS: Madureira 3 . 1.BOTAEOGO X B ..NGU*
JUVENIS: BotufuKo 3x1.' RESERVAS: Botafofto 13 i 1.

ASPIRANTES
Manufatura. 5 — Olaria, O.Fiumintinse. 8 — Andarai 3.

EM VIGOR O CONTR»TO DBMARIO BRANDÃO
O .contrato do ioprador MarioBrandão com o Madureira A. ü.fora suspenso em virtude de foruqutde profissional deixado de com-

parecer para prestar o necessárioexame medico. Tendo, porém,mesmo, cumprido,, agora, aexigência, o trlco or suburbano co-municou á F*. M. F. ter fiond,, semefeito a ausponsSo do contrato.
OS SAO0BIS.TOVENSES NUM

AMISTOSO
O SSo OristovSo F. R. solioltnua F. M. F. licença para uma equi-pe mista disputar domingo próximouma partida amistosa com o Con-tingente Especial da Fabrica do Rea-lengu.

O OLARIA TERÁ' O SEU
ESTÁDIO

O Conselho Deliberativo do Ola-ria Atlético Clube reuniu-se ontemsondo os trabalhos presididos pelosócio bonomerito sr. .Horacio Wer-ner. Antes de ser iniciada a .essAofoi maneurado pelo presidente Al-varo da Cor.». Melo, o retrato dobenemérito Hermogpneo Vanconce-Ins 1° nresid.nto do Oa.i. _ fun.daaor. Durante a reunião foram to-madas as st-gulntes resniuífies:
ai aprovur a ata da sess5o ante-rior;
h) autorizar u empréstimo de

Çr$ 3.p_0.0nno,0, para constr-içSodo "Estadium";
t) Adsnfar ao est-tu'o' o decrt.-to-Vi n. 7«74 de 25-6-945.
d) Eleger para diretor de fu-

tobol, Io secretario, diretor Nautl-
co e de Escotismo,» os srs.: André
Gonçalves, Durval Ávila, Francisco
Pires Din« Filho e Jacinto , Franco,

a) Eleger pnra 1° vice proRidfnte
e 2" secrptario, os srs. Valdemar
d» Barros Ferror e Leonel NuneH
de Souza.

o forfaitI
DE SECRETO

Foi ontem apresentado á |Comissão de Corridas o"forfait" do cavalo Secre-
to. que era o favorito do
Grande Premi0 "Dr. Fron-
Un". A noticia espalhou-se
rapidamente e foi muito co-
•nentada em todo o Hipó-
•lrn">o. nUa-se que a reti-
-arta do filho de Cocles te-
-Ia silo m"tivada. pão pilo¦<eu estado de saúde, mas

,-iBla, ".tltud* da Comissão de
Corridas, deixando de pro-
•¦«•der a Inquérito nara aP'i-
••ar as' irreçnlarlrlades de
-ala que re aleçou terem si-
do cometidas no final do
Grande Prêmio "Brasil",
»o*n n-^ulzo para o ppnslo-
rlsta de Levy Ferreira.

De qualquer modo, o certo
..que foram feitas imediata-
mente vultosas apostas em
outros concori-entfs no nrp-
mio prlnclnal desta tarde,
especialmente em Cântaro.

HÍÍO.U

ATIVO

Acionistas 3.592.16000
Ações Caucionadas 80.000.CO
EMPRÉSTIMOS:
Hipotecários  1.636.671,70
Em Contas Correntes  290.109 480,10
Títulos Descontados  401.114.759.40 692.860.911,20

Imóveis 
Títulos de renda
CORRESPONDENTES:
Saldos à nossa disposição *.
Filiais e Agências 
TÍTULOS EM COBRANÇA!
Da praça e do Interior
Valores Caucionados 
Valores Depositados 
Va'ores Fioo^ecados
Diversas Contas
CAIXA:
Em monda corrente e disponl- '

vel em Bancos  131.755.850,70
Na Suoerintendência da Moeda

e do Crédito  8.240.254,60
Em outras espécies 191.333.50

30.333 278,40
5.067.028,00

6.172.548,90
344.703.861,40

289.369.939,60
442.542.894.60

71.548.145:70
3.177.696 00

17.217.180,50

140.187.458,80

PASSIVO

Betting Duplo
5 — Tarobi __ 7 — Emulp-

mada
1 —. Cumelén- _ 6 — Cântaro1 — Mio — 8 —, Estrondo

Capital 
Fundo de Reserva
Fundo de Reserva Especial

9.200.000 00
15 300.000.00

Caução da Diretoria

DEPÓSITOS:

A Vista 96.142.400.50
De Aviso 378 592 60750
Sem Juros 11.056.277.10
A Prazo Fixo 282.380.197,10

CORRESPONDENTES: —

60.000.000,00

24.500.000.00

80.000,00

768.171.482,20

Cr$ 2.046.853.103,10

Saldos à sua disposição 
Filiais e Agências
Cobrança de Conta Alheia ...
Garantias Diversas 
Títulos e Valores em Custódia
Garantias Hipotecárias 
Efeitos a Pagar
Diversas Contas 
Dividendos

9.420.
356 010.
289 369.
442.542.
71 548.

3 177.
11.377.
10.442.

211.

196 20
869 20
939 60
894.60
145.70
696.00
479,10
403,10
997,40

VARIAS
NAO PODEM.ATUAR

O aprendiz Nestor Linhares
j e o jóquei Domingos Ferreira
I estão impedido» de intervir na

reunião desta tarde por seacharem suspensos pela Com's-são de Corridas. ¦ i
A HORA DA PRIMEIRA CAR-

REIRA
A primeira prova da reunião

desta tarde, no Hipodromo Bra-
silelro, será corrida ás 12,50 bo-ras.

O Grande Prêmio "Dr. Fron-
tin" tem a sua realização mar-
cada para as 16,35 horas.

á*m /0A ra —m\8m tf_h m~k

:..'..ÍH •í*Bfâ$gmg&:

LU fc™* «Ay

r

Evito que a artêrlo-
sscSsioaeea C:i .ertes.s Io
artsrial sobrecarregue ni
otrabalhodaórgãovitall

Depois da mocldade, quando o
coração já está fraco e cansado,
é da maior Importância proteger-
mo-nos contra a arlérlo-escleroso
e a a'.ta pressão arterial. Todas as
pessoas de mais de'40 anos apre-
sentam tendência a estes males,
que d3o origem aos achaques,
distúrbios renais, bronquites crô-
nicas, es.ados congestlvos e per-
turbações da visão. Isso porque,,
quando as artérias se contraem e
endurecem, a passagem do sangue
se torna vagarosa e difícil, ele-
vando, assim, a pressão-sangul-
nea, que sobrecarrega o coração
e obret-ia a i)lda / Evite, pois, o
envelhecimento das artérias. O
lodo orgânico (que não deve ser

eoraçBe
e cen.ro d' «.dal

Cr$ 3.046.853.103.1O

(a) (XEMENTB DE FARIA, Presidente; (a) AMYNTHAS JACQUES DE MORAIS, Diretor; (a) MIGUEL MAURÍCIO DA 
'

ROCHA, Diretor; (<t) NELSON SOARES DE FARIA, Diretor; <a) ESTANISLAU PEDRO BOARDMAN, Contado? reglítado
sob o n.* 34.666..

çúmbàH*
yoâiM,.

mWÁ BRASIL!

O coração executa
Hj.^JJ pj saçôjí diárias I

confundido com a tliiLuia u_ .odo
comum) éra \nedlcação tradlclo-
nal e eficaz contra a artérlo-es-
clerose e a a.ta pressão arter.al. '
Buco-Iodina age com sagurança
no combate à artérto-esclerose e
à hipertensão. Pode ser usada
por pessoas multo idosas, pois
não tem, absolutamente, conta-
Indicação. 20 ou 30 gotas de Buco-
lodlna, em melo copo dágua, às
refeições, mantêm o seu sistema
circulatório como na sua Juven-
tudel Comece, hoje mesmo, ês'.e
tratamento. Não espere sentir "o
peso dos Invernos" para Iniciar
o uso de Buco-Iodina. Buco-Io 1-
na lhe facilita gozar uma vi '.a
longa a uma velhice sadia e feliz.

Bueo-Jod.na . uma
associação d» iodo or-
gânico • pcptOTUM. Seu
Uí* não produz /enô-
menos da todlsmo. Est*
fçtmoto medicamento
i apresentado aporá
«m nova «mbalapem.

Buco- lod _ i
Aior», * venda em nova embalagem.

fOB-1
tntar-Am*rlcana



DIÁRIO CARIOCA

UOTICIAS DOS ESTADOS
Rio de Janeiro, Domingo, 19 de Agosto de 1845

JÚLIO VERKE DO MAR QUE ACA-PR0DUÇA0' COMERCIO E FINANÇAS ONTEM NO EXTERIOR

OU NA CADEIA
Grandes desfalques na Agencia do Banco do
Brasil e na Policia — Contrabando de gado e lã
na fronteira com o Uruguai — Novo horário das
repartições paulistas — Uma ameaça a "pro-
dução parda"

CAMBIO

ACABOU NA PRISÃO — _'
estranha a odisséia de Manuel
Aristides. Vida sem rumo, em
dezembro do ano Passado ofe-
rec:eu-se para a EEB, sendo i-j-
casado por ter mais de 30 anos.
Como o capital u o trabalho
níio tem pátria, resolveu piu-
curar melhores condições de,
vicia nos Estados. Comprou
uma jangada velha, reformou-a
e, das alturas de Ilecife, rumou
para lá. Isso depois de varias
tentativas de embarque, como
marujo, em navios norte-áiiie-
rica nos. Porem, mais uma vez,
foi infeliz pois nas aUuias de
Paulista, foi preso por um des-
tacamento militar de vigilância,
juntamente com a jangada, «ob
a acusação de ter desembarca-
do de um submarino alemão.
Foi o que contou ao "Diário de
Pernambuco", acusando ainda
o capitão de querer com a sua
prisão e motivo fantástico,
grangear nome e celet>i-i:l,v_e.
Aristides está no Presidio Espe-
ciai de Recife',

KO BAWCO DE AREIA —
Encalhou num banco dé íreia,
próximo a Curraiinho, uo lJará,
o navio "Brasil"i da "Booth

Line", que se dirigia a Pòrriiical
com grande carregamento ae
madeira.

CONTRABANDO NO SUL- —
"La Alanaria", do Uruguai, no-
ticia nue as autoridades ur.u-
guaias verificaram grandes
contrabandos de gados vacum
e lanigero, num total de milha-
res cie cabeças, na fronteira dos
dois Paises. Diz ainda que es-
tão implicados diversos funcio-
narios policiais e aduaneiros.

NOVO HORÁRIO E ABO-
NOS AOS Si-_VlDOK_S _ li-
BLICOS — O interventor pau-
lisla assinou decreto estabele-
cendo o seguinte horário para
as repartições publicas, a partir
de tres de setembro: dias uleis
— das 12 ás lü; sábados — das
9 ás 12. Outro decreto concede,
a partir de primeiro de junho
passado, alionos de 250 a 500
cruzeiros ao funcionalismo.

SECRETARIO DA EDUCA-
ÇÀO — Assum.u o cargo de se-
crelnrio da Educação da Bania
o sr. Antônio Assis Coelho, an-

_-li^l_S^l_______i__P8ê?^^íSB_FÍ_5____
¦_**__.. í_.. *.*__s__3-_E: D íi' &' .HL í í *Bi£Ídjffi___!£í_K_I

tígo diretor do Hospital CoutoMaia, de Salvador.
MARCELO TUPINAMBA' —

Uma comissão de homens de
letras da capital paulista com-
pareceu ao palácio do governo,a fim de solicitar ao Interven-
tor o abreviamento do proces-so do Prêmio ao escritor Mar-
ceio Tupinambá, recentemente
laureado ém concurso.

GREVE,— Estão em greve
geral os trabalhadores da fa-
brica e das lavouras da Usina
Cancaiba, em Campos, de pro-
priedade do sr. Luiz Guaraná,
devido á falta de aumento desalários. Consla que outras usi-nas entrarão também em are-
ve.

DESFALQUES NO BANCO
DO BRASIL E NA POLICIA —
Informa-se de S. Paulo queforam desviados, da Agencia doBancç do Brasil de Santa.. Cruz

| do Hio Pardo cerca de .
j CrS 7.500.000,00. ,0 acuiãdo,
I Adair Swaln Lopes, gerente da
i Agencia, foi preso em Botuca-

tú, sendo o dinheiro gasto no'
I jogo do bicho.
I — De Salvador Informa um1 vespertino que a Força Policial

sofreu Ires desfalques. O pri-i meiro de 70.000 cruzeiros, ou-
I tro de 90.000 e agora úm ter-
i Ceiro de 46.000 cruzeiros
| CONGRESSO SINDICAL —

Dej-erá intalar-se em S. Paulo,
n .9 de outubro próximo, o 1.°
Çorgrcsso Sindical do ,Estado,
quando se lançará as ba<-es da
futura Federação Nacional do
Trabalho.

! "PODRTOAO PARDA" — A
Imnrensa de Salvador diz quea "podridão parda" está nmea-
canelo a lavoura cacaueira, O
Instituto do Cacau, no entanto
desfez, o alarma, dizendo rue a
praga nào atingiu os índice?
registados hos anos anteriores.

ENGENHARIA PECUÁRIA —
A Socledrde Mineira de Enge-
nheiros comemorou a 17 do

, corrente o 31.» aniversário da
¦ Escola de Engenharia de Juiz

de Fora.
í — Em S. T.fturénço foi Inati-
| giirada ontem a 1." Exposição

Aitro-Pecuária • Industrial da
cidade.

COMÍCIO DA, VITORIA — Os
estudantes Paraenses.realizaram
grande comício em 

' 
Belém,/de

regozijo pelo termino da guei-
ra. Na Praça Saldanha Marl-

i nho, perante grande ass:stencin
falaram vários oradores.

| EM BENEFICIO DAS ORFÂS
i — Foi representada no Teatro

Coliseu, de Santos, a opera "RI-
goletto", de GlusepPi Verdi, em
beneficio das órfãs do "Abrigo
Oiarifas". Paulo Ansaldl e
Agnes Ayres foram oi princl-
Pais Interpretes.

O mercado de cambio abriu
ontem, em condições estáveis

O Banco do Brasil vendia a
libra a Cr$ 78,90 1/18 e o
dólar a CrS 19.50 e comprava
a Cr* 77,77 15/16 e a Cr$..
19.30 respectivamente.

Assim fechou Inalterado.
O Banco do Brasil afixou

ontem para as suas cobran-
ças e de outros bancos cotas
e remessas para importação as
seguintes taxas:

A vista:
Libra ..'  78.90 1I1S
Dólar  19.50
Coroa sueca .... 4,72
Franco suíço .. 4.65
Peso chileno ..' 0.62 13|I6
Peso boliviano .. 0,46 716
Peso argentino .. 4,91 3il6Peso uruguaio .. 11,04 7| 8
Escudo .. .... 0,79 5J16

MERCADO LIVKE
O Banco do Brasil paracomprai as letras de cober-

tura afixou as seguintes ta-xas:

A' vista:
LiDia .. .. „ .. 77,77 15116Uoiar 19,30
Escudo  0,78
Peso argentino . 4,79

Peso uruguaio .. 10.69
Franco suíço .. 4 48
Coroa sueca ... 4.59
Peso chileno .. 0,59

MERCADO OFICIAL
Libra 66.49 II 2Dólar. 16,50
Franco suiço •• 3,84 51 8Coroa sueca ... 3.93 9|16
Peso uruguaio . 9,14 3116
Escudo 0 67 l{ 8
CAMBIO LIVRE ESPECIAL

Venda:
Or$

78,90 1|16
20,00

6116
II 2
5|16

3 4
II 8
9116

Libra ..
Dólar .,
Compra:

Libra .
Dólar ..

77,33
Cr$

5! 8
20,00

OURO FINO

BOLSA DE VALORES
O movimento verificado na

Bolsa de Valores, ontem, decor-
reu animado e versou sobre
um grande numero de títulos,
mas os negócios levados a efei-
to não despertaram grande In-
teresse.

A_ apólices da divida publl-
ca nominativas e ao portador
funcionaram em declínio e fe-
charam frouxas.

As municipais e estaduais de
sorteio regularam calmas, man-
tendo-se firme sas ações de
bancos e companhias como se
vê adiante:

VENDAS REALIZADAS
ONTEM

Apólices Geratst
União:

CrS
895,
800,
795,
770,

O Banco de Brasil, comprou
hoje, a grama de ouro fino
na base de 1 000 por 1,000 ao
preço de CrS 22,70 e vendia ao
de Cr$ 26 50 por grama.

26 D. Emis. Nom.
22 Idem port. ..
40 Idem

Idem 1917 .'.
OBRIGAÇÕES:

220 Tes. 1943 CW. .
, 10 Tes. 1939 .. ,
350 Guerra Cr$ 100
126 Idem Cr$ 200 ,
180 Idem '. ,

24 Idem Cr$ 500 ,
11 Idem
11 Idem ..-
65 Idem Cr$ 1000
39 Idem .-. .... ,
34 Idem

Idem Cr$ 50O0
80 Idem .. .... .. 370O,

ESTADUAIS:
Apólices:

51 Minas 7% pt. ..
202 Miiias 1- série ..

10 Idem
10 Idem 2« série ..

Idem -':.:
88 Idem 3» série ..
62 Idem .. ,.'-: ....

103 Pernambuco .'. .
10 E. Rio Elet. ..
43 S, Paulo .. ....

MUNICIPAIS:
150 Dec, 2097 .. ..
27 Emp. 1931 ..* ..

MUNICIPAIS
DOS ESTADOS:

P. Aleç-re 3 lí2%
BANCOS:
Acdes:

50 Ind. Brasileiro
Pref. CrS 200 ..

, 22 Português, do Bra-

1100,
1010,

73.
146,
147,
367,
368,
368,
742,
741,
740,

3705,

970,
181,
181.5
172.
173,
179,
178,

67,
1005,
222,

200,
177,

25,

200,

410,
270,

149,

1050,

227,

O ataque a Pearl Marbnr
0 desastre vai ser discutido no Congresso

WASHINGTON. 18 (U. P.) —
Um dos segredos da guerra me-
lhor guardado-:"Por que os Estados Unidos
não estavam preparados em
Pearl Harbor" — está ap __n-
temente em vésperas de ser re -
velado em conseqüência da in-
tervenção do Congresso, que
deseja deixar esclarecidos os
fatos ligados ao desastre que
srCreu à armada norte-amerl-
cana em conseouéncla do trai-
çoeirp ataque japonês.

Espera-se que o pedido, por
parte do presidente da Comis-
são de Assuntos Navais, sena-
dor David Walsh, para que se-
jam entregues ao referido or-
ganismo 0s antecedentes e . o
resultado d?s Investigações em
poder do Departamento da Ma-
ritma, seja atendido, origi-
nando uma revelação publica
das investigações por parte das
próprias forças armadas ou

amplo exame da questão peloCongresso.
Walsh pediu ao secretario da

Marinha,, jamès Forrestal, que
ponha á disposição da Comissão
de Assuntos Navais todos aque-
les documentos, dizendo que a
excusa da necesidade militar
aceita' durante a guerra "não
pode ser seriamente invocada
agora como razão para manter
o assunto em segredo".

Por sua vez. o presidente da
Comissão de Assunto:; Milita-'-¦es do Senado, Elbert 1'homas.
disse também á imprensa que

Congresso deve conhecer os
fatos. Acrescentou que se o as-
sunto tiver que se converter
num c?so de Corte Marcial, ai
forcas armadas devem fazê-lo
e que. se merecer apenas uma
Investigação publica, ela deve
ser feita para conhecimento ge-ral.

sil Nom. de Cri
200

1500 Idem Cí50% .. .
COAíP/UVHMS:

60 Butia Cr$ 100 ..
50 Monte Branco

Revestimento de
Cr$ 1.000 .. ..¦ DEBENTURES:

375 Bco. L. Brasileiro
de 8% Cr$ 200 ..

CAFÉ'
Esse mercado funcionou on-

tem, calmo, verificando-se nova
baixa nas cotações.

Os possuidores passaram a co-
tar o tipo 7, ao preço de Cr$
35.40 por 10 quilos, na tábua e
não houve vendas.

Fechou calmo.
COTAÇÕES POR 10 QUILOS:

Cr$
Tipo  37.90
Tipo  36.90
Tipo  36.40
Tipo  35.90
Tipo  35.40
Tipo 8 .. 34.90

PAUTA:
Estado de Minaa: (Mensal)

Cr$
Café comum  2.50
Café fino  4.10
E. do Rio (Semanal).

Cr|'
Café comum 3.00

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Entradas 9.409. Embarques

nada) Existência 571.688 sacas.
EM SANTOS ¦

Funcionou estável, cotando-
se o tipo (mole) a Cr$ 50.60
e o tipo 4, (duro) a Cr$ 49.50
por 10 quilos."

Entradas 45.713. Embarques
49.642. Existência 2.741.669 sa-
CAS

EM VITORIA
Funcionou calmo cotando-se

o tipo 7-8 a Cr$ 29.80 por 10
quilos .

Entradas nada. Saidas naaa.Estoque 147.163.
AÇÚCAR

Regulou ontem, esse merca-ao firme, com os preços inal-teraoV e negócios regulares..
MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Entrais 5.039. Saidas 5.735.Estoque 57.117 sacas.

ALGODÃO
Funcionou ontem, esse mer-_do estável, com os preços inal-erados e negócios regulares.¦MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Entradas 116. Saidas 267.Estoque 26.067 fardos.

GÊNEROS
Funcionou ontem o merca-do de qeneros de consumo,

com o seguinte movimento;
Entr Saídas

(Condensação do serviço tele gràjico da "United Press")

FEKIC50 DE GUERRA CIVIL NA
OHINA — WASHINGTON, 18 — O
lider comuuisti. chinês, Tung Pl-Wu
criticou acerbnínantè o» Estndn
Unidos pelo seu apuio _ Climu;
Kiil-Slnik e declarou qui o perigo d.
guerra civil na Olnnn 4 "muito mm-
grave" do que «e pensa.

EM CARACAS O SR FRANOIS
OO OREN — 0AI.A0A8, 18 .
Chegou hoje a esta capital, ero vlo
gem de excurs&o uo» pnines ameri
cahus, o «r, Francisco Gren. mem
bro do Comitê Secreto do Sfnad
do» Estado» Unido». O sr. Ore-
permanecerá vário» dias na Venc
_u»!a.

PRORROGAÇÃO DAS MERI.*
DB CONTROLE — WASHINGTON
18 — O presidente Truman determi
non hoje sejiim prorrogadas nté ¦
fim do periodo de couversSo as me-

ilida» de oontrole que existiram riu-
unte a guerra Bobre o trabalho, u>
,'ço» e a- inflação.

O PRESIDENTE RIOS VAI VIA-
_t — SANTIAGO do CHILE. 18

•— Soube-se que o presidente Kioi
mrtiri pura os Estudos Unidos ti»
lia 28 de setembru próximo. O pre,
-iilente tem mantido divorsns. ron-
i-rencias com o ministro do Exte-

para resolver o. iutttilioi da
'nzein. \

AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES NA
.ULGARIA — WASHINGTON. 18
- O secretario de Estado Jnini)»
íyrne» ínterim.o que as eleiçües na
ulgaHa, a 28 do corrente, devem

ht a repi-eMiint_;Aii de todos ok ele-
npntos democráticos para asspgurar

tormtiçilo de um governo genuína-
ente ropres.utativo da vontade ua-
innal.

/

MAIS UMA SUCURSAL
IM COPACABANA

FURNA DA ONÇA - COPACABANA
AV. ATLÂNTICA, 66-68 e RUA GUSTAVO

SAMPAIO, 87
Começará a funcionar quarta-feira, a filial do

bar e restaurante Furna da Onça
INSTALAÇÕES MODERNAS COM ÁGUA FERVENTECORRENTE E REFRIGERADORES

DOIS SALÕES SUNTUOSOS
Corinha internacional 

"e 
brasileira, com especialidades doNorte. Nolapa, sarapatel, carnru, feijão e arroz com coco.Camarões e peixes, diariamente.

Direção de PEDRO F. DA SILVA
MATRIZ A' RUA DO OUVIDOR, 29

Feijão  6.194
Farinha ..
Arroz .. ..... _
Milhão-.. .... 2
Banha .. ..
Açúcar .. ..
Charque ..
Batatas ..Manteiga ..
Cebolas ..

11.555
4.379

925
50

4.705

1.349
1.600
2.451

700
.200

1.500

1.986
8.834

45

n

XlEZA
VIGOR

CCS
ABEIQS]

CASA SALUS
RUA DA QUITANDA, 24

"Filial da organizaç&o Industrial de"

Antônio Nogueira & Cia. Ltda.
Comunica á Praça e aos seus distintos clientes e aml-

gps que, a partir de 20 do corrente mês, obedecerá ao s«-
guinte horário de trabalho :
DIAS ÚTEIS — das 8 áa 12 horas e das 14 ás 18,30 horas

SÁBADOS DAS 8 A'S 12,30 HORAS
__ÍA_H_M__________|AiM_H__C___iBBBB_B_

ftrSi

TEM CAS PA .
Caem os cabelos?

M^TFP
ALEXANDRE

ELIMINA A CASPA
evífaaQuEOAÍ

A NOITE SONHAMOS
Ited Press"
CWillard "Wiener -

Copyright do NEA-Service, fornecido pela ** United Press" Exclusividade do DIÁRIO CARIOCA

Fogo Simbólico

(Em 1832 a Polônia ainda
estava sob o domínio do go-
verno russo. Os camponeses
viviam presos o um sistema
feudal, uicioso e corrompido
e qualquer demonstração em
prol da liberdade era imedia-
tamente sufocada pelos sol-
dados ão Czar. Freãeric
Chopin estava com 22 anos e
ganhara fama em sua cidade
natal como pianista e até em
Varsovia era considerado um
compositor genial. Sua mãe
desconfia que ele esteja
amando. Freãeric protesta
çom veemência dizendo que è
ela o único objeto de 'sua
a/eiçáo<3L

^^^ÊB^BMÊM^^^^Mjt^^^mwmW^aíf^Smf -;"\! í.JAIHP__H H_M_
__?.____ -____5_______»."*t5___! _B____r .i f__g___Hi|^K_™^,*^

r___B_l- .._^^___B__l!^_l_l_3_______l'::':::::-y'-::::::::::^^^^^®OT_ll________l*^-:!.^ " -^^iil___«__B____Pl__-fe-':','V >;:;::":::::'"

___IP___Í Sv^Ji____^ uv wl

»^™JW___B»_M__8HH_M

CAPITULO T

A VOZ INTERIOR

Embora o tivesse negado,
Frederic estava realmente ena-
morado. O ob.leto de sua pai-
xio era Mlle. Konstancja Glad-
kowska, estudante de canto,
que ele havia encontrado pela
primeira vez no Conservatório
de \1arso.ia. Para provocar
eua admiração, tinha consegui-
do o que lhe parecia estar alem
de seu poder e capacidade. Sua

.afeição por ela era seu único
segredo. Não o confiava a nin-
guem e escondia-o até da pro-
pria moça. Sua musica, porem,
falava por ele. Exprimia em
suas composições o que os la-
blos não ousavam cortíe__ir.
Tudo que lhe ia na alma era
transformado em sons marayi-
lhosos. Dedicava-lhe um amor
diferente. Do silencio fazia
brotar para ela as mais deli-
cadas harmonias. Foi Kons-
taneja quem inspirou o A dai. o
para o Concerto em lá menor
e a Valsa em }à maior.

Cnrta vez, no Conservatório,
ela lbH dissera:

Frederic, vocô é o cria-
dor da grande musica polone-
sa.

Tal ver. algum dia o sej*.
Não, Frederic, você Já *.

Tenho certeza disso. Falo pei>

" 0 objeto de sua paixSò era Mie. Konstancja Glad-
kovska, estudante de canto,que ele havia encontrado

pela primeira vez no Conservatório de Varsovia"

sando no povo polonôs, que nun-
ca soube exprimir seus senti-
mentos, embora dotado de gran-
de sensibilidade. Sim, como as
montanhas e os rios, ele tem
uma voz interior e vocô foi *
primeiro a ouvi-la.

Acha realmente isso f
Sem duvida. .
Também sinto isso.

Ficou silencioso. Seus la-
bios trêmulos abriram-M em
melancólico sorriso.

Como ela conhecia pouco .
tumulto Interior que lhe tirava
a paz e a quletude & todos o>
momentos... Que poderia sa-
ber de suas aspirações « do tor-
mento-au« lhe roubava o sono •
o mantinha inquieto todas as
noite, um tormento para o qual
• musloa era o unlco alivio ?
Como poderia saber ? No en-
tretanto, que estranho, ela na-
via se aproximado bastante da
verdade.

Chopin nunca seria, um «r-
tista vulgar. Jurava Isso • o
céu era sua testemunha. Nun-
c_ suas composlç.^1 haveriam
de servir para entreter arí. .o- provar
crata* «m aal&o. "Ko_«___a, ««» «

Estou movendo somente a
boca, mamãe,

Bem, não mova nem mes-
mo a boca.

O Professor Elsner tirou o*
óculos e limpou com um lenço
vermelho as grossas 'entes.

Vestido novo, helmT
Porque não? — replicou a

sra. Chopin. — í para e>a
vestir logo á, noite no concerto
de Vrederlc em casa do Corile
Wodzlnskl.

Pronunciou o nome do Conde
oom certa ênfase e porque
aquela noite seria para a fa-
mllla um acontecimento lm-
portante.

Não vá dizer que ae et-
queceu!

Absolutamente, Madamo!
Como poderia esquecer? — res-
pondeu Josef Elsner levando aa
mãos ft cabeça. — Lembro-me
perfeitamente que o ooncerto 4
logo rrials á noite. i •

A sra. Chopin, olhando-o de
lado, prosseguiu:Sim, é hoje á. noite.

Suponho que o Conde hon-
rara Frederic com sua presença.

Sim provavelmente.
Ora! _ Frederic que darA

aó Conde a honra de compa-

O comandante da 1» Região
Militar convida, por npi>so In-termedlo. a todos os comandan-
tes de corpos, chefes de repar-
tiçôes e Estabelecimentos paraassistirem á cerimonia da che-
gada « partida do Fogo Simtoo-lico da Pátria» ou se fazerem
representar por comissões de

I dois oficiais, em caso d» üiidos-
I slbilidade.
I A referida chegada está pre-vista o próximo domingo, ás 17

horas, na praça Paris.
A sua partida terá lugar no

dia 20. ás 8 horas, da Igreja de
N. S. da Gloria do Outeiro.

_¦»_—_______PV_____I

TEATRO RIVAL
Hoje - Vesperal ás 15 horas

Sessões ás 20 e 22 horas

Sil EXCELÊNCIA"
Engraçadisslma sátira política de FREIRE JÚNIOR

Sucesso absoluto de

ALDA GARRIDO
e sua Companhia de Comédias

6.a-feira —•'

SA DAS SETE SAIAS
com .ALDA GARRIDO numa grande criação tipica
¦'"Mi |iÉ_______iitiM_Í__. _M_

bela e boa Konstancja, dizia a
si mesmo, voc^ adivinhou". Al-
gum-dia ele, Chopin. como ela
havia dito,, falaria pela Polo-
nia angustiada. Já tinha ou-
vido a voz interior, o primeiro
murmúrio, nos gritos dos le-
ridos, nos passos de pês nus recer- ^, rf darrastando _e através da lama, outra _,„„„,_, pTnt.„rtl 

nar. 
*

nos gemidos dos marlbundos,
nas maldições dos oprimidos •
no choro desesperado das cri-
ancas famintas.

Tocaria, pois, cada vea mai»
intensamente a_ produzir a
musica que seria o simfoolo do
sofrimento e da alma polonesa,
até conseguir perfeita forma
musical para aquela voz doloro-
sa que sonhava por libertação.

Isabela, que «« tornara uma
moça desenvolvida, expwlmcn-
tava um novo vestido om pé,
no melo da cozinha, gua rnã_,
d* Joelhos, espetava um aJfi-
noto aqui, outro acolá.

Que beleza! — dlswe Joee.f
Elsner olhando por cima doa
óculos.

Eu o_ o vestido?
Iiabela! Como 4 po__lv_l

o vestido al vucd não
fica q.ulota una i_a_.nU? (ContJnnr.)

outra maneira Tocará para o
Conde e seua convidados duran-
te o Jantar « precisara fazer
ouvidos moucos para não ouvir
o barulho do» . talheres. Não
haverá silencio • sua bela mu-
slca se perderá entre a eonver-
sacão dos presentes, a n&o «er
que tenham ouvido multo apu-
rado!

E onde pensa a senhora
nue flonríl durante o cnnrivto?
Na copa, por multo favor •
s| .«im,."iif t«n, n.i'M'.' - • f
Iho através de uma porta on-
treihprta.

Embora seua oeulos estives-
ss perfeitamente limpo». JnseF
Elsner tirou-os novamente •
tomou a limou-los.

Pobre Isabela! Tante tra-
balho eom o vestido novo parr
tão rales privilegio, a copai

CAMPANHA POPULAR ào

chÃÁâà noftivk
COLCHÃO DE CASAL

(qualquer tamanho)
COLCHÃO DE SOLTEIRO

(qualquer tamanho)

Cr$ 1.130,00 Cr$
Oferta excepcional por mais alguns dias, apenas,..

Inscreva-se logo para receber o excelente e confortável colchão de
molas, o preferido pelos mais importantes hotéis do país, inc-u-
sive Hotel Serrador.

Colchão
pa do Catete, 214 fundos

Tel. 25-5995
Rua Santa Clara, 75 B

Tel. 27-5009
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S _LA„f_L« O EXERCI
ES NA MAWDCHURI

ESPERADO NO Q. G. SOVIÉTICO 0
COMANDANTE DO EXERCITO AMARELO

LONDRES, 18 (De Bruce Munn, correspondente da United
JPress) — O comunicado de guerra russo informou esta noite
que o poderoso exercito do Kuantung começou a depor armas,
o que coincide com o envio de um avião soviético, com ordens
fio marechal Vasslevsky a Harbin, na Mandchuria, para que
a comandante japonês possa transferir-se ao quartel general
soviético no Extremo Oriente.

O comunicado' informou que, embora as forças soviéticas
continuem encontrando resistência em vários seto.es, os ja-
poneses estão se rendendo em grande numero. Menciona-se
que tropas do terceiro exercito niponico, cm numero superior
„ 5.080, já depuseram armas.

AVANÇO DE 40 QUILO-
METROS

<?

Em alguns satores as, tropas
russrxs já, efetuaram avanços até
de 40 quilômetros.

Os principais avanços foram
realizados na primeira frente,
onde estào se rendendo as tro-
pas do Terceiro Exército Japo-
nâs.

Na mesma frente, forças do
marechal M.rstezkov avança
ram para o n_te e sudoes-
te.

As forças da segunda frente
que operam na ilha de Sakalina
tomaram vários pontos iorti-
ficados.

Entrementes. outras forças do
mesmo exército avançaram na
direção de Harbin, no territo-
rio continental, tomando Tan-
gyuan, no rio Pungari.

A rendição da guarniçáo ja-
ponesa cercada ocorreu na
frente do Trans -Baikal. na
Mandchuria ocidental.

Em outras frontes não houv«
mudanças fundamentais.

A rendição dos japoneses in-
dica que a guerra russo-nlpo-
nica, qus durou apenas 9 dias,
esta-se aproximando do fim.

Os comandantes locais que sa-
bem que o imperador aceitou
a rendição estão cessando a re-
sistencia logo. que a situação jmilitar permite. |

Varsilevsky, enviou um avião ,
escoltado a Rarbm com a d<»- -
gação russu. • --.

O comandante japonês, gene-
ral Ottóao Yamuda, recebeu or-
dem, pela emissora de Khaba-
rovsk, para enviar seu chefe do
Estado Maior, tenente general
Hata, a Harbin, para transferir-
se a Khabarovsk o mais tardar
na tarde de amanha.

LIBERTADO ÜM GENERAL
AMERICANO

MANILHA, 18 (U. P. )— Re-
vela-se que o tenente general
Waiwringht, que sucedeu ao ge-
neral Mac Arthur. em Oorregi-
dor, em 1942, e negociou a ren-
dição norte-americana, pod .A
ser libertado peios exércitos rus-
sos que avançam pelo interior
da Mandchuria.

A Cruz Vermelha Americana,
informou que Waingwright e du-
zentos outros altos oficiais nor-
te-americanos, bem como mil e
duzentos soldados, foram reco-
Ihidos a dois campos de con-
centração de Mukden, na Man d-
churia, os quais ertão sendo
agora ameaçados pelos exerci-
tos russos.

OS JAPONESES NA' MANDOHURlA
MOSCOU, 18 (ü. P.) — O

jornal "Est.ela Vermelha" in-
foi ma que o Japão tinha mais
dé l.OOü.OuO de soldados na
Mzndchuna, Mon_olia Interior,
Corja e na ilha Sakhalina, em
maio uitimu.

Alem do seu próprio exer-
cito, os jàpónesws possuíam
170.0C0 rec-ri _ s niiandchus c
.03.000 policias.

Acrescenta o mesmo jornal
iue os niponicos mantinham
ua Mandchuria, em 1940, um
jxérc.lo cie 420.000 homens, o
qual foi aumentado parr 
1.000.000 de soldados erçi 1941
quando pensavam atacar a Rus-
sia.

O exército Japonâs na Mand
chuna estava dotado de 5.000
tanques e 1.000 aviões.

O "Estrela Vermelha" diz que
os japoneses talvez atacassem a
Rússia se os alemães tivescem
conquistado Stalingrado.

O exército mandchuriano e as
forças niponicas na Coréa, Mon-
golia Interior e Sakhalina cons-
tituiam, em 1941 a metade de
todo o exército jaf/onês.

As minorias alemãs
Permanece o Problema na Tchecoslovaquia

LONDRES, 18 (U. P.) — A emissora de Praga Informou
que o sr. Fierlinger, primeiro ministro tcheco, em discurso di-
rigido á nação, anunoiou hoje ter sido estabelecida uma Rs-
partição Central para Relocação, a qual terá por finalidade
tratar dos problemas de migrações dentro da Tchecoslova-
quia, como resultado da expulsão das minorias alemã e hun-
gara.

Acrescentou o primeiro ministro que essa relocação se
torna necessária para salvaguardar as fronteiras do perigo
de tentativas de retorno por parte das minorias citadas.

RADAR, OLHOS DA VITORIA — O radar foi uma das descocertas que inverteram o
curso da guerra. Permitindo "ver" a uma di tancia sem precedentes e através de todos
os obstáculos, eles eram os olhos que viam no escuro e guiavam a artilharia aliada
exatamente sobre o alvo distante; que permitia ás esquadras bombardear os objetivos atra-
vés de todos os obstáculos de noite, nevoa, cortina de fumaça; que indicava ás unidades
navais a aproximação de qua'quer submarino inimigo; que tornava possivel os bombar-
deios aéreos de precisão das mais elevadas altitudes; e per mitla, por outro lado, localizar
a aproximação dos aparelhos inimigos ou de qualquer de suas armas de combate. Esta
arma silenciosa que iluminou o caminho da vitoria foi ma ntida em absoluto segredo mi-
litar para efeito de divulgação fotográfica. Levantada esta censura, são estas as primeiras
fotos do radar. Neste clichê, um aparelho de observação anti-aereo de radar. Outros

clichês na 3a pag. da 2a Seção (FOTOS ACME—DC)

O DIA DA FORÇA
AÉREA SOVIÉTICA
A ORDEM DO DIA DE STALIN

LONDRES, 18 (ü. P.) — A
omissoru de Moscou noticiou ter o
generalissimo Stalin baixado uma
ordem du dia saudando a Força
Aérea Vermelha, no Dia da Avia-
ção.

A BOgutr trnnsmiMu o tox'o da re
ferida ordem do dia, quo ê o se-
guinte:

"Na patriótica e grande guerra
do povo soviético contra a Alpina
nha fascista, nossa Força Aérea se
desempenhou com honra do seu de
ver para com a pátria.

Em violentas batalhas aéreas, os
gloriosos "sokols" (gaviões) esmi
garam u gabada Força Aérea alemã,
e, nisim. asseguraram liberdade de
aç5o para o Exército Vermelho e li-
vrarnm a população do nosso país
das inrursíies aéreas inimigas.

Junfamonte com o Exército Var-
melho, infliirirnm aniquilndnres gol-
pes no inimigo, causando a destrui-

V, _.

Sé depois dó Armistício a
rendição geral ma €hina

0 primeiro exercito

chinês ocupará Cantão

CHUNGKING. 18 (U. P.) -
Pontes bem informadas prea.
zeni .que, a. rendição das ferçaó
japonesas na China será feita
imediatamente após a assina-

A situação na Hungria
REAPARECEM AS ORGANI-

ZAÇÕE3 FASCISTAS
LONDRES, 19 (U.. P.) — A

emissora de Praga anunciou, na
noite tíe hoje que a organiza-
ção fascista húngara "Seta e
Cruz" reapareceu na Eslova-
quia.

A referida emissora revelou
ainda que dois funcionários es-
lovacos haviam sida assass na-
dos em represália pela depor-
tação ds dois membros da-
quela organização fascista.
TRABALHO COMPULSÓRIO

LONDRES, 18 (U. P.) — A
emi-Eora suiça informou que o
governo provisório da Hungria
decretou o trabalho compulso-
rio para todos os homens en-
tre 18 e 50 anos e todas as

.mulheres entre 18 e 40 anos.

acordo Sino - Soviético
As vantagens militares para os deis paises

CALCUTÁ', 18 (U. P.) -
Retardado — Pessoas bem ln
formadas chegadas aqui, depoi'
de concertado o acordo sino-
soviético em Moscou, acreditam
que a China fez certas con
cessões territoriais e economi-
cas no norte da China á Rus-
sla, em trona do acordo corr
Moscou destinado a reduzir r
alcance do problema comunts-
ta chinês.

Segundo esses mesmos in-
form. ntes, cujas declarações
não foram confirmadas nor
meios autorizados, a China da-
ria á Rússia, entre outras coi
sas, uma ampli concessão na
Mongólia Exterior e da Sibéria
e no distrito norte da Chi-
na.

Acreditam os mesmos infor-
mantes que à China manterá a
Mongólia Interior e reconquis-
t?,rá o domínio na Mandchuria.
região de que necessitam parr
o fomento e desenvolvimento
de suas industrias modernas.

Sabe-se oue os russos desejam
ter privilégios nessa zona a fim

•Je contrabalançar a exercida
>elcs norte-americanos, desde
uas bases n? s ilhas Kykyu.

Afirmaram ainda as mesmas
íessoas nue Chiang Kai -Shek
a£o ratificou ainda o acordo
n,as o ra.pido avrnço dos russos
^a Mandchuria parece que in-
ilinará o l.der chinês a aceitar
as condições que poude obter
o primeiro ministro chinês, T.
7. Soong, em Moscou.

¦ «.¦ «

Para o desfile do 2.°
Escalão da FEB

O ae o. fis arquibancadas ns. 1
- 2. instaladas na Avenida Rio Bran
•o, parn o desfile do 2o Escalão

da F. E. B. que deverá chega-
. esta capüal, no próximo dia 22
'o corrente, fis 14 horns. só t.^Tá ini-
•!o a partir das 10 horas daque'e
dia.

[rrforma a{"da a secretaria dn Mi-
listério da Guerra, que o ingresso
•ara a arquibancada n. 2 far-s3-á

•ido acesso fronteiro ao Cube Mi-
''tar e para o n. 1 paio lado do
Teatro Municipal. Antes daquela
''oro nfio será nernvlido o ingresso
de quem quer quo seja.

NOVO EMBAIXADOR DA
VENEZUELA NO BRASIL

CARACAS, 18 (U. P.) — Por disposição do presidente An-
garita e de acordo com a resolução do Ministério do Exterior,
foi nomeado embaixador venezuelano no Rio de Janeiro o sr.
Rodolfo Rojas. J_i 

'.-'¦

Essa disDosição presidencial, publicada hoje na "Gaceta >
Oficial", vem confirmar a noticia ha dias fornecida pela Uni-
ted Press. . ,

Rojas desempenhou até ha pouco tempo • cargo ae ml-
nistro da Fazenda, acreditando-se que a sua nomeação obe-
dece ao desejo da Venezuela de incrementar suas relações co-
snerciais com o Brasil, porquanto, como e_-minlstro da Fa-
geada, Koja* é o pewo» tedl«»d» _m» empreenda- _s_ tarefa-

tura do armistício geral. E pe-
ra-se também, segundo ficou
resolvido, que o Primeiro Exer-
cito Chinês, que teve tão des-
laçada atuação na campanha
da Birmânia, venha a ocupar
Cantão, depois de desarmar a
guarnição niponica local.

Como se sabe, Cantão é a
sex'a cidade, em importância,
sra toda'a China.

Enquanto se realizam os pre-
parativos para a aceitação da
rendição incondicional do ge-
neral Yasuji Okamura. ceman-
d?nte supremo das forças nipo-
nicas na China, continua a
controvérsia entre o governo
ae Chungking e os comunistas
chineses.

Assim é que Tze Tung, chefe
comunista chinês, informou a
Chiang Kai Shek, que aceitará
o convite que lhe foi enviado
para participar da confe-encia
ue Chungking, semenie depois
que o governo chinês daquela
capital permita a participação
uos comuni tas no ato de ren-

I o.ição Incondicional das forças
japonesas.

Mao Tze Tung desejava ain-
da que Chiang-Kai-Shek mani-
festasse o seu pensamento so-
bre o telegrama, que lhe havia
sido enviado pelo general co-
munista Chu The, sugerindo
que as forças comunistas rece-
bessem a rendição das forças
japonesas, por eles sediadas, o
que seria feito igualmente pe-
Ias tropas ae Chungking, em
suas respectivas frentes de
bata'ha. Toaavia, até agora,
não se sabe se Chiang Kai Shek
respondeu aov telegrama do che-
fe comunista chinês.

Com efeito, sabe-se apenas
que ha alguns dias, Chiang
ordenara que as tropas comu-
nl tas chinesas permanecessem
nas posições que ocupassem,
sem aceitar a rendição incondi-
cional que por acaso lhes fos-e
oferecida sem o assentimento
de Chungking.

A Propósito sabe-se ainda que
Chiang Kai Shek ordenou pelo
radio, a Okamura, que envias-
so os seus delegados para o ato
de rcnd'ção incondicional, a
ChisUtang, na província de Hu-
nan, onde o chefe do estado-
maior do exercito chinês, gene-
ral Ho Ying, teria a seu cargo
de dispor sobre os detalhes e
ordens indispensáveis.

Simultaneamente. Informou-
se que as tropas de Chungkinj-'
haviam chegado aos subúrbios
de Peiping, a segunda cidade
da China, já se dispondo p-iri.
ocupá-la. A esse respeito, n
emissora niponica de Peipiiii:
estabeleceu contato radiofônico
com Chungking, cujos progra-
mas está retransmitindo de hora
em hora. Alem disso aa forças
clandestinas do Kuomintang já
dirigiram uma mensagem

povij chinês, através da%_H_õ*
ra de Peiping.

¦ Ou Ira' noticia dsu a 'c nhecer
que vários aviões, carregados
com notas do banco ••hii.é-. le
Ch.unf.king, jj estão Prontos
para levantar voo para Shaii-
ghai e Nank'ng, onde se veri-
fica uma aguda escassez de meio
circulante. Poi outro lado, as
tropas inercen:iiias da Clima,
que nos últimos nnos haviam
combatido em favor dos jap >-
neses, iá enviaram também
men-a.cens de adesão ¦» Chiang
Kai Shek, manifesíando-lhe seu
apoio e assegurando sua .hq.-tti-
lidade para as tropas comun's-
tas errnesas. Como se sube,
essas troras mercenárias chi-
nesas tot.Viznm um milhão de
homens e Iodos os jornais du
Chungking clamam para que os
Seus chefes sejam implacável-
mente castigados por traição á
pátria.

-¦—" » ¦*»_.' «¦¦¦'¦¦ -

Máquinas de escrever
e fotográficas chegadas
da Europa

Procedente do BuenuS Aires che-
gou ontem o navio bueco "Argenti-
na" que se destina ao porto de Go-
temburgo.

Para esta capital trouxe o car-
gueiro sueco dep passageiros. Condu-

j zim'o igual numero para a Suécia.
I O virpor lusitano "Ssrpa Pinto".
| em virtude do atrazo sofrido. r6 che-

garíi ao Rio. depois de amanhfi.
I , Grande numero do passageiros

viaj-m a bordo do paquete lusitano,
entro os quais os. embaixadores do
Brasil na Finlândia, um díputndo
por*u":ups e um membro da Acade-
m'., de Ciências de Lisboa.

O cargueiro norte-americano
"lzaac Singer" amanheceu ontem na
Guanabara, trazendo cerca de 4.8Ü0
toi.ladns de carga geral.

Entre o material chegado incluem-
se maquinas de escreveT e fotogra-
ficas. a'ém de filmes e nrtigos de
tmirador.

AVIÃO DO TAMANHO
DE UM ARRANHA-CÉU
0 novo transoceanico americano pode transpor-
tar 204 passageiros— E voará de Londres a
Nova York em nove horas

NOVA YORK, agosto (SIH)
— Terá o novo avião transo-
ceanico americano, apresenta-
do pela Consolidated Vultee
•Aircrnft Corporation, earacte-
risticas de envergadura e ve-
locidade ainda originais nerse
tipo de aparelhos. Segundo o
Serviço de Informações do He-
misferio, que nos dá em pri-
meira mão a interes ante no-
ticia. terá ele acomodações pa-
ra 204 passageiros, capacidade
para 50.C00 l;bras de carga,
tamanho igual á altura de um
arranha-céus de 21 andares,
alem de uma envergadura da
aza duas vezes maior que o
famorò bombardeiro "li-24",
"Liiieratòr", e seis heliees em
forma de haste, podendo voar
numa velocidade compreen-
dida entre 310 e R42 milhas
por hora, e com 320.000 libras
de peso.
UMA FROTA DE GIGANTES

A Consolidated Vultee, cons-
trutoru do gigantesco apare-
lho, que excede grandemente
o tamanho de qualqier trans-
porte aéreo com. base em ter-
ra, já recebeu encomenda de
unia frota de 15 desses aviões
Modelo-37, pára u Han Ameri-
can World Airways,* frota essa
capaz (le transportar anual-
mente 750 mil passageiros nos
serviços trans-Atlantico e
trans-1'acifico.

Os seis motores de um tipo
atualmente sob aperfeiçoa-
mento, com o qual serão éqüi-
pados os gigantescos aviões,

produzirão força equivalente a
353 maquinas de automóveis
médios. A fim de tirar-se van-
tagem plena da corrente lami-
nar, são os motores montados
nas bordas da aza equipados
com heliees em forma de lias-
te.

NOVE HOEAS, APENAS

Devido ao fato de aviíles de um
tão grunde tamanho e velocidade
exignem posado volume de trafego,
paia o máximo de economia, a " Pan
American World Airways", informa
que pluneja utilizá-los apenas nas
longas distancias, nas rotas de den-
sidade de trafego onde haverá comr
petição estrangeira. As horas do
vôo compreendidas entre NovaYork
e Londres serSu pouco mais de nove,
o outros horários serão proporciona-
dumente' tornados inaiB rápidos.

O novo tipo de avlfio aèrá inteira
mente de cabine dupla. Numa se-
çãu, serão, proporcionados nove com,
pnrtimentos de "toilotte", além ,d.
doze leitos. As luxuosas instalnçõe.
para passageiros, com dois lavnto
tiose várias saletas de doscanço, fo-
ram dosonh-das para ocupar tndo.io
espaço da cabine, qua se tornou possivel utiizar com o tamanho, et nrme
do avião. Henry l)reyfuss, notável
desenhista industriai norte america-
no, de acordo com a Consoódated
Vultee. criou interiores de grande
variedade e beleza para o Mnde'o-
87. Não obs*ante o tamanho do npa-
Telho, um único piloto poderá dirj.
gi-lo.

A PEEÇOB BAIXOS-

Por outro lado, a ,"P"n Ameri-
can" já declarou, de publico, quoa enorme capacidade e veloc.ldndes
elevadas dos novo» a.|A_ hBo de
proporcionar passagens a pr.-ç,,s in-nl.nificantes, sem precedentes na
historia do trafego aéreo, o que não
é possivel com avifles menores.

OS PARTIDOS ARGENTINOS
EXIGEM ELEIÇÕES IMEDIATAS
SUSPENSAS AS AULAS DA FACULDADE DE DIREITO — OS CO-
MUNISTAS VÃO REALIZAR 0 SE U PRIMEIRO MEETING

BUENOS AIRES, 18 (U. P.)
O vespertino "Critica" anun-

cia que os partidos políticos
entregarão ao presidente Parrell
um memorial pedindo a imedia-
ta convocação das e.eições.

O referido memorial será en-
tregue, provavelmente, durante
i grande concentração aue será~ealii_.da na Plaza dé Mayo no
•vnximo dia 25.

NOVO INTERVENTOR EM
CORDOBA

BUENOS AIRES, 18 (U. P.)
Foi confirmada a nomeação-.o novo interventor em Cor-

doba, dr. Oderico.
SUSPENSAS AS AULAS

LA PLATA, 18 (U. P.) — O
diretor da Faculdade de Direi-
to looal resolveu suspender as

ao [ aulas __ próximas segunda, e

terça-feiras em sinal de luto e
repudio pelos aoonteclmentos
dos últimos dias cm Buenos Ai-
res.

OS COMUNISTAS COM
PERON

BUENOS AIRES, 18 (U.P.)— O Partido Comunista reali-
zará uma manifestação Publica
no dia 1 de setembro no Luna
Park. Entre os oradores que
falarão figuram os srs. Gero-
nymo Arnedo Alvarez e Juan
.íosé Real que há'pouco foi li-
bertado da prisão de Nuequen,
onde esteve durante 2 anns.
CHEGAM OS LIDERES T _ \-

BALHISTAS EXILADOS
BUENOS AIRES, 18 (U. P.)

—. A _ primeiras horas de ama-
nhi chegarão a esta capital 8

lideres traba'histas exilados emMontevidéu, os quais serão ho-menageados pela Organização
de Trabalhadores locais

A ARGENTINA E O ROMPI-
MENTO COM FRANCO

BUENOS AIRES, 18 (U.P.)— Informou-se extra-oficial-
mente que a Argentina aguar-dará o pronunciamento das de-mais potências e Provavelmen-
le também as consultas que po-nerao realizar os paises ameri-canos, antes de decidir tomaratitude acerca da formação dogoverno espanhol no ex?lio.A ausência do ministro doExterior impedirá conhecer, porora, oficialmente, o ponto devista da Chancelaria argenti-na.

ção de seu potencial humano e ma-
teriul. A perícia das ações de nossa
brava Porca Aérea conttnuarrientH
auxiliou nossas forças terrestres e
contribuiu para a derrota final do
inimigo.

Nas batalhas pela liberdade • _•
depende,niea de nossa .pátria. oo
aviadores sovié'icos deram exemplos
cáb'iis do sacrifício altruistico, cora-
gem indnmirvol do verdadeiro ne-
roismo. Escreveram inúmeras pngl-
nas gloriosas na historia dessa
grande e patriótica luta.

O povo soviético, o povo conqut.
tndor, obtá pois justamente orgulho-
so da fama de batalha de seus avia-
dores.

Durante o carso da guerra, o «n-
tuxiasmo dos operários, homens s
muthíres, c -enhoiros • emprega-
dos. com o ti nto e a «ngenhosidnde
dos instiutores de aviação sovié'icos
pnsRibiütnrnm-niis dntar nossa forçm
aérea cnm muitos milhares de bxck-'entes bvííips do batalha, os qu-nslevavam nas suas asas a morte narao inimigo e -aziam a imortal gloria
para o nosso grande povo aovié-ico.

Camaradas! Aviadores, bombar-
deiros e artilheiros, radio operado-
res. mecânicos, técnicos engenheimn,
oficiais e generais. npehirioB o au-xiliares de engenha ri i. construtores
da industria dn aviação, rumprinvn-
to vos o c ngratiiln me convosco nes-ta I'ia da Força Aérea. ""

Em comemoração do Ola da PorcaAt.ea e em honra aos nossos va-lentes aviadores, ordeno que hoje 19de agwsto, ás2U horas, seja dadautna salva de peças, em Moscou, ca-pitai de nossa pátria, o em nome de.nossa pátria, para saudar nossos va-lentes aviadores, com vinte tiros doartilharia de 224 canhões".

A transferencia de eki=
tores de circunscrições
ou zonas eleitorais

O ministro José Linhares
pre-.dente do Tribunal Su-
perior Eleitoral, assinou umatranstereneia de .l.ifore, docircun.crições ou zonas elei-totais, a saber-

—- Nas eleições a que serefere o aru^o Mó uo ut_e-lo-iu u." i.ooo, o e.cior so-meuie poutr.a vu.ar na cir-c.unscrivuõ cie..orai e ua a_aciu que estiver _._._iiu, tal-
»o t.auiauie _e_a..'a p._.a-u.eiKc con._u,ua ptio juizcoujpeteiiie:

a) em "zona diferente" da
fl.v-wi.a cii^uuii,,,„o, — quui-«jucr fii-uor, piu.anuo jus-to -no.i.o;

. em ciscuuscrição dlver a„
"Oui.ui. u lU_n-luuUliO (JUUl,_üt,
C1H1 OU iu4.ii.ul', .Uu^uoulld-
iUtuvi; uuii^ioi.uo, i,0 nncies-
ae uo beiv^u, n^uj o eiicc-r-
«'auicii.u uo au lUiuuiuo ou
ucu.io dü prazo auiciior qje
âi^ipussiuauii __,_ mscnj..òj
ciu ien_o» uo umi _.,i. íw
sciuu, pui-in, cyj_tc.un.ab res-
_ui.ao iius LU1.i.ais uos lib.a-
Joo, uu uioiiíiü i'eunui e uas
cornai cas coiu uuaa oa ii.uis
ioiiua, i!„i lute uu uisj.^òiu uo
x-c-ino ici V.íüu, ue n ue
âliUlo UU LUllClliC UlIU.

II) — As ressalvas- de quetlata o llla„| UiiiC»...!' OO-
ineii.e buiuo ei_u.eu.ua_> alé
10 uius antes ua_> elçiçuwo, e
vai.uas, aptiius pu;a as nica-
uxUa eiv. n_cs, |iuui.'iiciú ser i-e-
uiuas « iiaiiíiiiu.uas poi u-.c»
gcaina, coaii íiruia rccun..eci-
ua.

III) — Os eleitores queIraiiMerireiii 0 seu uoiiiK.i.o
ue uuiu ca'cun„i ,iao para uu-
Ua, poüerao mscitvn-Je tia
uo seu uuvo üuuiiuiiu, cotn a
aDscnuiicia das foimalniacks
legais (an., _t,, 8 único, da i.ci
Üicitoral.) e juntando ao re=
queriiiieiilo o respéclivo lnulo
eleitoral; leda a nova níscu-
çãu, far-se-á, por intermédio
do respectivo Triiunal Ue-
gional, a comunicação da no-
va inscrição, acòinpanliacla do
titulo, anterior, ao Tribunal
primitivo que ordinuia 0 can-
celamento da primeira inacrl-
ção.
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tf rw e o povo
Sem duvida, a eleição para

uma Assembléia Constituinte i
na altura dos acontecimsntos, |
fundamentada na mais cínica i
mentira prestista entre tantas I
outras — a de que o povo pre- I
íere Getúlio ! — trás em si o
golpe do continuúmo qüe se gas
arctende mais uma vez aplicar

podia existir mais. Somente
existe por que o oportunismo
que Prestes pretere transferir á
historia culpando-o da coincl-

Newton de Braga Melo
quer, multo aconselhavelmente, i mora nos morros e gente quedencia que confessa, entro a li- j um.exame de sanidade mental, j mora nos arranha-céus. Todo* i

n'np do Partido e os objetivos) Despertou sim: e o interesse foi I eram unanimes porque todos I
e é tão grande, que mesmo con- l queriam o que era justo que-tra ...vontade do divino Pres-! rer. Somente aqueles cujos in- ;,r-s, E.i.ardo (Jomes,.'que _nap j:teresses materiais estavam II- '

e os obj:
pessoais do sr. Cietulio Vai

modificou a situação.
No discurso inaugural do tís-

jido chamado pelo ditador va^-
ries Vfczes, logo depois de ser
uni=tiado, tendo respondido que
de forma nenhuma iria a -Pa-
lacio mas que estava pronto a
confeicnciar com o presidente

ro é ignorante è atrasado. Is-
to é uma verdade. Mas r maior
culpa cabe aos seus lideres
políticos, que sn lêem contri-
buido pnra qu° elo mni» se

atrase e emburreça. Desta ves,
por exemplo, c ''om toda surf

ignorância e atraso, decidiu
seguir o único combino certo
que pôde encontrar depois de
longos anos dé infame opres-
são ditatorial. Pois não há

«entra o povo. Numa as.em-.| tado Novo, o ditaâor, logo no I í divino nem nada, o.tá eleito !
bléia constituinte, faria o dita- : começo, pionunciou as seguin- J P?'o voto do povo1 enfrentando
dor a maioria logo de inicio , tej palavras: j a fraude, a mentira e os òlanos
pela fraude eleitoral ou a con- , _ "Para comprovar a po- j golpistas ria ditadura,
seguiria depois por outros meios I breza e desorganização ria nos- Diz.m «iuo 0 povo brasilei-
tambem deshonestos, e plácida- | sa vicia política, nos moldes em '
mente seria eleito no seu tor-.; que se vem processando, aí está
mino como em 34, por voto in- j o problema da sucessão presi-
direto e sem solução de conti- . dencial, transformando em irri-
mrdade. ; soria competição de grupos,

Disse-me um comunista há ai- ; obrigados a operar, pelo suborno
gum tempo, que Prestes tinha . e pelais promessas tíemiagogi-' 

cas, "diante da completa e to-
tal indiferença das forças vivas
da Nação". Teve o cinismo
de pronunciar essas palavras
negando a mais formidável
campanna eleitoral que assisti-, , ..,.,,,.

_m casa de um amigo. L.to foi i mos ate aquela época. Agora,1 quem ílue,ra desvia-lo. Pois
há algum tempo, deve ser ver- • entretanto, não é ele quem as I n;10 "" <iuem Já desviou uma
dade e tudo indica a sua pos- | pronuncia, é o "outro", embora I firande massa De quem a oul
sibiliíade. Por certo o dita- '
dor descobriu o lugar conve-
nienté e nele já se reuniu com
Prestes quantas vezes quis. Pa- 1 diz: — "Ao povo náo intérts- i Ia pr .pria vontade ao invés de
ra manter o seu continuismo, ; sa nenhum dos dois cândida-'
Getúlio é crpaz até de ir ao i tos" e que "a verdade é queinferno para conversar com o ' o povo prefere, atualmente, ás
diabo e como Faurto vender a j duas candidaturas, o próprio sr.
própria alma para rejuvenescer
b poder. Destas reuniões teria
nascido algo de concreto, fruto
da coincidências de idéias: uma
Assembléia Constituinte ao in-
vés ds eleições presidenciais.

O papel de Prestes é id-en-
tico ao de Plinio Salgado. Pli-
nio tambem visava vantagens
para seu partido, e em defesa
deste I* mou com Getúlio a
traição do povo; não seria in-
íer.ssante para o integraVsmo
que José Américo fosse eleito
presidente como queria o povo."agora, 

como quer o pr>vo, tam-
bem não acha Prestes vanla-
joso que Eduardo Gomes seja
eleito. Preferível Getúlio...

O povo precisa saber que há
uma trama, que há um cam-
_.a'acho roesar de se dizer que
não há. Não deve ficar tran-
quilo, na cândida certesa de
que no dia 2 de dezembro tudo
se acabará. Deve estar prevê-
íiido, pensando com o cérebro.
Getúlio pretende contrariar a
sua vontade ficando io noder
3 Prestes tambem pretende por-
que acha que tanto faz um co-
mo outro e que dentre todos
Getúlio é o. melhor. Para isto
há dois caminhos: governo de
¦confiança e assembléia consti-
tuinte.

O encontro de dois interesses
•..pur.unistas pode alterar o cur-
so normal dos aconte 'mentos,
que nosta campanha já foi uma
vez alterado. A ditadura nao

Getúlio Vargas"
Ninguém diz uma mentira tão

grande sem saber qu. está men-
tindo e sem um objetivo. E'
mentira, e como tal teria fi-
cado provado, se Prestes, antes
de preferir Getúlio. tivesse psr-
(juntado aos próprios comunis-
tas a quem preferiam. Fui prr-
sidente do Comitê Democrati-
co dos TraDalhadores em Geral
de Niterói, organização comu-
nista apti-caronistaj aue por si
só e independente de crescer
continuamente, suplantava em
numero e f»m oualidade c "cnop"
de então. Pois todos os mem-
bros, sem exceção de um só, já
tinham ercolhido Bíuardo Go-
mes para seu candidato, antes de
Prestes ser solto. Não tenho
culpa que, tirando alguns que
como eu floarani ondç estavrm,
a maioria, fraca de espirito e
na realidade sem opinião, ti-
vessè depositado sua couecien-
cia aos pes do divino Prestes,
castiando-se intelectualmente.
E que agora- estejam no mais
cínico queremismo, mentindo ao
povo e a si próprios, na Uu-
são de que vai acontecer algo
maravilhoso. Tambem não te-
nho culpa que o mesmo tenha
acontecido em todo o Brasil nos
limites dia massa comunista.
Mas isto de dizer que Eduardo
Gomes não despertou o inte-
resse publico e Que o povo pre-
fere Getúlio, é uma dessas as-
nelras tão desastradas, que re-

rea desceu bruscamente para o
iario de uma lagoa. Do extre-
mo futurismo passou para o
tipo pre-histqrico: — sobre "pi-
lotis", em Rodrigo de Freitas.

Veio depois o tipo rural. A
sede da sabedoria indígena ss-
ria na roça. Os piraquaras da
Estrada Rio-S. Paulo (Estrada

pronuncia, e o "outro", embora I k».«.,u? '«a^u oi- «u-.-m « i-,m- i
' sabendo que.a camprnha atual I Pa? Do povo? Sim, em parte: ;'superou a de 37 sob todos os porque se tivesse conniôncia
j pontos de vista. E' Prestes quem ! politi a se deixaria guiar pe- ;i ,ii„. .. „„ ......... „*.. ,„.... i (a pr-,pr-a vontade ao invés de

acreditar na infaliilidade de
quem quer que seja. Mas o

povo não tem ccnciência poli-
tica. E parece que os lideres
que o manejam decidiram que
nunca deverá ter.

Prestes fala do povo Como
se fòsV.e um objeto que trou-
xesse no bolso. "Através de-
les (Comitês Populares) o po-
vo começou então a falar. E
que curse o povo? Ambos os
candidatos o disputavam. Mas,
ao povo já não interessava
nenhum dos dois candidatos".
Ao povo? Prestes deveria di-
zer "aos prestistas" — e as-
sim mesmo não a todos —

porque os pre.tistas não pen-
sam com a sua própria cabe-
ça, mas pela genial cabeça do
divino Prestes, e por isso se
anularam como opinião. Mas
os prestistas são o povo? Que

estes diga — o povo sou
eu. — Admite-se como fator de
propaganda embora fique ri-
diculo tal Coisa num chefe tão
austero; mas .u. queira' tirar
desta mentira, alguma coira
para ser apresentada como
verdade definitiva dizendo
que porque ele é o povo a es-
te não interessam nenhum dos
candidatos, aí acaba a brinca-
deira e temos que passar a
duvidar de muitas coisas com-
prometedoras. Será que o ho-
t i está falando sério?...

V *'*
A história politica do Bra:.il

destes últimos anos é sinírles
todos a compreendem e por
isso mesmo impossível de ser
confundida. Vou Co a-la mal-
uma vez: um homem — o di-
tador Getúlio — decidiu-...-
um dia e por sua própria con-
ta, governar o país sem levar
em consideração a honesüda-
de e o respeito á pessoa álhe-
ia. Para manter o seu con-
t.inuismo goza .or e inútil,
falsificou documentos como
nenhum chefe de estado no
mundo teve a coragem de ta-
zer, e aliado a uma camarilha
interesrada, dominou e doml-
na pela força. O povo veio
reagindo como pôde; até que.
favorecido por circuni.Un: ias
melhores, deu forma á resis-
tlncla e tomou posição para
conquistar a sua * liberdade
vingando os desmandos dos
seus opressores. No meio do
povo estava todo mundo: de-
mocralas. liberais, burgueses,

e escolas superiores bem apa- opcrai.jos, políticos, apoliticos,
unidas | mulhereSi homens, gente que

CWJÍDE UNIVERSITÁRIA
Prof. W. Berardinelli

(Da Faculdade Nacional de Medicina)
usa mais a tone de marfim.
Pastem* tinha um Cho no ml-
croscoplo e o outro nos cam-
pos de criação e nos hospitais.
Osvaldo Cruz curou a Cidade
antes de criar Manguinhos.

Nos oito anos de um minis
íerio nefelibata a idéia da Ci-
dade Universitária já passou
por quatro períodos principais:
•~ aéreo, lacustre, rural e insu-
lar.

No primeiro período olhavam
para o ceu e hesitavam entre
o arquipélago sidereo do Cru-
zeiro do Sul ou o planalto lu-
minoso da Via-lac.ea. Nessa
Época um Interessante pro?ra-
ma de radio adotou o nome ve-
ladamente irônico de "Univer-
sldade do Ar".

Consideradas as dificuldades
de comun'cação (todavia na
realidade um pouco menores, .
do que as existentes entre os i onde haja ambiente de cultura
bairros do Rio), a cidade ete-' '" -—>——

Em torno da denominação"cidade universitária" parece
haver um ingênuo equivoco. E'
uma Infantilidadei maginar
uma cidade com a Rua da Me-
dicina, a Avenida do Direito,
a Praça da Engenharia, o Beco
("a Farmácia e a Travessa da
Odontologia. C.dade unlversi-
taria é qualquer cidade comum

gados a0 crime mantinham n
far-a e lutavam nara defender
as posições. A ditadura erfàvo
julgada e condenada. Mas eii
que de repente o herói que
era chamado o "Cavalheiro da
Esperança" e em quem 'todo
mundo confiava e por quem
muita gente se sacrificou Indn
parar nn enfie'?), é so"o... »

ao invés de marchar com o
povo volta-se en«'rn p\? fji-/
que todo mundo está errado,
e proclama sem mais sustos
que o caminho "ju^to" é hoo-
iar o tirano e nor ele pegar
em armas, porque os , rcacio
nnrios, os quinta-colunas n
outras feras perigosas, cstno
se preparando para atr^içoar

a tincí1"! Reconhece no ditn-
dor vH.i.ries patrióticas e d*1
mocratizadoras...

Querer tirar o enrate'- do-
monratizndor da massa oposi-
cionista denunciando alguns
dos seus lideres romo tn*mi-
gos do povo. é o mesmo que
pretender transformar a di-_
tadura desmoralizada cm eo-
verno de confiança, misturnn-
do-a com d»rvneratas de re.no-
me popular que não colaho-
raram eom n fa-cismo de 3r?
A politica queremista de preV"
tes, entretanto, unanimemen •

te aplaudida romo não poderia
Ser de outra forma, pelos eon-
tinuistas, tem esta c outras
características exóticas. Como
o chefe comunista, que na rea-
lidade é o unien homem quo

pensa nos arralai? do,seu par-
tido, achou conveniente apoiar
Getúlio, não poderiam os seus
adeptos pessoais deixar de
descobrir virtudes na ditadu-
ra — processo de democratizo-
ção, eleições livres e honetas.
e outras sandices mais — no
mesmo tempo que são força-
dos a inventar "rcacipnarls-
mos" na nposleão. , Quando

analisam o seu lado fazem-no
com espirito de conjunto, sem
c.ons'derar hnmon». p rtizem.

o governo! E se alguém lem-
bra (letulio que compreende
Iodas as falsidades e traições
em polilica. explicam que não
interc-sa o ditador porque não
imporiam homens. Todavia,
não fazem o mesmo nmndn
olham para o outro lat^o. Vêm-
no sempre de modo sus-

(Conclue na 2» pag.).

Luciana doi subitamente
Augusto Frederico Schmldt tem,

como os grandes criadores, a sua mi-
tologia lírica particular. Luciana e Jo-
setina são criaturas.

Não são apenas musas, entes pas-¦sàgeiros cuja presença roça de leve
por um ou alguns poemas, como ori-
gem ou destinação destes mesmos e
deíerminados poemas, e se apagam
no conjunto e no senfido da obra poe-
tica tomada em conjunto. São seres
que adquirem uma existência pró-

¦ pria, que passam a viver por si mes-
mos, que se libertam do coníingenfe
do poema para se incorporarem ao
permanente da Poesia.

Na poesia de Augusto Frederico
Schmidt, na sua mitologia lírica, ha
duas criaturas com este sentido: Lu-
ciana e Josefina. Mesmo auseníes,
continuam a fazer parte da obra do
poeta, além e acima de todas as mu-
sas efêmeras. Luciana andava desa-
parecida. Luciana volta agora, subi-
tamente, "doi subitamente" na sau-
dade do. poeta.

Expliquemos que o Manuel que
aparece repetido no poema, o que
lhe disputou Luciana, o que a ceie-
hrou junto com Schmidt e junto com
Schmidt a amou, é Manuel Bandeira.
E quem foi Luciana ? Quem fõi pro-
príameníe não importa: foi uma pe-

' quena que usava' boina brancas ou
talvez não usasse boina nenhuma,
que era amada pelos dois maiores
poetas brasileiros, cantada por eles e
por eles celebrada, e que talvez se
apercebesse disso direito. Não im-
porta quem foi. Importa quem é, aci-
ma de si mesma: a criatura, o ser li-
rico que não se pertence mais, nem
ao seu poeta. — P. de S.

. Lembro Luciana, agora, de repente
Lembro-a no baile, esguia e fina
Dansando.
Sua graça triste volta a este tempo
Como um soluço. •
A Saudade de Luciana dói em

mim subitamente.
Meu Deus onde andará o meu

amor de outróra ?

Augusto Frederico Schmidt
Onde andará a que dansava no»

bailes de outróra,
A pálida,
A triste, a misteriosa Luciana?

Procuro-a no tempo,
Com a sua boina branca
E os seus claros cabelos.
Procuro-a nas ruas. tal como no
velho tempo,

Quando voltava cio trabalho.
Lenta e cansada.

Onde andará, neste momento, Lu-
ciana —

A que perdi na mocidaae,
A que Manuel me disputou
E ambos cantámos, um dia?

Estará morta, terá descido aos in-
fernos,

Terá resurgido pálida e lenta.
Com sua boina branca,
E o seu ar modesto e gentil ?
Estará prisioneira numa pequena
rua.

Estará desfiqurada e velha,
Essa aue celebramos um dia, Ma-

nuel- e eu ?
O modesto perfume de Luciana.

envolve o tempo
E é como um vento que soprasse

sobre as nossas cinzas,
Sobre as cinzas da nossa mocl-
dade.

Luciana, a aue dansava e hoje na*
dansa mais,

Luciana, que respondeu distraída a
Manuel,

Luciana, cujos cabelos afaguei,

Ha muito nos exilara da sua frágil
memória.

Porque voltou, então, neste m^>-
mento,

Tal como surgia no baile,
Tal como aparecia nos pequenos
restaurantes de antigamente,

Com suas mãos brancas,
Com o seu olhar cansado
A pálida Luciana que amámos,
Manuel e eu,
Com a força, a doçura e a tristeza
da nossa poesia.

es de tudo um mundo moral

relhadas e eficientes,
ou separadas materialnrnte,
mas conjugadas espiritualmen-
te. São Paulo, por exemplo é
hoje uma c'dad3 universitária

E' bo aa idé'a do ihistre di-
retor da Faculdade Nacional de
Medicina, prof. Álvaro Frois da
Fonseca: — um edificio no

NOVA YORK, agosto.
A maioria de nós já se aper-

cebeu de que, entre as convul-
sces que estremecem atualrnen-
te a terra, encentramo-nos
em face de um período decisi-
vo, não só de nossas vidas, co-
mo da historia da humanida-
d.

Dizem-nos que a velha or-
dem está se diluindo, que o novr
mundo a surgir será um esplen
dido lugar, com empregos e au
tomoveis, com as ultimas co-
medidades da ciência para ca
da um de nós, com a abuii-
dancia, a prosperidade e a pa
estendendo-se qual serpentina
de papel em redor do globo
Mas, n.-esar de.tas tranquili
zadoras idéias de uma idad<

A. J. CRONW
(Famoso escritor inglês, autor de "A Cidadela

e as "Chaves do Reino")
(Copyright do "S. G. D. L." — Exclusividade do DIÁRIO CA-

RIOCA no Distrito Federal)

vindoura, no fundo de nossos
•orações se agita uma estranha
ntranquilidade.

O homem conhece, por amar-
a experiência, a falibilidade
les estadistas, a ineficácia dos
atados solenes, que podem ser
eixados de lado da noite para

> dia.
O homem se apercebe vaga-

aente de que não importa o
jue se tem feito por ele, mas

Washington Luis) se postariam I centro da cidade com biblioto
boquiabertos ante as becas e . cas e anfiteatros para a adml
os capelos policromicos dos' nV.ragão central da Univcui
¦rrstres universitários.

A m<
uHima.

NECROLOGIA DO NAZISMO
Fedor Ganz

Seria exagero considerar o
nazismo com_. um fenômeno ex-
clustvcmente alemão: foi ele

I dade. local de reunião_dos pro- conscquencia lógica dos erros
A~ melhor idéia é contudo, a! fèssores, s"de de conferência, basicos que apresentava a es-

Ultima no sentido de! ponto de irrad*açâo social. A! trutura social de qua^e todas
.,,;. recente e tambem, í 2- \ parte técnica se distribuiria de j as nações da pre-guerra. Houve

lizmente, na acepção de tsrml- > acordo com as conveniências, p~-Ee8 0nde osse defeito de
nal mesmo porque não haverá de cada Faculdade e aprovei- morou em se tornar manifesto
mais tempo de surgir outra. | tando as instalações já existen-

A Universidade foi jogada no 1 tes. . ... q
lixo: - Universidade da Sapu- j O bloco medieo (medicina,
cala.

outros que cedo tiveram que
escolher entre a sobrevivência
das liberdades politicas — e do

Fof 
"b-m"iim 

ato simbo-! farmácia, odontologia), p o r j governo iraioritario - e a fub-
lico do destino dos intelectuais j cx-mplo já es^á naturalmente j sistencia.dos monopólios. Ojia-
aos regimes não-democraticos.

A idéia de Universidade se-, do antigo Hospício resolveria o

gregad.1 do meio urbano é mo- j caso de maneira completa e
nas ica e medieval. O que era j pratica:¦
bom clima para a escolastica
nâo o é para a técnica

localizado na Praia Vermelha. | zi£mo ou ff-scismo foi — pelo
O que já existe é ma's o que;,menos no inicio - - a ultima
se poderia, fazer nos terrenos ¦ defesa dos monopólios.

Os estudos secundários ain-
da podem ser realizadas cm
ambientes distantes da vida
diária; mas mesmo neste setor
ja na.-s"! a é"nca do Caraça.

Para fazer imagem dir'amos

Sem jogorfle palavras: — co-
locar o Pedro II no Hospicio
e uma loucura. E é uma tre-
menda ilegalidade. O doador
daqueles terrenos estabeleceu
taxativamente que só poderia
s- destinar á assistência a alie-
nados. Se ali se fizesse um

que a Universidade deveria ser I Hospital Ó^-gg.M^
na Esplanada do Castelo. O j tamento para psicqpata., .-..i.

estudante de direito precisa es-
tar em contacto com-o foro; o
de medicina poderia aproveitar

cios a situação ficaria coones-

Nação altamente industrial!-
zada que tambem tinha sido
outróra a terra de eleição dos
"sirtemas" filosóficos, coube á
Alemanha levar o sistema fas-
cista até' suas ultimas e mais
absurdas conseqüências. (Já ti-
nha agido da mesma forma com
a infl°cão monetária, emitindo
em 1923 sob a sabia direção
do doutor Schacht, um "ren-
tenmark" que eqüivalia a nada
menos que um trilhão de mar-
cos antigos !) Ajudados na sua

1 titulo para-escolar os diver-
bos hospitais urbanos; o de en-
gerhnria necessita acomoanhar
as obras civis. Todos enfim de-
vem se preparar para a vida
real e não para o sonho. _

O próprio pesquisador mo

tada E a Faculdade teria o 1 tarefa por um povo laborioso
seu Hospital junto ao seu ins- e disciplinado que alem de um
tituto destinado ás ciências ba- =.-....... ...„i,.,.-.„ ......

O ótimo 6 inimigo do bom.
Somos pobres; façamos apenas
o bom. Mas não continuemos a
nos resignar com o pessimismo.

W. BERAEDKNELLI

gosto inato da submissão "is
sue poderosos instintos grega-
rios, os dirigentes do Terceiro
Reich puderam dar á sua ex-
periencia um alcance multo
maior do que seus precursores
«.Imitadores noutras terras;

constituíram uma maquina tão
pos-ante que chegou a ameaçar
o mundo inteiro. Mais do que
na. cabeça nebulosa de Hitler e
nos seus disfarces ideológicos,
tais como a mitologia wagne-
rlana, o racismo de Gobincau
e Chamber"ain ou o arlstocra-
tismo de Nietzsche (o pobre
poeta de Sils Maria detectava
os alemães quase tanto quanto
adorava os povos latinos) deve-
se procurar o espirito condu-
tor no Ectado Maior Prussiano,
herdeiro de Clau^ewitz, o_gr<*n~
de di-Cioulo de Hegel, tão ad-
mli ado por Lenine que não se
eanrava de estudar sua obra.
Calçando a bota neo-hegeliana
os modernos Clausewitz moto-
rizaíos conceberam seu "siste-
ma", perfeitamente organizado
até nos seus menores detalhes
e que só* não poude triunfar
porque partia de uma suposição
historicamente errônea: a pessi-
bilidede da hegemonia do im-
perialismo alemão.

O liberalismo econonimo le-
vou nos pafses industriais a uma
ocneentração progressiva dos
capitais em mãos de uma oli-
garquia cada vez mais redu-<
zida. Desde fins do século pas-
sado o congresso norte-ameri-
oano começa a ditar leis "ánti-
trusts" — pouco operantes na
pratica — contra Rockfeller e
outros monopolizadores. Na
França dizia-se há dois lus-

tros que as principais riquezas
da nação se achavam em po-
der de ausentas famílias. Na
Alemanha, na me«ma época, o
numero dos que exerciam esse
controle talvez fora ainda me-
nor. Nas mesmas condições, a

sim o que ele próprio terá que
fazer. Sente que se acha Hulha
encruzilhada, perplexo, sabendo
que ?eus primeiros passes já
estão fixados, mas sem sabei
que caminho tomar.

Neste transe, quando neces-
sita ser iluminado mais do que
nunca, é de surpreender que a
visão que o homem tem do
seu próprio destino não se ve-
ja ob-curecida pelo mundo fi-
sico que o acompanha.

Aqui, principalmente, neste
grande pa|s que são os Es lados
Unidos, rodeado de provas do
progresso e do bem-estar, o ho-
mem se encontra apto a afixar
seus objetivos em termos pu-
ramenle materiais, e a medir
seu êxito ou seu fracasso por
melo das po:ses materiais que
se acumulam em torno dele.
Pensa exclusivamente em seu
bem estar-material, em umaGrã-Bretanha, dona de vastas

colônias e1 que tem-se torna- j melhor saúde, e em uma casa
do não só o único centro a<i-1 melhor, em um melo de trans-
ministrador de seu império, mas
tambem sua cabeça financiadora
poude oferecer á maioria dos
que nada possuíam muitas com-
pensações que não estavam ao
alcance dos paises continentais.
Sua sempre crescente e bem re-
munsrada burocracia acolhia
grrnde parte da classe media
expoliada, enquanto que mui-
tas industrias, segura' do mo-
nopolío imperial çuderam con-
ceder aos seus operários um
salário e um nivel de vida mais
elevados, interessando-os por
sua vez na manutenção deste
monopólio. Assim as reivindi-
cações e lutas do operariado
inglês, ásperas no século passa-
ido, se moderaram considera-
velmente em nosso tempo.

Os Estados Unidos, pais no-
vo e dc imensos recursos, sem
possuir um império própria-
mente dito, dispõem tambem
de vastas fontes de matérias
primas e de um mercado ex-
clusivo. O povo americano se
encontra de fato numa situa-
ção privilegiada entre as na-
ções. A mesma França, me-

(Concluo na 10* pag.)

porte mais rápido, em salários
mais altos, em uma maior
abundância de alimentos, vesti-
mentos e artigos de luxo. De-

ração. Chegará o momento em
que um homem de tal natureza
se cansará das coisas que obte-
ve, quando, aborrecido e en-
fa tlado, sentir que está levan-
do uma existência em melo de
dlslrações inúteis; quando, em
seu íntimo, suspeitar com ad-
miração e desencanto de queexisie outro propósito, um pro»
posito eterno e profundo den-
tro de seu ser.

E*. então na realidade, quan-do descobre que, mais além do
reino do ' mundo, existe um
reino da alma.

Ninguém pode negar que a cl-
vlllzação moderna, como se
cos. um a chamá-la, tem sido fe
causa do extravio desta geia-
ção e de que ela se distraia
quase totalmente de suas consi-
derações paia com o espiri-
to. No aceleramento de nossfe
existência, entre o formi-
gueiro e o estrondo da? grandes
cidades, parece existir multo
poucas oportunidades para o
cultivo daquelas forças sobrena-
turais que se * encontram em
nosso intimo.

Além di so, me-mo quando se
apresenta a oca iâo. nos temos
mostrado demasiado orgulhosos
de nosso próprio progresso, de-
masiado seguros de nós mes-
mos para nes determos e exa-
minarmos nosso estado intimo.

Como podemos fabricar bor-
racha sintética, desintegrar o

seja melhores diversões, uma | alom0j poVoar a terra de sona
televisão aperfeiçoada e uma <¦¦¦¦- <
cemodidade melhorada.

Por toda a parte se ouve dl-
zer: divirtam-se, divirtam-se,
divirtam-sei Logicamente, o
homem só alcança esse estado
tíe espirito quando a completa
satisfação de seus deselos fisi-
cos se converte no máximo e
é na realHade o único objeto
de sua vida.

Esta confortável e insidiosa
filosofia é a que constltue o*
maior demônio do mundo na
atualidade.

Se o homem possue certa pro-
fundidade de apreciação, tem
que se aperceber certamente de
que se exige dele algo mais que
uma existência auto-indulgen-
te.

Na verdade, uma auto-indul-
gencla total não lhe proporclo-
nará nunca a alegria pois é
a maior das iluões imaginar-
se que se pode alcançar a feli-
cidade com a satisfação total
de todos os desejos de nosso co-

e fazer lãs com amendoins,
l acreditamos que sabemos as res-
j posi as para Iodos os enigmas
I que têm intrigado os filósofos

desde o começo do mundo.
j Inconscientemente, dratiza-
1 mos nos o sistema de vida por
I melo de aviões de propulsão a
j jato e super-vitaminas, por

melo de uma existência rápida,
aerodinâmica, na qual não ha' lugar para a contemplação ou

! para o exame tranqüilo de nos-
sas consciências.

Numa palavra, a humanida-
de se tornou tão obsessionada
pelo progre sos da ciência, quese esqueceu do milagre do uni-
verso. Não obstante, se quiser-mos sobreviver e não desapare-
cer num sangrento caos de
bou.uas diaboiicamente destrui-
doras, devemos rede cobrir es-
se milagre, lirai n> ssa visia da
contemolaçTo das trivia'5 ' es
mundanas e fixá-las nas es-
Ueias.

(Conclui n» 2» pag.)
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GRANDES VULTOS DA HISTORIA
EÍENmitylJE BEAtmEPMRE ROMAN

(Visconde de Beaurepaire Rohan)
~-~~ Américo Palha -

..___ 9

Antes de todo um mondo moral
Marechal do Império, sábio,

geógrafo, escritor, Henrique
de Beaurepaire Rohan foi uni
dos grandes nomes do segun-

do reinado. Era um homem,
no julgamento do Barão Ho-
mem de Melo. "diante de cuja
veneravel figura todos se
Inclinavam, tomados de res-
peito, quando o viam passar
na prai;a public:, como ante
a imagem do patriotismo « do
saber grave . modesto".

Nasceu o eminente brasilei-
ro aos \'i de maio de 1812, no
sitio Sete Pontes, freguesia de
São Gonçalo, na cidade de Ni-
terói. Era filho do Conde de
Beaurepaire (Jaiques Antônio
Marcos), que, obrigado pelos
acontecimentos da França, lini-
grou para Portugal e acompa-
nhou a família real ao Brasil
em 1807.

Assentou praça aos 7 anos.
como 1* cadete, por especial
deferência de D. João VI. Cur-
sou o Colégio <ie Pe-
dro Feliz Mallet . Inter-
rompeu o» estudoi afim de
b guir para a Bahia, onde o
pai, ao lado do general l.aliut,
combatia os portugueses qui»
se opunham á nossa indepcn-
dencia politica, Em 1832, ma-'
triiulou-se na Academia Mi-
litar. Em Junho de 1835, era
promovido a Io tenente. Já
fora 2* tenente em 1829. Cou-
quistando, quatro anos depois,
os galões de capitão, passou a
servir no Corpo de Engenhei-
ros. Nesse mesmo ano termi-
nava oa estudo» de matemáti-
cas.

Rebentando na Bahia a re-
volução conhecida por "sabi-
nada", o jovem oficial se-
guiu porá aquela Província.
Ali chegando, já o movimento
havia sido debelado pelo geue-
ral Calado. Este encarregou-o,
então, de levantar a planta das
posições ocupadas pelo exér-
cito imperial. Depois, esteve
no Rio Grande do Sul, durante
a Guerra do« Farrapos, orga-
nizando a planta do entrin-
Cheirnmento da cidade de Por-
to Alegre. Em seguida, tam-
bem levantou a planta do
Passo de Jacuí.

Diretor dai Obras Munici-
pais da Corte, Beuarepaire foi
um espírito incansável. Diz
Homem de Melo: "Vê-se que
êle se ocupou de todas *s
questões que, então, como ho-
je, mais interessam aoi me-
lhoramentoi do Rio de Janei-
ro". Propôs o arrasamento do
Morro do Castelo, Insinuou a
construção do canal do Man-
gue • outras obras de vulto.
Manifestando-se sobre a demo-
lição do morro do Castelo, es-
do Castelo ocupa uma parte
erevia êle: "A base do Morro
mais extensa que a praça da
Aclamação, o que inutiliza
grande parte do terreno que
poderia servir para edifkaçõea,
além do que se destinasse pa-
ra jardim dos convalescentes
do Hospital da Misericórdia,

recolhidas e expostas. Se se
chegasse a arrasar esta mon-
tanlia, muito ganharia a cida-
de em extensão, salubridade e
embelezamento, como foi cia-
ramente demonstrado pelo dr.
Emilio Mala no seu relatório
á Academia de Medicina".

¦ . *. ¦.___*:_•
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o re-tante

Em 1843, Deaurepnirt tol
mandado a Mato Grosso con.
a missão de explorar o Baixo
Paraguai. Durant. 18 meses
esteve nesse serviço, puhli an- ]
do, depois, no "Jornal do Co '
mércio" o histórico da sua
viagem pelo Paraguai, Coi
rientes. Hio Gr-;,ode do Sul c
Santa Catarina. Esse -,eu tra-
halho lb_ vr'eú _. .leição pa-
ra membro do ln titulo Histó-r
rico e Geográfico Brasileiro.
Em 1846, foi ei. regado de
ftlirir uma estra a entre Gua-
rapuava e a margem esquerda
do Paraná e reconhecer se o
rio Igunçú era navegável até
á confluência do Paraná. DI-
retor da Estrada entre Cantos
e São Paulo, realizou uma n*>-
tavel administração, sendo de
destacar a picada aberta no
Piraquê, na fa * oriental da
serra do Cubatão. Em 1852, o
ilustre engenheiro era promo-
vido a tenente coronel. Serviu
no Paraná,-como diretor das
Obras Publicas. Nesse posto,
procedeu á exploração em va-
rios pontos da Serra do Mar,
levantando a planta de unia
estrada entre Curitiba e o li-
toral, t procurando, ao mesmo
tempo, ligar a cidade i bar-
rança do rio Paraná.

Sobre sua atuação naquela
Província, escreve um blógra-
fo: "Ê em território paranaen-
se que mais o melhor se afir-
ma grande propugnador jf da
melhoria dos transportes,''ca-
bendo-lhe estudar e orientar o
primeiro governo da nova Pro-
vincia sobre a' escolha das
três estradas que, então, li-
gavam o litoral á região de
serra acima. Pronuncia-se
contra o caminho de Itupava,
julgando-o "obra admirável-
mente má". Condena o cami-
nho do Arraial como ruim e
inadequado a aperfeiçoamento.
E decide-se a favbr da estra-
da da Graciosa, que também
não considera boa, mas julga
passível de melhoramentos,
cujo total orça em 250 contos
de reis. Vinte anos depois des-
sa sua opinião, a Graciosa fi-
ca concluída, devido a uma
série de esforços, nos quais
ainda mais se ilustram os téc-
nicos Tourinho * Rebouças,
mas por-custo superior a....
2.000 contos, dos quais cerca
de metade fornecidos pelo go-

verno Imperial e
pela Provincial"

Segundo vice-presidente do I
Paraná, em 27 de julho de \

1855, Beaurepaire Rohan asu- jsumiu a presidência em setem- |
bro, governando por seis me-
ses a Província. Em 1856. é no-
meado presid » .. r comandan-
te das arma. d' Pará e, no
an0 segn^t", r" sidente da
Paraiba.

Em 1858 era promovido a
coronel, e, em 1859, nomeado
diretor das Obras Militares da
Corte. Em 1862. foi designado
para proceder na ilha de Fer-
liando de Noronha os estudos
no sentido de transformar o
presidio daquela ilha cm Co-
lônia Agrícoh. Penitenciária.

Exerceu várias comissões de
Importância, até que em 1864
era promovido a brigadeiro.
Foi então chamado n ocupar a
pasta da Guerra, no Gabinete
do conselheiro Furtado.
"Rompendo a guerra contra o
Paraguai, diz Homem de Melo,
(oube-lhe a espinhosa tarefa
de organizar a defesa nacio

(Conclusão da 1» pag.) 
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, ções fn>cassarão ao Serem ten-
Ha uns 71)0 anos, viveu em totiaa, a menos que estejem al>o-

A-sis, um homem de quem a todas por algo mais do que um
maior parte dos habitantes da pensamento nobre. O homem é

uma criatura demasiado vaci-
larite e ipdecisa para que possa
regular-se por si mesmo. Deve-
mos reconhecer o fato de que
um futuro fundado somente SÔ-
bre as relações humanas se acha
alicerçado sobre areia.

O que resta, então? Só uma
coisa, uma possibilidade! uma

cidade zombava. Não possuía
ele nenhum dinheiro, e quando

í consopuia algum, imediatamen-
i te o doava aos mais necessl-

tados. Alimentava-se com os
mais pobres alimentos, andava
descalço, usava somente um lia-
bito remenuado, predicava en-
tre os leprosos t os desherda-
dos e, á falta de uma cama, j crença — a »le que não existe ou-
dormia sobre • o chão duro. I tra finalidade em nossa ra-eve

Esse estranho indivíduo ti- I permanência sobre a terra se-
nha a mania de. fazer o bem. j não a de nos prepararmos para
Não sentia inveja de ninguém. 0|go nia-15 além, pois o supremo
não se preocupava com nenhum [ objetivo do destino do homem

I luxo ou comodidade. Toda sua | é-Òctis.
vida foi uma heróica negação
de seu eu, uma gloriosa afir-
mação de seu desejo de ajudar
eram severos • fantásticos,
uos outros. Seus sacrifícios
Portanto, não era de admirar
que os habitantes da cidade o
seguissem e zombassem dele,
como fizeram.

Deve admiHr-se que o obje-
tivo de Deus é desagradável a
algumas pessoas, que se reti-
ram dele como de algo indis-
creto, que o consideram como
algo que deve ser guardado no
fundo do eu e só deve ser tra-
zido ã luz nos domingos em que
vão á missa. Além disso, antes

não Julgarmos, para não ser- |
mos julgados; a não condenar-
mos, para não sermos conde-
nados; a perdoarmos, para ser-
mos perdoados.

Foi necessária uma cruenta
guerra para que voltássemos no
caminho dá fé. Portanto, tè-
mos que nos esforçar por con-
servnr esta fé, pois quando não
nos encontrarmos mais apoia-
dos pela sensação de que des-
Irúimos um terrível demônio,
nos será fácil esquecer a Deus.
Os homens geralmente voltam
para Deus quando sobrevêiri as
dificuldades e, passado o peri-
go, duvidam d'EIe, ou o negam.

Quando ouvimos os sofistas
de hoje em dia. deveríamos' nos
recordar das palavras de Roger

| Bacon, o grande filósofo eliza-
i betano: "Um pouco de sabe-

doria inclinou a mente humana
para o nteísmo, mas a profunda
sabedoria fê-la voltar ao seu
criador".

Deveríamos nos lembrar de
que é inútil tratar de compre-
ender Deus. As tentativas p«ra
difiní-lo tornaram-se tão in-
frutíferas como se iornariam os
esforços de uma criança que
tentasse esvaziar o oceano com
uma colher de chá.

Esta não é época para apatlas.
O mundo, ntt bancarrota da vir-
tude e da justiça, foi leyrúlo
quase até á ruina pela perver-
s idade.

Não obstante, apesar de toda i da guerra, quando uma crês- '
a sua autoridade, Francisco de
Assis conheceu a felicidade tal
como nós nunca chegaremos a
conhecer, e apesar das zomba-
rias, deixou uma estrela radi-
ante atrás de si — uma eserela
que brilhará mesmo quardo a

i recordação dos ditadores e dos
' nnl e foi Um dos ministros qur | reis estiver completamente ex' 

referendaram o notável decre- I tinta na memória dos povos.
to chamando os .Voluntários
da Pátria, decreta oue tanto

Vitória a Justiça
J. SANTOS (PERFUMARIA MAISFINA)

VENCEU MAIS UMA VEZ
Dois anos são passados depois que Haberfeld & Cia.

Ltda., que têm como testa de ferro SEVERINO HABER-
FELD, tornaram-se representantes dos produtos da Perfu-
marla MAISFINA e outros artigos de propriedade e fabri-
cação de J. * SANTOS, estabelecido & Praça Tiradentes,

50-2." andar, e, neste curto espaço de tempo, sua MASCA-
RA DE KOMEM HONRADO JA' CAIU.

J. Santos confiante na Justiça de nossos Magls.ra-
dos, apresentou provas de que os títulos apresentados para
requerimento de ma falência FORAM FURTADOS DO
SEU COFRE. „.

A Inveja, a ganância e a vilania de SEVERINO HA-
BERFELD fizeram com que ele assim agisse, e desejasse
a toda forca apronriar-se da MARCA MAISFINA, FABRI-
CA E OUTROS BENS PERTENCENTES A J. SANTOS,
aliás, todos eles fruto do trabalho honesto • persistente
deste Industrial,

J. SANTOS Já receber, ordem do Meretlsslmo nr. Juiz
dr. José Prudente de Siqueira para continuar com sua fa-
brlòaçfio • usar em todas aa operações comerciais a firma
J Santos, que, de passagem se diga, foi sempre limpa *
honesta, mas que a vilania de SEVERINO HARBERFELD
«mis destroçar.

Ressurge assim a PERFUMARIA MAISFINA DE J.
SANTOS, e reaparece sob a direção deste incansável in-
dnstrlal, no mesmo local, com fábrica á rua Mala Lacerda,
169 • escritório i Praça Tiradentes, 50-2.° andar.

J Hpntos. oue Já m-ovou NAO PERTENCER A HA-
BERFELD & CIA. LTDA.. os escritórios d3 PERFUMARIA
MAISFINA A' PRAÇA TIRADENTES, 50-2.» andar, «rá

processar HABERFELD & CIA. LTDA. pelo desvio do co-
fre, armaeões e mercadorias quo ali existiam <• que ne»"-
tendam 

'* massa, assim como também por perdas * rtanos
pela paralisarão de sua fábrica durante 14 meses^ Assim
procedendo. J SANTOS TERÁ' DADO A HABERFELP
& CIA LTDA.. A SEVERTNO HAHEPFET.r. r A TODA A
CAMARILHA OUE O CERCA O nF.VTOO CASTIGO,
ISTO E* A CONDENAÇÃO PELA JUSTIÇA.

N5o s»rla justo encerrar esta nota sem fazer uma r«-

ferenefa toda especial ao sr dr. Antônio Trajano, advo.

gado de J. Santos em toda a rumorosa oiiestão, e a qu^m
Indiscutivelmente deve J. Santos multo do que consegvra,
pois. com sua nr<rucla, honestidade e eomoeiênc<a, o dr.
Antônio Trájarifi foi a v-ffa mestra na construção de mal»
esta VITORIA DA JTJSTTÇA.

Rio de Janeiro, 16 do agosto de 134.1.

patriotismo despertou no co-
ração dos brasileiros, organi-
zando esses Inolvldaveis bata-
ihões patrióticos que com tan-
,to entusiasmo marcharam pa-
ra os campos do Paraguai".

Beaurepaire foi de opiniã»
que o comando supremo das
nossas forças deveria ser da-
do a Caxias. Chegou mesmo a
convidar o grande soldado.
Entretanto, o Gabinete não
concordou com certas condi-
çóes oferecidas por Lima e
Silva e isso levou o ministro
da Guerra a demitir-se do car-

1 Ninguém que estivesse em
seu juizo perfeito poder.a Pre-
tender que o homem moderno
alcançasse em todos os seus de-
talhes a perfeição do ideal
tranciscano.

Cm homem que tenha unia
ocupação a cumprir diarianien-
te e uma esposa e unia família
a sustentar, certamente não po-
de decidir-se de imediato a re-
tirar-Se Para uma montanha e
ii converter-se num santo. Mas
não obstante, Se nâo pode as-
Cender ás alturas e reclamar
para si unia aureola luminosa,
pelo menos pode percorrer par-
le do caminho e aquecer-se na
chama daquele ideal, ¦ pois este

sendo substituído pelo j curioso Francisco de Assis, estego.
Visconde Camamú. Assistiu
com o Imperador á rendição
de Uruguaiana.

Comandante das Armas em
Pernambuco de, 1866 e 1867-
Promovido a marechal de
campo graduado em 1874. Nfis-
se mesmo ano, foi encarrega-
do de levantar a Carla Geral
do Imério, que figurou na
Exposição de Viena. Em 1876,
era efetivado no posto de ma-
rechal de campo. Em 1880,
promovido a tenente-general.
Em1 1886, conselheiro de Esta-
do.--extraordinário. Em 1888,
recebia o titulo de Visconde
com grandeza. Em 14 de ja-
nelro de 1890, já na Republi-
ca, Beaurepaire fez parte da
comissão encarregada le ela»-
borar o código Militar, ba-
tendo-se, então, contra a pena
de morte. Depois de setenta
anos de valiosos serviços
prestados á pátria, com dig-
nldade, sabedoria e devota-
mento, foi Beaurepaire Rohan
reformado e nomeado ministro
do Supremo Tribunal Militar.

Faleceu o grande brasileiro
aos 10 de julho de 1894, na cl-
dade do Rio de Janeiro.

Beaurepaire Rohan foi um
ardoroso abolicionista e, sabre
esse assunto, deixou duas
obras i "A emancipação do
elemento servil considerada
em suas relações morais e eco-
nômicas" s "O abolicionismo
e seus adversários''.

Era comendador da Ordem
dc Aviz, Moço da Câmara da
Imperial Guarda-roupa, dig-
nitário da Ordem da Rosa, co-
mendador da Ordem de Cris-
to, veador da Casa Imperial,
Grá Cruz da Ordem Militar de
São Bento de Aviz. Foi vice-
presidente do Instituto Histó-
rico e Geográfico Brasileiro
« pertenceu a um sem nume-
ro de assoiaçõc» literárias «
cientificas do Brasil e do •*-
trangeiro.

I Deixou Beaurepaire as se-
guintes obras; "Consideracõe*
acerca dos melhoramentos de
que, em relação As secas, são
suscetíveis algumas Províncias
do norte do Brasil", "As secas

j do Ceará", "Estudos «obre a
! organização da Carta Geral e
I da História física «.política

Brasil", "Relatório Final da
' 

Comissão- da Carta Geral do
i Império", "O futuro da gran-
' de lavoura e da grande pro-
j priedade no Brasil", "Biogra-

fia do Chefe de Divisão Vitor
! Santiago Subrá", "Biografia

do Conde de Beaurepaire", "O
Primitivo e o atual Porto Se-
guro", além das duas obras

, sabre o abolicionismo dé que
acima tratamos.

1 O Visconde de Beaurepaire
| Rohan foi, sem duvida, uma

figura de primeira grandeza
: na vida do segundo reinado.

Quer como militar, 
'quer como

1 homem de ciência, êle se des-
; tacou em todos os lances da

; sua carreira e pode ser citado
como um belo exemplo de pa-

| trintismo « de dignidade pes-
soai.

NOTAi Grande parte do»

homem modtsto sobre o qual
os pássaros pousavam sem" te-
mor, encerra em sua auto-dis-
ciplina e seu amor pela huma-
nidade o exemplo perfeito da
despreocupação de si mesmo —
exemplo de que tão urgente-
menie necessita o mundo da
atualidade..

Umb verdade batida mas que
requer reafirmação é a Je que
a maioriad as calamidades qne
afligem a humanidade tem sua
origem no insaciável egoísmo
za, a opressão, todas as guer-
dós homens. O crime, a pobre-
ras que têm debilitado os po-
vos da terra em todos os se-
culos, Incluindo esta ultima e
terrível conflagração, tem tido
sua origem no egoísmo e na In-
Sensatez da humanidade.

O homem, que culpa a todos
menos a si mesmo por suas mi-
Serias, _ em Si mesmo o resPon-
Savel por todas as desgraças
que o afligem., Se todas as pes-
soas pudessem Se aperceber des-
ta verdade, se em lugar i.d Ira-
tar dc governar o universo tra-
lassem primeiramente de go-
vernar-se a si mesmas, então
estaríamos no limiar de um
mundo melhor.

Ainda que isto pareça um pa-
radovo — o homem, apesar de
suu complexa natureza numa-
na, cheia de contradições, ape-
sar de seus fracassos e suas hi-
pocrisias, é capaz de fazer um
bem infinito.

Muito recentemente fol-uos
oferecido um exemplar de tal
mérito por quatro ministro» de
diferente» credos, que se en-
contravam a bordo do traria-
porte "Dorchester'S quando
este se chocou com uma mina e
começou a afundar rapidamen-
te. Em meio do desastre e da
confusão, estes homens, encar-
regados de repartir o» salvo-
vidas que se achavam dentro
de um deposito do navio, dea-
cobriram que não havia sufi-
cientes salva-vida» paar todos
Quando o deposito ficou vasio,
cada um deles retirou silencio-
samente o seu proPrio salva-vi-
da», dando-os a outras pessoas.
Depois, de braços dados, a que-
les quatro homens permanece-
ram orando juntos, enquanto o
navio Se inclinava e desapare-
cia com eles sob a» águas.

Eis um exemplo de auto-*a-
crificio, um apenas os muitos
que se verificaram na atuali-
dade, no grande e trágico tea-
prova que o espirito de Fran-
tro da guerra no Pacifico, que
cisco do Assis não morreu. Este
exemplo no» deveria fazer se

cente onda de irreligiosidade
varria o mundo, o ateísmo es-
tava muito em moda. Deus se
havia convertido numa espécie
de embuste, fora de moda mas
divertiao, em algumas camadas
da sociedade. I

Recentemente, Porém, leve lu- j
gar uma surpreendente mudan- i
ça. Sob a tensão do combate J
mortal, os homens lembraram- I
se subitamente de Deus. Nas
trincheiras de Bataan não havia
ateus. Os capelães que têm vol- ,
tado da frente de batalha con-
tam a mesma história: .em lô-
das as partes, nas praias do
Pacifico, varridas pela metra-
lha, como antes nas sangren-
tas planícies de Flandres, os
homens voltaram a sentir a
necessidade de Deus e o devol-
Veram \ Seus corações. |

Também na Inglaterra, mui-
tos des que sofreram os hor-
rores da guerra, que perderam
Parentes e amigos queridos, »«
puseram de joelhos.

Naquele dia de terrível espec-
tativa, quando as forças alia-
das lançaram seu ataque sobre
as costas da Normândia. as
igrejas inglesas viram-se com-
pletamente cheias daqueles oue
vinham rezar; cheias de pes-
soas de todos os credos — e
mesmo de náo crentei» — leva-
das todas pelo poderoso desô-
jo de invocar a ajuda e a Pro-
teça o do ceu. i

O melhor roteiro que já teve
a humanidade foi aquele Ser-
mão pronunciado na-Montanha,

í ha cerca de dois mil anos, exor-
tando-nos a fazermos o bem, a
amarmos a nossos inimigos; ¦

RESFRÍAtós

"Compressão e avilta-
mento do Funciona-
lismo"

Em sua edição de ontem, o
novo e já vitorioso semanário'DEBATE, que se edita m.s'a
Capital, publicou sensacional
reportagem sobre o Deporia-
mento Administrativo do Ser-
viço Publico, sob o titulo:
"Dasp — compressão c avilta-
mento do Funcionalismo". Ain-
da na mesma edição, o referido
órgão apresenta Ires outras re-
portagens sobre os cinemas do.
Rio, as incorporações imobilia-
rias e a especulação do Brasil
e outra intitulada: "30.000
cariocas sem lar, mas as do-
molições continuam". DEBATE
está á venda em toda» as ban-
ca» de jornais.
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A MT ADUBA E O P@V@
(Ciinciusão df, 1* vag )

peitoso e com o Intuito de es-
conder o que até há pouco re-
conheciam porque é claro e
indiscutível, e preferem ata-
car homens injustamente pre-
miados na sua loteria de rea-
cionarios e golpistas. Por que
não examinam as coisas com
método £e querem saber onde
está a verdade e nâo esconde-

Ia? Porque já não pensam com
a própria cabeça; e porque o
método levaria a linha pres-
tista ao ridiculo mostrando a
todo mundo a sua base opor-
tunista que a condenaria laci-
tamente, porque i errado sei
oportunista, prineipalme n t e
agora. Será possivel que nã"
compreendam que não será
um, dois ou mais indivíduos
em quem não confiem que ve-
nham no movimento oposlcio-
nista, que hão de roubar-lhe a
força democratizadora? A opo-
sição é a resistência ao fascis-
mo getuliano, á politica anti-
popular e anti-patriótica do
Estado Novo. Se os comunis-
tas querem se afastar deste
movimento, por imposição de
um chefe que acham infalível,
passando • a combater o que
ainda há pouco defendiam,
não pensem que as coisas vão
mudar magicamente, amoldan-
do-se ás conveniências. Todos
os esforços para mistificar as
correntes em Jogo serão inu-
teis. E serão prejudiciais e
comprometedores também, se
a insistência se transformar
em teimosia como tudo indi-
ca.

Prestes pode pensar como
entende porque preferimos dar
a todos o direito de pensar li-
vremente. Também os seus

guem os tirou de lá. Do uu-
tro lado esta o pqvo acima de
tudo e onde igualmente sem-
pre esteve. E ninguém fez nem
fará desaoarecer sua vontade
de luta contra a ditadura »»n-
quanto esta existir, mesmo
porque ela dará motivos de sn-
bra para isto. Se auerem des-
cobrir os inimigos do povo, já
ha muito descobertos, que olnem
para este mesmo governo que
apoiam, para este mesmo Ge-
túlio que querem, e ia encon-
trarão o que ha de melhor
neste particular.

A politica comunista não po-
de se apoiar no cinismo e nu
mentira. Ninguém pode men-
tir ao povo sem sofrer as con-
seqüências, mais cedo ou mais
tarde. Não é Justo que se di-
ga, dentre outras mentiras re-
voltantes, e com ares de sin-
ceridade, que Getulio deu anis-
tia por estar conduzindo o
país em "processo de democra-
tização". Porque toda gente sa-
ge, agora, principalmente de-
pois daquela reunião no Clube
da Engenharia, que esta me-
dida só foi decretada depois de-
le ter verificado antes e com
absoluta segurança que o pen-
samento oportunista de Prestes
coincidia com seus interesses
deshonestos e também oportu-
nistas, no sentido de continuar
no poder indefinidamente por
melo de uma Assembléia Cons-
tituinte ou coisa equivalente.

O Brasil nunca assistiu tão
grande mistificação. A de Pres

guir uma linha de conduta de 1 fieis podem pensar com a ca-
__I _._ __1_. __»!_ !11 _- 1_ ' _-.l__._l_ -_.--,¦__>*_*_*- _-. V. «-.»-<'¦.-__»¦_-_

(a.) A. E. MEIRA.
(Transcrito do "Brasil Portugal" de 1? 8-945),

dados par» esse artigo foram j lham nossa vida diária.

nivel mais alto, aguilhoando-
nos no sentido de fazermos da
fraternidade humana algo mais
do que unia simples frase.

Se desonrarmos os principio»
do direito, desonraremos aque-
les homens que nestes raom.n-
tos estão morrendo por estes
principio». Desdenharemos seu
sacrifício • admitiremos que
sua morte foi em vão. Empenhe-
mo-nos então em reorganizar
nossas vida», cm dizer * verda-
de, agir com honra, não só nas
grandes transações como também
nas pequenas ações que ponti-

ten.iaia tantas coisa.-; úteis para
fazer. Esies, sim, são muni-
quislas ¦ outras coi as.,

A idéia imbecil de que não
adianta "muaar um fato por
outro fato", "substituir homens
por outros homens", como i.e
todos os fatos fossem iguais t
todos os homens idênticos, ser-
vo de trincheira para o aue-
remismo e para a traição. Idéia
Imbecil e mentirosa, porque a
verdade é que, se o pensamen-
to do lider comunista fosse re-
almente este, ele não preferiria
apoiar o governo e Getulio. que
é um fato, em prejuízo da opo-
sição, que é outro fato, mos-
trando assim uma preferencia
que nega &iafirmativa de "tan-
to faz". A 

'prevenção 
cretin t ce

que se deixaram possuir o_ co-
munislas, para melhor Justificar
o seu queremismo, de que a'oi)o-
sição indo ao poder colocaria o
Partido Comunista na iles.au-
dade e sob perseguição, sorvi?
apenas para confundir o erro e
a má fé e mais uma vez misti-
ficar os acontecimentos, pois se
Getulio, que representa a mais
reacionária das correntes, per-
mi te a liberdade do Partido,
como ó que um movimento' po-
pular, que conduz em si o im-
perativo das liberdades demo-
craticas, poderia acabar com
ela? Não dizem por aí os eu-
munistas que;as circunstancias
atuais^idoí .'mundo são de- : tal
mtfrfélfS-pque não é mais po.ai-
vel a ninguém proibir a lega-
lidade comunista*. Como é en-

tes, aliada á que Getulio vem ! tão que estas "circunstancias",

Não podemos- permitir ! jf» qusremisia, são forçados a | são solucionadas com o fa.-cis-. ¦_ -*i rioturna-- Tlin#*. noar._-ir_ nn _..__._ . _____ _ _ 

coligidos da obra do Barão
Homem de Melo sobre o Vis-
conde de Beaurepaire Rohan.

Dr. Spinosa Rothier
Ooencas sexuais ¦ uniiariait

l.avafem »"ndosrópiea da vesi
cuia froNiata — Rua Senadvi

D-J_tas, 45-B — Tel 22-3367,
Oe 13 _M 17 hora*

Nosso mundo contraiu-se
Cada um de nós habita no cen-
tro da Terra,' e a conduta desta
estreita comunidade depende do
correto Proceder de toda ela. O
bem coletivo pode ser maior
qua o bem individual. Também
não podemos esperar que os
outros se reformem se não nos
reformamos a nós mesmos.

Tlnfelijimente, a experiência
demonstra que, apesar das me-
lhorei resoluções, as boas inten-

beca alheia porque o homem
tem até o direito de não nen-
sar. Mas o que não podemos
admitir é que em defesa do
queremismo, se deturpe a ver-
dade, se pregue a mentira, se ;
dê curso ao cini-mo, Iorque
isto prejudica a liberdade dos
outres que também têm o dir».!-
to de ser livres á sua manei
ra.
que se diga que a luta contra
a ditadura, a "nossa luta", é
contra o povo; náo podemos
permitir que se diga que o povo
quer Getulio, porque isto é

uma falsificação equivalente a
dos documento? Cohen, é uma
mentira a serviço da traição e
do continuismo. Ninguém pode
alterar a natureza dos movi-
mentos sociais com simples pa-
lavras como sempre quis fazer
Getulio e como quer agora a
sua maior vitima que se trans-
formou em seu melhor paladino
O fascismo, a quinta-coluna.
o i-eacionarlsmo, estão no go-
verno antes de estarem em
outra qualquer parte, « onde
sempre estiveram, porqu» nin-

praticando ha tantos anos, tor
nou-se a mais vergonhosa aa
nossa infeliz historia. O Par-
tido Comunista, que sempre Íoi
e tem de ser, aqui como em
todas as partes do mundo, o
partido da classe operaria., uo
povo e para o povo, tornou-se
uma agremiação mentirosa co-
mo qualquer agrupamento vul-
gar que anda á caça de voto.
Todas as teses, comunistas fo-
ram arquivadas e o comunismo
se encheu de tão poder jso di-
namlsmo contraditório que cbe-
gou ao ponto de aniqullar-se a
si mesmo. Apenas ficou a p*t-
lavra. Poi enquanto 1

E os honestos comunistas,
também iludidos nesta mano-

que atuam sobre um governo
traidor e fascista como o esta-
do novo, Iriam perdei a sua vi-
talidade ante a vitoria demo-
cratica? Pelo contrario, ucst».
caso a legalidade do Parti-
do estaria'mais assegurada.

A solução dos processos con-
tratu-onos se faz de baixo páracima, do.povo para o podei.
Quando uma contradição .o.ial
é normalmente resolvida, a fae-
ção mait. revolucionaria da um
passo para a frente por dentro
das novas conaiçôes criadas.
Por isso í que o fascismo re-
tarda a marcha da historia,
porque o fascismu é uma para-
da, um esforço para ficar no

| que esta. Ás contradições nâo
deturpar tudo, usando os ter- mo e o avanço revoluciona-mos como preferem, como con- ! rio fica como que marcandovem, como Prestes manda.
Quinta-coluna... Trotskysta...
Muniqulsta... Murúquista? Mu-
niquistas são aqueles que capi-
tularam diante da ditadura di-
zendo que Ia haver uma guerracivil, como Chamberlain capi-
tulou diante de Hitler para evi-
tar que morressem mulhere* »
crianças que morreram mais
tarde em maior numero. Mu-
niquistas. Dortanto, não somos
nós. Muniquistas são aqueles
que combatiam porque nãn ti-
nham outra coisa que fazer,
que diziam a verdade para nãotrair o povo, e que agora apoiam
e mentem com a suprema se-

passos, acumulando energia.
A ânsia de legalidade dos co-

munistas, ou melhor, de Pres-
tas, « a vontade de atii ar
num parlamento controlado porGetulio um punhado de depu-
tados que nada poderão fazer,
não contribue de forma alguma
na solução da contradição queora predomina, ameaçando o
país de uma guerra civn. Nãotraz sequer a vantagem de ia-
zer uma advertência ao povo.ensinando-o a pensar em'fun-
ção dos seus interessei,- a dis-Üngulr o> s>;us verdadeires irai-deves e a refazer a dign: v dehumilhada e de que tanto n»-renldad. queremi.^ «nbora I ce__it» para progredir.
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LAR E FAMÍLIA DE ATLEE O nroblema do negro na nossa democracia
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.mmreuos. os negros não . e não é ir demasiado longe »
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tica ou constitucional que pre-
usa ser utacada. A soluça0
também não está na propa-
ganda. nem nos apelos abs.ra-
tos á justiça, apelos cujo va-
lor nini?uóm nega.

Se o problema do negro é
apenas uma parte de todo o
problema americano, a colução
deve ser encontrada na socie-
dade e na eionomia americanas
em conjunto. A discriminação
e a opressão se originam, é
evidente, da ignorância e da', insegurança. Us proprietários

j de granjas temem a con.orrôu-
1 cia dos proprietários negres
i de granjas; os operários te-
i mem a invas;"o de mão de cbra
\ iiejíra, mais barata. O ataque
I' mais promclcdor sobre o c^n-
! junto da situação parecia fer
: o ataque contra a ignorância,
! a pobreza e a insegurança. Pe-

lo menos é possivel, se não
provável, que o gran.jeiro, cjue
se sinla seguro eni sua terra,
não precise oprimir o negro:
que o trabalhador, protegido
por uma verdadeira reguran-
ça em seu emprego, não pre-
ci.e temer a concorrência. A
análise se estende mesmo à
área da igualdade social, e,
aq i, prdemas aprender algo
com a maneira de tratar n
problema das nacionalidades
na União Soviéli a, onde o so-
cialismó o resolveu de Uma
vez para sempre, Tcdos os es-

nós mesmos. tudantes do problema negro
observaram que a ho~tilidade

é muito agravada entre
as pessoas das clasr.es infrrio-

j% x i.±± A — A ponlio a Ui2me^ ia Att oe, a jaiSniia, t.. »..»
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NOvA \oiiiv, duüio. — O
credo americano celebra a li-
beruude e a igualdade para to-
dos; a prática americana nega
ambas ao' negro. Nós, a men-
uauos, até aqui, não temos aos
inostruuo cupazes de lazer
uma escolha, iapazes de reu-
lizar uma reconciliação entre

credo e a.prática, fi um di-
lema americano; Êssc dilema
está diante de nós, coletiva ou
individualmente, há mais de
um século e meio. Perturbou
os signatários da grande De-
claraçao, que estavam ansio-
eos por subscrever a dculrinu
de que todos os homens São
criados e nascem iguais. Ex-
plica o fanaismo üa cruzada
übolicionistn e o fanatismo
comparável dos propr-tarios
í!o riicravos, forçados pelos
Pbolicicnislas 'a fugir ao dilema
pela fabricação de uma teoriu
pseudo-científica da superior}-
dade do bcunco e da ínícriori-
dade do negro. Não foi resr.l-
vido pelas emendas posterio-
res á ConstUuiçõoj mas ai?r.°-
vnar pu eisj

O problema do negro é, fun-
dainentalmente, um problema
rto bran o. fi um problema que
rnvolve rodos os americanos i;
lodo? os interesses americanos
Não pc.dcmos fazer discr.mi-
nações contra os negros sem,
no final das contas, fazer dis-
criminoções contra nós mes-
mos. Não podemos oprimir o
negro sem, no final, oprimir-
nos a cada um de nós Não
podemos manter o negro no
pauperismo, na ignorância e
no obscurantismo sem correr-
mes o risco de empobrecermos
e rebaixarmos a
Porque o que causa mais im .
pres ão, em uma rápida una- ] 

social
lise do nosso problema dt ne- j
gro, é a correção do axioma de ;
que aqiule que escraviza os
outros tem de, em primeiro
lugar, escravizar-se a si pró-
prio. Durante meio século, o i
escravo negro escravizeu o i
seu dono; mesmo depois da j
eman ipação, o negro dominou |

Sul, e rua influência no Ncr- ;
te ficou fora de toda propor-
ção com seu numero. O Sul,
tentando erigir uma prisão em
torno do negro, verificou afi-
nal que também estava preso.
Sim, prero na econt, lia atra-

! sada que o trabalho do negro
i ignorante exige; preso nas pe-
• rigesas e artificiais relações
| sociais que resultaram do es-
' tabeleeimento de ama região

de brancos; preso naMgnoran- f
! ria, na loucura, na hipocrisia
; e na violência que andam Jun-
i to com a cpressão do negro. A
j sombra desta pri-.ão escurece' o Norte. Por amor de si pró-
! prio. mais do que por amor
j do negro, por ^amor de sua

própria paz de* espirito, o»
brancos precisam resolver o
problema do negro.

O negro, também, ê um pri-
sicneifo do problema do nc-
gro, e, mesmo, com mais vio-
lência O negro não pode agir
nem falar, nem mesmo pen ar j
como um homem, mas apenas
como negro. As manifestações
publicas disto são bastante no-
tórias: Os cantores negros de-
vem cantar cantigas negras; os
escritores negros devem escre-
ver sobre nssuntos dos negros;
os economistas negros devem
ocupar-e com a mão de o'bra
negra, e assim por diante. O
mesmo acontece com a im-
pren-.a,' a politiça, as organiza-

ções sociais, o trabalho agri-
cola, os negócios e, até. com
a religião. Assim tambem com
a própria maneira de ser dos
negros, a qual deve conformar-
se ao tipo desenhado pelos
brancos.

E. . aqui, há uma curiosa
aproximação. Com efeito sob
muitos respeitos o negro é um
americano branco exagerado.
Há grande número de carpin-
telros entre os ameri anos,
mas nenhum deles è tão es-
merado como o negro. Muitos
americanos amam a respeita-
bilidade e a posição social; o
negro tem quase uma "nionia

por ser clarse superior. Muitos
americanos são religiosos, mas
o negro é um devoto, um sec-
tário. De eu tro lado, o ne-
gro está fora da cultura bran-
ca — não por sua vontade, é
claro. Êle não pede derempe-
nhar um papel ativo ou iria-
dor. Nem tem um passado pró-

Iprio. 

nem uma tradição nr.cio-
nal própria, para a qual pos-
sa apelar. Sua prisão é com-
pleta.

A solução para o problema
do negro — o problema ame-
ricano — não está evidente-
mente em garantias constitu-
cionais, nem nos tribunais,
nem mesmo na ação politiça
direta. Não é a cidadela poli-

JOHN STEINBEOK
(Eminente escritor norte-americano, autor do famoso livro

"As Vinhas âa Ira")
(Copyright do "S.G.D.L." — Exclusividade do DIÁRIO CA-

RIOCA no Distrito Federal)
res. São estas as mais determi-
nadas a "conservar o negro no
seu lugar", insistem mais pa-
ra que êle descubra a Cabe-
ça, venha peln porta de trás
aa casa. Negam-lhe o trata-
mento de senhor. É uma St-
tuação que provoca tanta pie-
dade como indignação. Heal-
mente, iqueles que estão w-
guros de si — seguros de sua
posição econômi a e social —
não precisam inquietar-se cem
estes gestos exteriores para
com sua superioridade. Podem

; dar-se o luxo de falar com o
1 negr0 na perta da frente, tre»
I tá-lo por senhor e mesmo

convidá-lo para jantar se lhes
aprouver, pois não preciram
provar que são melhores d"
que os outros. Se, per meio d<"
algum programa, pudéssemos

dar aos pobres, aos ignorantes
e aos inseguros não só regu-
rança econômica e edu ação.
como também um senso de
dignidade social e humana, um
sens de respeito próprio, a
necessidade desta cuidadosa
etiqueta de conservar o negro
'-o seu lugar poderia desapa-
recer.

É por esta razão que o am-
pio programa de reforma so-
ciai e econômica, lançado tão
auspiciosamente doze ano--
atrás, deve prosseguir. Segundo
cs principios morais abstratos,
é talvez menos importante que
os brancos tenham emprego
do que os negros tenham jus-
tica. Mas parece claro que, a
não ser que os brancos te-

nham empregos, os tiegi
terão justiça. A não ser que os
brancos e as brancas se re-
vistam de um sentimento de
respeito próprio, os negros não
poderão conseguir também
respeito próprio. Precisamos
avançar juntos.

O que Lincoln disse em 1862
é aplicável aos dias de hoje.

su»
bsütuir a palavra escravo pe-
Ia palavra negro. "Temos o
poder e carregán os a respon-
sabilidade. Dando liberdade ao
escravo, asseguramos a liber-
dade para os livres. Salvare-
mos nobremente, ou vilmente
perderemos n ultima e melhor
esperança da terra". ,
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V melhor fogão elétrico do Brasil!
(PATENTEADO)

dívidas compra-se
No Rio ou nos Estados compram ou efetuam rápida cobran-

ça, de qualquer titulo de divida. — Advocacia em geral, inventa-
rios, etc. — Advogados especializados, consultas sem compro-
misso. — Rua Ouvidor 183, 2.° andar, sala 204 a 205. 43-5347.
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rosa de Castro Ferrão CrÇ 50,00

Discursos de
Winston Churchill

l.' Parte previsão da çuerra CrS
2." Parte no Almrantado Cr$
3." Parte na chefia do governo  C*S

® Plano Beridge
Com tini magnífico estudo do professor de economia

Marques Guedes — Edição portuguesa .. CrÇ

As grandes vantagens do fogão elétrico
"OUVIDOR"

1.» — Funciona nas correntes de luz e força.
2,o  Bocas de disco vbl-ndadas, com resistência «m

massa.
3.° — Todos os elementos lig"dos, isoladamente, e com

duas calorias. i
< 4,»  Interruptor de chaves cm círculos.

5.« — Forno isolado e com duas calorias.
6,o — Consumo mínimo.
7.° — Preço a partir de CrÇ 1.370,00.
8.o — Fogões com 1, 2, 3 e 4 bocas.
9.o — Tipos especiais para Hotéis, Hospitais e te«st»«-

rantes.
IO.0 _ Vendas em prestações a partir de 50 cruzeiro»

mensais.

16,00
13,00
16,00

16,00

O Japão por dentro
Visto por um francês

Por Cristian de Caters — Tradução e prefacio de
Justino Montalvão Cr? 20,00

em todas as Livrarias do País e na

LIVRARIA H. ANTUNES
AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 39 — MO

Enviamos Catalogo

Distribuidores exclusivos para o
Brasil e Exterior

EBA
13.° andar

COMPANHIA C
Avenida Rio Branco, 12

FONE 42-1737
(Produto distribuído pela COFEBA repre-

senta garantia)

oras Nervosas
DR. NEVES MANTA

RUA SEN DANTAS. 40
De 15 às 18 horas

SABBO BA JAaffialA -- Mrg. Attlee limpa e. gessbriw do cwio,
0MB 909 SSfl&

A familia ão novo primeiro
ministro britânico mantém os
hábitos modestos que sempre a
caracterizou. Enquanto Cie-
ment se ocupa com a adminis-
tração ão Império Britaniao,
como antes se ocupava com a
luta política pela vitoria de seu
partido, sua esposa e suas duas
filhas ocupam-se âe sua casa
com o mesmo ãevotamento.
Mrs. Attlee sempre fez toâo o
serviço ãe arranjos ãe sua pro-
pria residência e continua a fa-
ee-lo, ajudado por Felicity «
Jamt. (Fotos ACME — D. CA

_ 
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RADAR OLHOS DA VITORIA — I) No fundo deste
deste porta-aviões da classe do "Essex" "vêem" tudo
tografia tirada em' operações no mar da China) — II)
da Marinha americana. As instalações de radar po
çao pode- "ver" e localizar com precisão absoluta seus
um receptor de radar, este técnico naval vê e determi
fora do alcance de observaçío do inimigo. —IV) O ra
trmente dos registos fotograficoa de acidentes geografi

mapa desenhado pelos

rcompartimento, os especialistas operadores de ra-la
em torno de si, através da noite, mar a dentro- (Po-
Este é mais moderno e o maior dos gigantes aéreos

dem ser vistas sob a fuselagem. Com elas, a tripula-
objetivos, por mais 8lto que voe- — III) Diante de

na a posição de seu distante objetivo, inteiramente
dar é o melhor dos cartografos. Eis um mapa feito intei-
cos obtidos pelo radar. Em baixo, paia confronto, um
processos normais., ~
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PARAfl DESENVOLVIMENTO DOS
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DIÁRIO CARIOCA

AFASTADO O
perigo oaó saladas!

NfiO SF PRIVE DOS VITAMINAS NECESSÁRIA*
R" SUA SflUOE.USE flSSfuP

OEIRflS ESTER1LISRNTES
SENÜN E POD-RP CO-

MER SEM 5U5TQ
VEROURO ABSOLUTO-

MFNTC PURA,

i

Diário Recreativo
JJAHDA PORTUCtAl

Bori ne labado S5 Ao «orre-tt,
qu» a querida • tradicional «ocie-
,iad* da Arenlda IYeiiiUnt» Var-
__• abrir* oi iwi amploi • eon-
forUTeia «al6« para nelea re»''»"
a feata comemorativa do n» **
anlraraarío de fundação.

(TLÜBB MTJNIOIPAl
A e»forçada dlratorl» da "Oaaa

do Enfermeiro Municipal" proaae-
rua ativamente noa aeua preparatl-
voa para a jraiidio»» feata que fará
realliar no dia 25 deita mei, no»
aalfiei do Olube Munioipal, a rua
Haddoclc Lobo. Ai dansas que terão
tranicurao daa 20 as 24 horai, ae-
rio movimontadaa por excelente
Jaai-band. O traja para a rauniao »
o de paaaelo.

Os Estados Unidos fornecerão aviões dos mais
modvw tipos nos princípios de 1946

Segundo InformaçOe» proce- i 4) Declarado do empreso
dentei de Washington foi -ub- que pretende dar ao novo equi-

' metido _ War Productlon Board pamento aéreo, como, por
I um programa tragado pelo Fx>- exemplo, rota* adicional» para
• relgn i-conomlc Aciminisira- territórios que necessitem .do
I tlon no sentido de facilitar a I serviço imediato.
1 fabricagâo de equipamentos aé- j A "Surplus Property Board

! reo» para a» companhias ea- avisa que continua .a atender
1 trangeira» qu» estejam empe- | ativamente os pedidos recebido»

nhadas no esforço de guerra ou ' anteriormente e que as enoo-
¦ .._______-. __. !'__._.__.•__ _l -_ __, __-,»___ a. *a . IiiFaII ne a t¥l Am.

RADIO
CONSERTO

A domicilio Orfl grátis. Técnico
competente. Tel. 4Z-4315

nnaaas no o_j.u_s.- -<= _--"- -- — - -.
na.* obra» d» reoonstruçao • menda» serão satisfeitas a me-

. . ,,,__-=. (.Ida dn nrmnlve]. do» excesiO» Idida do possível, do» excesso»
futuro».

A» negoclaçBe» oomerclai»

mWMrtflf

^8BS9UIUBUUIIU'IIII«MUI I

reliabilitação
Adianta-»» qu» o Departa.-

mento d» estado » o boreign
Bconomic Admtnlstratlon estão para a obtenção de novo»
fazendo um orçamento baseado avi5es prosseguirão sendo fei-
no» pedido» jl recebidos » que tag pei0I canal» normais de oo-
deverá aer entregue a War Pro- . mêrci0 c diretamente oom o»
duotion Board para que eas» fabricante»
possa obter todo o material ne-
cessárlo e autorizar a fabrica-
ção do» aviões. Espera-se qu»
a primeira remessa de apare-
lho» do» tipo» Douglae DC--,
Beecheraft UC-46 e Curt Co-
mando C-46 possa »er feita du-

i rante o primeiro semestre de
1946. Quanto ao» de tip»»
maiores e mais avançado», co-
mo o Douglas DC-4, I_ochm.ed

i Constellatlon, e possível mente
Beslng C-97, pode-se apenas
adiantar como data» maia pro-
v&vels para a sua expedição o

' PREJUDICADOS OS OFICIAIS ADI
NISTRATIVOS DA PREFEITURA
Aumento ridículo e perda de promoções -

Reclamações dos interessados
GRATIFICAÇÕES NEGADAS
Dizem ainda o» prejudicado»

nue os oficiais administrativos
aue geralmente trabalham ho-
ra» e horas extraordinárias, Ja-
mal» receberam a» gratificações
a que teriam direito, tendo ain-
da o direito ás promoções à»
vagas existente» anteriormente
a 1940 E terminam afirmando
que, cóm a» lotações mínimas
das classes, esta» promoções ja-
mais virão, bem como o fala-
do aumento qüinqüenal.

Dr. Newton Motta
Médico

GINECOLOGIA - OPERA
ÇÕES — PARTOS

Consultório i — AV. RIO
BRANCO. 108 s/502

- TEL. 42 2171
(Ed Martineli)

^ído^ercZ t=d. , 
Sa... ia,, 6a.. - 9 fa I»

1946. I >_a__M_»i_n___n» iiiáiiWtfMWniitiin-ftW
Para qu» o» pedido» possam

j ,er enviados ao Departamento _— —
de Estado e ao Forel__ Eco-
romlc Adminlstratlon, devem —

i ser submetidos à Embaixada
' 

Americana, em cada paia Inte-
i ressado, sendo exigido a» &•-

guintes informações:
j D Nome » endereço da

Companhia de Navegação *é-

' "a;) 
Declarações detalhadas do

esforço de guerra que Justifl-
que o pedido;

S) Usta especificada dos ti-

pos e quantidade de aviões de-
«ejados e a data preterida pa-
ra a entrega

DR. CLOVIS DE
ALMEIDA

ESPECIALIZADO EM
DOENÇAS DOS ORGAOS

GENITAIS
Diariamente das 10 horas

em diante

Rua Bento Lisboa, 24
TELEFONE : 25-0802

Esteve ontem, em nossa r*- <
daçüo, uma comissão de oficiais
administrativos da PreCeitura.
que veio nos solicitar, em no-
me da classe, um Protesto con-
Ira a Injustiça de que está sen-
do vitima essa categoria de ser-
vidores públicos com o reajus-
tamento do funcionalismo mu-
niclPal. _._.i_'__

AUMENTO RIDÍCULO
Reajustamento de 1940 (in-

cluido aumento de CrS 20,000
ou Cri aOO.OO, que o governo
deu) — Classe 71 — Venc. da
classe, Cri 1.300,00: eom a pro-
moção. Cr$ 1.620,00.

Classe 72 — Venc. da classe.
Cr$ 1.520.00; com a promoefio.
CrS 1.840,00.

Classe 73 — Venc. da classe.
Cr$ 1.840.00; oom a promoção
2.060,00

Classe 74 — Venc. da classe,
Cr$ 2 íM.0.00 { com a Promoção.
2.280.00

Classe 75 — Veno. da classe,
Cr$ 2.280,00; com a promoção.

Realustamento de 1945 -
Classe H — Venc. da classe,
Cr$ 1.300.00: com a promoção,
Cr$ 1.500.00.

Classe 1 — Venc. da classe,
Cr$ 1.500.00; com a promoção.
1.800,00

Classe .1 — Venc. da classe.
Cr$ 1.800.00; com a promoção,
Cr$ 2.200.00.

Classe K — Venc. da classe,
Cr| 2.200,00; com a promoCau

.Cr$ 2.600,00.

Apresentando o quadro expo-
sitivo acima, argumentam os
oficiais administrativos da
Prefeitura que os seus colega;
das classes 71-72 • 74 perdeu.,
no caso de uma promoção qut
não vir.A Cr$ 20,00-Cr$ 40,00 o
Cr$ 80,00 respectivamente e as
classes 73 ¦ 75 terão o "enor-
missimo" aumento d« 
CrS 140.00 e Cr$ 100,00.

FABRICA BANGÜ

1CXKIA rlA OURELL.A
iqq - l_.Pt. »T«U W»-»Í--lRAl

Dentista para crian-
ças e adultos
DR. MAURÍCIO

NASLAUSKY
I,f. da Carioca, 5 (Ed. Ca-
rioca) 3.* and. sala 306 -

Tel. 43-2746
2as., 4a». c 6a».-Felra«
imniraíTirr'

ERA ASSIM NO
DRASIL COLONIAL..

^r^18"^^ ARTIGOS IZZ2

H| uma ba "mabbima 
jes

ISJ EM 9 VITRINES DA |==g

^aE_^^7vvv^a--a^-Bgi^'^gi^^ __=iã

jEf PRAÇA TIRADENTES12E4 |^

>?

__K_______B__Bi éwS. wfaw^ b\3*_J1 89 H9 ^s^ _____tBL. _•__ f tfe i^-"rí\
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AS RIQUEZAS eram guardadas pelos homens que esta-
ü vam aparelhados com forças particulares para a sua
salvaguarda, e as remoções de uma para outra praça, de-
fendidas por meio de caravanas armadas. Havia, assim,
sérias dificuldades para a formação e custódia dos capitais.
Hoje, os tempos são outros: sem riscos, sem dificuldades,
com apenas a economia de alguns cruzeiros mensais, conse-

gue-se assegurar o próprio bem-estar e o da família, graças
aos modernos métodos de capitalização. Inscreva-se, hoje
mesmo, num dos planos da Prudência Capitalização.

"& Peça prospectos on a presença de nm ageiiU»

FMU
COMPANHIA GENUINAMENTE NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA

PANAM — Co» di hmita*
-__É____É____MB_É-i i-i-HÜ-i íiiiWnini 'mmmm i m i ^V

1Ciam de Seguros ^Garantia Industrial Paulista"

Sede: — S. PAULO

Rua Alvares Penteado n.° 184 W DIRETORIA i
Dr. Nelson Libero — Presidente
Dr. Renato de Andrade Santos — Vice-

Presidente
Tobias Cardoso — Dircíor-Secretario
Velsirio Martin» Fontes — Dir.-Comercial

FUNDADA EM 1924

Fogo — Acidentes do Trabalho — Aeronáuticos — Transportes — Acidentes Pessoais
Sucursal: Rio de Janeiro - - Rua S. José, S5, 4.* - Fone: 22-1033 —- Ertd. tel.: "GiP"

mmwmwmKmmgm^mmÊmmmmm
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ÊÈ$£ ide Santa
(EM ORGANIZAÇÃO)
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CAPITAL: CRS 50.000.000,00
jEtect'iíorio í
PROSPECTO

A cidade do Rio de Janeiro
que pelai suas belezas naturais
e seu progresso frquitetonico
figura como uma das mais adi-
antadas do mundo, ressente-se
da falta de estabelecimentos
hospitalares aparelhados das
instai'ções exigidas pela me-
dicina moderna.

RUA BO R0S3RIO, «!-!.« 
"-:- 

RIO OE JANEIRO
CONSELHO TÉCNICO E CONSULTIVO

Prof. Mazzini Bueno
Prof. Renato de Souza Lopes

Dr. Carlos Cruz Lima

Dr. Walter Muller dos Reis
Dr. Flávio Lombardi

Dr. Orlando Gó.»>

Prof. Joaquim Nicolao
Dr. José Ribeiro Portugal

Dr. Carvalho Cardoso

Es^a-so é o numero de suas J
caeas de saúde e as que existem
são quase todas de iniciativa
dos próprios médicos, funcio-
nardo. em sua maioria em pre- .
dios adaptados, com intala- j
ções acanhadas e insuficientes. ;
dada a sua pequena capacidade, j
estando longe de corresponde- |
rem ás nec°ssid?des dos Inter- :
namentos de doentes, fato que
resulta comprovado ppla infor-
mação dos próprios facultatl- i
vol ouvidos sobre o assunto, sp-
gundo os quais freq"entement,e
acontece que cs doentes têm de
aguardar vagas para serem in-
.errados e, outrrs vezes têm
de reduzir o temno de perma-
íiencia de hosnitnlizaçâo par11
cederem ll-«.a.r a outros que ne-
editam de tratamento ureen-
to.

a notoriamente reconhecida
a nece<Hdade de um estabelp-
cimento hosoitalar que, pel?s
suai condieões ténnicas e ma-
tnrlaii, acenda mp"hor As neces- ' com o Decreto-lei n. 5 956, de
sldades d" população carioca, j 11 de novembro de 1943.

50 000.000,00, aproximadamen- 5
W.

Poi, igualmente, objeto fle
amplo estudo o prazo necessá-
rio á execução do plano traça-
do, Já que a obra deverá ser
Iniciada tão depres~a seja atin-
glda a subscrl°âo total do ca-
pitai e concluída dentro de dois
anos.

Para constituição do capital
de cincoenta milhões de cruzei-
ros, estimado como indlspensa-
vel ao empreendimento, sEto
lançadas á .subscrição pública
12V000 ações comuns e 125 000
ações preferenciais, toda-* de
duzentos cruzeiros. A subscrl-¦•âo oue se inicia nesta data,
deverá ester terminada dentou
de dois anos. No ato da àubs-
criçâo será frita uma entrada
de dez por cento.

As quantias recolhidas dos
sub"critores serão depositadas
no Banco do Brasil ou no Ban

Técnico Hospitalar:
Dr. lberto Borgerth

Consultor Jurídico:
Dr. F. E. Lenoir de.Merocourt

I*1 ti

Projeto de Estatutos
CAPITULO I

Da denominação, s«*de, flnall-
dade v duração

Art. 1." — Com a denomi-
nação de "Casa de Saúde San-
ta Catarina" S. A. é constitui-
da uma sociedade por ações
regida pelo Decreto-lei n.°.
2.627, de 26 de sete min de
1940, pelas demais leis que
lhe forem aplicáveis e pelos
presentes estatutos.

Art. 2." — A sede e o fo-
ro da sociedade serão no Rio
de Janeiro.

Art. 3.° — A sociedade terá
por fim a construção de um
estabelecimento hospitalar, em
terreno próprio, para com os
oiferentes serviços de natureza

co Central Mercantil S/A, em i mcdico.cirurgicacontas bloqueadas, de acordo '

Conclusão lógica: impôe-se
tornar possivel ao público co-
Jnhorar na solução de tão gran-
de oroblema social, dnndo-lho
partHDB^Io ativa e direta na
organização de nm eficiente e
modelar estabelecimento quo
consulte a todas a . exigências
da moderna medicina.

Ê do conhecimento geral que
e caüital ppiícado em tais Inl-
clativas d\ dividendo mal- que
eomnensador. tendo pm vista o
progresso dos estabelecimentos
já existentes.

Antes de ser levado ro conhp-
cimento do n"blico o presp*ite
plaro, que bem node ser con-
SJMo.ado u"*a 'd-Ma fe'lz. foram
ouvido. sobre tão relevante as-
sunto as maiores autoridades,
entre as q**tt comrfiem o gran-
de corDo clinico desta capital,
que se apressarem em prestl-
glá-lo com seu ano1» moral,
té"ni<*o e ecvomlco, Dem como

nne Wma"i o n*PÍo a multe'

Nenhum compromisso foi as-
sumido pelo fundador no Inte-
resso da empresa em organiza-
ção, a não serem os contratos
Já feitos com os consultores
técnicos, indfpersaveis para
maior garantia <Jo empreendi-
mento.

Ao fundador caberá uma per-
centagem de1, por cento sobre
o vale nominal da subscrição,
como Indenização das despesas
que fizer com a publMdnde ne-
cessaria para co'oca"ão das
açSes, orTa-.Vção da sede Im-
postos (inclusive o de caDitah.
manutenção acini e, s° preciso,
nos E*tados. de escritórios e
furtp|orar.'os durante o período
de orpviizeciV., remuneração
dos seus serviços e "pro-labo-

', re". Essa perce"ta»em será le-
vada á conta da*: despesas de
Instalação permitidas pelo arti-
«ro 129. letra d. da Lei das po-
ciedades anônima", para ser
oportunamente ressarciaa pela

tural, já tendo sido objeto de sociedade quando arquivFdos os
especiais estudos, todos supe- . seus atos constitutivos no ue-
rJ--m°"te n^nderados, os pro- , partamento Nacional de Indus-
jetos da contração e das insta- \ trla e Comercio.
la^nes da obra. a spr iniciada
dentro do mais breve tempo
possivel.

Consultamos em cada setor
especializado da medicina seus
exnopntes, todos eles se mos-
traram favoráveis ao estabele-
cimento mode'ar que £e proje-
ta, aprovando os planos dos
técnicos em construção do ge-
nero, concJníndo-se Que obra e
instruções de tal vulto devem
renrpsentar uma inversão de
capital correspondente a Cr$

A assembléia de constituição
da sociedade será realizada
dentro de 30 dias an-^s o.ehcer-
rame^to da subscrição.

Todos os documpntos referen-
tes ao assunto se acham em
poder do fundador, dr. .losé

jbat. brasileiro casado, ban-
queiro e adveado. com escrito-
ri? á rua do Rosário. 81.

Rio He Janeiro, 16 de agosto
do 1945.

JOSB GOBAT — Fundador.

Art. 4.° — A sociedade du- ]
rara por tempo indetermina- i
do. .

Art. 5.» — O ano social coln-
cidirá com o ano civil.

CAPITULO II
Do capital, daa ações e dos

acionistas
Art. 6.° — O capital social

será de cincoenta milhões de
cruzeiros, representado por..

i 125 000 ações comuns c 
125.000 açfics preferenciais, ca-
da uma de duzentos cruzei-
ros.

Art. 7." — As ações serão in-
tecraíizndas á visto ou em dez
prestações mensais.

§ único: — O atraso por
mais de trinta dias no paga-
mento de qualquer das pres-
tações constituirá o> subscrw
tor em mora de pleno direi
to, purgando-se esta assin. que
se puser cm dia

Art. 8.° — As ações nomi-
nativas e terãc numeração se-
guida de 1 a 125 000, as co-
muns. e 125.001 a 250.C00. as
preferenciais.

Art. 9.° — As ações preto-
renciais gozarão da vantagem
dc um dividendo anual de oito
por cento, distribuído cm pri-
orídailc. sem prejuízo do dl-
reito a uni dividendo igual ao
que couber ás ações co-
muns.

S unlco: — As ações - pre-
ferenciais não darão direito a
voto, salvo os casos previs-
tos por lei. mas os seus ti-
lulares poderão comparecer
ás assembléias gerais, dis-
cutir os assuntos e apresentar
requerimentos e propostas.

Art. 10 — Cada ação co-
mum representará uni voto
nas assembléias gerais.

Art. 11 — As ações serão
assindas por dois diretores,
um dos quais o prcsidei.tc

Art. 12 — 0 acionista pos-
suidor de mais dé uma ação
poderá te-las representadas

por um titulo múltiplo, auien-
ticado na forma do artigo
anterior..

Art. 13 — Ficará suspensa
a transferencia de ações des-
de a primeira publicação de
anuncio convocando a assem-
blfia geral até a realização
dela.

Art. 14 — 0 acionista poderá
fazer-se rcprc::.nlar na assem-
blcia geral por procurador
investido de poderes especiais,
mas será precir0 que a pro-
curação seja depositada, na
sede da sociedad. tres dias
antes pelo menos, da data da
realização da assembléia ge-
ral.

CAPITULO ra

Das Assembléias gerais
Art. 15 — A assembléia

geral ordinária rcunir-se-á pa-
ru as deliberações que lhe sào

' próprias, dentro do primeiro
i quadrim.stre de cada ano.

Art. 16 — A assembléia ge-
ral extraordinária rcunir-se-á
sempre que legalmente con-
vocada.

Artf 17 — As assembléias
gerais serão presididas pelo
diretor presidente, ou seu su-
bstituto legal; na falta, pelo
acionista que a maioria da
assembléia escolher.

CAPITULO IV
Da Diretoria

Art. 18 — 0 diretoria da
.sociedade se comporá de !'
membros, as-im designados:
diretor presidente, diretor co-
mcrcial e diretor técnico.

Art. 13 — O mandato dn
diretoria será de seis anos.
sendo permitida a reeleição.

S 1." — Em caso de vaga de
qualquer cargo da diretoria,
deverá a asrembléia geral
dentro de trinta dias eleger
o substituto para,o resto do
mandato, salvo se faltar me-
nos de seis meses para este
terminar, caso em que o su-
t.stituito será designado peln
diretoria.

1 2." — Tambem será de
slgnado por esta o sulrtitu

to de qualquer diretor no pe-
iodo entre a vaga e a invés-
idura do eleito, bem como

nos casos de impedimentos
temporários ou dc licença.

S 3." — A designação, nos
casos dos SS l.° e 2.- deste ar-
tigo, poderá recair em outro
membro da diretoria, sem
prejuízo do feu cargo ou en»
pes-ons estranhas a ela.

5 4» _ Nos impedimento»
ou faltas ocasionais, o dirc-
tor presidente será substitui-
do pelo diretor comercial; es-
te e o diretor técnico se subs-
lituirão reciprocamente.

Art. 20 — A gestão de cada
diretor será garantida por
caução de duzentas ações dn
sociedade, feita nos seus co-
fres dentro de trinta dias após
a eleição. Kssa caução não se-
ra levantada senão depois do
diretor haver deixado o cargo

! c dc serem aprovadas suas con-
j tas. Ela será inalienável, Im-
, pcnboravel e intransfcrivel.
i Art. 21 — A remuneração' dos diretores será estabele-
I elda pela assembléia geral
! que os eleger. '

j Art. 22 — A diretoria reu-
J rtlr-sc-á cada mè", ordinária-
J mente, e extraordinariamente,

quando necessário.
Art. 23 — As deliberações

da diretoria serão tomadas por
maioria dc votos.

Art. digo. 8 único: — Quan-
do o diretor estiver exercendo
mais de um cargo, terá ape-
nas um voto nas deliberações
da diretoria.

vado o dispositivo no art. TO.
outros documentos referentes
a assuntos financeiros:

h) — representar a socle-
dade ativa ou passivamente
em juízo, bem como extra-ju-
dicinlmente, inclusive peran- ! to para serem
te as repartições publicas, e
constituir procuradores judi-
ciais ou extra-judiciais;

i) — autenticar, com a sua
rubrica, os livros de alas das
assembléias gerais, o livro
tíe presença dos acionistas ás
assembléias gerais e os livro»
de reunião da diretoria e do
conselho fiscal.

Art. 25 — Compete ao dlro-
tor comercial:

a) — superintender os ne-
gocios da sociedade, admitiu-
do e contratanto todos us ser-
viços referentes á sua ad-
ministração;

b. — ter sob sua guardo
os livros previstos no uri.
56 dn Lei das sociedades ánu-
nimas ed irigir a contabiüda-
de da sociedade;

c) — assinar com o dire-
tor presiente os documentos re-
feridos na letra a do írtlgo
24;

d) — ter sob sua dlrèçflo a
tesouraria e providenciar so-
bre tudo que lhe disser res-
peito.

Art. 26 — Compete ao dire-
tor técnico dirigir a parte teo-
nica da sociedade.

nos nrts. 81 e 33, 85 1,° e 2.\
¦ do Decreto-lei n." 2 627 de 2fi

de setembro de 11)40, ficam
criadas cinco mil partes bent—
ficiarias, sem valor nominaí
c estranhas no capital social,
que caberão ao fundador da
sociedade, como remunera-

( «ão,
Art. 32 — Somente apOa

cinco anos da data da emis-
fcão passarão a ser separados
dos lucros líquidos, apurados

noe balanços, cinco por cen-
aplicados por'l meio de sorteio no resgate das

partes beneliciarias, cujo pre-
ço será ba seado na medida
do lucro, liquido dislril.uidtp
por ela nos últimos tres anos.

Art. 33 — 0 titular da«s
partes beneficiárias, se dese-
jnr convcrte-las em ações co-'
muns, sem qualquer privilegio,
deverá comunica-lo á direto-
ria para que esta convoque uma
assembléia geral extraordina-
ria a gfim de deliberar sobre
essa conversão, e para cujo
fim • ditas partes beneficia-
rins terão valor equivalente
a um décimo do capital so-
ciai.

I

CAPITULO VII
DA DISTRIBUIÇÃO DOS

LUCROS

Art. 24 — Compete ao dl-
retor presidente:

a) — assinar com outro dl-
rttor escritura de compra OU'
venda de bens imóveis;

l») — tomar medidas ne-
eessarias para a boa admin.is-
tração da sociedade, respeita-
da a lei e os estatut.is;

c) — convocar a assembléia
geral;

d) — presidir as arsembléias
gerais;

e) — convocar e presidir as
reuniões da diretoria e exe-
cutar as deliberações desta
e daquelas,

f) — assinar, em compa-
nhia do diretor comercial, os
contralos que se fizerem ne-
ces-arios para o objetivo so-
ciai e que tenham sido apro-
vados pela diretoria;

g) — assinar, em companhia
do diretor comercial, os che-
quês, saques, letras de cam-
bio, notas promissórias, du-
plicatas, obrigações e, ressal-

CAPITULO V
Do Conselho Fiscal

Art. 27 — O conrclho fiscal
será constituído por tre»

membros, com igual numero do
suplentes, acionistas ou nao.
residentes mo pais, eleitos

pela asrembléia geral ordlna-
ria de cada ano, com man-
dato nté Subsequente.

Art. 28 — Os suplentes su-
bstituirão os efetivos na oi—
dem da respectiva votação,
sendo esta igual, prevalecera
o critério da idade maior,

Art. 29 — Os vencimentos
do con elho fiscal serão tlxa-
dos pela assembléia gerai que
o eleger.

Art. 30 — O conselho fl»-
cal se- reunirá, pelo menos,
uma vez cada mês, e lavrara
r,o livro próprio uma ata rc-
latando o resultado do seu
exame nos atos e contas du
diretoria.

CAPITULO VI
Das partes beneficiaria*

Art. 31 — Com fundamento

Art. 34 — Os lucros líquidos
demonstrados pelos balanços
anuais serão partilhados na or--
dem seguinte:

a) — cinco por cento para
constituição de fundo de reser-

; va, até que seja atingido o li-
j mite de vinte por cento do ca-
I pitai so.ial;
¦ b) _ o quanto necessário pa-
! ra o dividrndo de oito por

cento assegurado ás ações pre-
ferenciais;

c) — cinco por cento para a
fo*, mação do fundo de depre-
ciação do material;

d) — dez por cento das par-
tes beneficiárias;

e)' — cinco por cento para
gratificação aos servidores, a cri-
terio da diretoria;

f) — cinco por cento para
gratificação á diretoria, como
honorários complementares;

g) — o remanescente para
distribuição, num dividendo
igual, aos titulares de ações co-
muns e preferenciais.

S único: — As partilhas das
letras "e" e "f" não serão fei-
tas sem que o dividendo da le-
tra "b" seja de seis por cento
no minimo.

CAPITULO vin
Art. 35 — As despesas de

fundação e organização, prews-
tas no prospecto, serão levadas
á conta das permitidas pelo
artigo 129 da Lei das sociedades
anônimas, para serem amortiza-
das anualmente. . *

Rio de Janeiro, 16 de agosto
de 19Í5.

(a.) — Joré Gobat — funda-
dor.

Subscritores Fundadores da Casa de Saúde Santa Catarina, SI A
Dr. Meton da Cunha Melo —

Diretor do Banco Central
Mercantil

Dr. José Pereira Teixeira —
Diretor do Banco Comercial
e Industrial do Brasil

Dr. João Em'lio Freire — Pre-
sidente do Banco Contlnen-
tal

Dr. Antônio José Pereira das
Neves — Diretor do Banco
Financial do Comercio

Dr. Deoclides de Carvalho Leal
Diretor do Banco Popular

Guanabara

Sr. Luclo de Mendonça Pilho
Tesoureiro do Banco da

Província do Rio Grande do
Sul

Dr. A. Bagueira Leal — Dire-
tor Gerrnte do Banco Pinan-
ciai do Brasil

Dr. Astrogildo Correia — DI-
retor do Banco Comercial e
Agrícola Norte Fluminense

Dr. Herbert Moses — Presiden-
te da A.B.I.

Dr. Manuel Vargas Neto — Ad-
vogado

Comandante Abelardo Mata —
Da Casa Militar do presiden-
te da Republica

Almirante F. Machado da Silva

Comandante N. de Guilhobe! —
Engenheiro

Capitão Euzebio de Queiroz Fl-
lho — Comandante da Poli-
cia Especial

Dr. Paulo Trigo de Maçado —
Direí^r da Clinica Oscar
Clark

Dr. J Tavares Gomes — Dire-
tor Medico do Abrigo Cristo
Redentor

Dr. Lauro Studart — Medico

Professor A1 eixo de Vasconce-
los — Membro da Academia
Nacional de Medicina

Dr. Leite de Castro — Medico

Dr. Pedro Pernambuco F lho —
Diretor do Centro de Pesqui-
sas Educacionais

Dr. Salomão Kaiser — Livre
Docente de Cirurgia

Dr. A. P. de Andrade Muller —
Medico

Dr. José Carlos de Matos Pel-
xoto — Jurisconsulto

i
I Sr. Hugo Boucault — Indus-

trlal

Sr. Nilton Guedes Pereira —
Industrial

Dr. Fernão da Silveira — Me-
dico

Dr. Waldemar G. de Castro —
Advogado

Dr. A. Pinto da liuz — Medico

Dr. A. T da Cunha e Melo —
Medico Cirurgião do I. A.
Pi E. T. C.

Dr. J- C. Uchôa Cavalcanti
Medico

Dr. Erasto Carlos de Carvalho I gr> Carlos Fontoura R.is -
inspetor da Fazenda da Pre-
feitura do D. Federal

— Diretor da Casa de Saúde
Dr. Abilio Ltda.

Comandante Firmo Alves de
Souza Filho — Capitão üe
Fragata

Dr. Joviano de Rezende — MeT
dico

Sr. Jocelino Barreto Brasil de
Lima — Major Aviado?

Dr. Fábio Faria Souto — Dire-
tor da Cia. de Seguros Gua-
nabara

Dr. A Mendes Monteiro — Me-
dico do Hospital Gaífré a
Guinle

Sr. Pedro Maia — Oficial Ad-
minis trativo

Dr. Pedro do, Nascimento Tel-
xeira — Medico

Dr. João de Campos Gatti -
Medico, da Prefeitura ào D
Federal

Dr. Vicente de Albuquerque —
Médico

Dr. Henrique de Sá Brito -
Medico

Dr. Hiran Ayres de Araujo -
Medico da Assistência Muni-
cipal

Dr. Miguel Elias Abu-Merhy —
Medico da Prefeitura do D.
Federal

Dr. Manoel Ribeiro Rodrigues
— Inspetor de Saúde do
Lloyd Brasiieiro

Dr. Guilherme Rutledge — Me-
dico do I.P.A.S.E.

Dr. Oswaldo Barbosa de Oli
veira — Medico da Prefeitu-
ra do D. Federal

Dr. Milton Fernandes — Ra-
diolog'sta da Assistência Mu-
nlclpal

Dr. Franklin Borges Veras —
Padiologista da Assistência
Municipal

D. Elvira Josefa Piedra Vilarifio
— CapitaUsta

D. Dolores Josefa Pledras Vi-
larino — Proprietária

Viuva José Gomes Lusquinos —
Proprietária .

D. Felismina Pinheiro da Ca-
mara — Professora Publ>ca

D. Clotilde dos Santos Mata —
Professora Publica

Dr. Ernesto Loureiro
gado

Advo-

D. Olivia Freitas da Cunha
— Gonçalves — Do Gabine-
te do S.cretario de Educa-
ção e Cultura

LIVROS NOVOS

Dr. Nelson Meanda
logista

Radio-

Dr. Duarte Moreira — Medico
da Prefeitura do D. Federal

Com mensalidades 4e Ct%
5.00 e Cr$ 10.00 apenas V S
poderá solucionar íssp gran-

de problema de sna vida
ALIANÇA DO LAR

Av. Rio Branco 91-5." andar
Tel. 23-2555

"CRÔNICAS PÜRxUííNSES" -
RAMALHO ORTIGÃO - LIVRA
RIA CLÁSSICA EDITORA —
LISBOA — De há muito que
se fazia scntjr a necessida-
de de reeditar oa admiráveis
volumes com qua Ramalho Or-
tlgão — um dos mais notáveis
prosadores de toda a his! o-
ria literária do idioma — en-
riqueceu o patrimônio cultu-
ral português. Nei.te mu-
mento, a Livraria Clássica Edi-
tora, de Lisboa, satisfaz esse
desejo do grande publico que
verdadeiramente aprecia os
genuínos valores espirituais,
ampliando tal iniciativa com
b. compilação dos numerosos
dispersos e inéditos do nota-
bilissimo escritor, entre os
quais as explendidas "Crom-
cas Portuenses", agora po:tas
á venda .ntre nós e distribui-
das por todo o Brasil pelos li-
vreiros H. Antunes. Elas
revelam novas facetas da
originalidade e talento que
consagraram Ramalho Ortigão.

Reunião no Centro dos
Pequenos Servidores
Municipais

Será rea'izuda no próximo dia 20,
no Centro dos Pequenos Servidorc
Municipais, sito á rua 1" de Març.i
n. 103, 2o andar uma reunião du
rante a qunl os pequenos Bervidores
da municipalidade, abordai-So ussun-
tos rMaciomidoB com as suas reivin-
dienções, em face do renjustimenti'
da Prefeitura do Distrito Federal.

O presidente dessa organizaçã.
pede que todas as sugestões apre-
sentadas venh-rn devidamente eseri-
tas para facilitar o trnhnlho da
mesa que presidi & a sessSo.

Homenagem á FEB
O Grupo de Confraternização

da Mocidade Evangélica rea-
lizará no domingo próximo, ás
16 horas, no templo da Igreja
Presbiteriana, uma solenidade
religiosa e cívica, como signiíi-
cativa homenagem ã FEB,

QU€M € A f AVORITA DOS

A PREVIDÊNCIA
DOS BANCÁRIOS

Tiveram majoração, sabe-se,
as aposentadorias, pensões e
auxílios enfermidade concedidos
pelos Institutos e Caixas, e, pa-ra atender ao acréscimo das
respectivas verbas, se elevou a
contribuição sobre o salário dos
associados.

Vale, porém, assinalar que o
Instituto dos Bancários l ôüe fa-
zer face a elevação dos bene-
ficios sem recorrer ao aumento
da taxa de contribuição, o quedemonstra a solidez de sua si-
tuação econômica e a segurança
de suas reservas.

Ocorre ainda que o regula-
mento do referido In_tiluto jáestabelecia um limite minimo
para os benefícios, tendo havido
casos em que a pensão conce-
dida era superior aos venci-
mentos percebidos em vida peloassociado.

Os benefícios que o Instituto
dos Bancários concedia, portan-to, sempre corresponderam «_
necessidades de seus associa-
dos. É um pormenor que deve
ser levado em conta, a bem da
Justa apreciação dos serviços
das chamadas instituições de
previdênc a, social.

(Transcrito do Correio da
Manha da 18-8-45).
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A TEMPORADA LÍRICA
ANTÔNIO BENTO

Sao discutiveis. ou por ou- a mesma iria ser infinita-tra - são praticamente nu- mente melhor que as dos ul-lo.s às benefícios de ordem timos anos. Efetivamente oscultural resultantes das tem- três primeiros espetáculos
poradas liricas dos últimos transcorreram de formo sa-anos. Os quadros são he- tisfatoria. Mas, a verdade éterogeneos, ou deficientes, a__ que, com a "Bohemia", bai-montagens são pobres e ve- xou o padrão mais ou menoslhas, enquanto as operas re- elavado que nos deram o
presentadas, em sua maioria, "Barbeiro de í_ví_h" e udeveriam ficar, preliminar- "Rigoletto". Nada, temos quemente, excluídas de um re- objetar ao desempenho de

pertório or- Norina Greco e Charles Kull-
g a n i z ado man, que se conduziram bem.tendo, em . .•¦,
vista obje- principalmente a prim.-.:!»,
tivos cultu- artista de qualidades inega-
rais. Que veis. Mas, o soprano que en-
pode' resul- carnou a Musetta está fora
tar, portan- de forma ou não pode flgu-
to, em bane- rar nas temporadas líricas
ricio da cul- dos grandes teatros. Quase
tura este- foi vaiada, tendo mesmo con-
tica dos corrido para criar um ambi-
nossos com- ente desagradável na platéia,
positores 1u,e recebeu mal a ária do
da cultura, capote, sempre tão aplaudida
musical P°r todos os auditórios. Em-

do povo, de representa- hora nos desagradem os pro-
çõei, ou espetáculos de baixo cessos do verismo, não te-
nível artístico ? Assim, mos nenhuma prevenção con-
temporada lirica fica redu- tra a "Bohemia", sem du-
zida a ser apenas um pre- vida a mais perfeita das ope-
texto para reuniões sociais ras de Puccinl. Contudo,
p_„ exibição td_ vestidos, sua representação exige um
peles e jóias de alto preço, grande homogêneo. Infeh--
nas frisas e nos corredores mente, isso quase nunca
do Teatro Municipal. Re- ocorre nesta capital. Sobre-
duz-se, consequentemente, tudo nos últimos anos, a Mu-
uma pequena e rápida feira setta tem considerada uma
de vaiaades, jâ posta em mera ponta, quase sempre
xeque, como ninguém igno- _istri_u_in a oar._res es-
ra, pelos jantares elegantes colhidos ás pressas, do que
nos casinos e "boites" aa resultam pequenos desastres
cidade. que terminam desacreditan-

A respeito da temporada do cada vez mais as nossas
deste ano, foram antecipa- fracas e mal vistas têmpora-

| das maravilhas. Dizia-se que das líricas.

* CINEMAS *

f-^-'__ j_*__T^_J_____ll-!l

f y r« n. ijTOiftriyL!,!
___MMMM_--_i i^__WM__~_l«^>--

flfais uma silhueta publi-
camos, hoje, em prossegui-
mento ao interessante "Jogo
de Adivinhação", com o qual i
nos propomos exercitar a me-
moria dos -nossos leitores,
"f a n s" cinematográficos.

Para
aqu eles
que real-
mente
são ha-
bitu és
ás cxi-
bicões
dos fil-
mes d e
Holly-
w o o d,
es?a ta-
refa na-

da terá de dificil, tanto mais
que o nome do artista cujo
perfil aparece no clichê aci-
ma é um destes cinco: Eddie
Bracken, Ray Bolger, Lloyã
Nolan, Donald OVonnor e
Gil Lamb.

Até amanhã, quando divul-
garcmos o nome verdadeiro
da efigie de hoje, terá o lei-
tor oportunidade de exami-
nar a silhueta em todos os
seus detalhes, para ver con-
firmada ou desmentida a sua
identificação.

O perfil apresentado ontem
era o de Betty Field, inter-
prete de "Triunfo Sobre a
Dor", filme da Paramount.

CHOPIN. DEBUSSY, GRIEG, VIO-
TOR HERBERT...

"Musica para Milhões» faz ouvir a
muBica mais. bí.d, do mundo 1

«império era interditado aos homonBl
Leões, panteras, elefantes, crocodi-
los, todos os animais ferozes da sei
va, em tarrivais combates com o

! Homem-„5cacol Johnny Weiss-
j muller, Brenda Joyce, Juhknn Shef-
\ field, "Chita", Maria Cuspenskaya,

Henry Stephenson, Don Douglns,
Barton Fac'ane, Steve Geray, J, M.
Kerrigan, Rhirley 0'Hara, Lionel
Royce e 60 lindíssimas Amazonas,
são os inferpreteB de "Tarzan e as
Amazonas", a mais sensacional de
todas as aventuras de "Tarzan"!
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NÃO É DINAH?
' Jacinto Thormes

Num jantar assim a musica é tudo. Se você vai até a ja-
nela olhar a noite, e casualmente tem a seu lado uma moça
bonita então a música ajuda muito. Se você está num jantar
Smeíicano sentado, eom o prato nos joelhos e .o copo de
whiskv numa das mãos, então a musica ajuda muito. Se vocG
Stó num d_ses "evening dress and black tie party" e depois
de aPre_n?ado a alguém a conversa não «1 da note: queresta
quente, então a musica ajuda muito E ^ 

você quiser, diga-
rnn<i damar então a mus ca também ajuda muito.

Nessa n_te cSmo sempre a musica ajudou multo. O piano
da casa de Dinah Cardoso Martins é um velho instrumento
Se" SaftoSSas e de boas ^^1°^^%^?^
no banquinho, bateu duas vezes no teclado e íoi dizendo com
Rim voz rouca* "...ali rlght brother .

Quando "That Óld black magic» entrou sala a dentro Te-
resa Do'abela Portela e Silvio Burlamaqul Mee estavam dan-
sando Passei par perto do José Mac Dowell da Costa que ten-
IZ? explicar fardes Prazeres e a^Leopoldo Modeste Leal.
o que realmente ele não entende na "linha justa .

Tute Burlamaqul Mee estava bonitinha com aquele seu
3e%SÇp"0diíaSc2ude - "Plstol Packln Mama, por ia-
vor" e Guv Moore começou a cantar.

Marilia Tostes e Margot Maciel discutiam a próxima tes-
ta da "Glamour Girl" e Laurita dos Santos Jacinto deu o
seu palpite Liltó Riba, lançou uma candidata e Ademar de
^An&oTeitÍGarcla achou graça do PUninho üchoa que
estava "rememorando o tempo em que..." Então Gloilnha

• Rudge Leite e Regina Souza Coelho pediram para tocar Old
Man River" e George Vella sorriu lá de cima.

Roberto Bulcâo e Sonla Machado estavam tentando jan-
tar em paz, mas João Carlos Braga e Haroldo Garcia Braga
sempre discutem "desbragadamente" alto demais (a blague é
do Luiz dos Santos Jacinto).

Perla Maciel e Gilda Raja Gabaglia estavam num grupo
com João Carlos Ozorio e José Eugênio Macedo Soares.

Poi então que deram o alarma falso que Lúcia dos bantos
Jacinto ia dar um party com a orquestra de Dulae Ellingum,
encomendada especialmente. .„ .£.> ....n

Quando o piano tocou "boa noite para você" Jorge Vella
sorriu de novo. lá de cima (desta vez de pjna pelo boa noite).

A senhorita Dinah Cardoso Martins sabe organizar esses
jantares simpáticos com gente moça e alegre. Também ela
compreende que a musica ajuda muito nesses casos também.
Não e Dinah?

ANIVERSÁRIOS

Apresentamos nesta fotografia a setthoriolia Imiza Maria Pontes, cujo . casamen-
to com o tenente Eduardo Saboia de Melo efetuou-se no dia 16 deste mês- (Foto

"Sombra")

RITMOS BRASILEIROS EM "NA
CAPITAL DO SAMBA"

"Samha Lê-Lê" e "Estamos a
Caminho do Rio" suo duas composi-
cões nviBicnis que s5o executadas em
"Na Capital do Samha", origina» e"infernalissimo" denenho colorido
da Paramount, que nos mostra o
famoso Pfipeye, a esqueleticn Oli-
via Palito e o mal-educado Bluto em
pleno Rio de Janeiro, metidos numa
farra altamente carnavalesca...

Esse desenho será apresentado
juntamente com a produçlto de Gin-
ger Rogprs. "A Mulher nue não Sa-
hia Amar", nn novo Parisiense, suhs-
tituindn nssim o atual programa da"Boite" elegante da cidade.

"ÜM FARRISTA DO ALEM"

Uma historia de assombracío con-
toda de jeito delicioso. Jack Oakie,
artista de variedades, tocador de
flauta que por sinal parrreia uma
flauta mágica, se vi de um momento
para o outro envolvido num roman- j
ce cnmnlicado. pois a pequena fi-
lha de gente rica. se apaixona lou-
cimente pelo artista,, a ponto de
abandonar a casa de seus pais e se
casar com o Mr. Gogarty.

"Um Parrista do Além", gênero

Diário Astrotógico
Hoje, 19 — Dia duvidoso. Ama- nos sociais. 7. 9 e 11

nhã. seríi favorável paru assinar con- 47. (hs. e ns.}
tratos, pr-.dir favores e tratar de
negócios jurídicos e financeiros.

_, 30 e

ENTRE BI DE MARÇO E 20 DF,
ABRIL: — CoinplicaçBos mistério-
sas, repulsas e ganância desmedida.
H. 10., e 12; 2«, 37 e,48. (lis. e
ns.)

•• ...j , .. I — ObstaculoB pela manhtt. tri-
Seguem-se as possib.lldadea fe ] unf_ B0ÒiaJB> á ,t.vrllç,. l3i u e 1S;

22, 32 e 33. (hs..! e ns.)

ACONTECERA' HOJE E AMANHA
AO LEITOR

lizes ou não de hoje e amanhã com
horas e números promissores, para
os leitores nascidos em quáísuuéi
dia mês e ano dos períodos ab<llxV:

PARA OS NASCIDOS

ENTRE 22 DE DEZEMBRO E 20
DE JANEIRO — Sorte em todos em-
preendimentos, nntureza justa e elo-
vação social, líl. 15 e 19; 31, 33 o
37. (hs. e ns.)

— Dia de grandes possibilidades
nm ntiícocios pubMcos e compi*"»?. o
vendas. C. 22 e 23; 51, 58 e 59.
(hs. e ns. .

ENTRE 21 DE JANEIRO r_ Ifl
DE FEVEREIRO: — Enfermidades,

. t»un 1I1M \St\l

^ S1

'Que Espere o Céu". "Um Fantasma 1 ansiedade e prostração nervosa. 10
Camarada", foi* idealizado por Mi- | 11 e 12; 23. 24 e 20. (hs. e ns.)

IP^f_P_lf_ ' '^ ';l______í
. 1 _____í" ¦-' _¦ Í__L

Jê -'^___é_m' m^Si
___n_( _-_-_3 H *¦ <'$m

__É_________f__s5_L i_ll I
_R W' 8 > S_a_BP3&j|||t 1 i
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chael Fessior e Ernest Pagano para
a Universal e eerâ estreiado nos ei-
nemas Vitoria, Roxy, e America já
na próxima quinta-feira.

"ENOOXTRO NOS OEUS"

Assunto tão belo e t5o patética-
mente humano encontrou interpretes
perfeitos numa pleiHde de jovens
atores, hoje, membroB efetivos das
Forças Aéreas, que viveram com
emocionante sinceridade papeis que
na verdade simbolizam toda a ju-
ventudo moderna, Lon McCu'lister.
Don Taylor, Mark Daniels, Edmon
O' Brien, Barry Nelson e George
Hneves encabeçam esses grupo pre-
vi'egiado, ao lado das figuras encan-
tadoras de Jaanne Crain, Jo Car-
roll Dennison, Judy Holiday e mui-
tos outros, guiados pela direção .se-

- p '"«nivnrta de (íeorge Cnkor.

— Manhã contraria, com dificul-
dades financeiras, a noite será agra-
davol com sucessos sociais. 17, 18
e 23; CO, 61 o 62. (hs. e ns.)

ENTRE 19 DE FEVEREIRO E
20 DE MARÇO:, — Nervosismo, e
negócios insoluveiB. 16, 18 e 20;
BI, 81 e 83. (hs. e ns.)

— Boas possibilidades em todo»
os empreendimentos, principalmente

ALMOÇO AJANTARADO
Caldo verde|

# *
Cozido á brasileira.

. 5_
Gelatina do Ameixas

¦¦'tf, '.'.'• fr
liei rosco de 

"abucaxi

.*. .V. .'- -
AMANHA.

ALMOÇO:
Trouxcs do espinafres.

« « ;t:
Coxinhas de galinha.

* « *
Bolinhos do aipim.
Salada mixta.

« « jí-
Pudim de morangos.

" « Si
JANTAR:

Sopa artusiana (1)
Galinha com arroz.

. * * .
Carne recheada com farofa.

*•_*
Torta do Tamaias.

« ÍA _
(1) SOPA ARTÜRTANA: — Pre-

discreção prejudicial á noite terá P«™flo um bom caldo de carne (ou
estrato), misture numa panela a

Fazem anos hoje:
SENHORES-^— coronelJal-

me de Almeida; cap. Carlos de
Menezes Brito; José de Mirar.-
da Vai verde; Vitor Delâmare;
jornalista Pascoal Ferroni;
Américo Afonso; Carlos Teixei-
ra Rocha e Joaquim Cainèi-
ro de Lacerda. '

SENHORA: — Maria Kaise-
rina Lavor Veloso.

SENHORINHAS:—Hilda Pe-
— Senhorinha Julia Alves Pi-

menta.
reira da Silva; Norma Tavares
e Alda Rocha.

ME1 MiNA; — Ligla, filha do
sr. Cincinato Peirelra Ohuvcs

Belkis*, filha do sr. Renato
dos Santos.

Farão anos amanhã:
SENHORES: — Serafim Ri-

beiro da Silva; general Alipio
Virgílio de Primo; almirante'
Eduardo Augusto de Brito; Ab-
ner Mourão; Ciro do Espirito
danto Cardoso; André Bsiuel;
Gentil de Castro e Rui Car-
nélro'

$ nião dansante, das 17 ás 20 ho-
nflC

CINEMA INFANTIL NA

A. B. I.

A sessão cinematográfica !n-
fantil, hoje, na A. B. I., de-
dicada aós filhos dos associados,
terá lugar ás 10 horas.
HOMENAGENS

A Sociedade dos Amigos de
Alberto Torres vai realizar ama
seísão solene, no dia 28 do cor-
rente, ás 17 horas, em home-
nagem a Miguel Couto, FelU
Pacheco e Artur Neiva, que
prestaram os mais assinalados
serviços ao Brasil, promoveu-
do e estimulando o combate
aos males da imigração ripo-
nica.
EXCURSÕES?

ENTRE 21 DE .ABRIL E 20 DE
MAIO: — Timidez, descrença nos
amigos. A tarde será venturesã.
1, 10 o 19; 128, 987 e 996. (hs.
e ns. >

Versatilidade, apreensão, por
causa dos amigos a parentes. A lar-
de será de exilos om todas as em-
presas. 9. 10 o 15; 78, 79 e 80.
(hs. o ns.)

ENTRE 21 DE MAIO e 20 DE
JUNHO: — Sagacidude com.rcia! ¦
lucros inJspeiados. 1,2 e 4; 50, 59
B 68. (lis. o n«. .

Atividade,-grandes planos para.
o fu!uro, a'lí"'ia aborrecimentos do
mestiços e psiquismo. 11, 17 e 23;
63, 64 e 73. (hs. e ns.)

ENTRE 2l DÇ JUNHO E 22 DB
JULHO: — Disposição generosa ln

O Clube Municipal será ho-
menageado pelo JacaiéDK/íuá
Tenls Clube, no domin.;o, dia
26 do corrente, com uma ie.la

i esportivq-social, das 17 ás 22
SENHORAS: - Adelaide Mel-! horas,

ra Lima Para transporte dos '.ssocia-
' dos foram alugados ônibus, sa-

VIAJANTEU -. indo da sede do clube, em Had-r'r"-'1._:i?,;xv i.'dock. Lobo, As 16 horas e rer
Pelo av,ao.da carreira, segue, |_gre,sando ao meSmo local, &Smanhã, para São .Paulo e Mato ;> '

Grosso, o sr. Róger Gó.dnn, di- I ^.JU: _ _-¦'¦'_
retor-gerai dos Laboratórios Siva | Inscrições na Secretaria do
Araujo-Roii. ei, que vai inspecio : Clube, até o dia 23, ás 19 ho-
nar, nesses ..ois Estudos, as agen- i-as<

REGINA
A RAINHA DAS ÁGUAS DE

COLÔNIA !
A' venda em iodo o Brasil

TE ATRO

ft_rgaret O' Brlen, a estrelinha do-
llclosa de "MuBica para MUhões

E' musica de alta classe, mas
para todos, musica do coração, para
o coração, a que "Musica paru Mi-
lhões" faz uuvir. "Musica para Mi-
lhões", já se sabe, 6 o encantamen-
to Metro Goldwyn Mnyer, produzido
por Joe Pasternak, dirigido por
Henry Koster, que o Metro Pas-
soio vai estrear pur est„ dias, e quo
tom a fortuna, logo de inicio, do
ter como interpretes todas estas

PAPA LEBONARD, NO
GLORIA

Ha muito tempo que Jaime
Costa não apresenta ao seu pu-
blico um cartaz do valor de
"Papá Lebonard". que Gastão
Pereira da Silva traduziu de
Jean Aicard.

E' uma peça que o publico
assiste emocionado.

Jaime Costa, no papel de Le-
bonard, tem um dos seus mais
destacados trabalhos; vive com"absoluta 

perfeição o tipo sim-
patico do velho relojoeiro que
enriqueceu á Custa de trabalho,
para o conforto de sua familia.

Ao seu lado estão Aristote-
les Pena, Nelma Gosta, Cirene
Tostes, Cora Costa, Grace Moe-

criaturas queridas: Margaret O' ma Francisco Dantas e Sandro
Brien, June Állyaon, Jos.6_ Iturbi, Roberto.
Jimmy Durante, Marsha Hunt e
Hugh Hedbert. Chopin, Debussy
Grieg, Bee'.hoven, Handel e Victor
Harbert são os nutnres das -melo-
dias apaixonantea que cnvo'vem
esse filme . bençoado, que todos ve-
rão o ouviião em êxtase, duas, três
V8Z3S. . .

«BOA NOVA", NO
REPUBLICA

Ainda não chegou o "Serpa
Pinto", a cujo bordo viajam

i os artistas que vêm integrar o
, «tmt..mn "cast" de Amalia Rodrigues, no

5B _q" w^Óv I" estI' em Republica. Só com a sua che-
|raAnooAM"uo_88ò?KÒ^_Í.___. gada será marcada, em defini-

astoria, olinda, RITZ E , tivo, a e:tréla da revista "Rm
STAR I

Desde sexta-feira, acha-se em
cartaz nos cinemas Plaza, Astoria,
Olinda, Ritz e Star, o filme da RKO
Radio, "Tarzan e as Amazonas"
(Tarzan and the Amazons), a m-UB
recente e a mais emocionante sven-

tura de "Tarzan"! Neste filme de

Kurt Neumann, «Tarzan enfrer.ta

'Boa
Nova", naquele teatro.

A MENTIRA TKATRAL
O Plano do S. N. T. para

este ano está em plena exe-
cução.

VOC® SABIA

que o ator Manuel Pera.
o maior de todos os perigos oa sei- > . ürJn._vo ator áe Revistas
va: as terríveis Amazonas as mu- »»rr_f)-*
ftares-guerreir^, «jo riquíssimo' ao BecrelO-

COISAS QUE INCO-
MODAM

A atividade do alistamento
eleitoral dos meios teatrais.

O FILME DE HOJE
ICARAI — "Sua Alteza quer

casar" — Valter Pinto.

O CARTAZ DO DIA
MUNICIPAL — "Tannhau-

ser", opera, ás 15 horas.
GINÁSTICO - "Sem rumo",

comedia, ás 16 e 21 horas.
FENIX — "Pre-a. por

amor", comédia, ás 15 e 21 ho-
ras.

SERRADOR — "Colégio ln-
terno", comédia, ás 15, 20 e 22
22 horas.

GLORIA — "Papá Lebo-
nard", comédia, ás 15, 20 e 22
horas.

RIVAL — "Sua Excelência",
comédia, ás 15, 20 e 22 horas.

JOÃO CAETANO - "Batu-
que no beco", revista, ás 15, 20
e 22 horas.

O COMENTÁRIO DA
NOITE

Vai se encerrar, quinta-
feira próxima, no Serrador, o"Colégio interno", — infor-
mava o Luis Rocha para o
seu amigo Rubem Gill.

E o Elol Cordeiro, que passa-
va no momento, soltou esta:

Que pena; logo agora que
os artistas iam aproveitando
tanto.

satisfação intima e sucesso mun-
dano.

— Dia favorável para todos os
empreendimentos. 12, 16 e 19;3o,
87 e 80. (hs.\e pe.)

ENTRE 23 DE JULHO E 23 DE
AGOSTO — Melancolia intruspec- ;
ção, preocupação, amorosa e assnn-
tos de viagem,-18,' 17 e 18; 42»,
584 e 835. -(hs. e ns.)

•— Ohance nos negócios e surpre-
Bas agradáveis.' 7, 16 e 24; 711),
309 e 063. (hs. e ns.)

ENRE 24 DE AGOSTO E 22 DE
SETEMBRO: -~ Fortes contrartefla-
des, discussBes,' desespero, dores nos
rins e dificuldades financeiras, 12,
13 o 14: 21, 31 e 41. hs. e nB.)

— Probabilidades de sucessos om
todos empreendimentos e noticias
de recebimentos. 9, 10 e 11; 86,
46 e 47. (he. e ns.)

HNTPE PU DE SETEMBRO B 22
DE OUTUBRO, — Melancolia e so-
friment.os misteriosos. 7, 8, e 0; 61,
71 e 81, (hs e ns.)

Espirito versátil, nervosismo
e Insonia. 4, 5 e'6; 22, 23 e 24.
(hs. é ns.)

ENTRE 93 DE OUTUBRO « 22
DE NOVEMBRO —- Possibilidade
da sucessos durante o dia, a noite
será contraria com pesadelos o vi-
sfies. 8. 9 a 10: 24, 27 8 87.
(hs. e ns.)

Simpatias ci>_ outro sexo «
satisfação./15, 18 e 20; 34, 88 e
47. (hs. e ns.)

ENTHE'9? DE NOVEMBRO _
21 DB DEZEMBRO — Irritação e
saúde abalada, 1, 2 e 3; 10, 21 e
80. (hs. e ns.)Relações benéficas e noticias
auspiciosas. 16, 16 8 17; 33, 34
s 35. fhs. e na.)

— —._...¦ » mmm ¦

Exposições
GUINART. ho Museu' Nacional

de Belas Arte».
PR^NCÇ DUPATY, no InBtituto

de Arquitetos do. Brasil.
GRAVURAS DB PICASSO a ou-

tros pintores modernos, na Gale-
ria Aslcanssy.

parte os seguintes ingredientes: uma
colher de semolina, 1 de farinha de
arroz, 1 de fecu'a de batata, 1 de
manteiga, 1 de farinha de trigo. 2
gama de ovos e 1 chicara de leite.
Depois do tudo bem misturado, vire
o caldo em cima e levo ao fogo para
engrossar. No momento de servir,
junte .na sopeira queijo pármo7.5.0
ralado a salsa picada bem fininha.

cias dus. ostnh loeinifMitnB químicos
o farmacêuticos que dlripe.

•
Em viagem de negócios par-

tira, amanhã, pelo avião ln-
ternacional, para "s Esiados
Unidos, diretamente pa,ra Chica-
go, o sr. Luiz de' Oliveira, do
nosso «comercio,
FESTAS

O TIJUCA TÊNIS CLUBE,
levará a eleito, hoje, das' 20 ás
23 horas, uma reunião dansan-
te. Traje de passeio.

COLÉGIO PEDRO II - Ho-
je, das 17 á 21 horas, os alu-
nos da 4a série, do Colégio Pe-
dro II, farão realizar nos sa-
lões do Automóvel Clube
um chá-dalnsante.-

O. R. GUANABARA — Ho-
je. logo após a regata, fará rea-
lizar em seus salões unia i*u-

EM AÇÃO DE GRAÇAS

Os parentes, amigos e clien-
tes do sr. Gentil de Cisirn fa-
rão celebrar missa em ação de

graças pela passagem do seu ani-
ver«ario natalicio amanhã ás
10.30 horas, na iereja de São
Fran .soo de Panla, no Largo
de SSo Francisco.
ENTERROS

Foram sepultado* ontem t
No cemitério de São .foSo

Batista, ás 9 horas, a sra. Is-
menia Mato* e ás 15 horas, o w.
Gustavr» Ferreira Pinto.—-A's 11 horas no cemUer.o
de Sáo Jnão BaM^ta. a sra.ftosa ria Silva Araújo
MT-SSA s

Será celebrada amanhã, na
letre-^ de Santo Antônio do ?r.
Joaquim dos Santos Rodi.

CARTAZ DO Dl A *

SABONETE

ft_" t"^^ 
"'

1'reço par preço è o m__or .
A' <_nds «19 todo o Beaaií

OINELANDIA

CAPITÓLIO . (Passatempo) —
"O Julgamento Petain" — "Jornais
Britânicos e Franceses" (com oxclu-
sividade).

IMPEHIO — «A Noite Sonha
mos". com Merle Oberon.

METRO PASSEIO — "30 Segun-
dos Sobre Tóquio" com Spencer
Tracy. .

ODEON — "O Grande Bruto" e
"Cow-Boy Apaixonado". Horário: 2

4.80 — 7 e 9.30 horas.
PALÁCIO — "Ab (JhaveB do Rei-

no" com Gregory Peeck.
PATHE' — "Explosivo" e "Tri-

unfo sobre a Dor" com Joel Mc
Oreu e Betty Field.

7 o 9.30 horas.
PLAZA — "Tarzan o as Amazo-

nas" com Johnney Weissmuller".
REX — "Vaidosa" com Botto

iDavis.
• VITORIA — "Sua Alteza quer
Casar" com Olivia de Havilland.

OENTRO

COLONIAL — "GoyescaB" a "O
Amor Nasceu". , _

D. PEDRO — "Lily a Teimosa",
e "Barragem de Fogo".

ELDORADO — "Uma Asa o Uma
Prece".

FLORIANO — "Missüq om Mos-
cou".

IDEAL — "O Meu Boi Mor-
reu".

ÍRIS — "A Espia da Arge-
lia".

LAPA — 'Melodias da America"
e "Mantendo Ordem".

MEM DE SA' — "Duas Garotas o
um Marujo".

METRÓPOLE — «Tradiç5o Ar-
tisHca" o "O inferno Verde".

PARISIENSE — "Você ja foi a
Bahia?" com o Pato Ronald e Au-
rora Miranda. Desenho colorido de
Walt Disnoy.

POPULAR — "Apenas um Oo-
raçSo Solitário" a "O Mistério do
Morto".

PRIMOR — "E Amos Nasceu"
e "Atacas",

REPUBLICA —• "Casei-me
Engano".

OOPAOABANA
AMERICANO — «Filhos do De-

serto" e "Os '.njos Abafam a Ban-
ca".

ASTORIA — "Tarzan" ess Ama-
zonas" com Johnny Wi..H8muller.

IPANEMA — "Belonave" e "A
Aventureira"

METRO COPACABANA — "Per-
didos num Harem". com Budd Ab-
bott e Lou Costello.

PIRAJA* — «E as Chuvas Che-
garam".

RITZ — "Tarzan e as Ama-
zonaB" com Johnny Weissmuller.

RI AN — "A Véspera de San
Marcos". ' .

ROXI — "Sua Alteza Quer
Casar" -ara Olivia de Havilland.

BAIRROS

SSO LUIZ —' "Sua Altôza Quar
Casar" com Olivia de Havilland.

CAP.iOCA — "Sua 'AHaza 
Quer

Casar" com Olivia de Havilland.
AMERICA — «O PriBiuneiro de

Zenda".
METRO TIJUCA — "A Felicida-

de vem Depois".
OLINDA — "Tarzan e as Ama-

zonas" com Johnny Weissmuller.
STAR — "Tarzan o as Ama-

zonas" com Johnny Weissmuller.
HADDOCK LQBO .— «A Cancüo

do Deserto". ¦'
BANDEIRA — «A Bomba".
EHISON — "_ aB ChuvaB Chega-

ram".
GRAJAU' — "A Mansão de Fran-

kenstein" e "Alô Beleza".
GUANABARA — "Brasil".
S. 0RIST-.V..O — "Duvida".
POLITEAMA — «Desde que Par-

tiste".
JOVIAL —- "A Bomba".
TIJUCA — "Tundra" a «üm Pa-

reeido Fatal".
VELO — "Missão em Moscou".
VILA ISABEL — "T-dicao Ar-

tistica" e "Estrada da Morte".
APOLO — "Infâmia".
MARACÁNZ — «A Espig de Ar-

gelia*.

por , CATUMBI - "Os rrmSos Cor-
sos" e "Cavaleiros da Policia Mon-
tada".

GUARANI — "Insuspeitos" e"Submarino Suicida"
RIO I.RAN'00 — «A Preferida" a"Ninguém Escam á ao Castigo".

(CENTRAL)

TODOS OS SANTOS _ "Gente
Honesta" 8 "Caçadrra do Mari-
do". .

MASCOTE — «Até a Vista Quo-rida" e "Do Fundo da Noite".
MEIER _ «Na Noite do Passa-

do' e "O Crime do Fantasma".
ALFA — "O Anel dn Morte" eO Clube rins Inod-nt "

' COLTSEH _ «nnis CWra _.
Mundo" e "Quando a Neve Tornar
a Cair".

PARA TODOS — "Hm Assassi-
no de Luvas" e "Amazona dos

I Ares".1 BEIJA-FLOR — «Viva a Fo-
lia".

OTTTN" --, _.«.,,„ Tn(,„ „ 0o.raçiln ' P "a Pérola NP^-V'
PTEOAnE _ "Ouvida".
MODERNO _ «viva a Folia. .
MOnELO —

Hiller".
MAnDREIRA

partistes".

'A Qundri'ha da

— "Desde que

(LEOPOLDINA.
SANTA HEI.PINA — "As Mura-

lhas de .Tericí.".
ROKAKTO — "Endereço Desço-

nhecidn".
RAMOS — «Crepúsculo San-

grento".
"ARAISO — "Bonita- como Nun-ca .
ORIENTE — "Vieram Dinamih.r

a America".
PENita _ "Assim é" a Gloria".
SANTA CEOTLIA — «Miguel

Strogníf".

ILHA DO GOVERNADOR

ITA MAR — "Edison o Mago da
Luz" a ,:0 Dragio Negro"..
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TRABALHAI. POI*? CONTA rROPBIA — Bamsay Ames, es tis

jSs&L trola no filme "A Hora, o Lugar a s Pequona", e uniu das mai . IH

«1K fotografadas '-pin-up g)r'.s" ii« Hollywood, acaba ilo herdar mv M

l|ÉBB&k. ;L.::¦I fortuna rtan yroprledndoB Imobiliárias da bbu pai. Kctiobcndo _ hi- H

.-__R_i li rfmça no món passado, quando completou. 2. anos, acu projeto H

WW I abrir uma companhia editora lie musica. (i'oto INI" — O. O.) H
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se esqueça | SSSTMMVLO AOS ARTISTAS
JOVENS DO BRASIL

SHIRLEY TEMPLE, JOSEPH COTTEN E GINGER ROGERS MOTIVO

HOJE:

FEIRAS LIVRES — Praça BarUo ]
de Drumond — Rua Goiaz — Rua
Lopes Quintas — Avenida Cònego
Vasconcelos — Praia do Oaju' — ,
Estrada Monsenhor Pelix —- Campo
do São Cristóvão — Rua Coração de
Maria — Avenida João Luiz AIveB

Rua Dona Luiza .— Rua Lobo
Júnior — Praça Vicente de Car-
valio e Usina (Tijuca).

FARMÁCIAS DE PLANTÃO —
Frei Caneca 259 — S, José 113 —
S. Fco. da Prainha 21 — Vise.
Maranguape 40 — Av. Mem de
Sá 23-_ — Marq. Sapucai 285 —
Andradas 70 — America 36 — Had-
dock Lobo 71 — Comandante Mau-
riti 90 — Sta. Maria 6 — Catumbi
6 — Av. Paulo de Frontin 516-G

Catumbi 121 — Haddock Lobo
S50 — Machado Coelho 73 — Sara
pniu .Ferraz 8-0 — Matoso 15 —
Mariz e Barros 635 — — Catete
280 — Gloria 80 — Joaquim Sil-
va 106 — Pedro Américo 73-A —
Laranjeiras 131 — Ladeira do Se-
nado 5 — Senador Vergueiro 23 —
Carlos Gúiz 88 — Humaita 310 —
Pnssagsm 6-A — Vol. Pátria 365

Marq. Olinda 95-B — S. Ole-
mente 62 — Pacheco Leão 16-A. —'.
Marq. Cantuaria, 10,6 ' —- Àv..'N.
S. Copacabana- 209, 813 e'498 —':
Vise. Pirajfi 62?- e 538 —» Souza
Lima 8 — Siqueira Campos 119-A

Joaquim Nabuco .14 —¦ Maria
Quiteria 65 — Sta. Clara 127

São Luiz Gonzaga 66 — Bela
854 e 78 — Fieuèira de Melo 372
—• Largo do Pedregulho 4 — São
Cristóvão 829 — «2tn. Gurjão 154

S. Januário 93 -— Dosembarga-
dur Izidro 21 -- C""ide IV-nfim 9R,'
832 e 301 — S. Fco. Xavier 268

Av. 28 do So.ombro 236 — Fqu
Barão de [.runin-ul 2!) —- S. Fi'i>
Xavier 466 — Barão de Mesquita
450. 986 e 766-A — Barão Bom
Retiro 704 — D. Zulmira 43 —
Conselheiro Mayrinck 374 — 24
de Maio 440, 102Ò — Barão Bura
Rotiru 151 — Engenho de neutro
45-A — Arquias Cordeiro 272 —
Giaui 249 — Goyaz 638 — Av. SU-
burbana 8255, e 8304 Padre' Oa-
nuario 15 — Clarlmundo de M>lo
396 — Rezende Costa 6 — Av.
Amaro Cavalcante 2103 — l>. Ro-
mana 2-7-A — Lins Vas-.-oncelos
240-A — Souza Barros ^-B —
Cruz i Souza 235 — João Vicente
55 — Estr. Mar. Rangel 178 —
Estr. Mona. Fü^x 504 — Av. ..-'
burbana 9377-A o 10496 — Av. /u-
tomovel Clube 4025 — Corouel Ran-
gel 450-A — í.erval Gouveia _B&

SiWa Vale SM*) B — A. A''íl0»
movei Clube 2297 — Estr. Mar.
Rangel 918-B — Topazio 71 —
Estr. Otaviano 286 — ,_So Vi-
cento 112., — Di.isoria 92 — FfVr
nand.s Marinho 13 — pftjtiei.o 'Ia
Rocha lOfi — Am.irii'0 f.»r.i!: U'

Siri.i 8-B — Pça. Vuintlno Bo-
oaiuva 16 — Mani Frji.as -.- —
Oarolina Machado l*i-t - - ' íihm.i!-.'!
de Mor us 140 — Av. Nova > frK
150 — Curduso le M-hv.s ,". t<_~\ —
23 de Agosto 36 — Lrauos 1037

Etelvina 9 — Ang-viici Mói» J3
Itau' 87 — Lobo Jumor lt*76 —
Itabira 21-B — Av. Ahtouor Na
varro 45 — Bulhõda LtiU-oial 385-B
Cândido- Benicio 4152 — .yv. üe-
remario Dantas 1469 — Estr. (ia
Taqunra 392 — Japar.Uuba 1881 --
Av. Sta. Cruz 499 — Eslr. Na-
sare 38 — Estr. H.io do Pau 30

Santíssimo 13-A — Pça. 3 de
Maio 9 — Barcelos Domii^o» -8 e
29 — Senador Camar.. 29.

AMANHA

FEIRAS LIVRES — Praça rto ,
Santo Cristo — Largo de Catmn
bi — Pr
Sete de
Lopes — Uua Verna Magalhães —
Rua Visconde de Pirajá- a rua Al
íredo Pinto.

DE TRABALHOS AMPLAMENTE DIVULGADOS
até o dia 6 de setembro prox>

i
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A simpatia de Shirley Tem pie, lançada como jprimeivo
tema para estimular os-pendores artísticos da nossa ju-

,, vçntudé, é, sem duvida, um bom augurio

Apresentamos, hoje, acs es-
tudantes de desenho e pintura,
um • concurso i organizado pela"United ArtistS" e baseado no
próximo lánçarnento em nos.os
cinemas da película "Ver-te-ei
outra vez", batizada no oriei-
nai de ""Ii'il'be seeing you",
confeccicnada - pela Selznick
International e tendo como fi

criminadas abaixo, devendo me-
recer especial aten.áo a que
veda a participação de artistas
profissionais, medida assamadu
para não tirar á iniciativa o
seu objetivo unlco de estimular
ó interesse pelas artes.

PUBLICAÇÃO DOS TRA-
BALHOS

Este Jornal publicará, dando
guras centrais Gingers Rogers, ampla divulgação, os trabn-
Joseph Cotten e Shirley Tem- lhos enviados de acordo com as
plç. Constará o concurso , da ' condições estipuladas, consti oi-
reproduç&o dé - retratos dos ar-
tistas que compõem o elenco
de "Ver-te-e} Lçutra vez", cuja
publicação hojç ihiciamos. As
condições do concurso vão ais-

tiro 81-Á . B - Estr. Mar. Ran-
gel 528 — Estr, Mons. Felix 504
— Estr. Vicente Carva ho 29 —
Topazios 71 — Nerval Gouveia 435
—'.Üápilãp Couto Meiuzes 4 — Ma-
ria Passos 114 — Av. Automóvel
Club 2884 — Es. . Otaviano 286 —
João Vicente 667 — Oarolina Ma-
chado 974, 1556 e 490 — Sirici 8-B

Av. Suburbana 9377-A — Eiias
da Silva 417 —r Coronel Rangel 85

Estr.' Mar. Rangel 5 — Av.
Abelraça das Nações — Avenida I Nova" York 14 — Tenente i

S.t._brò - Rua Domingos Cunha \Ú\- 9»»*™ 4-\&£®H
bro 22 — Uranos 1037 e 1329 —
Cardoso do Morais 366 — Senador
Antônio Carlos 755 e 584 — Va-
leiitim Mngalhães 44 — Guaporé
245 — Romeros 18-B — Lobo Ju-
nior 1354 — Gají, 85-A — Itau
87  Av. Geremario Dantas 1469
— Cândido Benicio 4152 — Estr.
da Taquara 892-— Av. Conego Vas-
concelos 45 

'¦— Santíssimo 13-A —
Av. Sta. Cruz 8?-7 — Goulart de
Andrade 8 — Correia Seara 35 —
Estr. Nazaré 74g — Fem-ira B.,r-
ges 4 — Senador Camara 29 e Fe-
lipci Cardoso 13fí'.»

NA PREFEITURA — Serão pa-
gas, amanhã, na CRE, as seguintes
propostas; — 83163 — 83430 —
83521 — 83530 — 83598 — 83681
83747 __ 83754 — 837G5 — 83793
83844 — 83X96 — sr\'»su — 8 .151
84094 — 84095 84096 — 84007
84098 — 84099 — 81100 — 84101
84102 — 84108 — 84104 — 84105

84108 — 84109
84112 — 8411?'

84114 — 84115 — 84116 — 8-1117
84118 — 84119 — 84121 — 84122
84123 ~- 84124 — 84125 — 84127
84128 -- 84129 — 84130 — 84131
84132 — 84133 -- 84134 — 84135
84136 — 84137 — 84138 — 84139
84140. — 84142 — 84143 — 84144
84145 — 84146 — 84147 — 84148

1 841-19 — 8Í00O — 34151 — 84Í5Ü
84153 —84154 — 84155 — 84156

_ <v I 84157 — 84158 — 84159 — 84160
81161 — 84162 — 84163 — 84164

FARMÁCIAS DE PLANTÃO —
L. da Carioca 10-12 — Vise. Rio
Branco 31 — Comandante Muuriti
90 — Catumbi 6 — Av. Paulo de
Frontin 516-G — Haddock Lobo
1 e 4ÜI — ila.nso 15 — Catete 287

Laranjeiras 213 — Marq Abrnn-
tes 214 — Almirante Alexandrino
08 — Cosme Velho 128 — Passa-
gem 141 — Av. Bartolomeu Mitro
ü-12 — Vol. Pátria 152 — S. Cie-
mente 21 — Marq. Cantuaria 8-A

Jir.dim Botânico 12 — Pça. San-
tos Dumont 142 

'— GuBtavo Sam-
pai» 229 — Av. N. S. Oupacaba-
na 726, 442, 945 o 599 — Maria
Quiteria 65 — Siqueira Campos
2-40 — S. Cristóvão 829 e 64 —
Bonfim 351 — São Januário 168

S. Luiz Gonzaga 666 —Conde
Bonfim 89 e 819 - Boa Vista 105 84106 — 84107

S. Fco. Xavier 420 — Pereira | 84110 - .;¦! I 1 ;
Nunes 221 — Av. 

'28 Setombro
?44 — Barão de Mesquita 7G6-A
o 1039 Luupoldn 314-A — Ana
Neri 2078-A — Barão Bom Retiro
1S70 — Eng.nho de Dentro 104 —
D. Romana 56 — Assis Carneiro
GO Alves Miranda 38 — José dos
Ri'is 525-B — José Bonifácio 593

Aristides Caire 349 — GóyM HR/
Anuidabnn 335-A — Vaz folodo
432 — Souza Barros 195
João Ribeiro 263 — Barão Bom Rs

indo uma apresentação publica
do artista que cs firmar.

AS CONDIÇÕES
São as seguintes as condi-

ções estipuladas pela "United
Artists":

ja _ o concurso desttna-se
exclusivamente acs estuaantes
de pintura e desenho, não po-
dendo participar nele, portan-
to, artistas profissionais.

2« — Os concorrentes deverão
procurar diariamente nos e cn-
torios da "United Artísts",á rua
Álvaro Alvim, n. õ2, 2" anoar,
uma fotografia de um des 3
artistas principais do filme,
cujo retrato desejarem pin-
tar.

3» — Caca retrato podava
• ser realizado no tipo de-

sejado pelo concorrente
i que poderá escolher o seu Ira-

balho a oleo, aquarela, pas-
tel, crayon, etc. Sendo o rc-
trato pintado a oleo deverá vir
montado no respectivo basti-
dor.

4" — Os retratos deverão ter
o tamanho unlíorme de 41 nen-
timetros por 30 ou seja 12x16.

50 _ os trabalhos deverão .ser
terminados e entregues uo. es-
critorios da "United Artists"

mo, dia em que será irrevoga- }
velmente encerrado o concur-
so.

6« _ cada retrato deverá
trazer escritos, na parte poste-
rior, o nome e a direção do
respectivo autor.

7* — A "United Artists" não
será re: pensa vel pelos trabalhos
apresentados, porém, os auto-
res, poderão obter sua devolu-
ção uma vez terminado o con-
curso. Compreende-se que oa
trabalhos premiados, ficarão em :
peder da "United Artists". j

8a — Um jurl integrado por j
3 artistas de reconhecido p*e.s- j
tigio e idoneidade morai e pro- !
fi_sional, julgará os trabalhos japresentados e elegerá os 4 me- jlhores. ''

9a — Haverá 4 prêmios que se :
repartirão da seguinte maneiru. |
1° prêmio Cl. 2.000,00; 2o pre- jmio CrS 1.000,00; 3° prêmio, . . j
Cr? 600,00; 4° prêmio Cr$ 40000. !

10a — O nome dos vencedo- !
res e as obras premiadas, scrãc !

| publicados Juntamente' com a |
I deisãoc do jurí, no DIÁRIO CA- j
| RIOCA logo após o encerra- ]
i mento do concur:o.
! •' II" — Os prêmios em dinnei- I
j ro serüo en.regues pela direção i
I da "United Artists" em lccal |
i previamente anunciado.

12a - A "United Artists." não iserá responsável pela perda, ¦
destruição ou dano que possam j
sofrer os originai, enviados a jeste concurso, sejam eles pre- jmUdos ou não.
13" — Os nomes, dos inte- I
granles do jurí serão çladcs a
conhecer oportunamente.

SHIRLEY TEMPLE
Publicando a fotograüa de

Shirley Temnje, incontesta-
velmente uma das estrajas mais
simpáticas da constelação de
Hollywood e uma das que mais
prestigio desfrhta entre os
irequemadores de .cinema no
Brasil, abrimos espaço,; a par-
tir de hoje. para oferecer pra-
zeirosamente a nosLa colabora-
ção aos patrocinadores do
concurso. Publicaremos dia-
riamente fotografias e noticia-
rio, eferecendo também novas
indicações sobre cores e demais
detalhes necessários. Em no.sa
edição de terça-feira aparece-
rá o retrato de Joseph Cotten.
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de Janeiro,, Domingo, 19 de Agosto de 194S

Vão se reunir os den-
listas militares

Os dentistas militares reu-
ülir-sc-ão, amanhã, no Sindicato
Odontologi o, n fim de trata-
rem de interesses de sua cias-
ae. -

DOR DE
CABEÇA

Melfiotafl
.ENXAQUECA.

O GENERAL HBITOB BOEC.ES
PEDIU VISTA DO PROCESSO

O 2o tenente d» re«erv» Roma-
çuera Marques do Carvalho, foi ds-
nunciado como incurBo no art. 273
(debandada por temor dn inimigo)
do Cndigo Penal e afinal absolvido
po!o Conselho Especial de Justiça,
(|Ue funciona em Alossandria, na
Itália. O promotor Ribeiro da Cos
ta, nSo sa conformando, apelou pa-
rn o O.nselho Supremo de Justi-
ça da Peb, nosta capital. Suhmuti-
do a julgamento, foi o mesmo adia-
do por ter o presidente do mesmo
Conselho, ircnarul Heitor Auxusto
BorRes, podido vista dos autos para
melhor poder aquilatar da acusa.
ç8o feita ao referido oficial.

ARTUR. BERNAEDES. profunda-
monte sensibilizado, agradece ás lnu-
meras pessoas de suas relações fl
amizade as felicitaçfles que lhe diri-
giram em telegramas, cartaB e car-
tfies por motivo de seu aniversário, a
¦¦atendo esse agradecimento especial-
mente aos promotores e assistentes-ia missa om açfio de graça aqui re-
obrada no dia 8 do corrente. —

Rio, 13 8-45.
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O mesmo Conselho, absolvea W»l-
ber Pires dos Santos, sem prejuízo
da ação disciplinar que no caso cou
ber. Essa praça pertence ao De-
posito do Pessoal da FEB, converteu
em diligencia o inquérito policial
milltur em que figura como indicia
do o sargento Orlando Gomes I_o-
quês e sodado Antônio Rodrigues
dos Santos; confirmou > a condena-
ção do Benedito Machado, du 6n R.
I.S adiou o julgamento de Anto-
nio JoSo Duarte, do 11° R. I.,
por ter o ministro Vaz de Melo.
solicitado vista dos mitos: também
confirmou a absolvição de José
Gualberto Alves e Gaspar França;
e, finalmente, resolveu devolver os
autos, comandante da 1* D. I.
E. para punição disciplinar que no
caso couber a Ruberto Piment» de
Morais, sargento do Deposito do
Pessoal da citada Força, que foi
autuado em flagrante.

PAUTA DB AMANHA
Na Auditoria do Exército; Puma-

rio de Ataide Soares Fernandes, Jo-
sé de Souza Ribas, Rafael Massete
6 Afonso Soares Santana. I

PROCESSOS FINDOS |
A 3« Audi*oria do Exército reme-

teu á Auditoria de Cnrreiçio 136
processos findos referentes ao mfls
do julho do corrente ano, sendo 130
de deserção e insubmissão a 6 de
forma ordinária.

MONTEPIO MILITAR
A 2a Auditoria do Exercito man-

dou rometer á Diretoria de Despesa
Public» os pr.c.asos de montepio
das pensionistas sras. Margarida de
Abreu e 81 va filha do general ref.
João Vespucio de Abreu e Silva e
Nerine Silvia de MoraÍB. viuva do
sargento João Lira de Morais, am-
bos falecido.

Cauções
Depósitos
Hipotecas

Cobranças
Desêbntos

Administração

M BA N C OU NI ÃQMERCAHTaS.A.

RIO DE JANEIRO

MATRIZ - RUA BUENOS AIRES, 17
End. Tel. Unibank - C. Postal 3552

FILIAL EM NITERÓI

RUA CORONEL GOMES MACHADO, 67

AGENCIAS URBANAS I AGENCIAS NOS ESTADOS

I No Rio — em S. Cristóvão
R. S. L. Gonzaga, 41 - B.

No Barreto (Nit?ro-)
Rua Dr. March, 29

Estado do Rio
Frlburgo — Paraíba do Sul

Minas Gerais
Caxambu ..

Departamentos no Estado do Rio
AVELAR - GOVERNADOR PORTELA

PATI DO ALFERES — PROFESSOR MIGUEL PEREIRA
— TRAJANO DE MORAIS — TRES RIOS

Correspondentes em todas as Praças

DANTON JOBIM
Raul Landim

Maurício Cunha
G. R. Mello Mattos

ADVOGADOS
RÜA ARAUJO PORTO

ALEGRE, 64 • 3.° ANDAR
Telefone : 42-7577

DR. JOSÉ' DE ALBÜ-
. QÜERQÜE

Membro efetivo da Sociedade
de Sexologia de Ps is

OOENÇAS SEXUAIS 00 'TOMEM
RUA DO ROSÁRIO. 172 —

De 1 is 7.

ADVOCACIA TRA-
BALHISTA

NAPOLEAO FONYAT
Ex-Presidente de Junta

Carmo 65-4.» 43-8188
:*¦. .. rsAraísiu

rEATRO MUNICIPAL
TEMPORADA OFICIAL DA PREFEITURA — ORG. GERAL: M.° SILVIO PIERGILI

m OFICIAL
AILAMS-

LAI»RI LHOS
AZULEJOS
MOSAICOS
LOUÇA SANITÁRIA

Companhia Comercial e Industrial Fiorencio
LOJA E ESCRITÓRIO FABRICA F. DEPOSITO

AV ALTE. BARROSO, »7 RUA FRANCISCO MANOEL, *4
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THE

rElíDEÜTIAL
ASSCRANCE COMPANY LIMITED

A MAIOR INSTITUIÇÃO DE SEGUROS DO
IMPÉRIO BRITÂNICO

SSíiUROS CONTRA FOGO - TOTAL ÜO ATIVO
PARA TODOS OS RAMOS

Mais de libras 400.000.000
AGENTES GERAIS

FRIS6EF, FREIRE &i:ia.llla.
34 - RÜA TEOFILO OTONI -. 34

Rio d!e Janeiro
Tels. 23-2513 e 434565

s

(Durante os meses de Setembro-Outubro)

Elenco artístico por ordem alfabética
"Waitre de Bailei" e Diretor do Corpo de Baile : Igor SCHWEZOFF

Primeiras bailarinas : Maryla GREMO — Julía HORWATH — Edith PUDELKO —
Madeleine ROSAY — Julana YANAKIÉVA. Solistas : Tamara CAPELLER — Lulza
CARBONELL — Amalia LOZANO — Berta ROSANÜVA — Gertrudes WOLFF. Se-
Bundas Solisíii. : Jacqueline FONSECA — Vilma LEMOS — Julia RODK1GLES. Frl-
meiros Bailarinos : Wladim.r IRMAN — 3.UCO LINDBERG — Nathaniel STOU->-.N-
MIRE. Solistas : Carlos LEITE — Nivardo RUEDA — Wilson MORELL1.

._ O CORPO DE BAILE DO TEATRO MUNICIPAL

REPERTÓRIO
SILFIDES — Bailei em 1 ato. — Musica de CHOPIN — Coreografia de MICHEL

FOKINE — Cenários de Collomb — CLAIRE DE LUNE — Ballet em 3 Movimentos de
1GÜR SCIIVVKZOFF — Musica de BEETHOVEN — Orquestração de FRANCISCO Ml-
GNONE — Cenários de ENRICO BIANCO — PRIMEIRO BAILE, Ballet em 1 ato de
ÍGOR SCHWbZOíF — Musica de JOSEPH LANNER. Orquestração de MIGNONE —

Cenários de COLLOMB — Costumes de DAVID GREY — Coreogtaíu de IGOR
SCHWEZOFF — O LAGO DOS CISNES — Ballet em 1 ato de TCHAIKOWSKY
— Coreografia de MARICS PETIPAS, arranjo de SCHWEZOFF — Cenários de COL-
LOMB. — LUTA ETERNA — Ballet em I ato de IGOR SCHWEZOFF — Musica de
SCHUMANN (Estudos Sinfônicos) — Orquestração de PEGGV BATE — Coreografia
de IGOR SCHWEZOFF — Cenários e costumes de FLORENCE MARTIN — PAPOULA

VERMELHA — Ballet em 4 quadros de IGOR SCHWEZOFF — Musica de REINHOLD
GLIERE — Orquestração de COHN — Cenários de BORIS ARONSON — Costume» de
FLORENCE MARTIN — Coreografia de SCHWEZOFF — BACCANAL — Ballet em 1
ato — Musica de WAGNER — Coreografia de IGOR SCHWEZOFF. — CONCERTO
DANSANTE — Ballet em 3 movimentos — Musica de SAINT-SAENS (2.° Concerto para
piano e orquestra) — Cenários e costumes de CASTELLO BRANCO — Coreografia de
IÜOR SCHWEZOFF — CONTE DU BOUFFON — Ballet, em prólogo, 1 quadro e epUoge

 Musica de Canções populares russas, orquestradas por FRANCISCO MIGNONE —

Cenários e costumes de SERGE SOUDEIKINE — Coreografia de SCHWEZOFF — GRAN-
DE POLONAISE — Musica CHOPIN — Coreografia de IGOR SCHWEZOFF — UIRAPU-
RU' — Ballet em 1 ato — Musica de VILA LOBOS — Coreografia de SUCO LINDBERG.

ORQUESTRA DO TEATRO MUNICIPAL
Regentes : Eleazar de CARVALHO a Henrique SPEDIN1

COLCHÃO

"NTItADO^Ij^Sg^^

AO t.CA SC.

I

VENDAS
AVISTA OU EM 10 PRESTAÇÕES
Rua Joaquim Pawares, 98 • Estagio de sa'

FONE: 4fl 46-76

JULGAMENTOi A

A MORTE
DE BERLIM

Exclusividade

Na Bilheteria do Teatro abrir-se-á amanhã & Assinatura para

4-ESPETÁCULOS NOTURNOS-4
* serem «realizados nm par »e_i_s__i

Preços da Assinatura: Frisas * Camarotes: Cr? 1.0-0,00; Polteoam.: $06,00; Bal»
eóes Nobres : Cr$ 160,00; Balcões : Cr$ 120,00; Galerlae : Csr$ 80,00. (Selo & parta).

Os Srs Assinantes da, Temporada ___ Bailados -o ara® passado «t&» pr*totoxuâ&
para suas localidades ATE' AS 1? HORAS DE SÁBADO PRÓXIMO, 28.

Na Secretaria acha-fw om llwe pu» as __eerfÇ-*B -_n a»ve_ pr*ies_í!ea4«e

IKSlOÃSSi_riMED
Hãre--ÍIWITO-!D

A PARTIR DA5 IO HORAS,

DIÁRIO CARIOCA
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DISTÚRBIOS NERVOSOS

Or desenhos e rabiscos que
¦e i ruçam -istraidamente sao,
Os vezes, reflexos nervosos ou
manifestações primárias de
dlslíirblos do sistema nervoso.
Outrus sintomas caracterlstl-
cos de tensão nervosa são a
Irritabllidade. Insftnla. neuras-
tenla etc. Nestes casos, torna-
se Indispensável o uso de um
sedativo, para restaurar o per-
feito equilíbrio nervoso, aba-
lado pnt excesso de trabalho
ou de preocupações, pela sim-

pies agitação da vida atual ou
ainda por questões orüAnlras.
Sedocalmol não contém nar-
còtlcos perigosos ao organls-
mo. Por Isso, não tem contra-
Indicação, sendo um produto
de absoluta confiança, sempre
que seja necessária uma In-
fluêncla calmante paraosque
eofrem de insônla. nervosls-

mo, estados de angustia e
excitação nervosa. Peça, hoje,
um vidro de Sedocalmol, era
qualquer farmácia ou droga-
ria. Tome 20 a 50 gotas em
meio copo dágua, duas ou três
vezes por dia, até sentir o seu
6istema nervoso em perfeito
normalidade.

A composlç-o
da Sedocalmol >

Plantas de açáo calmante con-
sagrada, como a passif lora. O
simulo e a valeriana, fazem
parte da composição de Sedo-
ealmol. Com uma fórmula quo
inclui, sàbiattiente dosados,
esses elementos, este útil me-
dlcamento é de real eficácia -
e Jamais deve faltar na farina-
cia doméstica. Atuando com©
bálsamo suave sfibre os cen-
tros nervos's. Sedocalmol
não tem. entretanto, ação de-
presslva nem provoca Irrita-
ção gástrica Ao escolher um
sedativo, peça Sedocalmol.

O equilíbrio
doxixtema
nentusli è a
base pura
uma jiiíia fe-
liz Paratsso,
tome hoje
Sedocalmol ¦

SEDOCALMOL
Agora, * venda *m nava .ombalaiam. i

POS-1 intar-Am-ricano

I HOJE ._=|^PI^PORTALCCIDOSAI

Teatro João Caetanc
Mary"Lincoln

a estrela das famílias

na mais ssnsacicnal
revista de 1945!!!
(Disse a critica)

Batuque no Becn
De ARY BARROSO

HOJE — Vesperal ás 15 horas — K0JE
Á noite — Sessões ás 19,45 e 22 hocas

('''xMÍ 
________^s\y-^lliÍ^^^^P___J B_s

í^B ___b'í^Iw^PÍÍII_I____I;jU _-^ÍIfl§gÍÍjl M.

¦_Pl»wll I
:m^^\A-A^»W^^^^_^isJ;_ ¦ _ „ .^

Sucesso mcnumental
Dos quadros : DURA-DITÂ,
uma pntica á nrlitica atual.

— DR. CARNEIRO — a
bomba atômica de garga
lhadas da revista — OPE-
RETAS — Deslumbramento
• musica que empolga a
platéia.

.-—.".

CONSULTAS CR$ 5,00
£*OLICZ.IKIOA SAO 30- (Hft-leet oipedaUttM). SUA BVSH08
AIBES, 20Í-B* - ¦£_._.. 4S-S92« — Slrotor: DS. 3. BATISIA —
Clinica £•«¦_ti. Xlbtn, Xs__uua{5os, Hamorraflaa, Ovarlo. JMst. ao-
zoali, astorilldada, Partos, Figade, Bttomago, íatoit-noi (Oolltes)
A-ei-roto, H«monr»tdM, OlasdTÜsa intanaa, VariMt, Oesraçía, Sonma-
tftmtt. 7_átea«Bte toa -ía a mb oparasla. Oadaa a-rtae ____-ws___>-

!S-„ Osf, S.Wi — One-, -ase mumê», eve: _.:¦ o....

Dia 22 — Quarta-
feira

Festa do Centenário
ARY BARROSO regerá s
sua obra-prima : "AQUA-

RELA DO BRASIL"
MARAVILHOSO I ! !

RETUMBANTES
ATRAÇÕES! !!

-E' MANEL — O REI DO
CAVAQUINHO

BALLET - NEPF.O
1--ILARINOS TARACTE-

RISTICOS
GRANDE ÊXITO ! ! I

Dia 23 — Quinta-
feira

Festa artística de ERCIL1A
COSTA — Com a revista
BATUQUE NO BFrO e o

quadro RETi^q da
SEVERA

A seguir — Filhinha do coração — Bur-
Seta revista de Freire Jr.

|^_t^k_»>__P7i_F*ffl__i-_____«-_*'g"™"____i. Wmm'*Mlm\ f
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M. na

Extintor <fe chamas.
Macacos, "silenciosas o ea-

nos da descarga"Walker".

BUTOMÓsEIS
Carros dt Passageiro»

Chevrolet - Pontiao
Oldsmobile - Buiek
Cadillac • Vauxhall

CaminhSti

Motores Diasel G.
parte traseira.

Transmissão hidráulica.
Construção integral de aço •

alumínio.

ESTRADOS DE FERRO

rida, Ignlcüo « Iluminação
"Dei _-f*e.ny".

AcumuIaJore» " D e.l e o " •
"ctrta".

Rádio» "Delco" para auto-
móvel».

Businas "Klaxon" • "Delco-
Remy".

Vela» A. C.

CHEVROLET
Transporta leva e médio.
Chassi» com cabina» sobra O

motor.
Tratore» psra «sml-raboques.
G. M. C.
Da Vi ton. a 20 toneladas.
Transporta leve, médio, pa»

sado a extra pesado.
Chassis com 2 a 3 eixos.
Chassi» com cabina» »òbra O

motor.
Motores C. M. C. gasolina

Turbo-Top.
Motores C. M. Diesel.
Chassi» especiais para qual-

quer fim do transporte.
Tratore» para semi-reboquea

até 65 toneladas.
CARROSSERIAS G. M. B.
Para carga de qualquer tipo

o para qualquer chassis.

ônlbtlt

Locomotivas Diesel elétricas
- passageiro», carga o ma-
nobra.

Rolamentos.
AVIACiD

__11hBE_\-.- •<¦ ___£-tinJ
CHeVROLET
De 9 a 37 passageiro-
G. M. C.
De 9 a 50 passageiros.
Motores Diesel C. M.
G M. COACHES
De 27 a 90 passageiro*

Motora» "Allison".
Hélice» de passo variável.
Velas A. C.
Fios e Cabos elétricos "Pack-

ard".

DIVERSOS
Cubo* "New-Departure",

simples o de freio aciona-
do pelo podai, para bici-

' cletas.

PECAS E ACESSÓRIOS
Chastlt

Colmela» o tanques para ra-
diador.

Peça» de direção "Toledo".

Freios hidráulicos.
Óieo para freios "Delco**.

Mangueiras de radiador,
anéis de fricção, correia»
de ventilador o lonas da
freios "Hycoe", para toda»
a» marcas de carro» o
caminhões.

Amorrecodore* e óleo para
amortecedores 

"Delco".

Eixos traseiro» a propulsores"Built-well".
Rodas, cubo» • tambores de

freio "Kelsey-Hayea".
Mola» o folha» do molas

"C.M.B.".
Engrenagens « peças para

transmissão a diferencial
"Detroit", para todas as
marcas de carros o cami-
nhões.

Juntas 9 retentore* "Fita-

gerald".
Rolamentos esféricos "New-

Departuro".
Rolamento» do Roletas

"Hyatt".
Rolamentos de encosto a

fricção "A.T.B.".
Cabos • fios elétricos "Pack-

ard".
Faróis, lanternas o calota*

"Cuide".
Motor

\^pSí^^Ú
Amporômefros, termostatos,

manômetros de óleo o in-
dicadores da temperatura
A. C.

Velocímetros, cabo» e tubos
flexíveis para volocíme-
tro» A. C.

EOUIPAMENTQS PARI
PQSTÚS OE SERVIÇO,
OFICINAS E GARAGES

I C.ENEHAT. motòrs síi"1'1™ uma l.nria de produtos que s©

tornaram merecedores de confiança em todo o mundo, na

_ .._ totalidade dou setores em que foram aplicados.
Chamada a participar do esforço de guerra, a.General Motors lan-

çou-se com todo seu poderio industrial à tarefa de forjar as armas

da vitória, alcançando níveis de produção que hão-de ficar como

exemplos imperecíveis de eficiência.
Agora, esta na época da General Motors transformar suas indústrias

para'os labores da paz, certa de oferecer produtos que correspon-

dam às exigências do futuro. Quer o Sr. seja vendedor ou com-

prador, o nome da General Motors representa a mesma tradicional

garantia do passado, enriquecida com novos desenvolvimentos téc-

nicos até aqui nunca imaginados.
Para ter uma idéia das possibilidades que lbe são oferecidas, exa»

mine a lista dos produtos que a General Motors irá distribuir em

nossos mercados, criando maior conforto, oportunidades de nego-

cios, facilidades de vida, tudo, enfim, há tanto tempo esperado •

que se resume numa só palavra: Progresso.

Sorvetelra*.
Congeladores do alimentos.
Compressores comerciai*.
Bebedouros.
Toda» a» aplicaçõc» do frio

artificial.
EQUIPAMENTOS
PARA FAZENDAS

i_L\r'-tLíjVi .K__íLa-_â"s--3ÍTÍ

_aa^<__a__B_ffl_»__--—g_<3-_

Peças "Toledo" para motoro»
de todas as marcas da
carros o caminhões.

Anéis do pistão 
"Pedrick"

para toda» as marcas do
carros e caminhões.

Filtros de óleo o reguladoras
de temperatura.

Bombas do gasolina 
"AC".

Mancai», peças o acessórios
vários para todas as mar-
cas de carro» e caminhões,

Tampas de cílind. "Detroit".

Carburadores.
Sistema Elétrico

• .nstrumenroí
Geradores a sistemas de par-

Equipamentos "Allen" para
'ensaios o análises do mo-
tore* de explosão.

Limpadores o "testar*" pari
velas.

Reguladores de faróis.
Elevadores elétr. "Walker".

Macacos mecânicos a hidráu-
li cos.

Pistolas e equipamento» pá- ,
ra lubrificação.

Alinhadores de rodas "Bean",

Carregadores de baterias.
Equipamento» "Bink»" para

pintura a revólver.
Soldadores elétricos.
Esmerilhadoret elétricos ds

bancada.
Outra» ferramenta» elétrica»

e mecânicas.
Bancadas de trabalho.
Comparriman.o. para peças.

Conjunto* geradora» 
"Delco-

Lus".
Bombas de igua para poços

cm geral.
Motores estacionárlos a ga-

solina o a óleo.
Motores "Diesel" para cami-

nhões o tratores.

EQUIPAMENTOS
PARA IHDÜSTRIAS

Rolamentos da rolos "Hyatt",
Rolamentos de esfera» "New-

Departuro".
Motorc* elétrico* "Delco" •"Sunlight".
Geradora* de eletricidade.
Equipamento* "Bink»" para

pintura a revólver.
Arrefecadore» do óleo.
Transferidores ds .-...lor.

Motore» o*tacionário* "Dio-

»el".
Equipamento* para aspiração

da ar.

FORCA 
"DIESEL"

Motores estacionário» para
força mecânica.

Motores marítimo».
Moto-geradore* «létrleos.

*ftvi'_!__.

r,ií.''.v^l!:-Vi!,.'_':'.-.-,.S*ír:--j:' ¦<•;__,.,;*.:'^Riétí-ig^ctçafe'
'•*¦" •..Hi'*'*-1'—*' "Sí-'-r VíÉfrKi*.

"Frigidaire"
Instalações Industriais do

frio.
Refrigeradores comerciais.
Aparelho* de ar condiciona-

do
Câmaras frigoríficas.
Conservadoras.
Balcõe» frigoríficos.
Resfriadore* d- bebidas.

"Delco-Frigidaire"
Refrigeradores domésticos.
Fogões elétrico*.
Máquinas de lavar roupa.
Aparelho* do ar condicior.ad»)
Aspiradore» de pó.
Ventiladores e exaustores.
Ferros de engomar.
Rádios.
Todos o» utensílio» elétricos

de uso doméstico.
ni

GENERAL ÜJ0Í

l*-gjESflpl Tia [*«-»
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GLORIA ERA

¦' A SUA
COMPANHEIRA..

> AMOR
A SU/ft
INSPÍftACA"0

CONCESSÃO ÚNICA DO GOVERNO DA REPUBLICA

Loteria Federal do Brasil
Contrato cerrado com o Governo da União em 20 de Janeiro de 1945, em virtude do Decreto "*1 6.259

PRÊMIO MAIOR:

Extração C_$ 500.000,09
Lista da extração de *\BAD0, 18 de AGOSTO de 1945

4-891 PRÊMIOS

de 10 de Fevereiro de 1914

metano XI

Nesta «STA nüo f^ram por extenso os números ¦**„ 
gi^naçâo 

do ultimo algarismo,».. ttgwm in premiado, petos ««*«- An*.

° 
numeraçto preta na frente. Com a Inscrlçio : Extração em 18 d* Agosto de 1945

( Winged Victory )

10N McCALLLISTEP
• JEANNE CRAIN

DON TAYL08 • JUDY HOLLIDAY

¦

AHOlA JCHHAL 1

Os bilhetes s&o litografados em papel branco, tinta azul, fundo "-ul claro e

VERIFIQUEM A TERMINAÇÃO SIMPLES DE SEUS BILHETESATENÇÃO

Prti&j CRS I Prêmios CRS
'j*. j 2102 ...100,00

<' * _>i l»i. iiinnn

K™a U W/tf O)
VIA! ¥2-4,2.0-7-9,30

_*

\ (4My
GRANDIOSO'.'.ivÍLMef f-
da celebre!

.NOV_*UA._<r ~.v
ÁJCRONIf"
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NECRCLOGIA DO NAZISMO
(Conclusão da Ia pag.)

aos industrializada que suas
vizinhas, só arruinou pela
metade suas clasr.es médias.
O clamor por uma diftribui-
ção mais justa das riqueza..
gensrallsou-se tarde, e foi
tarde tambem que os inte-
ressatios ua preservação dos
monopólio* empreenc>ram o

caminho do fascismo.
Perdida a primeira guerra

européia e com ela as espe-
ranças de um império mundial,
_. grande industria alemã se
viu numa situação dificil. Na
p.ssoa do dr. Hjalmar Scha-
cht os magnatas dispunham
de um representante habiliv
slmo nos gabinetes republi-
Canos, como tambem, poste-
riormente, no governo nazis-
ta. Seu primeiro pa"so, a lu-
ilação monetária, a desvalorl-
sação do marco, realizada cm
incrível brutalidade, eqüivaleu
ao cancelamento puro e sin -

pies de toda divida interna,
dei.xando totalmente árruinu-
dos vastos setores da classe
media. A escravidão ecoci,-mi-
ca de grande maioria da u.i-
não precedia pois a escravl-
dão politica. Enquanto •»
prosperidade dos anos 1924 a
29 e' as repetidas injeções dc
capilal americano e ing.^s
mantinham em vida a demo-
cracia formal de Weimar, o
fato não se tornou aparente.
Com a crise de 1930 porem
miram todas as ilusões e o
frágil edificio republicano.
País essencialmente indus;,
trial, a Alemanha de repente
Ee viu a bra-os con um exei-
cito de 5 milhões -de desem-
pregadus. Nao encontrando
trabalho ao concluir os cur-
sos das escolas, os jovens pas-
saram a vagar pelas cidade»
ou percorrer as estradas. Upe-

rou-se unia profunda radica-
lização nas ma.s.s operárias
e na classe media. Numa ter-
ra onde a produção industrial,
peia sua complexidade, pelo seu
vulto e importância exclusiva.
tinhá-V.e tornado a função so-
ciai por excelência, parecia
lhes absurdo deixar que a

Iniciativa derta produ;ao_ »

propriedade de seus orgaos e

instrumentos, e os lucros ne-

Ia obtidos permanecessem nns

mãos de um punhado de car-

UlB ê trusti. Tre* partidos po-

Ilticos, com critérios c Intui-
tos bem diversos, expressa-
vam nos seus programas esre
desejo de socializar ou naciu-
utilizar os monopólios. Inimi»
gos irréconciliaveis, comunis-
las, socialistas e nazistas agra-
pnvam a maioria absoluta dos
eleitores. Tinha-se tornado
impossível a formação de uma
maioria parlamentar.

Nm gesto espetacular o dr.
Schacht abandonou o gover-
uo Voltaria triun.ante nos
ombros das SS. Em 1931, nu-
ma dramática viagem a Pa-
ris e Londrfes, o. dr. Lutliet,
seu sucessor na diretoria do
I.eichshank, não obteve os cre-
ditos necessários. Congelaram-
se os fundos estrangeiros, in-
ventou-re o "dumping" dos
marcos compensado . Irres-
poniavel ante a opinião pu
blica e os parlamentos contl-
nuamente dissolvidos, Bru-

i ning governava por decretos-
leis auton: I iicamente refercn-
dados pelo velho marechal
Hindcnburg, preparando o ad-
vento da ditadura parda. O
dr. Schacht entrou em açor-
do com Hitler.

De uma seita de fanáticos
sem importância o nazi?mo se
tornou um poderoso movi-
mento de massas. Bem Cedo
descobriram-rio os Thyssen,
os Krupp, o:; Rcechling ale-
mães, e tambem os Deterding
de fora, q / o subvenciona-
vam, discretii.nente; Para a
parte mais aventureira do ca-' 
pitai financeiro anglo-raxâo os
camisas pardas constituíam,
alem de um ótimo baluarte
contra a bolchevização da Ale-
manha, um possivel aríete con-
Ira o poder soviético, deten-
tor dos campos petrolíferos
do Caucaso.

Embora nâo conseguisse

• 2321
5.000,00

B. Horizonte

137 ...100,00 j 2.102 ..100.00
tJÕ2.-l60,00 2319...100,00
1177-200,00
I202._.100,OU
.20(i...;00,00
•219.. 100,00
221 ..100.00
237 ..100.IK)
•279...100,00
301 ..150,00
302.:.100.00
SI9 ..100,00
S2I ..500.00
321 .-.100.01)
337 ..100.00
369 ...200,00
402 ...100.0(1¦419 ..1(10.0(1
421 ...100.00
•437-100.00
«81 ...150.00
502 ..100,00
619 ...lOD.lXl
521 ...100.00
537 ...100,00
Ü02 ...100.00

•607_50O,0O

Prcroloj CRS

4002 ...100,001
4019...100,Ui)i
¦1021 ...100.00 '
•1037 ...100.UU
4001 ...150.00
¦1070 ...500.00
4102..100.(10
4114...200.00
4119 ...100.00
4121 ...100.011
4137 ...íeo.wi
4147_.150.00

.4192
1 000,0»
CRUZIMO"

Prrmlos r.ns

6

! 612
2.1)00,00
C-iuzimoa
61!) ..150,00
619 „100,00
621 -100,00
629 -160,00
637 -100.00
702 -100.00
719 ...100,00
720 ...500.00
721 ...100.00
737 -100,00
602 ...100.00
«07-150,00
819 ..100.00
821 -100.00
837 -100,00
B02 -100.00
ei» ..íoo.oo
B2J -100,00
92«-150.00
829-150.00,
933 ...150,00
037 ..100.00
940-150.00
980-150.00

>l ¦
.002-100,. •
1019 -100,00
1021 ...100.00
1037-100,00
1039 ...160,00
1102-100.00
1119-100,00
1121 -100,00
1137-.100.01.
1141.-150,00
1202 ...100,00
1219 ..100.00
1221 -100.00
1237-100,00
1245-200,00
1248-150,00
I302...IOU.OU
131» -100,00
1321 -100,00
1337 ...100,00
3364 .150,00
J379 ...160,00
140.-100,0.
3419-100,00
1421 _.100.00
1437 -100,00
1502 -100,00

•J519 -100.00"1821 -100,00
1531-150,00
1537 -100.00
1569 -160,00
1594-150,00
1602-100,00
1619-100,00

|1621 -100.00
1637-100.00
1702 -100,00
1719-100,00
1721 -100,00
1737-100.00

'1776-150.00
1778-150.00
1802 ...100,00

,1819-100,00
.1820 ..160.00•?821 -100,00
1837-100.00
.902-100,00
1919 -100.00
1921 -100,00
1937 .400.00
1941 -200.00

Ü979 -.150,00

2002 -100,00
2019-100,00
2021 -100,00
2037 -100,00
2049-200.00
2076-160,00•>102-160,00

2321 ..100,00
23211-150,00
2337 ...100,00
2350-150,00
2365-150,00
2310-150,00
2376 ..150,00
2102 ..100.00
2419-100,00
2421 ..100.00
2437 ..100.00
2438-150,00
2474-150,00
2502-100,00
2506-160,00
2519-100.00
2521 ...100.00
2529-150.00
2537 -100.00
2002 ...100.00
2019 -100,00
2621 -100,00
2637 ...100.no
2658-150,00
2092 ..150,00
2701 -150.00
2702 -100.00
2719 -100,00
2721 -100.00
2730-150.00
2737 -100.00
2705-150,00
2802 -100.01)
2819-100.00
2821 -100,00
2837-100.00' 2848

.cnU2*ir.oo

8862-150,00
'- 2899
1 000,00
cnoictHOi

8302-100,00
2919 ..100.00
2921 -100.00
8937-100,00

a

4202-100,00
4219-100,00
4221 ...1011.0(1
4225-200.00
4237 _IU0.ni>
4266 ..150.00
•1302..100,00
4319 -100.00
4321 ..100.00
4337 .,.100.00
4380 ...150.00
4402..100.00
4419-100.00
4421 ..100.00
4423 -200.00
4430 ...160,00
4437 ...ÍOO.OO
4(51 ...MlO.Of)
4168-150.00
4502 ...100,00
4519..100,00
4521 .100.00
4536 -150,00
4537.. 100.00
4559 ...160,00
4602-.100.00
4619-100,00
4621 ...100.00
4637 ...100.00
4702 ...100.00
4719 -IUO.00'
4721 -100,00
4737-100,00' * 4743 

';

1.000,00
ctiuzi-inoi

4753-200,00
4793. .150,00
4802 .100.1)0
4817-500.00
4819-100,00'4821 -100,00
4C37 -100,00
4844 -500.00
4861 -200,00
4902 ..100,00
4919 ..100.00
4921 .,100,00
4937 ...100,00
4987 ...200,00
4997..500,00

6002 ...100,00
6019 ...100,00
6021 ...200,00
6021 ...100,00
6037 ...100,00
6086 ..200,00
0094 ...150.0U
6099-150,00
6102 ...100,00
6119-100,00
0121 -100,00
6137 -100.00
6151-150.00
fillil ...150,00•6178-150,00
6197-5(10,00
6202 -100,00
0219...1110.1)1)
6221 ...100.00
6226-150,00
6237 ..100.00'
6277-150.00
6298-150.00
6302 ...100,00
6319-100,00
6321 -100,00
6337 -100.00
6354-160.00
6382 ..160.00
6402 -100,00
6404 ...150,00

6405
1.000,00
CBUZKinOt
6419-100.00
6421 ...100.00
6424 -200,00
6426 -150,00
6437-100,00
«451 ...600.00
6498 ...150,00
0302 ...100,00
6519-100,00
6521 -1(10.0»
653.1-150,00
6537 ..100,00
6602„.10n.íii)
6819-150,00
6619 ...100,011
6621 -100,00
6637-100,00
6702-100,00
6719-100.00
6721 .100,00
6737 ...100,00
6761 -200,00
«780-150,00
6802 ...100,00
6819-10U.0I)
6821 -100.00
6837 -100.00
6890-150,00
6902 -.100.01'
6914-150,00
6019._100.oi-
6921 -100,00
69.17 -inn.oo
6978-150.00
«993-200,00

Prcroios CIIS

7897-160,00
7902 ...100.00
7919 ...100,00
7921 -. 100,00
7937 ...100,00
7953 ...150,00
7964 .,.200 00

8
8002-100,00
8010-160,00
801»..100,00
8021 -.100,011
8031-150,00
8037 ...100,00
8045 ...150,00
8102 ...100,00
.-13-200,00
8119-100.00
8121 -.100,00
8137 ...100,00
8151 ...600.00
8172-160,00
8197„a0O,OO
8202 ...150,00
8202-100,00
8219 ...100.011
8221 -100.00
8237 -100.00
8302 ...100,011
8308-150,00
8315-150,00
8319-100,00
8321 -100.00
8328 ...150,00
8337 ...100,00
8343-150,00
8399 ...200,00

Prêmios CM

9602-100.00
S019. .100.00
9621 ...100,00
9037... 100.(11)
9660 ...160,00
9702-100,00
9719 ...100,00

, 9721 ...100,00
9728-150,00.
9737 ...100,00
9743-150,00
9760-150,00
9802.. 100.00
9819-100.00
9H21 ...100.00
9837 ...100.00
9841 -150.00
9902 -100.06
990S -200.00
9916-160.00
9919..100,00
9921 „ 100.011
9937 ...100.00
9957 ...150,00
9981 .200,00

10

3002-100,00
3019-100,00
3021 -100.00
3037-ÍOO.OO
3054-150.00
3089-160,00
3102-100,00
3119.100.0U
3120-200.00
¦3121 -100,00
3137-100,00
3202 _100.00
3211-,50>00
3219-100.00¦ 3221 -.100,00'3237-100,00

3302 _100.00
3319-100,00
3321.100,00
S337..10O.UO
3402 „100.00
3419-100,00
3421 -100,00
3437 -100,00
3441 „150,00
3474..2°<*.00
3493.,160,00
3502-100.00
3519 -100,00
3521 -100,00
3537 ..100.00
3554,„150,00
3587-150,00
3602-100.00
3619-100,00
3620-200.00
3621 ..100,00
3637-100.00
3701.160,00
3702„10O.OO
3719 -100,00
3721 ...100.00
3737 ...100,00
3802-100,00
3819-100,00
3821 -100.00
3837 -.100.00
3858-160,00
3836-600,00
3893-150,00
3902 -100.00
3919 -10O.00
3920-160,00
3921 -100,00
3937. .100.00
3982-150,00

8402
50:000,00
/¦RUSS-KC-f-
Peito Alegra

6002 ...100,00
6019 -100,00
5021 -.100.00
5037 .150,00
6037 -100.00
5078-150,00
5092 -600,00
5102 ...100,00
8119-100,00
5121 -100.00
5125 -150,00
6137 -100.00
5148-150.00
6202 -100,00
5219 ...100.00
6221 -100.00
6237.-100.00
6290-150.00
5302 ...100,00
6310-200.00
6319 -100.00
6321 -100,00
5337 -100.00
5354 -160,00
5402 -100,00
5419 -100,00
5421 -100.00
5425-600.00
6437 -100,00
6602 ...100,00
5519 ...100.01'
5521 -100.00
6537 ...100,01)
5593 .200,00
5602 ..100,00
5619. .100,00
5621 ..100.00
5637 ...100.00' 6678 ..500.00
5702 „ 100,00
5716-600.00
5719 ..100.00

.6721 -100.00
6723-160,00
6737 -ÍOO.OO
5760-160.00
5802 ..100,00
8819 ...100.00
6821 -100,00
6837 „ 100,00
5838-500.00
5891 -200,00
5902 -100,00
5919 -100,00
5921 -100,00
6937 -100.00
6943 ...150.00
5974-150,00

7002 ...100,00
7019-100,01)
7021-100,00
7037...1OO.OO
7102-100,00
7107-160,00
7117-150,00
7119-100,00
7121 -100,00
7137-100,00
7202 ...100,00
7211-100,00
7221 -100,00
7237 ...100.00
7282-500,00
7302 -100.00
7319-100,00
7321 ..100.00
7337 ...100,00
7382-150.00
7402-150,00
7402-100,00
7414.150,00
7419 ...100.00
7421 -100.00
7437-100,00

.7475
2.000,00
cnuzK.itos
7502-100.00
7519 ...100,00
7621 ..100,00
7532-160,00
7637 ...100,00
7667 ..150,00
7573.200,00
7576-150,00
7602 ...100,00
7619-100.00
7621 -100.011
7637 ..100.00
7648 ..150,00
7654.160,00
7665-160,00
7702 -100,011
7701-200,00
7719 -100,00
7721 -100.00
7737 -100,00
7766 ..200.00
7778 -160,00
7802 -100.00
7819 -100,00
7821 -100.00
7823-150.00
7836 ...200.00
7637 -100,00

8-102 -100.00
8419-100,00
8421 -100,00
8437 ...100.00
8477.150,00
8498 ,.160.00
8502 ..100,00
8516-200,00
8519 ..100,00
8521 ..100.00
8537-100.00
8555-150,00

8562
1.000,00
8571 -150,00
8602 -100,00
8619-100,00
8621 ...100,00
8637 -100,00
86C1 -500,00
8700-160,00
8702-100,00
8719-100,00
8721 ...100.00
8737 -100,00
8756. .150,00
8802-100,00
8818-200,00
8S19... 100,(1.1
8821 -100.00' 
8837 ..100.00
8859-200,00
8902 ...100,00
8919-100.00
8921 -100,00
8933-200.00
8937 ...100,00

9002 -100,00
0019..100.00
0021 ...100,00
9037 ..100.00
90G1 -200,00
9095-150,00
9102 -100,00
9119-100.00
9121 ..100,00
8137 ...100.00
9202-100,00' 9209'
1.000,00
OD1IIIOI
9219-100,00
9220-200.00
9221 -100,00
9229-160,00' 
9237 ...(00,00
9257-150,00
9294.460,00
9302-100,00
9319-100.00
9321 ..100.00
9337 -100,00
9402 ...100,00
9419 ...100.00
9421 ...100,00
9437 ...100,00
9442.150,00
9502 -100.00

9503'
1.000,00
CB.IIIIII
9519-100.00
9521 -1C9.C0
9537-100.00
9556 .150.00
9587 -500.00

10002 -100.00
10019-100,00
10021 -100,00
10037 -.100.0)1
10075-160.00
10093-150,00
10102 ...100.00
10119 ...100.00
10121 -200.00
10121 -100.00
10137-100,00
10202 ...100.00
10211 .150,00
10219..200,00.
10219 ...100,00
1022(1..200,00
10221 ...100,00
10237 ..100,00
10255-200,00
10265-500,00
10283 ...150,00
10302 ...100.00
10304-160,00
10311-150.00

.10319-100,00
10321 -.100,00
10337..100.011
10383-150,00
10102 ...100,00
10103-160.00
10419-100,00
10421 -100,00
10437-100,00
10502 ...100,00
10519-100.00
10521 -100.00
10537-100,00
10602 -100,00
10619 -.100,00
10621 -.100,00
10637 -ÍOO.OO
10702 ...100,00
10709-160,00
10719.-100,00
10721 ...100,00
10726-200,00
10737 ...ÍOO.OO
10778-150.00
10786..150,00
10802.. IWMK»
10809 ...150.00
10819-100.00-
10821 -150,00
10821 -100.00
16833 ...200,00
10837.: 100.00
10841 -150,00
10863-150,00
10902 ...100.00
10915 .200.00
10918-150,00
10919-100,00
10920 -200,00
10921 -inn.no
10934 -150,00
10937 ...inn.011
10965-150,00
109"3 -150,00

Pr-mloi CHS

11519 -100,00
11521 ...lOO.no
II.-i27-150.00
11537-1(10.00
11539 ...508.0U
11574-150,00
11602-100.0(1
mus ...150,00
11619-100,00
11621-100,00
11637-100.00
11040 ...200.00
11672-16000
11698 -150,00
11702 -100.00
11719-100.00
11721-100,00
11737 ...100,00
11761-150,00
11794-150,(10
11802-I00.no
11819-100,00
11821 -100.00
11837.-100.00
11002-100,00
11919-100,00
11921-100.00
11937 -100,011
11948-150,00

Prcmlos CHS

13137 -100.00
13202 ...100.00
13219-100.01.
13221 -100.00
13237 -.100.00
13276 -150,00
I3287.J00.0O
1320.1.-450,00
13302-100.00

.13314
1.000,00
CRUZBIHO»

13318 -150,00
13319-100,00
13321 -100,00
13337 -100.0(1
13.189-150.00
13402-.100.00
13410-150,00
13419-100.0(1
13121 ...100,00
1.1137 -100.00
13502 .100.00

Prtmloi CRI Prtralos CM

12
12002 ...100.00
12019 ...100,00
12021 ...100,00
12037 ...100,00
12041 -150,00
12043-150.00
12051 ...160.00
12066..150,00
12081 ..150,00
12102-100,00
12119 -100,00
12121 ...100,00
12137 -100.00
12202 -100,00
12219-100.00
12221 -100,00
12237 ...100,00
12212-160,00
12273-150,00
12281 -160,00
12302 ...100,00
12.107-160.00
12319 -100,00
12321 -100.00
12337 -100,00
12402 -100,00
12419 -100.00
12421 -100,00
12132-150,00
12437 -100.00
12480.800.00
12502-100,00
12507.-150,00
12519 ...100.00
12521 ..100,00
12S32-150,00
12537 ...100,00
12561 -150,00
12602 ...100.00
12619-100,00
12621 -100,00
12637 ...100,00
12654 ...150,00
12702 -100,00
12719-100.00
12721 -100,00
12737-100,00
12752-150,00

13519
30.000,00

Ci.uzr.in0»

S. PADll

12769'
Aproilm»f»o

12.500,00
^CI-DZi.IIQÍ

12770
500.000,00

11
11002 ...mn.no
11005-150,00
11019-100,00
11021 -100,00
11037.-100.00
11102-100,00
11104-150,00
11117-200.00
11119.-100,00
11121 -.100,00
11137-100,00
11145-200.00
11162-150,00
11164 160,00
11202-100,00
11214-100,00
11221 -100,00
11237-100,00
11302 ...ion.no
1131)9 ...150.00
11319-100,00
11321-inn.no
11336-150.00
11j37 -200.00
11337.-100.011
11310-200,00
11342-150,00
11354-200,00
11402-100,00
11411..150,00
11419-100,00
11421 -100,00
11437 ...100.00
11456-150.00
11468-150,00
11492 ...150,00
11502-100,00

BIO

12771
Aproxima cio
12.500,00

cnnccinoi.

13519 ...100,00
13521 -100,00,
1.1537 ...íoo.nn
13519-150,00
13582-150,00
13602 ...100.00
13619-100,00
13621 -100.(10
13637 ...100,00
13668-150,00
13702 -100,1)0
1.1719-100.00
13721 -100,00
13737 ..100,00
13773-150,00
13802 -100,00
13819-100,00
13821 -100,01)
13837-600,00
13837 -100,00
13902-100.00
13904-150,00
13919 ..,100,00
13921 -100.00
13937 ..100.00
13942 -200.00
13952 ..150,00

14
14002-100.00
14019-100,00
14021 -100,00
14037 -100,00
14082-500,00
14083-200,00
14098-160,00
14102 -100.03

.14119-100.00
14121 .-100,00
14137 -100,00
14202 -100,00
14205 -160,00
14219-100.00
14221 -100.00
14237 ..100,00
14302 -100,00
14307 ..800,00
14319-100,00
14321 -100,00
14337-100,00
14360-150,00
14389-800.00
14397 -150,00
14401 -150,00
14402 ...100.00
14407-150,00
14419-100,00
14421 -100,00
14437 _100,00
14447-160,00
14476-150,00
14488-150,00
14502-100.00
14511 ..150,00
14519-100,0»
14521-100,00
14537 -100.00
14598-160,00
14602 -100,00
14619-100.00
14821 -100.00
14637 -100.00
14702 -100.00
14719-100.00

15202-100.00
15219-100.00
15221 -100.00
15237 ...100.00
15247-160,00
15267-200,00
15271-200.00
16283-160.00
16289 ...150,00
15293-150,00
15296 -200,00
18,102 ..100,(».
16319-100,00
15321 .-.100.00
16337 ...100,00
15351 -160,00
15372-200.00
15402-100,00
18419-100.00
15121 -100,00
16437 -100,0(1
15155-150,00
15462-160,00
15176-180.00
15502-100,00
15507-200,00
15519 -.100.0(1
15521 ...100,00
15537 ...100,00
15602 -100.00
15019-100.00
15621 -100.00
15637 -100.00
156.18-150.00
15702 ...100.00
¦16712..500,00
15719-100.00
15721 ...100,08
15737. .100,00
15790-160,00
15802 -100,00
16819 ...100.00
15821 ...100.00
15828-150,00
15837-100,00
15854 ...600,00
15861..200,00
15902-100.no
15919 ...íoo.on
15921 .100.00
15937-100,00

Prêmio* CHS

10021 -100,00
19037 ...100,0(1
19048 -160,00
19102 -100,00

•19119-100,0(1
19121 -100.00
19137 ...100.03
19154-150.00
19202 ...100,00
19219 _.ioo,on
19221 -100.00
19227 -150,00
19237 -100,011
19249-150.00
19257-150,00
19302 -100,00
19319-100.00
19.121 ...100,00
19337 -100.0(1
193.14 -160,00
19359-160,00
19402 -100.00
19412 -6OO.U0
19414.. 150.00
19419..lOO.On
19421 -.100.00
19437 -.100,00
19157-150,00
19477 .200.00
19178 .,500,00
19492 -150,00
19501 ..160.00
13502-100.00
19519 -100.00
19521 ...vsa,w
19537 ...100,00
19514 -160,00
19002 ...100,00
19019-200,00
19619 -100.00

17037-100,00
17102-100.01)
17110-150,00'
17113-150,00
17119-100.UI
17121 -100.00
17125-200,00
17137 -100.00
17202 -100,00
17215-160,00
17219 -100,00
17221 -100,00
17224-160,00
17233-160,00
17237 -100,0(1
17302 -100,00
17319 -100.00
17321 -100,00
17.122-160,00
17337 ...100,00
17402 -100.00
17419 ..100.00
17421 -100,00
17437 ...100,00
17457 -160,00
17496-150,00
17602-100.00
17511... 500.00
17512-150,00
17519 -100,00
17521 -100,00
17537.-100,00
17602 -.100.00
17619 -100,60
17621 ...160,00
17621-..100.00
17637 ...100,00
17677 ...160.00
17693 -150,00
17700-160.00.
17702 -100,00 19621 -100,00

12780-150,00
12802 ...100.00
12816-160,00
12819-100,00
12821-100.00
12837 -100.001 14721 ...100.00
12839-150,001 14737-100.00
12862 ...160,00 14802 -100,00
121(73 ...150.00 14819-100,00
12902 -100.0U 14821 -100.00
12919-100,00 14837 ...100.00
12921 ...100.00 14902 -100,00
12937-100,00 14919-100,00
12949-160,00 14921-100,00
12985-150.00 14937-100.no

14948-150.00¦JO 14051-200,00

15002-2(10,00 15
13002-100.00 ™
13019-100.OO 15002-100,00
13021-100,00 15004-180,00
13036-150.00 15019-100.00
13037 -100.00 18021 -100,00
13038-180,00 16037-100,00
130.19-200.00 15102-160,00
13102-100.00 15102-100.00 I
13114-150.00 15119-100,00
13119 -100,00 16121 -100,00 |

16
16000
1.000,00
CRUZEIRO»

16002-150,00
J60O2 -.100,00
16019-100,00
16021 -100,00
16037 -100.00
16048-160,00
16072-150,00
16086-150,00
16102 -100,00
16119 ...100.00

.16121 -100,00
16137 -.100,00
16140 ...180,00
16142-180,00
16172-160,00
16178-200,00

16201
2.000,00

16202 ...100,00
16219-100.00
16221 ..100.00
16235 -160,00
16237 ...100,00
16259-160,00
16282 ...150;00
16288-160,00
16302 ...100,00
16319 -100,00
16321 ...100,00
16337 -.100,00
16353.-150,00
16402 ..100,00
16419 -100.00
16421-100.00
16424 -150,00
16437 -100.00
16481 -150.00
16502 ..100.00
16519 -180,00.
16819 -.100,00
16521 -100,00
16537 -.100.00
16559-150,00
16602. 100,00
16619 -100.00
16621 .-100.00
16635-150,00
16637 -100.0»
16679-150,00
16702 -100.00
16703-150.00
16705-150,00
16719 -100,00
16721 ...100,00
16737 ...lOO.ni)
16753-150.00
16802 ...100.0(1
16819 ...íoo.on
16821 ...100.00
16826-150,00
16837 -.100,00
16880-180,66
16902 ...mo.on
16919 -100.00
16921 ...100.00
16937 ...100,00

17719-100,00
17721 -.100.00
17737 -.100.00
17780-200,00'
17802 -100,00.
17819 ...ÍOO.OO
17821 -100,00
17837 ...ÍOO.OO
17875 ...150,00
17877-150.00
17902 -100,00
17919 -100,00
17921 -100.00

.17937-100.00.

18

17

18002.-100,00
18019 -100,00
18021 -100.00
18037-100,00
18068-160,00
18081 -150,00
18102 ...150.00
18102 -100.00
18119 ...100.00
18121 -100,00
18137-100,00
18166 -150.00
18202 -100.00
18219-100,00
18221 ...100.00
18237 -100,00
18272 .200,00

.18302-100,00
18312-160,00
18319 -.100,00
18321 -100,00
18337 ...100,00
18359-150,00
18401 -200,00
18402 -100.00
18412-150,00"18419-100,00
18421 ..100,00
18437 -•¦00,00
18458-160,00
18477 -150.00
18485-150,00
18499 -150.00
18502 -100.00
18519 -100,00
18521.100,00
18523-160,00
18537.400,00
18548-160,00
18594-150,00
18602 ...100,00
18619.400,00
18621 -100,00
18028-200,00-
18637 ...íoo.on
18639 .160.00
18641 -150,00
18842-150.00
18702 ...100,00
18706-200.(10
1S711 -..150,00
18719 -100.00
18721 -100.00
18737 ...160,00
18737 -100,00
18743-200.00
18758-150,00
18764-160,00
15773-600,00
18802 ...100.00
18819-100.011
18821 -100,00
18827-160,00
18817-100.00
18872-160,00
18902-100.00
18919 -100.1)0
18921 -.100,00
18937 -lOO.On
18938.450,00
18950-150.00
18988.450,00

19637 -100.00
19668 -160,00
16669-150,00
19702-100.00
19719 -100.00
19721 -100,00
19727-160,00
19737-100.01]
19739-160,00
19787 -160.00
19766-150,00
19776 ..200,00
19802 ...100,00
19819-100,00
19821 ..100,00
19836-160,00
19837 -100,00
10855-160.00
19866-160,00
19902.100,00
19906-150.00
199!9.„100,O0
19921 -100.00
19937-.100.00
19990.450,00
19992_.160.00

20

17002.400,00 19
17003.460,00 "*w
17019 ...100,00 19002 -100,00

Í_i_í „'.__(..- I -5Í3. —ÍÕÕ.ÕÕ 1 17021 -100.00 19019-100,00

20002-100.00
20010-150,00
20019 -100,00
20021 -.'100,00
20037 ...100.0U
20102-.100,00
20104.450.00
20107.460,00
20109 ...160,00
20119-100.00
20121 -.100,00
20137-100,00
20202-100,00
20219-100,00
20221..100,00
20237 -100.00
20270 -150,00
20302-100,00
20319 -100.00
20321 -100,00
20337 -100.00
20344 -160,00
20180-500,00
20102 -.100,00
20419 ...100,00
20421 -100,00
20137 ...100,00
20457'-150,-0
20466-150,00
20494 ...150,00
20501 -150,00
20502 -100,0(1
20519-150,00
20519 -.100,0"
20521 -100.00
20629-150,00
20537-100.00
20.196 ...600,00
20602 -100,00
20619 ...100,00
20621 -100,00
20632 ...150.00
20637 -100,00
20657-160,00
20679-200,00
20702 -100,00
20716.450,00
20719-100,00
20721 -100,00
2n729 ...200.00
20737 -100,00
20802 -100,00
20819 ...100.00
20821.400,00
20837 -100.00
20849.450,00
20902 -100.00
20912-500,00
20919-100.00
20921 ...tno.oo
20922-150,00
20937 ..100.00
20948 ...150.00
20955.450,00
20996-150.00

Prêmios CHI

21
21002 -100,00
^1005-200,00
21019 ...100,00
21021 -100,00
21037-100,00
21080.460.00
21102-100,(10
21107-500,00
21119-100.00
21121 -100,00
21137-100,01.1
21141.460,00
21150-200,00
21160-150,00
21202-100.00
21205 -200,00
21219 -.100,00
21221 -100,00
21237 ..100,00

21244
1.000,00
ci.V7.cinf»

21216-180,00
21302-IUO.00
21317-160,00
21319 -100,00
21321 ..100,00
21337 -ÍIHUM
21313 -180.00
21365 ...200,00
21382-160,00
21384 ..200,00
21398 -150,00
21402 -100,00
21419-100.00
21421 ...100,00
21437-100.00
21451 -600,00
21458-180,00
21502 -.100,01)
21518-160.00
21519-100,00
21521 -100,00
21637-100,00
21602-100,00
21619 ..100,00
21621 -100.00
21630-150,00
21637 -100,00
21689.500,00
21702-100.00
21719 -100.00
21721 -100,00
21737 ..íoo.on
21781 -200,00
21802-100.00
21819-100.00
21821 .-.100,00
21837 -100.00
21877-150,00
21892.460.00
21902-100,00
21914-600,01)
21919-100,00
21921 -100.00
21937 .400,00
21974-160,00

Premira CTt

22787.-160,00
22802-100,00

22811
2.000,00
CBUna.aoB

22819 -100.00
22821 -100,00
22828 ...160,00
22837 .. 100,00
22902 -100,00"22919-100,00
22921 .100,00
22937-100,00

23

Prêmios CM

24702.-100,00
24719 ..100.00
24721 -100,00

| 24737 ..¦.100.00
24802-100.00
24819. ..lOO.m'
24821.400.00
21834 .450,00
24837 ...100,00
21889 ...180,00
24901 .180.00
21902 ...íoo.on
24D19 -100,00
24921 ...100.00
2IOT7 ...100.00
24959 -160,00
21967 -600.00

22
22002 -100,00
22019 -100,00
22021 -100,00

23002-100.00
23019 -100,00
23021 -100.00
23037-100.00
23102 ...100,00
23119.400,00
23121 -100.00
23137 -100.00
2320? -100,00
23203-150.00
23200-150,00
23217-160,00
23219..100,00
23221 -100,00
23227.460.00
23237 -100.00
23253-150,00
23295 ...160,00
23299.-150,00
23302-100,00.
23319-100,00
23321 -100,00
23337 -100.00
2,1349-160,00
23350-500,00
23402 ..100,00
23419-100,00
23421 -100,00
23437-100.00
23449-200,00
23454 ...150,00
23502 .,400.30

• 23507-150,00
23519 ..160,00
23519-100,00
23521 -.100,00
23524-150,00
23537 „100.0(
23585-150,00
23602 -100,00
2.1616-150.00
23619-100,00
23621 -100.00'23631 

-200,00
23037 -.100.00
23692-150.00
23696 -J60.00
23702 ...100,00
23719-100,00
23721 -100.00
23727-160,00
23737 ..lOaOC
23739 -200.00
23741 .¦-150,00
23802-100,00
23809-50O.O0
23819 -100.00
23R21 -160,00
23821 -100.00
23837 -100.00
23868.-150,00

2?

22037
15.000,00
-OXUItlKOI

BRAZOPOUS

22037 -100,00
22055.450,00
22102 -.100,00
22119-100,00
22121 -100,00
22137.-100,00
22202-100.00
22208-600,00
22216.450,00
22^19-100,00
22221 -100,00
22230.480,00
22237.-iOO.00
22302 -100,00
22308-200,00
22310 -100,00
22321 -100.00
22335-150,00
22337-100,00
22381 -.150,00
22390-160.00
22102 400.00
22410-160,00
22419.. 100,00
22421 ...100,00
22437 -100,00
22493-200,00
22502 ...100,00
22514 ...200,00
22.119.100,00
22521 -100,00
22537 -.100.00
22514 -600.0(1
22546 ..150,00
22576.460,00
22600-160,00
22602.460,00
22602 ...100,00
22619-100.00
22621 -100,00
22637 -!00.00
22702-100.00
22719 ...100,00
22721 -100,00
22737 -100.00
22740-160.00
22773.300.00

33889'2.000,00

23902 .-100.00
23919-100,00
23921 -.100.00
23937 -100.00
23975-150,00

24
24002-100,00
24016-500,00
24019.-100,00
24021 -.100.00
24030 -200.00
24037-100.00
24(U7.460,00
24048 -150,00
24063.450.00
24102..100,00
21119.-100,00
21121 -100,00
24137-100,00
24189,450,00
24202 -.100,00
2421». -100,00
24221. .100,00
24237 ...100,00
24244 -100,00
24302.. 100,00
21319 ...100,00
24321 ..100,00
24337 -.100,00
21402.-100.00
21419-100,00
24421 -100,00
21437 -100.00
24495-150.00
21.102-100,00
24503 -160,00
21519 ..100,00
24521 -100,00
24637..100.00
24538-500.00
24572.450,00
24693 -150,00
21602..100.00
24619 ...100,00
24621 ...100,00
24632 -150,00
24637-100,00
24652 ...200,00
24661 -200.00

23002 ...100.u0
25019 -100.00
25021 ...100,00
25033 -160,00
25037 ...ÍOU.OU
25087 -160,00
25095 -160,00
25102-400,00
25119.-109,00
25121 .100,00
23137 -100,00
25145-160,00
25151 -150,00
25202 -100,00
25219-100,00
2.1221.400,00
25237 -150,00
25237-100,00
25302.100,00
25319.400,00
25521.-100,00.
25337 ...100.00
25363 ...200,00
25402 „ 100.00
25418 -.200.00
25419 -100.00
25421 -100.00
2Õ437..100.00
25.102-100,00
25519 „100.0(.
25521 -100,00
25537.400.00
25.141 -160.00
23002 .-00.D.

25617
2.000,00
CHOXUlElOt

25619 „_fl0,00
25619.400,00
25621 -100.00
25637-100,00
25700-600.00
23702-100,00
28719-100,00
25721 -100,00.
28737... 100.00
25784-150,00.
25802-100,00.
25819-100,00
25821 _100.00
25837.-100.00
25863.-150.00
25902-100,00
25919-100.00
25921.400.00
25931 -160.00
25936 ...160,00
25937-100,00
25910 -150.00
25977.460,09
.25996-160,00

Prêmio» CM

26721 -100,00
26737 ...100.00
26802 ...100.00

. 26319 ..100,00
26821 ...100.01)
26837 ..100.00
208.18 ..160.00
26902 „.10n.(V
26901.460,00
26919-100.00
26921.. 100,00
269.17 ...100.00
26960 ...160,00
2tf)0? .200.00

27
27002-100.00
270l2'...t50,00
27019-100.0U
27021 ...100.00
27037 -100,00
270S!) ...150,00
27091..200.00
27099.450,00
27101 ...160,00
27102-100,00
27119..100,01)
27121 ...100.00
27137-100,00
27183 ...500,00
27184 ...150.00
27202-150.00
27202-100,00
27219-100.00
27221 -100,00
27237-100.00
27243.450.00
27219.450.00
27302-100,00
27319 ...100.00
27321 ..100,00
27337-100.00.
27343-150,00
27402-100,00
27410.450,00
27119-100,00
27421 -100,00
27137-100.00
27455-160,00
27502-100,00
27519,-100.00
27521-100.00
27537-100.00
27602-100.00
27619-100,00
27621-100.00
27629-160,00
27637-100,00
27046.460.00
27660-150,00
27702.400,00
27719-100,00
27721 -100.00
27733 -150.00
27737-100.00
27744-150,00
278112-100.00-27819-100,00
27821 -100,00
27837-100.00
27902. 100.00
27904 -150,00
27[I19-100.00
27921 ...100.00

I 27937.100,00

26

28

26002-100,00
26019-100.00
26021 ..100,00
26029 ...150,00
26037 ...100.00
26066-150,00
26074 ...160,00
26102.400,00
26119-100,00
26121 -100.00
26137-100.00
26191 ...150.00
26199-160,00
26202-100,00
26213-150,00
26219.100,00
26221 -100.00
26237.400,00
20255 -200.00
26279.-150.00
26302 ...100,00
26319-100.00
26321 -100,00
26337 -100,00
26355 -160.00
26360-150,00
26396-150,00
26402 -.100,01-
26419-100,00
26421 -100.00
26437 -lOO.On
26447 -160.00
26491 -150.00
26302-180.00
26302-100.00
26519.400.00
26521 ...100,00
26530 ...150.00
26532 -150,00
26.135-160.00
26537 -100,00
26602-100,00
26604 ...160,00
26609-150,00
26619-100.00
26621 -.100.00
26637 ...100,00
20695 -200.00
26702.400.no
20719.400.00

- 
i

28002 ...100,06
28019-100,00
28021 -100,00
28037.400.00
28081 -180,00
28102-100,00
28119-100.00
28121 -100,00
28137-100.00
28141 -200,00
28174 ..150,00
28201 -160,00
28202 .400,00
28211. .150,00
28219-100,00
28221. 100.00
28231-180.00
2.237.100,00

28297
1.000,00
CBUtBtttOI

28302-100,00
28319-100,00
28321 -180.00
28321 -100,00
28337 ...100,00
28361 ...600,00
28402 ...100,00
28419.400,00
28421 ..100.0)-
28428-150,00
28437 -100.1»
28408 -.150,00
28502-100.00
28519-100.00'
28521 .400,00
28537 -100.00
28554 -.150,00
28602 -.100,00
28619-100,00
28621 -.100.00
28637 -lOO.On
28671.. 150.00
28079 ...150,00
28084 -.200,00
28702-100,00
28719„.tOO.0n
28721 ...100.00
28728.. 150,00
28729 ...150.00
28734 -160.00
28735 ...BOO.OO
28737 ...100.00
28760 ...180,00
28802-100.00

Prêmios CRS

28819-100.09
28821 -100,04
28837-100.00
28858 -150,09
28806-150,00
28902 ...100.00
28915-160,00
28919. .100,00
28921 - 100,00
28937.400.00
28976 ...160.03
28981 ...600.00)
28992-160.08

29002 ...100.0Í
29010 ...200.01
29019-100.01
29021 .100.01
29027 ...150,00
29037 -100.00
29102-100,0(1
29109 -600,03
29116-160,01»
29119-100,09
29121 -,100.09
29137-100,09
29149-150,09
29181 -160,09
29202 -150,09
29202-100.09
29219-100,00
29221 _100,08
29237-100,09
29294 -150,09
29299.200,09
29302 -100,0(P
29308 ..160,09
29318 -160,09
29319.100,00
29321 ...100,09
29330 -200,0(1
29337-100.0»
29384 -200,09
29386-150,09
29402-100,09
29419-lOO.OÜf
29421 -100,09
29437-100.09
29443 -160,09
29451 -150,09
29485-150,09
29493-160,09
29502-100,08
29519.100.09
29521 -100.09
29537-100.OÍ
29548-150,03
29593-150,03
29002 -KKMXSl
29619-100.00»
,29621 _10i).00>
29637-ÍOO.OÜ)
29642-160,00)'
29702,-100.001
29719 _400,09
2972*_.160,0»
29721-100.09
29737-100.00
29754-150.08
29773 -150.05
29802 .100,0»
29819 _.100,00>
29821 -ÍOO.OO
29837 -100,00)
29850-200,09.
29875-200,00
29902-100,00
.29919-100,00)
29921.100,09
29937 ..ÍOO.IOT
29997 ...160.00
29998 -160,09

127701
§08.01,11

SOrBlD»0 ;
bio <;

8402 í
50.000,08

eBdtviftVB*

Porto Alegt»

13519 '

30.0.00,0'Í
tíaonqieco.

í. ?H.L6

22037
15.000,0»

cn.3iir.0Ci .

BRAZOPOLiS

2321 .1
5.000,06

a Hora»*

To rios os números lerniinalos em 0 lêm CrS M,M
O Escritório á Rua S»nador Dantas n. 84, estará abei-to para pagamentos todos os dias utels, das 9 ás 11 .á e das 13,% ás 16 horas, exceto nos dias feriados
A Administração paga'rá o valor que representem os bilhetes premiados, durante os primeiros 6 meses da respectiva extração, ao seu portador, e não atenderá

reclamação alguma por perda ou subtração de bilhetes. _.*•'"'¦''¦.¦'-__." V: -',"' -",_
No caso do prêmio maior caber ao numero 1, serão consiA .udos como aproximações o imediatamente superior e o ultimo dos milhares que jogarem, sendo

sorteado o ultimo, serão aproximações o ime diatamente inferior e o primeiro, isto é, o numero 1.

, AS EXTRAÇÕES PRINCIPIAM ÁS 14 HORAS

48.* Extração Concessionário : DOMINGOS DEMABCHI — O Fiscal do Governo: Fernando Gomes Calaias. 48.a Extração

lógicas, constituem um capitulo tlstas, a industria ligeira man
á parte. Como o_ fascistas de tlnha-^e reservada. A própria
Mussolini, os nazistas souberam
procU mar- :e r e voluclonanos,
relormistas ou coiisirvadores,
conforme ás necessidades da
sua múltipla freguesia. Como
o primeiro programa dos "fasci
di combattimento" de 1919 que
o fascismo chesado ao governo

I. G. Parben (produtos qui-
micos) dispondo de mercados
seguros para suas exp:rtações.
d:.va-se x> luxo de comanditar
Jornais Se tendências aparen-
temente ' democráticas, cemo a
G-ceta de Francfcrt; e Strese-
mann, representante no parla-

proibiu reproduz-ir, tambem os mer to da industria ligeira sa
treze pontos do nacion. 1-sccia- , xonica, foi considerado no seu
Usmo (a não ser o anti-ssmitis-
mo) foram esquecidos, quando
Hindenburg e seus latifunda-
r'os lhe abriram as portas do
podei. O movimerto de mas-

atrair a freguesia eleitcral dos gas anti-capitalistas e a ditadu
partidos operários, o nacional- ra em faVor dos trust. são coi-
socialismo controlava a classe sas diversas. Os "extremistas"
media empobrecida e toda a utsis ao movimento ssrão, ao
r.cva geração dos desemprega- contrario, perniciosos á ditadu-
cios. os moços de menos de vin- ra A 30 (ie jUnh0 de 1934, Hi-
te anos, que — conforme dizK m fcler pessoalmente chefia o ex-
o-, jornais da época — "ainda

não tinham integrado o Pr°ces-
so da produção". A Casa far-
da lhes oferecia lanches gratui-
i__ í^o_ iinifnrmfls. Daradas,

tempo como pacltita e cam-
peão da aproximação franco-
germânica. O governo de Hl-
tler em muitos pontos sacrili-
cou as exportações á sua poli-
tica de "autarquia", isto é, de
rearmamento.

tos logos uniformes, paradas
armas... Diversos e contradi-

purgo, mandando exterminar
os Rcehm, Strasser e outros na-
ai:tas da primeira hora.

Ditadura a serviço dos mo-
nopolios? O termo talvez seja

tos aspectos passou a constl-
tuir um llm em si, vi-ando por
cima de todos os obstáculos um
único objetivo: a conquista. Ate
alguns magnatas da industria
peõada se assustaram. O dr.
Schacht saiu do governo. Na
postura do aprenciz de feiti-
ceiro o sr. Fritz Thys en cho-
1 :U lagrimas amargas no seu
exilio: não era bem isso o que
queria. Insensivel á desgraça,
esmagando indivíduos e povos,
a máquina gigante pôs-se em
marcha. ¦

A humanidade tem um hor-
ror quase instintivo a essa cias-
se de "robots". Após cinco anos
de marcha sang.-enta a máqui-
na totalitária se desmoronou
definitivamente. Não sem dei-
xar atrás de si sua trágica es-
tela de ruínas, de lagrimas, de
sangue.

tnílM foram os argumentos da inexato. Desde o inicio o tot*

ÊmaRoSta naristaf A infinita litarlsmo alem&o organizou-se
vwíedade de disfarces usados quase exclusivamente no tote-
í?\n fascismo para movimentar resse da industria pesada. Ao

L massas! sua? máscaras ldeo- contrario dos trustes armamen-

Foi a serviço da industria
pesada que o nazismo cemeçou
a construir a gigantesca má-
quina do seu Estado totalita-
rio, forma inédita de ditadura,
que controlou todas as ativi-
dades da nação e a própria vi-
da privada do cidadão até nos
seus menores detalhes. Com a »,. t.*M | rp. J
ajuda dos grandes técnicos do \)r VUlem 

"eOfaS
Estado Maior, a máquina con-
tlnuava crescendo. Tornou-se
tão importante que chegou a
superar os próprios interesses
que a tinham criado. Em mui-

Aparelho digestivo
_£ne Buenos 41rea 10-6/

IaL 88-€U5fi

|(^^0^^ k - 4,30 - 7 - 9,3b I

i Ummmm77^Êm%\\\\ UliíMW^lfè <™l_í__l 1
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11 ^ - ..«f \ The K,V» O! The Kingdo.n" #|
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eereio e o mais prova?
1" P&REO - 1.500 MKrK QS - A'S xi.50 HO*:iS - Or$ 15.000,00

ei ganli
iin.iiiftriah t po^ob

i_t PKST.1'10
P. V»i Cot.

S—.J CONCURSO ,
E Coutinho

(8 BERLINDA .
.1. Mala

B I
(
(4 TÜIN .. ..

W. Lima

(5 TOPARIACA
8. C»Tt!5r»

a\
(6 INTTACORA' ..
( 8, Batista

Cot.

Cot.

Oot.

Cot.

Cot.

50
16

66
22

54
50

56
50

34
10

54

Atuaçõei antorloios

8-45 2» (17) P. Vai l.J AT,. 7B"4|5 -ünicungo, Concurso P-P
2-45 6" (7) G. Conta 1.4 AL. 92" Ainmbari, Fua 1-0
J-45 4° (6) J. Maia l.a AP. 78" Florlan, Oajubl C-V

8-45 8» (17) E. Coutinho 1.2 AL. 78"4|5 urucungo, Penedo P-P
8-45 ti" (15) h. MeaiaTOS 1.8 AL. 10flH Diplomata, Urucungo %-P
6-45 6° (8) L. Rigôm 1.4 AP. 92"4|5 Dianteira, Soarpia 2%

8-45 9" (17) .T. Maia 1.2 AL. 78" 4|5 Urucungo, Ponedo P-P
5-45 12» (13) D. Ferreira 1.5 GM. 97"2|5 D. Pedro II, J'Attendrai 8-P
1-45 6» (12) P. SimOei 1.2 AU. 79"2|5 Matraca, Fragata %-V4

7-45 a» (8) W. Lima 1.5 AP. 100" 1|5 Fiteiro, Urucungo 5-4
4-45 7» (10) W. Lima 1.5 GL. 94"1|5 Bluza, Fulla 1-8
a-45 U. (7) W. Lima 1.4 AL. 92" Alambari, Fua 10

6-45 11° (18) S. Gamara 1.5 AP. 99"1|5 Piazote, Concurso 8-Mi
6-45 11" (18) A. 0. Riba» 1.2 AM. 78"1|5 Ivahy, Boia Branca %-P
2-46 7» (8) I. Souza 1 » AL.76"4|5 Fanlnha, Parabéns 2-»

8-45 6" (15) 8. Batista 1.6 AL. 106" Diplomata, Urucungo %-P
7-45 8° (11) L. Leighton 1.4 Ah. 92"3|5 Infante. Urucungo 2-8
7- <:. i" (») R, rtntiftn 1.5 AT». 100" 1|5 Flt-eiro r7rvir-u"iro 54

2 PAREÔ - 1.000 METROS — A'S 13.20 HOFAS — Cr$ 20.000,00

Animais, montarlas • peso*

(1 JANDIRA T ... ..
( L. Rigoni
(
(2 ITAPANH' .. ... .
( S. Silva'

(3 BEM LEMBRADA
( 0. Pereira

»
(4 CHINHA
( J, Martins

(5 0AVENA ......
( J. Mesquita
(

(6 GRALHA .. ..
( L. Leighto»

(7 GRAZtELA .. ...
( R. Freitas

4 I
(" GITAIU .. .. ,
( P. Simões 

Cot. eo

. .. 5»
Cot. 80

.. .. 55
Cot. as

. .. 55
Cot. «O

. .. 5o
Cot. 85

. 6»
Co». 40

. .. 55
Cot. 18

. .. 56
Cot. 18

Atuaç&es anteriores

8-45 4» (7) B. SIIts 1.4 AL. 90"1|5 Oldrr Graniela H-4
4-45 4» (7) K. Castilho 1.0 GML 02"1|5 Uraula II, Juliana 2-8
4-4C. 4» (5) J. Mesquita 1.0 GL. 61"8|5 Visap-era, Ursula II K-S

IITllIiXTl

7-45 8» (8) B. Batista l.J AP. 79"4|8 Mara-ubala, Qra.iels 1-1
r-45 U. (4) L. Rigoni 800 AU. 60"2|S Anuska, Viaagem 5-4

HSTBKAMT

7f4ü ti" (7) li. Freitas 1.4 AH. 92" Enóus, Tibagy II 5-1
6-45 2» (7) R. Freitas 1.5 AE. 98"3|5 Araçagy, Guadalajara 2-8
645 3' (7) R. Freitas 1.4 AL. 91"2|5 Oolombina, Guadalajara tt-1i

6-45 »• (8) 3. HssquiU 1.0 GL. 61"1|8 Ohllçha, Guadalajara 1-1

»-4u ü" 17; lt. Freitae 1.4 AL. 90"1|5 Oidra, Gironda %-4
7-45 2" (3) P. Simões 1.2 AP. 79"4|5 Murambaia, Bem Lembrada 1-1
7-45 5« (5) J. Maia 1.2 GU. 75"4|5 Islotl Oidra 2-3

7-46 ò" ^ti) li. i< reilas l.tí AL. 106"3[6 Galhardia, Gironda V4-2
7-ir. ;í° (5) P, Simões 1.2 OU. 75l,4|5 Islotl, Oidra 2-3

3o PA&&0 — 1.000 lVIETit OS - A'S l'ó,'oú rLüxxxxá or* 20.000,00

Animais, montarlas • peso*

(1 GADtR 85
A. Araújo Cot. 16

i I
(2 ARRANOHADOB .. .. 85

W. Lima Oot. 80

(8 INFIEL .. 65
B. Silva Oot. 86

(4 HONET MOOK 86
L. Rigoni Oot. 85

(
(5 MONTE SIXO 55

>:. OastllU Oot. 80

(6 VIOH VERSA
( A. Barbosa

{7 GUIN* .. ...
,' A. Rosa

-
(8 MASSAORB ..
( A. Gutierrei

C ' =

,. .. 85
Oot. M

,. ,. 65
Oot. ST

86
Oot. 80

Atuações anteriores

8-45 3« (7) A. Araújo 1.2 GL. 74" Informador, Canadá II »-**
8-45 2" (10) A. Araújo 1.4 AL. 90"2|5 TauS, Cruzeiro 2-5
7-45 2° (6) A. Araújo 1.6 GL. 98" Galhardo Monte SiSo 8-2

8-45 6" (7) A. Barbosa 1.2 GL. 74" Informador, Uadir 8-íi
8-46 8° (10) L. Linhares 1.4 AL. 90"2|5 Tsuá, Gadir 2-5
6-45 6°'(7) N. Linhares 1.5 AE. 98"8|6 Araçagy, Oayena 2-8

8-45 7» (10) A. O. Ribas 14. AL. 90"2|5 Taua, Gadir 2-5
7-45 i« (5) O. Ullôa 1.2 AP. 79"1|6 Bastardo, Gadir 8-5
7-4=i I; (4) A. Araújo 1.2 GU. 74"1|5 Acarape, Bastardo P-4

B0TBIAMTJI

7-4i» 7" (8i K. Silva 1.6 AL. 105"8|6 Galhardia, Gironda H-»
7-4ó 8» (ti) Jfi Silva 1.5 GL. 88" Gaihardo, liadu- ,'lí
11-45 ü. (9) O. Coutinho 1.2 AM. 77" Jflstrilo, Gigo 4-5

4-45 2» (4) A. Barbosa 800 AU. 51" Arigo, Resplendor 8-1
8-45 8« (6) 3. Portilho 800 AE. 60"4|6 Bacharel, Gr»o Mogol 8-Y

8-48 4« (T) A. Rosa 1.8 OL. 74" Informado», Gadir 8-W

5-45 V. (5) fl. Ounha 1.1 AP. 77"4|8 EIsgantt, Tlbarr H 5-1

4° PAi-EO — 1.200 1YLÍ.XI.OS — A'S 14,20 hOl^-ib — w* 12.0ÚU,00.

Animais, montarlas • pesos

(1 OTRIA .. „ ?.
( S. Oastllla

(1 TA MOTO .. „
3. Dias

(
(8 ESCORA .. ..

R. Freitas T*
» I

(
(4 RELINOHO .. .

T. Vlsir»

,. .. 88
Oot. 18

 66
Oot. 100

 80
Oot. 40

.;¦¦¦;. 84
Oot. 80

(
(5 DIVIKO ..
( 3. Arauje
(
(

S |6 CORUJA .. _
( D. Oonceicie
(

<T 8TAR BRIGHT .,
( O. ificnd*

(í OAMILLO
( A. Barbosa

.. .. 80
Oot. 86

.. .. 80
Oot. 70

 84
Oot. 80

. .. 68
Oot. 86

4 j» ANOITO ..
( h. Leightoa

.. .. 80
Oot. 60

(10 PONTA OROBBA
( N. Mota <

.... 84
Oot. TO

Atuações anteriores

?."í= ?L(v?2,B; Castillo 1.6 AL, 104" Mossoroina Dardanellos %-P
í A 

Xií 
/(í?)»a- O""11» 1-4 GL. 80" Royal Master, Murujo 0-88-45 2» (7) í. Castillo 1.5 GL. 91" Tupan. Sues V-l

?"ÍS 
U.-. 

W?i ^"."a110 1S GL. 114"8|5 Darlie, Robusto 8-P
i"la in. iMl j- ?rg0U' 1<8 AP- 121"2!5 ^oredo, Fanfa PV6-46 10» (11) L. Meszaros 1.4 AE. 92" Darlis, Gross %-V

7"Ík l. till l- l™{" l- 1-8 AL- 101" Moasbroln»; Cyri. %-P
7-45 4 <10) H- Soares 1.1 AH. 78"4|5 Anápolo, Botucatú 8^4

IÍk a. /T1?,nW-» hv?* la L' 7T 1<S 0rach-. E«"«- »•%
iML *. W*vÜ ;í01r*, 1Ía 19" il& a'nng0' Nttd" MaU m312-444 »• (10) O. Macedo 1.2 AL. 77"3|6 Marujo, Dórica 2-B

k"Í2 V. í í- ?,'",al0* 1,í GL- 78"2I6 Desacato, Air Foro. 0-H
±À V. í1?)na•„Fl'elta• 1-6 Qh- 84"815 0oIon. Ariego 2-14-48 5« (8) O. Pereira 1.8 GP. 100"8|5, Faaanelo, Dolgurulci 1-1

t"A5 olí,/,<n2)TI,-n00i°CíÍC*0 1,a AL- 77"116 0r»ch4' Elco"ra 8-14
Ia\ i. (A? í- ü°utlnh0 x-a AH. 78"4|5 Anipolu, Botucatú 8-48-46 1» (4) O. Macedo 1.2 AL. 78" Branubio, Escora V-V

2-46 4" (8) O. Maoodo 1.6 AL. 106" Oayru', Xingador 8-41-46 1- (12) O. Macedo 1.6 AU. 106"4|õ Xingador Cuyru' 2-21-46 1- (7) O. Macedo 1.6 AL. 105"4|5 Quatiahy, Urânio 2-6

8-45 12» (16) A. Barbosa 1.6 AL. 104" Mossoroina, Oyria %-P7-46 11- (12) A. Barbosa 1.3 AL. 77"1|5 Crachá, JSscora 3-%7-45 7» (7) O. Reichel 1.4 AP. 90"8|5 ArToredo, Fanfa 8-V

5-46 1« (8) J. Araújo 1.0 GM. 62"1|8 Air Foro. Branubio P-%
4-46 4» (8) J. Araújo 1.4 GM. 88"2|5 Drina, Talumiua P-;,,
4-45 7» (8) T. Balula 1.5 AL. 98" Deoreto, Branubio P-6

H-4D 13" (18) N. Linhares 1.6 AL. 104" MosBoroina, Cyri» %-P
7-45 6» (12) S. Barbosa 1.2 AL. 77"1|5 Crachá, Eficora ?-%
8-45 6" (7) -«. Bilra 1.6 AL. 105"4|8 Robusto, Aragel P-V

5* PAREÔ -£ 1.500 METKc0S^'A'S 14,50 HORAS — 0r$ 15.0^0,00

6» PARE0 — 2.000 METR OS — A'S 15,25 HORAS — Cr$ 18.000,00'c»'l

dor do Graade Prêmio "Dr. FróíiíinJ

Animais, montarlas • pesos Atuações anteriores

7-46 5» (8) D. Ferreira 1.4 AP. 90"2|5 Diagonal, Fla-Flu 1-4
1—1 HTPÍRBOLB 58 5-45 1- (7) D. Ferreira 1.8 GL. 98"4|5 Orphio, Flexa 1-4

» J. Mesquita Oot. 88 j 4-46 !• (7) D. Ferreirn 1.4 GL. 88"3|6 Frisson, Orphão 1-F

8-46 1' (7) L. Leighton 1.6 GL. 96"4|5 Grey, Rusticana %-l
1—1 riNISTERRA »* «-46 2» (3) B. Castillo 1.9 AL. 128"3|5 Sueno de Oro, Muiuya V-P

t I. Oastlll» Oot. 18 7-45 a« (4) í. Castillo 1.8 GU. 1121, Suouo de Oro, Floreira 2-8

'
<8 EIjETDA ........ 84 IITlllHII
( B. Sll-ra Oot. 88

8 
7-46 6« (8) J. Mala 1.4 AP. 90" 3|5 Diagonal, Fla-Flu 1-4.

(4 SANGUKNOLTH 50 8-46 9« (9) J. Mala 1.6 AL. 103" Estafeta, Floreira 2-V
( 3. Maia Oot. 60 5.,ls 5. (3) A. Silva 2.4 GP. 157" Fontaine, Floreira 2-P

8-45 8« (8) O. Reichel 1.4 GL. 84"4|5 Tupy, Foguete 2-2
(5 ESTRELERO 81 g-45 2" (9) J. Maia 1.2 AL. 76" Heleno, Fi! d'Or 3-1
( B. Freitas Oot. 85 7.4,5 i» (g) p. Simões 1.6 GL. 99"4|5 Dictlnh», Moema Ü0-.P

4 | 
(
(« FLAGELO .. .. *» g-4í 8» (8) 0. Brito 1.4 OL. 84"4|6 Tupy, Joguete 1-1
( N4o corr.

Animais, montarlas t peso»

1—1 GARDEL .. ^ .. .. 54
3. Mala Oot. 85

2—1 LIRÍH 48
A. Brito Oot. 60

f

3—8 TIROLÍS 85
A. Gutierrea . Oot. IT

(
(
(4 CHIPS ,. ., 87

¦ A. Araújo Oot. 86' 
(
(5 KARÜA' ..„„.... «

W. Um* Oot. 100

Atuaç&os * .vOriorei

7-46 7» (8) P. Blmfles 1.5 OU. íl"2|5 Piccadilíy, Tigurmiio V-%
8-4B ü. (6) P. Simões 1.4 AP. 89"4|5 Fandango. Marno-Í %-V
a-45 6« (6) J. Artigas 1.8 GL. 109"4|5 Rornney, Argentina 1-1

8-45 T (11) J. Martins 2.0 OL. 122"8|5 Darbolito, Dark Princ» H-*
7-45 1* (8) J. Mesquita 1.4 GL. 85"2|5 Briton, Mirahirao *i -2 .
7-45 !• (11) 3. Mosquita 1.2 AP. T7"2j5 BeafEam, Armonioso C- %

UTÍUK

8-45 5» (T) A. Araújo 1.4 OL. 84"8|5 Maio Maaior* 2-%
6-45 »• (6) Araújo 1.8 GL. iufl"4|5 Rornney. Argentina 1-2
5-45 9" (10) A. Araújo 2.0 GL. 128"8l5 S-scret-o. Romnny i-1

g-45 C. (11) 3. Araújo 2.00 GL. 1JC3|5 Darbolito,
5-46 !• (12) J. Araújo 1.8 OK. 110"2l6 M»mbrinn
8-45 1* (8) li. Bígoai T.8 Al. 1TTU Hnrea

Urak Princ. V» 1
. Socrate. lí-%

Oomari» 1-8

O Qraiida Prumio "Vr. Fiuuüü ,
que será disputado u»ta tarde, no
Hipodromo Brauiloiro, i unia das
iniii.i tradicionais provas clássicas do
turí broBileiro.

Desd. os velhos temipos do antigo
JL>tíib}' Cub que yaòü cuirtua rt)una
os ihelhoros animais tím untrainu-
mout no momento- e a sua diapula «
«1'mpro cercada de intensa curiosi-
dade.

Para nüo fugir á sua tradiçAo, este
ano a grande carreira) que lembra
a 1'ÍKuru iueaqúcciYSl de Paulo de
Frontin, o emérito engenheiro pa-
Iridò, raúuirá ütii^ numiui» o r«ni
classe.

uuiure «les o justo qu» menoio-
nemos o oavalo Secreto,

O -filho de Codus acaba d» per-
der o Uranda Prumio "Brasil" para
o "crack" Filún, num final que nao
convenceu aos bcus fans.

Livre agora daquele filho d. Full
Sail, nada mais justo qu. o triunfo
agora lhe sorrie.

X U. >!í
Os nossos oomaulurios sobro as

nove provas que serão uoj* dispu-
tadas sao os seguintes:

7" PARE0 — 1.200 jyUüTü OS — A*S 16,00 HORAS C.r$ 12.000,00 "Bettmg"
—r

Animais, montarlas o pesos

l\

(1 GLAOTAL .. ..
P. Simões Oot.

66
80

(2 AROHOTU ,.
( L, Rigoni

I f8 TANAJURA
J, Mosqulta

(4 QUERENCIA
( J. Martins

. .. 56
Oot. 80

, . . 54
Oot. 85

. .. 60
Oot. 60

n<5 TAROBA'
I. Sousa

... 5»
Oot. 50

(

| 1.' CARREIRA |

Bels animais naoionais d. quatro
anos, ainda setn vitoria no puív, in*
tervir&o na primeira prova da reu-
ni&o desta tardo.

A força absoluta dessa oarroha i
svidentumunte o cavalo Penedo, O
filho de Rolando, ha um« semana,
obrigou Urucungo a dar tudo para
derrotá-lo por um pescoço.

Seu adversário mais sério 4 o
Concurso, que na oportunidade aol-
ma chegou em taroairo a poscogo d*
Peuodo.

Os demais pouoo devem pretender.

(6 THKLITA .. ..
J. Araújo

. (7 KMPLÜMADA ..
J L. Loightoa

. .. 5«
Oot. 80

Atuações anteriores

H-4Õ 1» (7) D. Forfreira 1.4 OL. 85"4|5 F.Bcudo. Taroba %-8
7-46 U. (6) O. Ullõa -.0 GU. fi0"4|5 Toulon, Tan;jura 0-5
8-45 D. (5) A. 0. Ribas 1.5 AE. 0ü"2\b Casablanca, Cheque PO

8-45 9» (11) L. Rigoni 1.5 GL. 81"?.|8 Corruxa, Escudo 8-1

. .. 80
Oot. 80

(
(" KST-BLLA
f L, Coelho

... 60
Oot. 20

7-45 1- (5) D. Ferreira 1.3 AP. 77"3|5 Slbelita , Riolil 8-2
7-45 2» (8) J. Mesquita 1.0 GD. 60"L|6 Toulon, Enanio C-5
4-45 D. (6) p; Ferreira 1.4 GP. 91" Aymoré, Oormsa P-2 -

,r>-4õ. ri" (12) J. Canales 1.6 GL. 97"3|5 Grey Lady, Finisterra Fl
12-44 4» (8) O. üilôa 1.8 GL. 112" Sanguonollh, Farrista 3-8
12-4-1 1« (10) O. Ullõa 1.2 GP. 75"4|5 Emplumada, Glacial 2-1

8-45 8» (7) I. Souia 1.4 GL. 85"4|5 Glacial, Escudo %-8
8-46 3» (11) 1. Souia 1.6 GL. 01"3|6 Corruia Escudo 3-1
7-46 1» (9) I. Souza 1.0 GL. 60"416 Eclusa, Damaru' 1-P

8-45 8« (11) J. Araújo 1.5 GL. 91"3|5 Corruia, Escudo 8-1
7-45 4« (5) L. Rigoni 1.2 AP. 77"3|5 Tanajura. Sibelita 3-2
6-45 8« (9) A. „Rosa 1.6 Ai. 103" Estafeta, Floreira 2-V

1-46 1- (9) O. Ullôa 1.8 AL. 77" Arlcangel.Dinuait C-8
22-44 2» (10) H. Soares 1.2 GP. 75"4|5 Querencia, Glacial 2-1

6-44 1* (7) O. Rosa 1.4 GL. 88"l|5 Punarí Mexicana 2-2

8-45 8» (11) Leighton 1.5 GL. 91"?.[5 Corruxa, Escudo 8-18-44 8» (0) D. Ferreira 1.8 GL. 96"2|5 Argentlni., Uuc.hka C-88-44 1" (15) P. Simões 1.6 GL. 97"2|5 Tanaiu-, Funio PR

8° PAREÔ — 2.800 METROS — A'S 16,35 HORAS — Cr$ 120.000,0o ¦•Hetnug-

Animala, montarlas o pesos

1—1 B". :ETO
| Nilo corr.
I

1 (2 ROMNET .. ..

| Ü.» CARREIRA \t \ 
*-' Me'qu,U

Oito potrancas nacionais de trís
anos, ainda perdedoras tomai-to
parte na :¦• anda carreira.

Nessa prova agrada-nos sobro-
modo Uni.,mia. A filha de Triuidad
em seus dois últimos compromissos
secundou, numa, a Marambaia o, na
outra, Oidra.

Em previsão normal, a penslonls-
ta de Mario Almeida dove esta tar-
de consignar o seu primeiro sa-
cesso na Gávea.

0 seu maior entravo resido na
presença n» carreira de Bem Lein-
brada, quo, alias, a "bem lombra-
da" para a dupla.

Como tertius, Jandira.

| 3.» CARREIRA

O potro Gadir está poBitlvamsnte
encalmlado. Já obteve trôs segun-
dos lugares o tem perdido oorridas
incríveis.

Agora, porém, nos pareço que o seu
dia chüguii, a niünue que o aeu
azar peiBieta e o filho de Morri-
nhos venha a secundar um dos seus
adversários de hoje.

Boas têrn sido lambom as atuagões
ds Vice-Veraa, que está em franco
periodo de melhoras, • no cuso de
um fracasso, novo de Gadir, pudera
oollicr os louros do triunfo.

Guinéo 4 uma boa IndicacAo para
os azaristas.

| 4." CARREIRA |

Km 1.200 inotros » na pista de
grama a égua Oyria esta absoiilta.

A fiiha de El Matou só tem um
fator negativo, que » „ peso-alto.
Mas, isso n5o • um obstáculo in
transponival e o> dois primeiros fo-
tores anulam o ultimo.

Nessas condições, indicamos -aos
nosso, leitoros a descendente ds
Tracery como a mais provu-.el iftt
nhadora,

Escora é a molhor Indicação pari,
a dupla . Camillo 4 um placo ria-
vali

5» CARREIRA

A égua Finisterra acab» da obtor
uma sugestiva vitoria.

Intervindo agora na quinta prova
do hoje, a filha de Tia King tem
toda/, as probabilidades du alcançar
novo ásito.

Ha, porém, na carreira um cava
lo, o llvporbolo, étimo corredor k
que anda em invejáveis condições,
quo pode causar aério embaraço 4
companheira de Oyria. •

A dupla il certa » Estr.lsro 4 a
terceira força.

(8 DARK PRTNOB ..
D. Ferreira

(
(4 CÂNTARO .. ..

P. Vas
- I

(
(5 GO''NO 

A, Araújo

(
(6 OUMELÉN .. ..

R. Freitas

Oot.

Oot.

Oot.

58

58
50

58
50

57
22

Oot.

Oot.

58
120

58
85

(7 FUMO .. .
( J. Portilho

. .. 55
Cot. J50

Atuações anteriores

8-45 2» (20) O. Ullõa 8.0. GL. 188"4|5 Filón, Monterreal P-35-45 1" (10) O. Ullõa 2.0 GL. 123"3|5 Romney Irar* 1-15-45 1» (10) O. Ullôa 1.0 GL. 60";:|5 Salmon, rgeutiua 1-8
8-45 5° (20) J. Mesquita 3.0 GL. 188"4|S Fllón, Sovreto P-2
i A i*. (?2»Ri ^U" 2 ¦* GU- 15°"215 Cmneién, Argentina 1-86-45 1' (6) R. Freitas 1.8 GL. 109"4I5 Argentina, Chips 1-1
8-45 1- (6) D. Ferreira 1.8 GL. 1(19"415 Raron Anrontina 1Í-4.
?"15 

2l'.(1^ EW °ym°» 2-° °IJ- 122"3S O.rboTlto MaranchoV-87-45 1» (7) E. Castillo 1.8 GL. 97" Hilda Maio 2-8
8-45 8°
7-45 1°
6-45 !•

8-45 11'
7-45 1»
4-45 2»

8-45 4«
7-45 1»
8-45 U.

^IV o- T?un'K» 80 Oh. 186"4|5 Fllán, Secreto P-2
? ?• YV 2-4 GP- l54"3l5 Pu|K<"-. Hidalgo 8-3

(4) J. Artigas 2.4 GL. 148" Hidaldo, Irará %-3
' 
ÁlV ,X- /""i0 s-° OL. 186"4I5 Fllõn, 8ecr9to P-l(10) A. Araújo 1.8 GL. 110" Broadway, Mate 2-8

(5) A. Araújo 1.8 GM. 112"4|5 Remcmber, Baccarat 0 H
(20) G. Costa 8.0 GL, 186"4|5 Fllõn. Secrsto P-l

(4) G. Costa 2.4 GU. 150"2|5 Romney, Argentina 1-8
(4) L. Benitei 2.4 GL. 148" Cântaro, Hidnlgo %-l

8-45-17° (20) J. Portilho 8.0 GL. 188"4|5 Fllõn, Secreto P-l7-45 1?.» (13) J. Portilho 2.4 GL. 149" Piccadilíy, Eldorado 2-H8-45 8° (4) J. Portilho 2.4 AE. 156" ArJr Roval Marsnr-ho 2-8

9o PAREÔ — 1.400 METR OS — A's 17,10 HORAS — Cr$ 12.000,00' "Betting

6.* CARREIRA !

Ha uma semana, Indicamos, «oa-
vi::to„. aos nossos leitortíB o oavalo
Ohips o o filho de Picapleitos de-
íepcionou-nos, nSo correspondendo
4 nos^a expectativa.

Hojf, insistimos outra t«j no ir-
máo paterno de Piccadilíy, umboia
i.Hiriim maravilhas do eatreacte Tiro-
le» . os renpftneaveis por Gard»l lo-
VHm espprfinçHH nau suas patftfl.

Em uma ultima n-mlise, adotamos
a formula: Obips, Gardel, Tiroles.

| 7" CARREIRA 1

Animais, montarlas o pesos

(
(1 MTO  88
( P. Tas Oot. 22
l
(
|" SARDOAL  68

( R. Freitas Oot. 12
(
(
(2 REZONGO  88

( O. Coutinho Oot. 100

(
(8 FATAL  50
( A. Rosa Oot. 60
(
{
|4 LATENTH ..... .. .. ' 54
( L. Rigoni Oot. 40
(
(
(5 TIMBO'  50
( A. Brito Oot. 100

(
(6 ESTRONDO .,  87

i W. Castillo Oot. 27
(
(

8 |T SPIN  48
( R. Freitas F» Oot. 80
(
(
(8 PARTOUT ' 46
( 8. Batista Oot. 130

(
rn GRTiiO  si
( B". Soar»» Oot. 40
(
(
(10 WHTTB HORSÍ  48
( O. Macedo Oot. 120

« I
(
(1-1 HEOHTZO  56
( J. Araújo Oot. 70
(
{

(12 0C 'ARIN  .. 50
( O. ConceiçBe Oot. 100

Atuações «.nterioreg

«STRIAMTB

12-44 !• (8) P. Simões 1.4 GL. 85" Hurca, Fátima 1-8
12-44- 1» (8) O. Ullôa 1.8 AP. 108"4|5 Gran Goiero, Penca 2-8
12-44 7" (9) JoSo Santos 1.6 AL. 103" Talipor, Florlpon V-3

8-45 6» (8) O. Coutinho 1.6 AL. 101"4|5 Bradway, Fayal H-l
8-45 13° (17) P. Simões 1.5 AL. 95"3|5 Metódico, Pirapó %-8
7-45 U. (8) W. Lima 2.0 GL. 123"8|5 Talipor, Nutria ' 8-4

8-45 2° (8) A. Rosa 1.6 AL. 101"4|5 Broadway, Grilo V4-1
8-45 5° (17) O. Fernandes 1.5 AL. 95"3|5 Metódico, Pirapó tt-1
7-45 !• (4) A. Rosa 1.6 AH. 97" Rataplan, Raton H-4

8-45 1» (8) L. Benltes 1.2 AL. 76" Lydia, BeafEam 2-2
5-45 6° (7) A. Brito 1.4 AP. 89"1|5 Lord, Metódico K-8
5-45 7° (9) N. Linhares 1.5 AL. 97" Maraji, Charo 0-0

8-46 U. (8) O. Ounha l.fl AL. 101"4|5 Broadway, Fayol H-l
7-45 U. (8) A. Rosa 1.4 GL. 86"2|5 Lirón, Briton \ 2
10-44 8» (10) R. Freitas 1.6 GL. 93"2|8 Oaimao, Presuntuoso 2-8

8-43 8- (13) L. Leighton 1.4 GL. 8f." 4|5 Dominó, Maio 1-4
7-45 12* (13) L. Leighton 2.4 GL. 149" Piccadilíy, Eldorado 2-H
0-45 6° (9) E. Castillo 2.2 AE. 148"2|6 Taquemao, Maio %-P .

8-45 8° (17) J. Mesquita 1.5 AL. 95"3|5 Motódioo, Pirapó V4-8
7-45 1» (8) A. Gutierrez 1.4 AP. 92"4|5 Marapa, Con Juego 8-V»
6-45 11» (1?,) R. Freitas F° 1.5 AP. 97"1|6 Miralumo, Mm». Onrie % 9

7-45 6* (10) R. Freitas F« 1.8 GL.- 110" Goiano, Broadway 2-8
7-45 5° (8) J. Maia 1.4 GL. 8S"2]5 Lirón, Briton %-í
7-46 8« (8) J. Maia 1.2 AP. 76"4|5 Prima Dona, Hechiso 2-P

8-45 8° (8) J. Martins 1.6 AL. 101"4|6 Broadway, Fayal %-t
8-46 1° (6) O. Ullõa 1.4 AL. 89"1|5 Toulon, C- liqu. 1-4
6-45 S° (10) A. O. Ribas 1.5 AM. 95"1|5 Taquomio, Remembsr P-«

8-45 12° (17) O. Reichel 1.5 AL., 95"llfi Metódico, Pirapó %-l
7-45 7- (10) O. Reichel 1.8 GL. Goiano, Broadway2-8
5-46 11» (12) O. Reichel 1.8 GE. fe Saru*, Mambrino \-%

8-45 11° (17) J. Araújo 1.5 AL. 9;. Metódico, Pirapó H-l
7-45 2° (8) J. Araujr, 1 2 AP 78"4|5 Prima Dona, Miralumo 2-P
0-45 9° (100 D. OunceiçSo 1.4 GL. 84" Artk Royal, Gladiador P-5

0-45 10° (18) A. Araújo l.« AL. 101"8|5 Toqucmüo, Metódico 3-4
5-45 4° (0) A. Araújo 1.5 GL. 92"1|5 Talipor, Das» %-P
5-45 1» (8) A. Araújo 1.5 GE. 101" Miralumo, Hurea 5-P

Out , nossa indicaç&o, ha ama
aemuna que falhuu cuíuplettunentt»
foi t do cavalo Tarobá.

Diniinuida agora a distancia «ra
duzentos metros, aumentaram ai
sunn possibilidade» de êxito.

Insistimos novamente na indica-
çRo para a ponta do filho de Ta-
pa.iós.

No cato de novo fracasso do no»-
so favorito, a égua Emplumada ali
Atará para substitui-lo.

Glacisl 4 am placé viavsl.

| 8» CARREIRA |

No G-ando Prêmio "Dr. Frontin"
aerodilnrnoB piamente ua ninrila r.
abllitnçío do esvaio Secreto.

O l ho dí Oocleu "nflo tem jeito
(Is perder, •'» nSc «er pot um f.rr.f'
foriuife.

fumelín, com a diminuicKu da
distancia ?m duzentos rastros, tí
ini-llio.-ail?. a sua chanca.

Outro que vai correr molhor < o
Oantaro. O filho de Caboclo estra-
nhóo o r.-";irn? d,, briflüo e agora
novamente a freio, tem maia posei-
bilida<Us ds fsr.ír mellior figui-».

VARIAS

| «• CARREIRA

Na ultima p-o»,, vai estrear «rr-
cavalo. Mio. que vem sf-ndo 11 ad-
n-lor- rttrv \n com nfirniunin. Pnrr
'» ajuizar rfas eaptíTancAB fios af>ii
reponsavels, ba^ts que se diga nn
e filho de Tropero acha-se alistad-
nn.' E-aiuleo provas do nosso calei<
diii in f'ln*i"í'*i.

,*4":nals saa r.umpanha «a sei
Píí»- fi*> nriiTPTH foi >mft

Indicamo-lo aoi nosso» leitorm
para a dupla gostamos do naeíonn

Heelur.e 4 • torneiro plaeí,

A Comissão de Corridas do
Jockey Club Brasileiro, até o
termino da sabatina de hon-
tem, havia recebido or seguin-
tes forfails: Flagelo e Secreto.
OS K13SÍJLTADOS DOS CON-

CURSOS
Os concursos ontem romnvl-

dos ceio Jockey Club Brasilui-
ro íivernrn os seguinte» resul-
tados:

BOLOS! MPLES
30 gnnbadores, com S ponto»

— Kateio': CrS l"--364',ÓO.
BOLO DUPLO

i ganhador, com 11 pontos —
Baleio: Cr$ 32.«60.00.

BETTING JOCKEY CLUB
* ganhadores — Rateio: para

n combinação 326t 1.980,00;
j.iu-a 3'-,7: 5.943,00.

BETTING ITAMARATI l
65 ganhadores — Rateio: para

n combinação 3'2(i: Cr$ 1.080,00:
para 327: Cr$ 1.39GiOO,

BfciTTING DUPLO
Nfto houve ganhadores, fíean-

do pnia sábado Cr* 184 (U4,0f.

0 critério da lei vigente"--~
Importar bem — todos estão de acordo,

mesmo porque é verdadeiro turismo — será
trazer para o país animais que possam ser
aproveitados na reprodução, aumentando e
melhorando a produç&o nacional do puro-sangue de corridas. Cavalinhos que, depois
uma campanha apagada, nas últimas tur-
mas, sejam utilizados na criação do melo-
sangue, em Mato Grosso ou Goioz, não pre-cisamos mandar buscar no estrangeiro a
produção nacional está em condições de
atender a essa necessidade.

Animais dosntes ou imperfeitos, porta-dores de defeitos transmissíveis à sua descendência, devem
ser proscritos/irrpmissivelmente. O exame veterinário exi-
gido para que se autorize a entrada de um puro-sangue no
país, deve oferecer uma garantia, a esse respeito, tanto" co-
mo a respefto da indispensável verificação da Inexistência
de doença contagiosa.

Mas, o animal pôde ser um exemplar perfeito e sáo, e,
ao mesmo tempo um corredor medíocre. Nesse caso, seú
aproveitamento na reprodução não interessa, porque a pri-meira condição do bom reprodutor é possuir, éle próprio, as
qualidades que se pretende sejam transmitidas. Sem entrar
na consideração de problemas de genética, que seria desça-
bido examinar aqui, basta atender a que a justificativa da
necessidade das importações está justamente na imporan-
cia que se atribue ás qualidades individuais. Do contrário.
a prata de casa resolveria perfeitamente o problema e seria
suficiente permitir a entfada de animais destinados dire-
tamente à reprodução, e isso mesmo, apenas para o efeito
da renovação de correntes de'sangue.

Ora, para a verificação dessas qualidades, o exame ve-
téririário é inoperante. Essas qualidades se demonstram na
pista. De modo que. só o exame da campanha anterior doanimal poderá conter os dados elucidativos a esse respeito.
Assim o entendeu também o legislador nacionaliuunte, eadotou um critério seletivo que se traduz nas duas exigên-
cias seguintes: 1.°) que o animal a ser importado tenha uma
campanha pregrnssa; 2.°> que essa campanha ofereça de-terminados indice* mínimos de eficiência nas pistas.

PEDRO DANTAS.

DORES NAS COSTAS. NO PEITO OU NOS FUNS?

-CINTA VK.RMKUHA 
"o 
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Sao
e de grandes prom

rsstovão x Flamenao, na
essas
Gávea

.«,

0 BANGU E
AMEAÇAM BO

__»

MADUREIRA
E' A LI/TA MS fMP0/.ri4iVrE DO D/A —

OS DOIS BANDOS ESTÃO PREPARADOS
PARA A REFREGA

TAFOGO E AMERICA
Qual das duas outras lutas

secundarias, do campeonato, é
a mais importante?

Aquela em que o América se
vai defrontar com o Madurei-
ra na cancha do perigoso o
trai;oeiro adversário, ou a ou-
tra, onde o bando alvi-negro,
de general Severiano de.ron-
tar-se-á cem o Bangu', ou'a
figura contra o Fluminense
domingo ultimo, foi das mais

*

MHMf
Svl 'MOVEIS' RBAT.ÇÒS

AV COPACABANA, 335 '

Ç!_A BARATA RIBEIRO. 3ó3!
TU. 16- 6040

AB5P70 *rí 10 HORAS OA NOlTf'

O VASCO RECEBERA' COMODAMENTE A
VISITA DO BONSUCESSO
impres ionantes, que se poderlp
desejar?...

Aí e_t<'i uma difícil resposta (Não será fácil a oualquei- "ían"
oi. catedratico do palpite res-
poncior.

O Madureira; como o Ban-
eu' têm sido, em muitas \e*PF:
um' adversário demasiado re-
sistente aos mais fortes. Sur-
presa sem conta, ambos têm
pregado aos melhores téams da
cidade.

Pc Teríamos duvidar de um
dess.r> teams, mesmo contra ad-
ver arios reconhecidamente for-
tes?

A resposta tem. forçosamente,
que ser negativa. Jamais su
deve duvidar de um pequeno,
perque e:tes, em muitas das
clasre de seus homens, cada
vezes, são mais perigosos do que
oi próprios grandes.

DIFÍCIL PARA OS DOI3
FAVORITOS

Ha favoritos nas duas pele-
jas. Favoritos que podem es-
magar, pela superioridade da

qual o seu contendor. No en-
lani o, não podemos cometer
uma injustiça para com o Ban-
gu' ou Madureira, ao ponto
de afirmar que os dois favoritos
devem contar com um choque
fácil.

Or "americanos" sabem que
vão a Madureira roer um osso
difícil. O tricclor suburbano

BARCOS A VELA, HOJE,
NA BAÍA DA GUANABARA
As regatas desta ma-
nhã promovidas pelo
late Clube

Berá efetundo hoje, na bata do
Gúanabnruj a 1" regata ofticial do
Iate CYY- do E'<' de Janeiro.

E' tal o interesso despertado por
essa competição, cujas ius.rieó.s
atingiram o máximo ja verificado até
hojo, que a direçüo do Clube pro-
motor viu-se obrigada a dividir em
dois triângulos a raia de quo se
utilizarfio as diversas classes pro-
lianteR.

Assim, os barcos' O Metros, Star,

liuuiv.bara o Carioca velejai <¦> em
um triângulo, que terfi tfor base a
ilha da Boa Viagem, a entrada da
Barra e ao largo do Flamengo, en-
quanto os Ilager-Sharpios, os Shar-
pios, os Snipes a aos Uinghis teião
o seu triângulo eom base no Rus-
sei, Morro <ln Viuva e entrada pe-
quena (H Burra;

OS COMPETIDORES
CompeMrüo todos os c u1)6b da

baía, s;ndo os seguintes por classes,
os números dos barcos inscritos: 6
Metros 4; Star 81; Guanabara 15;
Carioca 7; Sharpie 13; Snipes 17 e
Dinghis 2; num tutal de 89 ntes.

Pelos disputantes o pelo numero
do barcos inscritos tem o iat<> Oiu-
be assegurado um êxito absoluto
para as suas regatas.

CÁSIMIRAS
dos melhores
fabricantes I

CÁSIMIRAS
sm tipo? da
melhor qualidade!

CÁSIMIRAS
por preços baratíssimos
r?,o 1.° andar da

Casa Barbosa Freitas
ATENÇÃO

O Facilitaria
facilita tudo ' {

AV. RIO BRANCO, 136

tem fama, no seu terreno, de
ser difícil contendor. E o
Bangu' é des.es que pela tradi-
ção e já por ter sido dus
grandes, não se conforma, com
facilidade, em se ver vencido
por um Vasco ou por um Plu-
minense, sem esforço real des-
tes.

Daí o ponto psicológico da
resistência dos banguenses con-
tra os pseudos grandes. Nao
nos iludamos, pois, com a luta
de logo mais, em General Se-
veriano.

O Bangu' jâ provou que pode
resistir. O Fluminense conhe-
ceu dessa possibilidade, no ul-
timo domingo. Acreditamos
que o bando alvi-negro não
se quer deiNar levar ' 

por uma
resistência do adversário de
logo mais e por isso me mo se
preparou, normalmente, para a
luta. cmno se essa fosse de tão
grande importância como a de
d "mingo passado frente ao
Vasco.

O BONSUCESSO, VISI-
TANTE EM S. JANUA.UO¦ o Bonsuce so, além de não

contar com nenhuma pessibili-
dade de bem se defrontar com
o Vasco, pela superioridade de
o Vasco, peli superioridade do
team vanoaino, terá, na
tarde de hoje. a desvantagem
de se bater com o gremio cruz-
rriálünõ, em São Januário.

Assim, como visitante, não
acreditamos, muito menos, oue

o onze leopnldinense venha a
fazer perigar o esquadrão vas-
caino que ostenta a sua me-
lhor forma possível.

Quando o SSo CristovRo dBíceu
duquolo nível que havíamos vistu,
no Beu choque inicial do cumpoona-
to, frente ao fluminense, chegamos
a acreditar que a turma de Figueira
da Melo jamaiB so reabilitaria e
por isso mesmo tivemos momento?
do uma certa pona do Juca, o com-
potente e dedicado técnico carioca.

No entanto, Juca nos prometia:
— Contra o Vasco e dni em U

ante. vocês conhscerfio no nosso
"team", aquele mesmo que se bateu
e empatou com o Fluminense.

Aguurdamos o choque com o Vas
eo o confessamos quo Juca cumpriu
a sua palavra.

O bando sancristovense nSo s6-
mente satisfez como também se ex-

cedeu & espectattv» geral da torci-
da carioca.

COMPKOMISSO DECISIVO
Depois de refoito, o primeiro com-

promisso sério que o onze de Juca
tem a' realizar é aque e em que elo
se vai bater com o campefio da ei-
dnde, Ioto mais & tarde. E ai eBtá
uma luta cm que o bando alvo n5o
dove Ber vencido, se desoji ostentar,
.nrante seus adeptos, a crença do
que ainda 4 um sério concorrento
no pertamo do 1945.

O SiTo Cristo, i vai ter ainda
deis compromissos sérios, antos de
terminar o turno. Perdendo agora,
uma única vez, que seja nrrlsca-s«.
a perder o moral para os demais eho

' que, e, consequentemente todas as

possibilidades de eonqulsta bo eer-
tame de 1945.

Indiscutivelmente, o compromisse
do SBo CristovÜo, na tarde de hoje,
é; desses decisivOB, que influem po-
sitivamonte, na vida de um clube,
num campeonato.

PARA O FLAMENGO, VAUS
ALGO...

Para o -Flamengo, uma derrota
agora pôde, de uma certa maneira
ter a mesma significação que para o
SSo Oristovfio. Apenas nSo fioaria
tSo mal porque quatro pontos par»
o campefio nao é muita coisa, mor-
menta tondo que so dofrontar com
ob ponteiros, ainda.

Acreditamos, porém, quo o rubro-
negro ee preparou com todo o sem
entusiasmo o que dificilmente o seu
adversário vai podor lho arrebatar
ini triunfo na Gnvea.

Devemos, por isso mesmo, aoredi-
tar quo a luta numero um de hoje
seja sensacional e promissora.

Linha dos "alvos" que surgirá modificada
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Tribunal de Penas da Federação e
suas estranhas decisões e casos...

Lembrando um velho caso — Norival suspenso e multado — Os casos
de Tim e Chico — Duplicidade de critério e o perigo de ridículo

OS TEAMS PARA HOJE
Se não forem modificados, & última hora, os "teams",

para hoje terão as seguintes constituições:
AMÉRICA — Vicente, Osni e Grita; Oscar, Danilo e

Amaro; China, Manéco, César, Lima e Jorglnho.
VASCO — Barqueta, Sampaio e Rafanelli; Berascochéa,

Nilton eArgemiro; Djaima, Lelé. João Pinto, Ademir e Jair.
FLAMENGO — Jurandir. NiUon e Norival; Bigua, Brla

e Ja me; Adilson, Zizinho, Vaquinho, Jervel e Jarbas.
BANGÜ — Robsrtinho, Mineiro e Bilulú; Nadmho, Brito

e Jaime; Adilson, Zizinho, Vaguinho, Jervel e Jarbas.
BONSUCESSO — Maneco, Laorcio e Carlinhos; Otaci-

lio, Pé de Valsa e Onça; Sobral, Mileide, Rebolo, Nenno e
Darcí

MADUREIRA — Veliz. Danilo e Apio; Aratí, Spina e
Castanheira; Jorge, Moacir, Correia, Valdemar e Esquer-

S' CRISTÓVÃO- — Louro, Mundinho e Florindo; Li-
lico, N:ca e Maurício; Geraldino, Baleiro, Mical, Nestor e
]VI_ií2._l11_ aes'

BOTAFOGO '— Ari, Sarno e Laranjeiras; Ivan, Papeti
e Cid; René. Tpvar, Heleno, Tim e Franquito.

u

As recentes decisões do' Tri-
bunal de Penas, nos casos do
Botafogo x Vasco e as esquisi-
tas mui ias aplicadas a Eli. Tim
e Chico, fazem com que o cro-
nista e recorde de outros e tão
importantes casos ocorridos com
o mesmo Tribunal.

A mais estranha, sem duvida,
de todds as decisões toma-
das, foi aquela que puniu No-
rival com uma suspensão na
quinta-feira, para no dia ime-
diato, transformar es: a pena-
lidade em multa de duzentos
cruzeiros.

E na quinta-feira, e?se esqui-
sito Tribunal, que se guia por
normas tão rígidas de trabalho,
com tanta encenação pelo me-
nos, puniu a dois jogadores re-
incidentes em faltas de sa es-
pecie apenas com uma simples
multa.

TIM E CHICO
Na quinta-feira, pouco antes

de entrar em discussão, o mo-
mentoso caso Botafogo x Vas-
co, trataram os juizes da F.
M. F., de acordo com o cens-
tante na súmula do juiz Gui-
lherme Gomes, dos casos de
Tim e Eli.

Nada existia no documento do
arbitro referente a Chico. Ape-
nas os observadores do T. P., ^ _ _
que se acuavam em São Janua- j faita de Tim apenas multado
rio, puderam observar, como | i^as no _ja seguinte, recorre
aliás todos os espectadores, a \ 0 Flamengo. Movimentam-se
violência empregada pelo pon- i cs paredros rubro-negros. A
ta esquema vascaino. j sala da Federação, que se en-

O sr. Guilherme Gomes não chera na ve:pera, volta a apre-
expulsou Eli. Apenas Tim nos | sentar „m aspecto de festa,
últimos minutos do .ogo. por j Resultado: o Tribunal de Pe-

aceita pelos membros do Tri-
bunal.

Como se ve, o trabalho feito
pelos fotógrafos no campo de
São Januário, resultou inócuo.
Não foi levado em centa. E
apesar dele se apresentar de
uma clareza "cristalinizante"
— como talvez disse-se o sr.
Jaime Guedes — foi publica-
mente taxado de parcial.

GUILHERME GOMES x
MARTINHO

Quando finalmente entrou
em discussão, o "caso", foi cha-
mado a depOr o Juiz da partida.
Foi claro e preciso em seu ae-
pcimento. Perguntara a caaa
player do Vasco c do Botafogo
de per si, sobre sua condiçüo
de jogo.

Essa declaração do arbitro,
foi, aliás, inteiramente corro-
borada por Pereira Peixcto, que
era bandeirlnna.

O sr. Jaime Guedes, no en-
tanto, defendendo os interesses
cruzmaltinos, colocou Marti-
nho na di:cussão. E o resultado
é que a declaração do Joga-
dor valeu mais para os mem-
bres do Tribunal do que a do
juiz e do bandeirinha...

NORIVAL
Norival fora suspenso por um

jogo. Por que? Pela mesma

O "piso" de 1044, em três tempos: Na primeira foto vemos os jogadores do

Vhniero-o insurgindo-se contra a validade do goal de Genraho, o quinto da par-
SI s'e»unda, vemos 0s mesmos players sentados no campo num desrespeito

+ -«mibico aue se comprimia no estádio alvi-negro. E finalmente em

K d^âfeit» pi I... cWl,, . . P0*to d. .Wa de seu etab,

uma intempestiva advertência
ao juiz, foi afastado do jogo.

Os juizes do Tribunal, reu-
nidos, de acordo com o voto do.
relator, sr. Alberto Borgerth,
decidiram aplicar aos três ele-
mentos as seguintes penalida-
des: Eli, multa de CrS 100,00 —
Tim e Chico, multa de . . . ..
CrS 200,00.-

Poucos antes, os mesmos ho-
mens, haviam suspenso Neri-
vai por um jogo. E' uma pro-
va evidente da duplicidade d«
critério que orienta (?) aquela
caca. Em uma hora, talvez me-
nos, para casos perfeitamente
semelhantes, duas decisões dis-
tintas.

O CASO ELI

Toda a imprensa da cidade
verberou, no dia imediato ao
choque de domingo, o proce-
dimento de Eli. Com o pé. com
a mão ou com o cotcvelo —
as três versões existentes para
o caso, o procedimento do cen-
tro médio vascaino foi incor-
reto.

No entanto, apesar dos dn-
cumentos fotográficos em gran-
do escala, publicados nos jor-
nals, quando o sr. Alberto
Borgerth pediu a pena de . . .

- Cr$ 100,00 para EU, ela íoi

nas que apressadamente sus-
pendera o player, volta atraz de
sua decisão...

Parece até brincadeira. Nun.

dia suspendem. No outro, trans-
formam a penalidade em mui-
ta.

Os membros do Tribunal
gente de idoneidade comprova-
da, deveriam meditar um pou-
co mais — como alias pediu o
sr. Luiz Aranha — antes de
ditar suas decisões.,

Perque para o t publico, o
órgão punitivo da F'. M. F. vai
pouco a pouco se transforman-
do, com essa duplicidade de cri-
tério, num motivo de íisotas,
incompatível com a dignidade
que se ueveria exigir para um
órgão de tanla impor .anciã.

LEMBRANDO O ANO
PASSADO

Essas estranhas decisões, não
ão de hoje, infelizmente. H%

muito que o Tribunal de Pe-
nas vem dando notas pitores-
cas, transformando casos até
cerco ponto simples, em compli-
cadas e confusas deci$ões, na-
da ficando decidido em defini-
tivo.

Ainda está na lembrança de
todes, me mo porque ainda an-
te-ontem foi recusado na C.
B. D., o recurso interposto pe-
lo Flamengo, do caso Botafogo
x Flamengo, dos 6x2 famosos e
do não menos famoso goal da
rave interna. ¦

Todos devem estar lembrados
que na época isso constituiu o
grande fato e portivo e extra-
jsportivo também. Aliás, para
melhor esclarecer, publicamos,
hoje uma série de fotografias
io "caso".

Hcuve o d.iabo, apesar das
agruras de proibições que en-
tão haviam. Não se podia fa-

Mossoró e Jaime. O juix foi suspenso porque deu va-
lidade a um tento que uma semana depois se repetiria
no encontro Vasco e Bonsucesso. O capitão do "team"

do Flamengo, nada sofreu

lar sobre isso, não se podia
falar sobre aquilo. Mas mes-
mo assim, a imprensa espor-
tiva, verberou violentamente a
decisão do Tribunal..

Quem sofreu então foi o juiz.
E o publico que se comprimia
no estádio do Botafogo, para

j assistir a uma partida de foot-
bali, viu o team do Flamengo,
sentar-se em campo, sem que
nada acontecesse aos jogadores.
Apenas uma multa em dinhei-
ro... ao clube. Nada mais.

MOSSORO' E GUILHER-
ME GOMES

Quando se compara o acon-
tecido com Mossoró, em 1944,
su-penso pelo Tribunal dé Pe-
nas, e o acontecido com Gui-
lherme Gomes, chega-se inevi-
tavelmente a uma conclusão.

. Os juizes do Tribunal de Pe-
nas melhoraram muito. São no-
mens dotados de grande, de
magnânimo coração. De um
coração tão grande que punem
apenas com Cr$ 100 00 a um
Jogador que sob a vista de mi-
lhares de pessoas agride um
seu adversário. Tão magna-
nimo que para o juiz que dei-
xou que este player continuas-
se em campo, depois da agres-
fãp, |êtp talvez palavras de
louvores... e nada de penali-dades.

Os tempos muoaram. Dm
Morsoró em 1944 a Guilherme
Gemes em 1945, passaram- e
alguns meses. Mas a duplici-
dade de cri.êrlo, a lalta de
respeito ao publico que paga
para ver futebol e vê na maio-
ria das vezes pugilisme, catch,
luta livre, continua a imperar
no Tribnnal de Penas.
• E talvez, com e-.es espeta-
culos extras, possam os ..are-dros que se interessaram,
achando perfeitamente razoa-
vel um aumento do preçp das
localidades num campo de fu-
tebcl, conseguir seu interno.
Porque as lutas não prcgrsma-das, os matches extras, com EU,

! com Splneli, com Franquito ou
I qualquer outro, serão um cha-

mariz para outro publico, es1 dos combates violentos.
E ó Tribunal de Penas con-

tinuará em sua "santa m:. ão"
de dar bons consalhos *os "tre-
fegos" juizes, de punir com
multas Inexpressivas, ao* m-
dbeiplinados _ 'uspendor todo
jogador de pequeno clube quese atreva a seguir o ".xcmplo
dos grandes.

E, não ha duvida, um belo.um magnífico exemplo de im-
parcialidade esportiva, o -lado
pelos digníssimos menihro.s do
Tribunal de Penas da Pede-ração Metropolitana de Fute-
boi.

Para os grandes, tudo;t ra os pequenos, nada.
pa=


