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EXTINTAS TODAS AS MODALIDADES DE JOGOS
TERRITÓRIO NAQONALDE AZAR EM TODO 0

A EXTINÇÃO
DO JOGO

J. E. DE MACEDO SOARES
O ato do sr. presidente dà República

-jue restaurou o Código das Contraven-
voes Penais e anulou toda cuidadosa le-
jisJação da ditadura para permitir o li-
I ¦ > funcionamento da. tavolagem de luxo
\-.ioi uma satisfação indispensável dada
j dignidade da sociedade brasileira e ao
mesmo fempo uma provo de firmeza e co-
ragem morai, que honra o chefe da Nação.

Não queremos obscmecer os prejuízos, tíificuida-
des e sacrifícios que a extinção do jogo poderá acarre-
tar, em primeiro lugar às próprias renüas dos poder es
públicos; em segundo lugar, às numerosas pessoas que
dele auferiam os seus salários; em terceiro lugai, as
muitas atividades comerciais que comiam as migalhas
do formidável banquete da jogatina. Mas todos esses
tentáculdS do mal não poderiam justificai uma compla
cência que se agravaria todos os dias e que em breve
o tornaria inextirpavel, dominando e substituindo as a/l-
vidades sadias do pais, reduzido perante o mundo à
mais formidável empresa do pano verde.

>•'. O jogo, como toda a escala dos negócios aventa
sosos, que permitem lucros fáceis e rápidos, é uma pian-
ia de estufa dos regimes de ditadura. Essa tótma do
Estado, que se diz for/e, é, na realidade, um colosso com
pés de barro. O seu regime é o, do favoritismo, que iogó
lhe dá a impressão de sei o seu arrimo e defesa. Assim
a ditadura depressa cai nas unhas de suas próprias
criaturas, as quais auferem os proveitos da sua inevi-
faveJ corrupção.

Desde hoje, o país vai flrar todas as conseqüências
do ato benemérito do sr. general Gaspar Dutra, por-
que, seja qual fôr o cinismo dos comparsas do getulis-
mo, não poderão disfarçar a condenação moral que
xeceberam do primeiro magistrado' da flepúbJica, te
chando-lhes as baiucas e as lavoiagens. as quais che
garam a ser um patrimônio e uma política de toda a
íamília Vargas.

O infeliz" Estado do Rio verá agora o que ó colocai
grande parte de sua economia, assumindo terríveis
compromissos, à margem do Código Penai. Vai vei
quanto lhe custará o escravagismo a que se submeteu
servindo de feafro às mistificações do genro e às expe-
xiências de degradação fluminense do sogro.

A concisão e clareza do decreto-lei onfem promul-
gado não dará iugar a subterfúgios e confusões dos ba-
toteiros e seus patronos. A "tradição moral, jurídica e
religiosa do povo brasiieiro é confiaria à prática e à
exploração dos jogos de azar". Também é contrária a
essas tradições nacionais a política que rebaixou o Es-
tado à condição de sócio de bancas, sócio ciandes/ino
em cujas mãos confundiam-se contribuições orçamen-
tárías e barato do jogo.

Assim, não podemos senão aplaudir um ato de sa-
neamento social que ao mesmo tempo define uma afi-
fude política e^promete fundadamente um governo de
granas envergadura morai.

f Em Cassinos
ou em Casas

Particulares
O presidente da Republica

assinou e todo o Ministério re-
ferendou, durante a reunião
ministerial de ontem no Gua-
nabara, o seguinte decreto-lei:

"Considerando que a repres-
são aos jogos de azar é um im-
perativo da consciência univer-
sal;

Considerando que a legisla-
ção penal de todos os povos
cultos contem preceitos tenden-
tes a esse fim:

Considerando que a tradlçüóv
moral, Jurídica e religiosa dov
povo brasileiro é contraria à
exnloração dos jogos de azar;

Considerando que das exce*
ções abertas A lei gerpl decorre-
ram abusos nocivos á moral, e
aos bons costumes: ,

Considerando oue as licenças
e concessões rara a pratico e
"xplorRç-"o de 1ogos de arar na
Canital Federa] e nas estancl?s
riidroteraninas, balnearias ou
r-limatinas foram dadas a titulo
nrecar'o. podendo ser cassadas
a qualquer momento, decreta:

Art. Io — Pica restaurada
em todo o território nacional a
vierer)c;a do artigo 50 e seus pa-
rfrrafr"? da I.el das Contraven-
cõps Penais (Decreto- le) n.
3 P88. de 2 de outubro de 10411.

Art. 2.° — Esta lei revoira os
decretoF-leis n. 241. de 4 de f"-
vereiro de 19.18. n. 5.089. de. 15
de d<^zprr>bro de 1942 a n 5192,
de 14 de laneiro de 1943 e dis-
noi'cões em contrario.

Art. 3.» — Ficam declaradps
nulas e spm efeito todas as li-concas. concessões ou autoriza-ções dadas pelas autoridades"erfernis. estaduais ou municl-
nais com fundamento nas leisora revogadas, ou aue, de oual-nuer forma, contenham autori-?:aç5o em contrario ao disnn*rono artigo 50 e seus parágrafosda l.el das Contravenções Pe-nal».

Art. 4.» _ Esta lei entra emvigor na data de sua publica-
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Tratado de Aliança Entre os
4 Grandes para Garantir ã Páz
Proposta Americana Na Conferenci a de Paris — Molotov Quer Porém

Concessões — Os Assuntos Debatidos Ontem I

-SAO PAULO™
1 Companhia Nacional de Seguros de Vida
Sucursal no Rio de Janeiro
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SOFRE DE EUEEPSiA OU MOLÉSTIAS NERVOSAS?

EXPERIMENTE PROCALMA

DIÁRIO CARIOCA
Em comemoração. ao

"Dia do Trabalho", deixa-
rão de funcionar hoje as
diversas dependências des-
ta folha, pelo que não cir
cularemos amanhã.

Reuniu-se o Ministério
Esleve reunido, ontem, s'ob a

proldftficia do general Gasoar
Dutra, o ministério de Estado. i transpirado, entretanto.

ADQUIRA SOA

-."fio .£f!cl.?

A-sfunlon de altos Interesse
foram traladua nada tendo

Çao.!
AS MODALIDADES DE JOGOO artigo 50 da Lei das Con-travenções Penais, cuja pU.navigência é restaurada, diz tex-malmente: -

"Estabelecer ou explorar Jo-go de azar em lugar puuiico ouacessível ao publico, mediante
o pagamento de entoada ousem ele:

Pena — prisão simpies, ae
4tr2s meses a um ano, e multa,de dois a quinze contos de n\yestendendo-se os efeüos aacondenação á perda dos má-

yeis e objetos de decoiayào dolocal.
8 í.o _ a pena é aumentada

de um terço, se existe entre os,
empregados ou participa do
Jogo pessoa menor de dezoito
anos.

§ 2.° — Incorre na pena de
multa, de duzentos mil réis a
dois contos de réis, quem e en-
contrado a participar db jogo,como ponteiro ou aposfcador.

8 3.0 — Cons«'deram-se jogosde azar: a) o jogo em que o ga-nho e a perda dependem ex-
clusiva ou principalmente da
da sorte; b) as apostas sobre
corrida de cavalos fora de hipó-
aromo ou de local onde se.Mm
autorizadas; c) as apostas so-
bre_jciualquer outra competição
esportiva. .

8 4.» — Equiparam-se, para os
efeites penais, a lugar acessível
ao pub'.ico: a) a casa particular
em que se realizam jogos ae
azar. quando deles habitual-
mente parNcipam pessoaa quenão sejam da família de quem
sorte; b) as apostas sobre
de habitação coletiva, a cujos
hósuedes e moradores se pro
porciona jogo de azar; o a
sede ou dependência de socle-
dade ou associação, em que se
realiza jogo de azar; d) o p^ta-
belecimento destinado á expio-
ração de Jogo de azar air.da
que se dissimule esse destino".

ENTRADA EM VIGOR
De acordo com o texto do de-

creto-lei de ontem, o ttiéaaiijó
entra em vi-^or na data de sua
publicação. Não tendo sido e3-
tamnado ainda no "Diário Gfl-
ciai" de ontem, é de espetai
que o seja amanhã, de evez que
hole não circula aquele órgão.

FECHARAM OS CASfc>lr-"C>S
Os cassinos desta capüal po-

rém, nâo quizeram gozar das
duas ultimas noites que legal-
mente ainda poderiam funclo-
nar, fechando ontem mesmo
suas portas. —-—

Agit
Comunistas

Para Hoje
0 "Plano Prestes"

Que a Policia Impediu
a Tempo — Declara-

ções do Chefe de
Policia

A propósito das recentes dili-
gencias na União Geral Slavá
e no MUT, o pròf. Pereira Lira
deolarou ao DIÁRIO CARIOCA:

As diligencias efetuadas
constataram que a "União Ge-
ral Slava", estava provurando
intervir nas comemorações do
"Dia do Trabalho". Era seu
intento promover, durante as
6olen'dades, agitações èxtremis-
tas de suma gravidade. O
abundante material apreendido
na sede daquela organização
clandestina, não deixa a menor
duvida sobre seus desígnios.
Fe.izmente 'a policia pôde, em
tempo hábil, colher em sua ma-
lhas todos os responsáveis de
forma que as agitações prepa-
radas não perturbarão, em ab-
soluto as comemorações do dia
de hoje.

Não só por ser uma or-
ganlzação que estava ilegal-
mente funcionando, pois não
tinha registo nem estatutos
aprovados; comi também por-
que suas atividades eram con-
trarias á ordem e á paz de que
tanto necessitamos, foi ela fc-
chada de arordo com a lei. Pa*
ra apurar as responsabilidades
'¦e Isabel Spiridonova, seu pre-
sldente, de Eugene e de Mlk-
sukas, que assumiu a direção
cia sociedade dias atrás, esta
aberto o competente Inquérito
na Oivisão de Orrftm Política e
Social.

Há um plano Prestes. Con-
tava ele com o concurso do
MUT, outra organização Ue-
gal, que pretendia também in-
tervir nas comemorações rela-
tivas ao dia de hoje. O fecha*
mento do mesmo e a recusa,
per díC.<f,o judiciaria, de seu
registo, impediu, também, que
as pretendidas agitações se con-
creti. assem. De qualquer for
ma, respeitando, a liberdade de
pensamento de cada um esta-
mos de sobre aviso * fim de im-
pedir que agir.adores extremls*

PARIS, 30 (De Josepn Gri^g ®
da United Press) — O rn.nisl.io
do Exterior da Rússia, sr. Mo-
lotov. teria insinuado, noje. que
concordaria com a proposta dos
E-tados Unidos para um Tia-
tado entre as Quatro gi andes

| potências ocidentais paia o de-
sarmamento da Alemanha du-
rante 25 anos porém deseja, cm
trocak alguma concessão por
parte dos demais delegados
aliados aos projetos soviéticos
de post-guerra.

Também se diz.que Molotov
deseja que todos os ministros do
Exterior na atual Coníerencia.
lancem á mesa todas as cartas
a fim de que todas as questóc»
possam ser rerolvidas com a
maior rapidez possivel.

Por- outro lado. sàbe-se que
representantes estrangeiros es-
tão 'chegando a. esta'.capital a
fim de apresentar., suas exigen*
cias aos Quatro Hlriistros do-
Exterior aqui reunidos — Bi-
daulti Bòvin, Byniçs eMipimfty.,
O SENTÍDO DÁ 

't-ROPOStA

NOVA YORK 30 (Pe Ralph
Heinzen, correspondente da TTni-
tsd PreesV — O plano do Secre-
tárlo de Estado dos Estados
Unidos, sr. James F; Bvrnee,
de estabelecer urha aliança en-
tre" ao "quatro grandes pótên-
cias" para levar a cabo o com-
pleto desarmamento da Aleriia-
nhá e do Japão, é na realidade
uma tentativa dos Estadoe Uni-
dos visando consejrulr um pro-
trrama diplomático completo, e
dèfnlcance mundial quo contri-
bua para suprimir, as causas de
discórdia © de possibilidade .fip"quatro- srandes potências" de
encontrar fórmulas" de transa-
cão nos problemas ainda pem-
dente? que retardam a conclu
são deu. tratados de paz.

Os Estados Unidos partem do
princípio de que o mundo neces-
«tia de naz e a^ora. Antes de re
estahelecer a paz com oe dois.
pi-faes agressores — Alemanha
o Japão — é preciso que eèja
awilnnda a vez com os países d»
ineiinr Importância, como n. Itâ-
lia, Hungria, Áustria, Finlândia,
Rutnanla e Bu'gârla. Para o
Interesse de todos, oe "quatro
grandes, devem olvidar suas
minúsculas discórdias.

Para a França esse projeto
poderá não ser bem recebido
porque Byrnes Indicou que dese-
ja sejam estudadas pelos Mlnls-

PRISÃO DE VENTRE!

"Sal de Fructa" EN0

tas se infiltrem nas massas pro-
letarias, desviando-as de suu
grande missão que é trabalhar
em prol de um Brasil grande e
respeitado.

»^Si^^iK^^vM&-^MwSK^^fiS
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MANOBRAS DA ESQUADRA :Ã1\TERÍCANA NO
ATLÀ NTICO, t-;; O 

'presidente 
Trüman no "deck" do

porta-aviões "Fránklin D, Róosevelt", aprecia asma»
nobras dos ayiõés da' oitava frota. -Com o presidente
dos Estados Unidos vêem-se ainda- o brigadeiro Uarry
Vaughan, e. o ajudante de ordens do presidente capitão

& • ' -..v ^Clark Clifford. (Foto ACME-DC) ,

tros das, RelaçõeB Exteriores, ao
mesmo tempo, as exigências da
Fraúca¦ a.-respeltn da separação
política e' econóriilca . do Kuhr
;dp-aarré, e dá Renania. da Ale-
manha.
RE1NVINDICACÓES ' FRAN-

CESA8
Se ambos ds assuntos forem

esiuüiidotf simultaneamente, não
há duvida de que a proposta de
Byrnes. prevaleqèrá sobre âque-
ias que os franceses ha temt
tempo ' v9m * pedindo seja resol-
vida. Reilitivámente a.ôste
assunto, e interessante anotar
que u sr. Ándrç ITrancoi» lJon-
cet, um üob parlamentaristas
franceses mala aramados. pubil-
cou em J^arls um projeto de
descentralização '¦ do Relch subs-
fituinuò-o pur üma Confedera-
ção de b..Estados Germanos
Poneet era embaixador em Ro-
ma ao começar ã guerra, porem,
anteriormente, exerceu durante
muitos anos o cargo de embai-
xador da França em Beirilm.
Conneceu o ex-Fuherer suflclen-
temente para conseguir conhe-
cer seus propósitos e informou
ao governo francês, reiterada-
mente sobre os perigos que
aniHugavam a. França, o que a
governo- núo levou em conslde-
raçau

Poneet propOe uma organiza-

EM ROMA TAMREMHA FOME

Nao é só no Rio: também em Roma, onde também houve guerra. Numa casa de ra.
tidades (presuntos, queijo parmezão. etc .) o negociante corta uma fatia de pre-
sunto como e lapidasse um diamante*. O preço é 70 liras a libra, isto é, 50 vezes o
que era antes da guerra- Ao lado, uma cena dos mercados ao ar livre, correspon*
dentes romanos das nossas feiras livres. Dantes, eram destinadas exclusivamente
á venda de mercadorias de segunda mão; atualmente, comida é só o que se encon-

tra, quando se encontra.. (Foto ACME-DC,;yia-aerea),

ção 'administrativa poderosa em
cada' Estado Geirrnano. poiéra
sem1 nenhum:. torça sobre o yr-
ganirão. Central federal, -q-jS,
¦-e comporá de delegados de ca-
da Eetauo, o qual não terá'ne-
nhuma autoridade .. política ou
administrativa. Assim, Berlim,
aeixarla de ser a canital da Alf-
manha e sem autoridade seria
dividida entre quatro, cinco u-j
seis capitais provinciais.

Patece que se cheirará a um
rápido acordo no problema apre-
sem tado pela Erança para a re«orgHjnzação territorial em reia»
çáo a Itália com o que a Fran-
Ca 'lonseguirâ luris-dlçao sobre
òs tiatsos e vales de acesso nosAlpes, que podem facilitar umainvasão. assim conio sobre asbacias hidrográfices que tanto
lhe interessam para a sua re-organizarão industrial e eiétrl-ca.

Acredita-se o5ÜS& c« "quatro
grandes" chegaranWa um açor-'do de que a "nunhalada pelascostas» que Mtissolini deu na
França concede a esta o direi-to de pedir a revisão do Trata-
do d* Cerdena. de 1860, e modl-ficS.-lo a seu favor. ,

A SESSÃO DE ONTEM
PARIS, 30 — . (Por Ann

Stringer. correspondente aa
United Press) —. O Conséilio
de, Ministros do Exterior re-
Jeltpu...' hoje á reivindicação
austríaca sobre, a parte meri-
dional do. Tirol e, depois do
discutir a-questão da frontei*
ra Italo-itigoslava, convidou os
representantes de .ambos os
países a vir a Paris, para'apresentar as suas reivindica- jjções á conferência, na sessão
de sexta-feira- próxima.

No qüe foi- descrito comoJ"dia de trabalhos lentos", osministros do Exterior das qua-tro potências examinaram o
relatório do comitê Incumbido
de estudar o problema daquela
fronteira. Foram propostas
quatro soluções diferentes pa-ra o ' problema pelos deles:a- i
dos. Três das linhas ÍiinÍferoIe«|
propostas se aproximam b<?.s-
tante. mas uma "6- muito di-vergonte" — segundo um por-ta-voz americano.

A proposta sobre o convlta
aos representantes italianos aIugoslavos para virem a Paris,
foi feita pelo sr. Viacheslav
Molotov. chefe da delegação
soviética

Depois de confirmar a decl-

.(Conclne aa 8» Pag.J,
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Rio de Janeiro, Quarta-feira, 1 de Maio de 1946 DIÁRIO CARIOCA

nogfifj acailo Pelos Russos
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ACORDO ENTRE AS NAÇÕES UNIDAS
CONTRA O GOVERNO ESPANHOL

NOVA YORK, 30 (De R. II.
Siiaukiord. correspondente da
United Press j — indicou-se no-
je que. a não ser que o gunèráíFranco modifique sua ticicu
íi.jiuameiue e se mostre real-
mente disposto a cooperar para
a expulsão dos nazistas da Es-
panüa, laivez haja um acordo
quase unanime, enbre as Na-
çoes Unidas, declarando 4110 a
Eõpaniia realmente constam
uma ameaça à paz irrondiaa.
Qucsquer táticas dü.atonas que
Madrid adote dificultarão atn-
da mais as detenyões dos tia-
2l:;tas e influenciarão :>obre a
Comissão Investigadora do Con
sciiio ae Segurança.

A primeira sessão oficial ao
Comitê Investigador será rea-
lizada secretamente amanhã â
tarde, o Comitê recebeiá en-
tão as provas ja em poder Co
Secretário da O. N. TJ.

Tanto o sr. steitimus. deiega-
do none-americano, como o sr.
Cadogan, delegado britânico,
prometeram apresentar provas
contra a Espanha. Stettinius
nao indicou quais os decumen-
tos que apresentará, porém fun-
cionarios do governo revelaram
que 

"alguns 
desses documentos

recusarão e outros apoiarão as
acusações feitas contra Franco.
E pera-se que entre esses do-
cumentos esteja incluído o "LI-
vro Branco"

Cadogan já declarou perante
o Conselho de Segurança que"possui informação detalhada"-
a respeito Oa situaçáo espanho-
Ia e que facilitará a mesma ao
Comitê Investigador. Acrescen-
tou que parte dessa informação
desmente a, informação apre-
sentada pela Polônia, nação que

apresentou as acurações origv-
riais contra a Espanha ante o
Conselho de Segurança. .

Rafael de La Colina, delega-
do mexicano, declarou que o
seu governo apresentará mai"declarações" em apoio deseüs
desejos de Invocar o estabeiecl-
menco de sanções diplomáticas
contra Franco. '! '

O Comitê Investigador sollci-
tara tt França que explique os
motives que determinaram o
recente fechamento da fron-
teira franco-espanhola.

Fernando de Los Rios, ex-
¦mln«etro das Relações Bxtenio-
res da República Espanhola
qualificou a decisão do Çon»e-
lho como "um mínimo absolu
to". Do Loe Rios facilitou pur-
to do material. que a Polônia
iuou originalmente ao apreeen-
ter o caso contra Franco.

Paul Hasluck delegado aus-
traü.-ino. ©x-pro-fes^or de hiato"
ria o ex-jomali^ta, dirigirá a !u*
testlgacão do Comitê. Prometeu
aue realizará uma "investida-
ção pratica e enérgica". A Aus-
tráüii não «e declarou contra
nem a favor das medidas d<-
Conselho com respeito a Efc»i'a-
nha, aguardando os resultados
da. lnveistleacão. Entretanto,
todos os outros membrvs do Co-
niitô se oomprometarani antoi-t-
padamente. pondo asalm "um
eqiililbrio do forcas" nas mâi'<n
fie» er Hatsluck. Os demais menv
bros que integram o Comitê "«Ao'
Õseãr Lance, da Polônia, Hc*nri
Honnot. da Franca. — estes dnia
apoiaram imediatamente a ruD-
tura de relações dlplomatícne
""om a, Kspnnha — Pedro bvw
Vel-60, <xo Brasil, e Shunshl HM.

da China. — estes aíl.o contrft-
rios a adoção de u.tdldns contra
Í apanha, tio momento. ¦

O Gomit.0 talvez .-eja obrigado,
neste caso, a podir lnformaçn<V3
sobro a. pressuposto distribuirá».-
do armas entre 150 000 remiria-
dia republicanos espanhóis que
se instalaram na Franca em 1938
a rpiê depois cruzaram a tron-
iene frnmco-oepanhola. sendo
urffxw por Franco.

Segundo a opinião de routw
checadas ao Conselho de Seiíu-
rança, nom o exército fran -6s
nem o espanhol foram colocados
nas zonas Imediatas'da fronte:-
r.x. Ao longo da fronteira, inn-
to do um lado como de outro,
existem zonas onde foram dl---
tiibiVcias poucas forças mlUti-
re-s, móveie e aduaneiras, para
ovítnr contrabandos na fronttl-
ra. Se esta informação for con
flrnvtda. desvirtuara as acusa-
toes polonesas a respeito du
eslstpncla de um Derlgi, tme-
dlntò que amfíua a Invasão dr
qinlquor doa dois lados.

Teenicami-ntf o Comltí investi-
cador nlio passa du uni Sub-CV.mltí.
uma voí quo 1 So tem autoridade
para fazer fflals do que invoMlsra-jar
o* fatos. PrulIiH se-lh„ Sspeo.ifica-
menU quo recomende moí-idas do
qualquer espiei, — tarefa osia nu«
caberá ao Conse'ho, tomando por
base as provas da investlg-ição. O
Comitê tora quo apresentar cora
plata, lnformncSo ao Conselho uo
dia 31 d« maio.

A doclarnçflo feita pelo s°vorno
de Franco, do que somente repre-
scntantta daa nsçííe"3 arnlpras pene-
TÍ3 ir & Espanha rua'l7,ar. u refu-
rida Investigação, indica que os de-
legados da Polônia o da Franca nlio
serio beir-rivebiíos, o que olimln»,
quase por completo, as probabilida-

TÉ A SECUNDA VEZ
QUE CAÇAS SOVIETI-

COS PERSEGUEM
AVIÕES AMERICA-

NOS SOBRE A
ÁUSTRIA

VIENA, 30 (United Press) —
informou-se que dois aviões de
caça soviéticos perseguiram e
atacaram uin avião particular
do (,'enerai Mark Clark, tipo"Fortaleza Voadora", quando
ia para Paris. O referido apa
relho ia pilotado pelo general
de brigada Hajph Snav.v do cor-
po de aviação do exército
Norte-Americano ua Áustria A
perseguição ao aparelho de
Mark Clark começou perto de
Saint Palten, na Áustria, 25
minutos depois de ter levanta-
do vôo de Viena, esta manhã,
c somente cessou em Linz, na
zana da Alemanha ocupada pe-
los Norte-Americanos.

Não se precisou, contudo, se
os aviões russos chegaram a
disparar contra o avião de
Clark que, segundo .se revelou,
ia provido da correspondente
autorização para o vôo entre
Viena e Linz

Ao que parece os aviões rus-
sos se aproximaram e fustiga-

-j-am, repetloamintc, o avião
Norte-Americano. Foi enviado
novo protesto de Clark ás au-'oridades russas mais ainda não
chegou a resposta.

Na semana passada foram
feitos do:s protestos semelhan-
tes pelo fato do aparelhos rus-
sos lerem disparado contr-i

aviões de transporte Norte-Ame-
ri canos.

Exclusivo para o DIÁRIO CARIOCA

O Responsável Pelas
Greves dos Mineiros

Harold L. Ickes
(Ex-Secrctnrio do Interior dos EE. UU.', dos principais colabo-

radores de Boosevelt)
NOVAYOlUi ,de seus homens. Destes, alguns

Inslilnto de Aposentadoria
e Pensões dos Indnslriários

DEPARTAMENTO DE INVERSÕES —
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES DO TPLÀNÒ PROVISÓRIO

DE LOCAÇÃO DO CONJUNTO RES1DENCÍAL DE CABUÇU'.

S — De ordem do sr. Presidente, aos associados deste Instituto faço saber que se
Acham aberta; as Inscrições para a locação de 71 apartamentos do Conjunto Residencial
de Cabuçú, nesta cidade.

— 0 período de Inscrição será de 15 dias, contados da data de publicação deste.
— A inscrição será feita mediante a apresentação pelo associado de modelo próprio

da proposta, acompanhado dos seguintes documentos:

) Caderneta de Contribuições do I.A.P.I.
y) Título de Identidade íCartclra Profissional, Caderneta de identidade, ou

qualquer outro documento — com fotografia autenticada);
c) Título com.provat.lvo de permanência legal no país, se estrangeiro; e
d) Atestado de Existência, de Beneficiários, em modelo fornecido pelo Instituto.

— Encerrado o primeiro período de Inscrição, será feita a classificação das pro-
postas, independentemente da ordem de sua apresentação.

-- Para o cálculo de classificação, serão consideradas somente as qualidades pro-
fissionnis de cada associado.

— São qualidades preferenciais :

a) os encargos de família, representados pelos beneficiários do candidato;
b) relação da garantia, percentagem do aluguel básico sobre o salário do as-

soclado, nos iiltimos seis meses.

1 — No cálculo de classificação atribulr-se-á um ponto a cada beneficiário até o li-
mlte de dez e considerar-se-á a seeuinte tabela para a contagem de pontos da relação da
rarantia . ....

a) 50% a 45% 1 ponto
b) 44% a 40% 3 pontos
c) 39% a 35% 6 pontos
d) 34% a 30% 8 pontos
e) 29% a 25% 9 pontos
f) 24% a 10% 10 pontos

ê — A classificação de cada associado será determinada, afinal, pela média ponde*
rada dos pontos obtidos no cálculo das qualidades preferenciais, adotados os seguintes
pesos ;

a) Encargos de família — 7
b) Relação da Garantia — 3

8 — Se o cônjuge do candidato fôr também associado, o salário para efeito do cál-
culo de classificação será o mais elevado, acrescido de 25% do.salário dn outro cônjuge.

10 — Havendo empate na classificação, adotar-se-á o seguinte critério de prioridade :

a) de maior número de beneficiários;
b) de antigüidade como associado do TA.PI.;
c) de idade, em favor do mais velho, até o limite de 24 horas.

11 •— Logo apôs serão os candidatos ronvocados, por notificação" pessoal, e na ordem
rigorosa da classifcacão. para escolherem os apartamentos que desejarem alugar.

12 - O associado que. chamado a escolher seu apartamento, não comparecer dentro
do prazo da notificação, terá o respectivo procerso arquivado.

13 - Escolhido o apartamento, proceder-se-á á assinatura do contrato de locação,
perdenio a sua proposta n associado que. avisado, não comoarecer ao ato.

14 _ p»ra mmisnuer infnmiações e recebimento de formulários devem os interessa-
dos d'rigir-se à Carteira Imobiliária do I.A.P.I. situado na Avenida Almirante Barroso
n. 78 — térreo —•; no horário de 12 ás 18 horas.

n
— As moradias ora destinadas à locação compreendem um grupo de 71 aparta-

nentos. construídas por este Instituto na rua Cabuçü, Lins de VaTineelos.
— Os anartamentos são'constituídos de 2 Cdoisí dormitórios, 1 fuma) sala, varan-

da, cozinha, banheiro, quarto e banheiro de empregada e área de serviço-

— Os valores dos alugueis serão:

dos do quo o Comitê esteja dispoati
a perdi r t. mpt/ enviando um empodi invústijradoros a Enpanlia. As
delegações ao 0on'si"ho de Segu-
rançn Indicaram quo o Comitê In-
vostignrtor nao podu ndmltlr que a
Rapnnlia eielua algum de b:uh
membros. A éxcluEln da França li
n;nda nviis interessanto porque o
Rovorno francês ainda mantém re-
l.->eo>n diplomáticas com Franco, aSo
obstante o fechamento da frõntolea
fr.-inoc-espanhola.

(via radio-tels-
•jraíica)—John
L. Lewls com.2-
çou a vida tan-
üendo burroa
nas minas de
carvão e ainda
da hoje quer
continuar tan-
:;endo outros
burros, desta
vez, burros que•luxem sua ca- '""''' 
leça morro aei-

ma a caminho da gloria e d»
poder pessoal.

Uuando Levvis permite aue a
Federação dos Mineiros Ame-
rlcanos funcione, cobra impo?-
tos. recebe e paga á vontade-
Agora quer taxar toda tcnela-
da de carvão produzido, com
ele naturalmente fazendo a eu-
branca.

Quando expira um aos con-
tratos anuais de hewis, sev»
homens desrançam sobre r»
nas "porque não têm contra-
to". Orando um contrato ectá
em ação "ocorrem" greves por-
rue os homens estão "cança-
dos" ou porque é sexta, sábado
ou segunda.

Querendo fazer crer que A
fiel a seus contratos, Lewi»
basofia diante de nosso mundo
econômico pretendendo per-
suadir oue não ó o cidadão in-
desejável que na realidade é.

Eu disse ao presidente Tru-
man, a 1.° de outubro do nn»
passado, que., cedo ou tarde,
l.ewis teria que ser esmagado
e que era chegado o mcynrnto
para isso. Não poder'amos
conthvar permitindo a esrt»
homem arrogante e brutal de-
cldlr se teremos ou não cai-
vão. Disse ao presidente qu«
Lewls estava perdendo controle

NO PRÓXIMO DOMINGO
0 "REFERENDUM"

0 Povo Francês Apoiará ou Não a Constituição
Aprovada Pela Assembléia — Difícil Previsão

PARIS, 30 (De Maurlce Pa-
bry, da AFP) — No próximo
domingo, o povo francês ssrá
chamado a se manifestar soor»
o texto constitucional elabora-
do pela Assembléia Nacional.
Por "sim" e por "não" dirá
se aprova ou não a carta aue
cs eleitos redigiram.

Seria ousado fazer um prejr-nestico. Os partidários da apro-
vação. c<-m os socialistas á fren-
te, a prcvlarriàm seguros do
sucesso. Os adversários da no-
va carta, porem, ou sejam oa
radicaie, os democratas cris-
tãos e conservadores, parecem
eonvencídes que bastaria trazer
ás urnas um certo numero do
ahstencionistas para fazer
triunfai o "não". Daí seus
apegos a estes.

Os últimos inquéritos do Ins-
titüto da Opinião Publica são
de natureza a desencorajar am-
nas as correntes. Esses inque-
ritos revelaram que cs que se
manifestaram de maneira po-sitiva, 55%, eram a favor e 45%
contra. Todavia, no momento
do Inquérito, havia uma per-centagem do 22% que decla
r r?o ter opinião ou se abs-
ter. Atribuía se Isso ao fato de

os democratas-cristãos, isto é o
Movimento Republicano Kpu-•lar, não se ter ainda maniíes-
tado quando á carta conslitu-

cional elaberada. Estes 22% ao
que se presume, terão agora
uma idéia definida e participa-
rão, ainda que parcialmente, do"ref.Tendum" de 5 de maio.

Na luta em torno do "re-
ferendum" todos os ".eaders"
partidários seguiram uma linha
de conduta que preserva a fc-r-
mula de governo t lpartite. Fa-
lando como fimples cidadão, o
chefe do governo pediu que os
seu lado. o ministro do Exte-
rlor, Bídault. pediu que cs elei-
eleitores votassem "não". Por
teres votassem "sim" Her-
riofc, por sua vez apro-
veito 1 a inauguração da Fei-
ra de Lyon, para expor seu
p. nto de vista. E Maurlce
T->crez, discorrendo na outro-
ra reivindicada Nice por Mus-
sollnl, não aberdou propriamen-
te a questão constitucional,
traçando ante;, a atitude de seu->artido no convernente á Ita-
lia c Alemanha que nãc é iden-
¦ica a rie seus correligionários
po" ticos de além-Alpes e além
Reno.

já estavam mostrando sinais
ae cansaço, não querem mais
ser puxados daqui para ali,
como peões de xadrez, a fim de
dar a Lewis mais gloria e mais
poder.

Sugeri então que o presidente
pessoalmente devia dirigir a luta
contra Lewis, ou delegar pode-
res completos a alguém que
agisse com pleno apoio do pre-
sldente. Trtvnan tomou algu-
mas providencias, mas não as
necessárias para provar que
Lewis não pode arbitrariamen-
te fechar nossas fabricas, pa-
ralizar o sistema de transpor-
tes ou privar nossos lares da
culefação.

No outono passado, a despel-
to do contrato existente, Lewis
provocou uma greve nas minas
de carvão betuminoso. O pre-
sldente, obedecendo a sugestão
do secretario do Trabalho,
Schwellenbach. delegou-lhe au-
'oridade para resolver a greve.
Schwellenbach falhou comple-
tamente .O governo deve com-
preender que não há agora ne-
cessidade premente de guerra
para produzir carvão a qual-
quer preço e enquanto se deve
tratar os mineiros com justiça,
a Lewis se deve pôr em seu de-
vido lugar.

Mais cedo ou mais tarde os
Estados Unidos, se ainda tém
alguma pretensão, de autogover-
rar-se e se possuem alguma
dignidade, esmagará John L.
Lewis, ao mesmo tempo que
protegerá os sindicatos em to-
dos os seus direitos. O momen-
to oportuno apresentou-se no
outono passado, mas como nada
foi feito, trata-se de agir agora.

Mr. Lewis tem continuado
rua farça usual de conferen-
elas de "regateio coletivo".
Pelo que sei. ele tem sido mais
arrogante e agressivo do quenunca. Não quero dizer que o*
patrões se assemelhem a um
coro de meninos de brancas
rjolas duras e olhos virados
para cima. Há dificuldades nas
minas que precisam minorar,
mas dificilmente poderá haver
alguma duvida de que, mesmo
que os patrões cedessem as exl-
rçencias de Lewis e a outras
mais, a greve dos mineiros te-
ria sido evitada. Lewis tem de
fazer manifestações de força
periodicamente. O custo eco-
nomico e sodal a ser pago pelo
pais nada significa para ele.

O tempo de Lewis já passou.Se não podemos tolerar um H!-
Uer nem um Mussolini na Eu-
ropa. tampouco poderemos to-
lerar lyn aqui. Alguém devia
destruir John L. Lewis. O pre-
ço a pagar seria alto, porémseria sempre menor do que te-
remos a pagar mais tarde. Se-
ria uma inversão aue no fim de
contas proporcionaria dividen-
dos. «- (ONA)

Bolsistas Latino-Am»-

ricanos Conhecem o
Brasil

Bst»ve, Ontem, no gtoblnete
do ministrei da Vlecáo um rtu-
po do bolflptas lallno-amwlca-
nos, aue ali foi acn-adecer no
enir. Luiz Vieira a opnrtunlda
de aue teve d-> visitar diversas
cidades brasUeirse.

ai Mínimo
b) Máximo

CrS 530.00
Cr$ 750,00

m
_ E' condlcfío Indispensável para a inscrição ter o associado seis meses, no ml-

nlmo de contribuição para o I.A P.I.
— O aluguel não poderá ser superior a 50% do salário do associado, em hipótese

algum -1
- O plano de locação de que trata este edital prevê a concessão das vantagens

de redução do valor do aluguel e dispensa de seu pagamento, tudo de acordo com as con-
dições fixadas na Fortaria CNT-96, de 30-12-43, do Conselho Nacional do Trabalho.

Distrito Federal, 30 de abril de 1948.

a) ELTRON T. SILVA
Diretor do, Departamento de Inversões

DAS CINCO PARTES DA TERRA
ABRIGOS CONTE A A BOMBA

ATÔMICA
WASHINGTON. 80 (ü. P.) —

R«velon-se que representantes do
Exi-reito e do marinha norte nme-
ricanos Inspecionaram nu crnnrtn»
cvns „ grutas cnvórnOBas do pnl»
n fim de estudar a posslbi'ldado dè
insfalnr fnbrirnR e outros o!.-mento?
,-otrjit, c'eos nas mnmnnn em c-nsn dí
enerra atômica. Om tí-onleos mlU-
tares n civis, sob a direçüo dn Junta
de Petn-chos c!-e Ouerrti do Kxercito
e da Marinha, c.omicarain a r.ra-
bilhar noa lugareB Ingrf-rlnundn.
Entrp os InsrarPn inspecionados fi-
furam a f&mona Gruta de dar!»-
had, Estado d > Nove México; Oovsb
de Mamut om Renlurhy; Covas do
Wlod, (m Ilalcotk do Sul, bem como• titrBo zruta» e caviirnns no Estado
de Nova York, Virgínia o ou-
tros.
AFUNDARÃO A ESQUADRA AMB-

SICANA

ROMA, 30 (APP) — Os mürl-
nholroa Italianos nfundar&o aeus na-
viog ant?B de entrega los a ontran-
eeiros — escr..vu o jornal monbr-
nu-sta "Minuto". qufi aíenrita: "O
'iuu nSo foi fuito na noile de («-tembro. nm-auí o» rna'o-nort.,ame-
ricanos «e haviam comprometida a
respeitar o pavilhSo duB unid-idcn de
truerra italianas aue Iam combater
n seu 'ado. será feito aenra. «e »
ordem ds abandonar oa navios lhes
for tran«ml'do".

COMUNISTAS ACUSAM
BSOWDSE

NOVA YORY. 80 (AFP) — O
Partido Comunista Norte-amiris«no
ranova hoj» «mu ataquei contra o
•x-Werstario gtxtl do Partido Earl

Brawdor, declarado im Estocolmo,
onde So unco .tra que tencion» vi-
sitar a üniiln Soviética. ,

O Partido Comunista docUra
'cnorar f|"a!s os motivos qu* le-
varam o Departamento da Estado a
forneci r passaporte a Browdor «
também so o mesmo obteve o "via-
to" nTcosaario da ímUhixida sovlé-
tica.

A declaraçflo trata BrowóVor ds
"renigado" „ "npolojlsta án Impe-
rlalismo", afirmando que "oi me-
todos c ações dê Browder contra o
Partido Oomunisla flü'-ram grundo
mal aí) Partido rtomuntsta • nos mo-
v-montos operários nortn-smúrica-
nos".

ARMAS RUSSA NA ITÁLIA
MILXO. 30 (ü) P.) — A policia

anunciou hoje que descobriu um v»r
dadelro arsenal de armas e muni-
çSes de íuhrli-acBo russa bim como
2 cstagftes receptoras e transmisso-
ras dn radio nos subúrbios desta ei-
dad*.

Entro oa armamentos díscobi-rtos
figuram canhões pésades, motralha-
do.rÜs; fusis e ete.

Á policia não sabe ainda se os-
ses armamentos pertencem ou nfio
o algum partido político Italiano.
NSo foram ordenadas prisões.

RESSUEGB A KU-KXUX-BXAJff
NOVA YORK, 80 (U. P.) — O

procurador geral do Estado Cit No-
v» York, Nathaniel L. Goldstein,
declarou qu* uma investigação rês-
lizada nas ultimaH s,-is sofanas re
velou que a Ku-KluxKlan esta sf-n-
ds restabelecida nesta cidade de-
poli de vinte anos de tnativiáade.
O inquérito revelou que numerosas
ameaças fo-am feitas a negros, Ju-
daut t orgtiilzicScs trabsllilstu.

A RÚSSIA liTITWlfA" AS INDE-
NIZAÇ0ES

HEIiSINKI-, :m (fj. p.) — o
chefe do governo, Perltala, revelou
segund-i fi irp quô Htalin prometeu
estudar as eilgenclas da Finlândia
«ohro a rednçüo das ind nisações de
guerra, no montante de 800 nv'hoes
<ie do'ar r. pa™ 200.000.000.

RESOLUÇÃO NA BOLÍVIA
SANTIAGO DO 01111,13, 30

(AFP) — Continuam a chegar d»
ha Paa noticias do que foi deseo-
bi-rta ull uma conspiraçflo para um
movimento revolucionário qu<i dü-
veria onpt -dir stmu^an.amonte em
várirs pontos do país.

Teriam sido fr'ta« numerosas orl-
a5es, nlio tendo sido dado a co-
nlui-iT porára os nomes das peasiia»
detidas

O governo boliviano convoeir» os
diritore» dos jornins de La Paji e
os correspondentes, para anunc-nr-'lh-s aa medidas tomadas pe-o go-
verno.

MiODUÇAO r»^ TPTrio NA AR-
GENTINA

BUENOS AlKKS, 8U (APP> —
"ha Prensa," publicou um editorial
relativo 6 producSo do trigo argen-
tino, assim ando qiii- a nouca .1 m*
quantidade do trigo da recente co-
ilioila dará um sa do HsuortnvM di-
minuto, pois a maior parte da co-
lhelta devura s«r utilizado par» o
co-<gumu interno.

O jornal platino aislnaloo tam-
béra a necessidade ds Eliminar ascausas determinantes da rtimmuicío
dai 4rtai cultivadas, diminuiçSo
essa quo se vem oljs/rva.n-tn pn.gres-Rlv„ment0 ha alguns anos.
RETIRAR-SB-AO OS CATÓLICOS

...i...,.!,. uo (AFP) - A K-ini..Pi ordonou á.i comunidade, religlo-
U ds, obcdisjela dominicana o,iit»

Boletim
do Mundo

ACOKDOS EM PAK1S

1^ 

Oü^-hl!; diier qúo ate
J agora, na Uon-e.en>..a

do 1-uná, somente »
Questão referente á part.iíia aa
csmtauia italiana licou intei-
ramen»o resolvida. O caso,
aliáb, não aümâtia iucompre-
ensoes. A esquaura itaúana
l'ol dividida equitativamente,
em partes proporcionais. Nao
ora possivel desacordos. Quan-
to as outras qucstúes, auifla
nada de concreto. A propôs-
ta «merioana para um trata-
do entre os Quatro Grunues
relativamente ao tlcsar;.iu-
mento alemão nuo conseguiu
a, aprovação de Molotov. Aa
pretensões russas soj.e o t»u-
decaneso c a Tripoiitanía nuo
tiveram por outro lado o apoio
dos Estados Unidos « uri-
Bretanha. Tudo indica que
as ilhas do Dodecancso scrao
devolvidas á Grécia, a quem
pertencem historicamente, o
quo a Tripoiitanía terá pei»
primeira vez a sua lnüepen-
denria. A URSS será forçaaa
a recuar, como, aliás, parece
que já recuou, na absurda pre-
tensão. O caso de Trieste e
Venezia Julia, está sendo es-
tudadu por uma comissão ae
técnicos que apresentará um
relatório sobre o assunto Nao
se pode prever ainda a quem
será entregue estas duas re-
glões. se ã Itália ou a íngua-
lavia. Náo é, entretanto, pos-
slvel negar, que os represen-
tantes das quatro grandes na*
ooes prosseguem o seu traba-
lho com a maior rapidez pos-
slvel E' evidente que os mo-
tlvos de discórdia chegam, por
vezes, a tomar o aspecto irre-
conciliavel dos grandes confü-
tos. Porém, depois de recuos e
avanços, o principal fator de
discórdia, que é sem duvida a
UniiiO Soviética, porque os Es-
tados Unidos c a mglateri-a .a-
cilmcnte se compreendem, tra
sendo forçado a restringir na
suai pretensões aos devidos ü-
miUs, do modo a que tudo s«
ajuste sem complicados atrope-
los. A Conferência aa à.«,
convocada para durar pouco
tempo, pode demorar um ou
dois meses, mas é quase cer»
to que tudo se acauaia ajus»
tanuo e que a paz ficará mais
uma vez salvaguaruatía, amas,
que permanentemente ainea-
cada.

1itANCO VITORIOSO
E justo concluir, Uei>ois de

que assistimos no Conseuio de
Segurança da ONU, com a
aprovação da proposta austra-
liana, que Franco terminou
por sair vitorioso da crise pro-
vooaüa pela Polônia com as
tua* acusações ao regime ta-
lan&ista. Porque é quase cer- ,
to e perfeitamente lógico, que
o caudilho, aproveitará a cat<
mana do momento e o longo
tempo que a comissão de
investigações levará para apre-
sentar um relatório; o que só
aoontecerá no fim de maio,
para fazer um plebiscito per»
guntando ao povo espaníiol se
está ou não satisfeito com a
Falange. Naturalmente que o
povo espanhol responderá que
sim, mesmo que diga que nao,
como naturalmente üirá. E, as-
sim, o ultimo ditador eixista
sobrevivente, se apresentará ao
mundo talvez por trás de uma
rlüonha mascara democrática,
que piscará o olho para Lon-
dres e Washington, e fará ca-
retas para Moscou. Se o povo
quer Franco, como quis Peron
e- outros fascistas hoje legai-
mente reconhecidos, quem po-
dera, democraticamente, npll-
car sanções ou contrariar a
vontade de nm povo livre?

GUERRA NA CHINA
Não ha duvida que os eo-

munlstas progrediram, pelo
menos militarmente, na China.
A Mandchurla está quase In-
teiramento em suas mãos.
Mukden, Harblm, C h a n g
Chung, Llang Kiung, as maio-
res cidades daquela província,
se encontram literalmente em
seu poder. Dificilmente
Chiang-Kai-Shek poderá reu-
nir forças suficientes para dar
combate e expulsar os sovie-
tico» daquelas cidades. Pelo
contrario, ha temores por par-
te do governo central, de que
as vitorias comunistas do nor-
te reflitam na parte sul do
pais, provocando revoltas em
Peiplnç e Tleri Tsln. Chian/r-
Kat-Shek já está tomando .
as providencias para que Is-
to aconteça. Mas, é certo,
quo tal, tal fato, afasta ca-
da vez mnls as possibilidades
de «ima paz entre oomimlstis

e nitrlonelistas chineses, As
vitorias comunista f^rüo crês-
e"r a ovmsir,^,, ri„s exércitos de
Chi mír-Kal-Shclt.

A guerra civil nn China náo
terminará seniío eom o cstna-
p-nmert^ r7e unia <)?.* d"is t?.c-
ções. E* como «re fosse uma •
sruerra Internacional.

A.fAX.

doixim • regido da A'ta njeslri-hnu Kir:a. em v st-i das imrs->Tiilc.fl»sniie estnn snfr.-nrln n rJn sllnnedointolerável nii^JÍ n»', ela, crlnrarnhs autoridades locais
Remindo ke ri-yé •', esios* r*"«-lo-

sos nío puderam fhier durante aS-man K-iiti o« a»oa ,]a ihi-üta,
os próprios "meninos ri i cor- ", nn,'.com p'c's trabalhavam fornm preshs,o op fié'a cnlolicoq fórum p-nililil y
4i freqüentar as . 1-rn-ias. O Kupe-
r|or atij, í-nmiritranoa . ,ifnt»pfnn*' **n Tltt "»."0 nq Ai.^-M.irlf.jj
leeai» thè responderam qufl "esta-
rum cjmpr!-«(. oi-dí-in «•ni--uo-
res "

CONTRIBUIÇí "i rrr-rTG.TjAIA A'
UNRRA

MONTBVIDt.i;. lio fAKPy O
rovarno remeteu ao lJai"Hm'-!ito nmnrojetn de lei. R gundo o inlai acontribuição da Repub'!ca para a•vri-a „,, . rfi n j ;, ,...,;) i(|tt)
ara milhlo de dólares. O mrflmo' :" "' '" o piisaiiHüitò «a 

'
vinte e seis m^ d' lartj» correst,on-
dení eo OrganSutu.
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DIÁRIO CARIOCA Rio de Janeiro, Quarta-ieira, 1 de Maio de 1946
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0 MVE WAI HEPMM1R
A Constituinte

•9

de imprensa JOGO, REBANHOS... E MINAS
PELO CRONISTA PARLAMENTAR DO "DIÁRIO CARJOCA"

O corajoso decreto, do Governo que extin-
auiu o jogo em todo o território nacional, ou,
Sara ser mais exato, que declarou "nulas e sem
eleitos todas as licenças, concessões ou autori-
zacóes daaas pelas autoridades federais, cs.a-
duais ou municipais" revogando as leis em que
se naviam íunaauo ditas concessões ou auto-
rizações, não podia deixar de repercutir na
ConsUulnte, que o aplaudiu calorosamente, co-
""mSça 

aSSftl DE EDUARDO GOMES

Sobre o decreto manifestaram-se da tribuna
o paore Medeiros Neto e o sr. Lino Machaao.
Este representante do P.R. declarou que a cx-

tinção do jogo "ê um ato que
dignitica o Governo" e lembrou,
muito justamente, que represen-
ta uma repercussão aa íi^ça mo-
ral de Eduardo Gomes, que so-
ore o assunto te manifestou e.ii
memorável discurso da sua cam-
panha politica, incluindo no seu
programa de governo a medida
,adical que acaba de ser posta
em pratica pelo seu então com-
petidor. Como se vê, o ato do
general Eurico Dutra recebeu o

elogio de todos os setores da opinião.

TAVOtAGEM, FONTE DE RENDA

Mas nâo íol apenas a propósito do decreto
ontem assinado que. o jogo despertou o interesse
do plenário. O sr. Lery Santos, representante

trabalhista, narrou o que se la-
zia em Minas, em matéria de
idealização da tavolagem erigi-
da em fonte de renda. Em Mi-
nas, "de há muito sob o regime
da irresponsabilidade admlnis-
trativa", salientou o sr. Lery
Santos.

O REGIME BENEDITINO

O regime da irresponsabill-
dade a que se referia o orador

era o do sr. Benedito. O sr. Lery Santos expõe
a s-tuação que observou em Juiz de Fora, por
exemplo, onde funcionava, no centro da cidade,
uma casa de tavolagem, mediante o pagamento
da multa diária de 500 cruzeiros. Quer dizer;
o governo Valadares acumpliciava-se com o cen-
traventor, para auferir essa renda ilegal. E, as-
sim ilicitamente, toram anecauados miihoe^ de
cruze.ros extra-orçamento, informa o deputado
trabalhista, que pergunta: "Onde está esse dl-
nhelro?"

EM GUARDA

Os representantes mineiros ouviram o sr.
Lery Santos sem pestanejar. Estariam desaten-
tos por não se tratar de um deputado da UDN
ou do P.R.? O fato é que silenciaram, reser-
vando suas energias para a hora da "semana

mineira" propriamente dita. E, quando subiu
á tribuna o sr. Lopes Cansado, é que tomaiam
posição ao lado de um dos microfones,-agora
colocados nas bancadas, os "beneditinos" Olinto
da Fonseca e Jusselino KubistcheK.

FEITIÇO

O sr. Lopes Cansado, que proferiu vibrante
discurso, historiou os entendimentos de que re-
sultou a indicação do sr. João Eeraldo, que nao

era o candidato do sr. Vaiada-
res e teria, mesmo, assumido o
governo d.sposto a seguir rumo
independente de quaisquer com-
promissos com o legado da Dita»
dura. Mas, subitamente, o novo
interventor deixou-ae dominar
pelo feitiço do sr. Benedito Va-
ladares e dispôs-se a seguir-lhe
as pegadas, aisciplinartamente.
A NOVELA E OS NEGÓCIOS

O sr. Oünto da Fonseca
aparteia constantemente o orador. Acusa-o de
estar fazendo uma novela. Ao que o orador re-
truca: ,, _ • • --_¦_

— V. excia., homem pratico, prefere os ne-
B C1E'como 

o debate prosseguisse entrecortado
de apartes vivos, adiante o sr. Olinto pergunta:

— V. excia. me dá licença para um aparte?
E o sr. Lopes Cansado, a fisionomia fecha-

da em carranca e em voz terrível:
— Com muito prazer...

ESTATÍSTICAS
O sr. Abelardo Mata respondeu a' uma pe-

quena passagem do primeiro discurso do sr.
'Agostinho ívionteiro, proferido, se nao nos en-
ganamos, há mais de um mês. Seu objetivo de-
clarado era o de retificar alguns dados estatis-
ticos sobre nossos rebanhos, pelo "culto que tem
aos mineiros exatos". O outro, era defender a
Ditadura. , ,

O deputado trabalhista, que caprichou nas
citações em inglês,.argumentou de modo esqui-
i.ito, dando a impressão de não ter compreendi-
do muito bem o discurso do sr. Agostinho Mon-
teiro. O que levou um senhor deputado a co-
meter o seguinte trocadilho :

 Esta, parece que o Abelardo n&o ma-
tou...
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Em Minas, Nunca Foram Escriturados
os Milhões Arrecadados da Jogatina
"Onde Está o Dinheiro?", pergunta o Deputado Leri Santos — Ata-

quês e Mais Ataques ao Governo de Minas — Aumento dos Fretes
Marítimos e Estabilidade dos Preç as — Homenagem da Constituinte

ao Trabalhador Brasileiro
Depois de aprovada a ata, a

Assembléia prestou uma hoinr'-
megem ao trabalhador brusiki-
xo, pela data de hoje, permane-
cendo de pé durante um mlnu-
U.

A "BATOTA" EM MINAS
Afler'.ndo á "Semana Mineira''

aa UDN. o deputado Leri San-
toa, õo PTB, pronunciou v.olen-
to discurso contra a exploração
do .lego em Minas Gerais, inl-
cinda e ampliada na administra
Cão õo sr. Benedito Valadares.

Do chamado logo do bicho - -
dlftse o orador — Ju'z de fò
jj. chegou a ter em pleno e ti"-
•íescent* funcionamento, no»
anos d* 43 e 44, aproximada-
merte 50 casas. Cada uma pa-
l?ava diariamente*a multa de
cento e oito cruzeiros.

— Não precisa ser bom ma»
temático para cheprar a uinn
conclusão definitiva: o Rovóruo
dl,, tr. Benedito Valadares arn>-
W.ÜÓU, Ilicitamente muitos »
iriu-toa milhões de cruzeiro d^
ilaxae ou multas sobre o jogo de
azar. Tomando, por base o ai'<>
de 1U45: em Juiz de Fora f»'
arrecadada de multas, taxrs ou
quaisquer outras denominações
<iue porventura possam ter as
exigências do fisco estadual, no
rei cr ido ano, a quantia de um
tnilhíto Quatrocentos o aetenta
mil cruzeiros, eegundo calcula-
rigorosamente feitos e que não
jiodérao ser contestados. >

E depois: ttstlfts-j
— Mas, sr. presidente, ha

ainda um outro aspecto grave
da questão; todas e^tas fabuiu-
sas quantias arrecadacVs nâo
loram regularmente escrituradas
Os banqueiros de jogo diária-
mente pagavam as suas multas
ou taxas na repartição especial-
mente designada para «te fim
e o cunheiru não era escritura-
do. isto é, nunca figurou cm ha-
lancetes, orçamentos ou çua-
dros de renda do Estado.

—. Até hoje não foi esclare-
clda a opinião publica a eslfi
respeito e isto porque, cenve-
nhamos, ele foi desviado p-ia
íins inconfessáveis. No ano de
1945, fó em Juiz de Fora. e nao
se levando em conta a arreca-
dação feita em numerosas ei-
dades do Estado — um milhão-
quatrocentos e setenta mil çru-
seiros. Onde está este d.nhel-
ro? Teria o ex-governador Va-
ladares com ele custeado a cam-
jpanha política do seu Partido
on teria determinado uma mag-
nifica distribuição entre ami-n*
do peito?

-. E tas as perguntas que
faço e cuja resposta, estou cçi-
to será aguardada com viva
anr.edade pelo povo mlnelio *¦

por teda a Nação. - Concluiu
o sr T °,vt Santos.

FRETES MARÍTIMOS
O deputado Aldo Sampaio. Ca

n D N., recebeu um teiegra-
ma do presidente da Federação
das industrias de Pernambuco,
sobre aumento de fretes, auto-
rtzado pela Comissão de Mari-

nha Mercante. Ora, o governo
está levando a efeito uma poli-
tica í'.e estabilidade de preços
Sendo aisim, o sr. Aldo Sani-
pa>o foi â tribuna para estra:
nliar que o goveino seja o pri
melro a deturpar essa política,
provocando obrigatoriamente u
alta dos preços, pelo transporte
das mercadorias.

RODOVIA TRANS-
BRASILIANA

A seguir, falou o senador Da
rio Cardoso, justificando seu
requerimento no sentido de «i
governo levar adiante a exe-
cucão da rodovia "trar*-bras»-
liana", que virá resolvei o an-
gUEtiante problema dos trans-
portes, ligando o extremo norte
ao extremo sul do pais.

VOTOS DE F'ESAR
Pelo falecimento de dois edu-

cadores paulistas, professores
Lamartlne Delamare Nogueira
da Gama e Antônio Firmino da
Proença a Assembléia inseriu
em ata um voto de pesar a pt-
d>'do do deputado Aureliano
Leite.

CASAS POPULARES
A propósito do decreto sobre a

"Fundação fja Casa Popular",
declarou o deputado Jurandir
IMrês Ferreira:

— Estamos assistindo & hl-
p&rtrofia do poder Central. Os
n.prestimcs nos Institutos só

t -lerão ser feitos, depois de 1."
de maio, com autorização do
presidente da Republica. A cal-
xa de favores ficará guardada
nas mães de fc>. Excia. e só ele
pc-ierá tudo.

EXTINÇÃO DO JOGO
Embora aeja oontrario â ex-

pediyão de decretos leis, o depu-
ti do Lini Machado, pela ordem,
congratulou-se c<-'m o governo
pe'o decreto de ontem, que ex-
tlnguiu a exploração do jogo em
ííído o país.

TUBERCULOSE
Atendendo ao apelo que lhe

vele de Belo Hcrizonte, o depu-
lado Juscelino Kubistchck so
lKtou ao presidente do InstI-
fito dos Comerciarios a cences-

(Cjnclue na 8> pag.)

Decidido
na Reunião

Ministerial
Declara o Ministro da
Justiça — 0 Código
Eleitoral Será Deere-
tado Por Partes — Os
Limites Minas-Espirito

Santo
O sr. Carlos Luz ao regre*-

Bar. ontem, da reunião mlni&te-
ria' recebeu, como sempre ama-
\elmente, os jornalistas acredi-
tados junto aó seu gabinete.
ASSUNTOS TRATADOS NA

REUNIÃO
Comunicou, então, aos repre»

ser.tantes da imprensa, que na
reunião foram tratados dois as-
Ktintofl: a extinção do joffo. cujo
oef.ret.o foi assinado pelo pre-
sidínte e todoa os ministros de
Estado, e o combate á expan-
sú.0 do comunismo, que todos
Igualmente aprovaram.
COMBATE AO COMUNISMO

Não ficaram assentadas as
previdências quo serão tomada*
tiará combater a expansão co-
niurlsta. Tudo obedecerá a um
p^ano que ser.t objeto de estudo
em nutra reunião. O governo,
porem. esW no firme propósito
d»» por um dique na propapracã»
das idéias extremistas, adora»!-
dói para Isso as medidre mais
acenfiPlhaveis e praticas.

liETCSTRUTURAOÃO DAS
PARREIRAS

Acrescentou o sr. Carlos í/jz
que ntlo houve tempo para trn.
tar da reestruturação das car-
r«)rãã do funcionalismo, troba-
Din que eerá feito em outra reu-

O CÓDIGO ELEITORATí
rutruntado pelos jornalista»,

•• «v. Carlos Luz falou, também,
dobre á lei eleitoral. Informou
ciuirí ela foi dividida em àuas
partes, tratando a primeiro do
alistamento, registro de parti-
dos e qrgãoa da Justiça Eleito-
>-al Essa partfi do novo Prx-n-
tro Eleitoral seríi decretada br<*-
ywenre, atendendo, assim, A
tremenda do tempo. ' A outrsi
parte, cuja urgência não se faz.
tienur, no momento vlrã depois
Na segunda parto est.t o capl-
tu'.o drs ineleg'bilidades.
LIMITES MINAR-ESPIRITO

SANTO
Por ultimo o sr.. Carlos Lu»,

solicitado por um lornallsta, it>-
lou sobro, a questão dos limites
en.re Minas Gerais e Rapir'to
3ánto, assunto aludido pelo
rlet.utado Lhidenhergh, da tti-
buría da Constituinte. O ffr.
ÇárJ.oa Lua acreícentou que to-
r*0b no devido"termo às tiecla-
••uctíefl daquele deputado, tanto
ouo ordenou ao procurador po-

0 C0MIMSM0
Ia politicaí

Boletim
do País

N

A UDN DENUNCIA NOVAS
PERSEGUIÇÕES POLÍTICAS

EM MINAS
Demarches, Em São Paulo, Para Que a Delega-
cia do Trabalho Volte ao Governo do Estado
— Saudação Aos Trabalhadores da Esquerda
Democrática— Os Mineiros Apoiam a Extin-

ção dos Institutos Limitadores da Produção

i;

A Asapress informa de S.
Paulo que o interventor Mace-
do Soares conferenciou, em seu
gabinete, com os srs. Mario Ta-
vares, César Vergueiro e Silvio
de Campos, do P. S. D,, dis-
cutindo o caso da substituição
dos prefeitos de Santa Cruz do
Rio Pardo e São Pedro do Tur-
no. O P. S. D. quer que se-
jam aceitas as decisões dos dl-
retorios municipais, contrarias
a nomeação dos prefeitos desis-
nados. O assunto não ficou rc-
solvido em definitivo sendo
marcada outra reunião para so-
lução final. Até lá os prefeitos
nomeados não tomarão posse.

Obedecendo á direção do
GenHl Ferreira de Souza, ex-
orefeito de Natal, circulará
no Rio Grande do Norte, na
nroxima semana, o Joimai "A
Noticia", órgão da U. D. N.

Em Minas ninguém porje
ilizer que foi partidário do bri-
?adei**o Eduardo Gomes. O sv.
Gerson Pontes, do município de
Paul Soares, expandiu a sua
tendência política nas eleições
de 2 de dezembrov sendo detido
nelo sargento Joaquim Gomes,
tt autor de uma invasão na sé-
do da U. D. N., fato ocorri-,
do recentemente. Além de pre-
so e encamersnlo o eleitor do
brigadeiro foi fichado como va-
«abundo.

Reuniram-se, ontem, em
S Patfo, os diretórios distrl-
tais da Ü. D. N. tratando de
assuntos llerados á próxima Con-
vencão Nacional do partido.

Publica-se em S. Paulo
nus estão sendo realizadas de-
marrb.es rara flue a *Dele";acia
do Trabalho Icccl volte á Ju-
ristPicão (i'* frnverno «"o Estado,
«sendo efetivado nas fundões «*c
delegado o sr. Ângelo Zaninl.

rai da "Republica Incluir rio tra-
baliv ouf» fiirü, sòliien.p f^pnl rt
velha finpstão. o laudo n que
<*1t*i(J!u fíauelo representante do
nove.

EMPOSSADA A NOVA
DIRETORIA DA A. B. E.
ENTREGUE 0 PRÊMIO "PANDIÁ CAL0GE-

RAS" AO ESCRITOR ÁLVARO LINS
que a diretoria recem-empossa-
da ccnsisa aumentar o patrl-
monio da associação. 'Em «e-
gulda. o sr. Vítor Bouçce, re-
presentante do sr. Valentim
Bouças, instltuldor do prêmio
Pandlã CalOReros, fez a entresa
do prêmio de Cr$ 25.000,00, ao
escritor Álvaro Lins. Nessa
ocasião dirigiu palavras de es-
timulo aos escritores. Ainda

No cuditorlo da A. B. I.,
rta!i::ou-se, ontem, a cerlmo-
nla da posso da nova diretoria
da .veociacão Brasileira de Es-
eriteres e a entrerra do prêmio
1'andia Calogeras, conferido ao
eflc-ritor Alvr.ro Lins, pela au-
toria do livro •- Rio Branco.

Em nome da passada eestao
falou o jornalista Ozorio Bor-
ha, que destacou o esforço •
cooperação de todos os escrito-
rua no sentido de melhorar as
condições de vida do intelectual
brasileiro, tezenido votos para

Têm candidato, ainda, para o
cargo, a Federação das Indus-
trias e o Pi T. »•» adiantan-
tio-se que o caso se apresenta
<ie difícil solução.

— Mais perseguições em Mi-
nas: o préícito Miguel Alves de
Andrade, de Mateus Leme, es-
creveu a geniuira do sr. Ciro
Fonseca, funcionaria da Coleto-
ria Municipal, e eleitor do bri-
gaden'o Eauardo Gomes, inti-
mando-a a convencer seu filho
de que se deve demitir do car-
go. A ü. D. N. recebeu, de
Jacuri, um abaixo assinado on.
de se iniorma que o suo-üeie-
gado local declarou aos ude-
iiistas que "quem votou no bri-
gadeiro é traidor da Pátria".

Toüas essas coisas seriam
inacreditáveis se nao procedes-
bem de Minas, de Beraido.

O sr. Artur Bernardes re-
cebeu longo telegrama da União
dos Varegistas ae Minas Ge-
raü, felicítando-o pelo uiscurso
pronunciado na Constituinte,
propondo a extinção dos insti-
mtos limitadores da produção.

— A Esquerda Democrática
do Distrito Federal dirigu uma
saudação ao povo e aos traba-
lliadoies, pola data de hoje. En-
Ire outras coisas, diz a sau-
dação: "Na vanguarda do lho-
vimento nacional pelo progres-
so social e politico, pe.a liber-
tação de quaisquer formas de
opressão, a Esquerda Democra-
líca nao.mediiá sacrificios, a
Esquerda Democrática está vi-
{íilante 

' 
contra quaisquer medi-

das que vizem fazer recair des-
proporcionalmente sobre o po-
vo, os trabalhadores e as classes
médias á responsabilidade por
uma situação que a ditadura
criou e agravou e que o atual
governo não esta se mostrando
capaz de corrigir".

O ministro Neto Campeio
perguntado, em Recife, pelos
jornalistas, se os pcssedlstas
pernambucanos ainda estavam
dispostos a manter a cândida-
tura do sr. Barbosa Lima So-
brinho, negaceou, declarando
que, no momento, o que interes-
ea é a promulgação da nova
Constituição.

Para os que estão em dia com
a politica pernambucana tais
r>a'avras, querem dizer muita
coisa

O Deoartamento Traba-
Jhista da U. D. N. promove
para hoje, ás 10 horas, uma
romaria ao túmulo do sr. Lin-
dolfo Color. Congratula se tam-
bem com o operário brasileiro,
no Dia do Trab?lho fazendo
vetos para que se tornem rea-
lidade os anseios e as aspira-
ções de toda a classe.

ewie exemplo de sadio patrlotla-
nu deve ser sesruido peilos ca-
piiaUsta» no senfdo de um eti-
cas estimulo ao desenvolvlmen-

A "FUNDAÇÃO DA CASA PRÓPRIA";

Casas Para Locação ou Pára
Venda-Duas Teses„em Conflito
Que Opinem os Trabalhadores — Entre a Oferta de lhes Ser Propor-
cionada a Aquisição da Casa Prcpria e a Recusa de Lhes Ser Reconhecido
Jamais Este Direito, Que Escolher ão? — Pergunta o Sr. Milton Fer-

reira de Carvalho
O decreto-lei da "Fundação

da Casa Popular" continua se-
frendo movimentado deoate pu-
bllco. Sobre o mesmo mani-
festou-se agora, em entrevista
concedida a um matutino, o
sr. Milton Ferreira de Carva-
lho, especialista em questões
imobiliárias. Essa entrevista
vem obtendo larga repercussão
entre o publico e, prinvipalmen-
te, entre os conhecedores do
assunto pois aquele técnico fez
as afirmações mais perempto-
rias de previsão do fracasso da
iniciativa governamental. En-
tre as declarações, mais ftrtrf-
do sr. Milton de Carvalho", sa
llentam-se aquelas em que se
manifesta deívrente de que a
só a,âo oficial seja bastante pa-
ra resolver o problema da ha-
bltação popular, ou a em que
critica a fonte de recursos pro-
curada pela "Fundação", ou
sobre o processo de desapro-
prlac&o, ou quanto á elevada
taxa de juros a ser cobrada,
ou quando considera a falta de

, coerência que há em se conde=

nar a ação des "institutos" e
em se propor que sejam subs-
tituides p:r uma "instituirão"

Sr. Milton Ferreira de
Carvalho

igualmente burocrática; Onde,
porem, á sua critica alcança
maior vigor, é quando pondera
que pode ser previsto o mau
êxito da "Fundação", apesar
do elevadíssimo capita] de cinco
bilhões de cruzeiros que exl-
gira. ao passo que, segundo
afirma, o problema poderia ser
resolvido por uma sociedade
civil, a ser especialmente or-
ganizada, com o capital apenas
de vinte milhões. Tal socie-
dade. adianta o. sr. Milton ae
Carvalho, estaria apta a cons-
truir 150.000 casas populares
em 5 anos. nos principais cen-
tros urbanos do pais, e não re-
quereria nova emissão nem au-
mento de contribuições, nem
crescimento de funcionalismo,
nem desapropriação de imóveis
da União, dos Estados dfís Mu
riiciptes eu das Instituições au
tarquicas. Para financiamento
de suas construções, seriam su-
íivlprtes as reservas normais
dos atuais órgãos de prevlden-

íConcIn- na 8* *?••*•).

Dois aspectos da solenidde: ao -^o, da esquerda para
a direita, os srs. Floriano Gonçalves, Astrogildo Pereira,
Osório Borba, G-uilherme Figueiredo, Emil Farhat, se-
nhorinha Lia Correia Dutra, senador Hamilton Noguéi-
ra e Origenes Lessa; em baixo o novo presidente da
A. B. D- E., sr. Guilherme Figueiredo proferindo o

seu discurso.
sobro o prêmio e as necessida-
des ae amparo aos Intelectuais
l)reslieiros. falou o sr. Hum-
'lerto Bastos, congratulando-ee
com os conferidos nelo Interes-
-e que os homens do dinheiro
vem tendo para o movimento
lüpxarlo no paia, resultando o
gesto de solidariedade do sr. Va-
ientim Bouça», doador do pre

to da cultura. Terminando re-
ferm-se aos prêmios Felipe de
Oliveira e Graça Aranha, pnnuo
em destaque o que represen-
tam no movimento cultural do
paio

O escritor Guilherme de Fl-
grueiredo. na qualidade de novo
presidente, agradeceu as refe-

«-•num i»uuvíin, auuuor au pre- renclao elogiosas e a Indicação
mio, terminando por dizer, q.uo de s«iu nome para presidir

BOLETIM, DO PAIS
EM só de combate affl
jogo foi feita a reu-
nião ministerial d»

ontem Também do combate
ao comunismo. Segundo In-
formação prestada pelo titu-
lar da Justiça, que em assun-
tos tais deverá ser a voz mau
autoiizada, — tratou-se am-
piamente da questão. Tra-
tou-a o presidente e trataram-
na cada um dos ministros de
per si, que de per si se ma-
iiüeslaram e de per si chega-
ram a uma conclusão unanl-
me, de ministros e presidente:
"acertar medidas que deverão
ser postas em execução, de mo-
do a levantar uma barreir»
contra o credo vermelho n»
Brasil". £

Conclusão certa, sem au-
vida Nada mais certo quo
levantar uma barreira conir»
a Invasão comunista do P1"*»
Contra os propósitos comunis-
tas. Mesmo porque n&o so
trata, por deiinição, de pro-
positos democráticos, que, na
verdade, no caso, funcionam
apenas • como meios, cortinas
ae fumaça para as verdaciei-
ras intenções. Sem üuvida,
iia que aparelhar o poder pu-
Mico de meios igualmente en-
cientes de repressão, pois eíi-
oienlissimos, são os de ação do
que dispõem os comunistas o
se uülisem.

E- importante, porem, que
nesta palavra "repressão" uao>
se restabeleça todo o cortejo
letrico de violência e arbítrio
quo'caracterizou a ditaaum
policial de Vargas e MuLer.
para uma ativiuade sutil, apa»
rtlliima e consciente, serv.da
pela longa experiência inter-
nacional, nâo mais se pode ad«
mitir processos primários o
grosseiros. E' preciso que o
irabalbo anti-comunista 8eja>
ao lado de capaz, inteligente o
despido de espirito ultra-mou-
tano> mw,« í

PLANO PRESTES
O chefe de Policia denun-

tia em entrevista a esta tohia:
os comunistas preparavam agi»
taçoes serias para a data do
no.e, neste ca^l.al. Fclizmcn»
le, a policia, vigilante, anteci-
poii-se aos penuroauoies, des-
iiiaüúnauuií-mes os piano». t>.
pro». i eieira t«u*a cuuiua meu-
mo a inteiitonu ue "Piano

i-iesies". E com ioda razão,
seui uuvida. Muo a^eaas por
ser * mais auioriaaua pesso»
liara imorma-io, como pe.a»
características ao oito puno.
característica luudamcnwu: oa
acoiaeounemos. se uejemoia-
vam no Kio, o sr. Prestes pre»
viainchie se tiansienra par»
Pernambuco. IÜ mesmo frei**
tes ue 3i>: enquanto os compa-
mieiros se- sucrnicavam no
i." K. L, no jtyekímento do
Aviação, aqui no *iio, e maio
em irernaniouco e no Klo
(iranue, Crestes anuava por
longe, manuanao bimetiniio**.
UMA VÜLA AO GifiW.idiíiAI

OLTitA Aü DiABO
Ao que informam os nossos

colegas uo üiario da Noite a
viagem üo sr. Pedro Brando
ao Chile foi interrompida no
Kio Cirande do Sul. O ex-te-»
soureiro do PSIÍ teria ido en»
trevistar-se com o Nsr. Uetulio
Vargas, por ordem do sr„
Agamemnon Masalhães, para
concertar com o ditador de-
posto os detalhes da manlles-
tação "espontapea" que o»
elementos queremistas se em
penham em realizar nesta ca
pitai, caso o fazendeiro d<_
Santos Reis resolva enlrentár
o Congresso. O ex-superp-
tendente da Organização JLfag®
estaria, assim, acendendo íim
vela ao general Dutra e oium-í

D o diabo, manobra muito' do
seu gosto.,Aguardemos a ene-
gada do sr. Getulio para ver
se o emissário do sr. Aga-
incmnon obrou com eficiên-
cia...

A propósito sabe-se que © .
movimento, queremista rece-
beu um novo contingente da
adeptos em suas fileiras: o
pessoal do jogo. Os chefes
dessa ala do getulimo intitu-
Iam-se "os maquis do bara-
lho".

Brazillcnse

Seguirá Dia 5 Para os
Estados Unidos

CHEGOU ONTEM A ESPOSA
DO MINISTRO DA VIAÇÂO .

| Procedente de Florianópolis,
checou ontem a esta capital a
sra. Alsina de Macedo Soares m
Silva eanosa do titular da oas*
ta da Viacão.

A ilustre dama permanecerá
alsrns dias no Kio. devendo se-
«ruir no próximo dia 5 com <1?«-
tino aos Estados Unidos, a fim
da reunir-se ».o seu esposo, quo
ali t-e acha em nlta missão do-
ceverno brasileiro.

A sra. Macedo soares * Silva
viajará de avião, acompanhada
nela família do Almirante Po-. Iv.-orth Martins. ministro da.«Marinha;

trabalhos da Associação, dando
um,-, súmula das Iniciativas au
pretende tomar em beneficio*
dos escritores. Or. futuros co-
niftlmentos dizem respeito a:
direitos autorais, casa na; a re-
IiouEO e ferias dos
em Faquarema
do ciasse.

A NOVA DIRETORIA

novo flirptorla dn A. B. D. K fcPrésidentu. <luilhormp lSÍBnfilrt'rtbJvice-prosiAntc. Astrogildo Pi»m -«•'
1° recretnrlo, £,,,11 Firliat; 2° ,ílcretarít, Lm Oôrrüiu Dutra; tesnuirciro, Floriano Gonçalves; Oons.vhd
Fiscal: Hamilton NoKuplra, P'u-Atnte de Morais. N<.to, Clovij Ra.malhete; Orl£enes Lossa e Munle,ilendoe.
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Os recentes ..conteviraentos de
táli-i com íurbu do cadáver ue

Mussolinl, mnniíest-s de faseis-
tas-democratas (expressão til-
';rlda, empregada apenas como

cortina de fuma-
ça) mostram que
o ra."l-mo, como
deutrina política,
não loi ainda
completanien t e
dominado. Nem
na Itália, nem na
Alemanha, nem
em Espanha,
nem em Pcrtu-
gal. E, afinal, se
form-s pesquisar

com mais cuidados, verifica-
r. mr s que nem mesmo entro
l.ÓS.

Anos continuados de prega-
"âo e d3 pratica da doutrina
riutoritarla. com todos os bene-
f ' que ela acarreta para os
que estão no peder. não po-Jem sumir, em seus efeitos, de
um momento para outro.

Nós tivemos também aqui o*
nossos fascistas ostensivos, com
uniformes, saudações e toda a
mística fascista. Tiveram a sua
era áurea, de passeatas e inti»

Jcsé
JOBIM

sr. Getulio Vargas, a pretexto de uma visita

que lhe fizeram membros do Partido Trabalhis-

ta. resolveu enviar uma mensagem aos traba-

_ lhadores, para ser lida hoje, 1.° de maio.*No 
ano passado, ainda tivemos ocasião de ouvir

um discurso do ex-ditador no campo do Vasco. Não ha-

via mais, nesta arenga, a serena confiança com que o

sr. Vargas, todos os anos, afirmava sua convicção de

que o Estado Novo duraria, não mil anos, como o so-

nhado império de Hitler, mas ao menos o que lhe, res-

.'¦ tasse, ao ditador, em anos de existência. A opinião li-

vre do país, a porção consciente do povo brasileiro, er-

guia-se, numa comovente unanimidade contra o homem

que estrangularia a democracia brasileira, sob a invo

cação dos sucessos nazistas e fascistas e da necessida-

de"de remover o "entulho das idéias mortas", idéias que
- outra coisa não eram senão os direitos do homem e que

seriam dentro em pouco triunfantes sobre as hordas

totalitárias.
Corrido do poder, graças ao movimento libertador

1 de 29' de outubro, não quer o ex-chefe do governo dei-

xar passar a oportunidade do primeiro de maio sem se

fazer lembrado, das classes trabalhadoras. Sabe mais

que ninguém que extraordinário poder tem a demago-

gia junto à gente simples do povo, de espirito desarma-

do ante as manobras solertes da politicagem.* * •

A mensagem do sr. Getulio Vargas, entretanto, sig-

nifica uma completa adesão ao partido trabalhista. Mas.
' 

como sempre, deixa o antigo ditador uma porta falso

ppra evadir se aos compromissos, sempre que o exija

seu inveterado oportunismo.
A certa altura, diz a mensagem: 

"-— Serei no exer-

cicio do mandato, um defensor dos interesses coletivos

§ desse povo, dos seus direitos e aspirações, sem preo-
< cupações de caráter estritamente partidário, nem 

_ 
de

¦ competições regionalistas, que sempre me recusei a

considerar, quando na suprema magistratura do país."
A expressão 

"sem 
preocupações de caráter parti-

' 'dário" evidencia o propósito de não se deixai enlear

em compromissos, ficando com o direito de aproveitar

o bafejo dos queremistas do PSD e dos queremistas do

PTB. Com um olho na eleição do governador constitu-

cional do Rio Grande, outra não poderia ser a sua ati-

tude de velho oportunista. ¦-• -¦>"'
* » a

- \ Curioso, porém, é o nenhum ruído que se fez em
í\ tomo dessa mensagem. E' um documento destinado a

\ cair no vazio, sem a menor repercussão no seio da van-

guarda esclarecida da classe trabalhadora. Certamen-
:, te, ainda haverá neste primeiro de maio muitos espiri-

tos simples que ouvirão com algum sentimento de se*

bastianismo as palavras do fundador do Estado Novo.

[ A infecção foi profunda e não desaparecerá tão depres-

| sa. Mas estejamos certos de que cada novo primeiro
|;;ie maio mais restrito haverá de ser o circulo dos que
f|_'üjida se deixam embair pelo sonolento sermão desse
È "^magogo vulgar", para usar uma expressão com que
*t .êMpróprio ferreteou os defensores dos ideais democrá-

1'ticoS em 1937.
JL pouco a pouco, as consciências se irão abrindo a luz ^ __

§jf .da vetdade, come as corolas ao sol da manhã. Dentro antieconômico do mundo.

Tein pluco não restará sobre a vastidão destes Brasis - -<~ "i

senãçl a tênue e fugidia memória desso voz enganadora

que, Rocios os anos, no campo de Scb Januário, desata-
seu canto pérfido e monocórdio. "— Brasilei*

midações, até que se dissolve-
ram absolvidos pelu para-íascis-
m_. getuliano. Dissolveram-se,
como organização ostensiva,
mas não desapareceram. Uti*
Hzando-se habilmente das Mm-
patias ideolugivas desse para-
fascismo infiltraram-se nar hos-
te3 governamentais, em todos
cs setores, em todos os Estadas.

Dlr-se-á que as ultimas e.ei-
cães demonstraram sua fraque-
za, ools nad& conseguiram nu-
merlfamente.

Seria um erro afirmá-lo. O
pequeno exlto ou o insucesso
de seus candidatos no ultimo
pleito não pode servir de ex-
pressão numérica desse Parti-
do, cujos membros já se acha-
vam em sua maioria comprome-
tidos com os demais partidos
cítuaclonistas, quando v e 1 o
a palavra de ordem
do "grande ausente" pa-
r cerrarem fileiras. Não
houve tempo de erganizarem-se
f eit .ralmentu. Mas continuam
a polltíva de infiltração. Onde
quer que haja um novo lnter-
ventor a empossar, um prefet-
to a nomear — lá estão eles,

sem camisa verde nem saúda-
cões rituais; mas presentes em
corpo e em espirito, na cons-
tan.i.. d- sua ideolog'a aubcrl-
tí.ria e anti-democratlea.

Em aguns Estados, mais do
que r.outros, a sua atividade 6
srnsivel. _3 dentro do mesmo
Estado, em alguns municípios
irais do que em outros.

Um dos Estados poi exemplo,
ende a ideologia verde conse-
puk. maior extensão foi o do
Espiei t Santo. Um do seus che-
fes ostensives conseguiu infil-
trar-se. Foi secretarie de Ins-
trução no Estado e hoje é um
{'e seus senadores. Ninguém
mais fala de seu integralismo.
Mas o f'.to é que por todos os
municipies desse Estado, os re-
s< ¦_. desse. lntef-rallsmo cen-
tinuam nas posições. Em ai-
gano constituem mesmo a f_r-
çr. mandante. Está claro que
não usam mais camisa verde,
nem põem a »idí<.-ulo a c-emocra-
c.a. Mas não se muda de ide»a
pela mudança da cor da camisa.
E amigos meus me informnm
que num desses municípios es-
pirit> ssantenses — o de Domin-
g-js Martins — o domínio dos
_*

ai.tlgos integralistas é completo,
pelo apoio que, h__dvertlaa-
men ?, lhC3 deu c novo irter-
ventor, nomeando prefeito ah
um expeente dessa c.rrente de

antic-os fascistas, fantasiados
hoje do "democratas", tais co
mo ¦» f..scistas de Mussoünl
que st dizem "fascistas-demo-
cr t3.s"

Esse é um caso que alarma
os meu?' amigos, porque se tra-
ta d sei» Estado e de sua terra.
T>.as não é o único. Pelo Bra-

Lil ..era o fenômeno é reprrdu-
7ido. A iniiitracão foi a tec-
¦a— usada, riep-is da derrota.
Kla não importa em desapi_re-
/-'mento, nem abjura. Merece o
mes. ò combate que a ostenta-
cão -i out ora. E o dever dos
».ie amam renltr.Rnte a demo-
r.-"«'V, é denuncia-los em tida
a parte, em todos cs municípios,

p/andes ou pequenos, para que
r.ingu se iluda com seu fal-
se democratismo... Foi o que
Mzeran os demfcratas de I)o-
mlncros Martins. Ê o que de-
vem fazer tod^s os demais. Nao
nos deixemos iludir, comendo
¦-.í-D por lebre,..

TV

A Opinião
Dos Leitores
As cartas dirigidas a esta s&,au

são condensadas.

Eletrificação e Casa Popular
(Exclusivo para o

• Em virtude da
pequena exien-
são e da pre-
eariedade a o
sistema rodo-
viário braóüei-
ro, continua o
interior cio pai.»
na completa de-
pendência das
estradas de ícr-
ro para o es*
coamento d e

sua produção e a importação
da suprimentos para a sua suo-
t-istC-ncia. A ditadura, apenas
num ano, expediu mais de 40
decretos autorizando aumentos
de fretes, a maioria deles !ccl-
didos arbitrariamente, con.n-
buindo, assim, para retardar
ou dificultar o desenvolvimen-
to das atividades industriais e
agropecuárias.

A maioria das ferrovias bra-
silcras te apresenta hoje. -orna

já dissemos, deficitária, senão
que algumas delas, como a Cen-
trai do Brasil, por exemplo, iu:
tam agora também contra a di-
minui 'ão da carga a transpor-
tar. E' que a politica de au-
mento de fretes, aliada ás con-
dicões difíceis da criação e oa
lavoura, torna cada vez mal!-
grave o problema da manuten-
cão das nossas ferrovias.

Se excetuarmos duas ou três.
todas as demais estradas de
ferro no Brasil têm de dar de-
/iciís, pois não se lançam tri-
lhos, não se movimentam loco-
motivas nem vagões, não se
instalam custosas cablnes de si-
nalização. não se mantém n»i-
ihares e milhares de técnicos e
empregados, tendo como obje-
tlvo o transporte de mercado-
iVas Ce preço vil. A Central c.o
Bra »1 e a Leopoldina vwiam do
café, hoje condenado, com*, a
Great Western baseou a su<_
prorperidade passada no «»¦
car e no algodão pernamt-ucii-
nos. agora igualmente em cri-
se. E como se isso não bastas*
se. as ferrovias brasileiras, aa-
da a falta de combustível es*
trangeiro e a ausência de car-
vão nacional em opndW»
transportam uma quantiuadc
astronômica de lenha, que ó «

combustível mais caro.
o

mai_>

üli
i ._ . mf

que,
va o
ros!..

Certa vez. o sr. Assis Ribeiro
embarcou para os Estados Uni-

dos. a fim de estudar o apro-
veitamento do carvão nacional
nas nossas locomotivas. Dos e<v
tudos feitos resultou a idéia de
pulverizar o carvão, a exemplo
do que se faz nos Estados Un»-
dos, na Polônia e em muito.-»
outros países. No ramal de -iào
Paulo foi instalada uma usin_
para esse fim. A estação e»
colhida deu-se o nome de Tul-
verlzação. Os resultados fo-
ram ótimos. Claro que uma
única usina de pulverização
não resolvia o problema, tendo
em vista a necessidade das lo«
como'.ivas possuirem um ampio
ralo de ação. Outras apareiha
gens foram previstas, a serem
localizadas em pontos estratégi-
cos. Muitos anos são passado»
desde a experiância do sr. Assis
Ribeiro, e hoje o que sobre-
existe da idéia é apenas o nome
de Fitlverização numa das esta
ções da Central do Brasil...

O sr. Renato Foo. que co-
nhece. como poucos, as possi-
bilidades do carvão braileiro
procurará, esperemos, reavivai
a questão do aproveltamcni.e
dos recursos nacionais em com
bustíveis, aproveitamento que
só poderá ser compensador se
fôr realmente econômico. Ou-
tro ponto que a atual admlnis-
tração da Central do Brasil
precisa atacar com urgéno»a é
o da eletrificação.

Está perfeitamente demons-
trado que a eletrificação das
ferrovias nacionais compensa
sempre, atendendo á dificulda-
de com que se luta entre no*
para obter combustível barato.
Âo fim de quinze anos de dita-
dura, e depois de havei- sido <nl
ciada, com reais proveitos, a
eletrificação da Central, uma
parte Ínfima, ridícula meimo,
das nossas linhas férreas é que
se acha eletrificada. Ao f-m oe
qvinze anos, não conseguiu a
ditadura que a São Paulo Rart-
way. que lha São Paulo a San-
tos', fosse eletrificada.

Para que se tenha uma iae_a
das vantagens da eletrificação,
lembraremos que a Compannla
Paulista, que foi a sua pioneiia.
e que agora amplia a sua rede
aérea de modo a ligar Jau a
Bauru, transportou em 134* um
total de 9 e meio m-lhoes de
pa-saceiros .64% a mais do que
em 1938) e 3 e melo milhões de

DIÁRIO UAHIU-A» 
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toneladas de carga (34% a
mais), atingindo a sua receita
bruta á perto de 235 miihõw de
cruzeiros .67% a mais). E a
Centrai, enquanto isso, ainda
está longe de eletrificai o tre-
cho entre o R^o de Janeiro e
Volta Redonda.

Recorde-se que o plano fun-
damental da eletrificação da
Central do Brasil foi fomitila-
do e começou a ser executaao
na gestãn do sr. José Américo
no Ministério da Viação. Tudo
o que foi feito, depois, quase
que se resumiu, afinal, em es-
ter.-'3r linhas aéreas. Não c.ü-
peni s, entretanto, por ísso. o»
administradores da nossa prin-
cipal ferrovia, pois não hou.e
um deles que houvesse des-
curado do problema crucial da
força motriz. A culpa cabe.
sim. á ditadura, que subordinou
todos os empreendimentos de
natureza econômica ao bene-
placito do Ministér.'o da Fazen-
da, cujo ultimo titular rara-
mente distingula entre uma
despesa inadiável e outra pos-
tergável.

Em 1944, com a Central do
Brasil lutando tremendamente
com a eccassez de combustível,
teve sua administrarão de dia-
solver a Comissão de Eletrifi-
cação, dada a teimosia do.Mi-
nlstério da Fazenda em nctjar-
lhe um crédito de 54 milhões
de cruzeiros, para.as obras,, isso
ás vésperas do mesmo Minltté-
rio da Fazenda mandar entre-
car a um desacreditado espe-
culador perto de 250 milhões de
cruzeiros a pretexto de salvar a
lavoura do algodão. E, nomes-"mo ano, o mesmo Ministério da
Fazenda inaugurava o seu Pa-
láclo principesco. que custou
cerca de 70 milhões l

Sabe-se que a Central ao
Brasil se encontra hoje diantt
de um grande déficit, sem re-
cursos para pagar sequer aos
empreiteiros. O mais grave _
que não será poss-vel restnn_.tr
as desoesas da estrada, pois
csa se encontra num estaco
deplorável não apenas em rela-
cão as saias finanças mas tam*
bém quanto ao seu equlpa»r.en-
to. ove r»recisa ser quase todo
substituído.

As obras da eletrificação níio
podem paralisar, sob pena do

processo de asfixia de que so-
fré presentemente o .pais se
tornar ainda mais grave Não
se compreende, por exemplo. -
para nos limitarmos ao D-sslrl-
to Federal — que a eU.tiif'»«_*•
ção da Linha Auxiliar pare tm
Honorio Gurgel. quando para
alcançar Favuna falta apenas,
colocar a rede aérea, como não
se admite que a Fábrica Na-
cional de Motores continue de*
pendendo de uma ferrovia, pre-
l-.stórica como é a Rio d Ouro
cujo tráfego está. aliás, agora
interrompido, devido ás uwn*
veis condições de seus iri-hos
do seus dormentes. de suas pon-
tes, de suas compo-lções, de seu
traçado.

• • •
O governo resolveu, final-

mente, atacar o problema da
casa popular, esperando-se pa-
ra hoje a publicação de um ae-
creto sobre'o assunto. Trata-te
de uma medida da maior im-
portancia, mas que não po-crâ
ser executada se os subúrbios
continuarem sem -transportes
ráp»'dos e abundantes. Os pas-
sageiros das linhas suburbana.,
da Central do Brasil se sujei-
tam inclusive a ser surrados
porque precisam utilizar o trem
e'étrico, onde viajam em con-
dlçóes de absoluto desconforto
mas pelo menos com rapidez.
Eletriflquem-se as outras linha.»
suburbanas e será possível-d-s-
semlnar pelas grandes área?
abandonadas da periferia gran-
de- masca de trabalhadores cio
Rio.

Será fácil, então, completar a
moritória obra social que re-
presenta o plano do fomento
da construção de casas eco-
nômlcas, estabelecendo, para
todos os subúrbios, o sistema
racional, democrático, equani-
me da tarifa única, pots en-
quanto o desgraçado que reâ.ae
em Campo Grande ou em Bel-
ford Roxo tiver de pagar mais
do que o afortunado que mora
no Bn-tenho Novo ou em Inhau-
ma. não faltará quem prefira,
a de-neito de toda a imundicie
continuar vivendo naquela fio-
ressente e inominável fa»-c»a
que a ditadura estabeleceu ali
a-, indo do Cami.o do Vasco, e
que constitui um dos símoo.o-;
da nolítica de mistificação do
"Fai dos Pobres".

COM OS SENHORES
MOTORISTAS

O sr João A., por nosso In-
tcravdio, dirige um apelo nos
moto-istas de carr.s particu.a-
res e de alugueis, no sentido de
-eíre-irem um pouco a sua
vertigem de carreira. Nao te-
mos duvida em mandar o ape-
Io do nosso leitor.

• • •
A TRANSFERENCIA
DE UM DELEGADO

Um leitor residente em utier-
ltndla remete-nos. em uma car-
ta dois recortes de Co^'°cf°e
Ubérrandia», sobre » tr««le-
rericiá do delegado regLnal de
•>nlirMa dr Lindolfo cclmora
de° Sousa? para Vàrginha im-

cita oela chefia do PSD local.
De uni desses recortes repredu-
zimos este trecho:

"Ascultando o selo das mas-
sas, fala-se, abertamente que
o pedido de transferencia do

p.-ovecto delegado regional, te-
se»a-se no interesse de "m.a.<*{-
minuta parte do grupo demi-
nante que por todos os meios
Hfisei-i aqui implantar o cancro
mterio do jogo, pnM^
nha que insiste em vegetar pa-

deprimir a Já perVlitante
vir.a de misérias em que nos
encontramos. A questão de ea-

p-vncamentos, cortina de fuma-
ca de que se aproveitou a che-
fia pessedlsta. para solicitar a
transferencia da djgna autorl-
dade policial, esboroou^i ao
contato de uma realidade con-
tundinte e sumamente clara,
ante cs golpes luminosos da
luz da verdade mendiana.

Diz o nosso leitor que o de-
legado proibira em Uberlândia
os 1o<-os de azar. mas os chetej
do PSD tinham interesses na»
i-.ndas do jogo...

• • •
UM GESTO DIGNO

Escreve-nos o sr. Antônio

Exmo sr. diretor d° DIÁRIO
CRIOÒA.

Há gestos que pela nobreza
que -íncerram e pela lição que
traduzem não podem f)car en-
cerr"dos em um pequeno clr-
culo. Precisam ser comentados,
oropalados para que outros os

O atual diretor da imprensa
Oficial de nosso Estado acauã
de ter um desses ..estos e por
Isso venho pedir-lhe agasalho
para estas linhas. Refiro-me.
sr redator ao fato de haver o

•." Valter Machado, em delicada
carta, pedido aos promotores
de uma homenagem a sua pes-
roa, homenagem esta que cons-
tava He um banouete recado na-
turalmente a champanhe, que,
ao envés disso, enviassem a
ouantia arrecadada ao hosp tai
de sua terra, era em constru-
cão Se todos aqueles que ocu-
oam cargos de importância as-
sim procedessem que soma
enorme não iria servir para ml-
norar as dores dos que sao
menos nrntetrldos ria sortel A
época é de aperturas, de mi-
seria mesmo, e um procedlmen-
to como este. alem de ser ato
rpridoco concorre pira o com-
L_te ás doutrinas exóticas que,
pm>erpi se ali?nentpm da pe-
nurla Ho pr>vo e d- luxo e cs-
tentação acintosos dos ricos.,

A FRANÇA A RUI BARBOSA

O

m

st. Etienne de Croy,
encarregado dos Neeio-
cios da França, esteve
ontem em visita à Caba

de Rui Barbosa. Nesse velho
solar da rua de São Clemente
onde viveu o maior gênio ver-
bal da nossa pátria, há um um
biente de respeito que se per-
fuma na evocação do grande tu-
dadão bras»'.leiro.

O diplomata francês sentiu
como homem de espirito e ae
icultura, a emoção que desperta
õ cohtacto com a casa e as coi-
sas que foram de Riu. O. as
suas palavras, recoroando a yl
da do imortal advogado dos 11-
berdades humanas.bem tradu-
jaram aquela emoção.
:,Recordou o sr. Etienne de
tírov a carta de Rui a Rodil-
gues Alves datada de 8 de de-
lembro de .W8 na qual ha este
trecho: "Antes de se debater a
futura legislação, a futura Jus-
tira a futura nolicia. a futura
ordem internacional, ceve

Sir Philip
JOVBERt

A ENERGIA ATÔMICA E AS FORÇAS
ARMADAS DO FUTURO

achar-se regulada a situação
das potências vencidas, assegu-
rada a das vencedoras, reconhe-
oda a das a<*ora emancipadas
e garantida a das outras con-
tra a renovação dos riscos a
aue acabam de se ver expo-las.
E tudo isso não se obterá se-
não fixando-se as ralas da Ale-
manha e suas aliadas, opondo-
se-lhes com a independência
«ias nacionalidades que elas
absorviam, uma Insuperável
muralha".

O sr. de Oroy. então, relcm-¦ara que não se con_traíra essa
muralha, de acordo com as ne-
cessidades universais e a Ale-
manha pôde repetir o seu as-
salto criminoso. E aponta como
Rui "soube analisar a situarão
mundial com extraordmâi ia
acuidade e prover-lhe o futuro
em termos verdadeliamente
oroféticos". A homenagem que
ele prestava a Rui nacp.iela Ca-
r& era a homenagem da Fran-
ça democrática e livre.

T oNDRES — No atual
nerlodo de desmobllização e re-

Suçãò. há, naturalmente,
muita gente tatereugta, emsss. s M
«iriníle dos controles poutic-s
criada pelas descobertas cien-
tlfica- Quero referir-me ape-

nas ás aiQmas,e aos homens que
a,0_tS5Hlita*oB na primeira
Grande Guerra recordam^ain-
da o período de ap,6a*uerra -

e entre outras coisas o que se

profetizava então er» o desa-
oarècimento da Marinha e do
Sito. em virtude do mere-
mento da Aviação. A experto

(Copyright B. N. S., especial para DIÁRIO CAUIOCA)

deiro sempre leva a melhor e ataque. Tentar_ atirar ajwmba

que a única defesa anti-aerea
eficiente era uma vigorosa con-
tra-ofenslva. Vimos, no entan-
to, durante a batalha da In-
glaterra, que todos os planos
de | campanha do Inimigo, en-
volvendo o uso de forças na-
vais. terrestres e aéreas, foi
neutralizado por um emprego
eficaz da defesa anti-aerea.

E ô por assim pensar que en-
caramos a ameaça da guerra
atômica com .vn pouco de san-
gue frio. De um modo geral,
pode-se dizer que uma nova ar-
ma alcança êxito quando surge
como surpre7a para o inimigo
e antes que ele possa descobrir
o seu antídoto.

No futuro saberemos o que
esperar e, a despeito das nu-
merosas declarações publicas

AS FEIRAS LIVRES

cia da segunda Grande Guerra de que não pode existir uma

nos demonstrou que essas pro- defesa contra a bomba atoml-
f^Pias ernm incorretas. Deve

A S feiras-livres integra-
vam-se na vida da cl*
dade. Elas foram ciia-
das para favoiecei á

Domila&o, isto é, para »hcb
Kitir a aqvvsição de gêneros
f Secos inferiores aos arma-
«éns e quitandas, mediante ta-

' 
bres concedidos aos ferantr.s

¦ M certo modo, a coisa correu' 
<l ,ou menos a conten"o ate

' , .tempo. Entretanto olti-
-nte, nada mais adiantam

-í-as-livres. Os. gêneros de
' i leira necessidade ei-tào sen-

\ 
'pre-irios 

pelos mesmos pre-
4Í des armazen. e a'_runs ate

.,* custo superior B uto •
Üídn Os feirant.es ainda ten-

; ;m 
• impingir artisos deteriora^

dos e ainda se zangam quando
o freguês reclama.

Tudo isro derorre da falta
de fiscalização da Prefeitura.
Os exploradores do povo estão
agindo ás escahcaras, sem en-
contrar obstáculos á sua ação
extcrslva e criminosa. Há na
Prefeitura um órgão encarre-
gado da fiscalização. Ao que
narece, norém. as suas atlvlda-
des estão paralisadas ou, pelo
menos, não há o necessário
controle da sua administração.
O caso merece, sem duvida, a
atenção do prefeito Hildebran-
do de Góis cujas providencias
se fazem necessárias no sentido
de reoor as feiras-livres nas
suas exatas finalidades.

fecias eram —
mos, portanto, ficar de sobre-
aviso diante das novas proíe-
cias.

Dizia-se também que a guer-
ra aérea do futuro seria tão
terrível e devastadora que ne-
hhüma nação se atreveria a
tentar a experiência de lazer
uma nova guerra No entanto,
vimos que, embora a força ae-
rea seja uma arma terrível e
tenha causado enormes devas-
tações na Inglaterra e em ou-
tros países da Europa, a sua
pmeaça não impediu Hitler d?
provocar uma guerra total. Na
realidade, foi a posse do que
ele acreditava ser uma força
aérea esmagadora superior o
que mais o lnfluen-iou a con-
flagrar a Europa e o mundo.

Outra declaraçSo feita du-
rante o período entre as duas
guerras foi & de que o _>o_-_-_r-

ca, certamente não aceitamos
essa presunção sem primeiro
tentar obter uma prova. Isto
e imperioso, até que o a»madu-
reclmento político do homem
torne a guerra impossível. E
quem sabe quando isso aconte-
cera?

Vale a pena, portanto, exa-
minar como a bomba podia ser
lançada e as varias defesas que
poderiam ser usadas contra ela.
Esses fatos evidentemente de-
terminarão o futuro das forças
armadas.

1) A bomba pode ser trans-
portada num avião. E' possível
que os meios normais de defe-
sa aérea, reforçados pelo em-
prego de projeteis atômicos,
possam ser eficientes contra
uma frota aérea inimiga que
procure realizar um "rald".

2) A bomba voadora pode 6er
também usada como melo de

ao solo, como fizemos em 1044,
com armas de pequeno alcan-
ce como um canhão, seria nos
arriscar também a destruição
da peca de artilharia. Torna-
se necessário descobrir um meio 

'

de se derrubar a bomba voado*
ra. sem detonar sua carga ato-
mica.

3) Há também a bomba fo-
queto ou V-2. Esta apresenta
um problema que exige uma
solução diferente, em vir.ude
da velocidade da arma e da
altura que ela pode subir. E'
possível, no entanto, que possa
ser acompanhada pelo radar
tal cemo um avião, e a contra-
medida é evidentemente um
foguete similar destinado a ex-
plodir nas proximidades do
projétil Inimigo.

Umi intensa pesquisa nesse
terr°no talvez noa leve á con-
clusão do que. em f-rande par-
te, oa ataques de bomba atoml-
ca podem eer neutralizados.
Mas uma f-rende marf-em não
é ne>te caso uma sejruranca. O
risco do apenas uma so bomba
pptierrar em nossas defef>aa •
atingir uma cidade como Lon-
dres 6 tão p-rande que sprla pre-
ciso s«3otar outraa medidas
mala eficientes, antes que pu-
déssemos garantir nosra s<tp:u-
rança. Um país como á In-
glaterra, com auaa errandea con-
cfintni(:õ»'s de população e po-
tenctai de g-uérra nos aueiá prin-
cipais cidades, parece ser pa-ti-
ciilarmente vulnerável a um
atnr;uo pela bomba atnmtca. Se,
portanto, ela não puder grran-
t!r £> sua seguranna por meios
científicos ou militares e não se.
conseguir um acordo Interna-
elo-ial para declarar a bomba
atômica fora da !ei. a Inglater-
r__ terá _» procurar ¦__. »e_u«

rança dispersando a população
Trata-se, no entanto, de uma
qu«»tâo política do ferande vul-
to e sua discussão seria Ino-
portuna no momento e imp^si-
vc.l aentro do» limites de.ste ar
tig.o.

Falemos agora no futuro da*
forças armadas propriamente
Sejam quais forem as decisões
politiers adotadas agora, a Tn-
glaterra continuará a depender
do sua capacidade para comrt»
lar as comunicações marítimas
Dcissa forma o papel da Mar!
nha, apoiada pelaa força,, aô-
rea« costeiras, continuará a «er
tão vital conr. em qualquer ou-
tra época. Ê muito improva-
vel ((uo vejamos novamente um»
frora'de batalha em ação. Os
enotiuraçados. na ulfrna guer-
,.„. í«c..wn(it>»inraln um pappil
muito reduzido. Aa br-talha*
pav.is do l^cifico foram trava-
da3 principalmente entre avif.es
e porta-aviões. A bomba ato
mica evidentemente tornou p»;-
pivel destruir toda uma «.quo-
dra ape.nas com um avião. Arre-
dito polo que nunca móis ve-
remo» uma frota de guerra em
alto mar, com seus cruzadores
destroiers, encouraiados o por-
ta-nv:<5es. O provável ô <iu<>

.. pas=_r<íniog a çor.atrulr grande
numero de pequenos barcos, nu
ma escala nunca vista, p°ra lu-
tar contra os submarinos, que
fornm p."c>rrnriados», porem não
dtrrotndos. Para apoiar essa*»
flotllhns precisaremos tamr>em
do um mínimo de unidades pe-
andas.

No que se refere ás outras
medidas militares que drvm srr
r.cloiadas contra a am°aça sub-
lAtirlna. os documentos capttirü'
do- acs alemães demonstram
qi:r o r.iuo os submarino^ m:ii?
tej.Vam eram os ataques aér&js
Em 1948, a frota «ilbmarlnA

alemã sofreu uma grande derr'1-
ta nas mãos do Comando Cos-
tllr. da RAF. auxiliado r**'y
navios © unidades de escolta
bntí.nicog e americanos.

A tendência do desenho doi
submarinos germânico» em 1944
e 194b eira torna-lo» ti,vu'nera-
v-íls aos at'.jc,ues aéreoa <J. em
i!K5. oa alemães tinham ?oíl-
.i.^ulóo algum exlto. Será nri-
ciso multo trabalho antes que a
r-iça Aérea Costeira reco-.i-.
c^irto a supreimacia absoluta a«-
cVir-çada em 1943. Na rea.id.i-
de. uma poderosa Força Aôrsa
C-.-stelra é tão necessária c «m'>
ain; boa e moderna Marinha.

fi improvável que a Grã Bre-
tonha necessite de uma ff>iça
de bombrrdeiros pesados. r-fl-
sa forca sd « necessária q'i''ri-
do as iirmus a sefèíii triin-nnr-'
trilai tem um potencial l'ml-
tado, e tem de ser lançada em
r*»"i.ide miniei'i n"ra sp "(.'••?
resultados decisivos. Por ou-
tro lado, serão neceásuriui. d-
«íuns bombardeiros rápidos do
grands ralo de ação, a fim de
levar a bomba atom'ca a luga-
re. que não possrm aer alcan-
çados pelos foguetes ou oelo.»
bombas voadoras. Para ápçiJH.r
çspph bombardeiros precisamos
«•le uma força adequada de
transportes aéreos prra coniiu-
7\t o combu tlvel e p-ca -fo.
bressalentes dos centros de pro-
rinf.âo para as bas-ís cie up ra.-
ç«*.?s.

o exército em campiirfih v*r\
menos sucesslvcl a um ataque
fun>iiico do nue qusiJiiür.r unia
drs outras duas arrnas. Ma
verdade, o soldado na Unha de
lYfnte, em estreito contactu '••iri\
o inimigo, est.l pratlcam'JM"s
iiniH.e. Veremos nMt'm "s sol-
dailcJí» continuarem a lutar ¦30-
n'ii) e.m todas as guerráa do í>is-¦pdo PrecU-arUo, no ent"nto,
do apoio da aviação inrlur.tyâ
ti-nnsportes aéreos e plahndores,
°> o mffmn tipo de arm"s 'iua-
da" n"s últimos anos. A s,iri
-•ficlr-nc'-! r"t"D pfii'ç!a «"r-i r,.'T-
to ffcilltadn, com o rm"r"gn do
transporte aéreo cm grande es.

Resumindo: Na m'nha opt-
ni5o preoTiaremós de umn (rrati-
<\e Marinha de navios p''q\i(_nns,
çlguns porta-aviões, um o 'inn*-
no numero rle -in'r1'irlrp p-s d"S.
Um ectercito moderno sob to-
do* os aspecto?, a força iT^i
teríí, do <=er Kuficipntrnr nts
s*rariilfi para tiesemnerinar ueu
Iriprrtante papel na -i_i>f« sa ¦'"¦-
rea. n"o bomhardPio dp lón'_'o nl-
erricõ e f>m u.ppnv-iYes rip rco-
nlieclmento, alem .d.'j. tarefas 'ie
apelar-o H.xérclLo v a Maunha.
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LÍDIA OLEARY - A Mulher
Conhece o Segredo de

Construir Faces Novas
Há em Nova York, tia Quinta

Avenida, uma das mais curiosas
industrias do mundo moderno.
Quem visitar aqueles escrito-
rios, que ocupam andares in-
tetros, terá, á primeira vista, a
impressão de que se trata de
um instituto de beleza. Na rea-
lidade. algo acontece ali que
ultrapassa a imaginação de um
repórter. Centerias de pessoas
procuram diariamente aquele
estabelecimento. Mulheres de
idade avançada, jovens elegan-
tes, senhoras levando crianças,
homens de negócios, uma le-
gião infindável desfila por ali.
Detalhe' estranho: todos os vi-
sitantes procuram tapar o ros-
to, como se temessem mostra-
Io á plena luz, como se carre-
gasseni consigo um segredo
que não desejam ver desven-
dado por ninguém. Que pro-
curam, afinal, aquelas criatu-
ras tão esquivas ou tão sensl-
veis á curiosidade alheia? Va-
mos desvendar o mistério. Pe-
netremos rapidamente no ele-
gante gabinete da diretoria.
Ali se encontra uma mulher
ainda jovem, de fascinante be-
leza. É' Lydia O' Leary. Ela é
o cérebro daquela enorme or-
ganizacâo. A fundadora de
uma das mais famosas lnstl-
tuições novalorquinas. Todas
as pessoas eme ali vão ter le-
vam um brilho de esperança
nos olhos. Sabem que sairão
dali reconfortadas moralmente
e livres para sempre da tortura
de exibir em publico as "mar-
eas" cem que a natureza lhes
desfigurara o rosto. Porque A
esse justamente o "negocio" de
Lydia (VLeary: construir faces
novas! isso começou no dia cm
que Lydia. desesperada de não

DR. BELMIRO VAL-
VERDE

VIAS URIN ÁRIAS

Comunica aos seus amlgoi
e clientes quo reassumiu a
sua clinica.

Consultório — Edmclo
Porto Alegre. 11.° andar sa-
Ias 1118/19 diariamente aa«
12 ás 15. Kua Araújo forto
Alegre, 70. Tel.: 2Z-W«
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encontrar emprego porque osten-
tava no rosto uma feia man-
cha côr de vinho que lhe defor-
mava as feições delicadas, pen-
sou num melo de encobrir o
seu horrível defeito. Valendo-
se dos seus conhecimentos de

química, preparou afinal um
creme que. aplicado ao rosto
ou sobre qualquer parte«decor
no, tornava completamente in-
vUuvels marcas, sinata ou clca-
trizes. Aperfeiçoando a sua

descoberta, transformo, = num

processo completo de ma-
auillage" para homens e mu-

Re montou em Pouc^env
po uma verdadeira industria
que levou a tr«nqu!«daje « o
conforto moral a milhões de
criaturas.

O que a medicina fora impo-
tente em conseguir, realUou-o
á força de vontade aquela jo-
vem decidida a não se deixar
vencer pelo delf > q«e ^ en"
fliava o rosto. Seu processo
ornoú-se rapidamente popular

em toda a America do Norte
Lindas jovens até ali^conde-
nadas na sombra Pude5f™
transitar livremente pelas ruas
sem atrair olhares curiosos
gr&s ao "make-up" mágico
ne Lydia tV. Leary. llapazesi que
jamais poderiam obter coloca-
gef que exigissem um.contacta
permanente com o P^Uc°.
tornaram-se ativos vendedores
sem Se ninguém lhes notasse
no rosto algo de repulsivo
Pessoas vitimas de desastres e

portadoras de cicatrizesrfleíor-
mantes puderam aparecer em
SdadePsem que üve»em<g»
respohder a perguntas indiscre-
tas sobre as suas deformações
Foi uma verdadeira benção
aquele método simples de en-
cobrir sinais de nascenca sem
deixar vestígios, para todas as
criaturas vitimas da crueldade
da natureza ou dos golpes da
fatalidade. E' por esse motivo
que aqueles salões da Quinta
Avenida estSo sempre cheios.
As mulheres que por eles tran-
sltam não são movidas pela
vaidade de se tornarem mala
belas,-mas pela necessidade im-
periosa de disfarçarem sob a
camada tênue do «Covermark -
a causa dos seus complexos de
inferioridade. Lydia 0'Learye
hoje uma das grandes benfel-
toras da humanidade. Seu no.
me é repetido com veneração
em muitos lares. E brevemente,
aqui no Brasil, seu processo ai-
cançará sem duvida a mesma
popularidade que alcançou nos
Estados Unidos e em muitos:
outros paises.

Essa a agradável nova que
nos apressamos a transmitir
aos nossos leitores. Lydia
0'Lèary, atendendo a inume-
ras cartas que daqui lhe foram
endereçadas, decidiu enviar ao
Brasil, Mrs. Reynolds, uma das
suas mais competentes técnicas
na arte de "construir faces no-
vas".

Que se alegrem, pois, quantos
ats aqui se Julgavam Irreme-
diavelmente "marcados" para
o resto da existência

OS QUE ACERTAM
NA LOTERIA FEDERAL

PAGAMENTOS DE PRÊMIOS MAIORES NO

MÊS DE FEVEREIRO DE 1946
5 Milhões 740 Mil Cruzeiros

PREPARADOS DE VALOR DA

FLORA MEDICINAL
DYRAJAIA

Exppctorante Indicado
nas brontuiites e tosses

por mair reboldes <roe
sojam.

JURUPITAN
Combate com resultados
comprovados, »s co'teag e
congestões do fígado,
o» ci'.en:os neriftticos *

a. Icterlcls.

j_ I J_
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Laratlvo brando, tttft
nas piísSes de ventre.
Pôde ser usado diária-
mente, sem nenhum In-

conveniente.

CHA' MINEIRO
Indicado contra o reu-
«natismo gutoso e ar-
trltlemo. moléstias da
sele e. por ser multo
dlu.êtico, nas d-«nçae

dos rins.

J MONTEIRO DA SILVA & CIA.
RUA 7 DE SETEMBRO. 195 j- 

RIO DE JANE1EO

CHA» ROMANO
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CHEGARAM
UDIOS - BABY-AMERICANOS

PARA MESA DE CABECEIRA
E

FOGÕES A GAZ TAPPAN
A GRANDE MARCA AMEK1UANA

A MELODIA
RUA GONÇALVES DIAS, 85

TELS. 42-9900 e 42-7927

O bilhete n. 32030 da Loteria
Federal do Brasil, premiado
com 1 milhão de cruzeiros na
erm-açâo do dia 2 d* reveráro.
foi vendido no Rio p*lo Ao Mun-
do Lotérico e pairo aos feguin-
tes contemplados: Alolsio d*
Miranda Costa, advogado, resl-
dente â rua Figueiredo G™-
rftes n. 78. ap. n. J;.j Pedro
i-iwallno da Silva, rua Almet-
da Nogueira n. 10 - Piedade;
Flnvlo Zurlte Ferreira, rua k
de Dezembro n. 152; Banco
Boftvista S. A., por conta d*
seu cliente Roque Rotundo Ft-
lho, rua Fernando Mendes n.
25 ap. 52: Alamlr Gomes Ba-
ttóts. avenida Presidente Var-
gas n. 1778, apart. 204; Car-
los Augusto Alves de Oliveira,
travttsa Alice Figueiredo n.
29 — casa 1; Pedro Augusto da
Silvai rua Torres Homem n.
1214 — Vila Isabel; Osvaldo Pe-
reíra Barros. rua Carlos Maxl-
mlllano n. 274; Martinho Pin-
to Tavares, rua Cachoeira n.
282, MeJer. , .

O bilhete n. 16386 premiado
com 600 mil cruzeiros na extra-
cão do dia 6 de fevereiro, foi
vendido em São Paulo nelas
agentes Antunes de Abreu «
Cia., e pago aos seguintes, to-
dos residentes em Campo Gran-
de — Mato Grosso: Eleuterio
J'>fié Canavarro, rua da Paz;
Fellsberto Silveira Martin», ave-
nída Mato Grosso; AblHo Lima,
av. Mato Grosso n- 1894; Do-
mlngos Pereira Guedes, rua 13
de .fulho n. 1260: Balmaceda
Monteiro Azevedo, rua Candl-
do Mariano n. 1154.

O bilhete n. 238S0 premiado
com 40 mil cruzeiros na extra-
ção õe 6 de feiverelro. foi ven-
dido no Rio pela A Esquina da
Sorte o pago a Jo&o Auprusto
Sampaio, rua Padre Marques n.
35. em Rezende, E. do Klo.

O bilhete n. 31621 premiado
com 1 milhão de cruzeiros na
extragão do dia 9 de feiverelro.
foi vendido em Barbacena. Mi-
nas, e pago aos'seguintes: Ban-
co Mineiro da Produção S. A.
por conta do Banco Agrícola de
Sete Lagoas; Banco da Lavou-
ra de Minas Gerais, por conta
de fcus clientes Sebastião Ro-
drlguea de Oliveira, chaufeur:
Mana Pires, doméstica: Carlos
IHscncElatl, chaufeur; Benicia
Cândida da Silva, domestica, re-
sldentes em Barbacena; José
Vieira Nasclmemto. fazendeiro,
residente em Carandai; Bajico
Hipotecário e Asrícola de Minas
Gerais por conta do seu cliente
jacob Vlol, lavrador, residente
em Alfredo Vasconcelos; An-
tonlo pereira. Abreu Jor.. re«l-
dente em Barbacena.

O bilhete n. 2790" premiado
com 500 mil cruzeiros na ex-
tração do dia 13 de fevereiro.
foi vendido «m São Paulo pala
agencia A Preferida e pago ir*
aeguíntes contemplados: Ma-
noel Teixeira Filho. Agostinho
No*, de Sousa, lavrador; José
Veiga, pedreiro; Jofô Vanden-
brant Batista, lavrador; José
Carracso Lafuente, Manoel Se-
rafhn todos residentes em Cam-
barâ. interior do Parama a Jo-
*<S Mascari. residente em Jaca-
rezinho, também interior • do
Faranâ.

O bilhete n. 4810 premiado
com 100 mil cruzeiros, 2.° pr*-
mio da extração acima, foi ven-
dido em Belo Horizonte pela
agencia Campeão da Avenida «
pago aos seguintes: Amável
.•ímce-ro pessoa, rua Muriaé n.
34, bairro Carlos Prata; José
Silva, rua Leopoldina Oliveira
n. 003. Vila S. André; José
Cruz Saldanha, rua Pedro Lea-
sa n. 811; Ana Maria de Sou-
sa, rua Klo Gra,nde do Sul n.
73; Haroldo Galvão Lobu. Sa.-
natôrio Belo Horizonte; custo-
d!o Nogueira Penldo, Itaúna;
José Adelaida, Av. Augusto de
Lima n. 1416; Paulo Joaquim
de Amorlm. rua Deseanbargu-
dor Barcelos n. 841, Gameleira;
Gumerclndo de Amorlm, rua De-
sembargador Barcelos n. 841
— Gameleira.

O bilhete ri'. 14894 premiado
com 1 milhão de cruzeiro* na
extração do dia 16 de fevereiro,
foi vendido no Rio pela A H3a-
quina da Sorte e pago aos se-
jrulntes: Banco da Província
do Jtlo Grande do Sul, por con
ta de seu cliente Antônio Ella*
Mowad. residente em Barra
MJinVa: Banco Industrial Bra-
sileiro S. A. por conta de seu
cli«nte Joaquim Rodrigues de
Oliveira. Av. Joaouim Leite n.
519; Silvio Perrupato. regidon-
te em Barra Mansa, Avenida

PÁSCOA DOS MILITARES
Um Apelo ás Forças de Terra, Mar e Ar

joa.(uim Leite n. 167: José Her-
c{ Vilela Andrade, residente em
Barra Manea. rua 24 de Outu-
bro n. 73. . .

O bttheto n. 8785 premiado
com 100 mil. cruzeiros, 2." pre-
mio da extração acima, foi ven-
dido em Curitiba pelo agente
Paulo Monteiro e pa*o aos se-
culntes contemplados: Valde-
mar Dlttert, rua Carlos de Car-
valho n. 587; Olfegar Valdemar
Dltert, Hotel Brasil; André
Pedro Cecon, rua Bis<po D. Jo-
sé n 92; Baslllo Dorhenolg. rua
Castro Alve» n. 21: Alfredo
jc*#, Belenda. Av. Silva Jardim
n. 1138.

O bilhete n. 299 premiado
com 600 mil cruzeiros na ç*-
tração do dia 20 de fevereiro,
foi vendido na Bahia e pago ao»
aeguinteis contemplados: L"»u-
ro Ferreira Moreira, fazendei-
ro- José Duarte Sena, lavrador;
jorselino Sales de Melo. moto-
rista, todos residentes em vi-
*6rla de Conquista, interior da

O bilhete n. 19411 premiado
rjom 600 mil cruzeiros na ex-
tração do dia 23 de fevereiro,
foi vendido no Rio P**0 A°
Mundo I^térlco e pago ao» e«-
gutr.ti-s contemplados: João
José da Costa, barbeiro, resl-
dente & rua Butia n. 4-A —
Campo Grande; Orlando ae
Ca* valho, Policia Especial rua
Macedo Coimbra n. 81; Sebas-
tlão Corrêa, militar, rua Viuva
Dantas n. 192 — Campo Gran-
de; Gabriel Batista Ro^a, rua
Valmares n. 311. Campo Gran
de; Edllio Lombrone, lavrador,
renídente na Serra do Menda-
nha, Campo Grande; Sebastião
Jaime, Estrada da Pedra n.
3C-A — Guaratiba.

O bilhete n. 9633 premiado
com E00 mil cruzeiros «a ex-,
tração <k> dia 27 de fevereiro,
foi vendido no Rio pelo Ao
Mundo Lotérico e pago aos se-
guinte* contemplados: Carlos
Ribeiro Aguiar, residente A Ay
Rio Branco n. 59; Antônio Ta-
bert. rua Corrêa Dutra n. 48;
Ca ri ob Neves Sampaio rua Ca-
rotina Rdner n. 82; Bemamln
de Carvalho" Rangel, rua Ca-
ruarú n. 464 — casa 6: João
Émidio Dias, rua Dona Fran-
cisca n. 268 — casa 1; Banco
Mercantil de Niterói S. A-, por
conta de seu cliente Ernesto da
Rocha, rua Hadock Lobo n.
320 — apartamento 402; José
Broa rua Santa Amélia n. 55
— a.partameinto 101

Realiza-se no próximo dia 5.
domingo, ás 8 horas no Campo
de Santana, a tradicional ce-
rimonla da Páscoa dos MUita-
res, a qual contará com a pre-
sença das altas autoridades çi-
vis 'o militares e representações
das Forca: de Terra. Mar e Ar.
da Policia Militar e Corpo de
Bombeiros. O presidente da
Republica, especialmente conyi-
dado comparecerá acompanha-
do de suas Casas Civil e Mill-
tar O cardeal aroeVspo, dis-
tribulrá a comunhão aos on-
ciais nchando-se a celebração
da mi"!a a cargo do bispo d.
Andr* Ar-ovsrde de Albuquer-
que Cavalcanti. Falará ao
Evangelho o pad-e Heloer Ca-

Constituirá^ a cemissáo de
recepção os se-julntes oílfiats:
almirante Br<w da Franca '/e

loso. coronel Bina Machado
tte. cel Arlindo Nunes *>ere!ri,
major aviador Pint/; de Moura
e capitSo Antônio Glrao. tendo
sido confiada a direção do ce-
rimonial ao.padre José Coelho
de Souza, da UniSo Catclica dos
Militares. A parte coral será
executada pela banda e coro d<>
Corpo de Bombeiros. Pelo Ser-
viço de Alimentaüo da Previ-
denCa Social será servida uma
merenda aos comungantes, após
e solenidade.

Haverá padres para atender
aos militares que desejam se
nenfessr- no local da cenmo-
nia. náo sendo, entretanto,
e-onselhavel deixar as confis-
soes para acuela hora, devido
a premencia de tempo. Serão
distribuídas estampas como
lembrança dc at0-

Durante a semana em curso
está sendo feita pelo clero da
Arquidiocese, especialmente de"
signado pelo cardeal arcebispo,
b preparação dos militares, em
seus próprios quartpis. sendo
que io sábado, dia 4, esses sa-
ce^otes seráo em maior nu-
mero. , .

A fim de regular as entradas
no Campo de Santana, foram
distribuídas a Inspetoria t do
Trafego e a Guarda Civil ms-
tnrses que deverão ser rig-»-
fosamente observadas. O altar,

a ser erigido sobre o largo cen-
trai 10 Campo oferecendo fren-
te para todos os lados, ficou a
carro d\ monsenhor Solano, da
Matri? do Sacramento e do
Corpo de Bombeiros. Por es-
peclal deferencia do prefeito
Hildebrando de Gols será a fes-
tividi de irradiada pela Radio

a prefeitura.
Por nosso intermédio, a União

Cat. dos MUtares dirige mais
uma ves um apelo aos militares
para que partl-.-lpem da Páscoa
com seus irmãos d'armas.

Cuidado Com o Cão
O Serviço de Informação Sa-

nltaria comunica ao publica

que os exames posteriores

procedidos pelo Hospital Vete-

rinario da Prefeitura do Dis-

trito Federal numa ' cadela

mestiça, preta e beije, ta-
lhe médio, aprendida em
29-4-46, na av.,Suburbana —

ponte de Cascadura, foram po-
sitlvos de RAIVA.

Soílcita-se ás pessoas mordi-
das, procurarem o referido
Hospital, ou o instituto Pas-
teur, á rua das Marrecas.

IH

I NÃO SE ESQUEÇA Ok

aí-PAGAMENTOS
NA PRCPEITÜBA — Hoje,

rA pnero o lote.
NO MINISTÉRIO DA EDUOA-

CAO: — Escala de pagamento: —
Dia 2 de ranio; terceiro dia 8 dr
maio; quarto da escala, 4 de maio;
quinto da escala. 6: Süxto da eu-
ca'a, 7. Os atnsndos ser&o paeos
õê Io a 20 de inalo.

JDROS DE APOUIOES — Apoll
Uc4b: — nominativas e ao porUdor
veicidas até o sfigundo semestre
do 1945, sortto puROS os Juros pulo
Caixa de Amortização ás turcas,
quinta» e sextas-feiras, a partir de
hoje.

O prazo para a verificação Ao» ta-
INSPETORIA DO TRAFKttOi —

xlnietros foi prorrosado até o dta

ir. do correntí. _. _,„'.
OAIXA REUÜtiADORA DE EM-

t'1'ESTIMOS — Será feito hoje, da»
t as 17 horas o pagamento das
suBuIntes propnstnn (.* empréstimo
comuns na importância .. •• ••
total do Or$ 17.200.30. Matricula
"• 1°79- ..*... . .

Extranumerarloj; — Mfltrtcula»
ns.: 2714 - 824-12 -- 11845.

IMPOSTO DE RENDA - ProrrO-
eado o praze para fintreita de dô"
elaraefios até 80 do corrente.

Doenças lisas
DR. NEVES MANTA

RUA SEN. DANTAS, 40

De 15 ás 18 horas

Secretaria da Viação e Obras Pu-
blicas do Estado de São Paulo

DIRETORIA GERAL
CONCORRÊNCIA PUBLICA PARA A EXPLOÍRACAO,l*ft

SERVIÇOS DE ÁGUAS F ESGOTOS DOS MUNlCtrtOh

DE SANTO ANDRÉ' E SAO BERNARDO DO CAMPO DO

ESTADO DE SAO PAULO

De ordem do Exmo. Sr. Dr. Secretario da Vlacâo e

Obras Publicas, faço publico que no "Diário Oficial» do

Estado, ns. 66 e 71, respectivamente, de 24 a 30 de Marco

ultimo, na Secção de Editais, se encontra o edital de con-

corrcncla publica para os serviços indicados no titulo act-

ma. As propostas deverão ser apresentadas nesta Diretoria

Geral, A Rua do Rlachnelo n.° 115, 3.» andar, até ás 15

horas do dia 1." dç Outubro de 1946.

Diretoria Geral da Secretaria da Viação c OLríis Pu-

blicas, em São Paulo, aos 6 de Abril de lí)4tí.

FRANCISCO GAYOTTO
Diretor Geral
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È possível ver
o depósito de tinta!

Só a Parker possui estes
anéis luminosos

•m^fmmMmvanm*»&*****l***Êm*tKm1K^^^^^^^
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Restaurante'rala Vermelha
Aberto diariamente

a partir das 12 horas

RESERVA DE MESAS: FONES: 26-7437

é 26-1783 II

ÁGUA.
INCSIÊSÀ
GRANADO

'Zúhiícci.

Dentista para crian-
ças e adulios

DR. MAURÍCIO
NASLAUSKY

Lg da Carioca 5 (Ed Ca-
rioca) 3.° and sala 306 —

Tel 42-2746
2a*., 4aa. s 6as- telrao

O original, translúcido corpo
da Parker Vacumatic, é um dis-
tintivo de qualidade da caneta,
como o segurador de bolso,
em forma de seta. E, essa série
de anéis luminosos torna sem-
pre visível o depósito de tinta.
Sabe-se logo quando reabas-
tecer.
Se acha ditícil obter uma

destas canetas mundialmente
famosas, mande o seu reven-
dedor reservar-lhe uma! São
esperadas mais... e o senhor
não terá de esperar muito
para se beneficiar destas ca-

. racterísticas exclusivas:

I - Corpo translúcido, patentoa-
do, através do qual é consfan-
temente visívsl o depósito de tinta.

• Peno o*e ouro de 14K, não

quebradiça, cora a ponta guar-
nec/efa de raro osmirídio, polide
oo microscópio.

- Enchedor sem saco de Ibor-
racha, pafenfeado, mane/a vel com
uma só mão... assegura um ex-
cepciona/ abastecimento de tinta.

• Segurador de bolso — man-
têm a caneta baixa e protegida
em seu bô/so.

Parker
CANETAS - LAPISSIRAS

PRCÇO: CR$ 265,00 - JUN/O* VACUMATIC, CR$ J50,00 jj*

pre.^, «c^vo. pare toflo o W . Posto Centra, de Conserto.: COSTA, POHTELA A CU. R. 1, de Margo, 9 -1, »'" *- 
^ Jj
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Rio de Janeiro, Quarta-feira. 1 de Maio de 1.4b

^S^«T£5
FELICITAÇÕES A VILA-LOBOS

Antônio Bento

«WlJViVA'
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• De volta dos Estados Unidos, onde repre-
isentou-o Brasü e o Conservatório¦ Brwücuro mS|
; Canto Orfeonico na Conferência de Educadores
>;!Musicais, recentemente realizada o proí José
;;Vieira Brandão redigiu «m.relatório de^eos toa-

i m JSMa^8^J__s_?__:¦sf_sss sr &s_3 ls£S?»s£aqui qué:-vários técnicos e i^X^Ç|^Píèa.
aqmeri2anas >e internaram Pja obra.aqu. ^

nis^ro Souza'Campos, na carta atenciosa que^mM™^ benc.
bos,-, frisou, com muita, oportunidade çue ^Brag 

ew 
^^

ficando: com, a ..projeção alcançada pel^ suas t_f
.ci_nate..S!e_ bem o titular da pasg^gggg^ que é o nosso
;.calorosamente o mestre ^Wfe^SdcTcheio de grandezas
Vitô-Lobos.-Afinal de contas neste munda d*eu> _£ edu,
e .misérias, só ogenio .docornem a serviço |

í<;açãO,.é.dighOide5admiração «.^speito- » some possuem
taveis, do ponto de vista da c™ea^0'0°^iento da humanida-
uma grande arte. Civilização é aperf^çoamemo
de, o que vale dizer W.toplica.^por uma cy.iuç
conceito de coexistênciajW»rbaria inicial O homem é por
libertando aos poucos ^ sm .barbana 1mciai.^
natureza um animal ^1,»0^r^asPd°e1 S. Os outros
rigoso e o mais feroz de todos os «amais «f^ 

m(im é ,talv=_ _
bichos só atacam fluido est» com fome,,v^ ncces.
único màgi^^^^^^^S^^S^»'. E' isso
sidade imediata de ^^^^feiS^osíllwos dos naturalis-
pelo menos o que se^onclui^da leitura aos eguiu ultra-
tas,,Na^ guerras,^ em matéria
passar em crueldade tudo o que sepoma i u
de selvageria e brutalidade. Isso signia15» emprega
ehcla que a espécie humana logrará 

g g proVa irre.- do "robot" e da bomba a*omlca na eubwa e UId 
^ oU ate.

cusavel da crueldade humana, S"e:sW°McaSque devemos
Suada pela arte. Essa é uma verd«gfcggg°*ica 

gSggg sobre-
acreditar com mwto empenho confiança ^e«. cl_Msa
viver á barbaria destes ^PP^^Xcia^ com a religião. Os
e une os homens coma outroa acontecta. com . 

^-^
países que fazem dois.mil aviões, txi mu 4 

tiverem uma
couraçados por dia nâo serão «aviltaados se .,

. grande arte. O que vale no Brasil <» °°J«J? 
segall, Dl Cavai-

Lobos e-de. Mignone, ,a pintura 
degggfflSg{ 

^h^idt e Mu-
canti e Guignard, a poesia de Manuel »anfl«ra. o 

ÁmaãQ e
rito Mendes, o romance de José -te do Reg• Jr°| 

Luclo CoS.
Marques Rebelo, a arquitetura de Oscar aw^ póra disS0i
tel a escultura de Bruno,George e>.Ce so Amon Educa.

grSgp___-_!r:
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cedo Soares em companhia do 
^&d^g^^ ____¦

O TEATRO

*_i?r_2ís?as"A
PASSEIO

'. 
Um fllm- °*° °™qtt!Tno?cir-

..ba_ala__a no iiomtM«g*
0A. ,.qtt_RO-TB COMO SS» NO

__TCBO COPACABANA. HOJE

«Balalaikak". -têla °P«r°ta «?"»

Nelson Ed'y » Hom Massey. volta
«os de muita «ent0, e'^u.0„ 

^-""do! ;\uTnr'â"s" Scr_: o cucesso hoje no
:ustancinB 

g^SSKS_-!S4 K^liuc^ V ¦ Metro Oopa-b.
«art». ao, Metro t- ( ... .

«O AMAKHA, B' BTBBNO»

Transportada & tela, «Tomorrow

lsaforePveri; ^nsforrnou-so 
O

--V?Saf'«,i'«

AÍtorla. OUnda, Bltt « Star.

»•" Tom^rtambem hoje . reapre-

sóítacSo .'.o Clark Gable • L»na

Turnor om "QuBro-te como Es

oom.Frank Morgan. ,'•. (
'«'8BBA8TÒP.OX.*'

tt-, inlsodlo d8 bravura, da in

«REBECA", NO FENIX

Entra hoje em sua quinta
semana fle representações con-
secntivas, "Rebeca»,deDaphnc
du Maurier, em «ta«noFe
nix pela Companhia BiW_ *er
ríra! desde o dia 5 de abril ho-

K 
ÍÍSíT LINCOLN VITO-

BIOSA
I Mary Lincoln está plenamen-
teTtoriosa no novo gênero 

em

q«e se apresenta ^«almente 
ao

1 seu numeroso publico no Ke
nreio — a opereta."Tehdo 

como companheiros
Pedro Celestino, Marieta Fuclw»
Snao Nascimento, Mamei
Bocha, Francisco Moreno, Halm
Laxar, João Celestino, Artur
Sanche», Palmira Silva e ou

tros, a jovem e formosa es-
trelá" vem obtendo sucesso na
interpretação de "Viuva Ale-
irre", de Franz Lehar.

ARMANDO ROSAS
Fa_ anos hoje o ator Arma»-

do Rosas, um dos raros ^valo-
res com queconta o n0SSO tea-
tro de comédia, que, P« «*»
motivo, será muito !«*»»«£
te homenageado por seus co
legas e amigos.

GRAÇA MOEMA
Sofreu melindrosa operação

clrurgica-a atriz Graça Moema,
do elenco do Gloria.

A MENTIRA TEATRAL
_. _¦ _____ nínf-l

gou atrasada", comédia, ás 15,
20 e 23 horas.

RECREIO — "A Viuva Ale-
gre", opereta, âs 15 e 21 no-
ras. .

JOÃO CAETANO — "Fogo
no pandeiro", revista, ás 15, 20
e 23 horas.

O COMENTÁRIO DA
NOITE

__ O Jaime, na peça em oe-
na, iem um papel que enterne-
co a.todos e também faz rir, ~
Informava o Augusto Maurício
ao mestre Mario Nunes.

E o João Luso, que ouvia a
conversa, comentou

AMANHÃ É UM LINDO DIA
Jacinto de Thormes

presente um mundo do gente, uma oeieza
n°ÍVA 

recepção no Copacabana esteve realmente
àmnatíca A noiva ("os olhos mais alegres do
RioPde! Janeiro") provocou, pelo seu encanto, os
maiores elogios os mais sinceros.

Um dia de festa, uma hora de alegria o ms
tante em cjue dois bons amigos em grande cerl-

mmmmmfttê
WiBMãMmm,
m?^hn tíK e a senhora" Edgar Maciel de Sã. o senhor b s

BurlamaoS o senhor e a senhora Osvaldo Viana, o senhor e a

Sedei Aranha Èlteà Gonçalves. Luto e Regina, Assaf Ca. me,

iSgiSÇlSufn^ edeEl?a Amaral e muitas outra,

PeSR?almente foi um casamento bonito e alegre.

Os noivos embarcarão brevemente para' a Suécia, em v^gem
d^1SÜePhhor* 

e senhora Humberto Amado, amanhã é um lindo
dia. .

llfl

REGISTO

* HTFNTIRA TEATRAL conversa,"oo_a-««iu.
J„imí Sa é um ator-epw - Então ele está acumulando,

prSSe póàe falar 
jgJg 

«5o_pode_^

«TRAMAS BB AMOB
-Tramas tt Amor-". 6 o filmi d?

8T/CESS0 BB «0AIV0TA
NEGRA»

-Tramas .. Amo. ,;.¦,»»- 
J J^^^^J^^

TJnWfiraal que ••f«d»^.ra0K «1-1-..' "Galvota Ntera- mar»

raa.o Pathé exibir., cOm •OJ1"í^ 
\ ^h0B0 romance toenleolor da Para-

TinscoU BoMft • Pal_e é Alan _ur "' Arturo dé Oordova. Haiptv'«_ 
Como fe«mjf*^ÍS^g- Sk.^ Rathl>on a muitos no-

de Bod Oameroa- 
-''Cavaleiros à8 

m^Dfa'raoSOS da tela.
isaata Fí".. » 

. 

governo uma subvenção si-

qUCr" VOCÊ SÁBIA ,
que a autora de "Rebeca^*

lambem autor,, de «'Galvo a Ne
«a", ora no tela do Plaza?8 

COISAS QUE INCO-
MODAM

A facilidade com que o Ma
nuel Rocha aprende e decora
°S PTfÍLME DE HOJE

VITORIA — "Mulher exoti-
ea" — Zezé Fonseca.

O CARTAZ DO DIA
GINÁSTICO - re^°,ida-
SERRADOR - bandida ,

comédia, ás 15. 20 e 22 horas
FENIX — "Rebeca", come-

dia. ás 15, 20 e 22 horas _
GLORIA - "Onde esta ml

nha familia?", comedia, ás 15,
20 e 22 horas.

RIVAL — "A cegonha ene-

Exposições
S."G. ¦OÀK'OT-0 «•.„. G. CARO-

LO. nn Palnc" Hntul.
EDUARDO AT.ATM HORREIA

no Mnsen N. da BAlaa Art«».
SAMTTETj SAT,VADO. no • Museu

N. d„-Balas Arto».
"09 NOVíSSIMOR". no Instituto

de ArnuitetTTs d'o Brasil.
TERTTZ.tnu fJalorln Montparna»RB

*ni, f!opH"a!)imm.
"OS- NOVíSaTMOS". no Tnstltu-

to d« Arquiteto» d'o Brasil.
EXPOSIÇÃO DO INDTO, no Mi

nist«rio da EduoRCÜo.
DIOMhBBS DE GOIS. n» Olube

Inapinrlos, av. A'niiranto Barroso,
78, 13° andar (Motivos da Bala)

ANIVERSABIOS

Fazem anos hoje;
SENHORES: — .Eugênio Mar-

ceio Taylor; Casemiro de Men-
donça; Avelino Gomes de Cas-
tro- Arlindo Muniz da Silva,
George Franklin Favre e João
da Costa Gonçalves.

SENHORAS: — Hda de Car-
valho pareto e America Ra-
mos. ...

Farão anos amanha:
SENHORES: —Atílio Carlos
Peixoto. ,

— Transcorre hoje o natan-
do do jovem Fernando Carlos
rjatta Preta Baumeler, filho
do sr. Erich Baumeier, diretor
do departamento de turismo da
A D A., e de sua exma. espo-
sa* sra. Mia Oatta Preta
Eaumeier.

SENHORAS: — Lúcia Carya-
'ho Freire e Madalena Carvalho

MENINO: — Valter, «lho
do sr. tenente. Armando Ja-
carandá.
CASAMENTOS,

R"{iliza-sè no dia 4 o casamen-

to da 4 senhorlnha Evan, filha,
do sri Eurico Rodrigues Lis-
boa c da sra. Evangclina,
da Costa Lisboa, com o sr.
Jaimfí Soares Alves, filho do
sr. Luis Silvestre Alves e sra.
Leoncv Soares Alves.

O civil será, realizado ás 16
horas, na residência da nolvi*,
e o religioso ás 17,30 horas^ na
igreja da Candelária.

j- Realizar-se-á, amanha, o
enlace matrimonial da senho-
rinha Sylta Ludolf, filha do
sr. Silvio Ludolf, e da' sra.
Marietta Ludolf, com o advoga-
do, sr. Aloisio Pires Bandeira
de Melo, filho do sr. Alberto
Toledo Bandeira de Melo, .1â
falecido, e da sra. Judith
Pires Bandeira de Melo.

0 ato civil será realizado no
Pretorio, servindo de padrinhos
da noiva o sr. Rui da Cimha
Ribeiro e a sra. Marcy Ludolf
Ribeiro e, do noivo, o dr.
João Martins Castelo e sua es-
posa, sra. Aldith Bandeira

I Castelo Branco.
I No ato religioso, que se rea-

(Concilie na 7" pag.)

CARTAZ DO DIA

Menu do Dia
ALMOÇO

Vatapá do peixo a camarão
tf. & *

Lubrlcí & italiana (1-J
."£ *

PanQuecas irancesai.
* *

Torto de uva».
A * ¦

(1) LDBRICS A' ITALIANA! —

Limpe, prepare o cozinhe nagua «
sal 2 miolos. Estando bern frios

cor3 em dados de 2 ema. Bata 6

ovos. as claras Sm novo, 1™^
colherea de iarinha, tempero com

sal o 150 grms, do parmeztto raia-
do. Dolte nessa massa os miolos -

va fritando ftg colheradas, 5m ba-

nha quentu

OINEIiAKDIA

OAPJTOLIO — (SesSBes Passa-
tempo) "ChamnTiz do Mulheres (Oo
mídia dim Tuch Horhert> — •»»>•

ce nma Randa" (musical) — ¦ _ O
Gusano mano" ÍDe»enho colorido»

"Art'í de Antanhi." (Mlilutura)
«0 TSsquilo Tocado" (Desenho

colorido). Noticias InteJ-naclonai»
A..partir do JO hora».

KXO OART-OS — "Caldos do Céu
(OinAJia) com Dcrcy Gonçalves.

IMPÉRIO — "Sublima Indulson-

; da" com Morlo Obêron e Charle»

METRO PASSETO — "O Roseira!
1 da Vida" com E-ward' Robinson e

Margaret O' Brlen.
ODHON — "Khtíma Terra da F6

(Filmo Portupniês) com Barreto P°-
Bira p Gmca Marl».

PALAOT0 — "Anjo ou Domo

REPUBLICA — "A Favorita dos
n-ases". No palco: NumíJros varia-
^os . _

3. JOSÉ' — "Casa de Bor.—
c i".

CENTENÁRIO — "Oors rio Ne-
•ro" . "_a<"«—o» '¦ Sorrisos".

COPACABANA

AMERICANO — "O Ultimo Gan-
ester" e "O Infelis don Juan . '

ASTORTA — "Galvota Negra
com Joan Fontaine „ Arturo de
Cnrdova. ,

IPANEMA — "Fantasmas *s Boi-
tns" <» «Martlrlw de Medica".

METRO COPACABANA — "Que-

ro-te como I5s" com Clark Gablo
e Lana Tumor".

Procure 
"fazer 

Lubrics, do mesmo ni.«' rnm Linda Darnell.

tamanho. 
; Sirva quento, comi mo-

lho do tomate a parte.
# A *

JANTAR I
Sopa pavesa

tf. >{• áí
Mayonnaise de ;abacatl (2)

* * *
Galinha d5 torno.

A "-¦ H
Macarrão com queijo

¦¦ 
* * *

Tjoce do laranja, !
:l,BOLINH*S*R*B-^AT-0')-

CE- Oozinh0-1|2 qmlo de bata as

doces com casca descasque o • pas^a

pelo passador. Leve ao fogo para 1>-

gar com 1 colher de manteiga, 1

ovo 1 colher de acucar , «al.dcto
esfriar. Faça pequeninas bolas o»

mo nozos, paasê em farinha de trl-

gò, depois em ovos batidos, frito era

oanha e coloque sobro papel para
dosengordurar^ ....

(2) MAYONNAISE DE ABACA-
XI — Escolha 1 abacaxi e corto

um pouco Ém baixo sõ para acertar.
Corte em cima 1 fatia grossa .com a

eorOa com faca aliada, retvre »

polpa e corte aos pedaços, sem os

centros. Tome, 1 lagosta de lata.

parta em pedaços ou 1 quilo dé ca-

marõís cozidoB partidos ao meio so-

bre a largura. Parta fininho l ia-

los du alpo b 4 -bananas prata em
rodelas. Misture, o va enchendo o

abacari um camadas intercaladas
com o molho. Guardo na geladeira
Na hora dS servir cubra com a «•

tiü retirada com a co.rot.

PATHE' 
'—• "Quando' a Mu-

lher s9 ativrô" e "Potro Selva-
eem" -

PLAZA — "Galvota Ni>era" cora
Joan 

'Fontaine' tí Arturo de Gordo-
a".

REX — "A Oarira d'a Brigada Li-
geira'. com Errol Flynn

VITORIA — "Mulhír Exótica .
c m Ingrid Bergman . Gary Coo-
per".

CENTBO
COLONIAL — "Galvota Negrr."

cora Joan Fontaine o Arturo de Cor-
dova*. .  .

D. PEDRO — "Um Rival nas
Aturas" c "A Volta ao Luar".

ELDORADO — "O Car.t.r de L6-
nlnjrrado" e "Leningrado Mnsic-

Ft,ÓRTANO — "Mulher Exótica»
com Ingrid Bergmàn e Oarr Con-
po**. -

IDEAL — "Penst.ndo Sempre em
Vocô". *¦¦"¦

1Rts — "A Hnlher do VSrdo" 8
"Qu" o Mundo Salbfl.".

[,APA — "KnrcO 'Io CoracSo" n
"Inimigo do Batente".

MEM DE SA' — "Acusaçlto Cê-
ga" a "Comediantes de Alcçva .

METRÓPOLE — "A Mascara d5
Dimltrlos". -;, .

PARISIENSE — "03 Sinos ae

Santa, Marl,." com Ingrid Bergman
t Bln" Orosby. Horário: 1.00 —

3.SCi - 5.4).— 8.00 e 10.10 ho-
' 

POPULAR — "Encontro com o

Porlco" e "Tum-lo Vazio". _

PRIMOR - "Cirivota Negra
com Inerid Bérgmaa-

PIRAJA' — "Mulh»r Exótica".
com Ingrid B rgman í Gary Coo

'VlTZ — «Galvota- Negra"
com Joan Fontaine . Arturo de
irdovn. ., á. _,
RIAN — "Mulher -Jxotica

cm Ingrid Bergman ? Qary Ooo

JOVIAL — "O Mistério da Ma-
gU Nceva" S "Aposta • Afortunada"

TITUCA — "A Cidade do
,3uto".

7EL0 — «Tfrroroa da Mit.i Vir-
gêm" n «Anosta Afortunada".

VTLA ISABEL — "Um Dia Vol-,
taríi" n "Martirio dé Mudlca".

APOLO — "O Ultimo Gangstor" «
"0 Infeliz don Juan". '

¦ AVENIDA — "Esposas Soltei-
ras". ' )

MARACANÃ — "Prisioneiro da
Zonda".

FLUMINENSE — "E o Vluto
IjOVOu"

OATUMBI — "Ninguém Escapa
ao Castigo" e "Tundra".

GUARANI — "Marujo Intrépido .
e "Mr. Vlkle vai para a Guerra".

RTO BRANCO — "A Noite So-
nhamos" • "Cow-Boy Apaixona-
d'.".

„

HOXy — «Acabaram-sê as En-
crenças" , "0 Eterno Vagabun-
do".

BAIRRO»

SXO LUTZ - "Mulher Exoticf."
com Ingrid Bergman o Gary Oco-
'"CARIOCA — VMulher Exótica"
cm Ingrid Boigman <! Gary Ooo-

l'" 
AMERICA __ «Mulher Exótica"

com Ingrid Bergman 7! Gary Ooor
P 

METRO TIJUOA — "Balalailca'

com Nelson Eddy e Ilona Marsey.
OLINDA — "Galvota Negra

com Joan Fontai-B » Arturo de
Cordova. _ __í,T^Tt — "Galvota Negra
com Joan Fontaine c Arturo do
Cordova.

HADtyOCK LOBO — "Um amor
•,m CadH Vida".

BANDEIRA —• "COzlnhelrOg do
Rei".

EDISON — "O Grandp Momcn-
to" e "Alegre Soltoirona",

GRA.JAU' — "Intermczzo".
GUANABARA — "Um Dia Volta-

r, 1" o "A Rosa do Texos".
SAO CRISTOVSO — "Quando,..

Mulher Quer" e "Filhos de Brio .
POLITEAMA — "A Casa da

Rua 92".

CENTRAL

REAL — "Os Anjos e Os GangS»
ters" e "Homem Intrépido".

CAVALCANTI' — "Aventuras de
Marco Polo" e "A Dama e o Mon«-
tro". '

INHAÚMA — «O Granda Dtta-
dor" 6 "Infami ".

TRINDADE — "A Morte da ums,
Ilusão" « "Encontro nos Céus*.

TODOS OS SANTOS — "Amor

a Percontagem" o "Alcova da.
Morte"

MASCOTE —; "Um Amor íni
Cada Vida".

ÁLEA — "O sSu Milagre d»
Amor" o "Rota Fatídica".

COLISEU — "CancS.o da Bus-
Bla".

PARA TODOS — "A Estirpe -O
Dragão". _ 1

BEIJA FLOR — "A Besta As
Berlim" é "Lag-imas o Sorrisos .

QUINTINO — "O Menino dé Sta-
'llngrado" o "Melodias Roubadas"^

PIEDADE — ".Tardim^de Al ah .
MODERNO — "Perdão para Dois*

o "Bali o Paraíso das Virgens".
MODELO — "Casanova em Apu-

ros" o "T.-octdero".
MADUREIKA — "Mulher ExOtl-

ca" com Ingíríl Bergman e Gary
Cooper.

ILHA DO GOVERNADOR

ITAMAR — "Jardim do Pecado»
o 'O Cui.tig d, Sarong".

JARDIM — "Sensaçiles u^ 1U4&
e "Quando Desceram as Trevas",

,m % ''?"?-.
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DIÁRIO CARIOCA
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Rio de Janeiro, Quarta-feira, 1 de Maio de 1946
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REGISTO

*•••*•"'"'¦UM tr|LME 0A PA-RAMOUNT, A MARCA DAS ESTRELAS • ••••
Ü. »*¦ H.JI». .IW

<éP'.fâo -be!ae-féoL..u..- --,
tüstona, que féz w e chopfip

3.» SEMANA "****<>?.

INGRÍD BER6MAN BlNG CROSBY

áeMda

MRS. NÉSSiX REYNOLDS

O .nome'"de LydW 0'Leary ê
um <l°s conhecidos em. toda a
America dWlprte'..á: em muitos
países curi^èüs. Brevemente o
Brasil terá :-tkmbem'niotlvoe pa-
ra jrlorificar" a famosa criadora
de uma das grandes maravilhas
üa ciência moderna: ;.o proces-
so "Covcrmalc". I>evê-so a Ly-
dia O'Leary.a,criacÃ0 de umrnô-
todo dé maíiullágem para hò-
mèris' e mulheres, destinado es-
peclalmente\í j encobrir, manchas
tio rosto,' glnaiis i de nascença,
cicatrizes 

' 
deformantes, marcas

de' varizes. etc..: Tão sensaclo-
nal foi esse invento 0 P°r tal
formo.trouxe a milhões de cria-
turas o conforto moral do po-
derem aparecer em publico sem
o me.nor. constrangimento, que
as maiores publicações amerlea-
nos e dentre elas a.popular "Se-
legões", dedicaram ao processo
do Lydla- 0'keary os mais en-
tiisi.'istlcos .artigos. A fim de
atender á 

"avalanche) de pedi-
dos que' lhe chegavam do Bra-
sll, Lydla '0'Leary decidiu en-
viar. nio 'nosso país uma das
suas mais reputadas eepeclalis-
tas, Mrs. Nelly Re.ynolds, a fim
de que; esta faça demonstrações
publicas desse verdadeiro ma-
qu tinge mágico. É natural pois
a an&Iedade, com que está sen-
do y.BViardcda. emtodos os clr-
culos soclaiç, a chegada do Mrs.
K^ynolds qúe1 deverá' dôsembar-
car np *A.el-oporto.. Santos Du-
mi.it a 5 do corrente para dar
Inicie a sua missão entre'nõs.

ALEXAMDRE
«LE2A

i^lll feirtiésaparecer

(Conclusüo d»' 6» pag )

lizafá ás 17,30 horas, na igreja
c*.e São Sebastião,. na Tijuca,;
serão padrinhos da noiva os
céus pais e do noivo, o sr. Joa-
quim Pires Ferreira e. sua es-
posa. sra; Mariana Pires For-
reira. ' '
SOLENIDADES

Realizar-se-á, hoje, ás 10
horas, a cerinlonia de entrega
de diplomas aos taquigrafos for-
macios pelo Ginásio Rio Bran-
co.
HOMENAGEM

bargodor João Maria nunes Pc-
restrelo.

.— No cemitério de São Fran-
cisco Xavier, ás 15 horas, o sr,
Juvenal Batista; ás 16 horas, a
.«ra. Enedina Araújo de Boa
Morte e ás 16,30 horas, o sr.
Henrique da Silveira Macha-
do.
MISSAS

Conferências
PROF. MAEOEIj HIGUETTK

Depois dê umniihü, as 17 H«rns, v>\
)ia'ao nobre do Ooltigio Pedro U

(Extemaio), sobre o toma: "As

novas tondenein^ òa literatura írav.-
cí.-kí -coutemporuruia".

DIA ASTROLÓGICO
Iloio, 1° Lua Nova, ás 10 horas e

3 minutos. A manhfi nlip 6 propicia
T,aTa oporações cirúrgicas. Am»p-

nhã o dia sora venturoso pnra nc-

gocios do torras o construções.

ACONTECERA» HOJE E AMA-
NHA. AO LEITOE

— Segnero-se as pusslMlidados fo-
liies ou nüo de hoje e amanha com

horas « nuuoros promissores, pa.ia
os leitores nascidos cm qualquer
*no o om quaisquer dia o mês dos

períodos ahalxoi .„„__,_.
ÍAEA OS NASCIDOS!

BNTRE 2? DE DEZEMBRO E 20
TjE JANEIRO — Assuntos amoro-
,os periclitantes 0 noticias pro-

mlssoras a tardo. 13, .14 ê 23; 81.

82 o 41. (lis. o ns.)
 Fino trato, possibilidades da

tons negócios com 
"auxilio 

do anil-

go.5 poderosos. 4, 5 6 6; 40, 50
. 60. (hs. fc ns.) _

ENTRE 21 DE JANEIRO E 18
DB FEVEREIRO — ManliS duvl-
dosa, a tardo siri melhor. 7, 8 e 9;
24, 34 e 44. (hs. 

" ns.)
— Atividade, pruocupnçSo com

negócios dissençfles o maguas| 10,
11 e 12;' 19, 20 u 21. (hs. „ "*•>

ENTRE 19 DE FEVEREIRO E
20 DE MARÇO: — Euforria peja
manha, a t!,rdo sprá rtesngradavul,
eom dissabores o nmenças do intoxi-
eacío. 4, 8 e 12i 22- 44 6 "'
(hs. e ns.)

— Empreendimentos arriscados e
versatilidade. S, 9 e 11; 41, 45 •
86. (hs. o ns.J

. ENTU! -21 1)15 MARÇO E 20
ABRIL: — Satisfação Intima c
tas amizades. 1!',, 15 e 17; 12
e 24. (hs. p ns.)

 Dificuldades, lnc.-rtezas B
negócios jurídicos complicados.
lo'e 18; 14, 01 e 81. (hs. oi'.)

r.y'Kl! 21 l'K AUIML l£ 211 Uli
MAIO: — Dusllusíles por apego a
afetos o constrangimentos conjugais.

DE
no-

, 14

ne-
14,

17, 19 0 21; 14, 23 e 71. (hs. 3
ns.) - -

Desejos insatisfeitos, anslefla»
do e pequenos prejuízos. 8, 10 «
12; 80, Dl o 03. (hs. e ns.)

ENTRE 21 1113 MAIO B 21 DE
JUNHO: — Dia; do pequenas pOssi-
bilidados, Vontrario aos negocies dê
transportes. 13, 15 À 23; 49, 58 e
77. (hs. e ns.)

ResoluçSes judiciarias pendeu-
tes e lucros para advogados. 4, S
e 0; 77, 78 o" 07. (hs. ê n».

ENTRE 22 DE JUNHO E 22 DE
JULHO.: — Sorte nos amores e
simpatias populares, l, 2 e 5; 10,
11 o 21. (hs., o ns.)

Luta. dosesperadora a tardo,
e pequenas realizaçfies pela manha.
17, 18 o 19; 71. 81 e 91. (hs.
e ns-)'

ENTRE 23 DE JULHO E 23 DB
AGOSTO: — Boas possibilidades
,sociais e encontro, fellzus. 18, 20

e 22. 23, 84 « 44. (hs. e ns.)
„ Perturbaçfiêt, sfdo do honras

B do conquista. 19, 21 e 23; 12, 32
c 91, (hs.: e ns.)

ENTRE 24 DE AGOSTO E 22
DE SE'''EMI)RO: — Nf-n-Oaismi,.
o arrop^idimeutos, a tardo , sfcra
mais agradável, 16, 17 ò 19; 70.
89 ,e 91,. (hs, e nS.)

Dia promissor c conquistas
acidentais.- 7, 8 e 10; 61 ,62 u 73.

ENTRE 23 DE SKTFMHRO B 22
DE OUTUBRO — Pequenas proba-
(hs. 6 nsi)
bllidadcs. 9, 11 * 12; 72, 83 o
08. (hs. e ns.)

"Aspectos desfavoráveis e lnl-
elativns frustradas. 10, 13 „ 14;
87, 40 u 41. (hs. e ns.)

'ENTRE 23 DE OUTUURO E 22
DE NOVEMBRO: — Apatia, inde-
cisRo o ponsamentos de vingança.
15. 16 <e 17;.61, 61 e 71. (hs. o
ns")

— Desavenças domésticas 5 for-

Vai aos Estados Unidos
o Ministro da Marinha

. O ministro da Marinha seprui-
rá brevemente ncra os Estados
Unidos, a convite do eovêrno
norte-americano, a fim de co-
nheeeir de nerto a moderna téc-
nica naval daquele país, alcan-
qada durante o período da guer-
ra que assolou o mundo por
mais de cinco anoa.

ANTIGÜIDADES
Compram-se pratarias, por-

celanas, pinturas, jo<as, mar-
fins, cristais, moveis de Jaca-
randá ou cedro. Pagamos o va-.«
lor da antiguitlade.

Casa Anglo-Americana Anti-
guidades Ltda., Assembléia, 73
Tel. 22-9664.

No Rio Uma Jornalista
Norte ^Americana

VEIUV CONHECER. O DE-
SENVOLVIMENTO INTELEC-
¦TUAL. ARTÍSTICO E INI>US-

TRIAIVaX) NOSSO FAÍS
Encontra-se entre.nos a ior-

nalistu norté-amerlcana, 
"Vera

Pavloff aue, representando a
"Andean 'Air.-.Mall'i''';.;reia'lIJ!a. no
[momento*; urna viagem de. após
guerra, atravf-s da A,meiica La*
tina.

' 
M's'g 

"Pavrõff 
vfaitpu"recente-

mente o país-dos'incos.-.dps Aa-
tecaa e a ' "jünKle" africana e
tem publicado- 3 livros sobre
viagens., Ha 17 anos vive nos
Estados Unidos, .trabalhando

, como profissional da: imprensa.
Alfra deesa publicação tem um
livro projetado 'sobra' o - nosso
pafs. -i r ¦ i ' 

.: 
" "'

i; Deseja a-jornalista Irlandesa
conhecer o desenvolvimento in-
telectual, artístico e: industrial
do Brasil-, .pretendendo Iniciar
as ¦ suas investigações peal üsi-
na d« Volta" Redonda..

Xjr-osJ.ay'

2»-4-'6'8-iOHS

SOM ENTE O AMOFt , 
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DR. SAMUEL LIBANIO t-
No próximo dia 3, ás 12 e mela
horas, terá lugar o almoço que
amigos e admiradores do sr.
dr. Samuel Libanio vão ofere»
¦cer-lhe no Jockey Clube, por
motivo de sua nomeação para
a -Secretaria de Saúde e'Assis-
tencia.

Como convidado de honra
comparecera o prefeito da Ca-
pitai, dr. Hildebrando • ae
Gois

A' essa homenagem já ade«
rjíath os srs.: — Dr. Fernan-
do de Melo Viana, dr. Guilher-
me Guinla, A. T. Ferreira de
Brito, Sebastião Mendes de
Brito, dr. Ari de Oliveira Li-
ma, Manuel Mendes. Campos,
dr. .laime Tiçre de Oliveira,
dr. Roberto Pessoa,. dr. Olinv
pio da Fonseca Filho, dr. Cas-
tro Goiana, dr. Rui Goiana, ,J.
M. Fernandes, dr. Irineu .Ma-
lagueta, F. Mendes Piméntel,
Camilo Mendes Piméntel,' -An-
tonio de Andrade Botelho,, dr.:
Jorge Jabour. ministro Ataulto
de Paiva, dr. Edmundo da.
Luz Pinto, dr. J. Nunes Tas-
sara. dr. Roberval Cordeiro
de Faria, dr. , Nelson Libahto,
dr. Maurício Soares de Gouveia,
José Geraldo Brandão, dr. Os-
valdo de Oliveira, dr. Robei-
tn de Soúía Coelho, dr. Ge-
r.lval Londres, dr. J. J. Ve-
lho da Silva, Roberto Caml-
nha Mendes, .dr. João , Borge»
Filho, dr. Jorçe Soares de Gou-
vela, dr. Mai^o Kroeff,- or.
Carlos Guinle, Rogério . Coe-
lho, dr. Arnaldo Guinle, Jo-
sé Augusto Vieira dos Reis, dr.
Felisberto Bueno Brandão, dr.
Sinil de Almeida MapalliSLes.
Tsaan Kibbas, dr. Cândido de
Paula. Machado, dr. Pedro
Batista Martins, dr. João Pi-
nheiro Filho, . dr. Edmmdo
Haas, João R. Barbará, Barto-"
lo;.né Barbara Filho. dr. Jor«e
Tavnies Guerra, Corinto de
Fonseca. Rubens Tavares, Pe-
dreira Branco, Herbert Antu-
nes, dr. Arnaldo Cavalcanti..
Javert de Souza Lima, dr.
Faulo Quintela, Alberto Rèn-
zo, dr. Rubens Antunes Maciel,
dr. Eitel de Oliveira Lima, Pau-
Io Artur Pinto da Rocha, Paulo
Niemever Soares, Francisco
Gugliòtti, Servnlo Lima, Alber-
to Borgerlh, Carlos da Silva
Costa, Miguel Meira e"Vaído-
miro pires.

Na portaria do Jockeky Clu-
be. e no "Jornal do Comercio",
encontram-se as listas para os
quo desejarem participar; dessa
homenagem.
ENTERROS

Hoje, ás 8,30 horas, na igreja
de N. S. da Luz, do sr. José
Marques Pinho.

A*s 9 horas, hoje, na igre*
Ja de Nossa Senhora dh Con-
celçao no Engenho Novo, do
sr. Antônio José Matiel.

Na igreja de São Francis-
co da Paula, ás 9 horas, hoje,
da sra. Jnlia Guilhermina
Afonso da Costa e ás 9,30 hd-
ras, da sra. Maria A. dos
Passos Miranda.

Na igreja de Santa Luzia,
amanha, ás 9,30 horas, do sr.
Ernesto Torquato.

Do aspirante Jaime Sudá j
de Andrade, amanhã, ás 10 ho-
ras, na Catedral Métropoll-
tana.

A*s 10 horas de hoje, na
igreja do Carmo, do sr. Alber-
to do Souza Trindade.

Na igreja do Carmo, ho-
Je, ás 10,30 horas, do sr. Ma-
miei Fernandes de Araújo Jor-
po e ás 10,30 horas, da sra.
Emilia Ener Pavão na igreja de
N. S. das Vitorias.

Hoje, ás 11 horas, da sra.
Maria do- .Carmo Alonso, na
igreja São. Francisco de Pau-
Io; na igreja de São, José, do
sr. João Alves Martins; e da
sra. Céoilia Aldebret, na igre-
Ja da Candelária.

Dr. Paulo Perissc
Varlzes — Intestinos —

Reto o Ânus
Hemorroidas sem operação
Av. Rio Branco, 108-10."

s/1013 Ed. Martlnelli
Consultas diariamente «Ias

13 ás IG — Hora marcada :
Fone : 28-4331

0 Ministério dá Edu-
cação Terá Um Res- f

taurante e Bar
A Seção Administrativa da

Divisão de Material, localizada
no i,° andar, sala 709, do Ml-
nlsterlo da Educação e Saúde,
receberá, ás U horas do dia ;»';,
do corrente,, propostas para ex-
ploração de um serviço dc bar
e restaurante no Edifieio-Sede >•
do mesmo Ministério, de açor-
do com o edital cublk-ado no
"Diário Oficial" de 29 de abril,
corrente. ' ., \

HEMORROIDAS <
t-.Mamento Bfira d8r « Bern, tiporasSa,

¦por proceBsos modefuos' ¦.:,

DR. OLIVEIRA \
E. VISCONDE MO ERA.MCO,

; 47 ,i.í-i*"-i Tul.: 42 5509
Hora pcpnlar: das 18 As 19. í

» '-T./,

li Ji'et »» í lüllU^^íát \

Foram sepultados onlem:
No cemitério de São João Ba-

tlsta, ás 10 horas, o desem-

LOTERIA
FEDERAL

¦i '.>P 
i.

TEATRO f« IO CAETANO
QUASE 100 REPRESENTAÇÕES! — 6.a SEMANA

t0 oposiçüo do outro nexo. 18, 19
u 31; 90, 10ü e 102. (hs. « ns.)'

ENTRE 2'3 . IJE NOVEMBRO E
Cl DE DEZEMBRO: — Novos co-
nhecim^ntos (cfcticlsmo & tardo e ai-

giimas contrarledados.,. 1, 10- 5 19
28, 37 o 4C J(hs.., e li.s.)

— Oiaudes nconteeimentos « afa
liliiladcfl grí-rais. ' 3, 11 e"'Sü; 35
45 u 74. (hs. e ns.)

I REPUBLICA HOJE ás 16 - 19 e 22 hs. ESTRÉIA da temporada da Cia. S0R-

RISO com a revuette em 1 ato e 15 quadro?

EU SOU OO AMOR
r, * AtFNrASTRO — Musica de A. ÂNGELO com HORA CINA CORRÊA — AMERICA CABRAL — ÁUREA PAIVA
«r^T RFILY - SEREIA NEGRA - OLIVINHA CARVALHO — GR1JO' SOBRINHO - APOLO - AH/lIIl U
Ío^tÍ \ SPÍNA - D PEPE - IRMÃS HAVANX - SALLY LORETÜ e BALI.ET REPUBLICA
COaTA -A. SPINA u- **1*- CAVADITA 

nrtC nFIIQFQ em Tecnicolor com DOROTHy LAMOUR
Na tela a partir das 14 hs. A rAVUKllA uvò üCUiLí) _ Nac. a Marcha da vida n.° 23
SAB\DOS, DOMINGOS NO P^iLCO A'S 16, 19 E 23 HS. NA TELA A PARTIR DAS 14 HORAS

?s -M Ü'
HOJE Yesperai ás 16 horas — Sessões ás

19,45 e 23 horas — HOJE

Dercy Gonçalves
% ..^

Vi.

^k -• »
, *"*¦¦»• Nl* super-revisU de CARDOSO DE MENEZES f J.
jT" ' ^ ^H' MÀIA, a caminho daa 100 representações

tal Pandeiro"
§.. DERCY em "Dr. Jacaramla" — Silvino Neto em "Ca-
f mara dos Deportados" — Cole no "O Fogueteiro" —

Catalano em "O Bêbado" I

DERCY GONÇALVES AMANHA.: Matinée ás 16 hs. com 50 % de abatimento!

íí^f.. 'iNí

1 :~,.__;^1-2K!i-^»
& ÁafSSStSX^SmLi^l'^*mc'-
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Rio de Janeiro, Quarta-feira, 1 de Maio de 1948 DIÁRIO CARIOCA

j
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M.E.RCA.DOSA "FUNDAÇÃO DA CASA PRÓPRIA";

Casas Para Locação ou ParaVenda-Duas Teses em Conflito
Que Opinem os Trabalhadores - Entre a Ofert« d. Lhe, Ser Proporcionada a Aquisição da 

Q Ç.fâfy Aq AUStlll
Casa Própria c a Recaía de Lhe, Ser Reconheci do Jamais Este Direito, Que Escolherão? - \\J VJÍ13V UU

1 Pergunta o Sr. Milton Ferreira de Carvalho
(Conclusão fia 3* pag.)

cia social e das caixas economi-
cas federais e estaduais.
CAPACIDADE DA INICIATIVA

PRIVADA
Diante de tão decididas aür-

nmções. procurou a nossa re-
portagem o sr. Mlltcn Ferrelio
de Carvalho, para solkHar-lVv
aue prestasse novos esclareci-
mentos a respeito de suas w
gestões; Atendidos gentilm^n-
te, perguntamos em que bas--a-
ve a sua oonfianç.» na possl-
billdade de solução ao angud
tioso prcblema.— Salientei claramente, co-
servou-nos s.s., o quanto con-
fio mais na capacidade da mi-
ciatWa privada para resolve.'
problemas exigentes de muita
experiência e espirito pratico.
de muita eficiência e rapide».
Sei bem oro o problema da ha-
taçáo pçiíuiar já não compcr-
te paliativos. Estamos diante de
urna situação muito fjrave, quo
nos Impõe o dever de agão
imediata. Afirmei e atirmo
tiue já não é possivel enfren-
rã-lo eem desprendimento pes-
soai e sem real espirito publico,
>: que se torna necessário criar
um pmbiente de intima cela-
boração entre O governo e os
particulares. Mas, se nao hou-
Cesre no Brasil homens com a
disposição e a elevação de anl-
mo para se colocarem na van-
••uarda de serviços de tão pre-
riiente necessidade social, sem
¦jbjetivar lucros pessoais, então
teria preferível que o governo
prr > irclonasse ao capital pri-
,_db empreendedor a execução
dá '-arefã, mediante razoável'remuneração, 

e o auxiliasse,
lão só com o financiamento,
ias ainda cem todas as medi-
'as que oferecessem a esse ca-
)ltal confiança e segurança. O
íue não julgo possivel é que
i só ação oficial seja capaz do
¦esolver assuntos de tal magni-
.ude, pois está sobejamente pro-
ado como acentuei, que os lu-
¦os do capital particular nun-
ia serão nocivos socialmente,
serrio o tto a inércia e a compll-
ía;;ão burocráticas.

ExDÜquei em minha en-
rrovista a que o sr. se refere,
somo a intervenção dos órgãos
de previdência no campo imo-
blliárlo provocou o desapareci-
monto cie grandes empresas cte
construção de casas pcpulaies,
as quaos ficaram temerubas
(Mando se anunciou a concor-
rência estatal, principalmente
porque não .podiam operar nas
condições' c proas que prome-

tiam os órgão'3 de previdência.
J.icretanto. eites ficaram na
promessa, pois em 15 anos não
^onstruiram nem uma dezena
de milhar de habitayões popu-
.ai'es. O resultado é que, atual-
mente, não constróem as com-
panrAas privadas, nem o-ons-
troem 03 órgãos de previdência,
sendo que os raros construtoies
de casas modestas, ainda exis-
tentes, não podem proporcionar
aos compradores nem mesmo
as condições que já vnmam
sendo oferecidas pelas empresas
desaparecidas, como financia-
iríèvi.i'.t r.té Vi anos de praao,
por evrm^ío. Mas se tossem
hcj • construídas casas em gran-
c. 

' 
„cnifi'o, a serem vcnaidas

naqus.a condições antigas, é
absoluí-iíaente certo que nao
faltariam dezenas dc miiaaies
de trabalhadores para adquiri-
Ias. Apesar de não oferecerem
as empresas particulares as
condiçttès de aquisição que de-
pois vieram prometer os InsU-
tutos, no seu tempo dezenas dc
milhares de operários adquiri-
ram propriedade nos subúrbios
do R».o e de São Paulo. Posso,
assim, afirmar com a maior se-
gurança e da maneira mais en-
fática. que se fosse executada a
minha sugestão de construção
dc 150.000 casas, para venças
sem lucros, não faltariam tra-
balhadores para adquiri-las e,
pelo contrário, a dificuldade so-
ria não se poder atender ao
mesmo tempo a todos cs pre-
tendentes. É por isso também
oue declaro: aqueles que sus-
tentam que o maior interesse
dos trabalhadores está om alu-
gar e não em comprar a sua
casa de moradia, ou não co-
nhecem o problema ou estão qe
evidente má fé, procuranxio
obscurecè-lo para confundir a
opinião publica, com Intuitos
políticos de agitação, a serviço
dos partidários da eliminação
da propriedade privada. Mais
adiante tratarei e provar isto.

4. ELOQÜÊNCIA DOo
NÚMEROS

— Agora, vejamos diante dos
diversos planos proporclonáveis
aos trabalhadores para aquisl-
cão de casa própria, onde esta,
Segundo a evidência dos nume.
ros. o seu melhor interesse. No
ouadro abaixo, vamos figurar o
exemplo de uma mesma casa.
que poderia ser adqu.nda pelo
trabalhador por uma cias qua-
tro formas, isto é, por interme-
dlo de empresas ou cpnstruto-
res particulares, dos órgãos de
providência existentes, da Fun-
dacão. ou. da sociedade civil
cuja organização preconizo:

essa processo de fazer crítica
revela o ctado de espirito ae
preconcebida oposição, e, poi
conseguinte, de quem quer a*-
cançar, de qualquer maneira,
um objetivo pre-determinado.
de natureza estranha ao assun-
to em debate. Outra revelação
da prevenção de que estão mu-
ntdoa esta quando concluem,
sobre problemas brasileiros, em
termos "internacionais. Assim,
por exemplo, quando dizem que
"a experiência internacional
no assunto, em países de nlvei
econômico mais elevado que o
nosso, indica, categoricamente,
a impossibilidade de dar mora-
dia de aluguel ao trabalhador
(e tanto mais casa própria .
quando o juro.atribuído ao capi-
tal exceder os limites de 3 a

—'Ora, a ser verdadeira essa
tese, então não haveria mesmo
qualquer possibilidade de resol-
vèr-sè o problema da habitação
popular, porque os orgaos de
previdência jamais poderiam
operar a taxas tão ínfimas. Pois,
conhecidos especialistas em as-
suntos atuariais têm-se mostra-
do pessimistas mesmo em rela-
ção á taxa 6%, julgando que
"sem os recolhimentos devidos
pelo governo e sem operações
inversionistas é uma ilusão pen-
sar que os órgãos de previdèn-
cia podem dar casa própria aos
trabalhadores". Ora, e os argu-
mentos muito ponderáveis que
apresentam tais especialistas
giram em torno das responsabl-
lidades a que têm de fazer face
no futuro aquelas instituições.
Alegam, com muita justiça, que
"as aposentadorias e as pen-

soes são pagas na base de 70%
sobre o salário do segurado na
época de sua invalldez ou mor-
te; e se, com a inflação e com
a diminuição do poder aquisi-
tlvo, sobem naturalmente os sa-
larlos, resultam em consequen-
cia distúrbios financeiros no or-
ganismo das instituições, obrl-
gadas a saldarem seus compro-
missos sob novos salários, quan-
do as taxas recolhidas durante
muito tempo e foram sobre a
base. monetária anterior."

— Esta questão de taxa de
remuneração de capital do se-
guro social é, pois, muito deli-
cada. Só técnicos em questões
atuariais podem determiná-la
com precisão. O que se deve
discutir, a única disputa cabível
nesse problema de habitação
popular, é se a nma mesma ta-
x», seja qual fôr, o que mais
convém aos trabalhadores, como
aos órgãos de previdência, é o
aluguel ou a aquisição dos Imo-
veis; E' este o problema, de que
não se pode fugir com sofismas
Porque financiar ou alugar a
uma taxa abaixo daquela que
tecnicamente é possivel, seria
promover a ruina das institui-
ções de previdência, que não re-
presentam mais do que uma
economia social destinada a ser-
vir aos trabalhadores da forma
que melhor convier aos interes-'
ses destes. Figuremos, mais
uma vez, um exemplo. Supo-
nhamos que a mínima taxa de
juro conveniente á conservação
das reservas de previdência
acumuladas seja a de 6%. Para
os dois casos, compra ou aluguel,
o trabalhador pagaria, por uma
mesma casa;

Custo »¦.»••"*'•••••
Taxa 
Pagamento anual
Mensalidade ... •

, « <L (, U i. <t U O V ti »»

Compra
(Sociedade

civil)

30.000,00
6 %

2.280,00
190,00

Aluguel
(Tese dos inimi-
gos da proprie-

dade)

42.000.00
6%

2.520,00
210,00

1 Empresas orgaos
; Ce previ-

comerciais dencia

Fundação
da. casa
popular s

Sonic*-
dade
civil

Preço • »-•
bn Irada 
A prazo 
Pagamento em «
Taxa do ju:-o . ..
Mensalidade . . ,
Lucro
Impostos de
trahsm. e predial
Valer locativo . ¦

42.000,00
2.100,00

39.900.CO
10 anos
10%

527,00
40%

sujeito
400,00

42.000,00 42.000,00 30 000,00

42.000,00
15 anos

6%
453,00

isento
400,00

42.000,00
30 anos

8%
300,00

isento
400,00

30.000.00
30 anos

6%
190,00

isento
400,00

_ A evidencia ressalta de tal
maneira deste quadro, que nao
à-íeátto P-ssa algum de boa
fé duvidar das vantagens da
iniciativa que sugiro. A única
<bjeção a fazer seria quanto
á? garantias de execução que
poderiam ser dadas pela socie-
lacie civil. Aílrxno-o também,

d_ maneira mais categórica.
que as garantias podem ser to-
(ais e que a boa execução £ó
dependeria de que aos lwm-M
clispc_t.es ao empreendimento
fosse proporcionada situação
oue os deixasse livres de peias
burocráticas. Essa soledade
civil se properia constituir ca-
.ias pada vendas sem lucros,
sendo que a forma controla-
dora des seus preços e outias
condições do contrato com tai
«ociedade seriam coisa de ex-
trema simplicidade. Os finar,-
.lamentos seriam feitos pelas
reservas normais dos instituto»
e pelas Caixas Econômicas, à
taxa de 6%, diretamente aos
compradores. Os empréstimos
seriam garantidos com a hlpo-
t*ca dos terrenos destinados as
construções populares e pelas
habitações, que neles se fizessem,
é seriam entregues pelos órgãos
financiadores era parcelas, de
acordo com o aumento das
obra3, ccmo usualmente se faz.
Nas vendas sem lucro, conside-
rai-se-ia como "custo efetivo
a soma de parcelas correspon-
dentes ao terreno, á construção
e á cota proporcional sobre as
despesas gerais da sociedade.
No quarlro exposto, demonstrei
cabalmente que o valor das
mensalidades para aquisição fi-
cariam muito abaixo do valor
locativo atual. Ora, conside-
rando-se que nas grandes ei-
dades brasileiras há uma con-
Unun valorização dos imóveis,
independentemente, ^os fato-
re.= -Monetários, resulta que não
poao haver qualquer duvida de
que o maior interesse do traba-
lhàdor deve estar em adquirir
e nâ<> em alugar a sua casa de
inoridia.

LOCAÇÃO OU VENDA
Neste momento, o nosso re-

pórter interrompeu o sr Millon
Ferreira de Carvalho, observan-
do-lhe que esta não era a con-
CliV-ap de todos os técnicos, pois
muita gente hoje sustentava »
tese da maior vantagem para o
operário na locação do que na
coinnra. Assim, o decre-
to - lèi que há poucos ajas
criou o Departamento da Haoi-
tação. da Prefeitura, consagrou

• essa tese. E também reocntç-
tíieiite a üropóslto do projeta

da "Fundação da Casa Popu-
lar", diversos técnieco reunido»
em Mesa Redonda no Edifício
oa A. B. I., chegaram a ídén*
tica conclusão, condenando o
oiojeto referido porque pauf
!a "premissa de que a casa
iropria é a solução mais dose-

jável para o trabalhador".
—Não quero fazer julgamen

tos precipitados, respondeu-no*
o sr. Milton de Carvalho, —
mas acreditar-se-ia que so se-
cretos intentos de provocar .n-
satisfações irremediáveis e con-
éèqüenté perturbação social iu-
variam homens inteligen^s a
tão absurdas conclusões. O «te-

Vô-se, portanto, que a men-
saudade de aluguel seria maior.
E. além disto, sujeita a urna
taxa de conservação maior.
Pergunta-se: qual o trabalha-
dor que não preferiria a fór-
mula de aquisição? Quem qui-
ser experimentar, que tente
consultar os interessados. Eu
penso que qualquer outra solu-
ção deveria ser procurada, an-
tes de privar o trabalhador do
direito de se tornar proprieta-
rio do lar. A' estabilidade do
lar próprio está vinculada a
sorte da família.

A OPINIÃO DOS TRABALHA-
DORES

— Que opinem os trabalha-
dores. Entre a oferta de lhes
ser proporcionada a aquisição
da casa própria e a recusa de
lhes ser reconhecido jamais
este direito, que escolherão?
Que os trabalhadores abram cs
olhos. De um lado, estão os que
se não conformam em ver a
maioria dos homens excluída
de uma das maiores venturas
possíveis, que é a de possuirem
bens conquistados com o seu
trabalho; de outro, estão aque-
les que, a serviço de Ujm ideal
de Estado Totalitário, desejam
tudo subtrair á posse indivi-
dual. De uma parte, os que
porflam por unia distribuição
de justiça e pela harmonia so-
ciai, de outra os que espalham
o ódio e provocam o desespero,

Injustiça irremediável e á an-
gustia sem esperança.

— Devem ser tentadas todas
as soluções antes que forçar to-
dos a serem inquilinos. Falo
assim, porque não hesito em
afirmar, e o faço com a maior
convicção, que é possível pro-
porcionar, pelo • processo que
preconizo, a aquisição da casa
própria a todos os que traba-
lha,m. sem pagamento inicial e
mediante mensalidades inferio-
res aos valores locatlvos atuais.
Se atualmente não falta quem
pague, como é notório, aluguel
de 400 cruzeiros para os prédios
do tipo que dei como exemplo,
por que não haveria quem j»
pudesse adquirir por prestações
Iguais & metade desse aluguel?

— Mas, de qualquer modo, é
necessário que o governo è o
povo não.se cffeixem iludir pelo
processo indireto de promover
a eliminação da propriedade
privada. Cuidado com esses
homens que só falam em ter-
mos "internacionais"!

Para os nossos problemas
brasileiros, queremos soluções
b r a s i 1' e iras. Principalmente
quando as questões não envol-
vem problemas superiores ás
nossas possibilidades técnicas.

, Podemos pensar e resolver um
calculo simples, desde que nos
anime realmente o desejo de"rrsolver" e não o de "expio-
rar" o assunto. E este proble-
ma da casa popular, repito, sé
pode ser resolvido com elevada
disposição de animo e verdadei-

Vem circulando, há dias. o
boato de que os agentes aos
automóveis " Austln" tive-
ram cassada a representação
dos seus fabricantes sob o
fundamento de estarem
vendendo aqueles carros por
u'm preço excessivamente
elevado. Não endossamos, é
claro, a veracidade da Infor-
mação, mas é fora de duti-
da que causou grande estra-
nhezã a tabela fixada pelos
vendedores. Trata-se dum
tipo esmerado em matéria
de construção. Igualmente,
o seu rendimento em serviço
ativo não é nada inferior
aos modelo3 de sua classe.
Não se justifica, porem, o
custo tão alto para um car-
ro tão simples.

Acrcscenta-se â noticia da
perda da Agência, que os fa-
brlca-Ates ordenaram a reien-
ção, no cais do Porto, de
vários carros destinados aos
representantes. Se tudo isso
ê exato, o caso toma um as-
pecto sintomático de quan-
to os fabricantes se interes-
sam em colocar o seu pro-
duto ao alcance do poder
aquisitivo do publico, em
contraste com o esforço «
objetivo dos representantes,
que é o de restríngl-lo pela
conseqüência natural da.
carga dos grandes lucros.

Embora surjam desmenti-^
dos a esse boato, o certo é
que ele encontrou fácil am-
blente para ganhar foros de
autenticidade, sobretudo poi -
que anteriormente os ex-
portadores americanos, pelo
exame duma delegação en-
vlaãa ao Brasil, constata-
ram a inclinação do nosso
comércio para depauperar,
em seu proveito, a economia

dos consumidores. Os ame-
rlcanos, entretanto, como
são tolerantes, se limitaram
a protestos lacônicos e a cri-
ticas lamentáveis para o cri-
tério adotado pelos impor-
taãorcs nacionais. Os ingle-
ses são, todavia, mais prátt-
cos e austeros, dal a facüi-
dade com que o fato atribui-
do aos fabricantes do "Aus-
tln" circulou com o caráter
de forte realismo, criando
para a Agência a necessida-
de de esclarecer a situação,

eu (le conservar-se em st-
Zertcío, e, nesta hipótese, o
crédito do "Austín" desce-
rã, no nosso mercado, ao ni-

vel das operações considera-
das na giria como abacaxi.

"UM GAMBÁ. CHEIRA
A OUTRO"

No caso do "Palácio de
Portugal", aparecem duas
criaturas feitas á semelhan-
ça uma da outra. Parect,
assim, um capricho da sorte
ou um exemplo da força do
determinismo, coisa que o
nosso publico arredonda e
sírtíetísa no anexlm popular
de que um "gambá cheira o
outro"...

Com efeito, quem haveria
de dizer que o sr. Macedo,
do lado de cá do Atlântico,
e o sr. Acacto Lobo, inaa-
ram rolando, rolando, o pri-
metro pelo vértice das mon-
tanhas de Minas Gerais e o
segundo pelo Interior de
Quelimane. na Africa, para
afinal de contas encontra-
rem-se no asfalto da Ai>enl«
da Rio Branco, Irmanados
vigorosamente pela Idéia de
que todos os passageiro»
sentados â sua frente nos
bancos dos bondes, são ou-
trás tantas ovelhas conduzi-
das á tosqula ..

Os argentinos, por sua vea,
também têm um adaglo mais
ou menos semelhante, para
caracterizar a esperteza e a
ingenuidade dos indlviduos,
situando aqueles na posição
de exploradores dos últimos.
Então, dizem eles: "Los vi-
vos, vlven de los sonsos y
los sonsos viveu de su Ira-
bajo". Ora, a vlvacídaãe dos
srs. Macedo e Lobo, viveu
até um dia cm que chega-
ram ao Brasil armados em
cavaleiros dc Idéias geniais,
é verdade, mas tendo-se es-
auecido, porem, 

'ou feito um
juízo errado da subtileza e
capa.cldade de raciocínio Ao
nosso povo, resultando disso
terem dado com os "burros
nágua", o que,- em língua-
gem simples, quer dizer com
a obrinação de Contarem ao
sr. Frota Aauíar a história do
"Falado de Portugal". A
colônia portuguesa, pela «o»
de todas as suas associações
e grcmlos representativos,
jã. anatematisou a dupla
Macedo-Lobo, repelindo a
oferta de tão desagradável
presente de gregos.

A imprensa brasileira te-
ve, pois, esta semana, oca-
sião de prestar relevante
serviço aos portugueses.

CAMBIO
O mercado de cambio abreu,

tmtem em posição eslavei e
inalterado. O Banco do Brasil
vendia a libro á vista nu ram-
i)io livre para entrega pronta a
:r$ 81.00 30 e o dolai a '4C.IG
¦ comprava â CrS 77.7? 90 e a
CrS 19.30 respectivamente

Assim ficou no primeiro te-
r-hamento. Reabriu e fechou
Inalterado.

O Banco do Brasil afixou a»
seguintes taxas para vsnda de
cambiais:

A' vista:
Libra  81.00 30
Dólar..  2'iC -
Coroa sueca  4.™ *3
Pranco suiço  4,6J bíi
peso chileno  0.'•>•* B4
Peso boliviano  0,47 80
Peso argentino , 4.93 55
Peso uruguaio. .. .." U<S*> j**
Escudo  0(J1 "
Coroa dinamarquesa. 4.1 s 84
Franco  °.16 90

O Banco do Brasil para com-
prar as letras de cobertura afl-
kou as seguintes taxas*,

A* -Vista:
Libra "TC''" •* ¦
Dólar 19-3C -
Escudo •• 0.73 46
l'er0 argentino. .. .. 4.70 44
Peso uruguaio. .. ». 10-72 23
Franco suiço .... *?J.'jS
Coroa sueca .. .. •• *-bU •»
peso chileno 0-9/ *™
Peso boliviano O-*-1 =*
Coroa dinamarquesa 4.0.2 17
Franco °'16 23

MERCADO OFICIAL,
Compra:

Libra •• ••
Dólar .« «• •»
Pranco suiço .. .. •—
Coroa sueca .. .• o.
Peso uruguaio.. .. ..
Escudo «• 0°
Peso argentino. ..o»
Peso chileno .. .. .<
Peso boliviano
Coroa dinamarquesa.
Franco  ",13 23

O Banco do Brasil, para com-
pra de letras de exportação
100% valor (F O B>.
I.ior&.D •« •• 00 o» 00
Dólar •• .. •• 00 »«
Franco suíço .. .. ..
Escudo .. .. •<> «o 00
Coroa sueca .. «e 00
Peso argentino. IS ac
Peso uruguaio..
Peso chileno ..
Peso boliviano
Coroa dinamarquesa.
Franco 

OURO FTNO
O Banco do Brasil compraa

ontem a grama de ouro fino ns
base de 1.000 por 1 000 ao pro»
ço de Cr$ 22,70 e vendia ao de
Cr$ 25.29.

BOLSA DE VALORES |

«O OO

OO 06

56.49 se
16.50 —

3.8b 51
3 03 56
9.16 61
0.67 Oi
4.02 19
0,!i3 23
0.3(1 90
3.43 82

75.52 38
18.74

4,37 8S
0,76 18
4.46 99
456 79

10,41 IX
0.60 4&
0.44 18
3.90 S0
0,15.70

Tabelados os Preços de 27 Ar-
tigos de Primeira Necesidade
TAMBÉM SOB TABELA 0 PREÇO DA LAVA-

GEM DE ROUPAS PELAS TINTURARIAS

eejo de tornar-se propruAàno e
uma das mais legítimas aspira-
ções humanas. E é .inuUlt so
fismar-se que é um ideal vna-
tingível. com o argumento <io
oue "a grande maioria da mas-
«a trabalhadora no Brasil nao
está em condições J« ser o»e
rada com amortizações «mu-
tantes de uma compra", uma
vez que se pode provar, como
faço. que a aquisição seria rei-
ta mediante mensaliaaaes mit-
nores que o valor locativo cov
rente. E, ainda, com toda cai
teza muito menores que o tu .ai-
ro valor locativo provável, -•
bastando para Uso çonsioxrar-
ca a valorização do imóvel e do
terreno em trinta anos. Tecla
pessoa que trabalha paga alu
euel: logo. toda pessoa que tra-
palha, com menor sacrifício
poderá adquirir o seu inovei.
E. se quando as habltagoes erarr.
construídas por empresas par-
ticulares que não pou«.am 0..8-
recer as atuais condições de
prazo, os trabalhadores pude-
ram adquirir milhares de casa*,
muito melhor o poderiam hole.
nas condições que proponho de
aquisição em trinta ;a»o£ oot
um preço que regularia a meta-
S? do valor locativo,dos uno-
vels - Com a eliminação dos lu-
cros e"com a dilatação do pra

em condições de adquirir a 
casa

própria, mas. mesmo a totan-
dade dos que trabalham.

SOLUÇÕES "INTERNACIO*
NAIS" PARA PROBLEMAS

BRASILEIROS
— Uma prova da má orien-

tação e da falta de isenção d*_
queles técnicos a que o sr. ha
pouco se referia, está no '.'em
4*b" das conclusões que apre-
sentaram como critica á Pun-
daçâo, onde atribuem ao pro-
leto uma intenção que realmcn-
te não teve, qual seja a de ç.c-
sitar "apenas de Ijabitaçoes m-
$jffiáos|_ «_}' lotas íseüadce.";

com expressões demagógicas I ra intenção de atender ás ne-
que, vividas, apenas levariam á®'essldades populares.

TRATADO DE ALIANÇA ENTRE OS
4 GRANDES PARA GARANTIR A PAZ

(Conclusão da 1.* pig.l
são adotada em Londres pelos
suplentes dos ministros, rejei-
tendo a reivindicação austri.u
ca sobre o Tirol Meridional, o
Conselho de ministros dos
"quatro grandes" Instruiu or
suplentes no sentido de ave-
riguar se a Áustria fez algjm
pedido sobre "pequenas retiíi-
cações" da fronteira com a
Itália. Se se tiver feito isso. o
Conselho convidará a Áustria
a enviar representante? para
formular diretamente esse pe-
dido, de acordo com os ter-
mos da declaração de Potes-
dam. Os ministros acreditam
que a solicitação relativa ao
Tirol constitui "uma retifica-
ção de maior importância" e
não a discutirão mais.

Por sugestão de James Byr-
nes. chefe da delegação dos
Estados Unidos, os mlplscros
resolveram realizar duas ses-
soes diárias, a primeira n ini
ciar-se ás 11,00 horas, devendo
a hora da segunda a ser resol-
vida durante a tarde.

Um porta-voz norte-america-
no declarou que os ministros es-
tão realmente dispostos a resol-
ver a questão da fronteira Ita-
lo-Iugoslava de mod0 a deixar
o "mínimo de pessoas sob do-
mlnio estrangeiro — indepen-
dente de fatores históricos".

Os ministros discutiram a
quèstíb da fronteira durante
uma hora e quinze minutos, pe-
riodo esse em boa parte consu-
mido pela discussão dos meios
de poupar tempo ao seri'in ou-
vidos os representantes dos pai-
ses interessado.

A principio foi proposto que
es suplentes ouvissem os en*

viados, mas por fim decidiu-se
que oc próprios ministros, em
pessoa, receberão os represen-
tantes para ouvir-lhes as rei-
vindicações.

Trieste não foi mencionada
durante as deliberações de ho-
je, mas presume-se que o seja
amanhã, pois acha-se incluída
na agenda desde ontem.

Os nplentes se reunirão ama-
nhã ns 10,00 horas e os minis-
tro'; ás 11.30. Resolveu-se que
os ministros se reunirão á tar-
de, mas não foi marcada a ho-
ra. Não foi .expedido nenhum
comunicado esta noite.

Homenagem de Campo
Belo Aos Combatentes

da F-EB.

Foi ontem, em sessão da Co-
missão Central de Preços, apro-
vada a tabela de emergência
para 27 artigos, considerados
de primeira necessidade. Nesta
mesma reunião foi também fi-
xado o "preço teto" para a la-
vagem e passagem de roupas
nas tinturarias e lavanderias
no Distrito Federal.

São os seguintes os gêneros
tabelados: arroz, batata, ba-
nha. cebola, cliarqus, farinha,
feijão preto, e serviços de tin-
turaria.

PREÇO MÁXIMO
LAVAR É PASSAR — Cos-

tumes de casemira. brim e li-
nho branco ou de cor 10.00; cos-
tumes de panama tropical ou
tussor de seda Cr$ 12.00: cos-
tume de rayon Cr$ 9,00; capa*
impermeave, (simples Cr$
13,00); capa impermeável (.du-
bleface) CrS 15,00; vestido ou
tailleür" Cr$ 12.00; camisa CrS
2,00; colarinho CrS 0,70; cueca
Cr$ 1,00; meias CrS 0.-70; plja-
ma Cr$ 3,00; roupão Ct$ 4.C.0;
colcha (casal) CrS 4,00; coicha
(solteiro) Cr$ 3,00; lençol de
cretone (casal) Cr$ 2,00; len-
ç.ol de Unho (casal) Cr$ 3,00;
lençol de cretone de solteiro
Cr$ 1,50; lençol de linho (sol-
teiro) CrS 2,00; fronha grande
Cr$ 1,50; fronha pequena CrS
1,00; toalha de rosto CrS 1,00;
toalha de banho Cr$ 2,0d; toa-
lha de mesa (grande) CiS 4.00.
(pequena) CrS 3.00; guardana-
po engomado CrS 1,50; slmpies
CrS 0Í60.

LIMPAR E PASSAR — Cos-
tume de casemira - e tiopical
CrS 5,00; vestido e "taiileur"
CrS 8.00;

LAVAGEM A SECO E PAS-
SAGEM — Costume de casemi-
ra e tropical CrS 20.00; vestido
e "taiileur" CrS 25,00;

TINJIMENTO — Costume de
casemira CrS BO.OO; vestido ou
taiileur de seda natural, artlfi-

ciai rayon (acetado) Cr$ 40.00.
NOTA: será obrigatório a en-
trega feita a domicilio.

DANT0N JOBIM
Rauf Landim

Maurício Cunha
G. R. Mello Mattos

ADVOGADOS
Av. Erasmo Braga, 28-12."
andar • s. 1204 (Castelo)

Telefone: 42-751?

Em Minas, Nunca Foram
Escriturados os Milhões

Arrecadados da Jogatin?
(ConoJusSo d& 3a pag.)

Continuando a homenagear
os seus bravos filhos que inte-
graram os contingentes da For-
ça Expedicionária Brasileira, a
população de Campo Belo, em
Minas Gerais, organizou uni
programa que bem diz do alto
apreço e gratidão para com os
denodados patrícios. O prefeito
de Campo Belo, sr. Amador cie
Barros Moreira, presidindo a
Comissão Executiva dos feste-
jos, está sendo prestigiado por
todas as camadas sociais a fim
de que os 32 campobelenses da
FEB recebam o testemunho de
carinhoso afeto de seus conci-
dadáos.

No "Dia da Vitoria", os ex-
pediclonarios serão alvo de es-
peclais homenagens, quando
falará a professora Maria Lo-
pes Dias saudando-cs em nome
da mulher brasileira.

Dr. Emvedio F. Sim5es
DO HOSPITAL DO SERVI-

DOR DA PREFEITURA
Clinica Geral — V. Urinaria:

Rua General Caldwell. 31U
T. 23-0222 — Das 17 ás 19

Vio-
lluista

.Np rjmerama. organizado pela
professora. Masdala da Gnma
Oliveira, no aniversário da Ra*
dio Giobo, hoje, ás 21 horas, fi-
gura o menino Wellê Bitten-
court solista ds violino e edu-
cado pela União dos Operários

de Jesus.

sác de uma diária aos associa-
dos dessa entidade que se en-
c.ontram na capital Mineira, a
fim de que pessam tratar-se,
mesmo fora dos hospitais de
tuberculosos, nos quais não
existem quartos vagos.

POLICIAS MILITARES
Em seguida, o deputado Eras-

to Saertner Justificou a suges-
tão que enviou á Comissão
Constitucional sobre a conve-
niencia de serem atendidos os
fnsejos das Forças Militares dos
listados;

A sugestão está baseada nos
seguintes itens:

1) Determinação da flnali-
dade e missão das Forças Poli-
ciais, como Instituições esta-
duais permanentes, destinadas
a garantir, nos territórios esta-
duais. a ordem e a segurança
p-' 

'icas;
2) Inclusão como Forças

Auxlliares do Exercito;
3) Direito de formar reser-

vistas.
SEMANA MINEIRA

N'i "Semana Mineira", que
reverá se transformar em "No-
vena Mineira", com a adesão
do PR que se pronunciará tam-
bem sobre os desmandos da
atual interventoria do sr. João
Beraldo, tocou a vez, ciitem,

ao deputado udenista Lopes
Cansado.

Em seu discurso, usou o re-
p^esentante mineiro de palavras
ásperas para a orientação, ou
falta de orientação do delega-
dc dr> Poder Federal no Gover-
no de Minas, que, sem ateção
aos resultados do pleito rie 2
de dpzembro, repôs nas prefel-
furas pessoas exclusivamente
da confiança nessoal do sr. Be-
rédito Valadares. O orador
viu apenas um propisito na re-
solução do governo: o de dar
oportunidade ao sr. Valadares
para aprfsentar-se ao presi-
dente da Republica, general Eu-
rico Dutra, como um chefe po-
IltVò de grande força eleitoral,
nodendo trata Io de "igual pa
ra igual".

Na critica severa aue tez da
tribuna, o sr. Lopes Cansado foi
muito aparteado pelos deputa-

J'"dcs Olinto da Fonseca e Jusce-

lü

Uno Kublstchek. Por vezes,
houve verdadeira troca de de-
s. forns. c:imo nas duas ocasiões•-Ujos aparte," vão transcritos:

OLINTO OA FONSECA — T,-iih8
o p;ina'C!inr do ort^rpricia polltics.
quo y. nx. nfio têm.

LOPES CANSADO — Em miU.e-
ria de pundonor. desafio a s. èn*
a quo disputa comlço.

OMNTO OA FONSECA — Sam»
pre tK-rtflnela a rnpsms correnfê
partidária V. ex.. entretanto, saiu
dos hostis dn PRM para o PSD. ft
fim di' npniar o covtirnftifor Bi>na«
dito Va'ndaivs. nn Assembléia t,e-
cislnMva dn F.stado.

TjOPES CANSADO — Em 1936,
o cov/>rm<rtor Wadrtrf'R r.onvocnva
uma ala do homens públicos d.. Mi-
nas nara oferecer resistência 6. di«
tadur*. •

CR1STIANO MACHADO — Nfss«
ponto v. ê-x. podo falar cora auto-
rldaí,, (p^mas. 1

NOVELAS E NEGÓCIOS
OMNTO DA FONSECA — V.

•x. lnd'sri!tlve'niP!!te., estA se niv„-
'nndo, na tribuna, brilhante nove-
lista';

I.OPES CANSADO — E' oon»
nué v. «x. nao tonha tais ouallda-
dês,

OMNTO DA FONSECA — Pro»
firo iin teses ronoretas as novelas.

T,OPl-S CANSADO — V. ea.
nrr-foro n TiPeuciu.

OMNTO DA FONSECA — E pena
que v. St. nüo sêia mim socln. pois
assim terin mnls futuro na vida...

1,01'ES CANSADO — De qual-
ouer forma eximtnarla. do um a"to
tiontn de -l«ts (ihti.loúer proposta
-ue v. Px. mu (t-çaaS é teria bns-
t»nt6 cuidado. ante edu 'ho dar

nu <lUnr rPFpnmn
DTT ADUBA

O deputado Agi-stinhn Mo .i.^dro.
na qu'Stiio da pecuária, tomou os
dados ofir-iols «"•neto' n thes um.au-
minto, na hipótese de erro, e, na
b le d 'Sse nurnêi to, arcum?iitou
paru r.-mprovTr nu,', ni smo i|*sim,
a ditadura Gettilio Vnnras nada fez
pela produção niiei, nnl. p,-rtnin"—
necendp o rj<hánhf de bovinos .vi-
tnmt»nttí ° mesmo de hi 1b anoa
ntra*..

O deputado trabalhista Abelardo
Mata, qu? so jilitra na nbrirnçao de
d,fi>5der a todo transo o r,':rinia ni-
liítorini, foi a irioimn e disso ' t.. o
sr. AsnsHnrin Monteiro ""-tm-i o i-
gnjifidn: o hriftso rvha-lho r»rn nulto
m'MiOr '*'<> Cl' tf i> 4[>orjtn'ln pi»!n *-".
tjo *;••-¦., i> fjtg r et na --fio ern)
poss;vel o ataqu>- í ditudurn
•sta cotn s "mio è díi orador,"', expli-
viemo-nos:

Raoifinio gozado do 6r. Abonar-
do 11s.ii,.,.
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O VASCO ENFRENTARÁ O IPIRANGA
trata-se de um choqve importante
entre o clube carioca e o onze baiano

A estréia -o Vasco da Gama,
na Bahia foi coroada do mais
complet.. êxito. Porque cri-
frentado um dos mais clilicei
contendores da Boa Terra, nao
teve o clube carioca dificulua-
des maiores em abatê-lo po.
uma contagem realmente ospe-
tacular e coisa talvez n&o rea-
lizada por outro qualquer clube
do sul. há mu».tos anos.

Dessa maneira, rendendo as
devidas homenagens ao banuo
de s Januário, a imprensa
baiana reconheceu no team ca-
rioca a sua real força e acre-
ditam os cronirtas. «.^
mente o team de Danilo va)
sentir o amargo? de um reve_.
HOJE. NOVAMENTE. CON-

TRA O IPIRANGA
Hoje fi. noite, voltara, mal.

OS BAIANOS QUEREM UM
CENTER-HALF ARGENTINO

BUENOS AIRES, 30 (A. V.
p.) — Encontra-ee aaul um re-
•òfesentànto de um clubo da oi-
dr.Ae brasileira de Salvador Ba-
hla. com o objetivo de contra
tar um centro-médio para m-
S«a equipe titular -_*«
entidade,, cujo nome ainda -"
encontra em reservas

O representante do clube bala-

no ofereceu condições vantajo-

»n «o loffador pretendido, de

vendo o «e^mo possuir 
«e*J

reenectlvo "paf«e" e satisfazei
as' Sncla, técnicas podendo
cmbar.car imediatamente- pdo

primeiro avião.

1NAUGl]mmm HOJE OS JOGOS
UNIVERSITÁRIOS

0 Programa âe Abertura - 8 Erfai.» R«P«-

serdedos e 700 AAeta, Em Ação

uma vez, o Vasco da Gama. ao
gramado do campo da Giaça..
a f.m de medir forças com o
seu segundo contendor. E esse
adversário considera-se atual-
mente, na Bahia como um dos
mais fortes teams. Trata-se
do Ipiranga, que vem realizai.-
do uma magnifica jornada na
temporada presente.

O Va-co não fará, por certo,
qualquer modificação no -eu
magnífico conjunto e acredita-
mos que isso venha a contribua
para fazer com que o onze crus-
malKno venha a se tornar mala
solido, em seu conjunto, porque
é com a continuidade e ação
que se adquire a possibilidade
de se obter coesão num team de
futebol.

Quanto ao Ipiranga, que pou-
cos sabem, aqui no Rio o seu
real e alto valor, é preciso que
_e diga tratar-se de um team
de magnificas qualidades .ec-u-
cas e classe, porque aiém üo
mais reina entre os melhur-t.
teams que.a Boa Terra teu
para exibir. .

Exibe-se Hoje Uma
Equipe Mista do Fia-

mengo

? Campeão os Brasileiros dos Certames de Nata-? —

ção Feminino, Saltos e Water-Polo — A Argen- , | À
tina Laareoa-se Campeã Continental Masculino

Tm*&o inicio note os VIII Jo-

hoje assim organizado.

DOS

Ismael Não Virá Fará
o Flamengo

¦rft.O HORIZONTE, 30 f-BELO n-wx p03Íto ,ift
(Asapress) —• "¦ P1*-*^" .,
noticia de que Ismael íôia

contratado pelo Flamengo por

120 mil cruzeiros, M^v-*
80 000 para o clube e 4D.0TO
-faráo Jo-ador, Pvocuram^ °

sr. Mario Grosso, do Cruzei
rn aue declarou nada havei

g pTsUivo nesse sentido ne-

cLitando o tr»-campeac, do

c ncurso desse Jogador Con
firmou entretanto, ter sido

SSSdo por um -«g» 
5£

Siado Mamede, W*.%*£™
proposta em nome do FUmen

go

Em Ação os Ciclistas
do Vasco

Os ciclistas do Vasco da O*-
ma oarticlpam hoje. l. ae

maio dos festejos de inaugm a-

5oi (ia Rádio de Friburgo.
a nrova ciclistica que se rea-

llzíráP1naquela cidade serrana_
terá o cencurso de uma et*"'

pe vnscaina constituída dos se-

gtüntes corredores s 
jec-aoro

Correia. Henrique «uaglio, An

tonio S dos Reis e João Guida

ABERTURA SOLENE
JOGOS

14 no horas'-- Estádio do Flu-
minense F. C: a) Desfile das
representações; M teclMjgo
de abertura dos VIII Jogos,
c) Juramento do atleta.

15 horas - Football - Fe-
deração Atlética Pernambuca-
na de Esportes . x *$&&&
Universitária Baiana de Lspoi-
tes.

21 horas - Esgrlma (Flore-
te). Sala d'armas do C. H.

Flamengo. Basketball - Glna-
sio do Fluminense -. <-.

l« _ Federação Paranaense
de 

"Desportos 
; Universitários x

Federação Universitária Gau-
cha de Esportes.

o o _ Federação Atlética de
Estudantes x Federação Atleti-
ca pernambucana de Esportes.

O Flamengo representado por
uma equipe mista jogara hoje
em Silva Teles contra o qua-
dro representativo do Contian-
CílSero 

um cotejo interessante,
dado o valor dos dois conjun-
tos. _„'_'

Na preliminar jogarão os qua-
dros de juvenis, devendo o
rubro-netfro colocar em campo
a equipe campeã Invicta de
45

Concluiu-se ontem, a di-puta
do Campeonato Siü-Ama^ano
de Natação. Saltos e Watcr-
Polo. As provas levadas a e.u-
to na piscina do Guanabara
não ofereceram surpresas uma
vez que Ecütl. Groba, a equ.p»
de revezamento da Argentina.
Piedade Ooutinhoe Maria Ma-
dero venceram, conforme st es-

perara. as competições da qua*
PaSmPoTi^ados ontem re-
Elstados a colocação -toa. do»
Concorrentes não sofreu uiodlí i-
nação tendo, portanto, o Bi-s-n
conquistado o Sul-Amenc|nl;
Femiròno, a Competição de Sa.
to- o Campeonato de yvaiei
Polo^deter&o, co^quentemes-
to a Copa America. <^oun.,i„u

Ê^ntlna obter o Sul-Amenca-
no de Natação Masculino, vito-

t^Tpoíe^aTeficienteaeq-a.-
»* ^^SsüLTADOÔ

a^ nrovas de ontem oferece

(Argentina) - Temno: 3 4 7^
ro iUpar — Marlene Pn o
5" 

O Soda vencedora repre-

í senta nova marca do Gampeo-
nato Fui-Americano.1 2' PROVA - Bevesamento
de 4 x 200, nado livre, para ho-
n?eng-_l.o lugar -Eqtüpe da
Argentina, com os seguintes
Sdores: Whlte. Duranova
Garav e Jantomo — Tempo,
íl* Ifi" 8: 2." lugar — Turma do

OS CARIOCAS NO CAMPEONATO
BRASILEIRO DE VOLLEY-BALL

i _¦-¦ •¦¦

í S. C. Oriental
A diretoria do clube acima,

pede hoje, dia 1,°. o compare.

A fim de intervir no Çam-
peonato Brasileiro de V*lei-
bali a efetuar-se em Belo Ho-
rizont-e a Federação MetropoU-
tana de Vôlei vem, por nosso
intermédio de convocar os se-
Eiiintes atletas para participai
do ensaia de sexta-feira prcxi-
ma as 20 horas no ginásio do
America:

AMADORES
FLUMINENSE - masc*. —

Gil, Filliponl, Cristomo, Pirlca
e Paulista — fem. -- Inah Bus-
tamante. _

BOTAFOGO — maec. — Be-
tinho. Peraclo, Silvio, R. Mar-

condes. Paulo Borges --fem
Ivete Mariz, Romacilda, Maria
Hr ma Elza Eunice S elro.

GRÊMIO TABAJARA --
masc - Idaclo, Isnaldo, New-
tòri Otávio, Luiz Afonso - fem
— Helena Valente Duarte. Açyr
Teilon Falcão, Gilda Cerqueira
de Bezerra, Beatriz Falcão de
Araulo Uma Maria Waldetaro,
Pda Pereira Valente. Leda Fer-
nandes Gar-ia. Maria da Graça
Gasuarini e Ephlgenia Carmen
de Oliveira.

AMERICA F. G. •- masc, —
Godoy e Osvaldo.

C. R. FLAMENGO - H.llO
Tiburcio.

Brasil (Sérgio Rodrigues. Piau
to. Alijo e Willy Otto> — Tem-
po: 

'-• 27" 5; 3.° lugar — Tur-
ma do Chile - Tempo:
10' 4". O tempo da equipe ven-
cedora marca novo record sul;
americano e a eouine brasile ra
com o tempo obtido, registou
nova marca nacional. |

3.« PROVA — 400 metros. |
nara moças, nado livre — l'.° (
lugar — Piedade Coutinho S.

; Tavares (Brasin — Tempo•
5' 30" 3; 2.° lugar — Minam
Paran (Brasil") — Tempo:
5» 52" 5; 3.° lugar — Eileen
Holt (Argentina") — Tempo:
5» 54" 8; 4.° lucrar — Henri-
nueta Duarte (¦Ar>ehtlna1 —
Temno: 5* 58" 3; 5.° lugar --
Beryl Marsli"ll (Argentina) —
Tempo: 5' .8" 5*.

4.1 PROVA — Saltos de tram-
polim — 3 metros - meças.

Campeã — MPria Madera (Ar-
sentina"» — 08.69 pontos.

2." lugar — Amélia Curi (Bra-
Sil);
de Cr$ 21.590,00.

RESULTA POS FINAIS
Cor•, as provas finais de on-

tem registou-se o seguinte re-
•saltado que aponta os campeões
Tl-ai-iericaros de 46.
Sul-Americano dc Natação

Masculino:
Campeã — Argentina — 203

pentes; 2.** lugar — Bra-jUr-
156 oont^s; 3.° luga — Cnile
- 32 pontos; 4." lugar — Uru-
pfai - t ponto.
Svl-Amerlcano ne Nataçá. .

Feminina:
Capeã< — Brasil — 181 pon-

ti s; 2° lugar — Argentina -
105 pontos.
Ccoa America

1> lugar — Brasil — 15r) pon-
tos: 2.° lugar -- Argentina —
120 nontes.
C'p"-.r.eonato Feminino de

l.° — Brasil — 21 pontos; 2.°
'Argentina - 13 pontos.

Cs-^iieonato Masculinc de
SdHos
l.o - Brasil — 42 pontos; 2."

Amen-ina - 10 pontos; 3.°
Chile — 5 nont-s.

RENDA
Apuraram-*"1 ontem a renda

d' Cr$ 21.590,00.

Ao Lado do Fluminense
os Clubes Cariocas

Desagravado o Presidente da F. M.F.
•Mn assembléia de ontem, na Federação Metropolitana

=» pynn-ilcão comoleta das ocorrências que antecederam
ao jogo íntre o Slor e o Palmeiras, realizado sexta-íel-

ra 
^al^atotó ffibol carioca discutiram o assunto e

i.ipò?eScS! inteira solidariedade ao clube das Laranjei-
ras e ao presidente da F.M.F.

A NOTA OFICIAL

A nota oficial da assembléia é a segutot-.
"Os Se-identes ^c todos os clubes da federação 

Me.
trnnolltanii dtf Futebol, reunidos, hoje, em Assembléia Ge-

S oela primeira vez após os fatos ocorridos em Sao
Paulo com o Fluminense Futebol Clube, resolveram hipo-

teca!''ffiral sobriedade a este co-irmãe, ben.como ao

lustre prfsidentè desta Federação .cm repelia á injus-

mmêÊmÊmmm -_J
Os Campeões Sul-Americanos
de Natação em B. Horizonte
Embarcam Hoje os Azes da Aquática Argentina

Desejosos de conhecerem os
Campeões Sul-Amencanos de
Natação os desportistas minei-
ros convidaram Duranona e
seus companheiros para exibi-
rem-se na piscina do Minas
Tênis Club.

Os consagrados nadadores
oorlenhos aceitaram o convite
devendo o embarque proces

i sar-se hoje por via aérea. Ao
- quo apuramos Belo Horizonte

prestará significativa • home-
nagem a Delegação Argentina,
acolhendo carinhosamente 03
visitantes e proporcionando
um programa de passeios so-

bremodo interessante. Segun-
do noticias procedentes da «|a-

pitai mineira reina entre oS
monlanhezes grande entusias-
mo e desusado interesse pei;-
exibição dos atuaes campeões
do Continente.

no
d 03cimento, ás 15 30 horas,

campo do S. C. Sampaio,
seguintes amadores:

òosme Dari, Pedrtohoy .Da
mião, Wilton, Paulo Manuel
Aübió, Vi-KiUo. Waldyr Os.a_,
Hélio, Walcir e Zezinho.

COMPETIRÃO NOVAMENTE OS STARS

ALIADOS X GRAJAÚ, CARIOCA X
MACKENZIE E ATLÉTICA X OLÍMPIO
Os Jogos de Amanhã do Torneio de Classiíi- N0VAS 

"'GR

cação de Basket — Outras Notas

| Dr. Newton Motta |
Medico

DOENÇAS «E 8BN,WÇM

Consultório: Av Rio Bran
co. 128 s'515
TEL. 42-6468

Consultas das 9 ás 12

Noticias da F. M. F.
O Fluminense pediu o j>a«»e

de Juvenal, aiacante do E. ^
Vitoria, da Baia.

& X *
Chegaram, para o Bowsuce--

so osg passes de Baztarrica <
Alcebiades. Também o Flumi
nense cedeu o zagueiro Mana

queira ao grer-^n rubro-anil.

Foram reg*tíados os .contra-
tos dos seguintes °gado^pm
Alcebiades e Baztarrica, pe o
nonsucesso; Hernandez, pelo
Canto do Rio. e Gaeta. pelo
Fluminense.

O S. Cristóvão pediu permls-
são para ir jogar, hoje, em S.
f.onçalo, contra a seleção lo-
cal.

W;-* • 'sfe

A agremiação sancrlstovense
uediu a transferencia do médio
Jorge de Almeida, vinculado ao
Portela, de Pernambuco.

Sábado e domingo pro» mo.
totaVzando quatro sírias, os ti-
moneiros sem vitória, da -lotl-
lha da Star Rio de Janeiro, vao
fazer uma re-rata sobremodo In-
toressante. não só pelo ec.uili-
brio de forças entre os ariveisa-
rios. como pelo seu numero.

Devido a nova divisão dos
membros da Flotilha em cate-
gorias, esta não promoverá
mais recaias para timoneiros
sem vitória.

A regata de sábado e domln
go próximo, fazendo pai te de
um calendário deveras inlc.es-
sante. oue foi programado no
principio do ano, vai ter sua
rala demarcada na enseada de
Botafogo.

Sendo uma "Skippers séries",
cada timoneiro aproveitará os
pontos das suas três • melhore,
séries, di-s quatro quo dl-pu-
tara..

Estão categorizados os co-
mandantes proprietários dos
"Star": Tucano, Cadete. B.n-
ne-Chance. Karaakahl. Li. Bus-
cape. Guri. Líz, Samaru, Cnob,
Xodó Bazzooka Bruxa Sad-
Sack. Flarh, Polarls, Oieqp.fttre-
Zcmbie Sirlbú e os proeiros
oficiais do Beleza Centaura e
ZiP- _ 1.

O tiro de preparação da l.
série será dado precisamente âs
14 horas do dia 4, e os progia-
mas poderão ser obtidos na sece
do Iate Clube do Rio de Ja-
n&ro.

Anunciar é aumentar
os negocies

De acordo com a tabela do
Torneio de11 Clarsificação de
Basket-Ball realizar-se á am*-*
nhã a 6.a rodada deste certamo
Trcs jo;íos serão realizados, no-
tahdo-se que o Fluminense e «•
Aliados tem desde já asseiíura
dos a conquista das duas vaiín:»
para participar do Campeonato
Carioca de Basket 0 programa
estít arsim constituído:

QUADRA DO RIACRUF.LO -

As 20.30 horas — Aliados x Gra
jaíi e Quadra do Tijuca — As
20.30 horas — Cariocí* x Ma-
cl-crizie e ás 21 30 horas — Atló
tiea x Oiimplco.

HOMENAGEM DA F.M.B. AOS
BASKET-BALARS FALECIDO1.

Dentro do. procrama corrw-
moratlvo da passagem.do seu
univenario de fundação a F
M.B. incluiu uma missa por a1
ma dos seguintes baskct-balcrs!

Fred Brow, Armando Albano.
.lacomo Monta Simonid** Pires
Vieira do Melo, Corrêa Sobn-
nho, Luiz Soares Filho, Jorgi
Carmelim, Oswaldo Teixeira
Tavares, Carlos Alberto Maga
lhães, Silvio Viterbo. Álvaro
Afon.o e Klebcr de Carvalho.

F.XAME MEDICO DOS BASKET
BALERS JUVENIS

A entidade ccstoboüstlca de
terminou as seguintes datas
abaixo para a in-pecão medica
dos basket bolores eme intervi-
rão no próximo Campeonato ju-
venil de Basket: -ia A de maio
Botafogo F.R. 10 amadores C
B. Vasco da Gama 10 amadores
dia 65-46 CR. Flamengo 1»
amadores. Clube dos Aliados 10
amadores, dia 8-5 46 Carioca S

Ç. 10 amadores. Fluminenso F.
C. 10 amadores, dia 13 5-46
Grajaú T. C 10 amadores.
Olimpico Clube 10 amadores.

NOVAS REGRAS
Conforme noticiamos do dia

15 próximo em diante, em todo
o Brasil, entrará em visor as
novas regras do L*asket.

Damos abaixo uma das modl-
ficações surgidas: Ao executar-
se um tiro livre, poderão colo-
ear-fc os quatro jogadores habi-
tuais dois de cada lado -a linha,
mas a noventa centímetros do
tabuleiro, o primeiro, deles, «
os demais conservada a mesma
distancia. Quanto ao tempo do
duração do jogo, sempre serft.
de 20 minutos por 20, ou seja
um total de 40 minutos. Haverá,
15 mfnutos de descanso ao ter-
minar o primeiro período. A
mudança consistirá no seguin-
te: Aos dez minutos deverá ser
feito um descanso obrigatório
de um minuto, c o mesmo no
segundo tempo. Quanto a.s
tempos que cada equipe pode
pedir, antigamente eram três', e
de hoje em diante terá direito
a cinco. Em resumo, são qua-
rcnla minutos de jogo, dszes-
sete minutos do descanso por

i opção, cinco para cada equipe.

Saco SSo Francisco

Prossegue
0 Programa

Hoje
Sera

antiago do Chile

o Sul-Americano de Atletismo
. inn írimrotSa r<e">TJI TIAR.T?

Desenrolado em

Vendem-se terrenos neste lindo bairro de

_____ praia e em franc, UM,||
a prestações, prazo de 5 anos e 20 por cento

dè-entradaS preço, d. 10 «30 contos InL con,

„ Sr. Américo, tel. 42-0606 - 
^J^' g

42-7572 - Sr. Santa Rosa, tel **»•»-!?
Niterói: Sr. Mello no Cartório Kopp, tel. Z-ü lü^.

Voltam hoje os ases do atle-!
tlsmo continental a.cornar
em Santiago do Oh le, dispu-
tande. o Sul-Americano Ex-

6 programa está, assim con-
feccionado:

SAI.TO COM VARA — PI-
NAL — Concorrentes:

ARGENTINA: — Carlos Buss-
niche Brasil: - Luclo de Cas-
tro e Raimundo Rodrigues;
rhil_ _ Frederico Horn, Emi-
liano Palma, Fernando Mon-
tero .reserva). Peru' -*- Eduar-
do Murata.

(O Uruguai e Equador não
oartlciparão dessa prova)

200 METROS RASOS PARA

Concor-

A Próxima Rodada do Municipal
Com a antecipação ^ para o encontro Botafogo . Madureira para sábado, te-

remos na tarde de domingo os . "Uintes encontros:

VI.UMINENSE X BANGU- - iampo do Canto do Rio.

JANTO DO RIO x VASCO - Ompo do Botafogo.

AMERICA x BONSUCESSO - C. -ipo do Madureira.

FLAMENGO x S. CRISTÓVÃO - Campo do Vasco.

HOMENS — FINAL
rCARGENTINA: •- Adelio Mar-
oiiez, Rodolfo Cabrera, Alber-
to Triu*zi e Carlos Isaadc.

BHASIL - Bento de Assis e
Benedito Ribeiro.

CHILE — Carlos Silva, Al-
bi-rto Lobarthe e Jorge Elhcrs
(reserva).

EQUADOR — Alfonso Mar-
quez, Gustavo Mariduena e
Rafael Baquerizo.

PFRÜ.' — Santiago Dletz, Ei-
nesto Gutierrez a Pedro Unzue-
ta

URUGUAI — Domingo Bor-
r'2nn 

METROR RAZOS PARA
nAMÁS — FINAL — Concor-
rentes:

Participarão dessp. prova as
vencedoras das eliminatórias
ilispPtnrtas ontem _Tr,_,,.

LAVCAl^TENTO DO DISCO
- HOMENS — FINAI* — Con-
corrente-?:

ARGENTINA — Emílio Mai-
.hiõdi, Júlio florra-va. Juliari
rorentn. Celestino Sarrau*a e
Tiion K-^^rnert.

BRASIL — Celso Pinheiro
Doria. „ _

CHILE — Kersten Broder-
sen, Alfredo Meynet, Miguel
Allamend 1

EQUADOR — Noô Portilla.
UHUGUAI — Enrique Vas-

quez. . ,
PERU' •— Eduardo Julvc e

Lionflo Petronl.
1.500 METROS RASOS PA-

RA HOMKNS — FINAL —
Concorrentes:

ARGENTINA: -*- Melchlor
Pa'me!ro, Ricardo Bralo, Adan
Torres e Francisco Honorato.

BRASTL — Agenor da Silva e
Odelmo Kerm.

CHILE — Guillermo Huldo-
bro. Miguel Castro e Roberto
Yokota (reserva).

(O Peru' e Evador não par-
ticlparâo dessa prova e o Uru-
gual ainda não designou os seus
participantes).

400 METROS COM BARREI-
RAS - HOMENS — Série —
Concorrentes:

ARGENTINA: — Darlo dei
Castillo, José Varela, Alberto
"Mulzi e Agustin Martin." 

BRASIL: — Ed-ian Abreu,
Erotides de Freitas.

CHILE: —. Gustavo Elherü,
Viclor Henriquez e Inácio Alia-
ga (reserva).

URUGUAI —'Hercules As-
cune.

(O Peru' e Equador nâo par-.,
ticiparão dessa prova).

MWk 0 SURURÚ DO JOGO ATLE-
TICOE SIDERÚRGICA

Dr. Carlos Liberalli
E

Br. Evaldo de
Oliveira

Comunicam aos seu3 amigos
e clientes que mudaram seu
consultório para a Rua da

Candelária, R3-l.°
Tel. : 23-1260

BELO HORIZONTE, 30 (Asa-
press) — Segundo conse_mmo5
amirar, todo o quadro do S-cle-
rursica será susoe-n*-*--- na prox*-
ma reunião do Tri'- iál de Jus*
tica Desnortlva. devido aos la-
mentáveis fatos ocorridos em
Sabara, don-.ngo ultimo poJ
ocasião do jogo com o Atlético
Acs 12 minutos do seguido tem-
po, Vilalba consignou o tento
de desempate. Os iogadoi-i? do
Siderúrgica, aleganáo imp.cçü;
mento de Lucas, pediram que o
Juiz Geraldo Toledo anula.se o
tento. Este manteve a decisão;
Os p.ayeres do Siderui_ica re-
cusaram-se a continuar dispu-
tando. O árbitro, após _s to
minutos regulamentares, deu o
Atlético como vencedor, lme-
diatamente, os vencidos a-van-
çaram contra o juiz, agredin-
do-o barbaramente, deixando-o
desacordado. Alguns jogado-
res do Atlético foram também
atingidos e a torcida invadiu o
campo. Enquanto isso do lado
de fora, os torcedores furavam

os nmits de todos os cfljfrris nuo
f»'nbam vindo, traier-do torce-
dores do A ti •*¦¦¦¦ •*"¦>. quebravam os
iririros e •q"'_»,',v'im n carros-
seria.. Não é a prim?lra vez
nue res;istram-se fatrs some-

•l^nrirps, nnis o ',,iit"ic! de Rabaiâ
o«Tnnvf« 'nnp rnrJe cm si;a citn-
cba. revolf-asè 

' 
e iiHUsti meios

condenáveis para vingar-se.
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Visita da Prefeito á
A. E. C.

Amanhã, ás 15 horas, o pre-
feito Hildebrando de (i<Ms será
recebido na Associação dos Rm-

pregados do .Comercio, a cnnvi-

te da Diretoria desta entidade.
Nessa oportunidade /erà inaS-

gurado o quinto gabinete den-

tario da A.E.Ú

:^As: :,. -_.;V1S
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10 itiô de Janeiro, Quarta-feira, 1 de Maio de 194fe DIÁRIO CARIOCA

Mm®_mpolgando os Nossos Carreiristas o
Duelo Entre Garbosa II e Araponga II
Í° PAREÔ - 1.600 METROS - A'S 13,50 HORAS- Or$ 15.000,00

Anlmali, montaria» a rasei Atuações anteriores

(
1—1 VIOLENTA .. ". 62

( 3. Araújo Cot, 80

T
2 BEATVEM ..

( N. Mota

(
3—3 pASMOSA ..'

<J Q, Grumè Jr.

(

Oot.

Cot.

58
40

50
22

a ar 9o I7\ .1 Arnuio 1.4 AL. 90"-2|5 Plnzôn, Ortstobal 8-2

ttl 4- (8 K. 
*X 

P» 1.5 AL. 95»5|5 Sln.il. Ohaobi» *-l

í"le 4° (7) L. Rliónl 1.6 AL. 101" Ladyship, Ohachlm V-5

mi-

cót!(4 CRISTOBAI»
{ R. Freitas F°

41

(5 MOHOACHOIA .. ..;. 62
( A O. Ribas Cot. 80

a ar io /ni O Grcme Jr. 1.5 AL. 95"8|5 Soucy, Plnzôn P-%

,::íi ? fô&gsfeffji «saiJST. g
rs 5 isi % WmrnM^ jssís^t
til't (9) 

'li• Rl.o'nl 1.0 AP. 102" Plnzôn. Soucy C-4

SS 5 S °o'. K^S^Si^^^i^l
ESTREANTE

ypABEO - 1.600 MÊTROS-A'314.20HORAS- Orf 16.000,00

Animal», montaria» a paso»

Cot.
56
85

i
(1 BALAOSTRE .
Í E. Silva
I
(2 FROTA • •• 

|*tf V. Andrade Oot- 50

Atuada» anteriores

(
(8 CATA VENTO .*'.' ... ••;• f°í t irnnin Cot. HO
( J. Araújo

¦•<¦

(4 DON PEDRO II
( O. Costa

<

Cot.
50
60

W«ÍM10)E.SÍ..UP> 
D1Cil5aVo:ÍUBbata8n-t3-2

1% & ffl) O. ^uHnuò-f^^Lno-B^Vema/Alviu^o Wtf

ÉÍ5 U. 110) W. Andrade 1.2 AP. 79: ™^™£?&\,

£S WWà. bS V.S Au". Wfi Faninha, Fantasia V«_

^ £$} L.Ri.onr^.SA^UO-V.15^ Si, Itinerário M_

Vá V\l] A. C. jjjg 15 AL. 
7076"I|5MMaenop.a, Ver, Qood 4-2

S) Como vem fazendo ha loníf©
tempo, o jookey Club Brasile*
ro aproveitará o feriado uni-
versai de hoje para levar a ele»
to rnaia uma da3 s>uas reuni&e»

O caienuarlo clássico de uor
sa sociedade de corridus marca
para esta tarde a disputa do
Clássico "Baião de Piráolõai
Da", uma carreira reservada as
potranoas nacionais de dois
ânus. _

«a, um desusado interesse em
torno a realizarão desue ciaasi-
co e isso pornue ele marcara
ujais um encuntro entro ae ex-
ctuentes potraneas Uarbosa II
e Araponga U. , ,-;

Ainua na pouco, no Classloc
«Paui Mougé" as duas crioulas
empwiharaui-se numa luta ti»
lanica, que terminou favorável
4 filha de Tintoretto. aue aer-
rotou a Araponga II por mele
corpo apena»».

• • • '

O*» nossos comentários para
essa reunião são 03 seguinte»;

II» CARREIRA |

5» PAREÔ - 1-500 METROS-A'S 16,00 HORAS- Cr$ 14.000,00 "Betting"

Animais, montaria» • paso»

.!

(1 PONGAHT ..
( R. Freitas F»
(

(" OAYUBA .. .
t O. Ooutlnho

Cot.

Cot.

Atuavoa» anterloia»

(5 MERENGUE
i R. Freitas

(8 FRAGATA ..
( G. Gromo Jr.

(
(7 MANGAH ..

|J 3. Mesquita
d

4 18 FOLIA ,\ .
( N. Mota
(

(9 RAZXO .. •
i li. Rigonl

. .. 56
Cot. 50

Cot,

Cot.

Cot.

Cot.

54
60

50
60

54
40

54
60

4146 6o (9) B 
W. 

f 1.5 
^ 

«'^5 ixtri. 
rF»itajr-jé í%gg s- i^jg;^S '-'5 al éé p'ncttp6-Manopla- ^'v-

4.40 3» IO) «. «.reme Jr \^^^£M^^ 1»

Í8S 5oU (,2rV.-Lrtlí82lALA76"í|5^ny-H0. Três %&&££

2-40 4» (8) J. adulta i 6 Au V.oW Mc.»,» rc>- :V í_

^1: (0) L. .Rlgoni 14 AP. 
ft^^Ç^gg*.

^==^=^^5^073 A-S 14.50 HQEAS - Cr$ 20-000,00

Atuações anteriores 
Animais, montaria» a pesug

' 
(j GANGES .. .
i A. Altran

SI
! 

(2 STTRON .. ..
( J. Musquit»

1
(3 MUNTlítr ..
Í R. Freitao

(è OHTJNGKTNG
í O. Coutinho)

(B PHOENTX
([ V. Andrad»
I
í
(6 FEUDAIi .
I 3. Portllho

.... 85
Cot. 2b

Cot.
55
60

B8TREANT»

"4'-4« 
50 (8) J. Araújo 1.2 AP. 80»l|5, Qro«£ Phoanta: 0-%

11-45 4° (7) O. Fernandes 1.0 «". 60 4|5 Iva. Q a i

9-45 7- (9) L. RiE"ni 1.0 OM. Oo"i'!5 Goy°. M"1"-» 2-P

Boa, sem duvida, foi a atuação
da égua violenta, ha uma se-
mana em nossas pistas.

A filha de Kuler conseguiu,
então, secundar o Pinzon.

Mate em forma, a ejjua orlen-
tal tem agora uma ótima opor.
tunioade de cruzar vitoriosa a
meta final.

o ultimo fracasso de Pauno»
sa não deev ser levaod em con-
ui. A filha ae Crater melhorou
algo e pode aspirar um segun-
do lugar.

Ha multa fé em Cristobal.

| 3* CARREIRA I

Ha uma semema. Balaustrt
correu uma enormidade ao se
cundar a Dltinha.

ae o filho de Mlsurl rppetii
tal atuação está habilitado *
conquistar o seu primeiro triuu
fo nu üavea.

Ae melhoras obtidas pejo Ca-
tavento devem influir em umt
atuação mais bonita do filho (K
Tapajós.

Outra que esta na carreira t
a Fi ágata. A filha de Santa
rem é uma autentica "gramati

ca".
A ordem acima condenea a

nossa fg.

| 3* CARREIRA I

(2 MEXICANA
( V. Andrad'»
(

(3 OHAMAN .
( Nfto eorr»

(4 IONA .. .
C N. Mota,
<

(5 GRISOIilA
( V. Lima

(6 MIOKET ..
( Nao corra.
(

(7 CHICANA
( P. Manzan

<

Cot.

Cot.

58
40

50
4J

J4
50

52

«6
85

48
60

a a.« í. <121 W Andrade 14 AP. 01" Negramlna FlotUha 8-»

3IÍ6 1» )A 0 Bibasl.2 AL. 78"3|5 Aragonità. OulllOt.^
a-40 2» (7) R. Bekltei 1.5 AP. 08"8|5 Diplomata. Aragon.ta O-H

,o .. n TZTr Benitcz 1.5 AP. 09"2|5 Clarim. Ohaman 3-H
itã ío'o (18)-B. Benltc» 1.2 AP. 78-215 Dlo«o, Rolalro 0-%
I.1I45 11" (12) O Coutinho 1.4 AL. 00»lj5JB»peto,_Negr»,mlB. lia-»

4-40 4° (9) W. Andratt 1.2 AL. 78» lona, Paraouedlst» 4-1
T VÍ o. ,o( w q.,.,,. 1 a AL. 77" Emnlumada. Arkangi' 0-8

12144 10 (H) A. BarboVl 2 GL.V Gondol». Emissária H-i_

1 <n ro (9-1 N Linhares 1.2 AL. 76"B|5 Presumido. Sorp. Necn. 4-8
l'Al 2- (9) N. Linhares 1.5 AP. 99"2I5 Oiarim, DlblomaU 2-% >

9-45 8" (0) J. Araújo 1.5 AL. 98"1|5 Pimpineia,_El Bolero lí-i

/-An j. (0\ H. Câmara Al«. 7«" Paraouedlst» Flottíha H-.
4-4G 3° (12) N. Mottu 1.4 AP. 01" Nocramina. FlotUha 2-2
8-46 4» 7) R. Silva 1.0 AL. 104"1|5 Fanta. QolU, 2-H

4-46 IV» (12) E. Steyka 1 4 AP. 91" Ni aram na, FlotUha 2-»
\ Â ü (611 N. Motta 1.2 AL. 78"3|5 Pongahy. Araponea »-»
Si*? 4» (9) A 0. Ribas 1.5 AL. 08» Heróico, Ql.a 8-4

Cot.

50

66
611

4-46 eo (12) A. C. Ribas 1.4 AP. 01" Nuaramina. Flot.lha 2-8
p-46 20 (81 A C. Ribas 1.4 92V2I5.I Dnrdunollos. Araael 3-2 .
11-45 3» (11) li Rigoni 1.» AL« °2"4!5 Cora'. BelrrSo 1-2

4-40 7" (6) P. Tavares 1.2 AL.
0-46 6» (8) L. Rigonl 1.4 AL.
5-45 5o (6) O. Macedo 1.4 AL.

78» lona. Paraauêdlsta ty-1
92"2I5 Dardanellos Uiclce* 2-B
92"8|6 Anclto, Quem Sabe) P-»

. .. 56
Oot. 60(8 PARAQDEDISTA

( S. Ferreira
(

(9 GUAYAOA B6
( P. Simõea Oot. 85

(10 ERVO .. .
1 J. Mesquita
(
(11 DIOGO .,

( G. Costa

<

.. .. 54
Cot. 85

, ,fl o. (a) a ferreira 1.2 AL. 78" lon». Flotilha %-l
4-46 4» (12) T. Vieira 1.4 AP 91» Negramlna. Flotilha 2-2
ü-46 5° (8 J. O. Silva 1.2 ALf 77"415 Bncuntrada, flotilha Vt-2

7-45 U. (5) Jo5o Santo» 1.2 AP. 77"3|5 Tanajura. Sibellta 8-»
Ó-45 U. (ü) J. Portilho 1.6 GE. 115"8|6 Fuvinha. Florelra V-8 j,

Cot.
54
eu

Oot.

Oot.

54
CO

54
An

Cot. 85

t

Ü |8
&

irAreu»
3. Mala

COQUETEL .. .<
O. Fernandes

' ARRANCHADOR
B. Oastiilo

Cot.

Cot.

Cot.

Oot.

Cot.

Cot.

55
60

55
30

55
60

85
60

4.,0 80 (8) J. R. Sa„tofl 1.2 AP. 80"1|5 Groggy. Phoenlx C-%

¦¦ ~ ^ ,,„, , 0 ap 77"3I5 Itamonte, Pampelro %-8
8-40 8» (10) R. Banlta» 1.2 Aí • " »l» 

^ tUmònta 2-1
8-40 O. (4) L. Byitta» 1.4 AL. 00 » , 

^.p^
2-46 7o (8) R. Bunitez 1.4 AL. Ui "¦

» j- -,„ 1 •> Ãp 80^'1I5 Grogev, Mundéu C-%
^-46 20 (8) W. Anjfr»*el1'2AA?P•Í04--2 5 obelK Itamonta lVi-%
2-46 O. (0) AT. .Bnrbnsa l G A^ 104 25 u ..^
2-40 6° (111 Jnão Suntos l.i *"¦ _. L. 

ESTREANTB

ESTREANT

Com todos os percalços que so
freu ha uma seniana. ainua as
sim o potro Rhoenilx «brigou t
Groírcy a dar tudo para derro-
ta-lo por meio corpo.

O filho de Tapajós pareça
nos a força da terceira c: rreirt.
o a hua vitoria emtra no rol da.-
oòisas certas.

Mt.ndéu, bom tercedro nt
oportunidedo sulina, a mel»,
oorpo de Phoenix, é o mala ser
rio inimteo deste ultimo.

Ha grandes esperanças nc
estreante Gangea.

| 4a CARREIRA |

(12 DIPLOMATA
v ;' J V Mala
(

(19 DONATÁRIA
( A. 0. Ribao

4 1

(14 8ÔLO (ex-Monte Cristo) B8
( A. Barbosa Cot. »i
(

(» VÉGA •• B2
( L. Rigoni Oot. 88

2-45 5» (6) L. Mcssaros 1.6 AL. 104" Escorplon, Namouna B-S»
11-43. 1» (9) O. Ullôa 1.5 GL. 08" Stramboüco, Namouna t-1
IC.-4» 1° (5) J. Zuniga 1.4 AP. 93" Tanajura, Estadista 1-2

•1-40 5" (12) J. Araújo 1.4 AP. 91" Negrumina. Flotilha 2-t
li-40 4" (8) J. Araújo 1.2 AL. 77"4|5>Encontrada, Flotilha H-a
íi-46 5» (7) R, Freitas 1.6 AL. 105" Je Revlen». Paraquedista, 2^-B

lt-40 7- (8) N. Motta 1.2 AL. 77"4|5 Encontrada, Flotilha %-•
3-40 1" (7) N. Motta 1.5 AP, 98"8 5 Ponguhy. Aragontta O-*
?-40 6» l0) O. Pereira 1.5 AL. 08" Heróico. Qisa 8-a

{

4.40 5" (9) A. 0. Ribas 1.2 AL. 78» lona, Paraquedista H-l
3-40 6» 8 A. Araújo 1.2 AL. 77"4,5 Encontrada. FlotUha U-»
2-46 U. (4) L Leighton 1.4 AL. 00"415 Negramina. Encontrttda !»¦ ¦a

8-46 0" (7) P. SimiHs 1.8 AL. 11838 6 Car.oca. Je Reviona «-*
•v-45 1- (V) P. Simões 1.5 AL. 97','2|5 Namouna, Utogo »-V

1-46 7° (9) J. Mesquita 1.4 AL. 90»2|5 Aratauha. Flicka V-8

2-40 4» 15) A. Aleixo 1.6 AL. 103"8|5 Etala, Negramin» 2-5
1-46 U (8) A. Alelxo 1.0 AL. 104" bi '-' »••• l,="' l " „ „

'2-45 10» 11) A. O. Riba» 1.5 AP. 08"4|5 Çanagea. Bombardeio Vfc-U

6» PARÉO ^3o METR nVZ7A;S 16.35 HORAS - 0r$ 16.000,00 "Betting'

Animais, montaria» a p'»o»

Cot.

I 4.46 4» (8) O. Farnandís 1.2 AP,
55l*-46 U. (8) P. Simões 1.5. Af.
09 • 2-46¦ J. (8) L. Meszaros 1-4 al,

80"ll5 Groggy, Phoenlx 0-H
98"2|5 Chilito, Gia 2-1

91"» Aldeio. Obuijo HP-»

55
60

^^S) Í WvWi f AL08"o!'-8?lDB%Hu? 
"lontra 

8-H
"3:ío 

O» {íoj l'^Z\^\f: ^"4 ^,aU. Pampeiro_V<,.a_

g==f^g5aigr»1WBIUI- Or$ 50.000,00.
SSS=: '" Atuações anterlora»

Animai», montaria» a pa»ug .. __ —— ^

Garbosa II e Arapongall, as
duas potraneas, dominam, in-
teiramente o campo da prova
clássica ae heje.

Gostámos mais da primeira,
pois i aumento da distanvia só
tende a lavorece-la.

Ponta e dupla certas.

(1 H1PONA .. .',
( J. Portilho

I" BERLINDA .. í.' .. ..
( J. Mesquita ^ot.m.
(2 JURUAIA .:
( A. Barbosa Cot.

(3 MANDRICS
< J, Araújo Oot.
(
|4 IVAHT .. .. »í '•• ••
I Nfto corr%
(
(5 TUIN '••
( V. Lima Cot.

(« J'ATTENDRAI
( L. Lelghton Cot.
(

8 17 HUNGRIA
( R. Freita» Oot.
(
(8 EL RE7 ..'..'.... ..
( L. Rigonl Oot.

54
40

64
AO

64
6u

54
40

AtuaçSea anterlora»

4-40 4" (8) J. Portilho 1.4 AP. 92"3|5 Razlo, Dianteira, H-2'.
uia a» in O 0 lõa 1.4 AL. 92."2 5 Frota, Dianteira P-3
t'M 4° (5)^L.'cJZ Y.S AL. 120-H5 G.rua, Ulautdi» 5-1

4-i.. 6» (V) G. Gieme Jr. 1.6. AL. 100"3l5 alomba Juruala 2-4,
«. ,„ 10 ídi O U.lóa 1.2 AL. 7o"l|õ Fanfula, -UosHcea 1-1
%JI^ £ ((0) w." biuLreV 1.4 AP. 0l"l|6 Diatr»uao. B^VrVi

Ã-4U 2- (71 K. Bt..yUa 1.0 AL. 106"3.5 Maleuba. El Rey 2-4
'--46 0" (9) J. Martins 1.4 AP. 92"3|6 Kazüo. Dianteira Vk-2
ii->ti fto (li) A. Araújo 1.4 AL. 92"2|6 Frota, D.aiiteirá P-4

Freita» 1.2 AL. 77"»|5 Rocanoro. FarUeu 1 Vi-*
RiüOiii 1.8 AL. 11U"4I5 Pan, El Rey O-P

. Feruanüu» 1.5 GL. 04"3.5 Itor», Ru£ 2-2
•1.45 9" (10 R.
10-45 2° (8) L.
10-45 4° (12) O

a_l GARBOSA II
( L. Rigonl

(
i (2 ÜRQOINTA ..

( 3. Mesuuit*
9 

'-
(8 DAPHNH ..
( Nao corra

,. .. 65
Oot. 17

.... 53
Cot. 6k»,

.. .. 53

ta i %' é ss as:S^wa'^gg""

(4 CHAPADA
d A. Arauj»

.- .. 53
Cot. 50

V^lô^^^XXl?°o£!,*ra|5 Oarbo,»'lI. Araponga II 2-2

«-«• !• (10) W. Uma 1.00 GP. «4"ü|5 Drfuna. Reprise 2-8

Betting Simples
2 — Mexicana,
1 — Berlinda,
1 — Lobuns,

5.* CARREIRA |

..'.,,. np n'>»3IS Garboza II. Arapona-a II 1-8

^ Vil! A S^*8oòfoL/^Íi°HÜVpn Ner.o 8-P

ImS i" $ ri Vl>ira 80O GL. 48"8|5 Iheta, Hero 11 F-P

(5 IHBTA ..
i B. Oaátllle

... 68
Cot. 50

f6 ARAPONGA II 
-.." ..•• 83

« 3. Po.úlho <30t- au

n HELIADA
4 A. Altran

,. •• 52
Oot. 60

I
...s «ti n...nin 1 O GP 62"3|5 Garboza II, Araponea 11-1-8

Vã 
8l'7<g 

ü: £LSÍ..-e00aQL.6 481»315 Hero II,__Chapada E-P^

;:4o 20 (.., j. ponuho lo GP «71. ®g^jgr1"8
3:l66 o1: 8} jj: S^&M'^.Qarb^ 3,üJ^in,-a a-a

8-446 
42°» ' (9) A. Barbo»: 800 

°GL. 
48"' Araponga II. Llú 4-8

Mexicana cerre uma enonni-
dade na pista de grama.

Mesmo na areia, ha uma se-
mana a filha de Luminar cor-
•eu bem.

Pode agora reatar as pazes
oom o vencedor.

Diugo é outro que atua mais
deseribaraçadamente no tape-
te verde

Se»-ve para a dupla com a
r.ossa favorita.

lona que acaba de gannar
uesta turma é o melhor azar.

(9 DIANTEIRA
( O. Costa Oot.
<

(10 BOMBEIRO
( E. Oastiilo Oot.

. 1
(11 INFORMADA .. .. ..
( I. Souza Cot.
<
(
<• sis .. .. r:
( A. 0. Ribas Cot.

66

56
60

54
60

51
40

52
80

54
6v>

Í--16 U. (0) P.
T-'-«!6 7o (12) D.
6-45 1° (13) !»•

Ta vare» 1.4 AP. 92"3|5 Raiio, Dianteira %-l
Ferrulra 1.2 AP. 78" Rubi, Exucnte 2-P

Ferreira 1.2 AU. 78"1|5 Bo,a Brunca. Fitelro %-t

lli-"6 11° (12) VV. Lima 1.5 GL. 94"3|5 Itora. Ruf 3-3
V-45 11» (13) W. Lima 1.2 AL. 70"4|5 Oajubi, Far.seu W,-8
8-45 5» (ü) VV. Lira» 1.6 AP. 97"1|5 Manful, Folia 8-P

i-*a 5° (9) L. Coelho 1.4 AP. 02H3)5 Razto. Dianteira Vt-2
4-46 G. (8) L. Coe.ho 1.5 AL. 96"3!6 Frevo. UiruA V-lí

10-^5 1° (0) O. ü.lfta 1.0 GL. 98"4,6 Bombeiro, Glrua 3-3

i-45 12° (15) O. Coutinho 1.2. AP. 78" Plcadu. Manopla P-8
40-4S n »ih\ U. Bino»! 1.3 AL. 77"8.5 Istrla, Picada l%-«)
S-45 1° (8) O. B\rnaii(U'» 1.2 AL. 78"3|5 lluasça. Bugilad 8-1

1-46 3" (7) S. Fem-ira 1.6 AL. 10(l"3l5 Mal(-mb«, Dianteira 2-4
2-<6 8° (9'i R. Freitus Fiho 1.4 AP. 92"3l5 RazSo. Dianteira P-i
l-4fl a» (5i J. Araújo 1.8 AL. 120" Giruá. Dianteira 5-1

56
40

54
60

50
60

J-46 4° (7°) A. O. Ribas 1.8 AL. 19(i"3l5 llalemba Juruaia 2-*
3-4fi 2° (9) A O. Ribas 1.4 AP. Ü2"3l5 R»7,So. Dianteira P-»
rf-4« 2° (11) A. C. Ribas 1.4 AL. Ü2"2|5 Frota. Hlpon» P-4

¦<-4ü 5° (7) J. Araújo 1.6 AL. 10fi"3l5 M»'emba, Juruiia 2-4
'2-45 ü. (10) O. Ull&a 1.8 AP. 119" D. Pedro II. Itinurarin P-8
12-45 5° (10) O, Uüfta 1.5 AP. 99"l!5 Dip nmada. Girui 1-8

«-4Ü' 7° (9) R. Fr,ltas 1.4 AP. 02"3I5 Razio. Dianteira V4-»
1-46 9° (11) O. Brito 1.4 AL. 02"2|5 Frota, Dianteira P-4
2-40 6° 5" (0) O. Brito 1.0 AP. 104"3I5 Folia, Hlpnna 8-4

n-40 5° (9) A. O. Ribaa 1.2 AL. 7fl"'ll5 Berlinda Fanfula %-l
8-4« 2" (6) A. O. Ribas 1.4 AP. 91"1|5 Distração, Berlini» V-«
i!.4f. 4° (8) R. Re'nitez 1.2 AL. 78" Glorit», DlstracSo C-»

7" PAREÔ — 1.400 METROS — A'S 17,10 HORAS — Cr$ 40.000,00 "Betting"

VARIAS
QUATRO FOKFAITS

Atô á bora do encerramento
éo seu expediente de ontem, a

fiecreiarla ^Comgo 
de Cor

ridas do Jockey Club Brasiiei
yo havia recebido as declara-

C6e9 de forfalt oara a reunião
âesra. tarde dos seKuintes ani

mDaPhne. 
Chaman, Mlckey e

Svahy.

NAO PODEM ATUAR

O Jóquei José Martins e o*

aprendizes Otlllo Reichel, Açy
Alelxo e Nestor Linhares eata<
lmpeciidos de intervir na reu-

nlão desta tarde, em virtude de

se encontrarem suspensos pela
Comissão de Corridas.

A HORA DA PRIMEIRA
CARREIRA

A primeira prova da reunião
desta tarde, no Hipodromo Bra-
sllelro será corrida ás 13.50
horas. _ ,

O Clássico "Barão de Piracl-
caba", tem a sua realização
marcada para ás 15.25 horas.

P0LVÍLH0
NTISSÉPTIC(

GRANADO

s Suores V^

| 8* CARREIRA 1

Há uma semana, quando so-
Leu uma "rodada", a égua
Berlinda e:-a considerada uma
"harbadí ".

Como as cctídiçoes da
c Teira não se modificaram, a
filha de Missuri continua a ser
considerada como a mesma
:'ba-*>adona".

Na grama, a .VAntendrai é a
sua maior inimiga.

(Conc'ue na lia pag.)

Setting Duplo
2 - Mexlcan» - U -- B»8*0
1 — Berlinda - 6 — J'8-**8»*1*1 ¦

1 — Lobuna — 4 — Qt1"1 I

Ferragens - Ferramentas e Tintas
PREÇOS EXCEPCIONAIS POR MOTIVO DE MUDANÇA

ALFREDO LIMA & CIA.
R. URUGUAIANA, 131

A 14 DE MAIO INAUGURAÇÃO DE NOSSA NOVA SEDE A
RUA BUENOS AIRES, 161

Anlmali, montante e pesoa

(1 LOBDNA ..  B8
( L. Leighton. Cot. 403-

1 |2 NEBLINA  68
< J. Portilho Oot. 60

"X.
(3 THELINA .. 7Í .. .. 83
( 3. Mesquita Cot. «0

(4 GDKIRI  53
( E. Oastiilo Cot. 40
(

|5 SOUCY  88
( .'.. C. Ribas Cot. CO
(

(6 LADY BEADTY .. .... 58
( E. Silva Oot. 60

(7 LADYSHIP .."..'.... 58
( B. Freita» Cot. 40

,,
|8 GÍRIA .4»  81
( V. Lima Cot. 60
(

(" FLEXA .. ..  53
< O. Fernandes Cot. 60

(9 GRANFLADTA'  88
( A. Barbosa Oot. 10
(

(10 ALACHIE  58
( G. Grama Jr. Oot. 40
j

(" MILAMORES 58
( G. Coita Oot. 40
(
(" DIANA .. Tt ..... .i 88
( D. Sijo»* Cot. éti

Atuações anterlorea

4-48 2" (10) G. Greme Jr. 1.6 AP.: 103" Chlps. Grilo V-a
a-4(t 4.° (6) J. Mala 8.2 AU. 142" Oun Juego, Lord '2-fí

11-45 B» (6) P.. SimOes 2.0 GP. 133"2!3 Toeandiro Knvlnha M>-»i

4-4fi 2° (9) G. Gieme Jr. 1.6 AP. 104"2|5 Itinerário, Manopla 1-6
8-46 3o (6) A. Rosa l.« AL. llfi" Farrista. Tally-Hn 3-»
.i-4G 5° (8) A. Ali-ixo 1.6 102"3i6 Fantástico, Faninha 22

4-46 5° (14) J. Mala 1.6 GU. 100"4l5 Guaratiba. Blue Ribbon %P-V
11-45 3° (13) J. Araújo 1.4 UU. R4"4lA Maracanan. Uj'uya a-íí

«-45 7° (8) A. Altran 1.6 GL. U8"3i5 Fanfarra, Gurirl 2-4

4-46 4° (14) L. Lelghton 1.6 Gü. 100"4l5 Guaratiba B. Ribbon HMf
4-15 3" t7) L. l,uiehtou 1.6 AP. I0.'1"3I5 Árabe. Gadir H-^A
Q-45 2° (8) E. CfcStil'o 1.6 GL. 98"315 Fanfarra, Guaratiba 1-V

4-46 13° (16) E. Oastiilo 1.0 GL. 58"2I5 Fontaine. Blue Ri«g°n 8-tt
4-46 G° (13) P. SimõoB 1.2 GP. ífi" Flossy, Oranf:ai'ta U-4
.1-46 2o (6) E. Castillo 1.5 AL. 95"3l5 BoafEm, einUnV'^,

, . ; , —¦

4-46 5o (101 O. Ullôa 1.6 AP. 103" Chlps, Lobun» V-2
ii-46 1" (6) O. Ullôa AL. 77" , Rezone", Indomito 111 2-0
R-4G 2° (0V O. üilaa 1.4 AL. 88"3l5 Mllamorei, Rezongo P-»

4-46 11? (131 J. Mesquita 1.2 GP. 76" Flossy, Granflauta 8-4
d-46 1» (5) D. Ferreira 1.5 AL. 04"4I5 HechizO, Arvoredo 8-4
J-46 2° (10) E. Castillo 1.4 AP. 88"3|5 Chantel, Pai>agay í-9

!¦•;;.'

4-4R ü. (14) W. Lima 1.6 GÜ. 100"4I5 Guaratiba, Blue Ribbon %P-V.
4-4C 12" '131 W. Lima 1.2 GP. 78" Flossy, Grunflaiita 2-6
•1-46 ü. (7) W. Lima 1.6 AP. 103"3|5 Árabe, Gadir tf-H ¦'

.¦ i* ii ***

4-46 3« (li) E. Castillo 1.4 GL. 86" Sanguenoith. Ixtrla ^-
.",-46 7» (9) P. Blmõts 1.6 AP. 104"2I5 Itinerário, Neblina «-Í.
12-40 9° (12) L.xRlsonl 1.2 AP. 75"3l5 Eil-al, I. Beauty "-1

-¦ i 
m_l

1-4Í 2o (13) J. Martin» 1.0 GP. 7fi" Plossy, Iva 2-4
4-46 8o (10) E. Silva 1.4 AP. 88"UI5 Ohantel, Ladybhlp 2-8
1-46 6° (8) L. Lelghton 1.5 94"1]5 Muluya, Hechizo V-l

2-40 1° (1C) G. Gremu Jr. 1.4 AL. 87"3|5 L. Beauty Granflauta **-
1-36 2o (8) VV. Cunha 1.6 AP. 101" Con Juego, Lady Beauty 4-\fc
12-45 2° (9) G. Grvme Jr. 1.4 AP. 89"2|5 BoIboii, Metódico 3-3

¦1-46 4» (13) li". Rigonl 1.2 GP. 76" PloSsy, Granflauta 2-4
3-46 5o (7)' L. Rigonl 1.4 AL. 89"215 Hechlzu, Mapita '4C-5
3-46 Io (6) L. Rigoni AL. 88"3I5 Lady Beauty, Rezongo P-2

XSTREANTB
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DIÁRIO CARIOCA Rio de Janeiro, Quarta-feira, 1 de Maio de 1946

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
RESULTADO DO SOR-
TEIO DO DIA 30 DE

ABRIL DE 1946

Realizou-se ontem em
pres- nça do fiscal do Go-
vt-rno o sorteio e amortiza-
cão de títulos desta Com-
panhia, tendo sido sortea-

das as seguintes OITO" combinações :

Combinações
sorteadas:

1 Empolgando os Nossos
Carreiristas o Novo

Daelo Entre Garbosa 11
e Araponga U

(Conclusão da 10.* pagina)

Unsria é o terceiro place que
se impõe.

I 7." CARREIRA 1

Já atingiu a um estado ex-
cepcíonal de èntrp^nemént a.
égua Lobuna. A íilna de Sen-
ge j4 ha uma semana correu
bem, ao sevundar o Chips.

Pode agora ganhar c«m as-
sustar. ... .

A sua maior inimiga é e na-
cional Gurlrl. A chance da fi-
lha de Trinidad é também
apreciável. .

A estreante Dlanr é f-ptai-
taria de esperanças ('". rfW
responsáveis. ____

Dr. Américo Capar»*»
Clinica Medlco-Cirurgica

Consult. R. Visconde do Km
Branco. 31 - Tel tó-auoo

j Diariamente das 16 às 19 m
> Rcs. Rua Paulo de trontm

103-3.8 — Tel 32-1875

O TURFE

¦wt

z
T
P
L
H
O

Y A
P L
DL
R K
Q W
C L

H B Y
E Q W
Os portadores de títulos

em vigor contemplados são
convidados a receber o re-
embolso garantido, na sede
da Companhia, á

AV. NILO PEÇANHA,
12, 6.° ANDAR

RIO DE JANEIRO

Nâo esqueçam o paga-
mcuio ., das mensalidades :
Em casu de interrupção rea
Diluem imediatamente os
seus títulos."

fi suficiente pagar dua»
Cttt,i\SAlLlL>AUbi5 i»ara it
vigorar o mesmo e evitai
* perda do direito sobre o
*oi leio e salvar as suas eco
Qomias.

0 CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

SURDEZ
ÜM EEMBDIO QUB ELIMINA O
CATABEO NA8AL B ALIVIA O

ATUEDIMBNtO OATABRAL

Silo pnucal m pessoas que dao
lmiiort»in'ift e tratam a afor-cao oa
tarral. Entretanto.' a ufaccSo ca
tarral nSo é ara mal paosaRolro.
So nSo for tratada em tnmpo ela
pode degenerar numa grave en-
fnrmidade donti-nindo o olfnto. o

paladar e, paulatinamente, minar a
saúda em "caral.

Be V. 8, padeço de catam». nSo
sa desruiae. Compre um frasco de
PARMIN1 e tome-o di> acordo aom
as instruções da aua bula.

Parrain* te» drtmunítrad» ema
eftcariR em muitos «nnns porquo
sua acuo 10 exerce diretamente «o-
bro o saneue e nobre «a membra-
nas mucosas.

A volta da respiração fácil, d»
aejudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do palsnar •
ipvnntnrse pela rnsnhS com novas
¦¦nereln» a a garganta livre dn
¦¦atarro, ali O .que lha proporclo-
•iarA o tratamento .-enm Parmtnt
fome sua vida mais aprar.ivel mais
,'eere Para «eu nroprln bem — «<¦
«nfrp do catarni. comece hoje O
tratamento com Parmlnt.

VOTO DE LOUVOR
PEDRO DANTAS

O resultado do Grande Prêmio
"Outono" ainda está a exigir ai-
guns comentários. Em primeiro lu-
gar, nâo é possível deixar de con-
signar nesta crônica um voto do
louvor aos concorrentes a essa pri-
meira prova da Triprce Coroa, pelo
discernimento o critério que de-
monstraram, respeitando a hlcrar-
quia dc "classe", tantas vezes vi-
tlma da falta de educação de ai-
guns animais insolentes e de t?n-
denclas subversivas. Estes, do "Ou-

tono", nao: foram a alegria, a compensação, o conforto mo-
ral dos técnicos. '

Efetivamente, os 6 primeiros colocados na grande pro-
va foram os 6 animais que estavam na carreira, pela sua
classe e poderiam aspirar ao direito de disputar posições,
entre si O único que não obteve colocação corresponder^-.
Tqup seus títulos lhe asseguravam, foi Grandgtr.no . Mas
^se como se viu, foi para o sacrifício. Do contrario, não

poderia perder paraMalva Rosa, Itamonte, Irati II e nem
mesmo para Cerro Alto, ao qual bateu, recentemente, com
umafaSde que nftó admite contestação Em corrida
individual, e não de "faixa", sua colocação dever.a ter
sido a de Golden Boy. no mínimo. „ A,eM,KríLn a „,„«„

Entre os 4 primeiros colocados ô que a -discus-ão é mais
seria Não tivesse aparecido, no "crack" do sr. Ermelino
PernàndeL o "rniado" que, cm 1.600 metros, não deu para
se Sr sentir, op'narlamos pela sua sup-rlor"'ade em
quaE distancia 

P 
Resta saber, porém, como se comnorta-

râ ele aKora. em distancias maiores.
Por outro lado. Bacharel não corre apenas o que se viu.

O filho de Maritaln não teve tempo de se preparar suficl-
entemente para este compromisso. Correu com uma só pas-
„j. __ riiór^nr-ia e mesmo assim, correu bem. n- um po-
fi írlce adaptai admlravelmente as d^rclas

largas e deverá, por isso, íazer-se presente, no final do
"Croutro"sobre 

o qual não convém formular juizes preclpl-
tndo? e Enéas que se deu admlravelmente com a montar a
^Valdemiro de Andrade. Bem pode ser que. corr do de

trás™mo a°oraC to" ele possa enfrentar-tiros mais longos,
em boas condições.

11

A corrida de domingo 
(T QypR\fc FEDERAI— |

M parto — 1.S00 metros jj—^' '-'liiij 
i"'' áA ít Ali Í^Ol l^í» IDO^ I

(i Blue llose .. .. '•• .. 66 . WÊ ÍT^r^^^Xf~~\ 
II

^5 Pasmosa ,, .,  6f> ÊBê I U~*_ ^^C^^V I Vi

•ji pan-o — l.ono rastro» ^W w^ fi^sl*^*^ fiia^^ VK^^^^C^^am^i^StMA's Kl 40 limas W^m^r jjõ^1 V/te^lL>-^^JllW^ MulÍMlíiVf"*1 íSÊm

~ 
IUo Negro .. .. ...... 6S "^T^-K ^% <^^S?> Vk

n» paroo — 1.S00 mítres — 
|^l^'^¦í^;'''' 

'/*A 
\m"t^% i6^o.horo!i -" -k; l^^pr amanhS

1-1 Olaclal .. .. .. flu 9M 1W5 »» 9™
(3 Valentw ;i .. .. .... 0"5
8| ,J ¦¦ —-• ~

(3 Oonsolho • .. oo
I A*s 15.B0 horas 

C4 Toulon .. .. .. o. ,. ti cr$ 18.000.00 — "Bcttini'. _. '

n *
(8 Arvoredo .. .. .. ..•» 6a (1 Fuli,or .. .. .. .. •• |>8

(2 üualicha  ob

(fl Carioca .... .. •» B* 
4 .

(" Slrlgy ..
i.» pareô — 1 400 mettog

A's 14.40 horas — .. .. ¦
0r$ in. "00,00.

A PRÓXIMA SABATINA
¦ 1» pnreo - 1 400 metros -

As 13.40 horas; •¦

Cr» 14.000.00 (üostlnado a apren-

dirc-e) j.B

.. „„ o. 5fi
(1 Flottlha •» V.

1 I
(3 Telefonaram ..

(8 ParaGuédista .<
8 I

(4 Diplomata , ..

(5 Mioi-07 •'
8 '

(C Moetlne .

£7 lona ..

Í8 El Bolero

60

B6

84

86

S0

60

BS

1
DR. JOSÉ' DE ALBU

QUERQüE
Membro efetivo da soclrdada

de He..o)tgír du Paris
DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM

BUA DO UOSARIO 173 —
De 1 is 7. ;

:8o Dar-,0 _ 1 200 mctroí -

A*a 14.10 horas — .« «.. ••••
OrJ 25.000.00. ,. Rg

51* t «O ¦> * ° •

1-M . Hotkor .
3-^-2 

' Nero ;•
Í8 Urvio ..

8 I
(4 DolkbAla

(8 Hlmura
• I

<S Sacada .. .. •>

,8» pareô — 1. B00
A»b -14.40 horas —

Cr? 18. t. 0.00.

A'* 15.15 fcnra»
f.r$ 18.000,00.

1_1 irnty II „.
(2 OuíTI» .. .

9 I
(3 Taua .. .,

(i Ormotte ..
I
(5 SaSü'a<lo ..

(6 Enuoracado
I
(7 Olrunaa

6 * •• • •

• f O 0

Rs.

. 36

, 85.

, K8

£5

BB

53

(1 itamont»
1 I

(3 Ohlilto .... .. .. .. ¦

(3 ScgreUo .. «. «• . >
8 I

. .. 53

BS

05

<4 RounUo .. .. .. .. ..' 85

.. .... 85

,'. .„ .. 65

13 Flossy ..
l
14 tfoguttu .

(5 Malalo . ¦
I
(d Marrocos

(7 Rangutüiolth
i I

(" Klc.xa

(6 WhitS í"eco
9 I

(0 Rotantu ..

1" pamo — "draníp rrnmlo Ma-
jor Huckow" — 1.000 motrus —
A's 10-. 2Í huraj 
CrS 80.000,00 — "BOttlng".

(7 Ariga ............ ^5
4 18 Tibiigy 11 ...... ...» e3

tü Ouln»o • •• 6S

8« par,.o — t 2<'0 metro» —
A'a 15.15 horas — .. .. ....
Cr? 3.1.000.08.

8" narêo — 1O0O metroa —
A's 15 80 hora» 
rr$ ao.oonoo •- "Búttinc". •*-

(Pista do grama).

00 *• «to ••

B0

83

.. .. B3

metro» —

Burldan .
Torandlru
Soitflrü .,

4. Chantel .

• * • « O»
• • •'« • •

« • * » • »
O * • o «

hs.
, 50
, 84
. 84

bO

/l FonnaçSo
1 I

(2 ItapanS ..

(3 Oioeonía ••
l\ - Gúarlul-a ;,
(5 Ingênua II

(6 Oopf-nhague
8 |7 Nodda ,, ,

(8 ¦' Choma .. ,

(9 Bllitla .. .
|10 Krtsnodar .
(" TrlpolitanlB

6° pareô

«O •« oo oo 68

85

B5'55'
68

85
85
65

85
55
83

çl Flacro ..
i |" Katurrita ..

(3 Uavan» ..

(3 Hereo ..
S (4 Ilellada .'.

(5 Borrachudo

(0 Jurullahy .
8 |7 RSprisa ..

(S Urutu ..

(9 Bylus ..
4 |10 Uualba ••

<* Urluna ,.

Ra.
, 54
, sa
, 64

. 84

. ca
• 84

. 64
. B2
. 64

. 64
. 64
. 6U

(1 Secreto ,
I
(3 Brlton ..

(3 Domina .
I
(4 Sobeo ..

(5 Fontalna

(ô Pap.ieaj'

(7 Kalmou .

B* pareô — 1.200 metrog —

(8 Ui>ra.-.anan .. ..• «o ••

S» parfo — 1 800 mfctro»
Á's 17.00 horas; — .. .. .
Cr? 20.000,00 — "Buttliig

Ulanilcap). ,',

(1 Mlnml .. .. .. •» ••
1 M .

(2 Prima Dona „,

K».

68

68

88

88

ti

8C

64

66

Festas do Santuário
de Fátima a 13 do

Corrente
No Santuário da rua do Tl!o«

cliuulo reallzar-se-á no dia 13

do tímlo a errando festa do S:ui-
tuàrío do N. S. do Rof-.irlo da
Fatinifi, com o secrulnte pmKi-a-
ma:: No dia 4 de maio, inicio
da solene ripyèria; todos oa dia?,
ta 8 horas da manha, missa e
comunhão; as 8 hora^ da noito
tprçn, setrmão e benção com o
SS.. Sacramento; no dia )3í
ml^Aa ás 7. fif< 8 (comunhão ere-
ral) o Ag 10 horas, sf-ndo esta
cantada, pelo coneço João Ba-
lista Mota, reitor do Seminário.
Rregrrá o sermão Monsenhor
Heiirlque do Masralhnes. As 20
horqs rairfl. ria capela a Frocla-
tião das Vc.laa.

Adamastor Lima
MARIA RISOI.FTA UMA

Advogados — Run S. José, 18-' 1.° and.

a I
(3 Figani-sa 48

Ks.
50

(A Muluya  .. 49

(5 Plcci>d'il!y

(0 Diagonal ,

(7 Maio ..

4H | (8 Hyporhol,,

6a
64

81

81

1.400 metro»

-.«Ba*!

-£ «Cos
As 10.25 horai — OrS t6 000,00
— "Botllng". ;-|; , ,/

PR U. D EN Cl A
cIpítalização

AMORTIZAÇÃO DE ABRIL DE 1946

No «ortsio de AmortlaaçSo roalizaflo na s«de da Companhia cr

wsiatencla <ío Fiscal Federal, na p..es«nça do r-.rtadores de t.
*;tulos e do publico, foram as Begulnt"-

4« pareô — 1.800 motros

COMBINAÇÕES SOBTEADAS'

PLANO "A"

;V'^vJ~^^./'fLA^Q^B,M' kÁ
.^íio 1*» áoMliá^ - Do 7° ao 12^

VRY34 OR20 ZQ18

XN19 OP9 ZK26

CCPACABANA
FKA NOVO
SEU TAPETE
Lavageqi quimica, engoma.
Renovação das cores, colo-
cação de franjas e conser-
tos em geral, máxima per

feição.
Av. HENRIQUE DUMONT,
66 - Tels. 27-7195 e 47.0386

ADVOCACIA ftó
BALHISTA

NAPOLEAO FONVAT
Carmo. 65, 4.° — 43-81SH

íl a[11i|jrosa >, ..
1 1

(2 Qralna .. .. ••

(U Vlsagcm .. . •
ai

(4 OolomMna .. •

(5 Alamt'<la .. ..
8 I

(G Juliana •• .-•

Í7 Excclunt» .. ..
4 |8 Chilena

Es.
... 88

.. 85

.. 65

... 80

, •.> 65

.... 85

... Bb
,,.  ... .. 65
(9 üiora .. ...... .... 55

7» pOrUo — 1.600 metros —

A'» 17.00 horas — .. .. ....

Ort 16.000,00 — "Dottinj*.
Ka.

(1 ao»&g .. .. 60
Ja Rüvlona  «a

(2
(8

Old Plaid
Vlct»ry ..

(4 Aratnnna
(5 Crlqul ..

68
64

52
64

(8 An&poH» .. .. o. . • 80
(7 Eülgínta .. •• .. •• ... 8b

SUCURSAL <
Rua México, 168-4.° andar ^

Telefone 42-9702 — Rio de Janeira

(9 . Cacique .. .. .. .o •
í (l) Bolrtto  «• •«

(10 Alvlnopolia .. .. .. •
(11 Baid-rio <> •••

19
68

60
68

íy ww

(18 Domara 80
(14 Itumaraca .. *"

4 |
(15 Neijraml o •« e2
(" Mlnuano ..;......- 68

VINTÉM POUPADO]
VIHÍEM GANHO

Prognósticos do DIÁRIO CARIOCA
Violenta — Pasmosa — Oristobal
Balaustre — Catavento — Fragata
Phoenix — Mundéu — Ganges
(Garbosa II — Araponga II — ürquinta
Mexicana — Diogo — lona
Berlinda — «Tattendrai — Hungria
Lobuna — Guriri — Diana

1 
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Cim. cte Seguros **Garantia Industrial Paulista"<m DIRETORIA !
Dr. Nelson Libero - Presidenta

Dr. Renato de Andrade Santos — Vice-
Presidente. ¦¦¦•>/.:•_,

Tobias Cardoso — Dlretór-Secretarlo
Velslrlo Martins Fontes — Dir. Comercial

Sede: — S. PAULO

Rua Alvares Penteado n. 184
FUNDADA EM 1924

Fogo - Acidenta do Trabalho - Aerona «tico, - Transporte, - Acidente, Pe«p

SulurAI: Rio de janeiro - Rua S. Je,é. 85. 4.» - Fone: 22-1033 - End. Tel •¦ C1P

Quantos serviços assim,
seu carro ainda lhe prestará ?

Confiança foi o que o senhor Infundiu aos que o cercam, para

vencer na vida. Confiança é por certo o que o sr. pede e espera

de tudo e todos que o servem, incusive o seu próprio. Ouiómovel.

Para obter isto dó seu automóvel,

é preciso que o senhor permita que
o Revende Jor Esso examine perio-
dicamente o que vai sob o capot

do motor, o estado do óleo do car-

^ter, das velas, da correia do venti-

lador, da bateria, etc.

A confiança que o sr. tem em

seu carro será. fortalecida se o sr.

o alimentar com produtos de con-

fiança, como os produtos Esso.

'^•^e^
S LEMBRANÇAS IMPORTANTES

Periodicamente, manda que num
Poito Eiso façam em seu carro:

Inspeção dos cabo, de Ignlção.
Inspeção da correia do ven-
tlladcr.

Inspeção do, faróis.
Inspeção do limpador de pa-
rabrlsds.

Inspeção dal mangueira, do
radlador.
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"Trusts"
f*-"ji" -

nas Feiras Livres
| Preços Exorbitantes,

A CIDADE I Balanças Viciada, -
Marmita dos Interme-

diários—O Magnata do
Sindicato dos Feirantes
—Complacência de Au-
toridades Municipais

<$>

Cinco Exigências dos Grevistas
da Faculdade de Medicina
O Estado Abandona a Faculdade e cs Professores Abandonam cs AIu-
nòs — Os Grevistas Não Estão Co ntra as Transferencias Mas Contra
as Conseqüências — Só Voltarão ás Aulas Com a Ratificação Com-

leta de 5 Pontos i
A. rreve doa aJunos da Fa-

«".¦Idade Nacional de Medicina
não é contra ou transferidos
«onforme vem noticiando,a lm
prensa. São °g próprios frre-
vistas» que declaram, em manl-
ferto dirigiud ao público: "o
caso das transferencias veio
acender as flamas das nossas
reivindicações, como viria ou-
tro fato Isrualmente escândalo-
*0i Não somos contra as trans-
íerênclèa em si e muito menos
«outra ou transferidos".

O PONTO BÁSICO v
% acrescentam: "Somos o.on-

tro, o fato aue ae transreren-
ílay • representam: ãprravo da1-
conrtlçCes precArlaa existentes,
por nossos mostres reconheci-
daa *» Droclamades pela lm-
prensa. Como sabemos aue, por
multo temno ainda, não teremos
abundância ciuo nos permita, re-
ceber de braços abertos os nos-
«os colejras de qualquer parte,
desejamos, entre outras reivln-
dicaqOea, qua sejam reiçulnmen-
todas a« d'ta.s transferencias".

ENSINO DECADENTE
Ja não ro conta por dezenas

© numero de vezes que temos
rfcorrldo aos senhores respon-
caveis pela direção deste santuá-
rio' de ensino e 6-3 amtpridadeis
do' ensino superior, contra as
irregularidades em conta ali1
ocorridas, contribuindo forte-
mente para a decadência pau-
latlnu do nível de ensino que,
dia a dia, malR se acentua den-
tro desta Faculdade.

Que temos obtido? Nada, ao-
aiohitamente nada. Ou nâo so-
ip.ob ouvidos, ou nos são feita»
solenes e pomposas promessas.
logo '•«aueclda'*! como Fe nelo
wquecimeinto fosse possível en-
jfanar a mocidade.

O ESTA DO O PRINCIPAL
J CULPADO

"A TJnlversladde do Brasil
•frita «Omente, e Isso ô tudo, o
auxilio do Estado, a cooperaçuo

Boletim
da Cidade

O TEMPO
Tempo •— bom, com nevoeiro».
Temperatura — Em elevação.
"Ventos — de SE. a NE.
Máxima — 29.0.
Mínima -—11.8.

UM RECURSO

QUANDO 

s« estabeleceu
a licença aos carros
particulares para fazer

noutro, não houve quem nao
aprovasse a medida, aconse-
lhada pelas dificuldades de to-
dos tonhecidas. Acontece, po-
iém, que em tudo se tornam
necessárias providências acau-
teíadoras do Interesse público,
pois nâo faltam brechas para
se intrometerem abusos.

Assim é que alguns motorls-
das de carros particulares usam
de am artificio lesivo para o»

passageiros das filas. Chegam
Os cineslforos t convidam e
nomem da fila, amavelmente,
para Ir no automóvel.. O con-
vldado aceita. Na hora de
aaltar. o motorlàta muda •

i 4om de voz e cobra o preço da
Jotacáo. O passageiro discute,
mas. respeita o fato. consuma-
do e paga mesmo.

Para evitar esses contratem-
pos, seria conveniente estabe-
léonr-se um sinal convencional
qualquer dando a entender a»
homem da fila que o convitu
amável reprc3entíf um desera-
bolso.

i CONTRA O ANALFABE-
j TISMO

O professor Virgílio*de Axe-
vedo Brito anuncia uma cam-
panh3 para exterminar o anal-
íabetismo. O lançamento dessa
campanha terá lugar no dia
13 de maio próximo, na Praça
Tlra<*pnte«:. tendo como patro-
nos Tiradentes e Duque de
Ox'as.

Inicialmente, conseguiu •
pr<>r VlrgPlo reunir três sim-
bolos: a soberania nacional, o
nosso espirito de Independen-
r'->, t- n libertação do cativeiro.
1G de esperar, no entanto, que
o iru amor ao slmbolismo não
vá ao ponto de estabelecer
apenas um plano simbólico
par» simbolicamente exterml-
siar o analfabetismo, que ô
•amo dura realidade. Carioca

p1«
estreita entre os dlrlKenie.s ml-
ni^terlals. e Ps professores, paru
á satisfação imediata' de todut-
as nossas iieee.-«idadee mate-
riais e instalação, cuia slliiaçã
atual é o motivo primordial da
decretação da greve. o prin
cipal culpad'o, 'pois' é o Elstad^,
que Jamais «e preocupou com o
problema do ensino no Brasil,
Hinltando-se única « exclusiva-
mente ás reformas e projetos do
reformas sobre ensinos hipoté-
ticos''.

O DESINTERESSE DO
PROFESSOR"Os professores — continua o

manifesto — com raras e hen-
rosissimas exceções, não tem o
menor interesse pelo aluno
Dele vivem "completamente a-
partados, sendo, este quase im-
possível manter com o proles-
sor algum ¦ contacto,. que não
seja durante as aulas, se já não
falarmos 'daqueles que julgam
não ser necessário dar aulas. O
que -nais nos intristece é saber-
r es que nada disso é ignorado,
pois os culpados não se preo-
cupam em cobrir suas fa.tas c
no entanto nada fazem em con-
trario." .

MORALIZAR 'O IMORAL"E ai esta a razão porque,
conclui o manifesto,' cansados
da espera e profundamente re-
voltados com o estado de coisas
reinante em nossa Faculdade,
nos declaramos em greve, numa
greve que só tem uma finalida-
de: reestruturar a nossa Facul-
dade ctm uma firme união de
professores e alunos, moralizan-••do o que houver de imoral, ob-
tendi o que nos falta e con-
sertando o que errado esteja".
Só DEIXARÃO A GREVE...

Os alunos permanecerão em

greve, até que lhes sejam cen-
cedidas ás seguintes reivindica-
ções imediatas: Compareci-
mento junto & Congregação o
do Conselho Técnico da pacul-
dade, dos • • representantes do
corpo discente Junto ao Direto-
rio acadêmico e do* presidente
deste, a quem deve caber o dl-
reito de palavra e dé voto; li-
mltaçfto , do numero de vagas
do primeiro ano, atendendo ás
condições materiais existentes;
numero de vagas nos anos se-
guindes igual ao numero de alu-
nos aprovados no ano anterior,
mais o numero de repetentes;
preenchimento mediante con-
curso dos cargos de interno,
r*as cadeiras da Faculdade e
separaçã. das aulas de Quimi-
ca Fisiológica do primeiro ano
das do segundo.

OUTRAS PROPOSTAS
Propõem ainda os acadêmicos

em parede que sejam Imediata-
mente estudadas é énfechadas
no Regimento. Interno da Fa-'Uldade, em elaboração, as se-
EUlntes propostas: . estudo con-
Junto dos professores com os
alunos dos horários das aulas,
de modo que atenda o interesse
de ambas ás partes; colabora-
çfio cjo corpo discente com o
.ícmlnlstração da Facu'dade.
por meio de relatório que esto
apresentará mensalmente ao dl-
retor, àpont&rido as deficiências
de material e de ordem técnica;
restabelecimento <jos cursos 11-
vres docentes; Instalação em
l<vnls adequados de todas as
cadeiras deficientemente loca-
Ilzadas, tais como Anatomia
Patológica e Medicina Legal, e
fundamentalmente, exigem uma
«¦'uçSo justa e equitativa parao ca.o das transferencias

As felras-livrcs estão sendo
açainbarcadas por indivíduos
inèscrupulosos, bsm organizados
o — o qjs é mais grave - com
a complacência de autoridades
municipais, conforme conse-
gulu saber a reoortagem do
DIÁRIO CARIOCA.

PREÇOS E BALANÇAS
Os preços cobrados nas feiras

destinados a atendsr ás neces-
sidader, da população menos fa-
von cida, são verdadeiramente
exorbitantes, ao que nos In-
firmam.

As balanças não estão, além
disso, devidamente aferldas e
os feirantes nlo obedecem ás
labt'las em vigor.

Nfio ha fiscalização. Os íls-
cais, quando aparecem, asem
de acordo com os barraquei-
ros.

MARMITA DOS INTER-
MEDIARIOS

FeqoDno grupo de intermedia-
fios, protegido por chefes com
sítios no próprio território do
Distrito Federal, expolia o po-
vo, sem que disso tenha co-
nhecimento o. prefeito.

Ha um mngnata — o do SIn-
dicato dos Feirantes — de no-
¦no Euzebio de Queiroz, contro-
lador do negócio de' tecidos po-
nulares. O pano é revendido a
comparsas e transformado em
roupas e exposto a altos pre-
ços.

PEDIDA A INTERVEN-
ÇAO DO PREFEITO E DA¦ POLICIA'•

Está sandd pedida a inter-
venção do' prefeito nas feiras-
livrer, b: m cómó da policia —
o primeiro para. chamar á res-
ponnabllidade os coiteiros dos
exploradores do povo e a se-
gunda para verificar a .ativi-
dade dos negociantes desones-
tos, que. transformaram os mer-
catíoã populares cm cavernas de
Ali-Babá.

Os Japoneses Continuam
Blefando

Farsante e Pitoresca a Exposição de Motivos
da "Shindo-Remmeí"—Nós os Criminosos, Eles,
as Vitimas — Afirmada a Vitoria do Japão —
Querem a Libertação des Presos — Os Crimes
Foram Praticados Em Beneficio da Lavoura

Perigo Imediato Para
a Segurança Publica

Ò Gabinete do chefe de Po-
'leia do Departamento Federal
de Sogurança Publica, fome-
ceu A imprensa a seguinte
nota:"O pedido de concentração,
destile e comicio, formulado
pelo Congresso Sindical dos
Trabalhadoies, órgão sem re-
conhecimento no Ministério do
Trabalho, e sob os auspícios do**MUT", associação considera-
da fora da Lei pelo Poder Ju-
diclario, foi despachado pelo
cel. diretor da Divisão de Po-
llcla Politica, considerando es-
^s Kolenldades como oferecen-
do perigo imediato para a se-
çurança pubMca, nos termos
do numero 10 do artigo 122
da Constituição.

Estão assim Interditas e prol-
bfda* essas reuniões, a céu aber-
to. no dia 1 de maio, devendo
as comemorações do "Dia do
1 rabalhador" serem efetuadas
r!e acordo com o programa do
Ministério do Trabalho, ou no
interior dos Sindicatos".

Inicia-se Amanhã o
Novo Escalonamento
Para Todas as Ati-

vidades
O prefeito Hildebrando de

Oóls, nas vésperas de entrar em
vigor o novo horário para fun-
cionamento do comercio, repnr-
tições publicas e outras ativl-
dades, recebeu os jornalistas
acreditados junto ao seu gabl-
nete.

Falando aos representante»,
da imprensa, agradeceu, inl-
clalmente, a colaboração de to-
dos os órgãos que colaboraram
no estudo da matéria, acres-
centando que espera colher os
melhores resultados cem o
novo horário, para o serviço de
transportes da cidade.

Fazia, então, um apelo á im-
prensa Dará que chamasse a
atenção da população, no sen-
tido de auferir todas as vanta-
gens do escalonamento, pro-
curando a sua condução logo
que terminadas suas atividades

Acrescem ou, ainda, que tal
medida obteve os maiores exi-
tos em cidades dos Estados
Unidos e que aqui. Igualmente,
poderia vencer galhardamente.
Disr". por ultimo, que observa-
rá suas falhas, providenciando
Imediatamente para saná-las.

ELISABETH SPIRIDONOVA PERTENCE
a Uma Família de Generais Soviéticos
DILIGENCIAS DA POLICIA EM TORNO DA ü.
G. E. — ATIVIDADES POLÍTICAS DA ASSO-

CIAÇÃO ESLAVA NO BRASIL
Prosseguindo nas dellger.aas

sobre as atividades da jornalls-
ta EÜizabeth Splrldonova, a po-licia veiu a saber, que tão logo
desembarcou nesta capital, a
mesma i nassou a distribuir o
jornal "Russo pa Argentina"
entre os elementos simpatlzan-
tes do credo moscovita. Alem
disso, dava preleções exalqanflo
a ideologia vermelha e fazenao
comparações entre a organiza-
ção do trabalho na Argentina c
no Brasil e a organização tra-
balhista soviética.

Agindo nas reuniões da União
Oeral Estava, que funcionava
Ilegalmente, pois não tinha e
não tem estatutos anrovadoh
nelo Ministério da Justiça, e se
compunha de operários de dl-
versas nacionalidades, (lugo-
slavos. croatas, polonefes, tclic-
cos, etc.) Sp»'rldonova desenvol-
via Intensa pronaçanda do seu
credo, sendo certo que muitos
dos sócios da U. G. E. têm 11-
frações com células comut.ista.«
brasileiras, obedientes ao *'?la-
no Prestes". Segundo dec'ari»
seu esnoso. russo naturalizado
argentino, que se diz engenhei-
ro arquiteto mas pos<=ui anp-
nas nrau, carteira do M>'nl<-tcrlp
do Trabalho como desenhista
e de instrução nrimíria Snt-
ridonova pertence a uma famt-
Ha oue corta com diversos se-
n?rais do Exército Vermelho
tendo ainda um tio general ser-
vindo r»o FvA-dto paraguaio de
nome Belaleff.

Errhora declare que só tinha
em mira ensinar, o idioma ras-
so aos russos, Snlridonova to-
mou narte em divciíaõ rr.ant-
feftacões noliticas no Brasil
po'idarl7ando-se com um par-
tido extremista brasileiro. Em'21 de fevereiro do corrente ano.
tfH?in ao nresidente da Assem-
h'f".ia Constituinte e chefiou um
Rruno de mulheres e.^avas or-
tranizadas na União Geral F,s
Hvq,, um protesto contra a ati-
turte reacIonáWa de Franco.

Ni. fvlirão de 3 rle r.ovcmbrt,
de 1945. do jornal "El Russo em
V\ Argentina", publicado em
Buenos Aires. Snlrldonnva acj^fi
o Arcebispo de Porto AJe?re D.
•Tnfio "Recker, de Tnrlonário ia-
canaz de comnreender o comu-
nismo, ficando admirada da3

autoridades brasiKras não te-
ram tomado medidas contra
aquele sacerdote.

Aipda no mesmo jornal, re-
ferindo-se a fundação da União
dos Negros no Brasil diz que o
nosso nais é um cam.no toara o
comuri~mo. pois só há difercn-
cas na flTtq sn-ied^e. mas cue
essas diferenças desapaieceráo
ao sor Implantado o regime so-
vléiVco. 

DELO HORIZONTE, 30 (P.P.)
— "Parece que os brasileiros
não gostam dos japoneses" •—
diz um dos documentos apre-
sentados pelos Japoneses de S.
Paulo ás autoridades bandei-
rantes e cuja cópia veio parar
aqui. Nesse documento, que
está assinado por Junji Klti-
kawa, presidente; Ryotaro Ne-
goro, diretor-gerente e Feijl
Kimura, superintendente da
"Shindo-Remei" e por repre-
sentantes de 120 mil membros
dessa organização em todo o
pais, os japoneses fazem uma
longa exposição do que é a"Shindo-Remei". quais suas íl-
nalidades, quando foi fundaca
e outras coisas que julgaram «w
interesse das autoridades co-
nhecer. Depois de manifesta-
rem seu sentimento "pelo q' e
"stamos Incomodando as auto-
rldades brasileiras", devido ai-
guns Japoneses malfeitores que
esqueceram o .espirito niponíco.
denunciando traiçoeiramente o
que não é verdade, mentindo <•
enganando as autoridades com-
petentes e defendendo semente
para fins e interesses parti-
culares. para esconder seus ma-
les", os orientadores da "Shin-
do-Remei" dizem:

0 JAPÃO NAO FOI DERRO-

TADO!
"Nós, Japoneses, não pede-

mos estar, indiferentes á situa-
ção da nossa mãe-patria e se
nos esforçamos para nossos ra-
triclcs reconhecerem a rer.d!-
cão incondicional do Japão, que
ó completamente'falsa, os nipo-
nlcos perderão a esperança e.
ttss.'m, deixando 

' 
de trabalhar

na lavoura, o que .constituíra
uma catástrofe para a produ-
ção rural. Pelo- contrario, &3
reconhecerem bem a verdad-'-
ra situação, esforçarão pelo
trabalho, esquecendo tudo".

Dizem em prosseguimento cs
nlnonicos qua são membros da"Shindo-Remei", achando que
nunca ofenderam ao Brasil
nem contrariaram as leis bra-
sllelras; que não compreendem
por que estão sendo presos seu»
compatriotas — "o qufe <?ese-
Jamos saber"; que são Japone-
ses e acham um direito e uma
obrigação para eles viverr^n" nlponicamente "; consideran.
do isto enauanto trabalham
para o bem do Brasil; que res-
peitam e obedecem as leis na-
clonals e fazem o máximo es-
forço nelo dever de servir trn»
ro p".bl!co e fazer amlzad?»
com todas as raças "sem es-
quecer nossas obrigações de
educar nossos filhos, aue s?.o
nlpo-brasileiros"; que a "í"h?n-
do-Remei" nasceu para inter-
Pretar o "espirito niponico" r'o
tmal deve. munir-se todo Japo-
nês. "quando nasce, enouantn"Complot" Contra o Bife

Recusam se os Motoristas a Transportar a Car-
m —Acougues Versus Frigoríficos —- A Bu-

rocracia Emperrando 6 Abastecimento
A reportágeri» do DIÁRIO

CARIOCA foi ontem Informa-
da de que • os motoristas en-
carregados de trazer a cai-
ne verde.de Santa Cruz a isso
se negam, /.sob alegações as
mais diversas — inclusive de
que as estradas estão ruins.

CHAMADA A POLICIA
Foi chamada a policia para

convencer os rccalcitfantes.
sendo também solicitada a
cooperação do sr. Edgard lis-
trela. chefe da Inspetoria új
Trafego, no sentido de ssr
atendido o abastecimento, oi a
grandemente perturbado por
outres motivos.

AÇOUfiUES VERSUS
FRIGORÍFICOS

Constitui um desses motivos
o fato de não estarem os fri-
gorificos, conforme temos re-
petidamente denunciado, cum-
prido suas obrigações, deixan-
do de integralizar s cotas quelhes foram destinadas.

Ainda ha pouco, numerosa
comissão de açougueiros pro-
curou o sr. Ernaní Cardoso,
secretario do Interior e Segu-
rança, a fim de pedir transíe-
rencia de fornecedor. Não mair
desejavam ele continuar a es-
perar, em vão, a carne verde
distribuída pelo frigorífico OU-
veira.

Também a empresa todas-
trial de carneç denominada

"Wilson" tem deixado de en-
viar suas cotas completas. Ho-
Je. haverá distribuição, cm
parte, prejudicada por esse eo-
tabeleeimento.

A BUROCRACIA
..A burocracia,.* o centro do
complot contra o bife do ca-
rioca: alem de dois serviços
de abastecimento na Prefel-
tura, existem outros entraves,
tais como portarias revogando
portarias, atos revalidando oü-
tros, permissões, licenças, 1 b>
rações — montanhas de papeiscobrindo tudo e tudo emper.
rando.

vive e enquanto existirem Japo-
neses".

CRIMES PARA O BEM DA
LAVOURA

Mais adiante informam que
a "S. R." do Brasil nasceu em
15 de agosto de 1945, "para re-
nelir os japoneses derrotistas
quo espalham falhas noticias de
rendição incondicional do "NI-
pon" e fazem atos desumanos
e usam palavras vergonhosas",
— o que. frisam, "constitui
uma situação indesejável para
a produção da lavoura: que o
objetivo da "S. R." é estudar
e pronagar a bem do verdadeiro
espirito nloonlco "Hakwoltlu".
que significa a verdadeira co-
operação de paz mundial para
evitar a guerra" e "corrigir os
malfeitores e fazer reconhecei
t> espirito da "Hakwo Itlu" aos
que não compreendem a edu-
cação dos filhos na educação
cultural e dos esportes para o
i*™ da h"manidade; que a"S. R." não é uma rociedade
secreta nem terrorisía como
nronalam os derrotistas e mal-
feitores, constituindo-se pela
união espiritual de cada mem-
oro; q"e a ' manutenção da
^S. R." ó feita mediante a
módica contribuição de do's
cruzeiros, não sendo exig!do
.nais para evitar o "acumulo
n'a dinheiro rara gastar para o
fim do mal": oue acham ser
um direito dos japoneses coope-
rar com a Grande Asla, não
sendo preciso para isso Ir ao
Nipon, "pois podemos fa-rer
cooperação aqui mesmo"; que
os Japoneses desejem natural-
mente rever o,,Iapã.o. mas quenão é verdade que a "S. R."
esteja interessando o povo ja-
ponês a. retr.mar o Nipon; queas leis brasileiras são contra a
(migração niponica, fixando
a cota ^e entrada de 2%."FAVOR SOLTA' COMPA-

NHEIROS"
No trecho seguinte o clnls-

mo da hidra amarela alcança
o ápice. Vejamos o que dizem
a respeito da 5a coluna, e o
que desejam dns autoridades:". .que parece que os brasi-
leíros não gostam dos japone-
srs porque durante a guerramundial muitos dos seus patrl
cios foram "Judiados e lnsulla-
rios chamando a nós do Japão
no estrnngejtr#, "quinta-colu-
na", etc. e foi tratado mal rs
plrltualmente e materialmen-*.e"; que parece oue deselam o
retorno dos japoneses para o país
de origem são mesmo os brasi-
Iciros; que contudo estão gra-tos a hospitalidade brasileira e*qv»3 dela darão noticias aos re-
presentantes do governo Jano-n5s. quando chegarem ao Bra-
sll: e que, se autoridades bra-
fileiras compreenderam bem os
objetivos da "S. R." "queira
fazer o favor de soltar nos-
sos companheiros".

O ESPIRITO DE "ITIN"
E A PAZ UNIVERSAL

Concluindo a exiosição diz
nne o principal objetivo da"S. R." é a "congregado das
pessoas que obedecem flélmen-
Te ao espirito. Itlu, que tçijí
como mira a eterna naz uni-
versai e a p-osperldade e feli-
cidade comuns, que Nino"-
sempre vinha e vem preconi-
zando.

Baseando-se no espirito, w
membros do."S. R." conduzemris conterrâneos po camlnhf
certo para torná-los dtenos dr
.s»r»m r>omo h"mem universal.
Cada comnonente do "S. R." e
rnsrjnnsavel na execução do seu
oblptfvo. Deve ensinar aos qur
10m mâ conduta e corrl°Ãr o>
nue têm idílas erradas, fazen-
do-os reconhecer o esplr.to de
Fakwo Itfu. para isso é neces-
.snrlo te-* como são e fartas in-
telfrenrlas. isso auer dizer, que
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noticiadas as Al-™ 
llgenclas realizadas pe-

4 Ia Policia á rua Pais-
sandu* numero 174, onde fun-
clonava, com freqüência anl-
mada, .nma organização clan-
destina, de propaganda extre-
mista, denominada "União Ge-
ral Eslava". As Investigações
apurada» provaram, á sacie-
dade que a direção de tal so-
cledade era, exercida por um»
russa. Jornalista e professora
de língua, que chegara a«
Brasil em 1940, com proceden-

cia argentina e passaporte
também argentino. Até ai n»°
da de novo.

O Interessante, porem, é qu«
a referido passaporte tinha
"visto temporário", isto é, era
valido durante um determina-
do temno. findo o «uai deve-
ria ser levado á revalidação. E,
esta obrigação le^l eW nun«
ca cumnrlu. Isto significa que
Isabel SpirWonova, como ela
se chama,, estava aqui lrregu-
larmente!'

O-a. anexo a delefracla tf©
Ki».rpn«re!ró^ «•"* é pnrte .da
Divisão de Policia Marítima,
Aérea e de Fronteiras, fundo-
na um Sfrvlco de Flscallrarão,
nula flrallda^e deve ser a 8«
anular as condições legais ow
r»5,»i c*n ou* se encontram, en-
tre nós. estrangeiros que aciufi
chenrara*»» pelos meios mnls dl-
versos. Era de «• n^en^mlr nue
nll existisse um flcharlo e nue»
ds ca^a estrangeiro, honves"'*
um?, ficha ou "dossle.r" d»
molde que fome possível, ení
«jnaloner o^asISo. ainrar a*
conrt'cses em nne se etfon-
tram determinados Indlvídno»!
F.-a de se esperar oue tim ser»
vl»"> de rf>"'role he»n organl-
«ado permitisse verificar, a
«««n.lquer temno, e um estran-
«•"Iro nne fi*\ com inw "yls«
to temporário" em s^n passai
porfe renovou-o ou nHo.

Todos esperavam que tnãe
estlvessn em ordem, que fps-,
s<« fffleU lndlbrler o* or^aos
flscatlzadores, une aqui nln-
giiem permaneceria som pre-
rlá sátiflfa«?o de exlTenctau
le-rnls. mas. tudo l""to n5o pas-
sa de um m«*o. f\ Se**^-» de
FIsi^Hr^pro de EstranTcIros se
existe de d'relto, nRo tem e^ls-
ten-la de fato, noln sua s<*ae
não se f »s nresertte nos. nui«
mentos d^HsIvos. A nreseno
e». aqnl. »'« Toabef Splridnnsa
ra, com "visto temporário1*'
em seu ppisaporte e «em re»
valIdaoSo depe»s de findo .js>
prí»«o Infnlal. è a .rnalor'pro-
va de que a entrada de ¦ Iridl»
vlduos nocivos, política' * «o-
r.«f,(»v>e»ife, .n^o encontra obs-
taculos por narte dn*""*'"» e
quem Incumbe lmpedl-ls, p««
dendo ele» exercer livremente
R"<«.s atlvMades e*-lmInosiis ens
detrimento â% ordem e «turan-
ti* d<» terri*, fie oi re.oehMi!

Como ponde Tsnbel Snlrlflo-
«ova fUR'" a . fHcelI-a^íln "O-
H<<S!>,i? Como foi possível *
aHtt flora éxtrepi^íta ron^eT»
var-se aaul, desde 19^0. e?w-
r».nte nup.se seis anos, sem oiep
dunnt.i f.**o 1«nro "erl-^^n. '«s»

sb Incomodada pelos Investi»
gadorrs on p»'»"« antoridadei)

O p-o'essor Pe-pl»» I.lra
anroveit.Tá o Incidente para
dT,r no RervW de F'*'"'ll"o",«
d^ FstraTfeIros, se do fato
e.xlsfe, n»*>a nova orranliarS»
ou. se râo há p»nfla. prnVno-
vera sr'i fo-m!>''5<> Jw-iíHta
nos mo'des do f""e >"» 'ar eit
outros na'ses onde a Imlf-raça©
f> rl'»ada com mn**'"; "--'^ho «
br>-*7»«».»> rpsnoticonUHade.'

O chefe dé PoM-Ja h%" *»
f»""^? qí?,hf»i» r«****> Tc*,»l»n| S^í-O
rldonova aoul nermanerla con»
ti-*i\ r-eçnryiTttl Itewnnfwilii,'le.sde, IMO, sem reva»dacSo,
Ha de rmprer s-»her. tnwhêWi, ®
n".e foi feito. T>plo Té^érfdnRer-
"««o. em torfo da russa 'orna-
lista que foul sé «•««"»»?»•'«, «-.
«•"""iwrni^te. Esperemos aai
Informações.

Tlmbaúba

e preciso cultivar e vulgarizar o
espirito e ensinamento nlponi-
co" ,

O documento está escrito em
íapoaes, acompanhado da tra-
dnção em, português, de- on-
de foram extraídos estes tre-
cri os

SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO SA.
A mn.« ;m«a,»^nte Companhia de Capitalização da America do Sul

AMORTIZAÇÕES DE ABRIL
No sorteio de amortização realizado ontem, foram sorteadas ás seeuín-tes combinações s

CZU ROM QKN KBSVJU IIP
O próximo sorteio será realizado no dia 31 de maio, ás 16 horas

Todo» os litulos em vigor, portadores de uma das combinações supra serSainu liatamenre amortizados pelo capital garantido a que têm direito
SEDE SOCIAL: RUA DA ALFÂNDEGA, 41-Esquina Quitanda (Edifício Sulacan!Inspetores e Agentes em todo o Brasil w
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