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Mm rcnial
Praga confirma as acusações conlra Bata
Negociou mesmo com
Goering e forneceu
armas para a marl-
nha alemã — Será
Julgado à revelia em

abrU
PRAGA, 2(1 (AFP) — Jan Ba-

Ia. qu. ae encontra atualmente
no Hrasil, scra processado à re-
Telia nesta capital, a partir do
mis próximo, perante o Trlbu*
nal de limo, no processo a «pie
responderão os dirigente, in-
dustriai», nos tempos de guer
ra, das grandes empresas Data.
o. magnatas Cipera Vavrccka
Mnlota e Ilynek Bata.

Todos se mantiveram como dl*
retores dos estabelecimento.
Bata quando o. mesmo, foram
•integrados na Industria de guer-
ra nazista.

Jan Bata, que se aeba no Bra-
ail, negociou, ele mesmo, cora
Goering e entrou em entendi-
menlis com o famoso marechal*
aviador nazista sobre o colabo-
rarionismo com os alemães, ao
que anuncia o "Jornal dos Sin*
dicato» de Praga". O Jornal es-
clarece que Jan Bata tentou ln.*
lalar-se nos Estados Unidos, mas
encontrou dificuldades. Assim,
foi para a America do Sul, onde
comprou matérias primas para
Zlln, as quais enviava para os
alemães, que as recebiam na
Noruega. Ademais, Jan Bata
proibiu nos seus operários que
se alistassem no exercito Hbcr-
tador da Tchecoslovaquia; amea.
condo de denunciá-los, em caso
contrario, ao Protetorado esta-
belecido pelos alemães no pais.
Igualmente, Bata preparou para
os alemães um plano de depor-
tação de nacionais checos para
a Patagônia.

* O jornal concluiu quc, por to-
dos esses crimes, "o industrial
ora refugiado em terras brasi-
leiras perdeu toda a simpatia,
porque seu colaboracionlsmo,
que começou com Goeriiii-. ele
o levou até Goebbels. Acrescen-
ta que as Industrias Bata "le-

riam não somente fornecido
aquecedores para os alemães,
mas igualmente fabricado certas
armas para a marinha."

Mostrando a que grau de co-' 
laboração com os alemães Jan
Bata e seus cúmplices levaram
as suas atividades, o jornal re-
«m-.t.. <i«a. o ministro nazista
Albert Speers enviou um tele-
grania de felicitações aos esta-
beleeimentos Bata pelo excelen-
te concurso durante a guerra.

N. da It. — O telegrama acl-
ma confirma plenamente a aen-
«acionai reportagem publicada
domingo ultimo pelo JORNAL
DE NOTICIAS a propósito da.
atividades do rei do calçado ins.
talado hoje no feudo de Batatu-
ba, no interior de São Paulo.
Nela, tiveram os leitores oportu*
nidade de conhecer, através das
Informações prestadas a este
(ornai pelo procurador de Ba-
ta, sr. Francisco Stepenak. .as
criminosas atividades que de*
«envolveu o traidor da Tchecos-
lovaquia, .ob o bafejo nazista,
entre as quais o fornecimento
de armas para a marinha de
guerra alemã.
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Mais te cen mineiros soterrados
após uma explosão en llliiois
Poucas as esperanças de salvamento

NO RIO VM DOS DIRIGENTES DA REBELIÃO NO PARAGUAI. — O ehtft rtvoiuetonurio paraguaio, major
César Aguirre, ao desembarcar io avião ia Panatr, no aeroporto io Rio i* Janeiro, tntrt o* rtpreientunte» ia
imprensa nacional * tstrangelra gu* acorreram á tua chegada, (fofo Panatr, jmra e JORNAL DE NOTICIAS).

CKNTKAUA (IllinoU), M (R.)
A. turmas de aocorroe que tra-

baldam na mina de earvao deita
«Idade, para .alvar numeroao.
mineiro, bloqueado* em uma de
aua. galerlu. por violenta espio,
ato ocorrida ontem, catão fechan-
do toda. aa entrada* lateral* da
•Bina para melhorar a ventilação
da galeria bloqueada.

Poueaa «ao aa ««peranca» do eal-
Vamento do. 111 homens que ro-
ram aepultado. «m conseqüência
<4a> eaploiio.

O mineiro Elmer Balrd um
dos homens «alvo», declarou o
aegulnte:

"Os meus companheiro, .oter-
fado. no fundo da mina, nfto tem
probabilidade, de sobreviver, poi*
alguns dele. estio localizados a
mais de 4 quilômetros da boca
da mina.

CENTRALIA (Illlnoi.). 26 <R.)
Teme-se que numeroso, minei-

ro. tenham .Ido bloqueados em
Conseqüência de uma explosão ve*
riflcada em uma mina de carvão
Besta cidade, numa galeria em
que trabalhavam 12S homens,
rouco tempo depois da explosão
algun. mineiros subiram à super-
flcle, mas outros ae encontram
presos a 4 quilômetros da boca da
mina.

Os gages que escapam da gale-
ria sinistrada dificultam o traba-
lho das turmas de «ocorro, cujo*

membro.. pesadamente agaialli.-
do* * munido* d* m.Kara con-
tra Ia**., avançam .'«temática-
mente na direção do loca), onde
numeroso, mineiro* a*tao *oter-
rado*.

CENTKALIA (IlUnoU). 30 (R.)
— Revela-se agora que 39 minei-
roj pereceram vitima» da expio*
.Cio ocorrida em uma galeria da
mina de carvão desta cidade.

A explosão ae verificou àa 15 ho-

£a* 
de ontem .hora local). Sete

ora* depola, TM mineiro, for.m
trasldo. a. superfície ficando de-
«•parecidos 89.

Sabe-se que 131 mineiro* «e en-
conlravam na galeria quando a
explosão «e verificou.

O movimento visava a sublevação
e restauração do regime fascista
— Estações de rádio clandestinas —
Implicados quatro oficiais das "S.A."

HtANKITKT. 20 (AKP) — Ur-
gente — foi descoberta n«va i-uii»-
Piraçio nazliiia nus lonas de mu-
paçln britânica e americana na
Alemanha.

FRANKFURT, 16 (R.) — Ur-
gente —• A* autoridades norte-
americana, da Alciimnli.» fiicniin
mulorrar outra tentallv.i de for-
nmçãu de um grupo «ubti-rra-
nen naslkt.. Quatru elementos con.
«Iderailns o. cabeças da Inicia-
tiva, antigo* ofirlaW "S.A." fo-
ram prexm,

FRANKFURT, 26 (AFP) — Ur-
gente — ananela-se autorlsada-
mente, que a nova conspiração na
«Tltta «kecolterta na A|emanlia
comporta ramificações numero*»»
e extensas.

A. diligencias proiseguem, n.
Principais Implicados foram pre-
¦nu.

FRANKFURT. 20 (APP) — Aronupiraçio im-.sta drucoberta aaa
«onat lirlUnluis t- americana U-nha p»r fim a re*(auraefto *e
Uranüe Keirh, com as fro.itelrae
alrmãs do «nu de 1039.

Os autores ilo prujetadu rnlpa
pr<-iiii'iUiu ainda castigar «•«¦•¦*¦
pUrinrnti- loilo. os "lialdotH"
que «iiiitriliiiiruni para a derrota
da Alemanha na Kuerrii.FRANKFURT. 2li «Al i| — Ur-
gente — O novo n-nvlmi-nto i.k>
verslvo descoberto na Alemanha,
Incluía, no sen progranui de açie»
«t«i. de sabotscem c solpes coB-
tra as Instalações americana..

O movimento se alastrara àa
¦onaa britânica e amerirana, «a
cujas principais ciilades tinham
sido espalhados agentes piraa -orn-ruçil,, do p|:m„ de agita-

(Conclui nn 4.* pãg)

NOVO "ULTIMATUM" FOI DIRIGIDO PELAS
FORÇAS REBELDES AO GENERAL MORINIGO
Suspenso o estado de guerra pelo
governo de Assunção - Ataques aéreos

POSADAS, 20 (AFP) — Novo
"ultimatum" acaba de ser diri-
gido pelas forças revoluciona-
rias ao general Morinigo. A ra-
dio do Concepción irradiou o
texto desse "ultimatum", no qual
os chefes revolucionários decla-
ram, categoricamente: "De um
momento para outro estaremos
em Assunção. Convidamos o di-
tador a abandonar a capital e
entregar o poder às mãos dos che-
fes militares, coin a exclusão de
todos os chefes do Partido Colo- :
rado." j

BUENOS AIRES, 20 (AFP) — j
A radio "Voz da Vitoria" fez .
um apelo ao povo paraguaio pa-
ra que esteja pronto a empu- |
nhar armas, quando da marcha
final sobre Assunção.

ROSADAS, 20 (AFP) — O co-
mando das forças revoluciona*
rias paraguaias dirigiu um "ul.
tlmatum" ao general Morinigo,
para que abandone o poder.

Esse "ultimatum" foi lançado
em transmissão especial feita
pela emissora de Concepción
"Vor. da Vitoria" e diz:

"De um momento para outro
estaremos em condições de fazer
nossa entrada na cidade de As-

sunção. Convidamos por isso o
ditador a que passe ou entreguo
o governo a uma junta militari
da qual deverão porem ser cx*
cluidos os chefes colorados, cm
quem não reconhecemos capa*
cidade para tal".

A emissora também divulgou
um ultimo comunicado oficial

de guerra do comando revolu.
cionario, no qual anuncia que
durante os combates de Puerto
Laurel e Puerto de Dcsembar*
caderos, os revolucionários apri*
sionaram numerosos soldados le*
galistas e tomaram oito nietra.
lhadoras pesadas, oito fusis me*
tralhadoras, cento e cinqüenta
fusis e considerável quantidade
de munições, alem de outfos ma*
teriais básicos e medicamento,
do campanha.

Molotov aceitou a proposta dos EE.UU.
para execução do acordo sobre a China
Marshall conferenciou com Bevin

MOSCOU. 26 (APP) — Em nome
da União 8ovletica, o ar..Molotov
acaba de responder & nota do ge-
neral Marshall, aceitando a su-
gestão de que os governos amerl-
cano. soviético e britânico fome-
Çam, antes de primeiro de abril.
Informações sobre a execução
doa acordos tripartltes, referen-
tes à situação chinesa.

O sr. Molotov. aceita, lgualmen-
te, que essas Informações sejam
comunicadas au governo da Chi-
na. Relteria, todavia, o desejo de
que se promovam conversações
entre os tr«5« paises, «mibora sim-

Foi ordenada a prontidão de todas
as torças britânicas em Jerusalém
Rejeitado o pedido de clemência
em favor do terrorista Dov Gruner

J3UUSALEM, 26 (APP- — Ur.
gente — Foi determinada a pron-
dã -ias tropas britânicas, hoje *
noite.

.. medida é considerada nos
meias coliticos como uma medida
de precaução, tomada em conse-
ouencla da rejeição do pedido de
clemência em favor de Dov Gruneí
pelo Conselho privado do rei.
Entrementes, os lideres do "nlsta-

derouth" (Federação dos Sindica-
tos Judeus) reuniram-se a porta,
fechadas em Tel Avive.

Os srs. Davld Ben Curion e Sher.
tok participaram da reunião. Se-

gundo se anunciou, o principal a.-
sunto debatido foram as medidas
contra os terroristas.

LONDRES. 26 (R.) — A Comls-
•fio Judicial do Conselho Prlvadq
rejeitou hoje a apelação feita po»
Frank Orner, de 70 anos de idade
e residente em Nova York, soltei,
tando licença especial para apelar
ao Conselho Privado em favor do
seu sobrinho, o terrorista judeu
Dov Oruner, que foi sentenciado
à morte na Palestina.

A Comissão Judicial decidiu que
Frank Grncr nfio podia declarar-se

Ojõe-se a Câmara de Comercio yankee
ao fechamento do Partido Comunista
Teme a sua ação na ilegalidade

WASHINGTON, 2ü (AFP) — Urgente — O sr. Emerson
Schmidt; falando em nome da Câmara de Comercio dos Estados
Unidos, expôs, diante da Comissão dè Inquérito sobre as ativi-
dades anti-americanas, na Câmara, os seus pontos de vista sobre
as atividades comunistas nos Estudos Unidos.

Ue acordo com o sr. Schmidt centenas de agentes comunis-
tas, especialmente treinados no "Instituto I.enine", de Moscou,
estão disseminados pelo território americano.

O treinamento desses agentes, prosseguiu o sr. .Schmidt, tem
por fim desenvolver a sabotagem na industria americana e, no
caso em que os Eslados Unidos fossem envolvidos numa guerra,
contra a vontade da União Soviética, essa sabotagem seria segui-
da de greves nas industrias básicas, tais como as usinas melalur-
gicas e químicas e nos serviços de comunicações e transportes.

O porta-voz da Câmara de Comércio salientou em seguida que
os comunistas se infiltram nas industrias vitais e na própria
administração visando estabelecer um serviço de espionagem.

Em seguida, o sr. Emerson Schmidt criticou a política exte-
rior americana, acusando certas pessoas como responsáveis pelofoinecimenlo a potências estrangeiras de instrumentos que favo-
receram a eclosão de uma politica trágica que custa aos contri-
buintes americanos biliões de dólares.

D sr. Schmidt concluiu declarando que a Câmara de Comer-
cio se opõe a que o Partido Comunista seja posto fora da lei,
poi-i|iianlo lal medida apenas favorecerá o seu desenvolvimento
na ilegalidade.

WASHINGTON, 26 (R) — O almirante Chester Nimltx depôs
hoje perante a comissão das forças armadas do Senado, a respel-
lo da legislação destinada a colocar as forças armadas norte-
americanas sob o unico departamento da defesa nacional.

O almirante Ximitz declarou inicialmente, ji estar pronto
para aplicação imediata um plano completo e pormenorizado de
defeza dos Estados Unidos.

pessoalmente afetado e que nesse
caso sua petição era incompetente,
Frank Oruner encaminhou um ape.
io ao Conselho Privado na primei.
ra «emana de fevereiro ultimo,
apd» um pedido feito à Suprema
Cflrte da Palestina alegando seria*
Irregularidades processuais duraru
te o Julgamento de «eu «obrlnho,

JERUSALÉM, 26 (AFP) — Verl-
floou-«e uma explcefio em Tel Avlv
pouco depola du 22 doru locais.

JERUSALÉM. 26 (AFP) — A
embora de "Irgum", desmentiu
hoje categoricamente todo. o. ru-
more. relativo, ao inicio de um"armistício''. "Ja declaramos qu.
comb.terlamo. ante. da questão da
Palestina ser apresentada à ONU,
a sess&o do organismo internado-
nal e apôs a sessão, somente quan-
do houvesse motivos para comba-
ter".

Atacando em seguida a imprensa
britânica, particularmente o cor.
respondente do "Daily Herald"
que anunciou uma declaração dos
extremistas Judeus sobre a armls.
Melo nestas 48 horas, o lucutor da"se os correspondentes desejam sal
emissora da "Irgun" observou que,vaguardar a «ua reputação, é me-
lhor que eles nfto anunciem "ar.
misticios", que seriam logo desmen-
tidos pelos fatos". A emissão com
a constatação de que "a guerracontinua".
JERUSALÉM, 26 (AFP) — Apó.
ter sido recebida nesta cidade a no.
ticla segundo a qual o Conselho
privado havia rejeitado o pedida
feito em favor de Dov Oruner, oadvogado Sellgmann declarou ao
correspondente da "France Press"
que endereçará amanhã ao alto co-
mlssario da Palestina um novo pe.dido em nome da sra. Friedman,
irmã de Oruner, que se encontra
presentemente na Palestina.

Nesse pedido o advogado Sell-
gmr.nn contestara a legalidade das
medidas exepclonals sobre a qual
o tribunal militar baseou a conde,
nação a morte de Gruner. Afirma
o advogado que tais medidas são
contrárias ao regime do mandato
e & Constituição, a qual nem o Rei
nem seus representantes poderãomodificar.

O novo pedido de clemência se-
ri provavelmente examinado na
próxima semana nesta cidade, em
seguida transmitido ao Conselho
privado do rei Jorge VI. cuja de-
cisão nfio será tomada, segundo tu.
do Indica, antes do prazo de 2 me-
«os. Espera-se que o alto comissa-
rio adie a execução daquele terro-
nsta durante esse periedo.

Sle&mente "oficiosas", «obre a
execução dos referidos acordos,
«ob a alegação "de que o proces-
»o sugerido pelo sr. Molotov n&o
é Inteiramente satisfatório".

MOSCOU. 26 (AFP) — O chan-
celer britânico, sr- Ernest Bevim
visitou hoje o general Marshall,
com o qual ue entreteve cm con«
ferencla.

MOSCOU, 26 (AFP) — Em sua
sessão de hoje, os Quatro Chan-
céleres discutiram três questões:

1.°) — A participação da Iugos-
lavia na preparação do trata-
do de paz com o Áustria;

2.°) — o programa financeiro do
Território Livre de Trieste;

3.°) — A primeira « a segunda
parte do relatório dos suplentes,
sobre o processo de preparação do
tratado de paz com a Alemanha.

As duas primeiras questões fo.
ram levantadas pelo sr. Molotov.
Houve um acordo unanime parao convite à Iugouslavia e à Itália
expor as suas posições sobre as
questões relativas ã existência do
território livre. Ma., a Grã-Bre-
tanha deu somente o seu acordo
de principio, pedindo um prazo
até amanhã para precisar seu
ponto de vista dlflnltlvo.

O Conselho passou, em seguida,
a discutir o Processo de prepara*
çfio do tratado com a Alemanha.
A primeira parte do relatório dos
«uplente. levanta a respeito tre.
questôe*: «) — lista das potências
que deverão ser convidadas Para
a futura conferência da pa.; b)— que potência deverá fater o»
convites; e) — o tratado seri on
nfio assinado pelo governo ilemfio.

MOSCOU, 26 (AFP) — O chan-
celer britânico, sr. Ernest Bevln.
visitou o general Marshall, com
quem «e entreteve em conferência.

Acrescenta o comunicado que
a aviação rebelde atacou os fo<-
ças Inimigas que guarneciam os
dois portos, tendo em caminho
encontrado um avião legalista
com o qual travou combate, obri.

gando-o a aterrissar e uma vez
em lerra lançaram bombas .o*
bre o mesmo, inutilizando-o.

ASSUNÇÃO, 26 (AFP) — O
decrclo proclamando o estado
de guerra foi levantado em todo
o pnís.'BUENOS AIRES, 26 (R.) —
O governo do Paraguai procla-
mou hoje que « revolta no nor-
te do pais estava controlada e
comunicou o termino do es-
tado de guerra proclamado logo
após o desfecho da rebelião.

A referida proclaraaçâo do go*
verno paraguaio deu as razões
porque o estado de guerra ha*
via desaparecido "desde que a
revolta fora localizada e que o
governo tem forca, suficientes
para dominá-la."

O' comunicado oficial distri-
buido em Assunção fex referen'

(Conclui na 4.* pãg)

O major César Aguirre esclarece os
objetivos da revolução no Paraguai
Liberdade aos presos políticos e
amplas garantias democráticas

RIO, 26 (Asapress) — Em entre-
vista coletiva à Imprensa na ma-
nhft de hoje. o major César Aguir.
re, um dos chefe, do movimento
revolucionário do Paraguai, disse
que o movimento, em essência. 6"contra Morinigo" e tem por obje.
tlvo pfir fim i ditadura que há va-
rios anos domina o «eu p«|«, sem
ulucfio de continuidade. "O movi-
mento militar tem um programa
nítido, constante da proclamac&o de
8 de março e Jamais «alremos desse
proerama."

Historiando o movimento revolu.
cionario, esclareceu o major Aguir.

re que em 3 de Janeiro o general
Morinigo deixou de cumprir a pro-
messa feita ao povo e comandantes
militares e que consistia cm passar
o governo a uma Junta Militar, que
governaria durante o tempo liml-
fado á. realização de eleições livres
* honestes. Contrariando todas as
luas promessas, na manhã de 3 d»
Janeiro o general Morinigo afastou
todos os chefes militares de seus
cargos principais, entre as quais o
«r. Vicente Machuca de coman.
dante em chefe do exercito. Anian.
sio Pampliega, de ministro do Inte-
lior e outras altas autoridades civis

CHIANG KAI SHEK
IRA' A WASHINGTON
Visitará a capital britânica

NANKIM, 26 (AFP) — Chang Kal Chek, prelende partir pa-
ra Washington e Londres no próximo mós, segundo informa o
jornal "Hsin Mlng Pao".

NANKIM, 26 (AFP) — A possibilidade de Chang Kal Chek
viajar para Washington e Londres no mès entranle, foi anuncia-
da pelo jornal "Hsin Ming Pao", quc cita uma fonte desta cida-
de. Um funcionário do governo, interrogado pcla "France Pres*
»e", declarou que o generalissimo nâo revelou seus projelo3 mas,
a decisão de nomear o vice-presidente da Hcpublica foi interpre-
tada como significando quc Chang Kai Chek pretenderia viajai
p.ra fora do pais. Por outro lado, um porta-voz da embaixada
da China em Londres, Interrogado sobre a noticia, declarou ima-
ginar que não fosse verdade porque, caso contrario, a embaixada
[a teria sido informada desta visita do estadista chinês a Londres.

PEKIM, 26 (AFP) — As tropas governamentais, segundo in-
formações da Imprensa, tomaram varias localidades a noroeste e
sudoeste de T.tung, na província de Shanci, em conseqüência de
uma manobra Inesperada «jue cortou a rota de retirada para a
Mandchurla «os j-omuniata», O movimento teria, igualmente, como
objetivo, impedir que importantes forças comunistas viessem de
Shansi «pó* a queda de Yenan para operar em junção com os ou-
tros grupos «o norte datruela província antes de empreender a"longa marcha** para a Mandchurla.

Apreensão de carregamentos clandestinos
de armas adquiridas nos EE.UU. e México
Grave denuncia dos governos de
Costa Rica, Nicarágua e Honduras

n militares. Decretou ainda, no
mesmo dia, o estado de sitio em
todo o pais. Por fim organizou um
novo gabinete sob o domínio do
Partido Colorado. As suas Inten-
çfies eram claras, pois mie vlsave
pernetuar-se no poder.

Esclarecendo os verdadeiros ob-
Jetivos que inspiram os chefes da
revolução paraguaia, o major
Aguirre assim falou: reintegrar em
seus postos centenas de chefes ml>
litares afastados pelo general Mo.
linlgo; afastar do exercito em
definitivo, das atividades políticas,
permitindo-lhe dedicar-s.: tão so-
mente às «uas verdadeiras flnall.
dades e devolver o pais a liberda-
de tirada pelo ditador.

Continua em sua palestra, d li
o major Aguirre que, respeitaremo»
c faremos respeitar a personallds.de humana; poremos em 11'oerade
todos os presos políticos e assegu.
raremos a todos os partidos ai
mais amplas garantias para o de-
«envolvimento de suas dlretrizer.".

Com referencia à politica pan-flmericantsta a ser seguida pelo.chefes revolucionários, declarou o
nos.so entrevistado que ".satisfeito.
os nossos objetivos principais, cui.
daremos de fazer cumprir plena-mente todos os pactos e tratado.
Internacionais firmados pelo gover.no paraguaio, Apesar de ter assl-
nado vários tratados fundamental!
o general Morinigo jamais pensouem cumpri-los e assim pi icedeu
com referencia à Ata de Chapul.
tepec. Conferência tle Sáo Fran-
cisco e outros Importantes tratado,
assinados."

O major Aguirre fez questão deesclarecer os termos precisos quea revolução tem em assegurar asmais amplas garantia.? para a ex-
ploração da zona petrolífera. Co-mo se sabe. a Union Oil Ccmpany
poderosa companhia norte-imeri,'
na continua a explorar, o pefcro-leo em território paraguaio.Interrogado sobre a proporçfi.dos comunistas no movimento rovoluclonario, excusou-se a respon-
der diretamente, .inltando-se •esclarecer que a "revolução contacom o apoio de todos os partidossignatários da proclamação de 8

(Conelue na 4,a página)

WASHINGTON. 26 (R.) —
Informa-se que os embaixado-
res da Costa Rica, Nicarágua e
Honduras tiveram uma confe-
rencia com o secretario lnterl-
no de Estado, sr. Dean Ache-
son, para relatar a aquisição de
armas nos Estados Unidos e no
México para serem usadas con-
tra os governos de seus respec-
tlvos paises. Aqueles dlDloma-
tas Informaram o sr. Acheson
que o governo do México cap-
turara carregamentos de ar-
mas no valor de mais de um
milhão d; pesos mexicanos, ai
quais seriam usadas numa re-
volução conjunta contra og
três governoj.

WASHINGTON, 26 (AFP) —
De acordo com um desmentido
do Departamento de Estado, a
America do Norte nâo teve

qualquer informação sobre o
anunciado fato de que dois go*
vemos da America Latina es-
tarlam interessados em derru-
bar os governos da Costa Rica,
Nicarágua e Honduras, presti-
giando assim movimento» revo-
luclonarlos Internos nos trei
países.

A nota confirma que foram
descobertos dois earregamen-
tos clandestinos de armas para
os três paises. O primeiro flfl
descoberto no México • o se-
gundo no porto de Nova Ot»
leans, a 2 do corrente. No en-
tanto, diz o desmentido que i
difícil "apurar a responsablll-
dade pelo segundo earregamen*
to", enquanto que ai dlligen-
cias sobre o primeiro caso cor-
rem obviamente por conta dal
autoridades mexicanas.

No entanto, personalidades
bem. Informadas asseguram que
os dois países latino-americanos
são a Guatemala e o Salvador
e que parece haver nesses pai-
ses certos grupos interessados
na queda dos atuais governos
de Honduras, Nicarágua e Cos-
ta Rica.

WASHINGTON, 28 (R.) —
Informa-se nesta capital a res-
peito da apreensão de um car-
regamento clandestino de ar-
mas na Cidade do México, em
princípios de fevereiro, que dois
cidadãos da Nicarágua estão
envolvidos, sendo um funciona-
rio do governo daquele pas, via-
Jando com passaporte guate-
malteco. Está envolvido tam*
bem um exilado de Nicarágua
na Cidade do México.

No dia 2 de março, dois bar-
cos militares carregados de ar-
mas e munições foram apreen-
dldas em Nova Orleans,

Ávoluma-se
ao projeto

ULTIMA
it

CAIU UM AVIÃO GOVERNÍST4PONTA PORÁ, 26 (Asapri**) -
A emissora revolucionaria Z.P.-7instalada em Pedr0 Juan Cabale-ro, anunciou hoje a queda deum avião de reconhecimento *o-vernista, tendo comu püoto otenente Lorenzo Ariana, que foifeito pris&inei-o pela força re-belde que opera n0 setor de 8.Pedro.
REGEITADO O "ULTIMATUM"

FRONTEIRA BRASILEIRO-
PARAGUAIA, 26 (AFP) — Infor-
ma-se nesta reglio, que o governoMorlnifo decidiu rejeitar o "nlU-
matu*n" revolucionário, ( apres-«ar • remessa de tropas para dar
cambate ao* «ediclosos.
RESIGNOU O MINISTRO DA

GUERRA
BUENOS AIRES. 26 (R.) Urg-jn-

te — O sr. Justo Prieto, lider pa-rarnalo do partido liberal e con-
trar-o ao regime de Morinigo,
atualmente na cidade argentina
de Formosa, Informou hoje qne
o capitão Martino, ministro da
guerra do Paraguai reslgn0u.

WASHINGTON, 26 (AFP) — Na
•essão «ie hoje da Comissão de Ne.
gocios Exteriores do Senado, mani.
festou-se uma grande oposição ao
projeto de assistência *> Grécia eà Turquia, tal como foi apresen-
tado pelo presidente Truman. quan-do representantes de diversas or-
ganizaçõe» comunicaram que pro.
punham particularmente a ajudafinanceira, sem que «e cogitasse
das razões militares.

De acordo com o pastor Willlam
Mellisch. presidente do "Conselho
Pró-Amizade Americana-sovlética",
o projeto de assistência à Grécia ue> Turquia apresentado pelo pre-sldente Truman não passa de uma
declaração passiva de guerra con-
tra a União Soviética.

O sr. Henry Clayton. represen-
tante do Partido Socialista, oecla-
rou por seu lado que os Estado»Unidos se lançariam num decllve
politico. prosseguindo neste cami-nho. enquanto que o sr. ArthurSchutzer, representante do Parti,do Trabalhista Americano, secpôs a qualquer auxilio à Gréciae à Turquia, alegando oue nessesdois paises cs sinücatos operários
foram suprimidos.

WASHINGTON, 26 (AFP) — Avoz de Florello La Guardiã, antigo
prefeito de Nova York e ex-dlretor
geral da UNRRA, reúnlu-sa à de

a oposição no Senado norte-americano
de assistência à Grécia e à Turquia

Protestam os "Antigos Combatentes da 2.' Guerra" —
La Guardiã propõe que a questão seja examinada
pela ONU — Novas declarações do presidente Truman

diversos parlamentares, tais como
o senador Pepper, propondo que a
questão da Grécia e da Turquia se-
Ja confiado & Organização das Na.
ções Unidas.

O sr. La Ouardla pretende que a
Grécia não necessita nem um nl.
tniel a mais depois dos fundos que
Die serão fornecidos dentro do pro.
grama de 350 mllh tes de dólares de
•ocorro, que está sendo estudado
pelo Congresso.

WASHINGTON, 26 (AFP) — O
comitê dos "Antigos Combatentes
da II Guerra", cujo primeiro cul-
dado é evitar a terceira guerra, se
opte firmemente ao envio de ar-
mas destinadas ao exercito grego
assim como a utilização do óHnhel.
ro americano para reforçar o exer.
cito turco. Essa informação foi
dada pelo sr. Charles Bolte, presl-dente deste comitê, da Comissão de
Neçoclrs Exteriores do Sensdo.

Frizando oue oe antigo* comba-

tentes reconhecem m necessidade
de um auxilio econômico à Grécia,
o sr. Bolte acrescentou que esse
auxilio só deveria «er concedido a
um pas que estivesse sob um re»
gime verdadeiramente democratl-
co

O comitê sugeriu igualmente a
abolição da fabricação de arma-
mentos conforme a Carta da ONU

WASHINGTON, 35 (AFP) — O
presidente Truman manifestou a
esperança de que o discurso que
pronunciou, perante a Câmara e o
Senado, a 12 de março ultimo, «o.
bre o auxilio à Grécia e à "Turquia,
contribuíra para a paz do mundo!

O presidente Truman fe. essas
declarações, hoje. na Casa Bjan-
ca, respondendo a um Jornalista,
que lhe perguntara se a doutrina"Truman" a respeito de tal. auxl.
lios "pretendia abrir o caminho
para a par*, ou para a guerra".Referindo-se ãs numerosas ques-toes «nresentadas a resoelto. nelas

comissões de negocieis cb exterior
da Câmara dos Representantes edo Senado, o sr. Truman acres-
centou que o discurso era bem ex-
pllclto, por si mesmo

O presidente Truman foi depois
interpelado sobre a campanha an-tl-comunlsta. atualmentejdesenvol-
vida nos Estado. Unidos, e em par.tipular sobre a proposta feita ao«Congresso pelo secietario do tra-
balho. sr. Schwellenbach, visando
colocar o Partido Comunista dosEstados Unidos fora da lei. O pre.sldente esclareceu que não se tra-
tava de uma Iniciativa governa-mental, frizando textualmente que"o sr. Schwellenbach agia por st"
mesmo". Prosseguindo. disse quea questão está presentemente em
estudo no Congresso e que ele de-
flnlrá sua pesição oportunamente.

A conferência de imprensa versa
em seguida sobre cs mevimentos da
vários díninm-tT-': t^-.í "r-tades Uni.

dos acreditados em diversos pai.«e« estrangeiros. Inicialmente, «o.bre a chamada à Washington da
embaixador no Brasil, sr. WilllamPawely e, tendo em vista os rumo.
res sobre o afastamento desse re.
presentante. o presidente Truman
•firmou "que o sr. 1'awley retorna.
rá certamente para reasumir o
seu post" -o Pio de Janeiro.

WASÉL!! „'Í0N, 25 (R.) — O sr.
Chest?:- . 

- rorrow. repübllcsno, de
Nev; Kampshire, declarou boje m
Câmara dos Representantes, como
membro da ma Comissão dè Rela.
ções Exterior ,que qualquer maio-
gro da parte do Congresso em
aprovar o programa <lo presidenteTruman de auxilio à Grécia e à
Turquia, porá em perigo os inte-
ressrs petrolíferos rorte-america»
nes no Oriente Médio."No caso de futuros conflito.
*— disse o sr. Morrow — os supri*
mentos ilimitados de petróleo na
Arábia serão de primordial lm-
porta nela para a nossa defesa na.
clonal.

Para protegermos cs nessos Inte.
resses e a nossa segurança, não
devemos permitir que o Oriente
Médio seja dominado per uma po-
trneia. cujas ações demonstram
claramente sua determinação da
dominar o mundo."
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NOTICIAS DB PORTUGAL

Suspensa a emigração a Hn
de assegurar a manutenção
da mão de obra no país
O Ministério do Interior Justifica • medida,

salientando sen caráter provisório
CIA8, vlif "Prance Prewe") —
Quando alguns trabalhadores pro*
cediam a serviços agrícolas n»
lierdmle de Palmn. propriedade
do sr. Franelscn Augusto da Cot-
ta Falcão, puseram a descoberto
um pavimento cnm desenlios »
cores. Supôe-sp que lo trata de
mosaicos romanos. A herdade I!

Odi<cur.so 

du sr.
mala Importante d. semsmy™3Efc£"rHI dilai Imenaaa
Hà» cm massa dos prefeitos PBU,1*"*n,l'Ut do» escrito-

desgraças na vida dos par lamenta es. com, n. ig 
^

rc„ Km França. «^Jl! 
fí»r lm »S d. iodos os diabo*:

.» .um» do aual se devia Jazer 
um ,nn«,dl, „. merendo.

B U so foi «ndo porrevolucionário.mns, precisamente
ftStourou um movimento
««un ttbolxo. ., d uc ntrair a ntonçào publi'

Nada mala difícil. ho]e em dia, ao flu«» ja politica. N»
r„ para um episódio qualquer noa l»m'" o. ° 

íIdir,„. Bli,
ver. «de, o P»vo esta farto de t Icaí e fuiri ^

S2S 1 cavalheiros ndes enjpen.isdns.
Vejamos o coso 

g^gJ-g^V-fèitullo Vorgai foi . esperança
Durante muito tempo o ar.- V"1»." , , tu)o porqUe isso

do trabalhlamo. ^.""^tfwS classe de polUleos
acabaria por ser ¦»r5»V^SÍ. e dele reeeberw os maiores
que cercaram o «•„Getu,i° J"íffhV 

" 
exemplo, foi um traba-

benefícios. O sr. M""ond\*ilhJod?"Mr «o? menos Ministre
Ihiãti de quatro "8^0f.|,B^e"dS"ne n«*> » pode 0CUP"

SS^ffi^ ^5^^^". Simples que,

lão de'estender a designação ao titular „trabB,hismo» ape-
Não tenhamos «««•* P0""' cercavam o sr. Getulio V.r-

nas encobria, paro os elementos que crea» |n.

O cetu smo cm si nao e eicganie. .y t„.,i»iJ.rra Não tem

í&asítí si; "•,',"..::.£'.?' í /"*»"> *-?
SÍÈÍS construir «Mgg»* ^^^uneiou por

Deve-se notar que.o sr. fi*W«W> d cntusiasn.o. B
essa agremiação parti daria a men»r p.rce muito ^ nu0
tinha lá suas razoes ArRUto e nrniicioso des nÃ0 pas-

pôde trazer ao valejo Anhangabau o -b 
,Hht(L ,j0gOi na„

recomenda-la aos eleitores d^?"" . a, é n pcsca-
era o trabalhismo outra coisa sen»o, a ca Q ._ pom
dor capaz de pescar um lambarl, se^cr'ficava 

sendo o anzol. O
ÍSCSH NeBoeréhT;™ci«va ta b 82? anzol, que o foi buscar no

coisa senão o getul.smo cem por_ cento com ^
«chances", conforme sopram a e.çao ou na desaütorizar

dando o nomo do ar Hugo Borghi 
^ 

"^^f™^ 
a mais

dC 
%&,l££fa?£fy no Palácio Tiradentes tinha de

"""O 
trabalhis.no acaba de transpor nma das etapas mais difíceis.

fl oòtúlismo continua onde sempre esteve. O ar. Hugo Borghi,
?,! 

"»«"» 
terá de comer o pão da independência, como

T nL nu» ao atingirem à maioridade, brigam com o pai,
„"ua lntoridade aafW.d ra não conseguem resistir, e saem

J L * sombra do sr. Getulio Vargas, pode ser
Para„%-Hugo Borght consiga insuflar vida própria no grêmio
tlUe.-^ i „m ?,ue incressar Mas. até aqui tudo indicava clara-
^nt; ueTsse moço" nlo dispunha de outros elementos concre-
\Tl não ser o getulismo dinâmico e o dinheiro ganho na espe-
uhão do algodão. Mas, ainda esta ultima vantagem, so a obte-

veà sombra d» «! Getulio Vargas. E esta sombra magnífica se

dá vida, tambem costuma matar como a sombra da mancemlha.

Assaltos o mão
armado

Raro é o dia om que, ao abrir-
mos um jornal, não deparamos
em suas colunas com a noticia
do algum assalto a mão arma-
da Em sua maioria, verificam.' 
se eles em bairros afastados, a
desoras da noite. Outros
ocorrem em zonas quase cen-
trais, numa evidente demons- I
tração de menosprezo à sçao vi- \
-ilante da policia. A's vezes, o
ataque é feito apenas por uma
pessoa; em outras feitas, por
verdadeiros bandos, como o de
que foi vitima um transeunte na
Vila Maria e a que deram di-
vulgação recente os jornais pau-
listanos.

Diante de tais aconteciinen-
tos, a população, que reside em
locais menos centrais, ja nao
esconde o seu receio. Numero-
sos são os moradores que, em
vista de sua necessidade de che-
gàrcm tarde da noite às suas
residências, passaram a andar
armados, prevenindo-se para a
defesa na eventualidade de um
assalto. Vêem-se assim essas
pessoas na contingência de
transgredirem a lei, ante a fal-
ta de garantia que lhes apre-
senta a sua situação.

São tais e tão constantes os
ataques, permanecem eles em
tão denso mistério, depois de
realizados, que a repetição des-
sas ocorrências criminosas es-
tá a indicar serias deficiências
de nossa policia. Evidentemen-
te deve passar-se algo anormal
no policiamento daa ruas da ca-
pitai Ou seja porque a Guar-
da-Notürnà se ressinta de maioi
numero de efetivos, ou seja por-
que a repressão à vsdiagem nao
venho sendo feita com a efi-
ciência necessária, ou seja ain-
da porque a caça aos ladroef
não é levada a efeito com tena-
cidade pela delegacia especiall-
zada, o fato é que os paulista-
nos sc sentem sem a seguran-
ça que lhes. devem ns poderei
públicos.

Não descònhcççjpos que, com
o crescimento da população da
capital e com a expansão da
sua urbe, não tenham aumenta-
do os encargos da policia, cujo
aparelhamcnto talvez não esti-
vesse previsto para esse rápido
aumento que tornou mais cora*
plexas e difíceis as suas atribui-
ções, de que não pode dar con-
ti com a eficiência a que nos
habituáramos em outros tempos,
Cabe as altas autoridades do
Estado averiguar as necessida-
des de nossa policia, dotando-
a de todos os operceblmcnlos
e do numero de funcionários a
auxiliares de que necessita pa-
ra o cabal desempenho de suas
funções de prevenção e segu-
rança publica, trazendo aos Ia-
re. paulistanos a tranqüilidade
que deles fugiu, desde que
« vêm amiudando o< issalto»
3 r-*. »r«i«d!i n-s «" - " "•

Reune-se amanha a
CE .P. sob a presi-
dénciadosr.Adhe-

mar de Barros
Realiza-se amanhã, às 10

horas, no Salão Vermelho do
Palácio dos Campos Elislos, sob
a presidência do governador
do Estado, uma reunião da Co-
missão Estadual de Preços, es-
peclalmente convocada para
estudar o tabelamento dos gê-
neros de primeira necessidade,
incluindo, particularmente, os
de consumo obrigatório na Se-
mana Santa.

Participarão da mesma, todos
os secretários de Estado e os
presidentes da Associação Co-
mercial de São Paulo, da Bolsa
de Mercadorias e da Bolsa de
Cereais, tendo sido também
convidadas a comparecer auto-
ridades diretamente ligadas aos
serviços de abastecimento e
preços.

Exoneração de Sun-
clonários do D.S.P.
O governador do Estado exo-

nerou ontem, a pedido, os srs.
Ângelo Zaninl, Mario de Al-
melda Pernambuco, Darcy An-
thero Bloem, Boanerges do
Amaral Gurgel, Archltlclino dos
Santos e Jorge Whltemann, res-
pectlvamente dlretor-geral e
diretores das Divisões do Ser-
viço Médico, Pessoal, Organiza-
ção, Seleção e Aperfeiçoamento
e Serviços de Administração do
Departamento do 8erviço Pú-
bllcó da Secretaria do Governo.

M8DOA. 10 <AWI - 
^»$<i»tomada pelo Ministério do inte-

rior. suspendendo » eroisr.içfto, e
Justlflcído no decreto pela pro.
Ifç&o de vida am fiiilKrante» • sal-
vaguiirda dos IntereoM economl.
cos de Portugal pela valorização do
território do Imperto."

O decreto precisa que comem
Garantir a mnnutençSo em Por-
tucal ds milo de obra necehsarla í
realização dos trabalhos publlcoi
t k necessidade de canalizar ¦
rmluraçAo parn ns Colonial, que
precisam urgentemente de mfto dt
obra brsnca. O decreto sallrnta
que cisa medida tvm caráter pro.
vuorlo ati que as necessidades na-
clonais sejam snttsfcltas e que te-
«V repercussão no Importante mo»
vimento de cmlgravão quo se rfc.
tua tradlclonaHnrnto pnra a Amo.
rica do Sul e. particularmente, pa.
ra o Brasil. ¦ .

Por outro lado. o decreto decla-
ra oue o Ministério do Interior de.
flnlrã ulteriormente cs princípios
e as disposições relativas ts. prote.
çfto do emigrantes, condicionando
a emigração autorizada.

ESTUDO DAS CONTRUÇOES
HOSPITALARES REGIONAIS

Regiões qur serão beneficiada*
com novos hosphnis on rnm a re-
forma dos existentes.

LISBOA, 2S (Serviço direto Pa-
ra o JORNAL DE NOTICIAS, via
-Prance Presse") — Prossegue os
seus trabalhos a comissão oficial-
mente Incumbida de estudar e re-
solvcr o problema ias construções
hospitalares. Para' esse efeito vlsl-
tou a zona oriental dn cidade do
Porto a fim de escolher o local
onde se projeta construir um hos-
pitai, e esteve cm Espinho. S. João
da Madeira, Arouca, Vale de Cam-
brrf, Albergaria e Ilhnvo. nnde exa-
minou os locais nos quais se Pen-
sa edlflcnr novos hospitais reglo-
nais. A comissão visitou ainda ns
hospitais de Avetro, Oleiros. O -
velra dc Azemcis, Murtosa. OU-
velra do Bairro e Mealhada. pa-
ra efeitos de realização dns obras
necessárias & sua manutenção e
desenvolvimento; e Sanealhos.
onde estudou a transformação do
atual posln hospitalar. As referi-
das construções e melhoramentos
vão ser levados a i-fcito.com af
compartlcipaçâo do Estndn.
SALVOU OS COMPANHEIROS E

SUCUMBIU
PORTO, 25 (Serviço direto pa-

ra o JORNAL DE NOTICIAS, /ia
"Prance Presse") — Vindos de
Espanha, os contrabandistas Jc-
sé Mao, Antônio Rog", Manuel
Gabriel c Manuel Augusto Mawei-
ra procuraram atravessar o no
Douro numa frágil embarcação,
mas o hnpeto da corrente voltou
o barco e despedaçou-o. Agarra-
dos desèsperadamente aos destro-
ços os quatro náufragos lutaram
durante cerca dc duas horas, na
ânsia de se'salvarem. Dos quatro
apenas Manuel Augusto safcia na-
dar e por todas as formas
procurou salvar os companhei-
deros. Afinal foi o unlco
que desapareceu no rede-
moinho das águas, enquanto os
companheiros, mais felizes, con-
seguiram salvar-se! um alcançou
a margem espanhola e ns outros
dois foram recolhidos pjr uma'
pequena embarcação de Earca
d'Alva. .......

INTERROMPIDA A LINHA
FÉRREA DA LOUSA

COIMBRA, 25 (Serviço direto
pa'ra o JORNAL DE NOTICIAS,
via "France Presse") - Ao qui-
lumetro 17.250 da Unha férrea da
Lousã, entrc as estações de Alma-
laguês e Miranda do Corvo, üesa-
bou uma nova barreira, que obs-
trulu a via' numa firande exten-
são. O comboio que partiu des.a
cidade para Serpins teve de re-
troceder em Aünalaguès. Os tra-
balhos para desobstrução da via
ferre» devem demorar ainda ao»

TANTO CORREU QUE PERDEU
A FALA

BRAGANÇA. 25 (Serviço dire-
to parrf o JORNAL DE NOTI-
CIAS, via "Franco Presse"; -
Quando seguia para sua casa. em
Nnés montado num burro, um
wmercSXdesta localidade viu
surgirem seis lobos, aue o atacjf-
ram. Apavorado, saltou do bur-
ro e largou numa correria doma.
que só terminou à porta de casa,
0nde chegou exausto e sem fala.
Depois de serenar e de recuperar
íí fala, declarou" que nunca vira
tamanhas abantesmas e cnm den-
tuças tão grandes". _„__.
CRIME OCORRIDO EM ÉVORA

EVOPA 25 (Serviço direto pa-
ra o JORNAL DE NOTICIAS, via
"Prance Presse") — Movido pe-
los ciúmes, Domingos Cldadfi. viu-
vo, de 43 anos, natural de S. Pe-
dro de Corval e que ha alguns
meses vivia maritalmente com Lu-
clüa da Assunção, conhecida pe-
Ia "Povoas", de 36 anos, agrediu
a sua companheira à facada' e com
a pá da brazeira, mordendo-a
ainda em varias partes do corpo.
O agressor foi preso e a vitima'
recolheu ao hospital, onde se re-
cusou a ficar hospitalisada, ape-
sar do seu estado necessitar de
alguns cuidados.
EMPRÉSTIMO A' CÂMARA DE

GAIA
VILA NOVA DE GAIA. 25 (Ser-

viço direto para o JORNAL DE
NOTICIAS, via "Fraiice Presse*)
— A Câmara Municipal desta vi-
Ia foi autorizada a contratar na
Caixa Geral de Depósitos, Credl-
to e Previdência empréstimos até
ao montante de 6.482.49M0, a
amortizar em vinte anos e destl-
nados: k primeira fase do sanea-
nvnto da vila, 2.000.000.00; A
construção e transformaçio de es-
tradas 2.782.492$70; & aquisição
de viaturas camararias, 400.000100;
e à aquisição de material e via-
turaj para os bombeiros munlcl-
pais, 300.000*00.
DESCOBERTA DE ANTIGOS

MOSAICOS
MONPORTE., 25 (Serviço dire-

to para o JORNAL DE NOTI-

Noticiário
Militar

DE0RBTOS AHKINAHOH NA
PASTA HA (lUKItltA

mo, J0 d?a Micuruttl pelo teto*
fone) — Poram assinados na pa*t»
da Ouerra decretos;

INFANTARIA
PROMOVKNDO POU ANTIOUI.

DADE: a 1.° tenente oi 3,°s teiieiw
t*s Elson Corrêa da Fonseca, New.
ton Ouerra. Armando Alfredo Ador
Florlano Lubln. Otávio Madalena
Ltiblanco, Fernando Ribeiro d»
Câmara, Carlm Jorge Ouedei. C»n.
dido da filha Júnior, Ueuliur de
Castro Romaria. Silvio Marques.
Narciso dos Hantos Luzes. Clnudlo
ErneMo dc Miranda Vlctra, Paulo

nioiuiicoa i-uiiiiiiiiki. n H.-iii»..» »•- Atry, Hollck Ângelo, Aírton Mala,
ca situada no locul nnde outrnra Edgard Ribeiro Alrosa, Silvio San.
nii.lli, .. #i ..IMIi.CIft An fi tYlflli*!- S,m.m H„.IIm. DiilmimrlA C\a VVl'1/C

CONVENÇÃO DE
CIVIS EM SÃO PEDRO

AVIADORES

exlMIii a freguesia dc B. Dnmin
ros, que desapareceu hrf mullui
séculos.

VITIMADO NO JOOO DE
FUTEBOL

GOUVEIA. 28 (8ervlço «relo
para n JORNAL DE NOTICIAS,
via "France Presse"! — Em Nes-
pereira, durante um desafio de
futebol, o Jogador Vltorlno Fra-
an. do urupo da povoaçfto dc Mc-
lo. fnl atingido por um pontapé,
quo lho fraturou umn cnstèltf, o
qus lho originou p?rfuraçJo de
um rim.
FALECIMENTOS NAS PROVIN-

CIAS PORTIT.UESA8
LISBOA, 25 (Serviço direto pa-

ra o JORNAL DE NOTICIAS, via"Prance Presse") — Faleceram:
cm LISBOA, Manuel EstcVes da
Silva, com 70 annr; Joaquim 811-
verto Vieira, pastor cvongcltco;
Joaquim Gonçalves de Azevedo,
com 00 anos; d- Aurora Marl;ns.
com 40 anos; Francisco de Almel-
da Marlncz, com- 40 anos; Anto-
nlo Manuel de Carvalho Barra-
dns. com 59 anos; Afonso Posta-
na Simões; e o nwjor Gabriel Ro-
dr'mics FcrrSo. com 85 anos; no
PORTO d. Maria ds Piedade RI-
beiro Vilaça: Antonlo Rocha; 8c*
raf:m Ferreira Vüarlnho; .loa-
quim Antonlo de Araújo; em BRA-
GA, d. Maria de Melo Fnlcfto e
Alvlm Vilas Bons: em ABRAN-
TES, o tenente-coronel Luts Al-
htiquerque ''n Amaral Cardoso, da
Cnsa dns Arcos, com 87 anos; cm
AVF.IPO. José Francisco Pereira,
cnm 14 anos: em COVAS DO
DOURO. d. Cecília Pereira dc A-
raiijo. cóm 73 anos; em CELORI-
CO DA BEIRA. d. Maria Amaliaf
P.-re;ra. com 30 anos; no MON-
TIJO, d. Ana Tnvaros de Pinho
Rasteiro; em MONFORTE i DA
P.EIFA, d. Maria da Conceição
Barreiro Boavida. cnm 80 nnos;
e em GONDOMAR, Reinaldn Mar-
tlns de Oliveira', rom 23 anos".
CARMONA NAO SERIA CANDI-

DATO EM 1949
LISBOA, 25 (AFP) — Celebra-Se

hoje o 19o aniversário da ascençâo
do general Carmona, que conta
hoje cnm 77 nnos. Y presidência
da Republica. E' provável que
Carmona, cujo estado de saúde
inspira' certos cuidados, não se
apresente como candidato às pro-
ximas eleições, previstas para 1949.

Audição de músicas
brasileiras

Promovido pelo Departamen-
to Musical do Grêmio da Fa-
culdade de Filosofia da Unlver-
sidade de S. Paulo, realiza-se
amanhã, às 20,30 horas, nos
salões do Instituto de Enge-

nharia, à rua Líbe». Badaro,
39, uma audição de discos, de-
dlcada a músicas brasileiras..
Do programa, constam ns se-
güintes peças: Mario de An-
clrade, "Viola quebrada",., com
Cândido de Arruda Botelho e
regional; Camargo Guarnierl,
"Três Corais", Coral Paulista-
no, sob a regência do autor;
Lourenço Fcrnandez, "Empa-
ra", orquestra do Sindicato,
sob a regência de Francisco
Mignone; "Batuque", Orquestra
do Sindicato; Villa-Lobo,
"Quarteto n.° 5", Quarteto
Carioca; Francisco Mignone,
"Maracatú, do Chico Rei", Or-
questra de Berlim, sob a regên-
cia do autor.

tos Martins Raimundo. Og Wctzel
Moreira, Paulo Mendonça, Wilson
Qulntan, Nelson Constantlno M*.
tropolo, Ivan França Nogueira.
Fronclsco José Fonseca de Mngn-
lhflcs. Elol Jnclnto de Morais. Car.
los Augusto Gonçalves Lopes, Ncl.
son Andrade dos Santos. Nelson
Manso Salfio.

ARTILHARIA
PROMOVENDO POR ANTIGUI-

DADE: a 1.° tenente os 2.» tenen-
tes Américo Peixoto Filho, Joa-
qulm Abreu Fonseca. Edgard de
Castro Otto, José Tacredo Ramos.
Jnbe Josto Lcrl dos Santos. Luis
Antonlo Leite, Moacir Veras, José
Geraldo de Sales, Arei José Mar.
tlns Vieira. José Luis de Melo Cam-
pos, Artur do Vale Freitas, Mauro
Leite de Matos. Jofto Carlos Cha-
gas Marins. José Carlos Pinto Neto,
Eli Gomes Ribeiro, Antonlo Do-
mingos Fernandes. WHUe Cunha
SValdlr Pereira da Rocha, José
Matos Santos, Walter Salino de
Azevedo, Hello Gomes do Amaral.
Jorge de Bastos Crus, AblUo Fer.
r«lra Caldas. Arnaldo Franco Mo-
rals, Washington Tlbagl jUbelro
de Almeida, Fernando Melrelles da
Fonseca, Ari Soares. Gerson Al-
Vlte, Joio Pinto Pacca. Ari de PI-
nho. Jofto Bultron. Erar de Cam.
pos Vasconcelos, Dlckson Melges
Grael. José Roberto Monteiro Waiu
derlcy.
**«" ' -—¦¦¦ ' ¦ ¦¦ *

Telegrama de fun-
cionários da secreta-
ria da Agricultura ao
governador paulista

Funcionários da Secretaria
da Agricultura enviaram, ôn-
tem, ao sr. Adhemar de Barros,
o seguinte telegrama, a propó-
sito da revisão das nomeaçues
o reclas-sificações de funciona-
rios estaduais: "Os signatários,
escriturários da Secretar.a da
Agricultura, diante da salutar
Iniciativa de v. excia. sobre a
revisão das nomeações e reclas-
sificações de funcionários esta-
duais, feitas após a vigência da
Constituição, hipotecando lrres-
trita solidariedade a v. excia.,
solicitam que essa medida pro-
filática se extenda às reestru-
turações de carreiras, em que
a por nós integrada sofreu hil-
quo tratamento. Respeitosas
saudações, (aa) Paulo de Cam-
pos, Francisco Pereira, Maria
Gloria Souza, Hybrahlma Apo-
llnario, Deyse Miranda, Helol-
sa Albuquerque, Vicente Poma-
rico, Maria Luiza Christophe,
Maria Morse Vasconcelos, Aza-
lia Mendes, Maria Isabel OU-
veira, Otacillo Magalhães, Ma-
ria Peres, Carolina Amelottl,
HUton Luz Castro • Zuleika
Bueno Moreira.

Anrwdmindo-M • daü» em qu»
d«víi* m realizar • CunvençAo de
Aviadores Uivw, em Água» de NO
Pe<íro, neste E«U»do, a comlw&o or-
swiiwdora ««4 tonando m »>r»v •
Sm.ciiu definitivas. A reunião mate
cone .rrtaa • pratk» foi reatlwte
oaicm n» loj. Ouito Munto. Oom-
purrceram os en. Renato Arenj,
Anionlo de Almeida PHho, llenrl-
que Muller Cario!)», Amadeu SU
velr» Saraiva, Erasmo Toledo, An*
toi WlUwlmaen, Avelino Ooriej
Manoel CarvaUio Tavares da Oliva,
Bven Urban, Lulx Fernando do
Amaral, «enrique Santos Dumont
Armando BruMole, Jncquc» wm»
ti' mSÍSi. IUU1 de, Poimo Oastto
Mota, Arllndo Ortílani. Mary Wl"
cke.tíausea . J. M.-DU}i:M«iMe*
DellUerou-se, em definitivo, a rea*
Ilinçfto das prlmelrna revoados ot
propaganda, Aminbl partir* a po
ínclra esquadrlllia, composta o»
íímfro avlées "Ce««a" 140. com oe
icgulntei pilotos: Renato Arens,
Luiz Fernando do Amara. Joaquim
Onbrlel Penteado, Oswaldo Bjnw«
Pinto, Mnvlano Procoplo, Mnrj
Wlckorhauses, Henrique Santos Du-
mont e Henrique Cartob». Essa es«
quadrilha visitará os cidades de 8
José dos Campos ItaJubA, 8 tóu
renco, Jul» de Péra, Belo Hortaon*
te, Lkvros, Poços de Caldas Fran-
c». Uberlândia, Uberaba, Rlbclrlo
Preto, Casa Branca, Pouso Alegre e
Bragança. Hovcrt pernoite em Bei»
Horizonte e em Uberlândia.

Essa esquadrilha partirei do cnm-
po de Marte fts » horas, devendo
tlotcr-se cm cada cldado por espaço

út 40 minutos, dando-se o •">«»•
Ire ewn o* aviadores lucaU no pro-
próprio «ampo Ue avtaçta1 

IX..y)li de anmnliü, sâbadn. aalrà
a stiiuiula esqmidnii». eonrtltultli
d» avlòe* "raulutuilia". com o*
imuinim pUolOI! OaatAo MoU, Tier-
ry it. mais, Anto.i WOkteM •
rsiaí cidades: llolucatu, Oarçj,
Murlll». Tupft, Lucella, Araça.uK
niilgul. Pen»!»»». PromUsfio, Uns,
Cafrluiidi». 1'lrajul, Bauru, B. NU-
noel » Itu. O pernoito serft em Ara»
catuba o em Bauru. Ainda UUUUUi
•idrt do 8. Paulo, com destino w
Rio Orande do Sul, um avIAo W-
motor levando um» oomlssfto cji*-
cia! cmn|K»ta dos srs. Raul do vo»
llllii. Amadeu d» Btlvelr» Borjlvi »
Bvrn Urbnn. Esta detegnçíto visitara
o AeroClube de Porto Alwre « ot
du prlncliials cidades gaúchos. A
convençíto ser* realizada em AgUM
de S. Pedro, noa dio* 19.20 e 21 dj
abril. Diiranto o conclave. deverá
dar-se a fundaçfto d» "Onlfto Bno-
iillclra de Aviadores", ngrem açfto
que prtipugnnra por uma «viaçlto
clvU mais utll. iniris divertida e mtó
acessível. Espera-se o compareci-
mento cm B. Pedro de aproximada-
mente 200 aviões. A comissão orgo-
nlzadora estft pedindo a todos os
aviadores e proprietários de avioee
civis brasileiro» que dêem o sua
edealo o compareçam á revoada ae
Aguus de S. Pedro, mandando o
nome para o oegulnto endereço:
Henrique Santos Dumont, praç» An-
tonio Prado, í, 13.* andar, sola

1.303.

ALGARISMOS

O P.S.D. NÃO DECDIU AINDA
(Conclusfto da S.a pogln-)

Para Porto Alegre, onde fo<
ram repreientar o Governo d»
Sfto Paulo na poase do or. Vai-
ter Joblm, aegulram ontem oi
ars. Miguel Reale, secretario de
Justiça o major Odilon Aqulno,
chefe da Casa Militar do go-
vernador do Estado.

• * *
Segundo soubemos, o ar. Adhe-

mar ji tem em Ktta poder uma
lista completa dog cartorianoa
filiados ao PSD. Essa lista *
uma verdadeira arma secreta qu»
surá usada no momento oportu-
no. Há porem quem afirme que
nada acontecerá aos senhores
dos Cartórios, desde que o par-
tido majoritário renuncie oo seu
apetite prefciturial. -.

Entro aqueles se encontram,
para usar pitoresca expressão do
sr. Joaquim Itália, num "iadema"
(ou cartórios ou prefeituras, ou
ninda, nem uma coisa nem ou-
tra) devem ser citados os srs.
César Lacerda de Veruuciro, Ed-
gard liaptista Pereira, Eduardo
Vcriruciro de Lorena. José de
Carvalho Sobrinho, Plinio Caia-
do de Castro, Gastão Vidlfíol,
Martinho dl Ciero, Brasilio Ma-
chndo Neto. César Costa (repre-
sentado por seu cunhado Júlio
Chagas), José Clrilo e Narciso
Pieroni • Tonl Silveira (repre-
sentado por oea cunhado Azeve-
do). * * *

Soubemos, por Intermédio de
um Informante autorizado, que a
lista doa novos prefeitos Já es-
tá sendo organizada, constando
da mesma nomes pertencentes a
vários partidos, InclusVe o PTB
o PR e mesmo a UDN. Para Ara-
ras, de acordo com o nosso !n-
formante, será nomeado um pre-
feito udenista, inuicado pelo sr.
Ccsario Coimbra. E para Jundial
será designado um trabalhista,
cabendo a indicação ao deputa-
do Cunha Lima.

Recbma o cosrircio varejista
contra o preço do bacalhau

A propósito da venda do ba-
calhau que está sendo feita pe-
los atacadistas muito acima do
tabelamento, o Sindicato do Co-

Retalhos e Mosaicos

A Escola Politécnica
tem novo diretor
Por decretos dc ontem, foram

dispensados a pedido dos fun-
ções de diretor e vice-diretor da
Escola Politécnica, o3 professi-
res Paulo de Menezes Mendes
da Rocha e Theodüreto Henrique
lguaci de Arruda Souto.

Para aqueles cargos foram de-
signados respectivamente, os
professores Henrique Jorge Gue*
des é Lucas Nogueira Ooinz.

Fui, em tempos idos, companheiro de palestra do grande
poeta satírico Emilio de Meneses, cujos desenvolvimentos humo'
risticos sobre os acontecimento» do dia nos deliciavam de maneira
extraordinária o mim e outros companheiros de imprensa. Guar-
do, de memória, varias anedotas e historias de que fui teste-
munha auricular e passo a narrar uma delas, por me parecer
própria para o momento político em que se estão dando tantas
substituições e mudanças.

Como é ão conhecimento de toda gente, o sr. Lauro Muller
foi minisfro das Relações Exteriores, e dos mais brilhantes. Um
dos seus gestos políticos mais interessante foi a criação da ce-
lebre aliança do A. B. C, com o fito de desfazer as nuvens es-

pessas que o estadista Zéballos havia disseminado pelos países
americanos, não se conformando nunca com o derrota que lhe
infligiu o Barão do Rio Branco, na questão do Amapá, se ms
não falha a memória.

Vamos, porem, ao caso humorístico de Emilio de Menezes.
Com a mudança de governo, o pasfo das Relações Exterio-

res passou das mãos de Lauro Muller para as do sr. Nilo Pe-

çanha. Ainda não se escreveu bem a biografia deste homem pu-
Mico, mas, foi ele, sem duvida, uma das figuras de maxúr re-
levo na politica nacional. Professor de Direito Internacional e

grande chefe político no Estado do Rio exerceu grande tnfluen-
cia nos rumo» da politica federal pela sua tnteHgenría vivo «
nwleaue! e pelo maneirei habilidoso e suave com que ee esguei-
rava na» dificuldade» da politicálha, naquele tempo.

Pois bem; quando o sr. Nilo Peçanha ocupou a pasta de
ministro das Relações Exteriores em substituição a Lauro Muller,
Emilio de Menezes entrou bufando na Confeitaria Castelloes.
Como Vie perguntassem a» razões da sua ira, explicou que se
n«o conformava com a mudança brusca que se dera no Msnis-
ferio do Exterior, pois que haviam tirado de lá um verdadeira
vaso ie Sêvres para pôr, em seu lugar uma moringa de Taba-
tinga. Ora, ist» era uma alusão impiedoso, à côr morena do mio
Peçanha. O» ayifi )á compraram moringas naquele lugar sabem
que elas têm uma côr escura, devida ao barro com Wjjb-JW™:-

Visconde tfALPEDRINHA

merclo . Varejista de Gêneros
A'i mentidos de Sáo Paulo en-
viou ft Comissão Estadual de
Preços, o seguinte telegrama:"O Sindicato do Comercio V«-
rejlsta de Gêneros Alimentício!
de São Paulo solicita seja o ba-
calhau estrangeiro, chegado re-
centemente, imediatamente ta*
belado. A Comissão Central de
Preços havendo tabelado esse
produto a dezoito cruzeiros pa-
ra o atacadista vender ao va-
rejlsta eseste a vinte e quatro
cruzeiros para o consumidor,
é imprescindível que essa dlg-
na Comissio se pronuncie ur«
gentemente visto o comercio va-

¦ rejista estar comprando o mes-
mo produto a vinte e seis »
vinte e oito cruzeiros o quilo.
Qualquer demora dessa Comis-
são significará prejuízo certo
ao varejista que terá de vender
a mercadoria por preço lnfe-
rior ao comprado. Certo daj
necessárias providencias a res-
peito, apresento respeitosas sau-
dações. (a) Alexandre Duarte.
presidente".

Certidões da Direto-
ria de Trânsito

Devem procurar suas certl-
does na Diretoria do Serviço de
Trânsito (1.* Secção) os se-
güintes Interessados: Jullo Bar-
bosa da Silva, Gastão Motta,
Antônio Mlchaells, Romeu 01-
meda, Manoel Pedro Gonçal-
ve« da Silva, Alulslo de Souza
Lima Leitão, João Baptlsta
Amarante Filho, Produtos Qui-
micos "Elekeiroz" S. A., dr. He-
Uo Dias de Moura, José Agostl-
no Constanzi, Gastão Ferreira
Bueno, Banco América do Sul
Ltda., Luiz Crespl, Elias AJub,
Affonso Mandla, Paulo Mendes
Gonçalves, Banco F. Barreto 8.

A.

RECURSO CONTRA AS ELEI-
COES MATOGROSSENSE

RIO 28 (Asapress) — O senador
João Vilas Boas Informou ontem
aos Jornalistas que a UDN. o PR
a o PCB Interpuseram um recur-
so Junto ao T. R. E. de Mato Gros-
so contra o diploma do senador
Pellnto Muller. do governador Ar.
nsldo de Figueiredo e dos deputa-
doe estaduais do PSD, alegando
coaç&o no pleito.

BAETA NEVES RESPONDERA'
AO DISCURSO DE BORGHI
RIO. 28 (Asapress) — O sr. Ba*,

ta Neves, ouvido hoje sobre o dis.
curso pronunciado pelo sr. Hugo
Borghi, disse que multas passagens
do discurso precisam ser retifica-
das e ele o fará oportunamente ns
tribuna da Câmara,

EMPOSSADO ONTEM O
SU. WALTER JOBIM

POItTO ALEGRE, 26 (Asapress)—
Peranto a Assembléia Constituinte
do Estado, foi empossado boje &
tardo o governador eleito, sr. Wal-
ter Jobim. O recinto da assembléia
ficou literalmente cheio. O gover-
nador deu entrada no salfio de ses-
sôej acompanhado de uma comissão
de deputados de todos os partidos.
Após assinar o termo de posse •
prestar o compromisso de praxe, fa-
lou o presidente da Assembléia, res-
pondendo o sr. Walter Joblm em
vibrante discurso. Após esta oeri-
monla, o governador dirigiu-se para
o Palácio do Governo, onde teve
lugar a cerimonia de transmlsslio
do cargo, tendo o sr. Cllon Rosas
proferido importante discurso, fa-
zendo uma síntese de sua admlnls-
tração. Falou depois o sr. Walter
Joblm, traçando o programa do seu
governo. Ambos as cerimonias fo-
ram assistidas por grande numero
ds altas autoridades civis, militares
e eclesiásticas, bem como o ministro
Clovls Pestana, general Gustavo
Cordeiro de Farias, senador Lula
Carlos Prestes, Miguel Reale, eecre-
tario da Justiça de Sio Paulo e re-
presentante oficial do governo do
Estado.
MANIFESTA-SE O S. T. E. SO-
BRE AS INCOMPATIBILIDADES

DOS PREFEITOS
RIO, 26 (Asapress) Respon-

dendo a uma consulta do Tribunal
Eleitoral do Fará. o TSE, em sua
sess&o de hoje. resolveu que os
prefeitos municipais, para se can-
didatarem às eleições municipais,
deverão deixar o seu cargo seis
meses antes do próximo pleito
municipal. Atendendo a disposl-
ções constitucionais, a maioria
dos prefeitos de todo o pais de-
ve deixar as funções Imediata-
mente, uma ves que as eleições
municipais devem ser realizadas
mais ou menos em julho ou te-
tembro do corrente ano. relnte-
grando assim todo o pais n» re-
gime legal."UMA CRISE EM MARCHA"

RIO. 26 (AN) — Lo?o apôs a
reallaaçáo da sess&o da Câmara,
quando Hugo Borghi pronunciou
seu anunciado discurso, os Jorna-
lutas procuraram ouvir o senador
Getullo Vargas no Palácio Mon-
roe. Tomando conhecimento dos
desejos dos Jornalistas aquel»
senador llmltoU-se a dizer o se-
gulnte:"Pouco tenho a dizer, alem de
considerar o fato como uma crise
em marcha".
AMANDO FONTES NA SECRE-

TARIA DO P. R.
RIO. 26 (Asapress) — O depu-

tado Amando Fontes, da secç&o
sergipana do PR. foi eleito por
unanimidade para substituir o
sr. Souza LeSo na secretaria Be-
ral do partido.
UM SIGMOFILO NO GOVERNO

DO ESPIRITO SANTO
VITORIA. 26 (Asapress) — Nos

círculos dirigentes do PRP. afir-
ma-se que está fora de duvidas á
nomeação do sr. Antonlo Barroso
Gomes para o cargo de Secretario
da Saúde o Assistência do novo
governo.

REFORMA
AGRARIA

Oa Jornais dn>K« últimos dias
Um liiUdo multo «m reforma
usrati.1, no anallxar um *«••*•*«»
da ultima Meimaiem pr«sldM*
dal referente a *»»• qu»»«K
onde o m»|s alio mandatário do
mu »e mostra alarmado com o
"alto índice d» tonccniraçiuda
propriedade rural no Ilrasll" e
recomenda "um progri#n» d«
eolonl*aç*ii racional". Bem du-
vida alium» é falo nuvu ui
mos u i>ri»idi"'r d» llepublira
tocar um i»»*unlii uié bem pou-
co le»po considerado subver-
s|vo enlre nú». E «em duvida ai-
gunia tf*nb*m, a reforma agra-
rliiíum (Ienes problema» de |m-
portauci» Incomensuravcl (ura
todo • nossa vida econômica a
social, que est» s esigir »t«'V"J
o solução pard resolvermos um»
serie de outras <iue*tóe* ds ptt-
m-iiue necessidade.

Não no* e*queçamos> «ntra-
tanto, que cum o simples parce-
lameuto das terras nao lua» so-
lucionado o assunto- A reforma
agritii» implica numa ti;«n.iior-
uiaçaii completa de nossa «cri-
cultura, peu elevação üe seus
metuUo* de produção e Vela wu-
dança das lormus de irafwUio.
muU".i-""li> radicalmente a
rida no* campos. Para aieao-
çar tal iluaiidisde, náo precig*-
mus apenas da divisão <H>s pro-
priedades agrícolas, mas conco-
miuntemente aa mecanização
da lavoura, da aplicaçio Je
método* cleniblcos nas cuitu-
ras, da moderniiaçio de lodo
o nosso velho e antiquado »us-
tosa» de produção, Para Uá
coisa necessitamos da tratores
a vários implementos agrico-
laa, de adubos e outros produ-
tos químicos, precisamos de
agrônomos t demais técnicos
em agricultura, t- tudo i**o
em abundância s a preço* ao-
eessivei* ao* lavradores.
..Sem falarmos, é claro, dos
demais aparclnamenlos corre-
latos, tais como transportes e
crédito ao alcance dos produ-
tores agrícolas e em condições
nue nao encareçam a prouu-
ção. Por ai so ve que a tran;,-
lorulação do nossa produção
agrícola está ligada indissolu-
volmenie d vários oulrus Pro-
blenias, seta a solução doa
quais não so poderá levar a
cabo uma obra de tão grande
significado.

Sem abran»'ermos o problema
cm todos estes aspectos, ser»
simples arremedo o que f"er-
mos, e arremedo só servirá para
desmorahzar uma medida pru-
fiqua e realmente salvadora da
nossa situação. Portanto, ao
pensarmos em reforma agraria,
devemos pensar igualmente nos
meios de resolver os seus pro-
blema* correlatos. E nesse sen-
tido seria de grande utilidade
que os estudiosos e interessaaos
no assunto discutirem a questão
a fim do encontrarmos a soiu-
ção indispensável, solução com-
plexa e ampla, mas nem por isso
impossível de ser encontrada.

O ministro da Guerra
como testemunha pe-^,

rante a Justiça
Militar

RIO, 26 (Asapress) — O mlnls"
tro da Guerra foi convocado para
depor hojo na 2.a Auditoria do
Guerra. O depoimento do gene-
ral Canrobert Pereira da Cosia
foi Julgado de grande Importância
para o exclareclmento da acusa-
ç&0'.que pesa sobre Newton Cam-
Pelo Nogueira, denunciado por
haver escrito uma carta contendo
expressões consideradas lnjurlosa»
pelo promotor Amador Clsnelros
do Amaral.

E' a primeira vez que um ml-
nistro da Ouerra comparece pe-
rante a Justiça militar como tes-
temunha.

Transporte de eme*
gência inaugurado

ontem
A Secretaria da Segurança

Pública, no Intuito de facilitar
às classes menos favorecidas os
meios de transporte que hoje
constituem um dos problemas
mais sérios da Capital, lançou
mão de medida oportuna. Re-
quisitou de diversos departa-
mentos sob seu ccmtrôle vários
caminhões, que adaptou para
aquele fim, com bancos e co-
bertas. Duzentos daqueles vel-
culos começaram a trafegar on-
tem dos pontos mais conges-
tionados para os bairros ope-
rárlos.

NOTÍCIA ALVIÇAREIRA PARA
OS MORADORES DE VILA MARIA
Será iniciado dentro em breve o calçamento

da avenida Guilherme Cotchlng
Dentro de muito pouco tempo se-

rá concretizada uma das mais ve-
lhas aspirações dos moradores de
Vila Maria o longínquo bairro das
margens do Tietê. A reportagem do
JORNAL DE NOTICIAS e a Radio
Bandeirantes estiveram ontem à
tarde, em contato com o sr. Adhe.
mar Azevedo Marques, chefe da
Subdivisão de Projetos de Vias Pu-
bllcas, aue nos Informou que J& ti.
nha sido autorizado o calçamento
da avenida Guilherme Cotchlng.

Disse-nos mais aquela autoridade
que dentro de 2 ou 3 dias serA
aberta concorrência publica para a
execução do trabalho, tudo fazen-
do crer que dentro de 2 meses, no
máximo, estejam Iniciadas as
obras de pavimentação daquela
importante via publica. Estão as-
sim de parabéns os moradores do
Vila Maria que, afinal, estão por
Ter efetivada uma das suas mais
ardentes aspirações.

COMANDANTE DA
FORÇA POLICIAL
Viajando pelo "Cruzeiro do

Sul", chegou ontem, a esla Ca-
pitai, o cel. Eleuterlo Blun Fe-
lich, oficial do Exército, que íol
posto à disposição do Governo
do Estado. O cel. Eleuterlo Blun
Felich declarou que J4 serviu
nesta Capital, no Estado Maior
da 2.» Regllo Militar e que ÍA-
ra convidado pelo sr. Ademar
de Barras *">-"* comandar a

O inquérito da ONU na Grécia é uma farsa
, * quando tentam disfarçar sua simpatia para com os guerrilheiros

SALONICA (ONA) — Mais uma decisão de nove contra dois
votos na ONU se verificará provavelmente quando sua Comis-
são de Inquérito, que se está preparando para deixar a Grécia
rumo a Sofia e Belgrado, se reunir em Genebra no prowmo
mês para elaborar seu relatório sobre a responsabilidade pela
luta de guerrilhas na fronteira grega.

O inquérito foi até agora um mero reflexo do grande jogo
nolltico de potências e do conflito ideológico que se trava
atualmente no mando. O, partidos já estavam tomados muito
antes que os membros da comissão viessem à Grécia e nao se
modificaram durante os interrogatórios que duraram sete sema-
nas. Qualquer que seja a pretensão apresentada J*Jffl»
grego pode ter de antemão a certeza do apoio dos delegados
do bloco ocidental. Com a mesma certeza, podemos esperar a
oposiçío das duas naçõeg orientais representadas.

O caráter fraudulento que tomarem as Investigações, de
nm modo geral, somente pode ser ligeiramente superado peta
desonestidade dos processos realizados no^ próprio local, rEm
seus esforços para provar quo a perra «M m nwé^um.
questão interna, mas exclusivamente um conflito engendrado p»
los vizinhos do Norte da Grécia, o governo de Atenas apelo»
para mentiras, falsificacíes o pressão pura • simples sobre_U
testemunhas. As que foram chamadas a depor perante a mi-

Mentem os representantes do país, da
Albânia, da Bulgária e da Iugoslávia

Por Constontine Poulos
(Direitos resertxtdos em Ml pela OVERSEAS NKWS AOBNCY -

bcbisfeo para o JORNAL DK NOTICIAS)

missão da ONU foram operadores do mercado negro, aventir
reiros e oportunistas criminosos o até um homem qua desertou
do exercito grego durante a guerra com a Itália, em 1940.

A verdade é que o governo é tambem culpado dos mesmos
crimes "de que acusa seus vizinhos do Norte. Abrigou inimigos
dos governos atuais da Iugoslávia, Albânia e Bulgária o armou
alguns deles para recambiá-los através das respectivas fron-
teiras. Por outro lado, é de esperar-se que a Iugoslávia venha
a negar ter armado quaisquer guerrilheiros gregos, mu está
sendo infantilmente desonesta quando nega a eiistencla de mn
movimento em prol de «ma Macedonla autônoma o qualquer
conhecimento de sua atividades de ambos os lados da fronteira.

Os elementos de ligaçio albaneses, búlgaros • Iugoslavos
com a Comissão da ONU, estlo sendo totalmente desonestos

quando tentam disfarçar sua simpatia para com os guerrilheiros
gregos e quando negam que o conhecimento por esses guerri-
lheiros de uma via dc escape, rumo ao Norte, só pode contri-
bulr para fortalecer sua determinação de resistir ao governo
de Atenas. •

B assim sio as coisas. O único Incidente completamente ho-
nesto trazido até agora peranto a Comissão de Inquérito, por
qualquer dos lados, foi o caso de um camponês albanês que
foi assassinado pelos guardas fronteiriços gregos, quando es-
tava trabalhando em sua lavoura. Nio obstante, esse Incidente,
a propósito do qual a Comissão passou meio dia ouvindo dcpol-
mentos de testemunhas, não tinha quase nenhuma ligação com
o caso em estudo. E, embora uma testemunha tenha dito a um
sub-comlté da ONU. em Florina, perto da fronteira grega, que
havia 150 mulheres macedonlaa • eslavas, de 15 anos ou mais,
na prisão local, nio ocorreu a nenhum dos Inquiridores invés-
tigar pessoalmente, no próprio local.

A Comissio da ONU empregou bastante tempo e gastou mui-
to dinheiro o esforços, mas esti pelada pelas regras atuais da
política. Em vista disso, está realizando um trabalho apenas
formal Nem sequer arranhou • superfície deste emaranhado
d* nacionalismo • Ideologias • nas conclusOsa refletirão apo-
naa a politica quo predomina no momento entre Moseoa t Wa-
shlngton. — (ONA).
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Comu é do conhtciniviit») pa*
blico, eslava programado para
enteai ua» grande acontecimento
político: o rompimento da «ee»
fio paulista do PSD rom o go-
«rrnador Adhemar do Barros. A
bancada federal do parlido —
•firmava*a» — era pelo rom*
pimento. A Comissão Eseculi'

tem o governador do Rio Orando «o lnl — OM.s%lr4WoCoirolaLI«iavalcoderoieunos. «w i.
io^a Consiste ao ar. -v nal Sayon - Baeta Neves rebaterá o dlscorto de Borghl &*jÇ

va 
"KHtsdusl, 

Idem; e • »••"¦¦¦ 
| ,„rcldo dtt t*_ u. pf|u „r< ci-

dos deputados estaduais,*»•»• | rl|o Junlori NfJii ulfgrs»»». •
bem. Faltava apenaa haver uma
rcuniio lmportanli»»im», para
•ue na mesma fosse «agrado •
aacramentado o rompimento.
Ksia reunlio teve lugar ontem
* larde, aob • presidência do
¦r. Silvio de Campo», quo re*
proientoo o líder Cirilo Júnior,
e- com a presença do represen* |
tante do ar. Nereu Ramo», depu* j
lado» Machado .Coelho, e do
grande numero de deputados fe* j
deraia c estaduais. Houve dia*
cusiôes serena» e violentes, "s

Ia carte". e, no balanço final,
verifleou-sc que o partido, em
vez de entrar cm dissídio cole-
tivo com o governador, resolveu
mandar-lhe novamente os «eu»
prepostos, isto «5, os senirore» |
membros da ("omissão dos Cln*
eo ..

Tal atitude demonstra a sa-
ciedade que, «final, a posição
dos partidários do rompimento
não é tão forte como eles pro*
curam fazer crer. O "massacre |
de Quios", que vitimou mai» |
de 300 prefeitas, causou dolo*
rosa impressão nn PSD. Mas,
entende bom numero de dlri*
gentes pessedistas, hâ ainda
muita coisa a salvar. Afinal,
nem «ad de prefeituras vive o
homem: vive também de carto*
rios, de departamentos, de autar-
quis» e da outras vantagens da
ptrlflcação da família política,¦ bem de S. Paulo...

* * *
...iião pessedlsta de ontem

foi realizada a portas fechada»
» policiadas. Uma verdadeira
guarnição de elementos do par*
tido foi espalhada em torno daa
Janela», porta» e de todo» os
demais lugares que possibilitas-
sem scesso à «ala. Um pacto
foi aelado entre os partlclpantea
doa trabalhos, tendo o» mesmo»
¦e comprometido sob palavr» d»
honra, a não dar com a língua
Bo» dentes... Em conseqüência,
a reportagem viu-se forçada »
nssr de todos oa recursos cor*
rentes com a ética Jornalística,
a fim de poder Informar o pu*
blico sobre o que se passou. K
o que ae passou, em linhas «re*
rals, foi o seguinte: houve tre-
mendo debate entre a parte da
bancada federal que è partidária
do rompimento e a maioria da
bancada estadual, que é peloapoio ao governo.

Como um dos interpretes da
bancada federal, o deputado Pli-
nio Cavalcanti de Albuquerque
foi um dos mais destacados parti-
cipantes da reunião, tendo to-
mado parte cm todas as discua-«oe». Oi partidários da coope-
ração expuseram a situação do
partido e demonstraram que o
mesmo não possui combatividade
nom apoio na massa que o acon-
selhtni a fazer oposição ao go-verno. Os seus votos decorre-
ram, em 19 de janeiro, da sua
condição de parlido iiovcrna-
mental e do esforço pessoal dos
sons candidatos, muitos doa quais I
suportaram tremendos sacrifi- jcios financeiros. Só à sombra
das secretarias e das posições
oficiais que forem mantidas, por
poucas que sejam, poderá o PSD
sobreviver. Lançado à oposição,
acoiiteccr-Ihe-á o que aconteceu
no Distrito Federal. E, então,
não haverá mais santo que lhe
valha...

O deputado Romeiro Pereira
mostrou-se firmemente em fa-
vor do rimpimento ao passo que
o deputado Castro Neves — que
chegou tarde à sessãi — mos-
trou-se ponderado em face dos
acontecimentos, e nesta atitude
foi seguido pela maioria dos de-
pulados estaduais, inclusive do»
•rs. Lincoln Feliciano, Joviano
Alvim, Martinho di Ciero, Bra-
•ilio Machado Neto, Ulisses Gui-
Biarães e outros parlamentares.

O deputado Plinio Cavalcanti
mostrou-se surpreendido pelofato de não terem sido revela-
do», pelo sr. Silvio de Campos,
os termos de um telegrama di-
rígido ao vice-presidente em

líder ds maioria teria comuni.
cado quo era pessoalmente pele
rompimento • qu», cm vista do
consultas anteriores, eilnvs cer
to de contar, cai sua atitude, eom
• apoio da bancada federal.

Naturalmente • sr. Silvio do
Campo» preferiu transferir para
momento mala oportuno a lei-
tura do telegrama em apreço

l)i»«e ainda o deputado Plinio
Cavalcanti qu» o sr. Cirilo, an*
.contem, anlea de expedir • ro*
ferido telegrama, dera dencla
do» aeu» termo» ao ir. Nereu
Kamo», na presença dc parle da
bancada federal e do ministro
Costa Neto e que lambem o ml-
nistro da Justiça ae manifesta*
ra a favor do rompimento to-
tal e imediato.

A reunião prolongou-se das 1"
is 20,30 hora». Um do» orado,
rc» foi o »r. Novelli Júnior, qu»
fez uma exposição das »u»« ali*
vidades de coordenador Junto
ao governador do Estado. Fo-
rom citados todos os entendi-
mentos havidia entre o «r.
Adhemar, o »r. Costa Neto » o
gal. Dutra. O» »rs. Ce»ar Ver-
gudro, Diogenes de Lima, Bra-
«llio Machado Neto e Silvio de
Campos foram o» prlncip»ls ora-
dores, tendo falado, entretanto-
muitos outros.

* * *

Após s reunião, a nossa re-
portsgem procurou ouvir o de-
poimento de rsrlos proceres,
tendo snotsdo sa seguintes de-
clsrações:

Do deputado federal Plínio
Cavalcanti:

Tudo o que foi resolvido
hoje seri dsdo oportunsmente
so conhecimento publico. Sou
homem de psrtldo e scstsrei a
deelslo partidária".

Do deputado aatadual Cunha
Buenoi i

"Tudo esti como antes...
Nsds foi mudado".

Do deputsdo federei Gomes
Msrtins Filho:

"O psrtido fornecera um
comuniesdo 1 imprensa e ao
radio. Não houve decisão fi*
nal. Dentro de vinte e quatro
horaa S. Paulo aaberi o que
foi resolvido. A aolução surgi-
da após grandes debates, nos
quaii todos o» membros do par*
tido, com a maior franqueza,
expuzeram seu pensamento, den'
tro de 24 horas, como disse,
tomará aspecto definitivo, e

Hesíí o yartldo majoritário em assumir uma atitude francamente opoticljnUU. _-A £ *jjwj^ ££55-5
desdito de todai as medidas tomadas para Impedir o acesso da Imprensa, o JORNAL DE # # #
mati-ciab intAMMâ a mnn um nassou na reunlio de ontem — Revalidados os poderes da a o»u*»<te d», «uiçoe» «upie*
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Álvaro Correia Lima, velho
combatente democrático de Ali-
bala, que fora eleito em It do
Janeira, perdeu o aru mandato
em beneficio do »r. Juvenal Ma-
jon,

A lula do ar. Sidney Dcktde»
de .tMla para aubalilulr o »r.
Mario Eugênio na bancada pe»»e.
pista foi inútil. Embora tenha
obtido 170 votoa só numa urna,
em Calanduva, o ar. Sidney nio
saiu da aaplencla. Em Olímpia,
e ar. Elol Lopes Ferrss alcançou
103 voloe, qne, entretanto, nio
alteraram a sus poalçin. O sr.
Silveetre Ferra» EgreJ», eon*
qulstando 117 aufragioa em Pi*
raju, eaeapou à degola, manten*
do-ne no Palácio daa Induatriai,
E o ar. Otávio Lopes Castelo
Branco, que deveria alcançar
em Limeira una ISO voto», nio
foi alem de 1,4. Em eonsequen'
cia, o «r. Lul» Llarte confirmou-
¦e na legislativa.

A urna de Limeira apresentou
alnais do violação. Se aa «a»'
peitas forem conflrmadae pd»
pericla a a«'r procedida, a urna
seri anulada. Essa analaçlo, to-
davia, não sesrretari qnalqser
alteração i eomposteio da As*
sembléia. • • •

O discarão do deputado Hugo
Borghi causou IndUfarçavel lm-
pressão noa melo» trabalhista",
especialmente no Blo de Janeiro,
onde não se contava com o pres-
tlgio qne acaba de exibir em Sáo
Paulo, o lldrer marmltelro, eom
a publieaçio do manifesto dos
Oito.

De resto, o ar. Borghl mostrou-
se um parlamentar mala eflelen-
te em aua fase antl-getullata do
que o era na época em que de*
fendla o seu sntlgo Insplrsdor

rolltleo. 
Bs» conaequenela, ee

queremlatao" verificaram, eem
desaponto, que perderam um
poderoso amigo, adquirindo em
«.... nm a<Warmrte tetas» « vi-
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OS APUROS DO SR. BRASILIÒ MACHADO. — O coso das prefeituras pattou para plano inferior na Atum-
bléia diante da bomba lançada pelo ir. «nao!» Feliclano, ingerindo a oficialização dos cartórios, rol um Deus
not 

'acuda. 
Dentre o» que mais abalados ficaram com a Idéia destacou-se o sr. Brastllo Machado Neto, que

ontem detenvolveu intento trabalho entre ot teui colegas. Ninguém escapou á cabala do deputado, o ir. Bra-
lUto ettava ora num ponto, ora noutro, falando com ette ou com aquele parlamentar. Falou, entre outrot,
eom oi trt. Loureiro Júnior, Alfredo Farhat, Rubent do Amaral; Moura Andrade, Miguel Petrül « outrot. Quem
o outrti mola contrltamente foi o ir. Petrilt, mas quem, ao que parece, melhor consolou o jovem tabelião de pro-
feito foi o sr. Rubent oo Amarajl. Ds converta entre o» doit deputadot, apresentamos este flagrante fotográfico.

provsri a Sio Paulo que oa
propósitos do PSD sempre fo*
ram os de defender, Intransl-
gentemente, o tornar vitoriosos,
dois ponto» de vista essenciais l
o respeito à dignidade e à po*
aição de todos "ós seus corre,
llgionarlo» sem exceção e a ai*
ta compreensão que possui d»
que a defesa do progresso de S.
Paulo, através de sua adminis*
tração e patrimônio, com a co*
laboração de todos os partidos,
deve ser feita de uma maneira

Postos em liberdade todos
os suspeitos no crime

do "Martinelli"
Ainda não foi apurado nada de positivo pela
Delegacia de Segurança Pessoal — Remotas
as esperanças de ser esclarecido o bru&al j

frsncs, objetiva e até mesmo
desassombrada".

* * *
O ar. Silvio de Campos infor-

mou-nos que hoje, possivelmen-
te, seri realizada uma nova
reunião.

*****

Das palavras que furtamos à
boca de vários deputados e que
logramos "captar" durante na
debates, podemos concluir o se-
guinte: a Comissão dos Cinco

i teve confirmados os stus pode-
res para se avistar com o go-
vernador e apresentar-lhe uma
proposta. Essa proposta sc des-
tinarú, é obvio, a conciliar os
interesses das duas parles, so
não a salvar as aparências e
justificar, sc fôr atendida, a
manutenção do "stato quo".

Ao que soubemo» o PSD pre*
tende, entre outra» coi»»», ser
ouvido sntes da nomeação dos
prefeitos das suas zona« de in-
flueneia eleitoral.

*'.,#

Os prefeitos "degoladoa" es-
tão nervosos. Ontem, esaaa vi*
timas da vassourada coletiva lo*
tavam. os corredores da sedo
pessedlsta, ameaçando mundos
e fundos, no caso do partido não
mmper atomicamente com o
governador. Se não houver rom-
pimento, os prefeitos rompe -
rão por conta própria com o
PSD, com o governador o com
todo o mundo...

* *
A Comissão dos Cinco deve-

ria ovistnr-se ontem à noite ou
boje de manhã com o governa-

troca nm adversário tens»
«rente- * * *

Foi ofereddo ontem, no e*tio
loa oficiais do Parque da
Aeronáutica, no Campo de Mar-
te, pelo brigadeiro Armando Ara-
rlgboia, comandante da *i.a Zona
Aérea, nm almoço ao ar. Adhe*
mar de Barro».

Ao agape compareceram, alem
do governador do Estado, e do
comandaate da 4.a Zona Aérea,
o» srs. aeaador Salgado Filho,
deputado Brasiliò Machado Ne-
to, Stanley Tudgeoa, cônsul gc*
ral da Inglaterra; Assis Cha-
teaubriand, diretor do« "Diários
Associados"; cel. Júlio Américo
dos Reis, Antônio de Almeida Fi'
iho, presidente do Aero Clube
dc São Paulo; e Ue. Delfim Cer-
queira Leite, ajudante de ordcns
do governador.*****

Corria ontem à tarde na sa-
Ia do café da Aeeemblál» a no-
ticia de que teria sido nomeado
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«Kiiii|iiJMito m mexo»»*) multo mt ik.Ii.ihu», flraiu «Item loui «nt**»»
O esforço «leve ter n!'nl*ulo mtili.t. „ pHawteo IMer do PIK'

A vom da experiência
Quando o sr, âínrUnho ili Cimo oomaoo* a /«vkr, houvs grtw

da atprctatiia tanto entra os deputado», como nas ijalnian. Vem
eava-se «/u/i o deputado fiessrtista fosse jaeer o s* timi',w 4m
tabeliães. Tal, porem, ndo sr verificou. Muito tremulo, leu 4
discurso em homenagem á memória de Oabriei ilontr-i-o du Mvn
Tremeu fanto, mas tantn mesmo, que todo» finaram cor\doi»\ee\
ndo do morto ifusfrs a #/i.< se referia o orador, mas do ««toe
que ali estava. K, mais tardei, na sala do rafe, d. ConrrtçAo
(anviria comentavai

"Coitado do Martinho. Como eetd tremulo. Por (jue
nán toma "Climex"f

Tabeliães em polnerosu
O caso da ofirlaHnção do» <*«a**tortoe easA pondo »

bléia em po|vont-«s. Rstffve ontem nt, ••Ua de este, |>r«i»>«*«¦
com um e outro deputado, o tnbellio Jo»/» Cirilo. Mirru-lee amHtr
¦(dade de oonherer a Cruiasr» «te cujo rorpo nio pode faat-r eew
te, nno foi <i*«e nll ln'ou o filho cV papal Cirilo

PecfMfto non habla
O deputado Luiz Liarte, deids quo tomou poise oe sm

cadeira, ainda não falou. Toma 0 MU cafezinho, dft um dei»
de prosa nos corredores e fica, depois, muito formalisado nu
poltrona, ouvindo seu» companheiros falarem. Dizem «jue »
antigo prefeito de Jaú, que h« formou por correfli.ondcncia oau
Niterói, prefere passeio» de bicicleta a flcnr nii nn Cameru
silencioso. O feto dele nio discursar, quando ntó o nr. PetrU
Já o fae, eeti causando aborreci men ton entro oa .hjuh correll*jio-
narios. E foi por isso que ontem uma vor. irritou dn frnlertai

"P.iqutto, ancfi, Ia lcnguhl"

Uder ausente
O sr. Salvador de Toledo Artigos cGíítinua primando peeu

ausência. Muita embora a falta do lider petobista não seja noiadm
pela metionn, o mno A estranho, muito estranho...

Quem não tem c-ão, caço com gatc
Foi visto ontem, numa doH livrarias do centro da etsmdts

um deputado adquirir o "Orador Popular", livro de i<nu»**le
lldade nos dias preae*nt<*. O nosso informante n&o soube
o nome do deputado, rnas, pela discrição que nos fez, não
a menor duvida — era o »r. Arnaldo Borghl. .

para o cargo de Beerelerlo do
Trabalho o major Correia (nin*
guem ssbls o nome completo,
nem de qsen se tratara). Ne*
nhum deputado aoabe diaer
qualquer celas de útil aobre
o assunte. E, »o Paleete, de
nada *e •••ia.

* *
O deputado eeUaiual Valdy

Rodrigues, qee i Umbem dire-
tor do "Jorual Trabalhista" de
Hugo Borghl, aeeiaou o Me-
¦ifeeto dos Oito, do PTH, em-
bora »*Ja conhecido como ami-
go de GetuHe.

A propósito desta atitude, foi
o »r. Valdy inquirido pela nos-
sa reportagem política, tendo
respondido o seguinte*.

— "Não tenho nada contra
GetaHo. Aasinei o manifesto
porque discordo da orientação
do Diretório Central. A luta
que sustentamos vem de longe.
Não será porque Ilorghi naiu do
partido que iremos cea-íá-Ia, en-
quanto não forem reconhecidas
as nossas reivindicações".

* *
Os membros do "Cartory

Club" estão apreensivoe... Dc
um momento para outro pode-
rá aparecer um decreto ofieia-
Hrando os cartórios e, então,

¦erá o diabo. O ir. Lincoln Pe*
liciano esti disposto ¦ nio dal
folga aos cartorianoa, aniie
embora casa classe privilegiada
tenha no PSD os mus mal» ex*
pressiro» representantes.

O * *
No próximo sábado, às 30 ho.

raa, deverá realizar-se, no dl*
nado Ipiranga, uma rcnnlle
do diretório metropolitano de
Partido Social Progressista. O
BT. Ricardo Medina, presidenta
daquele diretório, convocou toa
doe os componentes do mesmo.

* * *
Procedentes do Rio, pell"Real", chegaram ontem a 8,

Paulo oa deputados pesaedistel
Antônio Feliciano, Machado
Coelho e Plinio Cavalcanti
dirigente trabalhista i
Junqueira.

Para Santa Catarina, embar.
cou o sr. Armando Simoni, na
vo secretario da Agrirullura di*
quele Kstado.

r.r.i transito para Porto Ale-
gre, pniaaram por Coniíonhas o»
dep"tadns Rogério Vieira, Or-
lando Brasil e Ilans Jnrdam. A
caminho do Rio, passou por es-
ta capilal o senador Luis Car«
los Prestes.

(Continua nu 2.' pág)

Josl

assassinio
Passam-se os dias e cada vez

mais remotas se revelam os espe-
ranças de ser elucidado o bárbaro
assassinio do prédio "Martinelli".
Nada de positivo, até agora, foi
apurado pela Delegacia de Segu-
rança Pessoal. Ao contrario, todas
as pistas e detalhes que, de prln.
cipiõ, se afiguravam como base pa-
ra o desenvolvimento das investi-
gações, não mais estão nas cogita-
ções da policia, pois que, continuar
a explora-los, seria trabalho lnfru-
tlfero.

Enquanto Isso, os investlgadore»
Pignatari, Salum, Napolitano e Pe-
tronlo. os quais estão encarregados
do esclarecimento do crime, e que
dias atrás mostravam-se sailsfei-
tos com o andamento das Investiga,
ções, novamente revelam no decur-
so das palestras que mantêm com
os resporteres, que bem pouca são jas possibilidades de seus esforços !
serem coroados de êxito.

I

uücnte da Segurança Pessoal, ao
ser interpelado pelo repórter, não
podendo esconder a sua má lmpres-
são sobre a realidade dos fatos, de-
clarou:

"Esse crime é, Isto sim, um
mistério Impenetrável. Não sabe.
mo» nada e ainda não temos quais-
quer elementos para a sua elucl-
dução. Só nos resta trabalhar, e
trabalhar muito."

Insistindo, indaga o repórter se
hi alguma pista que está sendo
explorada ou se alguma dlllgen-
cia, Importante está prestes a ser
realizada. Responde, laconicamen.
te. o policial:"Nada de pistas, e, também,
nada de diligencias!"

TODOS OS PRESOS POR SUS-
PEITA EM LIBERDADE

"NADA DE PISTAS. NADA DB
DILIGENCIAS"

Visivelmente aborrecido, um

O "CONTO DA PASSA-
GEN PARA A ITÁLIA"
Ouvido ontem na Delegacia de Vadiagem um
dos sócios do "Lloyd Italiano*1 — Ao que se
acredita, trata-se de mais um caso de escro-
querie — Promete o delegado Hugo Agrini-
no maiores informes à reportagem, hoje,

quando concluirá o Inquérito que está
presidindo

Inúmeras pessoas que desperta-
ram qualquer suspeita à policiacom relação ao- crime, foram tran,
cafladas no xadres. Houve .irotes-to» em quantidade. E, ontem A
noite soubemos que todos o» deti.
do» sob suspeita foram restltuido»
i liberdade. Todos. Incluso, o Jáfamoso "Meia-Nolte", veemente-
mente acusado por um Jornal de
aer o assassino do menor Davilson
Oelisck.

No entanto, Informou-nos um dos
agentes da Segurança Pessoal que"Mela-Nolte" levará em corislde-
ração as acusações que lhe estão
•endo feita, pois, na realidade aflr-
mou, é ele. um simples torneiro,
mecânico, empivgaio numa oficina
da Consolação.

NA Ml
onfos-Sivres para autos slusuCol

DESAPARECIDA

*üm telegrama da "Agencia Fran-
*e Press", procedente de Roma,
relatando a prisão de um Indivíduo,
velo alertar as nossas autoridade»aobre uma verdadeira "armadilha",
que há algum tempo vinha fundo-
nando nesta Capital.

Trata-se de uma agencia de trans-

ZCCALA ACUSA ANTIGNAN1
Ontem mesmo Vitorio Zucaia foiouvido no Cartório da Delegacia d»Vadiagem. Procurando inocentara»

e provar a legalidade de aua agen-cia, Zucala. entre outras coisas, as-severou que Já a Inúmeras pessoas
 . forneceu passagem para Itália,

porte marítimo, Instalada no nono I atribuindo, aliás, qualquer fato apu*
endar do prédio "Martinelli", sala
929, intitulada "Lloyd Italiano" »
que funcionava sob a responsabIU-
dade dos Italianos Vitorio Zucala,
casado, de 48 anos de Idade, resi*
dente i av. Jabaquara, 1743 e da
Cláudio Antlgnanl, ex-capitão do
Exercito Italiano, e representante da"arapuca" na capital Italiana, ond»
Vaba de ser preso.

PRESO ZUCALA

O caso foi entregue à Delegacia
de Repressão à Vadiagem, cujo tltu- 1
lar, o delegado Hugo Agripino, to- !
mando aí primeiras providencias, i
depcii de vasculhar a sede da agen- I
cia, determinou fosse efetuada a I
prisão de Vitorio Zucala. o que se |
verificou às nrimeir&s horas da ta^-
de rie ont*~—». m*-. proximidades da
Icreia de São Judas "^ad^u, ro
b?'-ri df Jah"quar- •

Tn díatamen.e. ao"»)» nu' .idade,
de .-rmmo'i a rb?riüi-a do competen- *
te inqu';ri'o poiieia'. a V.m rie apu- |rar a responsabilidade criminal, dor
qu? nele vão figunvr como lndlcln- i
dos. t

rado que Incrimine a empresa, aculpa exclusiva do seu soclo e re-
presentante da firma em Roma,
Cláudio Antlgnanl, o qual, não du-
vida, tenha mesmo agido 0> mi fi.Concluindo suas declarações, aflr-mou Vitorio Zucala que estão i dis-
posição da policia todos os parjel»exigidos por lei, com os nuals nro-vara a legallriadp d- sin a*»encla.

CM DESEMBARQUE
INESPERADO

Viemos a apurar, no entanto, queVitorio Zucala. que há dias tinhaIdo ao Rio de Janeiro, ao que de-clara tratar de negócios, quando do !
seu regreeso a esta capital desem- Ibarcou, inesperadamente, em Mogl |das Cni*/-s. E?se desembarque cota-cidiu com a publicação da noticia I
da prisão do seu soclo em Roma. !

O delegado Hugo Agripino decla-
rou nos qu" hoje ou amanhã darã
meiores informes a propósito do"Lloyd Italiano". Da raHria paios-tra com o tKular da Delegacia deVadiagem. foi-nos facll depreender
que. de fato. o caso do Lloyd é umanova "escroquerie" desenvolvida pormalandros de vistas largas.

BÜb BK>PI'5Im»1 a»
Hp^-y 't^m-ammmW^ll

Kt^j-f^l ij^B_« "¦ sT • itfl

arei Hw'''^' - '^aal líi

jS> -, •¦É-wHMKa _ _^ teta.

Emília Mufoko Kauai

Desapareceu dia 1.° do cor-
rcsite, de sua residência, à rua
Moinho Velho da Lapa, a srta.
Emilia "Mujoko Kawai, de na-
eíonalldade Japonesa, com 19
nnos de idade. Seu Irmão Asai
Kawai, que se acha doente, so-
licüa à-, pessoas que tiverem
c-onhecimento de seu paradeiro
o favor de Informar no enderê-
ço acima ou pelo telefona
«í-8765.

Constava da ordem do dia. cr.-
tem, a discussão e votação da lndi-
cação feita na sessão anterior pelo
deputado Lincoln Feliciano, refe-
rente ã oficialização dos cartórios
de toda a espécie, havendo viva ex-
pectatlva em torno do assunto,
pois o debate prometia ser acalo-
rado, por envolver grandes Inte-
resses, mesmo entre os companhel.
ros de partido do próprio sr. Pell-
clano. Não se tocou, porém, no os-
sunto, que ficou para a sessão se-

. guinte. Tivemos ainda alguns ne.
crológlos e a discussão e aprovação
da indicação do deputado Alfre-
do Farhat, a respeito do ponto-11-
vre para o» carros de aluguel.

A sessão de hoje, segundo se es.
tabeleceu com antecedência, Já
não deve tratar de necrológios. No
entanto, o sr. Arimondl Falconl,
segundo declarou, pretende home-
nagear a memória de vários Jor-
nalistos Ilustres i falecidos depois
de 1937.

A sessão de' ontem decorreu na
mais absoluta calma, em contraste
com a anterior que fora quase tu-
multosa.

INICIO AS 14.15
A sessão ordinária de ontem da

Assembléia Constituinte teve mi.
elo às 14,15 horas, sob a presidem
cia do sr. Valentim Gentil, secreta-
rlada pelos srs. Mario Bem e Ca-
tulo Branco e com a presença de
numero legal de deputados.

Lido o expediente e aprovada a
ata da sessão anterior, passou-se ao
expediente do dia, dando o presi-
dente a palavra ao ar. Romeiro
Pereira, deputado pelo PSD.

HOMENAGENS PÓSTUMAS
O discurso do sr. Romeiro Perel-

ra teve a finalidade de homena-
gear a memória de doía paulistas
Ilustres: d. Francisco Campo»
Bastos, bispo de Campinas, e Fran.
cisco Monlevade. engenheiro. -Co-
meçou o orador traçando uma 11-
gelra biografia de d. Francisco
Campos, extendendo-se sobic seu»
dotes espirituais e humanitários,
oue exaltou, enumerando algumas
de suas obras e ações edificante».
Sobre o engenheiro Monlevade,
passou em revista sua ativa vida,
dando incremento i Industria me.
talurglea. pu-mando pelo estabele-
cimento do seguro social, dlrlgln-
do a Companhia Paulista dc Es-
trada» de Ferro, conseguindo m
eletrificação dessa mesma estrada
e dirigindo a Estrada de Ferro So.

i rocabana. Salientou ainda o ora-
dor as qualidades do Ilustre têcnl-
eo. terminando por pedir que se
Incluísse em ata a homenagem i
sua memória.

D. JOAOUIM MAMFDE DA
SILVA LEITE

A seguir ocupou a" tribuna o pa-dre João Batista de Carvalho. II.
der da maioria, rue fez o necro-
taglo de d. Joaquim Mameris da
Silva Leite. Declarou aue. cm ori-
meiro lugar, tinha motivos de !ntl-
ma efetividade nara f»r sobre o
extinto. Dlacorrendo sobre a vld*\
e as cbras de d. Joaquim Mamede.
lembrou o que fom a sua vl-W em
C'mn!nas, e. depois, no r'o .*e
Janeiro, onde foi o secerrirte das
Uhaa da Bala de Guanabara, que -

Aprovado o requerimento do deputado Alfredo Farhat,
que será encaminhado ao Governo para deliberação - Vá-
rios discursos de homenagem póstuma - Uma sessão calma

visitava em todos os seus recantos.
Foi um singular advogado dos pre-
sldlarios e passou a freqüentar ss-
slduamente as ante-salas do» po-
derosos para solicitar favores e
Justiça para-aqueles pobres aegre-
gados da sociedade. Citou ainda
a sua destacada ação quando, em
32. depois da derrota da revolução
paulista. Inúmero» daqueles que,
dirigindo ou tomando parte sali-
ente no movimento, se encontra-
vam no Rio, em transito para o
exilio ou para oa presídios pollti-
cos. A esses prestou d. Mamede
toda a sorte de conforto moral e
batalhou para que lhe» fossem ml-
«orados os sofrimentos.

OABRIEL MONTEIRO DA BILVA
O orador seguinte foi o ir. Mar-

tlnho dl Clero, do PSD, que usou da
palavra para homenagear a ínemo-
ria do sr, Gabriel Monteiro da Sil-
v». Traçou a sua biografia, aall-
entendo que fora um homem de
extraordinária força de vontade,
tendo ocupado aa mala humildes
posições como redator do "Dlarlo
Popular" e da "Platéia", revlsor
do "O Estado de Sio Paulo", pa-
ra chegar a presidente da direto-
ria deste ultimo Jornal. Mais tar-
de foi presidente do Instituto e
da Ordem doa Advogados, diretor
do Instituto do Café. membro do
Conselho de Expansão Econômica,

• finalmente, diretor do Departa-
mento das Municipalidades e se-
cretario da Presidência da Repu.
blica, posto em que velo a falecer.

CA8PER LD3ERO
Pede a palavra novamente o pa-

dre Jo&o Batista, de Carvalho, pa.
ra homenagear a memória de Cas-
per Libero, dizendo que o Jorna-
lista extinto "personificava tudo

Suanto 
constitui e tipifica a gente

e nossa terra" — empreendedor,
corajoso, com a» vistas sempre vol-
tada» para o futuro. Entre as
sua» grande» realisaçoea destaca o
orador "A Oaseta", Jornal citado
mesmo fora do Brasil como modelo
de organlsaçio o a Bseole, d» Jor.

SESSÃO NOTURNA EXTRAORDINÁRIA
—^^^~ .ii —-^—^—

Aprovado o Regimento Interno tia Assembléia
Aumentado o subsídio para 9.000 cruzeiros — Permanecerá a mesa
atual, depois de promulgada a Constituição — Será de 15 membros
a Comissão de Constituição — Imunidade* e impedimentos dos de-

putados — Horário das sessões
A sessão extraordinária teve

inicio às 21.30 horas, «om a pre-BâPnnu. ria* niimrarr» l-MTnl tia ri«i-.¦.**¦'¦'*!_sença de numero legal de dejpu™-
dos, «ob a presidência do sr.
Valentim Gentil e secretariada
pelos sr». Mario Benl e Calulo
Branca Feita a chamada o lida
a ala da sessão anterior, passou-
se á ordem ao dl», que consta-
va da discussão e aprovação das
emendas apresentada» ao Proje-
tu de Resolução do Regimento In-
terno da Assembléia-

Orientando os trabalhos- o sr.
Valentim Gentil estabelece que

reaimenio seria discutido, prl-
meiro englobadamente para, a-
provação de seus capitulo», ex-
ciusive as emendas. Em seguida,
seriam discutidas as emendas uma
a uma em primeiro lugar, as
que tivessem parecer farovavel
da Comissão Regimental, e. depois.
as que tivessem desfavorável.

APROVADOS OS CAPÍTULOS
I a XXII

Iniciados os trabalhos, são apro-
vndos sucessivamente os capitulo»

a XXII. Com i-espeito ao Caoi-
tulo XXIII. que dispõe sobre a
subsidio, houve debates, provoca-
dos pelo sr. João Bravo Cuidei-
ra, do PR. que julga ser matéria
legislativa ordinária, não de-
vendo a Assembléia entrar na
questão enquanio estiver em fun-
ção Constituinte. Acha que lendo
tido os atuais susidios estipula-
des p3r um decreto-lei. e náp po-dendo a Asscmglcla le"i^ar deve-
ri ncelta-lis. n p^de a ?MT'rr.s-;5o
dn Artigo **7.

O «-. Aur-i d- Moura ^n-J. r-ie.
da' UDN. manlfesla-se favorável fc

manutenção do artigo- Logo os dc-
bstes se generalizam, Intervindo
o sr. Loureiro Júnior, do PRP;
o sr. Arnaldo Borghl, o »r. Declo
de Queiroz Telle» e 0 sr. Bravo
Caldeira, que, afina], foram
vencidos, com a aprovação d0 ar-
tlgo cm debate.

Sio aprovados, depois dc. ds-
bates, os Capitulo» restantes.

DISCUSSÃO DA EMENDA
Passando-se i discussão das

emendas que tecem parecer favo-
ravel da Comissão, são aprovados
até i Emenda 31. que manda fi-
Xar-se em 21 membros, em ves
de 15. a Comissão Especial de
Constituição. Espetacularmente, es
fa emenda é rejeitada, Inclusive
por multo doa deputados que a ha-
viam subscrito, devendo a Comls-
são ficar com 15 membros, como
se estabelecera antes-

O sr. Auro dc Moura Andrade
pede a palavra para estranhar esse
fato, tendo o sr. Salomão Jorge
falado em seguida pira esclarecer
n ouestão.
PERMANECERA' A MESA ATUAL

Anrovada a emenda 34. pasca-se
à S5. que estabelece d"vcr a atual
Mesa da Assembléia continuar a
presidir os trabalhos, depois de pro-
mulgada a Constituição. Es.-*\
emendo é aprovada.

HORÁRIO DAS SESSÕES
S;"o apr.-vadas as rmend3s n*é i

37. sem discussão. A r,7 estabelece ]oue o hcr.-rin d*s seírões <3*;ve trr
Inicio às 14 30. rneturive *?.rs ??.ba-
dos. EVriois de locgcs dantes a
aprovada.

o sus«;:3:o
A emenda 37, .que manda elevar

de 8 para 9.000 cruzeiros mensal»
o» subsídios do» deputado», e de 8
par» 9.000 a ajuda de cuita» por
ocasião da Instalação da Assem-
bléia, provoca longos e acalorado*
debates, encabeçados pelo sr. Ar.
naldo Borghl. que discorda da me-
dlda, apoiado pelo sr. Farhat e por
outro» deputados. Vence, afinal
a emenda, que é aprovada.

IMUNIDADR8 E IMPEDIMENTOS

O capitulo referente à imunida-
de e Impedimentos sofreu também
longos debatea. flcan.-v.-i. afinal,
aprovado a Indicação de que os
deputados i Assembléia paulista
tenham aa mesmas lmunldades •
os mesmos Impedimentos estabele.
cidos na Constituição Federal.

REPRESENTAÇÃO DO
PRESIDENTF.

Aprovcu-se amda a cmer.-a 50,
que manda conferir ao presidente
(ia Assembléia, além do subsidia
normal, mais 5.000 cruzeiros men-
sais. a titulo de verba de repre-
s^ntação.
CONGRATULA.SE CO?.I A CASA

O LIDER DA r.IAIOF.IA
Terminaaos assim cs trabalhos

com referencia ro Regimento ln-
terno, o p?.dre Jefio BatHta de Car-
valho pede a palavra e. em norre
6e seus colc^ss se centratuli com
a :,*.e:i p;!a min-ire brilhante cem
eue dirigiu rs tnfcclhos. permitiu-r^ rua rápida ecnc:-.*-ao. e com a
C-rniíífio Regimental, pela preste,ra erra r-.*e ri dssj^-ícufchl de sua
missão tão cemplexá.

Fr.ccrrcu-se a sessão is 24,15.

rtalismo, uma das maiores obras
empreendidas em nossa terra.
EM MEMÓRIA DOS QUE MOR.
RERAM PELA DEMOCRACIA 1

LIBERDADE
Ocupa a tribuna, a seguir, o tf,

Clovl» Oliveira, do PCB. que pro.
nuncla um discurso homenageando
a memória de todos aqueles quo,
no anonimato, deram suas vldal
pela democracia e pela llberdodi
que hoje desfrutamos. Todas ai
nossas conquistas atuais, diz o ora*
dor. devemo-las a eles, a esaes lu.
tadores obscuros, que morreram
sob a» balas traiçoeiras ou no fun-
do de cárceres, por terem lutada
por um mundo melhor. Conclama
os seus pares e não esquecer oi
exemplos de Tlradentes, Frei Ca-
neca e Siqueira Campos. Pede a
todos que se lembrem da data da
21 de abril de 1937. quando foram
chacinados os presos políticos do
presidio de Maria Zélla. Entre ou.
tros, perderam a vida, então, Au-
gusto Pinto, João Varlota. José
Constando Costa e Maurício Men-
des — e nesses quatro nomes el«
reverencia a memória de todo» 0(
que tombaram pelas mais sagrada!
causas dos homens.

ORDEM DO DIA
Com a oração do sr. Clovls OU.
velra ficou encerrado o expediente,
nassando-se à ordem do dia. O sr,
Valentim Gentil oferece a palavra
n quem desejar usa-la para explica-
r.fies. estando na ordem do dia doía
assuntos: O requerimento em quo
n «r. Alfredo Farhat pede a aten-
cio do governo para o estabeleci,
mento de pontos-Hvres para os ta-
xt», e outro, do sr. Martlnho dl Cie-
ro. pedindo a Inclusão em nta dr»
relstnrlo de 1946 publicado pela DL,
retorli. Rerdonal c'os Correios e To-
lewafo» de São Paulo.

O SR. MAr»TWVlo DI CIERO
JUSTIFICA

O autor do requerimento pede a
palavra para Justlflca-lo. Diz que a
aua Intenção é dar a conhecer a
todos, e ao povo esnechlmente, a
Imnortanclff. e a perfeição dos tra-
balho» realizados pelo Correio no
ano findo, e sellenta que a admira,
cão por esses serviços deve ser
tanto maior quando se sabe aue oe
mesmos são realizados com r«fdiizl-
do numero de func^narlos.

O requerimento do cr. Mertlnho dl
Clero é ijosto em discussão, não ha.
vendo quem se manifestasse, e i
em setrctda aprovado.

FONTOS LIVRES DE TAXIS
E' em seguida pesto em dlscua-

sio o requerimento do sr. Alfredo
Fsrhit. que Igualmente é aprova-
do. devendo ser o assunto levado
»o governader. para que resolva
sobre o mesmo.

MAIS UMA HOMENAGEM
PÓSTUMA

Pede a palavra, a seguir, o sr.
Vicente de Pavla Lima, Ca UDN,
eue pronuncia vm discurso em ho-
menagem ã memória do dr. Silvio
Portugal, tra-ancio a sua biogra-
flf. e ral!en*e.r.rc rs susa mata msr-
cantes rucMdsííS da rler.tlvta.

Depois do sr. Pcula I :nn, nin-
guem mal» fez uso da pr-.Irvra, en-
cerrando-re r. v"?.o ãs 15 33. df-
pds de convr-cac"a «ruir» extracrü.
raria. para is 21 hora».

_.
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' &ow&cUcc£es Movimento Sindical
ANIVI.lt-.AltlO*

K.IÍI l-l SIlUí lui)»:
era. >» *it> aiiii. -.»i i m. »*u*i*

rs. Praiic» wn ferreira Ootnia» Mu-
rio ile Oliveira l-Hiiuiiuvs, Hid*
tor Or«*M- IHiUvar 0'iiiiinia-m
e MiiiIii 8eaa,

a.-»» Qiulitiu \i.»i ,,...... « i-
su ilo »i c-s-ir *.t»ii.'iiiili-»i i« Pi**
liei. ile Carvalho, f«l '»*.'» «I» »•
JillUi di» «' I ••«•""

Mi-iiiii.i Alvu, flllut du o». Ar-
lliititi de Campos e Mnrli» da
Olnriii C!iii»i»(is,

Srtn. Mari.i ile Lourdoa, Rlbol*
ro litlllt ilu »r» A lui'" li*'i-lr*i
• «rn. Jn.iJinii Ribeiro: do uu

NASCIMENTOS
Nnweu nusttí OnpUsi o '••i'm

no J ¦ ..*. :.i . illho dn ir Jn*
té Pa*el?a ile Carvalho t» <lc d.
Lourilix A'iliine.*i de Ciirviillin

AUDIÇÃO
Devera rea|iaiir-«a amanha >)*

21 hora', im nudltorlo da Hscoi»
Cnctiiiin «le Campos, «no •» pi-
troelnlu du Di-pnrlumouio Munlcl-

pai ii»> cultura, mu recuai di» cm»'
lu du oonlleeidii cuiuoi» huluu-
ilesi» i.m Puldsuier, nu» rr**
iiniiipiiiilisda no |iii»i»o pelo nr«
l ili.- Jjitik

IIOMBNAQKN8
I» lnniiiir Meinl"». ile llur.im —

Dit» I» ile nbi-il i«« icnlinliH tte
noími siicieiliuli- i'i»'>lii»An imiii
bomerimein o»u* ilgnlflwrã i>m*
vii ile ariinilt' ei»iim« " primeiraiMn. i.;.*.*i 11* d. Leonur MhkIh*
ile Biirroa, ofpr«iendo*|ne um be-
Ihíimii livro ile miro. o i|unl íl"n*
i-A expoaio no «nli»" de ni» da eu-
mi Aimli.-Hi iisllelra todos os dlaa.
iiuniis hixí nubiiilo- rim 15 m n.j»
hnri'1 paru rcrrher iiislintir «
dni ndercnies, _

Deputado Ounba Hutuu — ivo*
mm lilu pur um Brupo de amljqa
o ruii-iMii, i.erà ofororldo depois
de nmanhft, As ia tioniv no Olu*
Ue 1'ii.iu-iii -. um almoço no oe-
pntadii Antônio Silvio Cunha
Bueno, En-» homenoíem, frUim
us seus promotores. nAo tei-A cunho
político.

DISSÍDIO COLETIVO DOS TRABALHADORES DA
FABRICA DE CHAPÉUS "RAMENZONI"

Não se chegou a acordo definitivo na audiência de ontem — Fala
ao JORNAL ME NOTICIAS sobre as reivindicações dos trabalha-
dores o presidente da Federação da Classe, sr. Luis Fiúza Cardla
"• , ., iii.*oin-i-ii»,i im iiimi.-vru i innclfti JA iingna como nunienlo

pi'l.i> ili-niíii.i firuins nl* o tire

p. .i, , '\iv }J ¦". ' U"l' ' "¦'*' ¦ '

M ti) @ tttg-a,. :l
SCCliEDADE DE MÚSICA DE CAM Ali A

Dando lii/cto As suas atividades
artísticas dc ISil, a Sociedade de
Musita dc (,i ii. a apresentou ante-
ontem, «ii Teatro Municipal, o (rio
permanente da Sociedade <• mais
diiii etaincntOi que /oram cont-idado»
pnra participar da execução oe um
dos numerot dn programa.

Durante o ano passado a n;cnda
locialudc levou a termo uma obra
ila (iraude significado musical, ulu i,
a apresentação dc todos ot 'nos e
tonatas para plann-rlollno e plano-
violoncelo, de Bcethovcn. Tudo pro-
gramado a cumprido com rcgularída-
de. Aliás, nepots dessa tarifa, o
prestigio desse grupo de musiclsta* «
•misico/iloj ficou estalicleculo defini-
tivameiilc. E, como o ambiente ten-
dc a se tornar cada ve: mais favora-
vel ás manl/estações dessa ordem, só
nos resta aguardar, com um bom
pressentimento, os resultados que Hão
de vir.

Sobre Ot iirüjclus da Soeicitude
para este ano, ainda náo podemos
avançar nada. Mas, se o critério ado.
tado puder ser uicrido pelo primeiro
programa, podemos ttcar tranqüilos
quanto ao seu vaior.

Brahms, Henrique Osivald c Sc/m-
bart foram os compositores Inlcrpre-
tauos na audição de anteontem. Do
primeiro tivemos o Trio cm si maior,
op. S; de Osu-ald, um pequeno poc-
i;:a paru piano, violino e violoncelo
denominado --Serrana"; c, dc Scltu-
bert, ouvimos o célebre Quinteto op.
114, conhecido pelo tema das varia-
;õcs, o tema da "Truta".

D'entre os compositores, Bralims
talvez tenha sido o mais lógico. Diz-
íü que ele só se servia de um tema,
quando este podia servir dc base a
uma obra logicamente concebida.
Rico de inspiração, todavia, subine-
tia suas idéias a urna disciplina tao
rigorosa que, terminada a composi-
ção, não se notavu mais que a obra
de arte pura, ás vezes quais elerca,
sem nada dc vulgar ou comum. Tra-
ta-se dc um mus.co que filtra siste-
matteaménte suas emoções, até poder
apresenta-ias num estado de purê-
ea anaio inhumana. Por tudo isso,
a compreensão de Brahms pode ser
considerada como privilégio dc uma
minoria, de uma elite que chega a
compreender sua mensagem este-
tica. •

Quer por ser construido, quer por
ter refinado, o Trio n." I desse mes-
tre liuinburguès exibe uma série de
dificuldades bastante grandes. Des-
sa forma, a execução que o trio femi-
nino chegou a conseguir já foi inte-
ressunte. Contudo, o Allegro con brio
resultou quase num fracasso: fal-
tou-lhe toial conjugação; e, até a
distribuição do volume sonoro dos
três instrumentos — conquista fa
alcançada nos Trios de Beethoven
— náo chegou a ser obtida. O Scher-
zo não foi brilhante, mas pode ser
aceito. No Adágio, as executantet
souberam encontrar o verdadeiro
tentido do colaboração, t puderam
explorar a profundidade da parMJ*
tura. K, o Allegro concluiu, de modo
bem imponente, essa magnífica cons
tn«5uan?o0'!aÔnpc?á de Henrjuuí O»-
vialá, Incluída evidentemente para

NOVA CONSPIRA-
SAZISTA...ÇÃO

cfctlo-, levais, pouco lia a d.zvr. Em
verdade, parece-nos que essa peque-
na composição não acrescenta muita
significação á obra dcise musico.
Obra. aliás, muito mais séria e mui-
to mais digna de estudo do que cm
geral se pensa.

Iracema Barbosa (plano), llcrtha
Kaltn irloílm» e Cecília Zwarg
(violoncelo), que sáo as componen-
tes do trio feminino, tiveram u cola-
buração. no Quinteto de Scliubert,
dc J. Oetsncr {violai e J. n. dos
Santos {contra-balxo). B, diga-se,
anlcs de mais nada, que a versão da
"Truta" foi excelente, apesar dos
Inúmero trocadilhos que possam ser
tuqeridos por tal nome. A composi-
çio, na realidade, não ê difícil; ou,
pelo menos, é multo mais facll do
que a de Brahms. Além dis:o, como
é peça multo conhecida, os ciccutan-
te vão devem ter tido grande tra-
balho em se adaptar ao clima rn-
mpntlco e suave da composição. i'm
abono do trabalho deles, no enlan-
to, devemos consignar que o maior
perigo oferecido por tsse quinteto
foi superado. Rejerlvio-nos à bana-
Itdaãe. Sim, porque Scliubert tem a
propriedade de possibilitar, até mes-
mo nas composições de câmara, um
transbordamento lírico de. efeito
muito barato. Isso, por certo, os
instrumentistas souberam evitar,
dando a medida exata dc cir e de
emoção.

Por todas essas razões, é incon-
tcstávcl que a Sociedade de Musl-
ca dc Câmara tenha Inaugurado ai-
vlçareiramcnlc a série de concertos
déslc ano.

RVY AFFONSO MACHADO.

Conclusão da primeira
çõca. O movimento era denomina-
¦do "Movimento pro-libcrdado e
^FRANKFURT, 26 (AFP) — Tudo
estava previsto Para a eclosão do
movimento nazista, lançado a
llm de recuperar a "paz e a I»-
berdade alemãs", de acordo coro
o nome du organizução central dos
agentes subversivos.

Os promotores da conspiração
tinham concebido até a montagem
de estações de radio clandestinas,
as quais, em determinado momen-
to, quando a revolução fosse de-
clara, deviam fomentar a su-
blcvacão da população germânica
para o êxito da conspiração.

FRANKFURT, 26 (AFP) - Al
autoridades americanas c bntanl-
cas decidiram 'punir rapidamen-
te os responsáveis pela nova con»-
plração nazista descoberta nas zo-
nas britânica e americana.

Os presos serão julgados Ja a
partir dc 7 de abril, sendo escolhi-
da a cidade de Munich para a rea-
lização do julgamento.

Nt>meroso3 presos responderão
a esse processo. Quatro altos dlg-
nata rins nazistas se encontram
entre ns delidos, como resn0nsB-
Vels principais pela consph'açao.
Sáo eles: WHhelm OltUer. Albert
Wlczonke, F'*"»1'» Bn-t"' o A.rno
Schlpffn»-*

O MAJOR CÉSAR...
(Conf-lusáo da 1." pagina)

de março."
Indagado como via os chefes re.

volucionnrios paraguaios a atitu.
de do coronel Peron, res] «ondeu que
nada podia adiantar a respeito,
visto acharem-se os revolucionário!
completamente Isolados da Areen-
tina. cujns fronteiras ainda perma.
necem em poder das tropas do ge.
neral Morinigo. Interrogado se po-
derla haver outra solução, sem ser
a das armas, respondeu que sim,
dpsde que Morinigo deixe o gover-
no. acrescentando que "com Mo.
rinlgo não negociaremos."

Interrogado pelos Jornalistas sa
& ditadura do sr. Getullo Vargas,
teria Influído sobre a permanência
do general Morinigo no governo,
respondeu negativamente, pois qu»
'•Morinigo já é ditador de nascen.
Ça."

finalizando a sua entrevista e
respondendo à pergunta de um re-
porter. se os revolucionários ti-
nliam canhões, respondeu o majoi
Agulrre:"Sim, dispomos efetivamente de
canhões Mas se náo os tivéssemos
brlsnrbmos i pau."

CARTEIRAS
de Identidade, Permanência de
estrangeiros, Passaportes, Via-
tos et'-. — B. TEIXEIRA — Rua
do Carmo, 437, sobro loja, sala 1

_ Telefone 2-840-».

"DOS 
CABELOS

*AMDREJ
•r VI^OrM^

NOTAS
RELIGIOSAS

••O Divino Espírito
Santo"

(Conclusão da série)
E' nosso dever perante o

Criador e a nossa proprirJ
consciência estarmos sempre
cm perfeito estado da alma,
sem o que não estaremos vi-
vendo como humanos cristãos."Depois da vinda do Espirito
Santo, os discípulos compreen-
elJram todos os ensinamentos
do Divino Mestre que ate aí
lhes pareciam obscuros. Nós
tambem temos que receber em
nosso interior o ensinamento
do Divino Espirito Santo para
melhor vivermos em tranqujli-
dade de espirito e d'alma. So-
mos filhos de Deus e temos
que merecer este qualificativo.

"Nas palavras da Sagrada
Escritura e nos Padres da
Igreja o Espirito Santo é geral-
mente designado como a IV.s-
soa com quem somos especial-
mente unidos {{ela graça. Por-
quanto o Divino Espirito está,
por assim dizer, na fronteira
da Santjssima Trindade. Sen-
do-lhe atribuída a união de
Deus com a criatura, Ele é
tambem o representante pes-
soai do Divino Amor, do quall
procede. Portanto, desde que
a união de Deus com a cria-
tura se efetua mediante o seu
Amor (e nossa união com Deus
nesta vida consiste -principal-
mente no amor que a Ele te-
mos), faz-se evidente porque, é
que o Espirito Santo represen-
ta sob este aspecto ii Santissi-
ma Trindade.

O Espirito Santo, consequen
temente, nos vem pela graça.
Ele dá-se a si mesmo pela gra
ça e essencialmente habita den-
tro de nós de um modo inevi-
tavclmente intimo em razão da
graiça".

O Doutor angélico. S- Th0maz
dc acordo com S. Basilio. com-
para a alma ao ferro, que é em
si mesmo frio, preto e sem be-
leza: mas, quando metido na
fornalha, torna-se penetrado de
callor e> sem nada brilhante em
côr, flexível e rubro. Deus. bem
o sabemos, resjde na luz ina-
cessivel. Ele é. para usarmos de
palavras humanas, uma forna-
lha ardente de Amor Divino
Deus, condescendendo à cria-
tura por Ele formada, ou aco-
lhendo-a cm seu seio, pode,
sem destruir a natureza huma-
na, Per.etrá-la com sua luz e
calur divinos, de modo que os
defeitos e baixezas n^urais da
criatura desaparecem, sendo
aparentemente absolvidos de
todo em Deus.

O Espirito Santo está inse-
paravclmente unido com o Pai
e o Filho, Por ser da mesma
essência (livinai; — e assim se
torna a alma, pela entrada e
habitação nela do Espirito San-
to, um tabernaeulo incfiavel da
Santíssima Trindade. Desta ar-
te, repleta desta maravilhosa
vida divina, a alma cristã se
torna filha do eterno Pai, ima-
gem do Divin0 Filho, esposa do
Espirito Santo, — e como re-
compensa c plenitude de to-
dos os bens e privilégios rece-
berá, se perseverar na gTaça
até ao 'im — a herança dos
eternos gozos celestiais.

Qoe nos lembrássemos de
continuo e vivêssemos comp»-
netrados do que vem a signlfi-
car: Somos templos do Espirita
Santo!

Itciill/iin •>>• onloni »» Juallçn
ilu Tnilmlliii ii iiiiillchcm Ijarn
lulgriinonto ilu illsslillu coletivo
Rtiscltàdo |ioln Poilcrnçno «Io»
Trounllinilorpji nn IntliistrJo ••'•¦
Vi-stiiiirlo. no UMnilü •!»; M"
Piiiilo, conlni ii Fabrica «le cim-
iieus "Itniiii-ii/nni", Ctljoi tniliii;
lliiiilnri-8 ratilo pleiteando, Ho
ni.il, ilo n incuea, um nuinoDto
do snlnrlos, sem que ntó iiiíoni
logrosiioni «Mer qunlifiier mo*
jornçfio em seua vencimentos.

Sobre ns rolvlndlcnçôcí «Im*
sn clnssfr, e em pnrtictilnr, iloi
trnbnlhndorcs dn fabrica cita*
dn ouvimos nn Inrde «le ontem
o sr. Luis Fluxo Cnrdln, prosl*
ilente ilu Fcdernçito representa*
llvn «In cnlcgorln profissional,
i.ue nnslm se expressou:

_ "A Fcderaçüo, levando em
conti» o aumento do custo da vl-
d» ein 1040, convocou unifl reu*
nifia «le todos os Slndlcntw de
Trnbflllindorcs nn Industrio «Io
Chripcus «le Limeira. Campinas
o Sãn Paulo, c resolvemos in-
terpAr este dissídio contrn o
Sindicato da Industria de Cl»a-
pcu.i do Estado de Silo Paulo.
Levamos en» consideração n
disparidade de salários cxislen-
te nn época, entre ns firmas cha-
pclclràs «Io inlej-ior e dn capl*.
tal, principalmente dn Industria
'•Ramenzóni", que alegava pa-
«ar salários multo superiores
nos das firmas ilo Interior. Dis.
so se orlsli»u nr.-.-i reunião de
patrões c empregados aqui na
sede dn Federação, onde foi
acertado que se constituísse uma
comissão de empregados e rc-
presentantes dn f-imn "Rainen-

zonl" paru irem no Interior ve-
rificar qual seria n diferença
entre o.s salários pa«os pelas
firmas do interior c da capital,
Verificou-se, então, que a di-
fcrença não era a que afirma-
van» haver os proprietários da
"Iliiinenzonl". De fato existia
unia diferença nos sal irios, qual
seja aquela que corresponde à
diferença do custo da vida entre
o interior e Capital, mesmo por-
une o sistema de trabalho se
diferencia muito de uma nara
outra fabrica e acontece daí que,
trabalhos panos por preço ele-
vado pela firma "R.imenzoni"
em determinados serviços, são
remunerados por preço muito
menor, nas fabricas do inte-
rior, e vice-versa"-.

A "RA.MENZONP.' PODE
PAGAR O AUMENTO -

— "Levando em considera-
ção tambem que a produção da
"Ramenzóni", relativa às de-
mais dn capital, daria àquela
empresa maiores lucros que à
outras congêneres, é justo que
ela pague maiores salários.

Verificando-se o balanço pu-
blicado pelo "Diário Oficial"
referente à firma em questão
constata-se que, no ano passa-
do tendo ela um capital dc 20
milhões de cruzeiros, teve um
lucro liquido de Cr$ 10.617.000,00
Achamos, daí, que não é sacH-
flcio para uma firma que teve
mais de 50% de lucro aumentar
os salários dos seus emprega-
dos".

HR8UI.TADU l>A AUDIÊNCIA
— "Na mulli-iii-l.» n-ali/iiila

ontem — continuou im**"» en*
(revistado — ni» foi poiilvel
i-lirgiir-Mi a ncnnlo definitivo,
•Kiniiiiinto a empregudo-u min
aceitou a propnslii do uniu ma-
joraçflo de I5tt sobre n Inln-la
atual alem do pagamento do
iiiiiiii-nto que, cm Mulo do 11)10
fo) pleiteada Junto a* ilrmnli»
Industrias congêneres, e que por
elns jn foram pagos.

A sii-cltndn ncelturin a pro-
pnstn dn pagamento dai Impor-

dente itnlu, pagando porem umn
iiiu|itri»vrt«» lô de We «olirt» nl
Miliirlos iiluiiis. A empregado-
ru Irá so reunir dentro du dn-
co iliua a fim de discutir a accl-
laçnu de nossti proposta, l-'n-
tema» um apelo nn sr. Ilm-n
Hatiu-ii/iml, prcüldente dn flr*
mu, une su dignou comparecer
pessoalmente A ainlieiirla, nsslm
como nos dcmnts diretores, pie
rn que revelem seu espirito df
compreensão pnrn com oa pro-
bleinas dos seus auxiliares".

Apelam para o governador do Estado
os trabalhadores da Usina Siderúrgica

São José. de Santo André
Tiveram ganho de cansa num dissídio há

e nada receberam até agora
:q redução um André Corrccondó, Francisco

oito meses
Esteve cm nnss.. ......

grupo de trabnllindorcs dn Us!
ni» Siderúrgica São José, locnll-
znda no vizinho município de
Snnto André, que veio fazer por
nosso Intermédio um upclo ao
Governador Adhemnr ile Unrros,
para que intervenha junto i Jus*
tlça do Trabalho, no sentido de
zer concretizado o beneficio efue
devem receber do gnnho de enu-
sa que lhes foi outorgado hi 8
meses.

O» proprietários apelaram pn*
ra a Justiça do Trabalho no Rio
e umn serie de audiências tem
sido realizadas, havendo permn*
nente protelação do julgamento
final que determine o recebi-
mento por parte dos trabalha-
dores daquilo que lhes é de dl-
roito.

A comissão reclamante estava
composta dos seguintes traba-
lhadores: Antônio Tavares Bas-
tos, José Corottc, Ramam Amado,

Ameaçados de pri-
são os empregados
da "Eletrotécnica A

Conservadora"
Encontram-se em greve des-

dc o dia 25 os operários e cm-
pregados da "Eletrotécnica A
Conservadora", estabelecida n
rua 25 de Março, 104, nesta Ca-
pilai, reivindicando aumento de
salários. Esteve cm nossa re-
doçãò uma comissão dc traba-.
lhadores daquela empresa, soli-
citando-nos publicar a irucixa
que apresentaram nos termos se*
guintes: 

"Tendo estabelecido
varias comissões de grevistas
para entender-se nmignvèlmente
com os diretores da empresa, vi-
ram-se ameaçados agora de re*
pressão policial, sendo denun-
ciados pelo próprio empregador,
que, alem de tudo, requisitou
vários inspetores que, às portas
da empreso, querem focar os
operários a voltar ao trabalho,
sob ameaça de prisões e outras
arbitrariedades. Entre os mais
visados se encontram os ope-
rarios Vicente Cordoba e Oity
Brescnnslnl, da comissão de vl*

gilancia dos grevistas e Alonso
Porto Adjuto, da
reivindlrnrnf"!."

Pereira, Antônio Morncs, José
Morablto, Antônio Jiillnnl. Pe-
dro Gorrqn Rela # Vento Fer
nandíii ('ouvia.

CHUVA DE CANDIDATOS...
(Conrluao da ultima *»»«,',

moça, rnndltl-tnntlii-ii» ««> cv
. minuto."Bu quero in» e»"r cum
ela pelo dinheiro — dli-woa
franeamente. Sou pobre, tenho
mar o uri» liniil» pnrn instei»*
lar, Eitou mima <ltu»v«V> «le
mlierla, porque o ordonado nio
chegi» pnru nmla. Ratou dls-
imiln a mirar ha "fila", e le-
iilm nmltiis eiperança» de «er
o escolhido, fioiu oj cinco mil
oruielro* poderei «Inr um leito
de gaiihiir u vida, pois não e^tmi
disposto a perde-la. como eslou
fazendo agora. E i'"!'8,,'11'"
que nilo fnrel como o Zé Maria,
que nc rnndldnlnii a «lepoU fu-
glu eiiv.-igoiilui.il.. Eu iigin-iiti»
n "psrniln". Quero é casar men-
mo com cln, nas condições qua
cln propfie. Vou. hoje mesmo,
escrever k llndn llmeircnse, dl-
zcndo-lhe «los meus propósitos.
Quem sabe IA se os fndo» me
fnvnrecerío..,"'

MAIS UM
Outro cnndlduto que nos pro-

curou, a fim de trazer ao noa-
ao conhecimento n sim remiu-
çflo, foi o sr. Flori Gemo Zsra.
Kcsldc à ruu Cnrnrlri) dn Cunha,
421, nn Mosque ds Saúde.

"Eu fiquei com penn da
Murlnn. Ou melhor: fiquei «d-
mlrnndo-n. E' um espirito ln-
dependente, elevado e nobre.
Com ela é tudo ali: nada de hi-
pocrlilai, nada de contornos.
Dis logo o que quer, sabe o que
quer e luta pelo que quer. Nio
e mesmo uma mulher rara? I
Digna de elogios? Eu gosto das 1

peMoni oorajoiu, quo «abem
enfrentar com bravura esau «<»•
delindo hipócrita. Ri«t que as
mentalldadoi emboloradai, es*
aes Indivíduos relrogradoa, per-
ilido» que e»l*o cm suas fuiita-
alus, vêem em Marlmi a rnciir*
naofio «l«» «Unho... Mua eu ai-
mm nio penso. B, apu Imllfa.
rente *s cnlsns "oflrlnls", te*
ulu» averslo u ludo <|iie cheira
mofo. Eu olho pnrn o senti-
mento, pnra o coraçflo das jips-
uma, e nio pnra o «pie dizem
ileln. pnra a aua altuiiçAo «le
"U'^iilidnileM. E, no flnnl «lua
contns, a lei è uma coisa que
sal, nn maior parle «'ns vezes,
dn cabeça de mein «luzia dc ln-
divlduos, que errnm qunso sem-
pre. Veja porque eu mo Inie-
rcssel pelo cnso de Mnrlnn, K
porque estou disposto a dar-lhe
o meu nome, a fim «le que se
emancipo. JA escrevi para ela
p eslou apenas aguardando res-
pnstn".

JA nn porln, paru deixar a
nossa rednçAo, nrremnla o sr.
Zarn: ,-- "Olhe: vé se "torce" nl, pa-
ra que eu tenha sorte".

NOVOS CANDIDATOS
Em im-.*,*. edição de «manha

publlcarenio* umn reloçio de
niivii» candidatos surgidos, e que
foram entrevistado-, pelo "Re-
porter Bandeirante" da IMtlI-9,
Murilo Antunia Alves, e pelo
JORNAL DE NOTICIAS. Den-
tre eles apresentaremoe um
que, peloa acua sentimento* •
elevaçio de propósitos, merece
o nosso respeito • admlraçio.

NOVO "ÜLTI-
MATUM'...

I ..o* lua», Ua i»,iiii»ii ,
Cia aO lil«,.M'gn:iiieill»i *!-•-> .Ilivt.
dades de | ,ili lüli.i.

POSADAS,!«) IAFI')--A uvU.
çiu dói icbeliUa piir.iau».» . ulii'
cou ai coniunlcaçoei das fLiçna
niiirlnlgiilitai com bombas, gro*
umbu «• inorlolrtu» cunlrnll.Mii.
dn «i- talei ataques principal*
mento contra Oi entroni-iuiien*
los de Vllla dei Jtosiirin e a nu.
iIiiiüs, bem como conlrn u« co*
iiiiiiiiiii','«es fluviais dn governo
— iiiiiiiiein a rndio omluora doi
revolucionários.

Ainda nu mesma Irradiação
anunciou a "Voz da Vitoria" qut
• nvlnçio rebelde consrguiu
atingir e afundar um nnvlo li»
gnlista.

POSADAS, 36 (AFP) -- IV
trulhiii nvançndna «Ias Forçai
Rêvoluolonarfai Pnrngunias ]i
estio oporando nns proxlmii n.
lies dn Vllln dei Rosário, ponto
estratégico de grande Imporlan'
cia, pois sua ocupação pelos ra-
beldes vlrln «lur nos mesmo., umn
bnse firme e um caminho direto
pnrn n mnrchn sobre Assunçlo,

MISSA
Sra. Helena de Frclttw Almeida

Roàllza-se hoje às 0 horas, na
Igreja de Santa Ifigênia, inl*sa
por Intenção dn alma dn sra.
Helena de Freitas Almeida,
mandada celebrar pelo general
Jaime de Almeida e seus filhos.

E* um caso digno de nota, que
mostra que nem tudo, neri»
mundo, está perdido.

comissão de

Reclamam contra efeiçôes
fornecidas pela Cia. Antártica

Estiveram ontem à noite, em nossa redação, vários ope.rarloa

da Stica Paulista, a fim de ^testar contra a com da

fornecida nelo refeitório daquela empresa, a qual, além de ser ra

clonadaNP feita om gêneros inferiores e estragados, pondo em

nPriao k saúde dos próprios trabalhadores. Reclamações tem

sfdô lettas ¦Sámente aos respectivos administradores, que até
ffa „ífns fllram nara minorar a situação, motivo por que os

^^^S^SS^wta da imprensa, confiantes de que,

só assim, terão melhor sorte^

Eeisnlões sindicais

"O Pai e o Filho tem uuia
Imensa essencial e natureza dl-
vina; por Isso o Espirito Santo,
que procede do Pai e Filho, re*
cebe de um c de outro as ver-
dades que ensinam".

E" justamente isso que deve-
mus procurar alcançar da Divj-
na Trindade: luz para guiarmos
os que de nós dependem n-*|
orientação da vida; para fazer
trilhar os nossos filhos, nossos
parentes, nossos auxiliares ou
outros rese humanos qne co-
nosco vivem Sejamos aposto-
los on discípulos da palavra
sã e dos princípios morais crls-
tãos. qnP teremos feito mUo
qui- agrada a Deus. Pecamos a
inspiração do Divino Esmriln
Santo pa-a »"d-m »>s nossos
«for. *•* • ' ' mos hem
tnrr" M- "•

Sindluato d"» Trabalhadores
nas industrias BJetalurglea», Me-
canicas e dc Material Elétrico «le

Sembíèía Geral Ordinária, em
1» e 2." convocação as 17 e w no-
ras respectivamente, amanh&v no
salão da Associação das Classes
Laboriosas, à rua do Carmo 129,
quando se Irá discutir sobre a

{ matéria constante da seguinte or-
' dem do dia: Leitura e aprovação

de relatório das ocorr meias ao
ano de 1946; parecer do Conse-
lho Fiscal; Distribuição e aprova*
ção do balanço do exercício 11-
nancelro de ano de r^6-.

Sindicato d„s Trabalhadores na
Industria de Cimento, Cal e Gesso
de Sáo Paulo e Parnaiba

Assembléia Geral Extraordlna*,
ria. dia 30. as 10 horas da manha,
na sede social, quando será ob*
servada a ordem do dia seguinte.
Leitura e aprovação da ata a»
assembléia anterior; Apresenta-
ção do relatório da direto! ia. ba-
lanço financeiro e demais con-
tas e documentos referentes an
exercido de _ 1946. para discos-
süo e aprovação-

Sindicato dos Oficiais Marce-
neii-os » Trabalhadores na In-
dustrlu de Moveis de Madeira,
Jt-nco e Vim.- e *e Vassoura"
dc Santo André.

Assembléia Geral Ordinária, aa
18 e 20 horas em 1.» e 2.» conyo-
cação respectivamente. no dia
29 deste, na sede social, para
tratar-íe a respeito das matérias
constantes da seguinte ordem do
dia- Discussão e aprovação aa
ala da assembléia anterior; apre-
sentação do relatório da diretoria,
balanço financeiro e dcma»s fo-
cumentos referentes ao exercício
de 1946. para discussão c aP»o-
Vicão' 

Sindicato dos Trabalhadores nai

Poderes para apro-1 vação de eleições e
previsões orçamen-
tárias de sindicatos

8ÍÓ, 126 iAàap.«-;->o) - o o»»-
nistro do Trabalho assinou
portaria delegando poderes ao
diretor-geral do Departamento
Nacional do Trabalho para
aprovação das previsões orça-
mentárias das entidades sindi-
cais de qualquer grau, prevista
pelo art. 550 da Consolidação
das Leis do Trabalho. Por outra
portaria, o ministro do Traba-
lho delegou poderes àquele di-
retor para aprovar as eleições
das diretorias das entidades

ri-*!"r~"s t1"* qualquer grau.

Industrias Quimicas e fnrmaeeu*
tlcas dc São Paulo.

Assembléia <3eral Ordinária, no
próximo sábado, às 18 e 20 horas
cm 1." e 2.a convocação, a ser reali-
zada na sede do Sindicato doj
Empregados em Comercio Hotelfl
ro, à rua Quintino Bocaiúva, 110.
para deliberar-se sobre a ordem
do dia constante das seguintes ma
terias; Leitui-k e aprovação da ata
anterior; discussão e aprovação
do relatório das ocorrências do
ano anterior.

União Sindical dos Trabalhadu-
res do Município de Sáo Paulo,

A União Slnical dos Trabalha-
dores do Município de S. Paulo
convocou os membros da Comis-
são Executiva presidentes de sin-
dicatos filiados, membros efell-
vos e suplentes do Conselho de
Representantes, Comissão de
Arregimentação e Departamentos
Feminino e Juvenil, para a reunião
geral que será realizada amanhã,
às 20 horas, na sede do Sindica-
to dos Músicos, quando será dis-
cutida a seguinte ordem dia:
Leitura e aprovação da ata an-
terior; Informe da Comissão Exe-
cutlva; reestruturação da Comis-
são Executiva. Plano de Trabalho
da União; assunlos vários.

Sindicato dos Trabalhadores naa
Industrias Gráficas de São Paulo.

Departamento Feminino — A
reunião deste Departamento será
realizada no próximo dia 31 e
não dia 30 como ficou publica-
do ontem nesta secção. Ser*
realizada na sede social do Sin-
dicato e tem por finallclatír a
dlsccussão dos problemas do ele-
mento feminino di rv-orln pro-
flsstonol

Dissídio coletivo dos
Trabalhadores em
Construção €'v!l, de

Ribeirão Freto
Será julgado no Conselho Re-

gional dn Trabalho, hoje às 14
horas, o dissídio coletivo suscita-
do pejo Sindicato dos Trabalhado-
res na Industria dn Conslrução
Civil de Ribeirão Preto» que k-n»
pnr finalidade reivindicar pu-
mento de salários. Es!e.Ju!í*amen-
to será asslílido pela Federação
dns Trabalhndnrps na Industria
da Construção e do Mobiliário
do E. S. Paulo.

Box — Turfe — Esporte
Tudo no

JORNAL DE NOTICIAS

INICIA-SE HOJE A NOSSA
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BALANÇO
GRANDES REDUÇÕES NOS PREÇOS

Desconto de 20% no8 artigos não remarcados

COSTUME.S
DE TROPICAL
BIO BOY

DK 950,00
POR

760,oo

OFERTAS ESPECIAIS

CAPAS
DE SCHANTUNO
INGLESA

DE &50,oo
POR

760,00

COSTUMES
DE CASEMIRA
BIG BOY

DE 1.200,00
por 960,oo"Sobretudos
DELA

DE 698,00

COSTUMES
DE CASEMIRA
BIO BOY

DE 950,00
POR 760,00

CAPAS
DE GABARDINE

Dl*í 850,00
POR

590,00

POR
398,00

CAMISAS
EM CORES P/
HOMENS

DE 80,00
POR

6.4,00

GRANDE LOTE
DE GRAVATAS

DESDE

12,00

MEIAS
PAR

POR
DE 15,00

12,0O

MEIAS
PAR

POR
DB 13,50

11,00

LENÇOS
CAMBRAIA

POR
D.E 65,00

52,00

PULLOVERS
LA

POR
DE 220,00

176,00

PULLOVERS
LA

POR
DE 160,00

112,00

COLETES
ESTRANGEIROS
SEM MANGA

DE 220,00
POR

154,00

TAILLEURS
DESCHANTUNGEM
CORES VARIADAS

DE 950,00
POR

720,00

TAILLEURS
DE LA EM CORES
DIVERSAS

DE 520,00
POR

380,oo

TAILLEURS
DE LINHO COM
BOLSOS BORDADOS

DE 980,00
POR

720,00

MANTEAUX
DE LA EM CORES
DIVERSAS

DE 500,00

380,00
POR

MANTEAUX
TRES QUARTOS
VARIAS CORES

DE 450,00
POR

320,00

BOLSAS
DE CROMO PECARY
E CAMURÇA

DE 290,00
POR

95iOO

MALHAS
DE LA

POR
DE 200,00

85,0O

CONJUNTOS
DE LA

DE 300,00
POR

95,00

VESTIDOS
DE LA, CORTE
MODERNO

DE 430,00
POR

95,0O

GRANDE LOTE
DE MANTEAUX P/
MENINAS DE 6 a 14
ANOS — DE 400,00
POR

165,oo

SOBRETUDOS
P/ RAPAZES DE 8
A 16 ANOS

DE 288,00
POR

150,00

MANTEAUX
P/ MENINAS DE 2
A 8 ANOS

DE 230,00

150,00
POR

GUARNIÇõES
DE CHA'
130x130

DE 60,00
POR

48,00
TOALHAS

PARA ft BANHO

DE 36,00
POR

28,0O

TOALHAS
PARA ROSTO

DESDE

7,00

MARQUISETE
LARG. 140

DE 23,00
POR

18,00

COBERTORES
DE LA PAPA SOL-
TEIRO

DE 260,00
POR

200,00

ÜTAMINE
LISTADA EM
CORES

DE 34,00
POR

27,00

PASSADEIRÁS TAPETES
BOUCLE S I S A Ij
LARG. BO 160x240

DE 88,00 DB 560,00
POR POR

55,00 440,00

TAPETES
BOUCLE
2,00 x 3,00

DB 1.400,00
POR

1.190,00

TAPETES
ALGODÃO
1,40 x 2,00

DE 380,00
POR

310,00

GRANDES SALDOS DE LÀS E CASEMIRAS
EM CORTES E RETALHOS

3,00 metros de lã
I inissima por 140,00

2,90 metros de casemira
*" 110.00

£w£M|HMIHH|MHNMÉÉA. * i\

Aproveitem os 15 dias da nossa grande
liquidação para comprar artigos fodispen,«á-
yeis pelos MELHORES PREÇOS

Vendas a dinheiro e em
suaves prestações mensais
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K«h. provado. iu .. .;• .1.. in«- pe.
k) «'JipirltialIlU ciriiliilvu « UlMVM
it i'X|ierit*i)cms du »-• t .>t .«<•¦. i .,
ii exlttenoll incoriioreii do 'ímiiem
o a «u.iii.in.ii iu. Mi iu pelu«¦ii.. .i. diviiiu Ue «i .•• 6 dotado,
fin.i-. Ui-. ••'.>." ul' ..i. ao micro-
(MMIUUH. ii.M Iü ft i|:.|. |.i„l«l U P.ll"-
loKU I111111.111..1, It (.«w Li mil.ii j«t
plOllUtlll bibliografia « n-.Ultl.iM*!.
|ioi||iiiiil« «li- |i.'-,i|lli..|i;, lies*.' m-
tor (Mi» u i-uiiiiii«'fiM... n.iiiiii da
estrutura orgânica do* Mires itnlmu-
(!'<¦> i.i.ll|.1II.Villni'll'«', li» MtlO
relevado para pli.no secundário
a >uu ii.u'.«• cMitrituiil .i mnls lm-
p..ii,i:.!«- pelu ruão du ser o us-
pinta que vlUÜW ou conjunto*
niur-ivllliusoji que sio oi nfcaboi»
ços dc todas nu formas vlvcntes.
AIihIii bem que. Wo cru tons*
talado num período remoto, quan-
do sábios blologisias. (alves por
iiuiiiiiüsopltiido.-.oviiiin nn homem
um conglomerado orgânico e cc-
lulur complexo, irrigado pela cor-
rente sangüíneo nns capilares o
revestido por umn pele íl se-
mellituica de MCO, sustentado por
corpo urllculmuu. Atuiilmenlc, Já
notamos um movimento valioso,
encabeçado per sumidades medi-
cas pnrn estudar cmpcnliadamcnio
o homem, no seu triplo aspecto
oue é um coiii|)osllo de espirito
e periuplrlto. Esse vnlioso muviinen.
lo vem Se lazuulo .sentir pelos
progi e.HsOB obtidos devido ao co-
uhecimento Intimo do homem que
ntt; lia bem pouco era linpeiic-
travei. Não nos admiramos (|uu
homons da capacidade de um Alexis
Garrei proclame de publico n exls.
tenda espiritual do scr pensan*
to c enalteça n cooperação va-
llosu da metapslqulcn no desvenda,
mento do mesmo. Embora se no-
te uma sistemática oposiçfio por
parle do certos bloluglstas (iue ro*
lutam em so renderem a eviden*
cia, ela prestara um concurso ines.
Uma vel à medicina. Para Carrell,
tedos os grandes pcsqulzadorcs que,
se tornaram os beneméritos da
humanidade, eram orientados pe-
Ia intuição dss coisas, mais quo
por conhecimentos acumulados.

Convenhamos que 6 uma obser-
ração Justíssima essa, visto ser a
medlunldade intuitiva connimenta
entontradiça entre cspirilos já
de cerla evoluçào. Geralmciilo
Kó conhecemos os nossos cinco sen-
tidos sensorlnls de que .somos in-
tcgradòs pelos quais entramos em
contato com o mundo exterior, des-
conhecemos o sexto, que é o me-
diunlco. ao qual Carrell, íaz
coro com Richct ao afirmar tão
cer-t;i quão verídica observação,
Para o eminente Carrell. taiilo o
corpo como a cima não podem ser
estudados separadamente. Sabemos
perfeitamente que assim deve ser po
lo cntrosamènto de um no outro..
presidindo a formação do ser dos
fenômenos biológicos. Tambem
ficamos sabendo pela luminosa
observação ainda de Carrell que a
ciência ocupou-se tão somente com
ns funções químicas do corpo o
suas correlatas perturbações or-
gnnlcas que se manifestam no cor-
po orgânico. Enlreljf.nto, a psl-
cologia preocupou cm vaüar
o homem do ponto de vista tec-
nico, através de testes psico-íisiços
para o ser desempenhar vacacio-
iialmente trabalhos por indicação e
classificação desses exames, cb-
jélivando desfarte o incentivo da
produção em detrimento do aprl-
jnorámento espiritual do ser, de
forma a ajustá-lo assim; às sua3
atividades, no plano material. A
pedagogia se interessou em orlen-
(«-lo no desenvolvimento intclec-
tiial e muscular, indiscutivelmente,
a paTtÚ mais importante catara
reservada no psiqulsmo, quo en-
caminhará para a vida extra-ter-
rena pelo evolucionismo, fazendo
com (|iie desabroche no seu Eu o
ncendrado sentimento dc frater-

Joi»„ í Mussa
I.M...I. uiiii», '• na '•'-'•¦'i.i*
vau ue i¦ •'!"•¦ '«ui- ¦¦ "i o ooroamen.
iu dn obra u« bem polo »mor« por*
qu.- nó M«- construi parn u .'tvrnt*
dade. A medicina olloliil iiltiiuii-
in. Me wm recoulHxuiulo quo >\u-
tem iiinles niiiWilals e espirituais
<i paru o ¦.<¦'¦. diiiiliuni-iii'1 »»iisln-
ti.ii i i mister um cousurclo com o
puni.um. Nilo ha negar uue o
espirito e ¦ fonte vllallüitnte du nm
iciiu. O .-.pir.io 6 Imponderável
e está revestido do pcrisplrlto •
este ó aderente à in.iitTtn. tudo
MlH.i O .'ilirl.ill illlflilc (lUpoMO pe-
lo lucilado, competindo q nós n
Ji.'ii...'.ti.ini das perturbações cm
geral, Com o conhecimento espe-
clllco do espirito e du m.iterla n
cura Mttx possível, fácil e «.utla-
í.-.toila. A .i ;>'¦!.• i. '.i« da medicina
no psiqulsmo. iiHüinlara um mar-
co alviçnrclro im historia da elen-
clu medica. Outro vario IliUro
6 o dr. Inácio ferreira que nfto
titubeou cm ongrandecer o papel
prepodi-nderuntc do espirlllsmo
conjugado ít medicina. O ilustro
medico, grandemente conhecido,
vem colhendo resultados surpro-
endentes do espiritismo aliado h
gua nllvldade profissional, teste-
iminlinudo a nossa afirmativa, o
Fcll livro "ESPIRITISMO E ME-
niciNA". condensando nns 170
])tiRlnns de quc ó composto, o
quinto pode o psiqulsmo quando ó
tratado com conhecimento neoes-
fia rio no auxilio da terapêutica ho.
dlcrna. O dr. Inácio Ferreira ob-
teve curas maravilhosas de cujo*
sucessos it medicina oficial si-
lenda. Antes de so conhecerem a
eficiência dos ralos X, malta ool-
sr. passou despercebida nas pes-
qulza.s encetadas, como Judicio-
semente afirma o abnegado escu-
lapio. Sc esse conhecimento dos
ralos X. proporcionou grandes adi-
nntíimentos a medicina. Igualmente
o conhecimento espiritual-do ho-
mem c do mundo dos invisíveis tra
lá grandes beneficiou à humanl-
dade.
Ao invés dos psiquiatras usarem
da processos comuns para a cura
de allneados. sabemos quo os us-
sim chamados nao passam de ob-
sediados, o dr. Inácio Ferreira
manda quo cs mesmos Inscrevam
no frontesplclo de seus estabelc-
cimentos, o sugestiva /raso "OS
MORTOS NAO ESTÃO MORTOS,
e ELES VOLTAM..." Para aliviar
o fardo de sofrimentos da huma-
nidade, nunca ó tarde proclamar
u verdade ondo quer quo ela cs-
teja. porque S. Paulo já houvera
diio quo só a verdade nai fará
livres. O desassombro desse den-
llsla no trazer os resultados <io
seus trabalhos médicos coadju-
vado peto espiritismo, merece a
consagração irrestrita de todos pe-
Ia. obra altamente liunvum quo
vem empreendendo pela ciência
divina. — O E8PIRITISMO EX-
PER1MENTAL E CIENTIFICO. A
medicina não tardará cm fazer
uma aliança duradoura oom o es-
plri Usino por estarem ambos a
serviço da humanidade. O primei-
ro passo nesse sentido Já foi dado
pelos EE. UU. na incorporação
da cadeira de MetnP«ic|Uloa na Uni-
versldáde Medica.

JORGE MUSSA

Cisíso de itaülatto
Iniclar-se-4 no próximo dia 2 do

abril, a cargo do Instituto Cultural
Italo-Brasllelro, mais um curso de
língua ltnllana para principiantes,
que funcionara t\s 4.a e O.a-feinvs,
das ,10 íts 1D horas. As matrlculaa
poderão ser feitas na sedo do Ins-
tituto, & praça da Republica, 04, 0."
a., diariamente, das 15 íts 18 horas.

ENSINO E CULTURA
Manifestam-se as professoras
do Centro de Assistência
Social Br az e Mooca

Sobre n rummoM caso do Cen-
tro d« Aj.ilstei.el*. BOOlnl »•*«¦ •
M»i.i'ii pubiicsmiMi, Mtoonltm. M
deelarseO* dn «r». Vleriiltns RI*
beiro da I«uo. pr»»W«nto âmta
orRonls«ç»o, Hnt.dUtnin.nls noj
foi emroKUt. sssliisaa, p«Im »•»•
proíoMorn quo •• Jul««m t»r« "*
dlcndas. a rtPilea que iib»l«o
transcrevemos:

"Com referenda «s dsolui»«6««
ui'uiiuncliid»N ontem pela seiihoru
Vicenl inn Ribeiro ds Lus pre-
sidente do Centro de Assistência
Boetal Bttx-Moocii negando u vo*
rncldado dai ilirmallvai o do-
mu., mu formuladas Pur pais oo
aluno, que se encontrtviim ma*
tnculiidiis naquele cduogndarlo.
cumpre-nos a bem da vurdudo
como professorU das classe» su*
prlmidas, refutá-las.

l.ui — Dejde 1U32. sempro hiiuvo
nei~iii escola elevado numero do
iiiunos funclononado om IM8. so
classe complotiu « distribuídas
em a períodos escolares, estando
o estabelecimento superlotado
de alunos, que recebiam o ensino
ii.j, primeiras letras por lnter-
medlo do proíossorcs noitria-
lljtíi». nainoadas conforme o art.
fl.» do Ducreto-loi «M2--. publi-
cado a 22 d« abril de 103(1.

a.«» — No Inicio do uno lollvo
d« 1047, calando as classes supçr-
lotadas (dada a enormo popula-
ç&o escolar do bairro), foram us
n." de 7. o oa pais de alunos pre-
professor*» surpreendidas em n»
de 7, e o» Pais de alunos prejual-
endo» com a suprcssSo Injusta
das 7 classes.

Funcionavam emas classes, no
período compreendido du» 11 á»
14 horas, tendo sido os aluno*
quo os freqüentavam transferi-
dos para os Grupos Escolares
"Eduardo Carlos Pereira. Ar-
mundo Araújo e O.vaido Crus.

Entretanto aleijou a presidente
que assim procedia, por quo no es-
tabeleclmcnlo nfto havia ola_eg
e nem alunos... .

3.°) — De acordo com as de-
claraçõo. quo foram prestadas
por d. Vlcentlna nio foram dis-
pensadas aa crianças que frequen-
lavam o curso primário, afirma-
mos cntrctpplo duo mais ou
menos 4ül) crianças íloaram sem
escola, o 7 professoras do Cen-
tr0 acham-se ató hojo sem leeio*
nar. embora haja multas criança»
nccesltadas do onsinamento e*."
colar primário.

4.°) — Diz a presidenta qua o
Centro tem outras finalidades fl*
lantrõplõts e Por isso dlspen-
sou às classe.

FcrBttutamos: — Existe ímallda-
de mais altruistica num pala com
um Índice de 70% de analfabetos
do que «grlr de maneira nUva o
abnegada pela profüasla dessa
grando mal?

B.°) — Que 'espécie dc obra íl-
lantroplca está fazendo d. Vi-
centlna quando cobra de palü pau-
perrimos uma taxa do matricu-
Ia de 20,00 cruzeiros?

0.°) — Quanto às alegações de
d. Vlcentlna. dizendo que ia rea-
Jlzar obras de Assistência Social
nas classes ora devolutas, não
proceda no momento, pois aa
mesmas continuam vagas, no pe-
riodo em que lecionavam (das 11
às 14 horas).

7.°) — Alegn a presidente que
havia falta do nlunos. Contesta-
mos Porque náo ó exato . Nos prl-
melros dias, do aula. houve
claaso com mais de 70 (setenta)
alunos e outraa com 49 a 60.

Isso se explaca porquo embora
o bairro aumentasse sua dcnslda*
do de população, náo houve cons-

Joruar• «ml, à rtM

Iruções de prédiosImodlaçfioB,
escolares nas

e
rr«p«ci_u a

duaa ola*l# i»'
Uluaiu.. H. jwnv a mvtoit, MU*
ta nrt—klri Oano* Omttt am
ulunit* ixitmeaniea ao OtntR*
Esta escola diata da rua JoM
Cselano a uuU 4* q*UuM«|ro •
mal... suj*Ma-Ap oa awtoa ao*
pariaos do traMHo a aWMNaa*
do o rol dus abüri-clw-»los daa
mftU. M* rua Javart Ia a prast*
denta nltigar umn sala na Meota
particular ArHa. Taroeinha" p^
r» funcionar o !.• ano do* itipe*
lente» do Centro. Todo* o* «lu*
no* que soriam tfansf*rldo< uto-
rim nas tmedtaçoes do Centro
o havlm psxn a d. Vlcentlna no
ato dn matricula Orl K.,00. Como
terta ela iwdero* paro Wuxttf
rir esses slunos dspols d* lhas
ter Karunlldo n lugar? Oranda nu-
mero da pais ds alunos priiti^ia*
iam contra cms Insólita ntiiu-
da do d. vtoanUna, mus cia r**
cíbsu-o». at fato, do mnnelra pou-
co agradável.

8,°) — Prova cabal do quo m»
bairro ds M,sen ha grande numero
de iii'ii'.iJ! 4 quo n* professoras do
Ortipo Escolar Bduardo Corloi
Pereira o«tftò lsclonaudo com
numero suflelenle. A dlataneta

da rua JrAo Caetano a oa*« gru-
po é grande. «' imcomiitoaiHival
e Injustificável a amud» ds d.
Vlcentlna sendo qua o numero é»
nluni j que residem na vtil.ihan-
çn desso grupo i Insignificante.

9.") — Nfto lem direito a pre*--
dente a dar assistência a outro*
bairros quanto ao on*i-M, poda.
oo governo compete a mUato dé
nomear Professras a fundar esoo-
Ias suficientes para ueol-.tr o mi-
mento de crianças em ldada et-
coUit. Compreendemos rrw hA

-outros bairros neccaaltados. mes
Uso compete nos orgio* do oa-
sino resolver. As escola* paro o_-
do fomos designadas nfto e*t*0 rá-
gtttrí.dos como filiais do Centro.

10.°) —> Ksclareceusoe: num-

«.»—i pura "'¦•>•> fniiiKi designa*ii», |.,.ri«Mu.«. r-ii. * m»>ma Insll*
luí«í*«i, e Houvt«ie ordem «to !>»•
í">l 1.1".I W" ...-»» ««.itl 1-1 !,....,: U-
mo« piMwe i-u •¦u. ¦«« dn cara». Br.*
!....• II. In- .1.1.,. ,. . ¦ ,«,nti. , - . . ,,.!.«íI ,vn iii) i.i., iL-fi-i,,) . ;.,,i tanto
.ii-iii.«vin de tal ii,«iiii'-«i

II "¦ — ÍJrtMpI» ..,,» ,lli'll. i-l-
elareaer que o Centro d» A****-
itmiu IMUI Braa-M.ioca. t»w
r»i.»a 

doi* iu«.11.4, em dnt quata
rua W<ct>i>d« :'aiii.u<*. WO a

«~-*r>> à rua Jofc. Caetano, Ml.
Ma aa aroleaaor** *aguls*em a or-
dam 0» 4 VKinShia sem uulu-
rtaaeêo do >*aU> oumpemenia
***p«»r.ee-l».m ao rtsoo de perder

11 .*. ~ A* remofdes pretendida*
por d. Tleenllna deveriam aer
faHas por um ato do governo fl
nfto por «*a dettrmiiiutAo.

lí i — A* professoras foram
d««aliKu(t»« para eecol** dt«tan-
te* ,'m sue raMdancUi podemos d-
tar n caso dc uma que, morando
no bairro do Delem rol de«lcn*da
para leetouor no( pnrftcs de uma
das Igrejas da Penha, em loc»l In-
li..i_i'n'.cl. outras residindo n«
Mooca prorslino no Centro Irlem
para a aVenlda do Kstado. Con-
|rn*il»»n'i'i com Isto o irus afirma
n prcldonte.

14°) — Por ultimo alega d. VI-
contln.i quo o critério adolado
nas rciiioçlwa foi otn q,ue prevu-
jecesae a nrda nwto antUiuldade.
ertlretanto. ha duaa professora'
da* que fur.N» doslíKíadRl cum
ímilor tempo de serviço o prete-
ridas por outra* mnls novas, aj
qunis nfto foram prejudicada* o
oneot»tr*»n-se IrtbtMUUÍQ no Oon-
tro de AsrJaUocta aocinl.

CONCMJ«AO:
Aluda eat* bem vivo o tealo da

meruagean do Preejdente dn Re-
ptibHca. q.in»do f«- r*f«r*ncla*
ap cnalno primário, das deflclen-
dis nP**i*entadM a da dcblllds-
de qoe conelüul um grande
aSraao para a noMa pátrio. Pro-
foEsorai. sfto eV»mt»lryi iadls-
ptHiraveh pare csaa c»inp»nha
morltorte que deve sor Iniciada
o quanto anhu. Hfto A* Justifica,
Portanto, *~lrav«»s dossa Bata-
reen apostM pMa sra. VlcenM-
na Ribeiro aa Lua a difusAo do
ensino e a campsnha de aKnbetl-
zaçii par* detielar e«sa pro-
go deprimente do analfabetismo .

ruEnõ'Âí>(tíS^
Sinopse do dia

O !<•*•' ¦•'•' ri* rafa em '«••««.,. etteva "..1. ... tlÀ «in pi..ii.ii!
frsrs, rn. lolrlu lios •«%'•. '••¦* il» Hol*a« r*g|at'*n«tii «. «ncerr**
mento ds* otivIdsiUs ilsquelu h, .i.um... Un- gural d» io evals*
vo* * um rruialro ("•'*• i.ir»rniri por IU quílrM, nftn i...».n!u
movím»*.!» de i.egnrlna, em fare dn rnmplitl.i retMimenlo haildn
«a praça. K' qu», «m Nuva York, ua prvçoa d» aoatrato "Nantot"
balsaram d* 14 a 41 tmaio*, cai Ultra peso, nu qaaaa) IA cru*»lri-s,
aa. eara pera Mslor ha.il», Ua.k«iai halsaado as mH^i. do coa*
Irata 'Rio", de 20 pontos, em libre, ou i)tt»*e I eraselroa, era.
eara de *0 qalloa. o ¦«••-«. dislataroaee do ihm alsea-ioii o
dUflaalvol, tjae mi.» bem calm.i, quanto a pres*. caindo aa
eatrofla* .I4rr«a» «!«• II eealavoa («brll a laakn d* 47) a am era-
ealre (demaH perlndoa), com redueldo movlmeato 4* n»Roclna.

a a •
Nova alta earaclerUaa o mercado de algodfto, uo luroio e

di*p«iiil.«l, se)* em virtude da lmprca«eii domlaaata a reepeitn da
eefr» pinilí-in, seje dieale daa aliai raaaatradaa am Nora Vnrk,
onde oe pre**»*, oalem, aeaearam eUvsçio de IH a «17 poatos, em
libre, nu mala do (>*$ l,M »m arroba, so notuo cambio, Na llnlaa
de Meri .niu. in* de 1. Paulo o mercado s termo reitlatrnu nlla «le
<r$ l.r.u a (r$ 2,40, negneUdaa 67.000 mri.Ii»*. R o diapunlvtl,
qa«' fechou firme, .uun,u nlt.i xeral de Cri 1,50 em arroliu, pru-
porfftn em qn* f«-« h.irr.m oa dois im ««¦«« mali proslmos, nn ler-
mo da llnlita,

¦ » •

Os lltulim, s iiAn ser os i niiil. I|i*.i'i, que vlaruin c • im!... como
reaultudn «I.¦ . |.r(iti4*n*|aa adulada* niinato ài finanças «In Mu-
nlclplo, onerando scnaivrlmante on ruir»* ria Comuna o aumento
dva qundroí do faBcioaálIsmo, estiveram mantido*, ou lixeira ne*
Diiirlit. Aaslm ocorreu • t«i r«-l ",P... k«i (ifirlvuftas d» Guerra, que
apreaonlsrani «tnlea. o maior eontfnírrnti' de nrKncio», r yl-iiui-
do ligeira nltii. f. naalm nconlrreu no toranto hi.r vaioréa pnrti-
cularcf, cm riijo setor hn.ire nova alta nan açfies H • )'tHli««le. ¦ i
portador. O volume do. aagneios fui «le 2.167.003 crimiron, s<-ndn
a parrrla doa títulos puóllroi. du I.3ÍM.7.H rruselrnn.

* * *
Nus cereais, subiu o meio arròs, de um cruseiro, eui saco,

a kalxnu o milho nutarelio, na moinin prop«r«;rlu, consertando oa
demais produto* a mesma posifio do fochamrnto aaturlor.

CAFÉ
BNTRBGA8 DIRKTA8

DIA*
25 26

09.00 !tó,(J0
08.00 07.00
9SJV) U.»
04.00 03.00

O-

 "fsiír',*'¦• JM!tJ,v.<i'Jiw ti;" ".'.mgf__m_ • ssssmsx
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TRISTB ESPETÁCULO

Não no palco do um teatro po-
reai uo unfiteatru publico, doa
r».\»t. assij.ll li;i dias a nm tr—te
espetáculo que dcjiportou ft ciulo-
siâado dos que pcriimbnlam pelo
centro da cidade.

.'louvo «jucm acls.t-o íi.iionsaj
praça nefse espetáculo grolul-
to mas, náo puucca, o censtnm»
ram abertamente,

A* primeira vista parecia ro-
clamo de algum clroo de saltlm-
bancos mas tudo não passava de
brincadeira do mau gosto, pro-
movida por veteranos tio uma ca*
cola comercial, expondo ao rldl-
cio publico seus futuro» compa-
nohiros do estudos. -»•

Era uma caricata passeata do
calouros que iniciavam o curso,

S. Paulo Esgrevanta
Klubo

Comemorando no próximo dia
20, ka 18 horas, o seu 10.° ani*
versado de fundaçfio e inau-
gurando nessa ocaslSo a sua no-
va sedo social, o S. Paulo Espe-
ranta Klufoo oferecerá no 21."
andar do edificio America, um"cock-tail" a Imprensa o radio
de Síio Paulo,

Além de uma masrgem mÉsiâma ãe l„e_©, aquela £3.ma expõsc, em suas vâísines, as Satu-
s?_s compvoyadoràs do preço _>e2o qual os artigos Sò.am adquiridos dos aôíicadisías

m>b o apupo dos veicreajs, fom
(lo âmbito onde isso seria mgti
on menos Jastlílcnrel.

E o mais Interessante <S quenenhum calouro so revolta con-
tra tais brincadeiras o tudoagüenta pacientemente!

Cabeças raspadas pelo melo,
caras sarapitadaa. roupas /.cioavesso, calças arregaçadas; ai-
guns, vestidos fcminiiiamento,
o um pequeno grupo puxandounia carroça repleta de vetera-• nos!

Os mais cínicos ou jncosclcii-
te.s do triste papel a que esta-
vam exiwstog. fazlam momices.

Tudo isso, afinal, é uma gro3-seira deturpação do tradicional"trote" usado há séculos cm tini-
versidudes européias e que herdu-
mos des estudantes «je Coimbra.

E' uma especio do batismo do
nenfito o tambem um melo de es-
tabclccer camaradagem entro ve-
teranos o calouros.

Nada, porem, Impede que talcerimonial so processe com egplrt-
to, sem inúteis achincalhes, scrantirar ao í-idiculo publico cs no-
Vos colegas, sem brutalidade.

No meu tempo de ostudante,o "troto" não atingia a üaladearegramentos a quando algumVeterano so excedia na brutall-dade, sempre encontrara rcpul-*a de calouros briosos ou rt-pro-
Vação do outros voteranci.

Os calouros eram obriji,;,-).s àsdesgraçadas danças intiiizía.I—a"chulas", acompanhadas «ie em-
purrões e cacholetas,

O principal, porem, do "trote",
consistia cm obrigar o calouro
aos "bestialogiciis", troiiailus n0
pedestal da estatua de José 13o-
nifacio.

E nessas ocasiões, mnitos teve-
lavam tnlento,

Um "trote" assim mereceria
nplatisníi mas não o vexatório
carnaval qno agora, está intro-
duzido, não o deprimente capetav-
nulo cm plena rua.

Março
Abril a jun. 047
Jul. a dc». 047
Jan. & Jun. 048

ileuario: culnio.
Vendas no disponível: — ScKun-

do o Sindicato dos Corretores do
Caie. ;,, vendas do dia 25 foram
de 31.68J suCits. somando Para o
uni 4P5.4.V3 Kiicaf.

Murimiv.tu cslatl.tioo: — .Vs cn-
tradas do ontem, foram de 30.157
sacas, passando os embarques pa-
ra 44.027 MCas, constando a exls-
tencla de 2.M7.4W1 sacas.

— As possaceius ciijaram em
15.741 sacas o (>s despacho-, foram
da 17.7-Vi sacns.

Preços no dUponivel — Tipo 4,
cuíos moles, Crí 07,00; duros. 0S.00
— Tipo 5, Rio, 55,00 — Merca-
do calmo.
BOLSA DE OAFR' DK SANTOS

(Paiiftmeuro, 2ü)
CONTRATO "3"

Ant.
Março .. .. .. M.60
Mnlo (rJ.50
Julho (il,50
Setembro- .. .. (11,60
De7*mbro .. .. (12.00
Janeiro ftf.OO

MercRÒo — Fraco. Sem Veiid.vs..
corrníATO "O"

Ant,

Fech.
5820
59.00
60.40
61.90
61.90
6130

Santiago (peso)  0.50 '29
nueiios Aires  4.48.0Í
Montevideo
K,to«xilmo icoroa) .. ..
Paris (Tranco)
Berna, vista
Lisboa, vista

/endedorea:
8'Nora YorK ou Buer.fj

Aires (conv.), s/ vista.
n*ica ou cabo .'

Londres
Saniiago (peso)
Lã Paz (peso)
Buenos Aires

Março >> ¦
Maio . .,
Julho .. •
Setembro .
Dcrembro .
Janvtro . ,

Mercado,
TSJiMO

, .. 9J.B0
.. &7.40
, ., 06,30
, .. 1)5,50
. ,. 04.90

, ,. 04.00
calmo, sem
DF. NOVA

Fech.
93.40
06.80
05.70
94,60
94,20
93.70

vendas
YORK
centavosOOiíTRATO SAHTOfl

por libra
Ant, Fech.

Març0 ,, ,, ,, 23,00 —
Maio .. ,, ,, S2.00 22.58
Julho ., «, .. 32,32 21,98
Setembro .. .. 23,04 21.65
Dezembro .... 21.82 21.43
Março 21,13

Fechamento: Baixa do 34 a 41
pontos; vendas 2.500 e*cas.
CONTRATO "RIO" — centavos

por Hbrc.
Ant.

Março ,. .. «
Maio •• «> «
Julho ., ,, ,
Bel ombro .. .
Dezembro >• •
Março ., ,,

Fechamento:
tos.

18.70
13.16
12,80
13,40
13.50

Fech.

12.93
13,10
13,20
13.30

10.21 li
5 11 hJ
0.1.j,4u
4 x.m
0.7441

18 7a
75.44.t«J

o.(i.r,«i
0.4l.r>7
4.59.6*1

Montevideo  10.ti'..2
Ma-lríd  1.71,46
Copenhague (coroa) .... 3.9J.03
Estocolmo icoro.-u .. ., 5.2109
Bruxelas (franco) .. .. 0.4271
Parla (franco)  0.15/Í4
Lisboa, viala  0.75,70
Berna, vista  4.37.38
Coroa checa  0.37,44

PH2CO DO OURO: — Pari
compradores Cr$ 20,81,76 a giama

TÍTULOS
S«U) PAULO

NEOOCIOK UEALIZADOS
APOLICZéj

7 Pref. Díit. Fcdeiol 14P.0O
50 Bst. M. üer. scr. 185 ii(i

150 Idem, ierle B .. ,, 17.00
50 Idcm, serie O .. ,. 173',00
73 Populares 214,00

4 Idem 213,00
278 Est. S. Paulo »*iov, 970 00

20 Est. R. O. 3. Rodov 985 OJ
40 Municipal» 1942 ,. 982Í0U

6 Municipais 1937 ,, 905,00
11 Est, Esp. Santo ., 490,00

OBKIG.
Federais de Guerra
Est. 1922
Idém, 1922

20
1

22
S0

2
2

41

Baixa do 20 po»-

CAMBIO
8. PAULO

O Banco do Brnsll afixou
lem. as seguintes taxis:

Compradores:
B/Nova York ou Buenoi

Aires (conv.), s/ vista,
aérea ou cabo 18.M

6-3850
CIRCO SEYSSEL

I/ARGO DA PÓLVORA - RUA DA LIBERDADE - FONB;
HOJE  A's 20,45 horas  HOJE
GRANDIOSO ESPETÁCULO

La, PARTE: — Gll Fernandes (paradlsta) — Júlio Vilar
(magia) — Zé Colo (humorismo) — Carlinhos e Geny (canções)— La Penha (ginasta) e Henrique e Arrelia, em suas entradas

cômicas.
8a PARTE: A engraçadlssima comedia

 "DR, FRANZ"

CIRCO TEATRO ARETHUZZA
At. Álvaro Ramos — Água Raia — Bondes 24 • Ônibus 98 a CO
¦Ort àa 30 horaa em ponto grandiosa festa artística do querl-do cômico THOMB'. — Na parte variada sucesso sem Igualoom aotm estréias. — Na parta teatral o gozadlssima «uper

comédia de Iracy Vlanna,"T H O MI' O MARMITEIRO"
I atoa da gargalhadas continua* Nâo deixem de assistir a est»feattvai do mala querido oomico daa famílias.

. As \.i,incs do n,' 184 da rua
16 dc Novembro, onde funciona
• secção de varejo da Fabrico
Pàülisla de Roupas Brancas,
apresentam um espetáculo curlo-
Io. «itie chama a atenção tio re-

Íxbrter. 
Cobertores, colclias,

ençols, camisas, gravatas, peças
(le "raiyon", de tricoline, ali
estão com seu preço marcado;
|u:is ao lado desses preços, c em
lugar liem visível, vê-se n fatu-
ra comprovando o preço pelo
Qual a mercadoria foi adquirida
do atacadista. Assim, o jorna-
|ls!:i viu que o metro dc uma
Op:iI;i de CrJ 4,98, eslava sendo*.e:!tliili) por 5,00; tricoline mi-
flui ri Ia |.or 7,51 c (i,57 cuttiiva
apenas 8,80 e 7,011, respectiva-
mente; llnon comprado <l«. fa-
bricante por 7,8H o metro, «ra
ali vendido por 9,00. \ inar*>cm
minima do lucro, e a exiliiçáo
dns faturas para que o compra-
dor pudesse se cientificar de

aue não estava sendo explora*
do chamaram a ulençío do re-
porler, que resolveu conversar
com um dos diretores da Fabri-
ca Paulista de Roupas .Brancas,
a fim ile Indagar das raives quelevavam aquela conhecida flr-
ma a agir assim.

LEALDADE NA PROPAGANDA

O sr. João Morais diretor
comercial da Fabrica Paulista
de Roupas Brancas, foi quemrecebeu o jornalista, prontifi-
cando-sc a lho «lar todag as In-
formações. E convcrsnndo com
o repórter, disse:

—¦ "Conta-se que o ovo de «a-linha é maLn procurado que o«le pata. cm viiluile «Ia jirande
propaganda que aquela faz do
seu produto. Motivo bastante fe-
liz que lembra a veracidade des-

mente, todos Ja sabem disto.
Mas nem todoa aabem on lem*
brara que a alma da propagan*
da i a lealdade que se caracte*
rlza, em todas as suas particu-larldades, pela exatidão de to
dos os predicados apregoados.
Na presente situação, em que o
consumidor se vè aisoberbado
pela incerteza e pela desconfian-
ça, nada mala justo do que fran*
qucar-lho a verificação da leal.
(latle que apregoamos, exibin-
(lo-lbc os preços que pagamos
pel::s mercadorias que lhe ven*
demos. Dai a nossa francu exl-
bicão de faturas comprovantes".

E à medida «*ue Ia falando, o
sr. João Morais comprova as
suas assertivas, mostrando ao
repórter numerosas faluras e
mostrando-Ihe, em seguida, nas
mostras e balcões da loja, os
preços pelos quais as mercado-ta afirmativa: "A propaganda 1 rias eram vendidas. Constata-o a alma do neaorio". E, atual* mos. então, que o lucro da Fa-

briaa Paulista de Roupas Brao.
oaa, asa cada nm dos nwner-r
aos a variado* artigos à veada
em soa. loja, a mínimo.

ARMAZÉNS A* DISPOWÇXO
DO GOTERNO

Como o jornalista felicitasse
O sr. João Morais pela lealdade
de sua propaganda comercial ao
mesmo tempo que pelos preçosrealmente baixos das mercado
rias exposta» na Fabrica Pau-
lista de Roupas Brancas, o dire*
tor deasa conhecida firma disse:

— "Desejamos Ir alem: não
só estamos na firme resolução
de vender os nossos produtoscom a menor margem de lucro
possível, como tambem pomos a
Inteira disposição do digno Go
verno do Estado os nossos "er-
mazens" para ser vendido"ludo" que o Povo aeceasitar
por precaa realmente populev
ree_.

TEATRO
OUARACIABA

¦olülamente armado à Rua t de
Julho (SAOOMAN)

Vropriedade de A. UALHONB e
A. I-RMAMDB.

•OM . A»a M.« ha. . HOJE
GRANDIOSO RSFBTACULO
Grandes atrações — Novas a
seiMMtonals estréias, n&o

faltando o oomico
PIBOLITO

I« PARTI:
t>_» peta.

CIRCO
IRMÃOS FRATA

Avenida Jaba«uara
Empresa Vieante Seysaai.

HOJE • A's 26,45 hs. . HOJE
GRANDIOSO ESPETÁCULO
1* PARTE: Grandes atrações.— O GLOBO DA MORTE, pa-loa campeões PRATA, JOBL e
CAVALARO, e novas a mie
elonalj estréias. Firlqutto, o eo-

mico que agrada sempre.
3* PARTE: Uma peca do

repertório.
Nesta semana o arrojado

numero "O TRIO DA MORTl".

Est Café
5.000.00 , ,,
3.000,00 ., ,. ., ,,
5.000,00 ,
5.000,00 ,, ,, ., ,,

3 1.000,00 ,
124 1.000.00 ,,

18 1.000,00 ., ,. ,, ,,
868 1.000.00 ,. ,, ,, ,,

80 1.000 00 ., ,. .. „
10 1.000,00 ,

3 500.00 ,
124 500,00 ,. ., ,, ,,

20 600,00 ,
7 200,00

H3 200.00 ,
14 100,00 ,,
14 100,00 

200 100,00
LETRAS

30 Osm. Camp. c-7% .
AÇÕES

150 Cia. Paulista porlj,
334 Idem, port ,
3S0 Idem; nom. .. .. ,,

60 Idem, port ,
275 Ind. Brasil. Meias .,

10 Ind. Paullstn Pa-
pi te e Papel&o .. .,

40 OU. Ind. Orlaaiitl .
lè Cia. Ex. de Beg. ..

187 Ii-.d. Braa. Lápis
Frita Johansen .. ,

100 Cia. 8. P. Afeafg,
148 Cia, Mcg. noaa
120 Cia. Mog. port

18 Bco da Ame**ka .,
DXBTJTNTUMfl

»0 0_. Mog
V, por alvará

SOO Aç«5es Bco. Oom«>r-
dal o-60%

I Apol, Fed. nona. ..
O O T A Ç O I

APOLíOWB
?end

Populares .. ,. Jtf.QO
Populares .. .. ill']B0
Ist. 3.* 6.» M,a

series .. .. ,
Bat. 7.» ll.a 13.»

15.» series .. .
lst. S. t. Rodov,
Unlform. port,
Est. Esp. Sinto
Minas. Q. aer. A
Idem, ser. B ..
Idem. ser. O ..
R. G. S, Rod,

«MUlWCffMMl
1830
1031
1933
1917
1MÍi*2

870 00
9.700.00

ÍI70.00
8.70J.UO
8.702,00
3.720.00
8.71500

737 00
732,00
739 00
740.00
741,00
742,00
334 00
$86.00
Sfiti oo
144 00
145 00

73.00
7.1,50
73.00

9.10,00

218.50
817,00
209 00
220.00
350,00

8.500,00
1.000,00

205,00

760,00
WiS.OO
123 00
145.00
829,00

192.00

«Vtí.OO
T6S.00

313.00

MSjOO 8*0,00

870,00
909,00

I.WO.00

•.*
• • «a *• •»

mm
Utl 1*4,00
lJi.tt 177,60
llC.i Í7SM

im =
Me,oo

Wms.
erfvM.

m.rn'¦tit

Vtétta*
t.009,08
1.089,00

890.09  MB.80
r%

CIRCO PIOLIN
DfV_WnNDO MO PAULO RA' 86 AMOS.

¦OJE  A'a M.4S horaa  HOJE
GRANDIOSO ESPETÁCULO

O****»—1 show com a apresentação de grandes eartasaa!.*• PARTE: Continua o sucesso da comédia em S atoa."OS MARMITEIROS-.
l.° grande cartaz de Plolln para 1047.

Nâo percam o espetáculo de hoje.

180,00
100,00

Esue_*4s
OaJo
UU
1Í9S

-VIRAS
ÇapltU IMI .. 07 00
Jau 1884 .. .. 100.00
8. J. B. nata .. l.OW.oo

MU»
It»

935,00
930.80

I.000.09
950,00

••0.00
790.80
T4O.O0

I.7O6.00
741.09
m.09
148 80

72,75

•««.80

••0,90

M.60

ALGODÃO
IAO

Termo ia
CONTRATO

AbrU
Maio .. .. .
Julho
Outubro . .. ,
Dezembro .. .
Janeiro . .. .
)V 

PAULO
de McraaSorlae

B" — (Baae 5.
170.0»
173,60
10S.70
106.60
168.90
106 00
164.50

171,50
174.00
171.C0
Ü_00
168.00
167^0
186 20

CERCO TEATRO 8 IRMÃOS MELLO
Rua dos Trilhos — Esquina da rua Taquari — (MOOCA)

MOJE  A'a Í0.45 horaa  HOJE
GRANDIOSO ESPETÁCULO

Ia ParU: — Grandes atraçfies — Max-Marim — o aramis-ta excenUeo — Ovidio Mello — no sensacional numero daTorre Elfel • Martlm e Aleluia em novoa disparate* comlcoaa.» PARTI: — o lindo drama,"A DOIDA DB ALBANO*.

,clos realleados: 57.000 arbaPREÇOS DE COMPRADORES DO
DISPONÍVEL EM 8. PACLT

D IA R

Ti|m 9 . .. .. iu.oo luuo
Mereaao - P«iuu<

EXrOltAÇAO
¦'." ..i h .: • i ii o* ,¦;.',., :#u:iU*4„ «to .»t«, —..i.- «ntradee

na li ,;*, ia M*rr»<lf>r1iia i|« fMke
Paulo;
Ui l-l t *., 
Oe 13 a 34-1 .. .. _,Bio 36-8

T.rlal
txwaioii

De 1-1 a U-3
D»'_l.»»*.8~* "•*
Toíol

l 33*
708.3

% 001 IMI

til 
MM

7 404 a
78.0M.6M

K.Au Oficial da Caf4 e u», c*.doria* da Hantoa
8».H<4. 30

i I'«ll|l!lll'«l. ...

Al.t.Abi 11 ..
Man. ..
Julho ..
Oiilobro .
:;. ,-n.r. ¦,

Janeiro .
Março ..

Estoque . .
Entr» da*
Cí,na. do dia
Export açtc .
Preço — Tipo

Mntii .. ..
Preço — Tipo

SertAo.. ..

TERMO

170 00
173,80
108,70
1G6.I0
1'M.SO

 1M00
 104 80

Pemrirah.ico
Ant.

Vtvh.
\1\M
174.0(5
171.10
ICSOO
J6K.0Q
187 JO
llX.K

P.CÜ
81)0.301
301.704
II» OOO

128,00

135,00

12S.0*

138.M

DK NOVA VOCK
Ant. noh.
3640 »5.79
33.71 SB.lS
30170 30,8}
2V.70 sa.»
20,40 M.63
29.38 20 43

Alia de 18 n at

Mulo
Julho
Out-rtro ....
rirMuibro .. .
.ÍMt. í'i| , ...
Majrço 19*8 . .

P^dhampniO:
pont^j.
AWKTRK3AN SPOT MIDDI.INO
Uplí.nd.i 3fl.4fl MJl

MTcudo — Alta de 22 pontos.

CEREAIS
Sáo Pn«!o

COTAÇrOKS JV) DISPONÍVEL DA
BOLSA RR CEREAIS

AHKOZ — (OT qull(,s
Cri

Amureliiii, extra .. 203.00 a 2)5,00
Idem, e.ipecidl .. 192,00 a 195 00
Mim, superior .. ins.oiaiBSOO
Idtim, bom .. .. 172,00 a 175.00
Idcnii regular .. 155,00 a 1(10,00
AguUia, extra .... l«*2.C0 a 185,W)
Mem, etpt-t-Uil .. 172 00 a 175,00
Idem, superior .. 192,00 a 155.00
Idcm, bi.mi .. .. 152,00 a 15.'<,00
Idcm, re?ulnr .. 140,00 a 145,00
3 4 de arroz .... 102,00 a 110 00
1/2 .".rrt,z  72.00 a 76 00
Qulrera de arroz 32,00 a 55ÍO0

Mercado — Catoio.
ALFAFA - (Ooilo)

Do Estado 1.32 a
Mercado — Calmo.

ALHO - (Qull„)
Nacional, de 1.» .. .. 7 50 a
Idcm. de 2.»  6,00 a
Idem. do 3fi  4,50 a

Mercado — Calmo
AMENDOIM (36 Quüoa

Superior  90.00 a aõ^K)
Bom  80,00 a 85.00

Mercado — Calmo.
BATATA (03 Quilos)Amarela especial . 180.00 a 170 00

Idem, do 1.» .. .. 140,00 a 150,00
Idem. do 2." .. .. 100.00 a 110 00
Idem, de 3.» ., .. 80.00 a 00.00

Mercado — Firme
Do Eslado. pera .. 140 00 a 150 00

ERVILHA (60 Qoilos)
Redonda  110 00 a 130,00

Merendo — Firme
FARINHA ÜE HyVNDIOCA

(60 quilos)

1.38

8,00
1.50
5,00

Do Eatado, de 1.°
Do Eatado, de 2.a

Mercado, calmo

Bico de Ouro ..
Branco «raudo ..
Chumblnho lusl.

75,00 a
05.00 a

78.00
fltí.ÓO

águas seca
íBO/ioo m/m
Nominal
170/190 150/KM

lrEIJAO — (B8 quiloc)
170.130 180/lfld
Nomln.nl
Nominal

Nnratna! 1(50/160
Nominal

Paraná
Chtunbfto
Jalo
Mulatinho .. ..
Preto 
Roxinho, mineiro
e-tra  _ 220/336

Idem, comum .. — 286/Ma
Meroado — IVlriuc

LENTILHAS - ««0 qufloj]Especial  200J30 a 210,00
Boa  180.00 a 180,08
Mercado — Firme

MAMONA - (Quilo)Mluda. media ou
«jrauda  4,70 a 4 80.
Míroado — Firme. ""

MILHO — («0 qn«o»)
(B. Fundas)

Qilele .... Nomtoal
Ohumbtnbo opaco

Mareado — Colmo.
C2BOLA til Ooijo»)

Amareüjaho .... Tfl 00 aAmarelo  &,(_) _
Aroarolio  6*jjo a

Mercado — Oalmo.

AÇUCAR
SSo Paulo
DI9PONIVB,

O dtoponivai da Bolsa de Mer-eadorlaa de S. Paulo, apresenta-ee oom as rrsgntntw aotaçoes emvigor.

98.00

Refloado, tíltrado
UM4o. bnuaeo . .OrlsUl
•oraeaos
Da-mara ....
Mascavo de Morta

Daa Caioaa
(féjrto

ReiliUMta. lUtÊmáa t _ mSS-TfrjJSoT.•.•.:: m£
Mem. 1* ímso 1475

A^58TS>2a«rM?Mrl-
VttlBlM BfVífM:¦áaaei
DMna Wea1_r.da de 1.'Dslna ds 1.» a« asua
Ortstal ......
_*a?2_™
Entradas .. .,. .. ."xportsaAa
O«uuino
Xxjateacia

Sai~s da at quiíoa."

. mmrisa
. . 135.M
. . 147.00

laeea
•0.241
«1.167
6.000

1.174.584

Tipo 1 .
Tipo í ,
1 IpÒ 3 '4
T"po 4 .
Tipo 4 8
Tino 5 .
Tb„ 8'6
Títo 6 .
Tipo 6.7 ,
Tipo 7 .
Tipo 8 .

25
nom
Boa

190.00
187.00
189.00
170.50
150 00
1*8.50
123.00
J--.O0
1 '~i

36
nom
nom
191-M
186 SO
183.80
172.00
17150
139.90
138.50
1*5.00
117.50

CARNES
Mo Panlo

MctaaAo cm BarraSoe:
Hc-rllhos lordos

Mertado cm S&a Wutttlt
Movilho* gordos

Tipo -Consumo" .. .. 66,09
Novilhos gordos

Tipo "Marrucoa"  6200
Vacaa gordas
Especiais  55,00

Vacas gordos
Ríguiarcs  —
Mercado em Sio Panlot

Hovilhos gordos
Tipo "Consumo* .. .. 68.00

Novilhos gordos
T;;x> "MarucoS"  62.00

Vacas gordas
Br;iecl?.ls  63.00

Vacas gordas
Rexularcs  —
Mercado da poreoa em Oaaaao:

Porcoa gordos
Espeeiaia 170 00
uordo»  imj»

Porcos enxutos,
magros .. .. Homirul

M*rca"do — Firma-
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Das Land der weisscn Binden
Ein ilt'i,i')>i mis DQhmeii er*

ulilt >on den '/sviH.pmiisi.iiitii
.ussledlunyei» der 8tideteii-
juuclwn, die nli* Erkcnniiiii*»*
aleheii wetao ArniblMden uu-
.en.

Huld nnch PIIícii bpyinm dns
4»iul der welsscn Uinden. An
er glolohen, liiutte unaiiíliilli*

.cn stelle flng einmal Orou*
InuUchlmid nu. Ei Imite De-
.and wfihrehd (I Jahren umi 7
Iiiiiuteii, Jetzt ist dlo Ueber-
u.ii-ii.i• «¦ dureli den Bolmicr*
.-iild Bpfirllpl) bcfahren, und
us l.cii. :i r.i der Gogend, links
ind rcchU nuf Flur und Dorf-
ilnt/, lst wle zufülliK und in
en onglten Krcls vorschoucht,
;.s :¦¦.«-lu mir wieder wle nuf der
ingeri Fulirt dem SüdlinnB des
.rztíoblrees cntlnng, wo dlo

I andschaft nuch s odüster und
ist mihelmlleli wlrkie, wo nm
lbend nur noch elne Mlndrr-
nlil von Hiiiisern belcuchict
.*nr, wo der Ackcrgrund strlch-
.'el:c ebenfnlls ln gewollter un-
irdéntllchér vérlassenhelt Ing.
Zwlschen Pllsen tmd Marlen-
,ad iiberfàllt micli wieder dns
lelche Gcíiihl: von loer wer-
endem Land und nngespnnn-
«in iVartcn. Es sind noch 1,5

¦lllllonen deutsche Bcwohner,
He nuf den lotzten Eefehl, nuf
Me Ati*-míirschordner, wnrten.
rnd dann tnuchen Immer htUi-
tger Fiihnverke nuf, dle mlt
lenschrn und Auswandererge-
ilck überladen sind. Dle Bau-¦rslcutc haben vor drei Tageu'le Anweisúng bekommcM, sich

[imll.enwelse, mlt pers6nllchcn
íffekten und Berufswerkzeu-
ren versehen, ln elnem Tran*
Itlaper elnzuflndèh. Dle ro-
tUirten und gepllcgten Pferde•lehcn Herrschaft und Habse-
tgkèit zum letzten Mal: nach'er Ankunft auf dem Bahnho"
ider im Sammcllager werden
le Irgendwem, nber Jedenfalls'icht mehr den Deutschen ge-•õren. Nnch etwas wlrd abfrc-
;eben, vom blsherlgen Woh-
'.ungslnhaber ln der Stadt wle
Om Hofbauer vom Land. Es
Vlrd hunderttausendfach be-
tlmmten Beamten ausgehiin-
!lgt: Der Hausschlüssel nánt-
Ich.

Kelncs MeiLsclicn Würde
wird verletzt.

Von Chodova Plana an folgl
1n Lager nach dem andem,
is nach Marienbad und Karls-
ad. Die tschechLsche grüne o-
!er schwarze Gendarmerie tut

i,cft, wie alie PolUel, uiuürllch
wleliiiu. Indes hnbo ich kone
t i. ¦ :i.¦*!.;! oder l**« -• - -.,-*-«»t
Angeiruffcn, Vun Jetzt an bis
.•Mi., CimiKilbcrtrlU verkflircn
Tiifheclifn und Deuueho «elir
snchllch, wle beruflich, mltom-
mulcr. !--*:>: «t-.l.iiint*. wle dle
Troiwportordnung w.rd lumeUt
von DoüUohen gt-humlhubt und
gettollt. &*. wird nlcht Immoz
so gowescn seln: Ln Wliuer
wlrd dlo Auswoliung ihro Hiir-
ten Kol)»bt haben, tmd vor cl-
nem Jnlir, zu Boglnn der Ak-
tlon, müssen znlilrclclio und
schworu Unkorrekthelten, auch
Vcrbrechen, auf der Seile der
Tschcchen vorgekommoa seln.
Heute vollzlcht slch der Rimze
Uebergang ohne nierkllche Er-
regung, schon fast wle cine
sonntilgllch angctiino Selbst-
vcr.sttlndliclakclt. ich hnbc ei-
nlge Dutzcnd Betroffcno go-
írngt: os wlrd tilcmand go*
schlnKcn und nicmnnd besloh-
len. Wus dle Qulttuni; für dlo
Schlüssel und dle Vormerkung
nli de.s zurilckgelasscnen be-
wcglichcn und unbcwegllchcn
Outes nutzen und bedeuten
sollen, hnt mir fmlllch nuch
nlemnnd sngcn kõnnen.

Qultlungen für vcrdeg-elte
Hiiuser

Der Kommandant lm Schloss
von Chòdowa Plana hat, wle ai-
le Militilrs oder Pollzeloffiziere,
die noch unter der Monarchle
dlentcn. den Jllngercn Tsche-
chen etwas sehr wesentllches
vorauh: Er hat Manleren ln
der tâgllchen Ausèlnandorsefc*
zung mlt dem deutschen Fclnd.
Er behiilt die Frncht für einen
Zug Jewelis elnlue Tage; er sleht
nuf bekommllche Nahrung für
Alte und Kinder. Dlesmal hat
er 101 Kinder unter 0 Jahren,
von lnsgesamt 1200 Relsehdèh.
Dle Lente werden im Schloss
vonAerzten untersucht; das Ge-
piicl: wlrd von Zollbeamten
kontrolltert. Erlaubt sind 50
Kilos und 1000 Relchsmark pro
Kopf. Dem Mittellosen gibt der
tschechlsche Staat 200 Mark
mit. Eherlnge und kleinere
Schmucksachen sind ebenfalls
frei. Das andere Geld, dle Wert-
panlere, Juwelen, Pelze. alies
blelbt zurück. Dle Tsehechetn
merken slch den Wert der Sa-
chen und schrelben Ihn und
die Namen der gewesenen Ei-
gentümer der deutschenReichs-
bamk nuf I

Casa (Sodinho
Of f e r i e r t i

Fisch-Konserven Weine 
"Suinao"

Fleisch-Konserven
Heringe, gesalzeno
Quark - Limburger
Kraeuter-Kaese

Weine "Madeira"

Himbersaft
Kaviar
Mayoneise

AlleSort. Marmelade Likoere und Cognac,
Paté francês fances

Beste Auswahl in Aufochnitt
Libero Badaro 340

Tel. 3-3914

Letzte Nachrichten
Moskauer Tagung

Dle nach einer Ruhepause von
swel Togcu unter dem Vorilts dos
russlschen Ausscnmlnlstcrs Molo.
tov wieder aufgcnommenen Ver-
handlur«cn d#r Moekauor Prie-
dciuikonferenz behandelten die
Btcllungnalimo der Alliierten sur
Unterzelohnung des kommenden
Frlodenspaktcs mlt DeutschlMid
durch etno deutsclte Regierung
oder durch Abgeordnete des deut-
schen Volkes. Oenerill Marshall
vertrat hlerbcl dlo Ansicht, dass
nuf kelnen Fali weder einer Ro-
glerung noch elnzelnen Vertretern
dleso Unterzclclinung zugcschoben
und aufgebllrdet werden konne.
Das geschlchtllclie Beispiel des
Versalller Vertrages habe gelehrt,
dass das deutíclie Volk don lm
Namen Deutschlands unterschrle-
bciien Fakt nio anerkannt habe,
sondem lm Gegentell seine Un-
terzolcluier ais VateiinndsverrH-
ter bczelchnet und dementspro-
cliend behandelt habe. Generul
Marshall führte ais Beispiel den
Eraberger-Mord und dle Wclge-
rung des deutschen Sozlallstcn-
íuhrers Phllllpp Schcldemann an,
die Dnterschrlft zu lelsten. Der
neue Frledensvertrag solle dle Ge-
samthelt des deutschen Volkes ais
verantwortllch íür dle EríUUung
der Vertragsbestlmmungen elnset-
ren, dies ais Klausel lnnetrhalb
des Vertrages íormulleren und zur
allgemeinen Volksabstlmmung vor-
legen. Desgleichen sei dleso Fest.
legung ln die deutsche Verias-
sung ais blndender Passus aufzu-

nehmen. Dem stlmmto Bldault voll
su und wertete den Vorichlag des
nordomcrlknnlschen BUatssekre-
tllrs ais durchdacht, annehmbar
und — elegant. Bevin wendete
Bedenken eln wegen der Berech.
tlgung und Kaltbarkelt vom Ju-
rlstlschen Stnndpunkt aus, wtlh-
rend Molotov nur dle Elnsetzung
clncr Rclchsreglerung alsVertrags-
unterselchner für annehmbar htllt,
In der Frage dor Zulassung deut-
scher Vcrtreter su den Mcekauer
Beratungen «tlmmten Frankrelch
und Russland dafür, wllhrend »lch
dlo Anglo-Staaten ablehnend ver-
hlelten.

Sechs Punkte
In der nordamerlkonlschen und

britischen Stellungnahmo su don
Problemen der Moskauer Tagung
besteht ln folgenden Punkten ei-
no volle Uebcreinatlmmung, dle
tellwelse schon vorher klorgestellt
wurde, Dle Zusammenfassung dlo-
ser Punkte ergibt elnen klaien
Ueberbllck hlnslchtlloli der Ein-
stellung der andem beiden Alliler.
ten. 1.) Das zukünítlge Deutsch-
land soll eln rteszentrallslerter
Bundesstat werden. Frankrelch
wünscht elne mõgllchst grosso Zer-
gllederung mit St&rkung der Be-
fugnlsse der elnzelnen L&nder.
Russland dagegen aber wünscht
elne »t&rkere Relchsgewalt, 3.) Die
provlsorische deutsche Relchsre-
glerung soll sofort eingesetzt wer-
den. Russland Ist dafür, Frank-
reich stark dagegen. 8.) Dle Er-
hOhung der deutschen Produktion I

"CARE" Cooperative for American Remittance to Europe, New York 4
Spezielle Annahmestelle fuer Deutschland und Oesterreich im Zentrum der Stadt:

R. S. Bento, 389,2.° Stcck, Zimmer 18,19. - MacMillan & Co. Ltd. - Tel. 3-3993

iiiieMckkSitei
Johanncs Bráhms'

50. Todestag
Am 3. April jahrt sich zum

0. Male cler Todestag von Jo-
¦anries Heinrich Brahms. Aus
lesem A',ilass wird "Rad.o Re-
jrd'' am Gründonnerstag eine

. adenkstunde vèranstalten, de-
jn musikalischer Teil dem be-
anhten Pianisten Walter Zãun
.oertragc.i ist.

Lilnglische Stoffe
Eine engllsche Zeitung, "The
óárd of Trade Journal", verõf-

íentlichté eine Betraclitung
ber die brasiliànische Têxtil-
idustriè und die Ausführmòg-

..chkeiten für die englischen
toffabrikanten. Trotzdem üd

. rasilien eine mãchtige Têxtil-
..ídustrie entslanden sei, so
! ihrt das Blatt aus, genügt die

i nheimische Erzeugung nicht,
. n den Bedarf der Eevõlkerung

i decken. IMd dass trotzdem
. J50 000 000 Meter an Baum-

ollstoffen hergestellt werden,
-. jn denen im Lande selbst nur

'. )0 000 000 bis 1 000 000 000 Me-
r verbleiben, wahrend der Ue-
rschuss von 250 000 000 Meter

, isgeführt» werden. Wenn matíi
i imlich den' Inlandkonsum auf
i in Kopf der Bevõlkerung um-
; chnet, entfallen auf den Ein-
i ihner nur 25 Meter lm Jahre.

jedem anderen Lande aber
, :trâgt der durchschnitttliche
l offverbrauch je Einwohner

jiihrlich 45 Meter. Wenn man
diesen normalen, Konsum auf
die Bevõlkerung Brasiliens um-
legt, ergibt slch, dass das Land
nicht den Bedarf einer Milllon
Meter, sondem von 1800 000 000
Metem hat. In Wirklichkelt ai-
so lst in Brasilen, so mewit das
Blatt, eine Defizit von 800000000
Metem Baumwolle noch zu
decken. Daher empfiehlt es den
englischen Iimporteuren, den
brasilianischen Markt íür Eng-
iasid zu erobern.

Einwanderung
Wie aus Herford gemeldet

wird, hat slch dle bnasilianl-
sche Regierung berelt erklàrt,
1000 "Versprongte"" aufzuneh.-
men. Aüs den Lagern der eng-
llschen Zone wurden berelts 275
Personen ausgewáhlt.

In der

Harmonie
(fr. Alt-Heidelberg)

Jeden Dienstag- und Preitag-
abend deutsche Musik mit Ge-
sang. — Antártica Chopp. —
Nationale und ausl. Getrànke.
Bar-Restaurantc HARMONIA.

Rua Xavier de Toledo 46
(Gegènüber der "Llght"

(25-27-29)

Wieier nach alien Zonen
Deigf sdtlands u. Gesterreichs

IIEFERBAR:

50 Kilo Weizcnmehl Cr.$ 390,00
nach Oesterreich Cr.$ 370,oo

"Auxilio para Europa"
Rua General Ozório 188 - 5*° - S/ 5

Esquina Rua Sta. ECigênia - Tel. 6-3928
'7-291

ULTIMA NOVIDADE 1947
Fogão "KNAPP" a gás de óleo cru

NAO SUJA — ULTRA-ECONOMICO, DE MANEJO FACILIMO
AUTOMÁTICO E TODO DE ALUMÍNIO. Completa garantia.

EXPOSIÇÃO E VENDAS:
ITUL — Rua Libero Badaro, 641.
3.° andar, salas 50-51 — Tel. 1 6-5480

MAM SPRICHT DEUTSCH.

Rosenkohl
ERZEUGNIS DER

Fazenda do Bahú, Campos do Jordão
VERKAUF DURCH

Cooperativa Agrícola de Cotia, São Paulo,
RUA ANHANGABAHO, 1151

TELEFON, 3-7700 e 3-7350
(Cont. at4 1* abril)

Dr. Bernardo Braun
ADVOGADO

Zlvll- und riamlnlsanKeleKenhelten,
Ehcscheiilungen

LanKjlhrlRe Praxla bel hleslEsn
und auslandlschcn Gerlchten

Sprlcht nnd karrcspondlert deutsch.
Sprechstunden: 10—12 u. 16—18 Uhr.
RUA LIBERO BADARO', 492 - 3. St.
Tel. 6-4763 S. Paulo

(5."s - eabds.)

Josef Winder
nus DORNBIRN

It-letzt wohnlinft in Silo Bernardo,
wlrd gebeten, eieh bel A. do Carll,
Rim Llboru Badaro 73 — 4. Stock —
Saal 10/11 — Tel. 2-8211 — zu md-
den (271

Fuer Ostem
die vitam nrck-hen und delikaten dSnlschen
•*Esbjerg"-Fischklõsse
einc Delikatesse, zubereitet mit Kapernsauce, Tomatensauce, mit Camarão
oder in Tomatenjuppe-

ieSi&afesseii
Dânitche und schwedlscb*:

Gabeibissen, Appetitbissen, Scrd^Ien
in Austernsauce, P.caiü.saucc. Dillsaucè nn? " - -? ?iice,
dle weltberühmten Marken "õ55" und "LHUc— - - *-.(M"

Ausserdem: Dánliche Brisling - Sarcineii, ..icninOel, Atum,
¦chwtcfccher Kaviar und Matje-sfilet in Austtrnsa... . "Ruga" Knãkcbrot.

ZU HABEN IN ALLEN DELIKATESSENGESCHAEFTI.N.
(2C. 2T>. 27. TO. !•)

Dr. Walter Hoop
Advogado

Auf deutschen Universitãten
vorgebildet. Langjãhrige Praxi*
bel den hleelgen Gerlchten.

Rechtssachen lm Auslanri.
Rua Libero Badaro, 448. 3. Stock

Tel. 2-0804

Dle Ai.iib. HUaii-ii lwllirwuinudvii
Plnn, um DeuUrhlnnd (lia M1k*
lli-liki-li su iiclinllcii, su i**|i'*ini-
ren mui dsdurrh soliien iiupi.it
l-.7nhl.-u su kniuii n. Rutiluiul will
dlMu EiIiôIiiiiij nur lllr Repara-
tliiiu»!ahliiii|!i<ii. 4.) •/.niiirkwi I-.IUM
der von FrBiikretcli utul Runlànd
iMinntriiRlon Bemclntnnien Vcrwitl.
Imiik d''.-. RuiirKvblrtcN, um dle In-
dwitrlelle Produktion su kontrol-
lleren und su lellcn, I.) Dlo Auf*
reoliterballung dor durohgefllbrten
Zoncnfutlon, troU des rusulachen
Protestes, der dleco Vit<IiiIi*uiik
ali Vcrlclsung des PolAdsmer Ab-
kommcns beiwlrhnet. (0,) VDIIIrs
Auflia-hiiiiK der Vertetlung des
Reiches; belbehnltcn werden sol-
len nur noch Orenslinlen swlsehen
den BesRtsungskontlngcnten, Dle
Anglo-Stasten fordern frele R»l-
ssmOgilchkelten ÍUr nlle deutschen
StiuiUbllrgor und glelcherwelte dle
Rechte der demokratlKhen Frei-
heltcn. Wenn auch dle Tsktlk ln
elnselnen Fallcn verschledcn er-
schelnt, so erklttrto eln Mltglled
der Konferens der vier Aussen-
mlnlstrr, so lst doch dle poltlschensltung 1-fordnmcrlkfti und Ing-
lands glelchgcrlchtct. Jede Dis-
kusslon Uber vltale Fragen, wle
Reparationen, Rcglcrungsform to
Deutschland, tonenverelnlgung o.
dor Lttsung der Ruhrfroge, habe
dafür klare Bewelso srbraoht,

Hnngermarsch
LcbensmlttcBcnapphelt ln dei»

Frülijahrsmonatcn war schon su
normalcn Zeltcn in Deut-tchland
kelne Seltenhcit, da die Vorrftte
der letzten Ernto tur Nelgo gln.
gen und clngetellt worden muss-
ten. Dle katastrophalo Mlsswlrt*
schaft der heutlgen Naclikiiegs-
relt ln der britischen Besatzungs-
sono setzt nber aliem blslicr Er-
lebten dlo Krono auf. Dlo lelzten
Meldungen aus dem Industriege-
biet wlssen zu meiden, dass seit
einer Woche kein Brot zur Aus-
gabo gelangto und íür dlo nüchste
Zeit fiusserste Lebensmlttelknaiip-
helt zu erwarten lst, sodass ln
Wuppèrtal, ehemals Sitz der be-
kannten Elberfeld-Barmcr Têxtil-
Industrie, dlo verzv.clfclto Bevòl-
kening einen Hungermasch dureli
dlo zersWrtcn Strossen der Stadt
bis zum englischen Hauptquartier
untornahm. Glelchzeltlg *A*urde der
Genernlstrelk erklftrt. Dle briti-
schen Meldungen erwühnen beson-
ders, dass der Protestmarsch ln
tadelloser Marschordnung organl-
slert wurde.

Ueberschwemmungen
in England

Elne. SUndflut sucht ÊÍgland
helm. Von Windsor bis Marlov, ln
Maldcnhead und Henlcy lst alies
üborflutet. Dl»3 Bchweren Regen-
fftllé, die elnem Wolkenbruch glei-
chen, halten an. Der Wasserweg
lst das einzlge Verblndungsmittel
geworden, Dle Polizei arbeltet ln
kleinen Booten oder Schlauchboo-
ten, Noch nlo hat England elne
dorartlge Sltuatlon erlebt. In Mal-
denhead steht das Wasser über
1 Meter hoch .und dle Flut Btelgt
unbarmherzlg weiter.

Ueber eine Milllon Sohafe shid
eln Opfer des Hochwassers gewor-
den. Dle Tênue lst welt über Ihre
Ufer getreten und hat etaen Wel-
lengang, verurstiA.i durch einen
starken Oet-Orkan, von hausho-
hen Wogen.

Lage in Deutschland
Slr Sholton Douglas, Oberbe-

íehlshaber der britischen Besat-
íungsarmee ln Deutschland und
Kommandant der RAF, erklftrto
gegènüber Presseleuten, dass vlelg
Deutsche, dle in der britlichen Be-
satzungszone leben, den National-
sozlalii5mu8 Íür besser alB dle De-
mokratle halten. Dlo 20 Millionen
Douu he ln dleser Zone leben in
schlechten Verhaltnissen und
sswelíeln an den Begnungen der
Demokratle.

WOrtllch erkiarte der engllsche
Besotzungskommandanti "Dle Zu-
st&nde ln der britischen Zone ef-
mutlgen dle Unzufrledenen und
es lst ganz naitürlich, dass daa
deutsche Volk den Natlonalsozla-
llsmus für vollkommener htilt. Dle
Deutschen sagen einfach, adss Me
su Hltlers Zelten besser gelebt hftt-
ten ais unter der Demokratle."

Frisch
angekommen
HERKULES SUPPENPASTA

ln Dosen
FLEISOHSAUCE HERKULES

(pulverlslert)
SUPPENWÜRZE HERKULES

Ausgesuchte
Prima. Schweizer-Produkte

Casa Santo Amaro
RUA ANHANGABAU' 78

em frente ao Correio
(27)

Notizen aus Deutschland

Dr. G. Christofifel
Diplom Unlversltat Berlin

Spctlalarit (Ur innere Krankhelten,
besonders ülugcn-, üarm-, Bronchlal-,
Herz- und StofíwcchBcIerkranknnKcn.

Praça da Republica 41S.
von 7—11 ii. 3—5 Uhr. — Tel. 4-6719.

Dr. G. d'Andrade
Dipi. Uhirera. Berlin

Fachurzt t. II.iuI-, liam-, C.osclilechtf-
Kr.inlí liei ten, FrauenleliU-n.

Rua SBo Bento 290, 6. Stock,
Tel. 2-3113, 10—12 und 3—6',k

Wohnung: Tel. 7-.W5S.
SPRICHT DEUTSCH!

Sonnabends nur vornilituga.
O-.S-.sab.)

Dr. Araujo Lopes
Vor Jeder Operatlon, ael es auch

sur Zahnzlehen, empfiehlt es slch, dle
Nouro - Psychiatrische Mcdlülnlsche
Klinlk zwecks Wlederherstcllung der

Gestindheít zu besuchen.
Positivo Ilcllmethode durch Be*

k&mptung der Ursachen und nicht
der Symptome, Rasi-he Hellprozesse.

Rua Marconl 131, 8. Stock, í/804/06
von 2 bis 6 Uhr. Sonnabends vnn 9
bis 12 Uhr.

Tel. 4-2208 - 6-6717 — S&o Paulo
(8"-5"-sab.)

Dr. .Osório Galvão
(Dlr. e operador do Bosp. S. Pedro)
R. Marconl, 48, apto. 41 — 2 às 6 hs.

Tcls: 4-0752 e 7-10OC.
(3as, Cas, soda.)

Clinica de Asma e Bronquite NEBUI.ISADOltl.S
DK 1'KXICIUXA

DR. HEITOR FENICIO
RUA MARCONI. 4S — 6.* And. — Apt >. US — 2 horas em diante

Tcls.: 6-00S9 e 5-8111 — São 1'aulu (Cont.)

Dr. Waldemar Niemeyer
FACHARZT für AUGEN-, HALS-. NASEN und OHRENLEIDEN.
Deutsche Fachansblldung — Priv-tdoicnt der UnlvendtSt Porto Alegre

von der Relse zurueck
Rua Ear. de Itapetinlngr. 120. a/219 — T&glich ven 2—5 Uhr. — Tel. 4-3268.
(Cem. at* 2.* ord.)

DvuUfhlMiuU Juiífiul
Hi" lll .'lUMll ul'i.r|l.-|i,i-||i)e

"Weltwikjlie" luitflii»' ill« Ver*
OffoDtllohungon «Um Deutsch-
lehmrí au» AufsnUiliefifii wi*
nor fiolililer;

Dlo Jugond Ati» RilohM hat
mehr abi uenii» vun polttocher
Bnlehung, Docli «chlummert *\
Ihr oln von dei» KoUonaÜtMJft"
llslon eifrig ut-uiilirtfs und K8*
sohürtes, uuf faUche WeKe «fl*
leltetos NnUonalKefühl, DIphpb
NaUonitlKefülil. gopaart mlt oi*
nor ImmorJiln lebeiuiworton
VerKíuiKenlielt imd einer ohao-
tischcn Zukunft M os, wiuí um
beunruhlgon muss, denn hlor
llo«t dle Gefahr bu unüberlcK*
ton Handlungon lm OelsU) de*
Werwolfcs: "Dllrfen wlr dulden,
dass imíer herrllchea Vatcrland
elno Oede wlrd? Nein! Aber
wie soll man «Ich wehrcn Regen
die EjidrlnKlInge? 81o plündern
uns aus, machen uns krank an
Lelb und Seele", so stasid ln
elnem Aufsató über dle Zukunft
Deutschlands, den Ich machen
Hess* "Man soll nlcht denken,
dnss wlr unsere Ideale aufKOge-
ben haben. Wenn wir POs «ur
Strafarbelt müssen, wenn wlr
unsero eigenen Werke zerstOren
müssen, dann schwetast man
uns fester •.u.iammcn und wlr
werden h&rter und hárter ge-
•achmlcdet, denn elnntil wlrd
dann kommeti der Tag...
Das zweite Heft: 'Ich war In
der Hltlcrjugend und bereue es
nlcht. Ich war Nazi und íreue
mich, dass Ich es war. Ich bin
Deutscher und werde ea bl»l-
ben. Man kann mich wohl zwln-
gen, die üusseren Zelchen ei-
ner Anschauung abzulegen.
Was Ich Jedoch ln mclncm-
Herzen bcwahre, das blelbt mir
ewlglich. Ich kann sprechen,
was man hõren will, denn nur
Ich werde wlssen, dass ich log.
Elne Lüge, dlo uns íôrdert,
kann kelne Sünde sein, wohl
aber cine Wahrhelt, dle una
schadet". Der Verfasser dleser
Zellea KT4 ein stlller, tr&umo-
rlscher Junge. Qqdlchto íloa-
sen sonst aus seiner Feder, und
nun stichte er nach einem Weg,
um selner Heimat zu helfen...
"Dle wlr unsere Heimat lleben",
íuhr er fort, "müssen wieder
•wie ln der Zelt des Kampfes
unser Herz in beide Hande neh-
men und nlcht verzagen ob der
Unblll, die uns trlfft- Müssen
stolz sein und írèl und schaf-
ien. Ja, mein Gott, Ich liebe
Deutschland, auch Jetzt, da es
nichts lst ais Wüste. So will
Ich denn hingehen ln dle Wüs-
te und mlt der Kraft meiner
Hánde ein Éden schaffen, schõ-
ner ais das der Blbei. Unser
Deutschland muss wieder leben
und blühen. Wir wollen der
neue Kelm sein und unsere Kin-
der sollen die Blüten werden,
dle elnst zur Frucht reiíen sol-
len. Dies sei mein zukünftlger
Wegl"

Ich hatte meine Schüler nur
durch die Zusicherung absolu-
ter Gehelmhaltung Ihrer Arbel-
ten zu solcher Oííenhelt brin-
gen kõnnen. Trotzdem glaub-
te Ich, diesen Aufsatz, der ne-
ben grossen Worten den seell-
schen Zustand und das tleíe
Weh um seine Heimat, aber
auch die Innere Zerlssenhelt
dieses sonst schwâchllchen Jun-
gen zelgte, dem Kolleglum or-
lesen zu müssen. Ein alter Stu-
dlenrat stand auf, trat rasch
ans Fenster, wo er slch helm-
llch über dle Augen fuhr. Der
einzlge Kommunlst unter uns
aber sprach heftlg: "Züchtlgen
muss man die Junge Brutl"

Züchtlguhg aber lst der An-
fang des Wlderstandesl Nur,
wenn man das Herz gewlnnt,
kann man auf Liebe und Frie-
den rechnen- Die Schtile ln
Deutschland kann nur diesen
Weg gehen, wenn dle Umerzie-
nung Erfolge buchen soll. Es
lst unwahr, zu behaupten, dle
Jugend Deutschlands sei stur,
verschlossen und ablehnend.
Sle ist vielmehr offem, voller
Erwartung und zur Aufnahme
aller guten Elnflüsse berelt, um
auf elnem gesiluberten Boden
das Bessere aufzubauen.

KPD- und SED
Aus Berlin meldet dle Dena:

Zur Leltung der vom Vorstand
der SED in Berlin gebildeten
Arbeltsgememschaft der KPD
der westllchen Zonen mit der
SED wurde ein Ausschuss er-
nannt. Dle Arbeltsgemeüischaft
wlrd in Berlin eln zentrales Bü-
ro und in den KPD-Zonenlei-
tungen Verblndungsbüros ein-
rlchten. Dle neue Arbeitsge-
melnschaft wird von den poli-
tlschen Kreisen Berlins ais ein
Vnrstoss der SED In dle westll-
chen Zonen gewertet. Es kàme
der SED darauf an, Ihre Be-
schrânkung auf dle Ostzone zu
sprengen, um in der Lage zu
sein, gegebenenfalls in Moskau
ais elne gesamtdeutsche Partei
in Erscheinung zu treten.

Der Brand von Leipzig
Am 4. Dezember Jàhrte slch

zum drltten Male der Tag, der
für alle Lelpzlger zu den denk-
würdigsten des Hltlerkrlcges ge-
hõrt. In den frühen Morgen-
atunden meldete der Drahtfunk
den Anflug starker Verbânde
auf Berlin. Dle Flugzeuge ftn-
derten Jedoch kurz vor der
Hauptstadt ihren Kurs; eln Teil
flog Halle an, ein zwelter Rie-
sa. Gegen 3.30 Uhr drehten bei-
de Verbânde in Richtüng Lcip-
zlg ab und um 3.38 Ühr fielen
die ersten Bomben über dem
Stadtgebiet. Der ofíizlelle Flie-
geralarm wurde. nach den Ak-
ten des Luftschutees, von 3.39
Uhr falso 1 Minute nnch An-
gr;ff;beglrm) bis 5.30 Uhr ge-
geben.

Etwa 100 Flugzeuge griÇfen ln
d'eser Nacht Leipzie an. SO0O0
S'nbbrandbomben. 17409 Phos-
rhorbomben. 1600 Sprengbom-
br>n mit elnem Gewicht von 30
b!s 45 Kl!o und 18 Mlnenbom-
bei wurden abireworfen. Insiíe-
samt waren es olso 119 000 Bom-
ben. die an dbsem Morgen auf
LelD7l!* niedertdntTen ("e"en
539 000, von denen Leire*^ lm
GeTOrntverlauíe (,os K ¦' ""es
h*»**nge*ucht würde).

r)i« innere Stadt sowi<* dis
Sildvie-tel wurden von diesem
/neriff besonders .'¦chwer be-
troffen. 1723 M-n"-^^ Tramer»
dabei nms Leben. und rwar 58T

lUliiiier, 880 rrauvn und 347
Kinder, Die üesamiupítir des
Luftkrltwos belaufen «Ich In
LeliielK Mlf IM1 Mensclienln-
ben, Dmu kõmrnin 107a ver-
mmsto und 763 BohwenorloUt*
tt>,

Der Dobíuduolvaden war ih
rti.-M-i Nncht 1h-,..i..Ii-i -* Ki"--
Vo» luiommen 81788 Hítuorn,
dlo wahreud des Krloues In
laolimlg íeriiUirt wiirdtru, «Ind
nllrlu boi (llPsem AnHrlff 4011
total auigobombt, 10(13 scliwer
und lOIfiS leicht bo.tchlidiKt
worden. 20147 Wohnungen fio-
lon dadurch vollkummon nus,
w&hrend ob 873'nur tellbewohn-
bnr wurdeii. Dlo entstnndonen
Siichschiidcn dor Slndt Lelpzlg
bellofen «Ich In dle«er elnt*n
Nncht nuf 132 001734 RM, dlo
von Elnzoiporsonen und Betrle*
ben auf Ins^esnmt 439111434
Roichsmnrk.

Mlt elnem Wertvcrlust von
Uber 12 Millionen RM war dlo
fa. F. A. Brockhnus der am
•tárksten gcnchAdlRte Betrlsb
ln I^elpslg. Besonders hart, mlt
28 total nusgebombten und 73
besehttdlgten Oebãuden, wurde
dle Unlvcrsltflt von dem An-
griff getroffen.

Dle Kulturstatten wurden ln
dleser Nncht rum grossen Tell
in Schutt und Asche gelegt. —
Ausser der Oper, dem alten
Theater, dem Schausplelhnus
und dem Museum für blldendc
KUn.sU» wurden 94 Llchtsplel-
hàuser, BUchereien und wlssen-
schaftllche Sammlungen ein-
geaschert. 472 Fabriken, von de-
nen 808 ln dle RUstung elnge-
spannt waren, glngen rcptlos
ln Flammen auf; 156 Betrlebe
kõnnten nur noch elnge-
schrànkt arbelten.

Elnen besonders schweren
Schlag erlltt dle Stadt durch
dle Zerstõrung von Messehfiu-
sern und Atustellungshiallen.
Im ganzen wurden 48 beschâ-
dlgt, 29 davon total. Nach dem
Angriff vom 4. Dezember 1043
rechneto man deshalb mlt ei-
ner lângertn Ruhepause des
Mftsselebens. Der Initlatlve des
Neuaufbaues Ist es Jedoch ge-lungen, ln kurzer Zelt die grõss-
ten Schçlerigkelten zu beselti-
gen.

Auch das Schulwesen wurde
hart ln Mltleldenschaft gozo-
gen. 50 Schulen und Akademlen
brannten volistândlg aus, 38
waren nur noch tellwelse zu
benutzen. Durch eine verstârk-
te Verschlckung der Kinder, dle
nach dem 4. Dezember durch-
geführt wurde, trat der Raum-
mangel wahrend des Krieges
nicht so ln Ersclielnung, wle er
heute tiberall zutage trltt.

Die hier verüfíontílchten Zah-
len wurden aufs strengste ver-
echwlegen und ais gehelm ln
der Luftschutzbefehlstelle lm
Gebftude der Deutschen Bank,
lm Polizelprâsldlum sowie dem
Rathaus aufbewahrt. Interne
Berlchte sowie photograflsche
Aufnahmen durften nur auf be-
aondere Anweisúng angefertigt
werden. Kurz vor der Besetzung
der Stadt durch die Amerika-
ner wurden samtliche Gehelm-
akten, darunter auch Jene über
die Vorgftnge vom 4. Dezember
verbrannt. Trotzdem gelang es
einlgen stãdtlschen Bteilen, sta-
tlstisches Material uu retten,
das Unterlagen über dle Zu-
sammenhange dieses Tages
gibt.

Deichbruch an der Oder
Aus der sowjetrussischen Be-

aatzungszone wird gemeldet,
dass russische und polnische
Truppen mlt Flàínmenwerfern,
Geschützen, Bomben und Eis-
brechern grosse Ánstrenguhgen
machen, um einen Nntícanal an
der Odermündunc .. sttlner
Haff zu erzwlngen. Dle t Eis-
schollen bedeckten Waíser der
Oder brachen bel Le'---S den
Deich und überschwemnnen an-
nãhernd 7 000 Hektar Land. Ue-
ber 20 000 Einwohner mussten
Hals über Kopf aus lhren Hâu-
sern flüchten; viele, die zu lan-
ge zògerten, sind võlllg abge-
Bchnltten und ohne Nahrungs-
mlttel. Elne Sonderkommisslon
wurde mit ausserordentllchen
Vollmachten ausgestattet und
kann dle Todesstrafe über Je-
den verh&ngen, der bel Dieb-
stahl und Raub ln den betrof-
fenen Gebleten gefasst wird.

Zahn-Praxis
GUILH. GRUNOW

Taatvf-a R"** Sete d o Abril 262t-eill. i.o and., u/12, Tel. 6-B16S
Bprechstunden: 9—ll',i Uhr; nachm.
von 8ii—7 Uhr, SamstagB: 9—VI Uhr.
— ZAHLUNGSERLEICHTERUNG —
(27, 29, !.•>)

JiihIiüi-Iil' rrulvitf
i »*H.> i> ilm vun T»*i «ni j""> Kit*

l.ii.i. lAiillt-h i.iin'ii-ii*ai. K'ur*
siiiik dor i •ii,u.aii.ii.n«ii..i„ i (Ur
polilMli, i««ii». i. und « ii«ii, Vir.
lolult» wsiiillat «leli der Vi-roUin-í
dar JlIdlMlicn • ¦• ¦•¦• n-i.- In Prunk.
íurl.

Dir )iiiii».i.. Clfiiii-Iiiili-KitMo*
hor ii.¦>¦' cr »('l dor .\ ii. ..v,
at.a. ¦» Kliiüpuruitar*'» ulrlit Hllt KM.
ten der Naalopíer. sondem nuf
Kuitlli ili¦!)• -i.itra i, i ,i.:,-. i. Iiilla*.
tfn, dle ii.i Kin Bdebt Mtten, »i»
*.-.-11,.í._-¦.- Personen litiniit-rtcii,

Dle echwiren korp«rllclM<n und
faa l-llr-i I..-!. .'irliluli l., itli- i|i-|| VfN
fulgüii ln iii-n Kriegsjahren su*
evfliKt worden aelen, Miu-n (lurch
dle bUlii-rliio K<*rliiK(* ErliOluing
dw Liebensmlttelrstlonen kf-iiu'»*
wi-g» atiHKeHlIrhd) wcrdíii kftnnH».

Vvrhunj{«rt u. erfrorcn
NHClUlta-llCIld «i-Ih*II wlr sls Ila-t-

aplrl ÍUr üio Luto- lii JUrlln irwd
Pollselburlclite wiiii-a:

1.) In Dcrlln SW 29, Nostlzstma-
ee 41. eefror «ln sechs Motinte
site HSukIIiik Msnfred W«lt«r.
D«iTod dureli Hiiimi-rn und Er.
frleren erlltten der 74-Jáhrl«o Ksrl
SpUI, Berlin O 2, Frankfurter
Strasse 11, der 61-J«hrlge Erlch
Rueh, NlederscliOnhausen, DObra.
vi* 13, dle 42-Jfthrtge Rentnerln
Heleno Pl«trnyiics, Berlin BW 89,
KornmAndnntenstrnsse 45, dle 89*
Jltliiigi* Enuiitt Pahnke. Berlin-
Llehterfolde-W, Hlndcnburgdamm
Si; dle 07-JUhrige Minna Eggerth,
Berlin N-05, OulnenstraMe 6 und
dle 51-Jr.hrige Emma Klein, Wll-
helmshngen, Frankcnburger Strns-
se 33. .fl

3.) Auch heute gibt dlo Polincl
wieder 14 Tote bekannt, dle dom
Hunger besw. der KHlte nim Op*
fer Iltlwi. Zs stsrben ln lhren
Wohnungen: der 40.Jáhrlgn Rent*
nor Alfons Flemmlg aus der St-ep*
Iwiüitrnsn! 21; dle 61-Jfthrlgo Mar*
Bareto Gllbler aus der Waldomar*
«trasfio 08; der 03-Jahrlgo Albcrt
Schllte aus Llchtoríeldo Ost, Ber-
llner Straíse 44; dlo 64-Jil1irÍR«
Frieda Z&ulm»nn aus der Habel.
schwerdtcr Alleo 14 ln Dahlerh;
dle 66-Jührlgt' Anna Krebs nus
der Rlgncr Stras.se 62( der OG-Jiili.
rlgo Bmno Fortun aus der Reu*
terstrnsee 07; der 66-JáhrlKO Ge.
org Wilbrlcht, Grolmannstrnsse 62,
dle 69-JBhrige Anna Bltza aus Llch
terítíde-West, Hlndenbürjrdamm
Bl; der 7l-Jàhrl(je Max Lehrnnnn
nus dea- GeorgenklrchstrasKC 67,
dlo 72-jajirlge Margarete Schul.
zc aus Frledrlchshagen, Llnden-
alle 22, der 75-Jiihrlgo Rentner
Otto SchOnbeck, Kõnlgln-Lulse-
Stxasse 23, der 76-jahrlge Karl
Kretschmaim aus Tempelhof. Kal-
serwog 7 und dlo 81-Jührige Ma-
ria RUssel aus der Wlchertstrass/
Nr. 2.

50 Prozent krank
Dle Dienstgebaude dea Bezirks*

amtes Charlottajnburg kõnnen nlcht
mehr gehelzt werden. 40 bis 60
Proaent der Angestellten des Be-•drksamtes sind zur Zelt ais krank
gemeldet, dle übrigen haben elno
Dlenstzelt von swel bis drei Btun*
den.

Wie sich Ihre Fiisse fühlen,
80 íühlt sich Ihr Kórper
Wlr beraten Sie und süchèn
mlt Ihnen den für lhren Fuss

geeigneten Schuh aus.
Damenschuhe ln erstklassiger
Rahmenarbeit bis Grosse 41,

schon íür Cr$ 150,00.

Herrenschuhe bekannter Mar-
ken bis Grosse 45.

Extra-starke Shulie u. Sticfel
für den Versand nach Europa.

CASA EURICO
AL. JANDIRA 

"33
INDIANOPOUS

80 Meter vom Bond.
" * "-*- —— ' ¦¦*•¦¦«

Caderneta perdida
DECLARO, para oa devldoa efeitos,
haver perdido minha caderneta da

CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO
DE S. PAULO, na Capital, «ob n.«
138104. — Efio Paulo, 2-1/3/47.

José Venegaa Hinojosa
(25, 27, 29)
Sa-

Leihbibliothek
Krlmlnal- und Abenteuerromano —
HUt. ErzShlungen — Relsebeaclirel»
bungen — Frauenromane — Livraria
Seminário, R. do Seminário, 178.
(22-25-27)

Zahnarzt
Dr. Coloman Rêdey

Av. SAo João, 324, lobrclola, >/ 9—10
Tel. 4-6687.

POSTO
Philips

Heparatur-Werkstatt íür hollUndische und iimerikanisclie Radloi.
Verkaut-uiliteilnnc; — InzalilunRnahme lhren Apparate».

Gro&sea Rõhren-Lager.
AUTORISIERTE VERKAUFSSTELLE

RADIO SERVIÇO
KUA BARÃO DB ITArETININOA, 2 61 (27)

PoHugiesisch
ENGLISCH, FKANZtiSISCII ODER DEUTSCH

Cr$ 100.00 pro Monat. untcrrichtet diplomlerte Lehrerln. Aucli Korreipon-
denz und Btenografie In den.sclben Spraclien, sowlo Unlcrricht per Kor-
responik-ní. Ucbcrraschender Erfolg ln CO Stundcn. Praça Princesa Isabel 232
(im Zentrum). Tel. 6-3871. Gajütínct von 7 Uhr vorm. bU 10 Uhr «bendr.

.adios
Europaeische und Amerikanische

5, 6 und 7 Lampen.
TISCH- UND VITROLA-MODELLE. ZAHLUNGSERLEICHTE-
RUNG. GARANTIE, AUCH DER LAMPEN, FUER 12 MONATE.

Casa França
A. S. França Filho — Rua da Liberdade, 340

••••a-pqt *t*r| trt)
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Deutsche Nachrichten
Kiôíiseai aus Deutschland
Schocno ZuhIiummIo

Der itellvortrtiteuils MinisUir-
pi,, idont vun ;i.uii.i-ii-Aiiii.iit,
Herr w.h.i.i.mitiL Bieçoit, ali
Mordttiwtlíler, so Intiteiu dio
urato iiluriiilcroiidi) Nnchr.clit
vj.i olnem Prosou In Uulle, bel
dem Qber den Mord an elner
Sikrcttirin ii.uiicii', llük-ne Mu-
>.. !¦ vcrlmnduli wurdu. Der 1'm-
eu^i wurde ton dmi AmliiBtelleu
tr.id deu ZelttinKCii der «mvjell-
schen lie ai/.uiii: ¦.•Diu- totiic-
I ¦ :-iiV.-.. .'. II. DfU r.llll ZU (llll wll-
di-.u-ii QorQohten Anliu».

Wus wur dor Tutbcsliind?
Vier Munncr, zum Teil Be-

nnue und Angoslolllo der Krl-
nilnalpollzol In Hulle, wnrai
woRCn Bemolnsnmon Mordei un
dor Sekretiirln Holeno Madcr
nniteklnRt. Elnor von Ihnen,
der Krlmlnalsekretttr sttihr-
niai.u, lmtlo um diu Wende des
Jahres 1945-40 die Untersu-
chiuiK gegen den Lebensmittel-
grossliündlor Scliwnbe wégçn
Schwarzhtmdels zu fiihren, des-
son Sekretiirln Heleno Muder
war. Der KriminaLsckretilr ttliif;
ln dle Nctze des schõhen Mila-
cheris und Hess sich mit Le-
ben.sinittelpnkcten bcutcclien.
Das Llcbesverliiiltnis ging ln
dio Brüche und das Müdchcn
zu den Russen, um gegen den
bestcchlichen Benmttvi auszu-
packen. AU sie im Auftrãge ei-
ner suwJeLijchcn Dicnststollé
e.neii Berlcht aníerligtc, wur-
cie sie vim íhrem cntmaligeix
Liebtiaber und seinen Milhei-
fern etmordet.

üensatiuiiüil wurde der Pro-
zeis am ersten Tage der Ver-
handlungen gegen dle Morder.
In der iluuptveriiandluiig er-
kiarteu sie, der stellvértire tende
Minlsterprásldent Slewert und
der Clieí der Poiizei, M.niste-
rialdirektor Kõnig, hatten die

, Anrèguhg zu dem Mord gege-
ben, weil auch sie von dem Lo-
bensníittclschieber nahrhafte
Pakete ln Emplang gtuommen
und einen Skandal zu belurch-
ten hatten. "Ich mache dieso
Aussage erst heute vor der Oel-
fentlichkejt", erklãrte der An-
geklagte Stuhrmann, "we.l ich
sònst niclit mehr am Leben Le-
bc.i wiire." W&nlge Tags spa-
ler ist er lm GefÜngnis apstor-
ben. Einer óiinor Mittater, der
26-jáhrige Zimmermann, der
db gleichen Aussagen gegen
S.ewert gemacht hatte, erlitt 2
Schlaganfãlle in der Untersu-
chungshaft, die zur Lãhmung
beider Beine führten. Auch der
im Hlntèrgrund des ganzen Fal-
les stchende Lebensmittelschie-
ber Schwabe war Monate vor-
her wahrend der Untersu-
chungsliaft lnnerhalb von we-
nigen Tagen gestorben. Ais nach
den sensationellen Aussagen
der Angeklagten der General-
staatsanwalt, trotz dieser An-
hàufung merkwürdlger Um-
stánde, den stellvertretenden
Mhiisterpiàsidenten und die
anderen von den AnEeklagten
ais mitschuldig bezeichneten
verdàchtlgen Persõnlichkeiten,
die vom Gerlcht ais Zeugen
geladen worden waren, von sich
aus wieder abbestellte, errelch-
te der Skandal, seinen Hõhe-
punkt.

Der Prozess wurde 10 Tage
ausgesetzt. Ais schliesslich dle
letzten Verhandlungen ange-
setzt worden waren, lud der
Staatsanwalt dle Vertreter der
Berliner Zeitungen eln, dle zu-
erst über die Affãre berichtet
hatten und auch dle õrtliche
Presse durfte nunmehr da<vcn
sprechen. Die Schlussverhand-
lung ergab folgendes Bild: Der
Hauptangeklagte Stuhrmann
war laut árztllchen Gutachtens
eines natürlichen Todes gestor-
ben, Sein erster Mittater trat
nls eln vleílíach vorbestrafter
pathologlscher Lügner auf. Er

¦ wurde zum Tode verurtellt. Der
dritte Mittater, eln Arbelter na-
mens Noite, hatte nur mitqe-
macht, weil man Ihm 'die Be-
seitigung der Helene Mader ais
im "hõheren Auftrag" anbe-
íahl. Auch er erhlelt dle To-
desstrafe. Der vlerte Angeklag-
te, Regierungsrat Peter, ist der
ei-nz>e;e gewesen, der die An-
schuldigung gegen den stell-
verrtetenden MÍnisterprãsiden-
ten widerrlef. Er erklKrte, nlcht
vor^»r, sondem erst nachher

Von rlpmMord, an dem er n'cht
aktiv beteillgt war, erfahren zu
hohen. Seln Urtell lautete auf
4 Jahre Zuchthaus und 3 Jahre
Ehrverlust.

D"r stpllvertretende Mlnlster-
prã-íderit Slewert, ebenso wle
der Pqlizetclièf Koniir. sind auf
eigenen Wunsch vor Gerlcht er-
s^innnn, obgleích der Grne-
ral^riptsatiwalt auf lhre Ver-
ríehinung verzichtet hatte. Sie
èrklarten unter E'd, den Mord
nicht veranlasst zu haben. Das
Gfir:cht hat an dip^e Zeugen
jcr.!i--,.io| pragen gestellt.
Deutsche Riesenkanone

Bel-.anntlich errcgte bel der Er-
oberuhg Lüttlchs in den Anfangs-
tarini des 1. Weltkrleges der Ein.
satz der schweren deutschen 42-
cm-Morser grosses Aufsehen. Dle"ciiclie Bertha" wurde damals po.
pular. Ihr Nachfolg-er war der"langé Helnrich", eln bel der
Fernbeíchiessung "der franzdsl.
Bchen Hauptstadt elngesetztes Oe-
schtltz. Im Verlaufe des 2. Welt-
krleges wurde bel Kanoncn-Krupp
ln Essen elne Riesenkanone ge.
baut. deren Elnsatz bel der Be-
lageruhg von Lenlngrad geplant
war. Das Geschtitz war 40 Meter
lang und wog 1.300.000 Tonnen.
Bel elnem Kallber von 80 cm
konnte es auf elne Dlstanz von
65 km schiessen. Im Zeitalter des
Friedens ist Ihr Schloksal der Weg
zur Glesshtitte zwecks ElnschmeU
rung.
Deutsche Arbeiter

Der Kommunist Pieck erklár-
te õffentlich, die KPD habe
keln Veto elnzulegen gegen Ab-
und Auswanderung deutscher
Arbelter in franzõsische Indus-
trlegeblete. Matttrllch müsse dle
frete WlUenserkl&rung des Kln-
takiea diesen Schrltt einleften.
nlcht etwa c* - 7-&n*.

Wohlori
u«i teliwoonor Wuiilüuwlli-

i;.iin; iuiin'1- V)%) biuu.ll mo
i-.i....'.i..,.- dor i''iciiu Ucweru-
êcwuu uiiliii-u in Uuuuclilund
u.t. in lum- /.uiienbilu: lu i.m
Uc.uuiii u orhlolton Uio tfozutl-
uciiii.iiruii n na-lir nls Uio liuií-
to llllcr ab,;i i;. Iniun b.lllllllell
U.iii UU' ..hU loi'.'lull'.u.-.ciiO
l-.illli'i...4JiilicI |Ji'U.,.i:||l..'.iu.il
3U%; ,ii (ter russischon iii...a-
Ztllll; .'une dngCgOII LlUlirldl
nul dio í.i.li -,j . und uuf dio
i»u..i;iiui i.uiiiniun nur 20%. Dio
sogcimuiitcu burgorliclicn Par-
teiiM splelton nur elno busclmi-
dono Rolle.

Vcrstaatlichung
Der Sondorausschuss des Os-

torrolchlschon Purlninciits hut
sich über aen Gesotzontwurf
bozügllch dor VerstaatlIchUHg
der Unternohmon zur Erzcu-
gung clektrlsclier Energ.e ge-
ctnlgi.

Kriegsgcfangene
Auch dio Aniurikaner halten

zwei Jahre nach dem deutschen
Zusammenbruch Immer noch
deutsche Kríegsyefangcno fest.
Nach clner Mltle.lung des
Ilauptquartiers der amerikanl-
schen Besatztmgstrupijcn be-
findou sich noch rund 38 250
deutsche Soldaten und Offizle-
re ln amcrikanlschcr Kriegs-
gefangenschàft. Weitere 579 000
deutsche Soldaten sind, w.e es
so schon heisst, "vorübergehend
nlliiertcM Líindern zur Vcrfü-
gung gestellt worden". Hier
werden sie zur Zwangsarbett
ungehaltcn.

Im Ruhrgebiet
Elne Reise durch das Ruhr-

gebiet ist iu diesen Tagen kein
Vergnügeni da der zunehmén-
de Ausfall von Ziigen durch Lo-
komotivmangel den Verkehr ü-
ber die Massen elnengt. Ausser-
dem sind die Verkehrsmlttel
iibcrlastet, weil die Bevõlkerung
hunderte von Kilometer von
den Grosstadten aus über Land
íahrt, um Lebensmittel zu "or-
ganisiercn" oder zumindest das
nuf Karten einzukaufcn, was
in den Grosstadten nlcht zu
haben ist.

Die Lebensmlttelzuteilungen
liegen bei 1000 bis 1100 Kalo-
rien, obwohl die Karten ebenso
wie in der amerikanischen Zo-
ne 1550 Kalorien versprechen.
Der võllige Ausfall an Nãhr-
mitteln, dle Remlnderten Zutel-
lungen an Zucker, die ermas-
slgten Pleischrationen (es gibtin den ersten belden Wochen
der Zuteilungsperlode nur 100
g pro Kopf) bedingen die Min-
derung, wobel es aber merk-würdig berührt, dass ln den
Fleischtèden Flelsch und Wurstzum Verkauf ausliegen. Das glltbesonders für Düsseldorf undKõln. Dle Brotversorgung hafcsich ln den letzten Tagen et-was gebessert, dle Versorgungs-
lage blelbt aber welterhln an-
gespannt. Kõlner Gewerkschaf-
ten behaupten, dass die Schwie-
rlgkeiten ln Essen ,dle die Ver-anlassung zu den Demonstra-
tlonen waren, nur dadurch be-hoben werden konnten, dassNahrimgsmittelmengen aus an-deren Bezlrken dorthln dlrlglert
wurden. Sie befürchten nunderartige Schwlerigkeiten auchfür ihren Bezirk. In Wupper-
tal müssten die Frauen schon
morgens um 4 Uhr sich anstel-
len, um dann fünf bis acht
Stunden spüter ein Pfund nas-
ses Brot pro Kopf oder manch-
mal sogar für den ganzen Haus-
halt zu erhalten. Auch in Ble-
lefeld kam nicht zufrledenstel-
lendes Brot zur Vertellung.

Die Sorge um das tâgliche
Brot und dle ungenügende Zu-
teilung von Textlllen und Schu-
hen veraniasste vor einlgen Ta-
gi>n die BeleRschaft der Rhei-
nisch-Westfallschen Elektrizl-
tâtswerke, energlsche Schritte
zu unternehmen, um elne Bes-
serung zu erzlelen. Da dle Ge-
fahr bestand, dass sie dle Ar-
beit einstellten, wodurch auch
der Frankfurter Bezirk ohne
Licht gewesen wâre, wurden
ihnen feste Zusagen auf be^se-
re Versorgunp; gegeben. Dabei
hoffen dle Düsseldorfer Bphor-
den auf Untersttttztmg durch
dle amerikanische Zone, um die
ka.ta?tronhale Lage zu mlldern.
Es lst ein Zustand der Krlse
erreicht worden. der schllmmer
kpum noch mõgllch seln dürfte.

Zwar hat der Leiter der 7ten-
tralverwaltung für die Elsen-
bahnen In belden Zonen, Ge-
neraidirektor Busch, behauntet,
dass dle Transportschwierig-
keiten an den Versorgungs-
klemmen, wie sie ln der letzten
Zeit aufgetreten slnd, ln ge-Tingem Masse und zum Teil ü-
berhaupt nicht ursãchlich be-
teillgt slnd. Aber der Ausfall
von Loks und der Wasserwege,
die gerade Jetzt anfangen auf-
zutauen — bel Kõln führt
der Rheln Trelbels — haben be-
wlrkt, dass fast 25 Prozent der
tãglichen Kohlenfõrderung auf
Halde cenommen werden müs-
sen, wahrend die Industrie, dle
diese Mengen drlngend braucht,
bereits- stllllegt odor immer
weiter zum Erliegen kommt.

Noch immer verschwinden be-
trâchtllchp Kohlenmençen auf
dem Schwarzen Markt, ohne
dass ps bis Jetzt gelungen wãre,
di(> Fehlprnuellen genau zu er-
kennen. Man vermutet, dass dle
unregebnãsslge Zuteiluntr der
Zechen auf dle Bezugsrechtan-
welsuncen, dle sleh mehtens
am Monatsende staut, dle M8g-
llchkelt gibt, lrregulãre Ge-
schâfte zu tfttlgen. ünd schlless-
lich verfolgen dle BehOrden mit
wachsender Sorge den stark an-
gestlegtnen Elgenverbrauch der
Kohlenzechen und Kokerelen.
D'e ReparaturbedftrftlRkelt der
Masehinenanlaieii releht sto

hterftr nlehl mml

Àus aller Welt
MuHkituvi' UoiiIVreiu

UUBtlMld l'.'t llll |..m.,i»'IU!ll
Spiolo dor .•ii'i;i'imiiitw,ii M(M<
kuuor i--i.i'(iiii.rtiiiiicrciu oinon
liulio iiT. uiiipi ausgospielt und
.->.(it UUf (llO lli'.tillll..:.u mr
Yuiiu-Kuiifürcii» In riitcn. Km,-
land und Nurduiuurlku huben
j.-ui dazu íiti-iiiini: zu nohinon,
und dto Wi.lv wird orlalin-n,
WiOViUl fl,;iillilill düll l(U-.;.cU
daniuU lm vuruiLi vorsprochai
WUIUO. DlU I.IKI.illIlitíCII Uo-
vins, Muio.ova und Marshalls,
d.o ..uii neben dor Wirtscliaius-
cnilioit Ufiii...,iiiiui(!:i mil dur
Frago dtr üouUohon Repara-
tu.ii./iiiiiunjj bofasston, fillltai
Jrticlil.lll. CillO C.ilIl.tL' SlfZUIlg
aus. Eiiriluiids AtUBonmlnlítor

H \ iii tor.nli ntlicli.c dou Tcxt
L-iiu-.i vmii uigiLschcu Ki.i;,.-
kab.nòtt un Churchill gosuud-
len Ti'ii'1-.i'uniiiif.-;, ln wolohem
dor damallgo britische Pre-
mlcr gubcteii wu.de, sich ítr,Kt
und dcfcii.tiv Jeder zahlcnmus-
sigen Festlogung der Repura-
tionszahlungen Deutschlands zu
wldcrsetzen, damit dlose Frnge
lm Iicsiin Dcuischlands an Ort
und Stelle geprüft werden kon-
ne. Bevin wies Molotovs Vor-
schlag der Ruhr-Kontrolle ai-
ler vier Grossmachte ab; er
wies ferner den Molotovschc.i
Antrag nuf Anulierung der Zo-
ncnzusammcnlegung lm Westen
ab, crklarte die m| clien Be-
hauptungen, das Anglo-Kapltal"splele" im Industriellen West-
ten Deiitschlands, für absurd
und widersctzte sich dem An-
slnnen, aus der laufenden deut-
schen Produktion 20 Jahre lang
Reparationen zu erlangen.

Noadamcrikas Staatssekre-
tar General Marshall rlef ln die
Erinnerung zurück, dass der
russische Vertreter lm Allllcr-
ten Kontrollrat auf der Begren-
zung von 3,5 Millionen Jahr-
lichcr Sl.ahlprodukt.on für
Deutschland bestanden habe.
Umso überraschender kame der
neue russische Vorechlag, dio
Produktion auf 10 oder 12 Mil-
lionen Tonnen zu steigern. Nach
dem 1. Weltkrlege habe man
Deutschland die Entwlcklung
seiner Schweríndustrie erlaubt,
um die Reparationsforderungen
befr.edigt zu sehen. Dle Folge
sei die Aufrüstung des Deut-
schen Reiches gewesen. Wolle
man tatsüchlich ein missglück-
tes Experiment wiedcirhokm
tmd ein neues Risiko elngehen?

Marshall beantwortete dann
Molotovs Anfrage, ob nicht die
Anglomàchte durch beschlag-
nahmtes deutsches Gut ln ai-
ler Welt, durch Deutschlands
Flotte, Industrieanlagen und
Patente schon mehr ais 10 Mil-
larden Doilar (RusslandsRepa-
rationsforderung) geachlucH
hatten, mit der Aufforderung,
alie von den Russen aus dem
Reich gehoíten wissenschaftli-
chen Geheimnlsse und Patente
anzugeben. Belde Anglostaaten
vertreten den Standpunkt, dass
Potsdam und nlcht Yalta rich-
tu~ggebend seln soll.

Kommissionen
Die Iuee üer b.a.ndlgenKom-

nüssionen hat nun ihren er-
sten praktischen Vorschlag ge-
funden- Auf der Moskauer Frie-
denskonferenz schlug England
durch seinen Vertreter Sir
William Strang dle Bildung
folgender Gruppen vor, ln de-
nen neben den Grossen Alliier-
ten auch die Kleinen Platz und
Stimme haben werden: 1. Die
Kommiss^on über die geplante
politische Neugliederung
Deutschlands; 2. Die KommLs-
sion für die Neufestsetzung von
Grenzen; 3. Die Kommlssion
für alie wirtschaftlichen Fra-
gen und 4. Die tòimmission für
Entwaffnung und Entmilitarl-
sierung. Unmittelbar nach der
Darlegung des Projektes setz-
ten die übllchen Debatten eln
und zelgten auch in offenslcht-
lich weniger wichtigen Aus-
sprachepunkten den Wider-
strelt der Meinungen zwlschen
Ost und West, ln dem namlich
Russland geltend machte, dass
viele Kõche den Brel verderben
müssten, zumal Jede der ge-
nannten Kommissionen 22 Mit-
glieder ziihle. Die Oberleitung
sei auf Jeden Fali elnem Ver-
treter der vier Grossen Alliier-
ten zu übertragen. Die Ameri-
kaner sprachen sich für den
engllschen Plan aus. Eln eini-
gender Abschiuss konnte aber
nlcht erzielt werden-

Monopolbildung
Moskauer Komentare glau-

ben dle Stellungnahme Nord-
amerlkas ?u dor Frage der deut-
schen Re' | rationszahlunKen
mit der Be.cünst/gu».ig interna-
tionaler Monopolbiidungen er-
kláren zu kõnnen, womíT das
nach dem ersten Weltkriege an-
genwandten Sy.stom neuerdings
elngesetzt werden soll.

Anklage
Elne Verõffentllchung des Staats-

Oepartaments der USA grelft Al-
banien, Bulgarien und Jugoslawlen
nn und wirft diesen Staaten vor, i
nur aus Furcht vor nur aus Furcht i
vor Zusammenstõssen mlt den lu '
Grlechenland stationlerten englL
schen Truppen bisher keinen Ver-
such gemacht zu haben, sich grle.
chischen Gebletes zu bemachtlgen.
Nur dle britischen Streltkrafte ga-
rantierten die Sicherheit Griechen-
iands gegen Einfalle dieser Nacn-
barn, Die amerikíinischhe Note
greift ebenfalls die griechlschcn
Llnksparteicn an. dle elne kommu-
nistlsche Regierung wünschen, OU-
ne den Willen der Volksmehrhehlt
zu beachten und ohne zu Uberle-
gen, wlevlel Leiden für Griechen-
land hleraus «rwschsen mtlsaea.

.a vin-\oir.iüiUi;;ü
• •ii a.pliiuun v.'.i'.iniiii»Uiilung

der deuteclwu WtrUcliaflseinlieit
ociilug iievin vor, don Wleditruuf.
bau der deuUclu.ii Industrie In ticb
tutuu-ki-liiiicr Auiv,aiu.liiuu zu ver-
lo.gtii, uber gleiclizrillg gabUhrend
die Notwuudigkeil der Kolilenlle-
f.-iuiii: u ltlr dle bclrctum i.un .er
iu liitraclil zu zlehen, Ausserdeiu
vurtriat li.-viii dle An .utu, dle Kos.
tun 01'lUcsaUullg i;icli:|iliiil.v.lg auf
(lm vier UcüJUungi.iiiiiclite zu ver-
tellen, fUr die Vergaiiuenluit, dle
Geguiiwart und dto Zukunft, Duse
Kosten tielcn dmin vun Deutsch.
land nus den ursten Krnci.n .v.cn
d.r k.[il.iiiun tiiuustrlcankurbo-
lung zuriick'/.ucrhiatteu,

Anglo-SowjclÍHche
Annacherung

Noch Mltloilungen des Moükuucr
Bondem empílug tnglauda Promlor.
mlnlster Ailey eine rusblschu Ab-
ordnung uuicr Führuug vou Kuuz.
notzov, Dlo Bespicchuiiguu bcüogun
sich uuf dle Innere Lugo Engluiids
und ii.n iiutioimlu 1'roblenie, be-
sohders naltlrllcli auf dlo Bezluliuu-
genzwischèn Englund und der tiow.
Jciunion. Dlo Bcsprechungeii ver-
llofon in bester Harmonle und ver.
tlcfleii dlo wechselseltigen GefUhle
der Freundschaft.

Hilferuí
Dio i.....-.partelen OiivclieiUaiidi

eroaien vun den Ausscjuulnbtem
der vier Grossmachte eme geinciii-
suíno Interveniioti, um dle Tra-
gúdio Gricchenlands zu beenden, ln
der Liinusclult Lakontcn \vurds
uius Kiicgoucselz In Kratt gesctzt.

Nichoias Horlhy
Auniu-iu i,.t.iu.^o iiorlhy, der

24 Janro iú!.ig Ungarns lcegont
war, erlclürte enj/sm Presscver-
treter, uius er poiitlscn inc.it
menr tatig sei unu zui-ück^o-
zugcn ic-oii, uucji únik, t-x ri-
naiizieil .eiainii, sei. Die kom-
muni&tischeh Beliaup^uii^cn,
aü*, e.u Koniplott zur Aufnch-
tung e.nes Hoitny-Hegimus be-
stuude, bezeiehntte der VU-jah-
ngij frühere Verweser ais "eme
tíiupiüitàt".

HorUiy sass auf elnem abge-
rissenen Soía iu einem kleinen
Domiübchen und beiachelie in
Unyam verbreiieto GeriichLe,
wonacli er luxurios in einem
bayí.schtu Bciiloüa lebe, das
ihm Hitler heimlich zum Ge-
schenk gemacht hatte."Dieses einfache Heim ln
Weilheim, für das ich die Mie-
te schuldig geblieben b.n, go-
hõrt einem hiesigen Bücker",
sagte er. "Mein ganzer Besitz
beiindet' sicn in Üngarn. Es
war onneáieg nicht viel — aber
jetzt ist alies üaii.n."'I'eclin.scn beliiiuet er sich
unter Hausarrest; zweimal uri
Munat muss Horthy sicn bel
der amerikanischen Miiitarver-
waltung hier melden. Sein em-
ziger Komakt mit der Aussen-
welt ist ein Rad.oapparat."Ich bln võllig onne Verbiti-
dung mit meiner Heímat", fuiir
Horthy íort, "seit mich Hiuer
im üKi,ober 1944 verhaíten liess,
weil ich versuchie, Fneden zu
machen. Ich habe nach Ungarn
geschrieben — alie meine Fa-
millenmltglleder haben ga-
schríeben — aber wir erhalten
nicht einmal eine Postkarte ais
Antwort."Unliingst hõrte Ich über den
Rundlunic die Namen der un
Rundfunk d.e Namen der lnBu-
uapest Verhafteten. Von ailen
kannte ich nur einen einzigen.
Er ist'ein tüchtiger Mann, und
ich hatte von ihm seit 2 Jahren
keine Nachricht mehr. Er ist zu
tüchtig, um eine solche Stupi-
diüt zu versuchan, wie es eine
Revolte in Ungarn unter den
gegenwárügen VerhàltnLssen
seln würde."Kõnnen 100 Mann gegen
180 000 000 etwaí ausrichten?
Alie diese Agitat.on iht nur den
Bolschewiken von Nutzen."

In dem ^leinen Hause sind
sieben ungarische "verdràngte
Personen" untergebracht: der
Admirai, seine Frau, sein Bru-
der, seine Schwlegertochter Ho-
na — Horthys Sohn Stephan
fiel ais Flieger an der Ostfront
— «ein 6-jahriger Enkel, dessen
Kinaermádchen, und der Ge-
stütmeister seines Bruders, der
ein in Ungarn inzwlschen kon-
fisziertes Gestüt leitete.

Dio Horthy-Famllle wurde
früher mit UNRRA-Rationen
verpflegt. Jetzt erhalt sie deut-
sche Rationen, was etwas mehr
lst, ais den deutschen Bewoh-
nem von Weilheim bewillígt
wlrd. Wie andree verdràngte
Personen, brauchen sie dariir
nicht zu bezahlen.

Euçen, Horthys Bruder, der
eln Monokel und altmodlsche
Goifhoscn trug, bemerkte, dass
seine gegenwârtige Sorge darin
bestehe, Bezahlung für 100
Rennpferde zu erhalten, weiche
amerikanslche Offiz'.ere narh

den Vereinigten Staaten mitge-
nommen haben.

Ilcna mõchte elne Beschâf-
tlgung haben, am liebsten "ln
Amerika".

Appell -
Der Berliner Stadtrat bat die vier

In Moskau versammelten Aussen.
mlnlster der allllertPn Gronmãcrw
te, sich elnzusctzen. dass kct-
ne Fabrik oder für dle Elnwohner-
schaft ala lebenswichtig angesebe-
nes Dtateraehmen me*»

Artikel I
Mit grõsser Stlmmenmehr-

heit wurde der Artikel I der
neuen italienischen Verfassun^
angenommen, der besagt, dass
Italien elne auf der Arbeit ba-
slcrende demokratlsche Repu-
blik ist. Seine Regierungsge-
Walt gehõrt dem Volke, das sie
durch die Form und ln den
fes'Kesetzten Grenzen d'eser
gegebenen Verfassung ausübt

Kohlenfoerderungr
D r Jifoskauer Rundfunk bertch-

tete. Ccj-s dis Kohlenfõrderung in
Zcntralasien durch die Anwendung
einer neuen MascMne um bis zu
BB % geatlegen sei. Es handelt sich
um eine sowjetrusalsche Erftndimç.
Die Maschlne schneldet die Kohle
aus den Erdsehlchten und snll nvch
autom3li?ch aufladen. In den r^u-
trals-latbchen KohtenflOren. C.i- im
Durchschnltt fnst 2 }'<:'.'- ' -r>it
slnd, bringt ee dieae neue Maschl-
ne auf elne monatUche

(Jehüimo IMatitt
Drol urooio .'.im'in,.minnit

nm jkiih. iihm und wlrt«i:lm(U
li.iuii liiiin-ntu slnd nuel)
dor An-.niii der Mo.ikituor
"Nouen Zolton" dlo «finc<i»
Viimr dos 1'VilmuHim,-. und
liiii.itfiipl..iii-.i tur Di-III.-.I-liluiid.
Iliro Abslclitou or.iirciicn dio
Vurwiikliclitmif Imporlnllsll-
schor ldi'1'ii und slnd sowJeU
fclllilllcll Der Berleht ncill.t
t\U OMtOn Illock NdidciikliiiKl.s
lirliwi-iiiKlii-.ii-tii oder dle Cll-
quo li.rmlngliiiiii, ong dom eng-
llclu-n QrosskapItAl und i»il*
tlí.ch den Konservatlvon ver-
bunden, Ihr TIltlRkeltsfold lst
das Riiciiii.ichWf.stfiiii cii» m-
dustrlogcblot, Ihr Ziol dessen
Vcrb.iulitng mlt dor Industrio
Elsass—Lolhrlngons und Eng-
lnndr. In Detitschlnnd BOlbor
stlitzt sich dlcse Rlchttiiig auf
ki/.r.crvíitlvc, protestantischo
und Hozlaldomokratlscho Krcl-
sc. Mllnncr wla Hugenbcrg und
Dr. Schumacher sollen Mlttols-
milnner soln. Der zwelte Rloclc
umfasst die strcng katholl-
schnn Qrosshidustrlollon Nord»
nmcrlkns. Vntlknn. Jesultcn und
ouropüiachc Kathollkonkrolso
nuf der clncn, das Bankliaus
Morgan und dlo Wallstreet nuf
der nnilern Seito «Ind Iliro E:t-
ponenton. Ihr Operatlr.nsrtehlct
soll "Siid- und Südwcstdeutsch-
land, Oèsterreich, dos Donnu-
beckcn und Italien seln. "Hei-
fer" in Deutschland slnd der
Klsriw und dle alto Zontrums-
parlei. Ais drltter Block er-
schelnen das "Comitê des For-
ges" und Lothrlngcns Stahl-
industrie, vi-rknlipfi mlt den
Industrletrusts ln Belgien, Lu-
xemburg und dem Saargeblet.
FranzõsLscho Mllitflrkrelse mlt
Do Oaulle bllcken uuf das
Rheinland und schüren das se-

| parati.stlsche Feuer- So cr-
scheint den Russen der deut-

! sche Staatenbund ais glanzende
J Basls für dle Durchdringung1 Deutschlands mlt ausliindlschen
l Kapl.allen der W&stmiichte und

damit ais drohender Stosskell
gegen Russland.

Parteigegensaetze
Die-scharfc Stellungnahme deut.

| scher Sozlalistenkrcise zu den Pro-
pagandaarhelten der Roten Eln.
heltspartel lnnerhalb der sowjct».,
russischen Besatzungszone \vurdo
noch einmal durch Dr. Schumacher
begründct, der der SED Bonzcn-
wlrtschaft vorwarf und ihr anemp.
fahl, endllch einmal elne wlrklich
deutsche Poliük zu trelben. Dio
8PD würde nie mit der SED ln
Verhandlungen treten kõnnen. so-
longe diese nlcht den Beweis er.
briichte, dass sio nlcht von Sowjct-
russland dlrlglert würde. In seinen
welteren Ausíührungen bezog sich
Schumacher auf dia neue chüie-
slsche Mauer im Osten.

Handiycrker, ledig, 40 Jahre,
sucht einfach

in Familienhaua (mõgl. Niüia
des Zentrums). — Angebote an"Linotipistu Leo", persõnllch
(nur nachm. bis 7 Uhr) oder
schrlftllch an diese Zeltung.

Gesucht
alleinstehende Frau

lür klclnon HauShalt. WoachfrkuTorhanden. Zu fragen D. Real — Hu»Libero Badari 4 6 6. (27-2D)

Gebrauchte Drehbank
In Jedem Zustand, eu .kaufen geauchl.
Oftert» bltt» an Ewald — Rua Dr.
Pinto Ferru N.o 77S (fundo»).
(17)

Empregada
PROCURA-SE para todo tervlco en
oa*» d» casal. — Rua Monta AlegraB.« 1863 — depol» das 14 horai. (27)

Haus gesucht
dw alch für kl. KamlllenpenBlon elg-
D»». Zuschrlften crbetea unt. "B. H."
»n d. Ztg. (27)

HAUS
Ehopaar »uoht kleines Hau» eu ml»-
ten; nahe Bondverblndung, Knufe
evtl. MObel. Cr» 6—3.000.00. — Tel.
2-6616. (27)

Ford Eifel 38
In gutem Zustand, zu verkaufen. —
Al. Lorena 078 — Hau» 8. (27-29)

Copeira gesucht
Guter Lohn. Referenzen wer-
den verljngt. Vorzustellen:
RUA MINAS GERAIS Nr. 190.
(27)

Kompl. Schlafzimmer
T TeU«, ZU VERKAUFEN. Prel»
Crt 2.0001—. Zu bealchtlgrat Ru»
Amando d» Carvalho 165 — Ponto-
Final onlbui 48 "Paraiao". Hftndler
verbeten. (27-29)

" — i ¦ in i i i ¦¦,

Ladeneinrichtung
gut erhalten, wegcn Gesch&ftaauf-
gab» blllig zu verkaufen. Geeignet
für Salsioharia, Quitanda oder Con-
feitarla. Ru» Com. d» Moral» 147.
(27)

Witwe,
OESTERREICHERIN. In den Mer
Jahren, gut ausseiiend, mlt Êígen-
helm, dea Allolnsolns mude. SUCHT
dl» Bekanntsçliaft tines elnfachcn.
ehrllch donkentlcn Mann ei eutapre-
clienden Altera: Wltwer mlt Klndern
N1CIIT nusBi-.-.chlossen.. Nur ehrlicli
gcmelnte Z:'r.nlirlftcn «Ind zu richten
unter "Ostorglück" an d. Ztg. (27. 29)

Nâheriniten
fUr Damonklttel (Ur IIelmarbr.it g«-•ucht. Rua ila Conaolaç&o, 1358. (J7)

Zimmer
Jungea Ehepaar «ucht freundlidhea
Zlmmer mlt o :er olmo MObel; mflgl.
Sio. Amaro-Strocke. — AnKcbot» tn-H. H." — Caixa PosUl 296S.
(27-29)

frau
ml» lSJIhr. Tochter und lOJthr. Boba
•ucht Stellunc zu 1—2 Penonen, auch•usíSrt-. nratifslchtlgunir von Cha-cara. Zuachrlften unter -Au»trla 4<"«n diese Zcitunp. (27)

l/f, MlAELTERER MANN
fuer Reinigung einer kleinen Fabrik, geiucht.

VIIH/.ISII.I.IIN IN llf.lt

Rua Independência, 334 — Cambuci

Buchhaltungen
kucIi rucksuinliurt. tibernliiinit dlplumlerter liuchlinltcr mlt
liiiii!jiilirlK«'r Praxis. '/UKchrlftun nn "Contador", CaIxk Voslul
3307 oder per Tul. 2-136», xwlsctien B hl. 11 Uhr. (27-20)

Fraeulein gesucht,
mlt vlel 1'raxl.i ln I.eboiisinlltelKeiKiliUft eowie Auí .iIiuIMwhim.

VOIt/ll.STi:l.lKNi ItUA LIIIKItO IIADAKU' 110.
(27>

Balkon-Angestellter
OESUCHT, nescrvlst, mlt vlel Pruxls lm Lehensmlttolfieschilft.
VORZUSTELLEN: RUA LIBERO BADARO' 340
(27)

Auxiliar de Escritório
PRECISA-SE, com bo» letra e que saiba escrever à máquina.
Cortas com referências e preUnsôes pura AMAX neste Jornal.
(27-29)

ocio-1ecnico
1*«mu» do alto comércio U» S4o Paulo, dan.lo a» molliore» r»ftríncliu •
•nulo bem relacionado, procura SOCIO-TECNICO par» montar uma p«-
quen» Inclúalrla em casa prúprl». com gramles como.lMa(lia « graml» áre»
de terruno a «er construído, u for prwlso. Trttir • dar (lemi.natracllo do
habilidade à Rua Ilrlgadolro Oavlfto 1'olxuto, 1023. daa 7 ia 11 hora» d»
manht. (Alto da I-apa>. Jlond» • Onllitu k porta. Inútil apresentar-si m nAo
for honesto • h«bll. (37)

Auxiliar de Contabilidade
Precisa-se, com boa letra e que conheça contabilidade e saiba
trabalhar com maquina Remington de Contabilidade. Cartas
com referencias e pretensões para CONTAX, neste Jornal.

(27-29)

Erfahrene Koechin gesucht fuer deutsche
Familie. — Rua França 74 — Tel. 8-1 049

(27)

Bek^nntschaft
Junge» Mfidchen, 24 Jahr», KaMlarerln, dauUchstUmmlg, blond, hlmmel-
blaue .Augen, 1,61 m. grou, »t»rk, »erií»er Charakter. angenehm» Erachel-
nung und «thr h&us!lch, SUCHT dl» Bekanntachaft mlt «tnom notten, ge-
blldeten Herrn iwacka Helrat. Ernstgem. Zuacluift mlt Btld, «alches eu-
rUckgeaandt wlrd, unter "V»rgl*»m»lnnlcht", »n d. Ztg. «rbeten. (27)

Gegen guten Lohn
wlrd ¦elbstándige, Jüngere Hausangestellte gesucht, bel be-
rufstátlger Familie mlt 8Jãhrigem Kind. Kleines Haus in
Brooklin Paulista. Wa«chfrau vorhanden. TeLt 6-Í888, D.» Edlth
(25, 27, 2S)

IVIB SUCHEN

Li)ter und Ajustierer fuer feine
Metall-Waren

GUTER LOHN
Vorzustellen bel Com. • Ind. Jabaquara 8. A. — Ar. Palmeiras
123 (pegado & Garage Antiga) — Vila Parque Jabaquara.
(22, 26, 27)

Tuechtiger Mechaniker
fuer sofort gesucht

Guter Lohn. Schrlftliche Angebote slnd zu richten unter''MECÂNICO", an CAIXA POSTAL 3307 — São Paulo.
(26-27).

Jardim Itapevi
Dle Stadt der neuen Ziegeln verkauft Land auf Abzahlung

ab Cr* 18.000,00 das Lote, gibt 5 tausend Zlegelstelne, Sand, Fuh-
re, Penster usw. grátis pro Lote.

Zu erfragen in Itapevi, Subúrbio der Estrada de Ferro Soro-
cabana, oder ORGANISAÇAO CARLOS DE CASTRO, Rua S.
Bento, 200 — 6.° andar — sala 12 — Sâo Paulo.
(Cont. »t4 16 abril)

Herrliche Chácara
29 000 Quadratmeter, 18 Kilometer vom Largo da Sé entlang
der Estrada Anchieta und lVi kl von der Hauptstrasse ln São
Bernardo. Gutes Haus ln normannischen Stll, mit 3 Schlafzim-
mern und 2 Sâle, Wasserleltung und praktische sanltàre tostai-
latlon; Obstbãume und 1000 Weinreben. Alies umzaunt. Reich-

lich Wasser vorhanden. Schweine- und Hühnerst&lle.
PREIS S60.000 CRUZEIROS.

Zm verhandeln, ellig: RUA DIREITA, 36, I. Stock, Soai 8.
Telefon! 2-6949. (25, 27)

Behweizerln mil
•ucht leie te

Bttüe» I •*•

l»iahrlg««

Vertrauen88telle
auch Ini

Ttum WWUuln •
L »»lil»

Offertem tm
•¦•ulado tm

i27.mt«>

Bekanntschaft
Wltwer, 47 Jahre, von angen«tun*n
Aussehcn, ln guur Stellung, ab»r
Immer alldn, «ucht dle Hekanntachaft
•Incr netten Dame. Caixa Postal 3796.
(27)

Zu verkaufens
E»»-Sorvlc», Tassen. Tcller uaé
Kochtôpfe — Port.-KnBli«h Dlctlc-
nnry (Ferreiro) — wegen AbreU». —
Auskunft telef.: D.a TheM». Tel.
7-1052. morgen» roa 8—12. abanda von
S-» Uhr. (27)

Precisa-se Limadores
Apresentar-se à

Rua Pelotas, 93
Vila Mariana

(27-29)

Tremembé
da Cantareira

Ia barrllch gelegener Chácara flnd«a
Erholungsuchende

Bebsvolle Aufnohme. Auch fUr Wo-
chenend. Verhcrlg» Anuirtdunjf cr-
beten par Tel. 8-8Í93 od«r C»lxa
Postal §3 9S. (27, 28)

Alleinstehende Witwe
»uc'it Ar-«tf.iiucí In Ca»» de Frio».
Ear oder Confeitaria, am Balknn;
hat Piaxla und Refertnun. — Zu-
•chrlfiM» «rbetea unter "E. í'" an
dloM ítf. -x 7.»,

Tapezlerer
wlrd per s.íort gesucht bel guter Ba-
lahluiig. Hua Borge» LagOa, 642 —
Vil» Marlana. (27,29, l.«)

Junges, frdl.
Maedchen

Wr M. Hauahalt ceaucht. Lohn Cr|«0.—. Rua Joaquim Plaa St, Cam-bucy — Omnlbus 19. (27-29)

Putzfrau
nicht 

tar t Mal wOcheatllrh. von
., ^Unr.JOr klUan I Ptnonen.Rauaha». VonwMIta Mt RWerea-
J»n: Roa Minto Gomld» IMt ^nate

«IIIINA .Mil ANUA
DK IHM it.Aii

Ül.nfl.lli.MIl i|c|| ||«i| VuH li. 1,^
I /..,..,.«,. U|„J W»l*.el|.
g«'l BIWll .'•..,, ... 1, |i.,, .i„
I»l|. lll.II, 1,1 ! <:..,,.,-,-| ,,. ,„,..,.
llniur .-...,.. . „.t ,- ,1.,,!,... .1.
MM tiuitr *M, IS U" Md,* («)

Zu vermieten
#>li«iie» nioiii, Kln,,,.., an •in»o aiu
•UMll^eU ti-*¦ - hei !..•..!..., Kll*>i««r lu ........ -i.i Hudli Ttl. lm>" .ta t ., jtputi xás, i<rr>

1'ftr.CIÍIA HB DR UMA
Copeira-Arrumadeira

I'..» fciilIU d» lr»i»in»mo 1 ... .i„.
... ii...,.:. Ti»l»r a ai .ai.»:.*
UAHA UIIANCA, Cm,
(Í7. ». I.«)

*"'¦¦¦¦"*¦ " •—¦¦-'¦ "W"-»«M|

.lniii;e íür Iturcau
li'i. •'» < . ¦ ,- 1. 1, Ullil .'....-•»
J' ..,;..u f 'I. ,-i .,. ...liei. 41.,: unil «n.
(tem lelilil» Arlnlli-n A. ..i..:iiítli»||
Crt »>ioo. ViireiwulUn In dtr Av.
fl»« Jo«o. i.li — I. ii k - b»»l 7,von 8.3J UU II Uhr. 1J7)

Mübücrtcs Zimmer
Rituo t vun btrufit. Ilerrn iwr I, od.IS, Aprll. Off. unter "K. O,*' a il. Z.
«rhi.inii. («•Stll,»)

Bekanntscha£t
zvecks Ehe

I»ain«. ünd* 80tr, natte, nplilnnk» Kr.
MhalniniK. In xuti-n Verlilllln!».<i,n,
•urht ni-tten Kamerad In guter l'o-
• Itl.in krnnen ru Inrnen. Krntt» An-
Kclnit* unter "(i. (i." »n d. Zlg.
(27, 29)

Kontorjunge
14—ISjlhrlR, fllr U-lcht» KontorarbeU
t"ii Und kleln» lloiengânue ,;,r. 1 >u.
Tel, Í-'J3«7 — Cali» i-oatal 2WJ0.
(271

Witwe
S9 Jahr», ttlclltlgo Iliiualrau, genunil.mlt 3 gutherulgon Klndern. 8UCHT
elmiii pasienden I.ebenagefalnton,
dom «lo nwii elne guto Httitzo «eln
kOnnto. (iv.ise iípftír»nzcn und ver-
linuo Referenzen, liltte Zuschrlften
»n d. Ztg. unter "II. 8.". i':T, 29)

fllr .. !<¦ Haufarbelien (Ap.irtarnent)
gesucht. f;.;lialt 000 bli ooo Cruzeiro»,Itt'A KSTAD03 UNIDOS N.» 1S31

(22. 2Í. T,)

Bau- und
Schlossermeisteir

flrm In llf.paraturen von s&mtllchea
Bauniaschiheri; n°it 2i Jahren lm Bau.
gowerhe beschftftlst. «ucht «Ich «u
verSndern, Offcrten blttn zu richten:
RUA RUI BARBOSA 883 - Camoo
Belo. (22-25-27)

WIR KAUFEN
Foto - Apparate
und zahlen besonóere Prcise
für gute deutsche tylaschinen

AVE. SAO JOAO Nr. 327
1.* and., "Universal" (Sr. OcorRe)

Aelterer Mann mit gu-
ten Referenzen ala

Nachtwaechter
gesucht.

Rua dos Pescadores 56
(22, 2S, 37)

,
Verkaufe umzugshalber grossen

Kleiderschrank
und Bar aus masslvem Erabula,
sowohl Polstermõbel. — Rua da
Consolação, 134, 2. andar, apto.
210, zwische*i 8 und 9 Uhr.
(26-27)

Frau oder Mãdchen
gesucht, für Haushalt von 3 grossenPersonen; keln Waschen und Kochen.
Mus» Ira Hause schlafen. Rua Itua
Brigadeiro Galv&o 738 — Omnibu»"Barra Funda", ab Lgo. 8. Bento.
(26-27-29)
.- ——. ,„m

Reinemache-Frau
ftlr clnrnal pró Woche, GESUCHT. -*
RUA LOPES CHAVES 276. (25, 27, 2S)

Junge fUr Biiro
gesucht, ais Hilfe, mlt guter Schut.
blklung, «wlschen 15 und 17 Jahren.
Auskunft: Rua Brlg. Galvío 738, zwi-
schen 8 u. 11 und 1 u. S Uhr.
(25-27-29)

Deutsches Klavier
Rud. Ibach Sohn

lm neuwertlgen Zustand, ungebraucht,
Metallrahmen und gekreuzte Salten,
i Pedale, Elfenboln-Tastatur, Edel-
holz, mlt FabrlkRarantle,

zu verkaufen
Zu verhandeln: Rua Arthur Azevedo
Nr. 16 3 3, Bond 28 und 29, Eeke Rua
Murato Coelho, (25. 27, 29)

Kaufe
humorlatlsch* ltall.nlacli» Oramofon.
platten. Off. unter "C. P. 8M6" t,i
d. Ztg.

Pmura-se

Lonti»),

casa
2 quartos, cosinha etc.
Bairros: VUa Marlana — Vilt
Clementlno ou Indianopolis.

Inf. Tel.: 7-0185
AV. CONS. RODR. AlVES, 3 51
(22. 25. t71

1-2 moebL Zimmer
¦ílt PENSION. gesucht von Fiau milt Monat» altem Klnde — Angebote
unter "T. P. 2" an d. Ztir erhctnn.
(22-25-27)

Arbeiter
fuer Wirkerei gesucht

(auch ungelernte).

Rua dos Pescadores 56
(31. St. 77)

Faclibücher nnd Romane
El.issker — Untcrhaltunnllteratur— WõiterbOcher etc Livraria Temi.
nano. Rua Seminário. 173. (22.25.27)
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No mando pareô d» Bstatlitln de Joquelf, I.. Gontaloi ponteia o lu-ldo lolr, «-unido por P. Vu, que ficará ainda domingo Inativo, poi. rncontra-M de "íérla.", Imposta* prla Comlwfto íe Corrida». A. Altran e !„ Osório 
'•correm" emparelhados n em lula pelo "placé*-,

iw, zamud o e«lã alento • qualquer "cochilo dos Jovens piloto, pudera redundar, numa melhor colocação p.r* • glorie chilena, Nascimento e Morgado "acompanham" o "Iraln", aguardardlo melhor oportunidade para avançarem. O* dentai, agrupado, na retaguarda..
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REAPARECERA' GARBOSA
PROGRAMA PARA R9MI7-7GO NA GÁVEA

E' o seguinte o proiirama para do- . ° i'AUEO — 1.51)0 metros —
mingo no Rio: I A' 1. IA noras.

Ks.
1.» PABEO — 1.400 metro» — (l Floreio  60

A's 13.-10 horas. ) 11
Ks. | ij rtuldo  92

(1 Nedd»  64 
1| «3 Nativo  52

(2 Avaliv  60 2
; (4 C.ln  Í0

«3 Fo-Razão 50 Iai !
(4 Acatado 66

(5 Siuiruy 64 i
•I !
(0 Sltron 50

«5 Gualnra  60
3

(fl Whlte Face  52

(7 Oquctel 60
ij

(" Outono 60

•a.* PAREÔ — 1.500 metros —
As 14,10 horas.

Ks.
(1 Yemanja 54

II
(2 Excelente 64

(3 Araçagy 60

(7 Encoraçado 62
4 |8 Gadlr 62

(9 Estrllo 50

0." PAREÔ — 1.000 metros —
A's lfi.20 horas.

Ks.
(1 Ciiuaclio 55

1|" Jiiiko 55
(2 Dullpé 55

(4 Iva 64

(3 Caviar 65
«4 Bicudo 65

21
(5 Rio Azul 65
(6 Itajassê 65

(5 Apoteose 54
I |fl Gloconda  64

(7 Guapeba 54

(8 Gíria  54
419 Guataparã  50

(10 Guayassu'  60

3.* PAREÔ — 1.000 metros —
A's 14,40 horas.

Ks.
Vargem Alegre  52

Luva  52
Congué  64

4." PAREÔ — 1.400 metros —
A's 15,10 horas.

Ks.
(1 Hora Certa  63

II
(2 Malmlquer  63

(7 Judas 55
(8 Jatu' 65

Jl
«9 Libertador 55
(10 Chalm 55

«11 Huron 55
(12 Jus 65

41
(13 Jaspe 55
(" Champagns 55

7." PAREÔ — Orande Prêmio
"Henrique Possolo" — 1.600 metros
— A's 16,55 horas — Cr$ 100.000,00.

Ks.
(1 Garbosa Bruleurex (•) .. 55

II
(2 Hecuba  55

55(3 Cordon Rouge
91

(4 Eclético  55

«3 Halnan  55
21

(4 Hespcria  55

(5 Hero II 55

(5 Desforra  55
3!

(fl Hellada  65

(fl Majestade  63 '

(7 Ariró 65 i
II

(" Itanora  63 j

DESFORRA NO RIO
Poi anteontem embarcada para o

Rio Desforra. A valente filha de
Oaaímbé e Zurra, correrá domingo
no Hipodromo da Gávea enfren.
tando entre outros a invicta Gar-
bosa, no prêmio "Henrique Pos-
boIo" em 1.600 metros e que terá a
dotação de Cr? 100.000,00.

J. B, Ivo seu competente "entrai-
neur" acompanha-lrua.

(7 Chapada 55
418 Highlnnd 65

(" Divisa Ouro 55
(*) Garbosa n.

8." PAREÔ — 1.500 metros —
A's 17,30 horas.

Ks.
(I Remolacha 50

1| <*
(" Coracero 52

«2 Mio  64
2|

(3 Baraja  63

(4 Hullera  60
31

(5 Grilo  54

(8 Defiant  52
4|7 Frltz Wllberg  50

(" Plnk Rose  50

CERÂMICA MAR.
TINI S/A.
Mogí-Guaçú

ASSEMULÊ1A GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Ficam os srs. Acionistas con-
vidados para se reunirem em
assembléia geral extraordinária
a realizar-se na sede social em
Mogi-Guaçú, deste Estado, no
dia 5 de Abril, às 15 horas, a
fim de tomarem conhecimento
e deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
a) — Recomposição da Di-

retoria;
b) — Álte--açâo de varias

disposições dos Estatu-
tos Sociais;

c) — Vários assuntos.
Mogi-Guaçú, 14 de Março de

1947.
J. Martini

Diretor
2(1-27 e 28

Águas Sulfidricas e
Termais de São

Pedro S.A.
— AVISO —

Acham-se a disposição dos srs.
Acionistas, no Escritório Cen.
trai da Empresa, em Águas de
6ão Pedro, os documentos a qu»
*e refere o art. 99, do Decreto-
Lei n.* 2627, de 2fi ile Setem-
bro de 1940.

Águas ile S. Pedro, 17 ile Mar-
ço de 1947.

Or. Otávio Andradi»
I iretor-superintemiente

2(1-27 • 28

1." Oficio

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
EM HASTA PUBLICA

O doutor Antônio Carlos Perci-
ra da Costa, juiz de direito da
Vara dos Feitos da Fazenda
Municipal,, desta comarca da
«"anital do Estado de São
Paulo, Republica dos Estados
Unidos do Brasil, na forma da
lei.
FAZ SABER a todos quantos

o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interes-
sar possa, que o porteiro dos
auditórios — senhor Octavio
Passos — ou quem suas vez.es
fizer, no dia 27 (vinte e sete)
de março de 1947 (mil e nove-
centos e quarenta e sete), às 14
(catorze) horas porá em con-
correncia publica a execução
das obras objeto da ação comi*
naloria movida pela Municipa-
lidade dc São Paulo contra a
Cm ia Metropolitana de São Pau-
lo, tudo nos termos do requeri-
mento de folhas 46 (quarenta e
seis) c laudo de folhas 28 (vinte
e oito) a 29 (vinte c nove),
transcritos a seguir: — PETI-
ÇÃO DE FOLHAS 4(1 - "Exce-
lentíssimo senhor doutor Juia
dc Direito da Vara dos Feitos
da Fazenda Municipal. Diz a
Municipalidade de São Paulo por
seu procurador qne esta assina,
nos autos da ação comlnatorla
que move à Cúria Metropolitana
de São Paulo (que corre pelo
Cartório do Primeiro Oficio Pri-
vativo), que já tendo sido cal*
colado o valor das obras à rua
25 (Vinte e Cinco) de Janeiro
numero 100 (cem) (fundos),

Não foi irregular a corrida de Farol
Na rciinlno da Comissão de

Corridas, d» Jockey Club, rea-
lizuilu ontem, foi Imunda n se*
giiintc resolução:

Tendo cm vlslií os dcpolincn-
tos dns profissionais Olavo lio*
sa, üi-iii- Zamudlo, Amlres Mo-
Una e Luiz Gonzalez; csliis dois
«illiinos tratador e "Jockey" do
«.-avnlo "FAROL'*, cuja atuação
no prêmio 

"Flor «Io Campo",
«Ia corrida «le domingo ultimo,
pareceu irregular, c- ã vista «Io
«pie constatou a própria Cnmis-
são dc Corridas, examinando na
manha «le ontem, na Vila ilipica,
o referido cavalo, que se apre-
sentava completamente manco
do joelho esquerdo, resolve:

n) aceitar como regular a cor-

rida daquele cavalo; b) não
arclliir a sua inscrição para ai
corridas da Sociedade ate que
se constate a sua completa cura;
e, c) aceitando as explicações
dadas pelos jockcys acima O.
Hosa e» II. Zamudio, considerar
casual o incidente ocorrido com
aqui-lc cavalo nn curva da Vila
Ilipica."

Morreu Encarnada
A lllll Encarnada, que vinha

atuando com destaque nu Oavca,
morreu, após ter tido rutura no pul-
mfto. em seguida ao seu "trabalho"
de sábado.

Encarnada era defensora do Stud
Rocha Paria.

vem requerer a v. excia. sc dig<
ne de ordenar que se proceda a
uma concorrência cm hasta pu*
bllca para o cumprimento da
sentença, nos precisos termos
do artigo 1.000 (um mil) do
Código dc Processo Civil, expe-
dindo-se para esse fim, novof
editais, visto nüo haver se rcali-
zado a concorrência designada
para o dia 7 (sete) de janeiro
de 1947 (mil e novecentos e qua-
renta e sete), em virtude das
ferias forenses. Nestes termos,
P. Deferimento. São Paulo, prl-
meiro de fevereiro de mil e no-
vecentos e quarenta e sete. (a)
Manoel Martins, Procurador Au*
xillar. - "DESPACHO: — J.
Sim, em termos, dcslgnando-se,
São Paulo, 4 (quatro) de feve.
reiro de 1947 (mil e novecentos
e quarenta e sete), (a) Nobre".

Laudo de folhas 28—29 —
"Excelentíssimo senhor doutor
Juiz de Direito da Vara dos Fei*
tos da Fazenda Municipal. Fran-
klin de Toledo Piza Filho, en*
genhelro civil, perito nomeado a
compromissado por v. excia.
nos autos da ação cominatoria
que a Municipalidade de São
Paulo move contra a Cúria Me-
tropoliliinn, após tor procedido
às necessárias diligencias, vem
mui respeitosamente apresentar
o seu Laudo. Considerações pre.
liminares. O perito esteve no lo*
cal do imóvel, cuja irrégulárl-
dade de construção deu motivo
íl presente «ção cominatoria. Si*
tua-se o mesmo à rua Vinte e
Cinco de Janeiro numero 100
(cem) bairro da Luz, nesta Ca-
pitai Foi realmente construído
para fins industriais, um prédio,
o qual infringe uma serie de
dispositivos do Alo Municipal
numero fíG'i (sciscentos e ses-
senta e três), de 10 (dez), de
agosto de 1934 (mil e novecentos
e trinta e quatro) (Código de
Obras Arthur Saboia). As dirneri-
soes dessas obras coincidem com
aquelas marcadas na planta de
folhas 6 (seis) dos autos. Esse
conjunto de obras Infringe os
seguintes dispositivos do já aci-
ma citado ato municipal: a) Ar-
ligo 49 (quarenta c nove) — fal-
ta de licença; b) Artigo 143 (cen-
to e quarenta e Ifès) — altura no
alinhamento inferior a 3,00 ms.
(Ires metros); c) Artigo 141
(cento e quarenta e um) § ter-
cclro — pé direito inferior a
3.00 ms. (Ires metros); d) Arti-
go 170 (cento e setenta e seis)

fachada sem composição ar
quitetonica; e) Artigo 347 (tre*
zentos e quarenta e sete) — fal-
ta de revestimento; f) Artigos
339-342 (trezentos e trinta e no-
ve, trezentos e quarenta e dois)

paredes de meio tijolo; Artl-
go 200 (duzentos e sessenta) A
e b — cozinha com mirante —
dormitório com área insuficien*
le; Artigo 147 (cento e quarenta
e sete) — falta dc insolação; i)
Artigo 583 (quinhentos e oiten-
Ia e três) — falta de barra lisa
nas instalações sanitárias. Ten-
do em vista o acima exposto,
lais obras deverão ser demoli-
das. II) Quesitos da Autora. Prl-
meiro) De acordo com a inicial
e_ demais peças dos autos, quaissão as obras que devem ser exe-
cutadas, descrevendo-as detalha-
damente — Resposta) As obras
a serem executadas consistem
pura e simplesmente na demoli-
ção de um conjunto dè obras,
figurado na planta de folhas 6
(seis) dos autos. Segundo) Quai
o prazo que será necessário, oa-
ra a execução das obras — Res-
posta) O perito calcula que se-
rão necessários 10 (dez) dias
para a execução de tais obras,
Terceiro) Em quanto importa-
rão ns despesas com a execução

das obras? Resposta) O perito
avalia em Cri 1.500,00 (mil •
quinhentos cruzeiros) as despe-
gas com a execução dc tais obras,
São Paulo, 14 (catorze) de ou-
lubro de 1946 (mil e novecentos
e quarenta e seis). («) Franklin
de Toledo Piza Filho. CR.E.A.
numero 594 (quinhentos e no*
venta e quatro) — D." — Em
virtude do que é expedido o
presente edital para que chegue
ao conhecimento de todos e nin-
guein possa alegar ignorância ou
erro, o qual será afixado no lo-
cal de costume, e, por copia pu-
blicado pela imprensa, na for
ma da lei. Dado e passado nes*
ta cidade de São Paulo, aos i
(seis) dias do mes de fevereiro
do ano de 1947 (mil e novecen*
tos e quarenta e sete), Eu, Nel-
son N. Pereira, escrevente, o
dactilografei. Eu, Antônio da
Silva Pereira, escrivão o «ubs-
crevl,

O Juiz de Direito — (s.) A.
C. Pereira da Costa.

27

Estabelecimento Na-
cional Indústria de

Anilinas S/A." E NIA "
Assembléia Geral Ordinária a

realizar-se dia 26 de abri] dc 1947.
CONVOCAÇÃO

São convidados os srs. Acionls-
tas do Estabelecimento Nacional
Industrift de Anilinas S/A —
"ENIA" a se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária, a realizar-
se dia 2(j de abril de 1947, às P
horas, na sede social, à rua Ciprla-
no Barata, n.° 456, nesta Capital,
a fim de tratar da seguinte oçdem
do dia:
a) — Leitura, discussão e vota-

ção do Balanço Geral
contas encerradas a 31-12-946
do relatório da Diretoria e
do parecer do Conselho Pis-
cal;

b) — Eleição da Diretoria e do
Conselho Fiscal para o
exercício de 1947;

c) — Assuntos diversos.
Encontram-se, desde jâ, na se-

de social, & disposição dos sr».
Acionistas, os documentos a que
se refere o art." 99 do decreto-
lei n.° 2.627, de 26 de setembro
de 1.940.

Sio Paulo. 24 de Março de 1.947
aa) Fernando Marrey

Diretor-Presldente
Jo&o de Lacerda Soares Filho

Diretor
27 28 29

Indústria e Comércio
Casoy S/A.

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

São convidados os senhores
acionistas da Industria e Co-
mercio Casoy S.A. para se reu-
nirem em assembléia geral or-
dinaria, no dia 30 de abril de
1947, às 10 horas, na sede so-
ciai, à rua Barão de Duprat n.
316, nesta capital, a fim de de-
liberarem sobre o relatório da
Diretoria, Balanço Geral, de-
monstração da conta de Lucros
A Ssfdas e o parecer do Con-
selho Fiscal, documentos refe-
rentes ao exercido encerrado em
31 de dezembro de 1946, bem
como elegerem os membros do
Conselho Fiscal para o exerci-
cio de 1947, flxando-lhes os res-
pectivos honorários.

Encontram-se à disposição do«
¦rs. acionistas, na sede social,
os documentos a que se refere
o art. 99 do decreto-lei n. 2.627
de 26 de setembro de 1940, re-
nitlvos ao exercido findo em
31 de dezembro de 1946.

S. Paulo, 24 de março de 1947
Manoel Casoy, Dir. Presidente
R. Z. Casoy, Dir. Secretario

26-27 e 28

JUIZO IM J.» VARA l»A FAMI
LIA K 8UCR880KH

CARTÓRIO OO •.• OFICIO
MIUI dt CiUçle d« Ofétl» de Oll-
vrir» Maerdn, ram • prnu de M
«lu

O Ooutur Paul* fieme* PI-
nhelro Machado, Jula de Direito
d» 1* Van da Família e d«a
Kuc»«ór« d» Comarca da t'»pt-
Ul do Estado d« 8fto Paulo:
PAZ SABER que por parte d«

Alclde* falcão Macedo, por «eu
advogado e precurador, lhe íoi
dlrlclda a petiçAo do teor seguinte:
Exnio. Sr. Dr. Juli de Direito da
Vara da Família e Sucessúcs. —
Alcides Falcfto Maeedo, brasilei-
ro, casado, Oficial do Exercito, do-
mlclllado nesta Capital, onde est*
servindo no Quartel General da
2.* Região Militar, vem, por «eu
advogado, à> presença dc V. Excia,
a fim de expor e requerer o se-
gulnte: 1 — Em 28 dc dezembro de
1036. no Distrito Federal, o supll-
cante contraiu matrimônio com d.
Ofélia de Oliveira Macedo, bmsl-
lclra, do prendas domésticas, con.
forme o documento anexo sob n.°
1; 2 — O domicilio do casal fixou-
se. então, no Mo dc Janeiro, loca.
lidade cm que, a esse tempo, de-
«empenhava o supte. as suas fun-
ções protlsslonals. 3 — No mis de
acosto de mil novecentos e qua-
renta e três. entretanto, foi o
supte. transferido do Rio dc Ja-
neiro para o Serviço de Fundos da
10." Região Militar, sediado em
Fortaleza, Ceará; — 4 — Em cum.
primento íis ordens superiores as-
•lm recebidas, o supte. seguiu para
o Norte, onde serviu até a época
de sua remotão para esta Capital
(doe, n.° 2 em «Denso): & — Nfto
obstante o art. 233 n.° III do Co-
digo Civil confira ao marido o di-
relto de fixar e mudar o domlcl-
lio da família, e a despeito de tet
¦Ido a aludida mudança do supte
para o Norte determinada por ra.
cão de oficio a que não pode exi-
mlr-se o militar, ocorreu que a
mulher do supte. se negou a acom-
panha-h) para Fortaleza, permane.
cendo no Rio de Janeiro; 6 — In-
conformado, embora, com a la-
mentsvel obstinação de sua esposa,
n&o esmoreceu o supte,, no empe-
Uho de atrai-la para sua compa-
nhla. Foi assim que o supte. pro-
vldenclou a remessa periódica de
Importâncias em dinheiro, para
prover o sustento da mulher, con-
forme provam os documentos de
n.°s 3 a 8 «m «nexo; e à medida
oue o fazia, reiterava o supte. oi
Insistentes rogos à esposa, no sen-
tido de convence-la a cumprir o
dever conjugai, seguindo para o
domicilio do marido; 7 — Decor.
reram assim vários meses, até que.
em maio de mil novecentos e qua-
renta e quatro, o supte. recebeu de
sua esposa a carta aqui exibida co-
mo documento n.° 9, na qual d.
Ofélia o Inteirava da resolução de
abandona-lo definitivamente. 8 —
Na aludida carta (doe. n,° 9) a
mulher do supte. acrescentou que
este não mais deveria procura-la,
porquanto ela se retiraria para lu.
gar desconhecido, a fim de não ser
encontrada nem pelo marido e nem
pelos próprios parentes da mlssi-
vista. 9 — Depois disso, reaimen-
te, não teve o supte. mais noticia
alguma do paradeiro de sua mu-
lher; 10 — Do exposto se Infere
que a esposa do supte. abandonou
voluntariamente o lar e isto hà
mais de dois anos. Configura-se,
assim, a hipótese prevlsti no art. 317
ri.° IV do Código Civil Brasileiro,
cem fundamento no qual -vem o
supte. requerer a presente ação de
ciesquite, que deverá ser processa.
da na conformidade dos arts. 291
e seguintes do Código de Processo
Civil; 11 — O supte. esclarece
que do seu consórcio com a reque-
rida não houve filho algum, bem
como não existem bens do casal
a partilhar; 12 — Como a reque-
rida se encontra em lugar Ignora-
do — circunstancia esta que o
supte. aqui declara, em obediência
ao disposto no art. 178 n.° 1 do
Código de Processo Cieil, louvando-
se para tanto na própria carta da
requerida (doe. n.° 9) — a citação
de d. Ofélia de Oliveira Macedo,
acima qualificada, deverá ser feita
por meio de editais, nos termos
dos arts, 177 e 178 do estatuto pro.
cessual vigente; 13 — Depois de
procedida a citação, pede o supte.
o prosseguimento regular da cau-
«a. para o fim de «er decretado o
«eu desquite, com o reconheclmen-
to da Inocência do supte. e da cul-
pa da ré, como de direito; 14 — 0
supte, deixa de requerer a medida
preliminar de separação de corpos,
preconlsada pelo art. 223 do Codl.
go Civil, porque tal separação JA
existe de fato e é lmputavel & re-
querida; 15 — O valor desta causa
se fixa em consonância com a de-
terminação do art. 140 parágrafo
primeiro do Código de Processo Cl.
vil. O supte. protesta provar suai
alegações por todos os meios em
direito permitidos, especialmente
por depoimento pessoal, inquirição
de testemunhas, juntada de do-
cumentos em qualquer fase do pro-
cesso, perltagens em geral e «a
mais de estilo. Em tudo se proce-
dendo como nos casos idênticos, do
deferimento E. R. Mcê, São Paulo,
6 de março de 1947, — João Pedro
da Veiga Pacheco. Cart. 4.218 — Ins.
4424. Distribuída à 3.<* Vara •
Cartório do 8.° Oficio da Familia
e das Sucess«-*es, pelo M, Juis íól
proferido o seguinte despacho: "A
cite-se por edital* eom o prazo d«
40 dias. Pinheiro." E para constar
mandou expedir o presente edital
de citação com o prazo de quaren-
ta dias, que vai afixado t publi-
cado na forma da lei, e pelo qual
fica citada d. Ofélia de Oliveira
Maeedo para. nos dei dias «ubse-
quente* à expiração do prazo des*
te contestar a «cio, querendo, t
acompanha-la em todo» oi «eus

termo* «te* flnol. tudo «ob u penai
da lei. Dado • pastado neita cl.
dnde de SAo Paulo, «oi vinte e um
de março de mil novecentos e qua-
renta e «etc. Eu, Joio de Almeida
Prado escrevente habilitado, datl.
lografel. Eu, Francisco de P«ul»
Bentlm, Mcrivfto. «ubicrevl.

O Jul» de Direito
(•) Paul» tiemtm Pinheiro Machado
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BBXTA VARA
8RXTO OFICIO CIVIL

EDITAL DR PROTESTO
O DOUTOR VASCO CONCEI-

ÇAO. Juis de Direito da Sexta
Vura Civel desta Comarca da Ca-
pitai do Etado de S&o Paulo,
Republica dos Estados Unidos do
Brasil. "?AÇO SABER

A todoi quantos o presente edt-
tal virem ou dele conhecimento
tiverem quc, por parte de AN-
TOMO SILVEIRA CORRÊA e S9II
mulher- me foi dirigida a petição
dn leor seguinte: — PETIÇAO:
"Exmo. Sr. Dr. Juiz dc Direito da
8." Vara Cível e Comercial, AN-
TONIO SIVE1RA CORRÊA c sua
mulher brasileiros, casado, agrl-
cultores, domiciliados na Capital
Federal. & Av. Almirante Gonçul*
ves n.° 15, expõem e requerem u V.
Excia. o seguinte: 1) — Os supU-
cantes propuseram contra o Dr.
Irlneu Silveira Corrêa uma ação
dc recuperação de títulos ao por-
tador da Fazenda do Engenho
S/A., por terem sido Injustamente
deaapossados, por ele. de 792 ações
ao portador da referida soclc
dade, processo esse que foi dis-
trlbuldo à vara de V. Excia. 2)
— Dada u possível demora da so*
lução final da contenda, em vir-
tude de diligencias processuais,
querem os supllcantes. desde Já,
acautelar seus direitos e prevê-
nlr responsabilidades, pelo que
querem fazer cientes a tercei-
ros de que o Dr. IRINEU pôs em
circulação, llegitamamente. 800
«Ções ao portador da rewrlda
sociedade anônima, em substitui-
ção fraudulenta das que o supll-
cante e outros procuram recupe-
rar e que são as legitimas. As «çoes
Postas a circular pelo réu, dr.
Irlneu Silveira Corrêa, «fio de
1946, quando as legitimas- ações
da Fazenda do Engenho S/A. são
de' 1936, conforme ata da assem-
bleia geral da referida «ocleda-
de, arquivada na Junta Comer-
ciai. 3) — Assim sendo, achan-
do-se os supllcantes impossiblll-
tados de votar nas assembléias
da referida sociedade protestam,
como de fato protestando têm.
contra qualquer convocação de
assembléia ou contra qualquer
alteração estatuarla, eleição de
nova diretoria, venda de bens e
produtos da lavoura pertencentes
a mesma sociedade, atos que one-
rem o patrimônio social e trans-
ferenclas de ações ao portador da
mesma sociedade, quer de 1936.
quer de 1946. Ressaltam o direito
de anular tais atos. logo que ob-
tenham recuperação dos títulos
que lhes pertencem conforme pe-
dldo Já feito perante V. Excia. ex-
ceto hipoteca decorrente do rea-
Justamenlo econômico, que o su-
pllcante assinará como presidente
que é da sociedade anônima, quCr
recupere as ações, quer não. 4) —
Requerem a notificação do geren-
te da mesma sociedade, dr. Iri-
neu Silveira Corrêa, brasileiro,
engenheiro, casado, residente e
domiciliado nesta Capital, à pua
Bafa n.° 664 e a expedição de edi-
tais para evitar que terceiros inte-
ressados calam no engano e não
possam alegar ignorância. Proles-
tam, igualmente, pela Interrupção
de prescrição de atos praticados e
que importem quaisquer conse-
quencias de direito. Requerem se-
Já o presente protesto distribui-
do por dependência, nos termos
do art. 50, parágrafo 2.° do C.

P. C. São Paulo, 20 de Março de
1947. pp. Henrique Brito Vianna.
advogado. (Devidamente selada).
DISTRIBUIÇÃO: A 6.» Vara Civel.

Ao 6." Oficio Civel. Ao 2.° conta-
dor. Ao 2.° Depositário. S. Paulo,
21-3-1947. Pelo 1." distribuidor
(a) Geraldo Flor. — DESPACHO:
D. porpor dependência ao Sexto
Oficio, A., sim. S. Paulo. 21/mar-
ço/947. V. Conceição, e para que
chegue ao conhecimento de todos
• ninguém possa «legar lgnoran-
cia, mandou expedir o Presente
edital a fim de «er publicado peia

imprensa. "Diário Oficial" do Ei-
tudo e «lixado no lugar üo cuiiu-
me. Dado e pn&sado nesta cuiao*
de Sfto Paulo- sos vinte e anu
(22) dlai do mts de Março «*»
«no de mil novecenioi e qi*.-
renla e icte. Eu, SUvino José Ale*
xandr* dos Santos Oficial maior
o datilografei e o subscrevi. O
Jul* de Direito da Sexta Vam
Civel («) VASCO CONCEIÇÃO
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"CI.V..4.''
Cia. Imobiliária de

Vendas e Adml-
nlstração

Atnembléia Geral i.xtrjordinarta
Sfto convidados os srs. acionistas

desta Companhia a se reunirem às
14 horas do dia 7 de abril dc 1947
em sua sede social, & rua Senador
Fcljó n.° 170 — 3.° lindar, saltw,
301 e 302, nesta capital, para a
assembléia geral extraordinária, n
fim de deliberarem sobre o seguin-
t«:

a) — Alteração parcial dos e«-
tatu tos,

b) — Assuntos diversos.
São Paulo, 26 dc março de 1947.
Pcla diretoria da Cia. Imobllia-

ria de Vendas e Administração —
Sebastião Mattos da Rocha — Dl.
retor-Gerente

27-28-29

S. A. Comércio, Re-
presentações e Ad-
minstração "SACRA"

Acham-se á disposição dos srs.
acionistas nu rédc social, ã rua
Barão de Campinas n.° 719. nesta
Capital, os documentos a que se
refere o artigo 99 do dec.-lel n.°
2627 de setembro de 1940.

(a) Alberto De Bonl — Diretor-
Gerente — pela diretoria.

27-28-29

Venceram os esta-
dantes da Faculda-

de Nacional de
Filosofia

RIO. 26 (Asapres) — O ministro
da Justiça acaba de determinar
da Justiça acaba de determinar que
ocupam dois andares da antiga
Casa de Itália mudem-se imedia-
tamente. entregando o prédio à
Faculdade Nacional de Filosofia,
de modo que fica encerrado o
Incidente que deu origem a uma
greve pacifica dos alunos daquela
faculdade.

Nova diretoria da
Associação Cívica

Feminina
Realizou-se ontem, às 1Ü hs.,

na sede da Associação Cívica
Feminina, a cerimonia da pos-
se da nova diretoria, eleila pa-
ra reger os destinos daquela
benemérita entidade no ano em
curso e que ficou assim cons-
tltuida: presidente, sra. Olga
Ferraz Pereira Pinto, que foi
reeleita: 1/ secretaria, sra. Ma-
ria Eudocla da Silva í.eme; 2."
secretaria, sra. Camila Barbo-
sa de Oliveira; 1.» tesoureira,
sra. Corina Fernandes Dúlley;
2." tesoureira, sra. Brasília Cas-
sinelli Sampaio; direlora res-
ponsavel pelos albergues notur-
nos, sra. Odlla Procopio Fer-
raz; diretora responsável pela
Federação dos Cegos Laliorio-
sos, sra. Norhertina Arantes.

Sindicato do Comer-
cio Varejis.a de Com*

bustiveis Minerais
do Estado de Sio

Paulo
AHUKMUI.... k GEKAL

OKDINARIA
Pelo pr««enle Eulliil ficam oi

senhores atsociadijs dcsla Knti-
dade convocados para • Atacm-
bleia Geral oruuiarlu que se de-
verá realizar no dia 31 do curren-
|e, is 8 horas- ein sua sede su*
ciai «lia no Largo du Miv-rl-
cordia. «3, — 11." m-idar' «ala
1.111, a fim de deliberar sobra •
segtilnU

ORDEM DO DIA
a) — leitura •• aprovação du «ta

anterior;
b- — leitura, discussão e aprova-

ção do Relatório e Contai
do exercício de 1946 o do rei-
peclivo parecer do Conselho
Fiscul.

De acordo com os esUtulos so-
ciais são condições para o direito
di- vo|o, contar o associado mais
de seis meses dc Inscrição no qua-
pro social e mais de dois anos
do exercício da atividade rc-
prèscntadn por csla enlidade. bem
como cslnr no gozo dos seus direi-
to-i sindicais.

Não havendo numero lesai era
primeira convocação, a assembléia
serã realizada cm senunda e ultl-
ma convocação, duas horas após.
ou seja. 10 horas, no mesmo io*
ciil e dia.

SãoP.mlo. 27 de março de 1947,
Gastão D'Orleans Borba

PreMdento
27

DECLARAÇÃO
Pela presente declaramos que

se extraviou o Warranl Coniie-
cimento de Deposito n.° 875
emitido em 3 de Abril de 1945,
a favor da S.A. Cafeelra da
Noroeste, para 760 fardos de «1*
godão em rama, razão pela qual
fica o mesmo sem valor.

S. Paulo, 1.* de Março de 1947
ARMAZÉNS GERAIS DA NO-

ROESTE DO BRASIL S/A
(a) Christoforo Angelidea

Diretor Secretario .
DE ACORDO
S/A Cafecira da Noroesl»
(a) Nicolau Zarvos
Diretor Presidente

27 « 21

Homenagem à me-
moria do prof. A. C.

Camargo
Reãliza-se dia .'11, às 21 horas,

na sala de sessões da Associação
Paulista' de Medicina, à av.
Brigadeiro Luiz Antônio, 393,
uma sessão solene "in memo-
rian", dedicada ao prof. Anto-
nio Cândido de Camargo, Es-
sa homenagem, patrocinada pe-ia Asunoinçilo Püiillsl:, ,1o r...„-
bate no Câncer e pelo Sindica-
to dos Médicos dc São Paulo,
conla cotn a adesão «le todas as
sociedades médicas da Capital.

Deverão falar, em nome da
Associação Pniíri-dn do Com-
bate ao Câncer e do Sindicato
(ios Médicos do São Pnuio, res-
pectivnmenlc, os professores F.
E. Godoy Moreira e Edgard Bra-
ga.

Comercio — Tudo no
JORNAL DE NOTICIAS
Politica — Exterior —

Mocinho para escritório
(office-boy)

Procura-se para escritório de empresa comercial mocinho del« a 17 anos, de preferencia que esteja matriculado em escola-comercial noturna. Procurar o sr. E. Silveira, rua da Quitanda,»o, o." andar.

LEILÃO JUDICIAL
MASSAS FALIDAS DE "IMOFER" — INDÚSTRIA DEMOVEIS DE FERRO LTDA. e ARNALDO DA COSTA

ANDRADE

31 de março de 1947 — 14 horas
RUA VERGUEIRO, 107/119

FRANÇA

f,°.S. 
n.?/.alênc,a8u8.í1prM • «3uVons*stem, da falência da "IMOFER", 05 Sn"tes: cadeiras, mobílias para copa, toldos, cabldes, espelhos, balanws1 caffilde preguiça brinquedos diversos, madelrai, armações M&t§8$w^£?¦talhai,* ferro, lustres, pregos, molas espirais, camas dTíerro. arSrtM*

Íw^ÍÜ?608 de carpl5ÍSlro- a*»relh0 P«a «><•-. autogenlca, baSa torno'Herrgra», compressor "Wayne", lixadelra de madeira ^Raimiin»,Tom 
moto?

¦»*., sem aa nu "Amatuccl", com motor de 2 hp fnrruviro «--.i-.»..- *Z.i7
esmeril duplo, tupla ¦•Danckaert». 

pre^T ier?a dffita! pffií dfSKírí dt•empenadelra «outros bens. Da falência de ARNALDO DA^ta^Sdra*Sk

«o aer tlitoi, • saber: estante American», Mcrivanlnha com s nmfau ™.¦tah» pan máquina * ucrerer. duas aSdnTVm\MíuâiS '

Entre os "r

/JG80d0^ fcampizü fYT*J rwbbri) í Moita 
J

**"*******ll,'ll***ll|,*'«"i*^*"**»**'«*---«»-—¦- ' ¦¦ •'¦-' "•¦•/dit&ãi ¦ ¦'¦''..¦/?.,*¦¦*.<*:",
itraf -urs" a luta oela posição é mais Intensa do *me a dos rlnetrs. uma --cj- me Molina e Fabbrl 'Vão'* Juntos na ponta, com escassa diferença «ohr«- n I R tm -„,._.. m^  ^™^^^^^^™* Godoy, qne eslá «co-Tendo» muito este ano. W. P. Mendes e F. a Oliveira, esto melhorando pjUSjgM?^^ W sofren-lo os ataone,

para ama melhor colocação.

KJSf--
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JORIMLMMSCyS
- Trazem os uruguaios o que ha de melhor presentemente no sou "assoclatlon" — A chega-

da está marcada de 11,30 às 12 horas, no Aeroporto dc Co.inonhas — Os jogadores ficarão
alojados no Estádio Municipal do Pacaembú, enqii.wo os dirigentes ser jo hospedados no

Hotel Sio Paulo — Como está constituída a delegação visitante

..ii ¦ * ¦ ¦ ¦ * ™ — ¦ ¦ ™ "

Inicia-se domingo a
automobilística de

temporada
Interlagos

HAO E> GRANDE O NÚMERO DE INSCRITOS -CERTA, A PARTICIPAÇÃO DE ALGUNS
«•CARTAZES** INTERNACIONAIS

Estamos, flnulmcnto, na ho-
muna da dispula do "l.o
Grande Prêmio Moringos", im-
portanto competição nutomobi-
listica que vai reunir, pela prl-
meira vez em nosso pais, um
r-rupo dos maiores voluntes na-
clonalfl c estrangeiros. Esta clr
cünstancla 6 particularmente
digna do registro, porque em-
bora cm outras épocas aqui
competissem grandes "azei"
nunca, entretanto, estovo no
Brasil uma equipe assim numa-
rosa, ondo os valores se apro-
«sentassem Iodos como os mes-
mos recursos técnicos, as mer
mas possibilidades de triunfo.
Afigura-se-nos, portanto, mui-
to promissor o Primeiro Grande
Prêmio Interlagos, devendo
marcar época nos anais do au-
tomobilismo brasileiro, quo fe-
[izniente agora parece despertar
para um mais acentuado pro-
gresso.
VILLORKSI, VABZI E RAPII

Esses consagrados volantes
europeus, que indiscutivelmente
encaram as maiores glorias do
nuto-esporte em todo o mundo,
já se acham a caminho de São
Paulo para tomar parte na cor-
rida de domingo próximo em In-
tcrlagos. Aules, porem, de pi-
sarem terras do Brasil, envia-
ram carinhoso telegrama, sau-
dando o publico e os corredores

DO RIO
(26 — Asapress)

No próximo domingo (reali-
íiar-ss-á, na enseada do Botafo-
go, a liegata das Moças, do
Clube de Hegatas Guanaoara,
Essa regala já é tradicional do
mundo veleiro do Rio de Ja-

* *
0 sr. Manoel Pitanga foi conr

vidado pela, Federação Mètropo-
litana de Basquetcbol para
ocupar o posto de diretor da
Escola de Oficiais.

*.¦*:¦*

O almoço que o O. B. D. iria
oferecer à impressa- carioca,
paulista e uruguaia, que deve-
ria realizar-se em São Paulo, foi
transferido paira esta capital»
por ocasião do segundo jogo evs
disputa da "Copa Rio Branco".

* *
A Federação Metropolitana da

Tênis de Mesa fará realizar
amanhã e depois o» -primeiros

jogos do torneio inicio do Cam-
peonato inter-clubes desse es-
porte. * #

Reuniram-se ontem os presi-
dentes Orsini Coriolano, do Fia-
mengo, Ciro Aranha, do Vasco
da Gama, e Gaiüierme da Sil-
veirà do Bangú, para tratar da
homenagem que vão dedicar a
Domingos da Guia, ex-defensor
dos três clubes. Ficou combina-
do que j zagueiro receberá um
terreno e mais uma medalha de
ouro de oada um dos clubes por
ele defendido. Também foi jeito
um apelo para que a C. B. D.
e a F. M. F. colaborem nas fes-
tas que serão dedicadas ao fa-
moso zagueiro.

* *
Éfeiuar-se-á hoje a assem-

bleia geral da F. M. F. para es-
tudar o caso das datas yela
C. B. D. para a disputa do
Campeonato Sul-Americano de
Atletismo. Espera-se que o
apelo do sr. Rivadavia Correia
Mcyer, presidente da C. B. D.,
seja atendido pelos clubes ca-
riocas, que concederão exclusi-
vidade de datas.

* * *,
Já se acham bem adiantadas

us negociações entre o Flamen-
go e o Madureira no tocante a
transferencia de. Taram para
o rubro-negro.

• •
Informa-se que Flavio Costa

eslá de acordo com a antecipa-
ção do segundo jogo da "Taça
Rio Branco" que está marca-
do para 2 de abril. E' pensa-
mento das autoridades esporti-
vas brasileiras realiza-lo, pos-
sivelmente, a 1* de abril.

• »
Deu entrada ontem na F. M.

F„ para registro, o contrato de
E-ros com o Fluminense.

• *
O Madureira pediu à F. M. F.

o "passe" de Gilberto Carva-
Iho pertencente ao Nuiili"o Ca'
piberibe, de Recife.

* *
Por ordem superior, noticia-

ee que foi cancelada a estação
de repoü •< dns jogadores <'.o
Fh--:'- ¦-. .

i • *

brasileiros, numa demonstração
muito simpática do cavalheiris-
mo que norteia os geatos doa
bravos representantes das corei
automobilísticas do Velho Con*
tinente. Varzi, Vllloresl e Raph,
viajando a bordo do vapor
"Lock Ryan" em companhia do
"manager" Filiplni, qu» é tanr
bem cronista italiano, desem-
barcarâo hoje em Santos, ru*
mando a seguir para esta Ca**
pitai.

DA ESUEBDA PARA A
DIREITA

Conquanto ainda o Grande
prêmio Interlagos seja efetuado

no mesmo sentido nté aqui ndo-
tado, da dlrolta porá a esquer
da, o Automóvel Clube do Bra*
sil, atendendo a uma feliz au-
gestão do engenheiro Luiz Ho-
mero Sannon, construtor do au*
todromo, vai realizar, também
domingo, precedendo àquela cor
rida, uma outra Interessante
prova, de 80 quilômetros, obe-
docendo o sentido da esquerda
para a direita. Será, sem du-
vida, um espetáculo magnífico
e que mostrará a conveniência,
sob todos os aspectos, de serem
as futuras competições realiza-
das, como devem ser, no sen-

tido dn esquerda. Prra essa
Corrida estão nbortas as inseri-
ções. Os Interessados, possui*
dores de carros de turismo, do*
verão dlriglr-se à rua Santa
Efigcnin, 25, das 10,25 às 12 e
das 14 às 18 horas, diariamen-
te, com o senhor Pedro Santa*
lucla.

INGRESSOS A' VENDA
A fim da facilitar ao publico

a aquislçáa dos ingressos para
as grandes corridas de sábado
t> domingo próximos, o Automo-
vel Clube do Brasil jà pôs os
bilhetes à venda em vários pon-
toa da cidade.

TvW K' 
*¦ ' '"*"'' ^* i' 
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Unhado à noite, no Eatadlu
Municipal do Pacaembú, serA
levado a efeito o primeiro en-
«•outro outro na seleçõo» do
Brasil • do Uruguai, em dlipü-
ta dn Taça "Rio Branco". Km
torno do grande cotejo Inter*
nacional, reina desusado Inter
resse, uma voa que acra dccl-
sivo pnra o Brnail a sua dlspu-
ta, porquanto ho os uruguaios
forem vencedores nos dois Jo-
gos a aerera realizados, fica-
rão de posne do rico trotou.

Os brasileiro» através nume-
rosos cnsaioH conseguiram for-
mnr uma equipe dos mais po-
derosas, Integrada verdadeira-
monto pelos mais destacados
profissionais ora om atividade
no futebol nacional.

EMBARCARAM OS
URUGUAIOS

De acordo com informes ofi-
ciais a delegaçãi uruguaia dei-
xou ontem MontevJdéu, sendo
que hoje às 7 horas da manhã,
descerão no Aeroporto Santos
Dumont

PARA SAO PAULO
Os uruguaios após um curto

descanso no Rio, às 10 horas
tomarão outro avião que de-
verá chegar ao Aeroporto de
Congonhas de 11,30 às 12
horas.
COMO ESTA FORMADA A
DELEOAÇAO ORIENTAL

São 03 seguintes os jogado-

São Pnulo s no Rio: Ro«,ue G.
Maapoll, Aníbal Paz, Raul PI-
nl, Mnrlo Lorenzo, Rnmon To*
Jern, Shubert Gambeta, Loren-
m Barreto, Alcides. Mnrtay.
José Gsjign, Luiz A. Luz, Luiz
res uruguaios qus atuarão am

Ernesto Ca/fo, Wultor 'io-
mez, José M.ir.o Me«Iliin, José
Gnrcla, José Godnrt, Juan M.
Deludea, Wnlter Clavaréa,
Juan Burgueilo e Jullo Perez.

OS DIRIGENTES
Acompanhando a delegação

Decidido o Torneio Inicio da LEGI
A dcctslo do titulo de Cam*

peão dos Torneios Inicio da
LECI de 1947, quo ao dará do-
mingo, no campo do C. A. IpU
ranga, eatá despertando multo
Interesso entre o» aflclonados
dos quatro concorrentes que c»-
tarão em ação. Candidataram-
sc, de modo auspicioso a cise
cétro, os conjuntos do Scrrador,
Lnbortcraplca, Coopercnt.la e
Nltro Química.

Como foi amplamente notl-
ciado, Torneios Inícios da LECI
levados a efeito foram dois. Um
realizou-se sábado passado •
apresentou os dois semlflnalls-
tas, Serrador e Laborteráplca,
tendo como local o gramado do
STIO, gentilmente cedido, e o
outro, que teve como local o es-
tadlo do Juventus, apresentou
os quadros do Coopercotla A. C.
e C. R. Nltro Química, semi-
finalistas.

Qualquer um destes quadros
estão capacitados para levan-
tar o titulo de campeão, e as-
sim essa tarde esportiva leda-
na deste domingo no campo do
Ipiranga, está fadada a alcan-

çar o cxlto que se verificou nas
pugnas levadas n efeito para
essas classificações.

A primeira partida da tarde,
cujo Inicio está marcado para
às 14 horas, terá como con-
tendores o Serrador e o Lnbor-
tcráplca. A segunda será entro
os quadros do Coopercotla e do
Nltro Química, finalizando de-
pois com a luta entre os ven-
cedores desses dois Jogos.

Ao vencedor do Torneio, ca-
berá a posse da Taça Recabo,
oferta da A. E. R. Recabo, •
ao 2.° colocado, a Taça "Roque
Clfu'".

REUNIÃO DOS FILIADOS
A fim de serem resolvidos

vários assuntos do multo Inte-
resse, amanhã às 20,30 hora»,
na sede da LECI, será realiza-
da uma reunião que Interessa
de perto aos clubes filiados que
representam as firmas Indus-
trlals.

Todos os Interessados devem
comparecer, dado ao valor dos
assuntos que serão ventilados
nessa reunião.

Desagravada a
do ex-presiÉsi!e
O Comunicado Oficial do Conselho Deliberativo legalizou o "vale"
de trinta mil cruzeiros — Reconhecida a dívida pela Empresa In-

ternacional de Pugilismo Ltda.
RESOLVE,

«7» grupe de volantes nacionais, Inscrito» ne it Qranú» Prêmio Intetlagot.

Esteve reunido o Conselho da
Federação Paulista de Pugllls-
mo, que tomou os seguintes de-
liberações:

1) aprovar a ata da reunião
anterior;

Assegurada a
IX Concurso

vitória do
Aquático

Pinheiros no
para Adultos

Hojo à noite, na piscina do
Floresta, será levado a efeito
interessante competição de na-
tação, para a qual estão volta-
das todas as atenções dos afl-
cionados.

O 9.o Concurso de Adultos,
contará com a presença de nur
meroBos "azes" da natação ban-
deirante, que recentemente es-
tiveram em Buenos Aires- As-
sim é que veremos em ação elo*
mentos, como Willy Otto Jor
dan, Plauto Guimarães, Silvano
Cinini, Maria da Conceição Gon*
çalves, Leda Carvalho e outros,
que naturalmente desfrutando
da boa forma física, deverão
conquistar bons resultados tao-
nlcos, não sendo por outro lado
difícil a queda de alguns recor-
des de classe.
TENTATIVAS DE RECORDES

Na 5.a prova do programa,
200 metros, nado de peito, se-
niors, moças, Maria Salete de
Souza Flaquer, do Pinheiros,

tentará melhorar a marca da
classe de juniors, que se encon-
tra em poder de Yerecô Alves,
do C R. Tlet», com o tempo de
3*28". Dada a boa forma em
que se encontra a jovem defen-
sora do clube do Jardim Euro-
pa, não será difícil que conquls-
te um bom resultado tecnico.

Paulo Peral Rangel do Tênis
Clube Paulista, também tentará
a melhoria do recorda dos 00
metros, nado da peito, novos,
qua so encontra com TotUa Jor-
dan. com 36"Q/10.
O PROGRAMA E OS RECOR*
DES DAS PROVAS QUB

SERÃO DISPUTADAS
Serão disputadas as seguin-

tes provas:
La PROVA — 800 mts, nado

Hvre — Seniors Masc. — (Ra-
corde: Antenor F. da Silva -•>
R — 10'38"2) — Concorrem.
PINHEIROS — Geminiano
Cugurra, Plauto Guimarães, De-
tlofOertzen. TIETÊ •— Afonso

fcA TRIBUNA «áIMPRFNSA

. i um i.tfliter.tc procer |
¦•!..• ;».*«m-í' ser pensamento <t'o r

da diretoria tricolor contratar
apenas 6 reserva*

NÃO HOUVE TEMPO PARA
PREPARO

Paulo Melrelles
Infelizmente mal» um» vez lançamos o noggo selecionado

para lutar contra um adversário aguerrido, sem que estejsmos
em condiç5e» de nele depo»itar inteir» confiança. Não houve
tempo para um preparo eficiente e dai precisarmos contar «o-
bretudo com o fator sorte. Infelizmente dizemos, porque em
parte apena» se encontra um motivo para desculpar aa autori-
dades superiores. So anualmente fosse elaborado am calen*
dário para ser observadi talvez não precisássemos passar
pelos maus bocados Já costumeiros. Nio há motivos que jus*
tifiquem tamanha baiburdia ou incúria, ma» os maus resul-
tados se sucedem aem que ie tome uma decisão. Or», em fins
de 1946, não fosse a forma com que terminou o Campeonato
Carioca, teríamos logo as finais do Campeonato Brasileiro. Ma»
aquele torneio estra entre o Fluminense, Botafogo, Flamengo
• America, forçou uma interrupção no Campeonato Brasileiro,
e com isso somente agora, às vésperas da data marcada para
os jogos da Taça Rio Branco, pndetno» dar um fim ao certame,
com grande aatisfação para a Confederação Brasileira de Dei-
portos, cuja tesoursria conseguiu resultados que talves ase
esperava. A questão porem, é que com a disputa dos jogo»
do Csmpconsto Brasileiro, não houve tempo psra preparar a
seleção nacional. Ainda dia 16, os melhores jogadores de S.
Paulo e do Rio de Janeiro eram adversários em uma terceira
psrtids que «e seguis a dnas ontras disputada» em menos de
sete dias. Os fotebollstss em gersl estavam cansados e alem
de tudo, o» elementos de S. Paulo, que daqui haviam Saido
Reis dias antes, precisavam retornar, perdendo pelo menos nm
dia, não lhes sendo possível apresentar-se para a concentra*
ção nn data marcada. Já não havia tempo para mais nada,
mas ainda assim se perderam alguns dias. Praticamente os
nosr.09 futebolistas, — de S. Paulo, Itio e Rio Grande do 8nl
—, ficaram apenas com uma semana de tempo para eoneen-
t-ação, treinos e preparo fcerM antes do eneontro com os
urusuain**. Pode-se chamar a i-so preparo para um Jogo de
tã«> tsrande importância? Acreditarão os 'cebedenses que os
uruguaios sej.im adversários fareis? Tudo ê possível, mas

a Importância do |ogo nos obrigava a tomar outras preeau-
ções para não sermos vitimas de conseqüências desagradáveis.
Pecorde-se para exemplo o que aconteceu quando da disputa
da Taça Pira, no primeiro jogo disputada nn Pacaembú em
f:ns de 191'». Embora a boa vontade dos jogadores, fosse ao-
taúi er.i cem por cento, nem por isso encontramos meios de
vi*nrcr. li snf-rmos um duro revez para depois precisarmos
lutar com a m.ninn energia a fim de lograr uma desforra no
Rio dr Janeiro. Enfim, houve feita dc preparo come desta
vez. Vamos apenas confiar na sorte e na boa vontade do»
Jogadores, porqne sem isso, nada se fará, uma ves qne pre-
pare era conjunto, fel eoi«a qmt> ai* existia.

Zaparoll, Hugo Bernardes, Sal-
vador Disferia, Pantaleão.

2.a PROVA — Rev. «1x200
mts. nado livre — Juniors Masc
(Recorde: Turma do Pinheiros

10'32"2) Concorrem: PI-
NHEIROS e TIETÊ, com duaa
turmas cada. (Esta prova foi {
Indicada pelo E. C. Pinheiros).

S* PROVA —100 mts., nado
livre — Seniors Fem. — (Re-
corde: Leda Carvalho — CRT

1'13"6) Concorrom: PI-
NHEIROS —- Maria Rosa, Fia-
meta Falado, Leda David, Dag-
mar Koschar. TIETÊ — Leda
Carvalho, Maria Gonçalves,
Celeste de Abreu, Wllma Pen-
teado. FLORESTA — Ivone
FabrizzL

¦L» PROVA — 100 mts., na-
do de costas — Seniors Masc.
(Recorde: Silvano Cinini —•
ADP — ril"?) Concorrem:
PINHEBIOS — Leo David,
Carlos Knapp, Luiz Fernandes,
Flavio Ratto. TIETÊ — Lineu
Barbosa, Silvio .de Almeida,
Nelson Rossi, Anlonlo Cata-
lano. FLORESTA — Silvano
Cinini, Alfredo Filellinl, Mon-
tano MagliosL

3-a PROVA — 200 mts. na-
do de peito — Seniors Fem.
(Recorde: Edith Heimpell —
ECP — 3'18"4) Concorrem:
PINHEIROS — Maria Salete,
Deise Klug, Ligia Silveira, Gu-
drum Kroekel. TIETÊ — Lon-
guina Koprick, Leda Carvalho,
Arari Nogueira, Nair DovaL
FLORESTA — Elizabeth Bri-
xi.

Ca PROVA — 200 mts. na-
do de costas, novíssimos Maso.

(Recorde: Silvio Almeida
CRT — 2'56"2) Concorrem:

PINHEIROS — Aluizio Mon-
teiro, Natale Panteni. TESTE'

Nelson Rossi, José Landi,
Artur Kotujanskis, Morvan!
dos Santos. FLORESTA —;
Ermete Novell (Esta prova
foi indicada pelo C. R- Tietê).

Ta PROVA — 100 mts, nado
livre — Seniors Masc. — (Rr
corde: Plauto Guimarães —¦'
ECP — 1'02") Concorrem: PI-
NHEIROS — Willy Jordan,
Plauto Guimarães, Jurgen En-,
gelbrecht, Geraldo Santos.
TIETÊ — Job Milléa, Alfonso
Zaparoll, Silvio de Almeida,
Pantealeão Lima Filho. FLO-
RESTA — Milton Busin, Dur- ¦
vai Faria, Waldemar Pancera. |

8-a PROVA - 100 mts. nar
do de costas — Seniors Fem,
(Recorde: Maria C. Gonçalves

CRT — 1'26"3) Concorrem:
PINHEIROS — lailiam Schi*»
mitt, Maria do Carmo Rosa,
Fiameta Palazio. TIETÊ —¦
Maria C- Gonçalves, Longuina
Kopriok, Maria A. Boarin,
Wanda Regulaki. FLORESTA

Eugenia Rigo.
9a PROVA — 100 mts. na-

do de peito — Seniors Maso.
(Recorde: Willy Jordan —

ECP - 1'13"4) Concorrem:
PINHEIROS — Willy Jordan,
Abel Guimarães, Sandro Pan-
tanl, Henry Sanaoe. TJJ-JT1

Horacio Ribeiro, Deusdedit
Farias, Milton Traudi, Sidio-
nir Barbosa. FLORESTA —
Jacinto de Paula-

10.a PROVA —¦ 100 mts. na*
do de costas — novíssimos

Fem. (Recorde: Dinorah Séria
ECCP — 1'37") Concorrem.

FLORESTA — Idamis Busin.
(Esta prova é indicada pela
A. D. Floresta).

ILa PROVA — Rev. 4x200
mts. nado Hvre — Seniors Fem.
(Recorde: a ser estabelecido)
•Conctarein: I-lilOIEntOÍJ —
duas turmas — "A" — Fia-
meta Palazio, Maria O Rosa,
Maria L. David a Dagmar Kos-
char. "B" — Liliam Schknlt,
Ligia Silveira, Gudrum Kroekel
e Maria S. Flaquer. TIETÊ —
três turmas.

12.a PROVA — Rev. 4x400
mts., nado livre, Seniors Masc,
(Recorde: a ser estabelecido)
Concorrem: PINHEIROS —
Duas turmas: "A" — Willy
Jordan, Plauto Guimarães, Rolf
Kestener e John Bochup. "B"

Jurgen Engelbrecht, Kaado
Sato, Ignacio Takeda e Ge-

raldo de Lima. TIETÊ — três
turmas. FLORESTA — Uma
turma.

2) Com relação ao item 7.°,
constant9 do Comunicado Ofi-
ciai n.° 1/47, deste Conselho
Deliberativo, considerando:

a) que tendo o sr. Jacob Na-
hum na qualidade de soclo
gerente da Empresa Interna-
clonal de Pugilismo Ltda., re-
conhecido como de sua respon-
sabllldade o vale de CrS ...
30.000,00 (trinta mH cruzeiros),
proveniente de porcentagens
devidas pela Empresa à Pede-
ração Paulista de Pugilismo;

b) que o sr. Orlando Delia
Nina, e o sr. Manoel Fernan-
des, respectivamente Preslden-
te e tesoureiro da gestão ante-
rior à atual, autenticaram o
referido vale, conforme o dis-
posto no art. 43, letra h, dos
Estatutos,

Dar o caso por encerrado e
satisfatoriamente legalizado,
deixando claro e incontestável
a honorabllldade e honestlda-
de do sr. Orlando Delia Nina,
ficando, por conseguinte pre-
Judlcado o Item 8.° do referi-
do comunicado;

3) Negar provimento ao re-
curso do S. C. Corintians Pau-
lista, oflclando-se ao mesmo a
respeito;

4) Explicar ao São Paulo P.
C, e ao S. C. Corintians Pau-
lista, a razão de sua convoca-
ção para este Conselho;

5) Transferir para a Assem-
bléia desta Entidade, o que fl-
cou deliberado no Item 9 do
Comunicado Oficial n.° 1/47..

VOCÊ
DO CÂMBIO NEGRO!

Organize a cooperativa do Meu bairro
As autoridades governamentais são as primeiras a reco

nhecer que o povo sA se poderá livrar rapidamente dos açara-
barcadores, do cambio negro e das filas apelando para as coope-
ratlvas.

Esta é a verdadeira solução para o povo.
As cooperativas n&o pagam Impostos, compram dlrétamen-

te das fontes produtoras e vendem pelo preço de custo — por-
que n&o visam lucros.

Organize uma cooperativa no seu bairro!
A lei facilita-lhe tudo, ajuda-o, ampara-o!
Apele para o JORNAL DE NOTICIAS que lhe proporciona-

ra todas as facilidades ao seu alcance para a fundação da sua
cooperativa I O JORNAL DE NOTICIAS dará esclarecimentos,
encaminhará os papeis, dará conselhos — auxiliará em tudo o
que puder, gratuitamente, para ajudar o combate ao cambio
negro1

Comunique-se com o nosso Departamento de Cooperatl-
vlsmo

AO LADO DO POVO, COM AS COOPERA-
TIYAS, CONTRA O CAMBIO NEGRO!

virão us tt. ,;ui> i-« dirigentes:
lia 'iregorio, Jullo Cancssa •
Gustavo Fuaco, Como jul»
Juan Carlos Armental. Orion*
tadnr da equipe: José Derudli
gerente: Celestino Mibelll; m«n-
nnginla: Ernesto Flgoll e t«o*
nico: Mnrcellno Pare/..

A IIOSPKDAGKM
De ucordo com o detarnd-

nado pela C.B.D- os Jogado*
res uruguaio» ficarão alojndos
no Estádio Municipal do Pu*
«-iiciiil.il, enquanto o» dirlgen-
te» serão hospedado», prova-
velmcnte no Hotel São Paulo.

Atividades
a q n a í í c s. 3

O Departamento de Esportes
do Estado de S. Paulo, vem tra-
balhando ativamente no sentido
da trazer ao Brasil uma poda-
rosa equipe de nadadores ua
America do Norte, qua realiza-
riam duas competições uma na
Rio e outra em São Paulo. A
Federação Argentina de Nala-
ção cientificada da realização
deste certame também se in-
teressou vivamente, sendo qua
pretende enviar a S. Paulo, us
principais figuras de sua aqua-
tica. Caso se concretize esta i/t*
teressante competição, muito
lucrará a natação s.il-ainorva-
na, que (ic.v/a forma terá oj.or
tunida"'e dc fazer um balanço
de sv.u.1 possibilidades, quando
da realização das Olimpíadas
de Londres.

1t * *
Na competição desta noite,

na 5. prova nado de pcilo
seniors, moças, Maria Sulttg
de Souza Fkufucr, tentará me-
lhorar o recorde da clas.-e ue
juniors, tendo para isso o Pi'
nheiros solicitado cronometra-
gem especial. O recorde atual
pertence a Yrecê Alves, de
Tietê, com S'28".

* *
Paulo Peral Rangel, também

no mesmo concurso tentará
derrubar a marca dos 50 me-
tros, nado de peito, novos. O
recorde atual pertence a Totila
Jordan, do Pinheiros, com
S6"9/10.

* *
Para encerrar a temporada

aquática o F. P. N. realizará
vários certames cujas datas em
virtude da disputa do campeo-
nato sul-americano foram modi-
ficadas. As-sim é que hoje será
levado a efeito o 9.' concurso;
dias 8 e 10 de abril, Campeo-
nato de Seniors, piscina do Fio-
resta, com inicio às 20,30 horas
dias 18 e 20 de abril, Campeo-
nato Paulista, nas piscinas do
Floresta dia 18 e piscina do Pi'
nheiros, dia 20; dia 13 de abril
"Travessia de Jacarei à Na-
do"; dia 27 de abril, "Travessia
de Piracicaba à nado"; 4 de
maio Jogos Abertos Femininos,
promovidos pelo Tênis Club»
Paulista,

* *
O calendário de saltos orna-

mentais constará apenas da
duas competições, ambas da
capital importância para os
nossos müitarUes. O primeiro
será a disputa do campeonato
paulista para infanto-juvenis,
que terá lugar na piscina do Pi-
nheiros dia 1% ie abril e o Cam-
peonato Paulista para adultos,
será realizado em duas partes.
A primeira composta de saltos
obrigatórios, na tarde de sabá-
do, na piscina do Pinheiros e os
saltos livres, dos seis finalistas,
no domingo dia 20 de abril,
quando da realização do Cam-
peonato Paulista de Natação.

ANÚNCIOS CLASSIFICADOS

MOVEIS COMPRE O QUE QUISER
E PAGUE COMO PUDER

Na Casa de Moveis "Santa Cecília'*
55, AVENIDA GENERAL OLÍMPIO DA SILVEIRA, 55
TELEFONE 5-1959 - PRÓXIMO AO CINE STA. CECÍLIA

ASMA Bronqultea (Adulto» e crianças). Prisão de ven*
tre. Dor de cabeçs crônica. Collte», Insônia,
«Jhoro facll, Reumatismo, CIAtlca, Desanimo,
Embriagues naoitual, Mania de suicídio, etc., etc.

Itaiauienuis garantidos. - 80 por contrato. Medicina positiva de
combate as causas e nfto aos sintomas. Tratamentos por processos
rápido» para todas ss MOLÉSTIAS INTERNAS, NERVOSAS. MEN*

TAIS e para àa da PELE de causa Interna.
DB. JOÃO A. LOPES

Raa Marconl. 131 • B.° • Salas 804/5. Da» 14 Sa II Aos «abados, da»
I às 13 - Fone» «•'BOI e 5-6717 - Res.: Av. Pompela. 93» - 8. PAULO.

Patente legalisads
vende-se artigo para metalur-
glea de facll fabricação e saida
Imediata. Preço de Crt 6.000,00.

Rua Faustolo, 992 — Lapa.

CASA.
vende-se na Lapa, rua Calo
Oracho, 431, com terreno de
8x40. Preço 170 mil cruzeiros.

R. Anastácio, 114, com Lucena.

CASIMIRAS — OCASIÃO
NICOLA ANATE OFERECE GRANDE OPORTUNIDADE

Corte 230 Cardado EXTRA  Crf 120.00" 2,80 Sarja Azul Marinho, pura lã  CrS 160,00" 2,80 Tropical Uso. otlmo artigo  Cr$ 190.00" 2^0 MESCLA lisa. Pura Lã. desde 180.00 a 240.00" 7 metros Tussor finíssimo  Cr$ 200,00" 7 metros Linho super-qualldade  Cr$ 180.00
a temos milhares ie artigos variados das melhores procedeu-
cias a preço do verdadeira "ocasião" — Grande quantidade de
retalhos para calças da homens • «-atros fina, a começar da
Crf 45.M — Ganhe Crf 1S.H de bonificação trazendo este anun-
do à RDA PAGr N.» 31 (esquina 35 da Março», 5.° andar,

sala 51. em frente ao elevador — TELEFONE: 2-39M.
d-oceatos aos reveaíederes. —

Reformas de camisas
Trocar colarinhos, punhos, ser-
zlr, etc. Novas sob medida. —
ORGANIZAÇÃO ADOLFO —
Viaduto Boa Vista, 67, 1° and.,
s/106 — Telefone 3-3997 (pré-

dio da Ass. Comercial).
(27-28-29-30)

as-»— „ i— i—, i, m

MOTOCICLETA
vende-se marca D.K.W., 200 cc,
tipo especial. Preço Crf 6.500,0**.

Rua Faustolo, 993 — Lapa.

SITIO VENDE-SE
Próximo à Serra dos Cristais,
40 minutos de automóvel da
Capital, boa estrada, ótimo cll-
ma, sendo de 3'/2 alquelr*«s todo
plantado com: milho, arroz,
mandioca e eucaliptos de um
ano. Casa nova de tijolos e
telhas e 300 metros de córrego.
Preço Crf 55.000,00. Rua Faus-

tolo, 992 — Lapa.

Bar-Restanrante
Leão

AVENIDA
(Perto do

Preços Populares.
Canja especial e mala
70 pratos p/ «oco'her
COMIDA QUENTE A
QÜALQUEH HORA

SAO JOÃO N* "234
Correto e Telégrafo.

350
FEITIO

AO GARCIA
IMPERADOR DA MODA
RUA DIREITA. 137

Grande Concurso Esportivo
JORNAL DE NOTICIAS

Qual o melhor e mais querido
Jogador de S. Paulo?

A qua clube pertence? ••»•••»••••••

¦;¦..'.-¦ > • .



CHUVA ^ CANDIDATOS
ao casamento com Marina

Enquanto Waldemar dos Santos diz claramente que é o dinheiro que lhe interessa, Fiori Zara af ir-
ma que escreveu à moça porque a admira pela sua coragem e independência — Duas lições — O
que disseram ao JORNAL DC NOTICIAS os novos integrantes da extraordinária "fila"

Repercutem Inleniamcnlt, tm
Iflilas as camadas iodou», ai
reporlii«cns -iiilillrntlti* p«lo
JOMNAI. DE NOTICIAS, intira
o drnmn que envolve Marina
Wofiitn llon, a Jovem de Limei-
ra que quer comprar um marl*
do por cinco mil cruielroí, A
atltiulo dessa moça Infeliz, dei-
preiiula pela locledade t per-
aeguida poli» própria família,
que luta por todos oi meloi a
por todos oi modos para etln-
glr o seu objetivo, continua pro-vocuntlo aplausos a Injuriai, de-
pendendo um e outro» do eita-
do de evolução ou Involuclo da
mentalidadea, .

Mai ai nonai reportniiens fo-
ram, tambem, despertar candi*
daturai ao matrimônio com a
Jovem da Limeira,

Chovem pretendentes. Somen-
ta oiitem surgiram icle mali,
que, somados aoi onze exliten-
tes até o dia 23 do corrente, per-
fasem um total de 18, F. é pos*
atvel que mulloi outros cite-
Jam por sur-ilr.

Disto tlramoi, tambem, umn
lição. A maior parto dos can-
dldatoi aceita a proposta de
Marina movidos unicamente pe-
lo dinheiro. Esse é o ponto a
que chegamos. Observamos de
um lado uma moça que npenns
quer ter o direito de ser feliz,
sendo para tanto obrigada a
martírios incontáveis para que
assim aconteça, porque para Is-

io se ve i-hi-igíiilii a lutar contra
toda uma sociedade. K do outro
homens famintos que se vendem
por cinco mil cruzeiros, paia
minorarem por alguns dias ou
semanas a situação dc miséria
em que vegetam. Hasta dizer
que um estudante pobre, de llio
Preto, ofcrcccu-.se pnrn casar
com a moça a fim de poder pu-
gnr as taxas do estabelecimento
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em quo aprende. Bítíii ncc-ci-
•min dizer mnis? Seria necei-
sarlo npresenlnr mais fatos pa-
rn comprovar a degradante ti-
tuaçiio n <|iie chegamos7

¦•QUKIIO CASAI» PELfl
DINHEIRO"

Valdemar Alves dos Santos 4
operário e tem apenas 22 anos.
Mora à rua da liahia, 47, nes-
tn Capital. Entrou na redação
perguntando pelo endereço da
Marina. Soubera da sua aven-
turn, através do JORNAL DB
NOTICIAS, e quer escrever 4

(Conclui na 4.' *•*«)

À urna de Limeira
teria sido violada

Ao alto, o tr. Flori Zara declara que escreveu a Marina, candidatando-se, porque "a admira pelo teu espirito ie
liberdade e Independência, de quem sabe o que quer t luta pelo que quer".

"A unlca coisa qut me Interessa i o dinheiro. Tenho mie e teis irmis para tustentar, e ganho apenas 1.200
cruzeiros por mès. Com o dinheiro que a Marina me daria, poderia tentar ganhar a vida noutro letof' —

diz-nos Waldemar dos Santos, o décimo quarto candidato.

O Tribunal Regional Eleito-
nl prosseguiu, ontem, às 18
horaa, na apuração daa umaa
do Interior do Estado referen-
tes às eleições suplementares
levadas a efeito domingo ulH-
mo.

Ao ato estiveram presentes o
deumbargador Mario Gul-
marães, presidente do Tribu*
nai Regional Eleitoral, oa de-
aembargadores Macedo Vieira
e Cunha Cintra, e o ar. -loão de
Deus Cardoso de Mello, procu-
rador Regional Eleitoral. To-
maram parte nos trabalhos os
juizes,. devidamente convoca-
dos. sra. Laurindo Minhoto Jr.
e Washington Monteiro, e os
Juristas, srs. Jorge da Veiga e
Prado Fraga.

Sensação em torno da apuração da eleição su-
plementar — .Solicitada pelo presidente do T.R.E.,
a Polícia Técnica realizou uma perícia na urna

A apuração Iniciou-se nor-
malmente, contando, tambem,
com a presença de fiscais de
Partidos e representantes da
imprensa.

A certa altura, o juiz Lau-
rindo Minhoto, encanegado da
apuração da urna do Limeira
constatou que a mesma apre-
sentava vestígios exteriores de
ter sido violada on de ter ha-
vido uma tentativa do viola-

cio, tendo levado o fato ao co*
nheclmento do desembargador
Mario Guimarães, que ime-
diatamente solicitou a presen-
ça da Policia Técnica para o
devido exame pericial. A poli-
da, no local procedeu as in-
vestigações necessárias, não
tendo fornecido o laudo peri*
ciai no momento em virtude da
necessidade de novas pesqui-
das a serem feitas. Diante dos
fatos, ordenou o desembarca-

Devem os jornalistas
pagar o imposto sindical ?

FATOS POLICIAIS
Esfaqueado pelo companheiro de serviço
AGRESSÃO MUTUA ENTRE OPERÁRIOS — ATINGIDO POR UM
DISPARO CASUAL — ENCONTRADO BOIANDO NO RIO TIETÊ
— ATROPELAMENTOS — COLISÃO DE VEÍCULOS

Assistência e o plantão da dele-gacja de Aelndentes em Trafesoregistrou o íalo.Atropelamentos — Na praçaPlorlano Peixoto, em Santo An-
Ü?A £* % •?oraf de onlem. Anto-Wo Bpradel, de 43 anos, casado,morador a rua Senador Flaquer.88. naquela localidade, í0l àtropè-lado e gravemente ferido Dorum auto-camlnhão sim chapa, quoera dirigido por Asenor Kraus-ner que fugiu após o acidente.Antônio passou pela Assistência
cessari * c^diã°s "-edlcos ne-
-Z,,?"1 tont* ao prédio 314 daavenida s&o Jofio, às 17.20 horas
rn^níem- °men°r José PerjfiraGomes, de 14 anos. filho de JofioPereira Gomes, domiciliado & ruaAlfa, 18, na Casa Verde, f0l co-

. °.. e ,Br»vemente ferido Peloauto de aluguel de chapa 44*81°cujo motorista fugiu. O menor de-pois de passar pela Assistência
nicas "° Ho,plta* d« ™-

^.««.£,lantfi<Lda de*egacln de Aci.dentes em Trafego registrou oicasos acima, Instaurando tóiju»-

No acampamento da "Light" si-
lo à rua Alfredo Pujol- 680, onde
reside, aos vinte minutos de o»»-
tem, o operário João Lopes P>
Cheiro Filho, de 30 auos, soltei*
ro, foi agredido, a golpes de faca
por um tal Oscur. Atingido no ven-
tre. o operário ficou gravemente
ferido e foi internado no Hospital
das Clinicas, apurando a auto-
ridade de serviço na Central que
U vitima, àquela hora. tomava
cerveia em comDanhia de vai-ios
companheiros, ocasião em que te-
ve uma discussão com o agressor,
havendo então, o delito. Oscar
conseguiu fugir, sendo seu para-
deiro ignorado pela policia.

Agrediram-se mutuamente —
Por questões de serviço, às 12,30
horas de ontem, na serraria "AU-
anca". a rua Monsenhor Andrade,
B18. Antônio Berguelo, de 30 anos,
casado, residente à rua Flora,
163. c Honorio Veiidramlm, d»
92 anos. solteiro, morador à rua
Eacadura Cabral. 15. agrediram-se
mutuamente, tendo o segundo se
Utilizado de um cacete para ferir
o antagonlsta, Antônio, grave-
mente ferido ria cabeça, passou
pela Assistência e foi internaddo
co Hospital das Clinicas, enquan-
to que Honorio, com uma lesão
no olho esquerdo, foi ouvido no
processo mandado Instaurar nela
autoridade de serviço na Central.

Atingido Por um disparo causuai— Quando examinava um revolver,
As 11.40 horas de ontem, no Inte-
rior do prédio numero 44 da rua

"B", na Vila Paulista, Manuel Al-
ves da Costa, conhecido pela ai-
cunha de "Botina", provocpu o
disparo, da arma, o projétil foi
alcançar João Ferreira, de 34
anos, casado, domiciliado à rua
Casa Forte, 31, no bairro da Água
Fria, ficou ferido na coxa direita,
O caso chegou ao conhecimento
da policia, providenciando a auto-
ridade de serviço na Central para
que a vitima fosse soorrida pela
Assistência.

Encontrado bolando no rio Tietê
— A's 17 horas de ontem, no rio
Tielê, trecho que passa sob a pon-
te da Casa Verde, íol encontrado
boiando o cadáver de um homem
de identidade até agora ignorada,
aparentando ter 50 anos de idade
e em adiantado estade de puttefa-
ção. O corpo íol retirado das águas
por uma turma de bombeiros e
transportado para o necrotério do
Araçà, onde será examinado Por
um leglsta, externo, devendo o lau
do ser encaminhado à delegacia
do distrito, para onde foi remetido
o inquérito iniciado na Central.

Colisão de veículos — Na rua
Gualcurús, esquina da rua Anas-
tacio, às 13,55 horas de ontem,
o auto de aluguel de chapa 44.317,
dirigido por Fernando Queirós, co-
lldiu com o de chapa 42.271, Que
tinha na direção Luciano Lucanelo.
ficou ligeiramente ferida Antonia
Patrícia, de 29 anos. casada, resl-
dente 8, rua Martin Francisco,
s-n. que viajava no primeiro vel-
culò. Antonia íol socorrida pela

AFASTADO 0 DELEGADO
REGIONAL DO LA.P.G.
Indicado para substitui-lo, o sr. Raul
Glicerio, que ontem assumiu o cargo
— ) afastamento >-eatde-se à apu-
raçciO das responsabilidades das irre-
gularidades ocorridas em Araragua-
ra — Esclarecendo um boato

Corriam ontem insistentes rumores de que teria ocorrido
um desfalque de grandes proporções no Instituto de Aposen-
tadoria • Pensões dos Comerciarios, secção de São Paulo. O
fato era mesmo comentado até na "sala do café" da Assem-
bléia Estadual. Dada a gravidade do boato, pusemo-nos a cam-
po, a fim de apurar a sna procedência. Alas era só boato mesmo,
e nascera com a substituição do sr.' José Martins dog Santos,
delegado regional daquele Instituto, pelo sr. Raul Glicerio, que
ontem assumiu o cargo.

A respeito do assunto, ouvimos ontem o sr. Glicerio. que
afirmou-nos que, felizmente, não havia nada com o I. A. P. C.

Aproveitamos então a oportunidade, para indagarmos do
novo delegado regional so havia alguma relação entre a subs-
tituição do sr. Martins dos Santos e o desfalque verificado há
algum tempo no I. A. P. C. de Araraquara. I.cmbrou-nos ele,
corrigindo-nos, que não se dera propriamente um desfalque,
mas apenas se verificaram algumas irregularidades com a arre-
cadação. ,

Quanto ao afastamento do sr. Martins do9 Santos, fora
apenas em razão dc uma questão de ordem administrativa, cn-
quanto se apurava convenientenente a responsabilidade daque-
Ias irregularidades, por intcrmeiio do processo competente.

Rápido inquérito da reportagem do JORNAL DE
NOTICIAS entre os deputados paulistas — Falam
senadores da República sobre o momentoso assunto
A constltuclonalldade ou lncons-

tltuclonalldado do imposto sindical,
com referencia aos jornalistas e pro-fessores, cuja cobrança deve ser fei-
ta este mês, é a Interrogação do
momento, diante do que estabeleça
o art. 203 d-, Constituição, que diz:

•Art. 203 — Nenhum Imposto
gravara diretamente oa direitos de
autor, nem a remuneração de. pro-
fessore» e jornalistas".

Sobre o assunto, falaram a um
matutino do Rio vados senadores,
externando seu ponto de vista:

NEM IMPOSTO, NEM TAXA

O senador Dario Cardoso, antigo
presidente do Tribunal de Apelação
de Colas e representante daquele
Estado, é de parecer contrario.

— "N&o é possível a cobrança do
imposto sindical, até porque a pa-
lavra "Imposto no citado artigo es-
tá empregada no sentido mada am-

Sio, 
incluindo mesmo a proibição

s cobrança de taxas".

O administrador do
mercadinho protegia

os "tubarões*-
RIO, 26 (Asapress) — O adml-

nlstrador do mercadinho Sfto
Lucas, da Prefeitura, sr. Antônio
Joaquim Pereira Pilho, foi preso
ontem pela Delegacia Popular Por-
que protegia proprietários d»
barracas no oomerclo clandestino
da banha.

"A LEI tV IMPERATIVA"
O sr. Marcondes Pilho foi ln-

dslvo:"A lei é Imperativa e não me
parece possivel a cobrança do
imposto sindical para as profis-
soes que o artigo discrimina".

E« INCONSTITUCIONAL
Da mesma maneira Talou o sr.

Ferreira de Souza, Uder da UDN.:
"Inicialmente — disse-nos —

o Imposto sindical e inconstl-
tuclonal. Sendo livre a sindicall-
zação, não pode uma lei ordinária
obrigar a contribuição para o sin-
dicato, Existe, mesmo, um parecer
de minha autoria, aprovado una-
nlmemente. pelo Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados,
nesse sentido".

O senador José Américo que par-
tlclpava, tambem, do grupo, opl-
nou no mesmo sentido, concprdan-
do que não pode ser cobrado da-
queles profissionais o Imposto
sindical, e apoiou mesmo os ar-
gumentos do líder udenista quan
to à lnconstitucl0nalldade da lei.
A OPINIÃO D08 CONSTITÜIN*

TES PAULISTAS
Quisemos ouvir tt opinião de

vários deputados da Assembléia
Constituinte sobre a legalidade da
cobrança do imposto aos Jorna*
listas. Para Isso, procuramos oi
deputados após a sessão de on-
tem no Palácio das Industrias.
O IMPOSTO V INCONSTITUCIO.

NAL
O tt. Cunha Lima, especializado

em questões trabalhistas, foi o pri.
meiro a ser ouvido. Foram estas
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as palavras do jovem deputado pe-teblsta:
O imposto i Inconstitucional.

B isto vem demonstrar que a Con-
solidação das leis trabalhistas ne-
cesslta ser adaptada a legislação
vigente."
HAIA FINALIDADE DIFERENTE

Assim se expressou o tt, Juvenal
Lino de Matos, sub-llder da banca-
da do PSP:

A mim me parece que a Cons.
tituição, ao se referir a impostos,
visa rendas para os cofres publl»cos. Entretanto, o Imposto slndl-
cal tem uma finalidade diferente,
que ó o -amparo à classe da qual ó
ele retirado. Nestas condições, o
problema é digno de um estudo
mais acurado."

ERRO DE TÉCNICA
Disse o sr. Casslo Ciampolini:O termo imposto, para o ain.

dlcal. é mal empregado. Erro detécnica. No sentido constitucional
do art. 203, os impostos são só os
previstos pela própria Constituição
e que são sobrados em beneficio doscofres públicos, pela União, pelosEstados e pelos Municípios. O lm-
posto sindical é uma contribuição
paga pelos profissionais em beneíi.elo da entidade de classe s nio po-de ser compreendido com os impôs-tos propriamente ditos."

I'ILEGAL
O sr. Milton Cayres ds Brito, da

bancada do PCB, disse, ao ser
abordado pelo repórter:"E" ilegal, Temos ponto de
Vista que vamos concretizar num
projeto de decreto-lei a ser apresen.
tado na Câmara Federal. B' aasun-
to que merece ser debatido. Os sin.
dlcatos não sfto repartições arreca.
dadoras de impostos."

ISENÇÃO DE TODOS 08
IMPOSTOS

O sr. Dlogenes de Lima, da ban.
cada do PSD. foi incisivo em pou-cas palavras:"£' ilegal. O constituinte vi-
sou Isentar o jornalista de todos
os impostos,"

A IMPOSTO E« LEGAL
O sr. Arnaldo Borghi divergiu do

v, Dlogenes de Uma t respondeu:
"O Imposto nfto grava direito

do autor, nem a remuneração, Lo.
go, é legal."

dor Mario Guimarães que se
procedesse à apuração, flcan-
do, entretanto, em suspenso o»»
resultados, aguardando-se o
pronunciamento da Policia Téc*
nica que determinará a anula-
S&o ou não da urna, ibflnitl-
vãmente.

Alem das Investigações fei-
ta» pela Técnica, o desembar-
gador Mario Guimarães resol-
veu lacrar os envelopes e so-
licitar novas pesquizas sobre
os mesmos, para se positivardefinitivamente se houve vio-
lação.

Ao que tudo indica, há pos-sibilldades de não ser anulada
a urna em questão, admitindo-

se que tenha havido apenas ten*
tativa de violação.
RESULTADO DA APURA-

ÇAO DA URNA
O resultado da apuração da

referida urna de Limeira foi
. o seguinte:
I Álvaro Corrêa Lima, (UDN)

2; Joaquim Pais de Barros Ne-
to, (UDN), 2; Juvenal Sayon,
(UDN), 54; Osvaldo de Souza
Martins, (UDN), 2; Euclides
de Castro Carvalho, (PSP), 3*
José Miraglla, (PSP), 2; Ju-
venal Lino de Matos, (PSP),
1; Leonidas Camarinha (PSD),
4; Mario Eugênio, (PSP), 6j
Alipio Corrêa Neto, (ED), 4j
Antônio Carlos de Sales Fl*
llio, (PR), 2; Calo Luiz Perei*
ra de Souza, (PB), 14; Fer-
nando Camargo Prestes, (PE),
3; José Soares Hungria, (PR),
1; Joviano Alvim, (PSD), 12;
Otaviano Locs Castelo Branca,
(PSD), 114 e Libio Martire,
(PSP), 1.
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VALISÊ de couro com petrechos de
• toilette para praia ou piscina, forro im

permeável, fecho tip em
volta Mmtu.mtimmm Cr$ 27O9OO

MORADORAS DS VILA MAZZEt RECLAMAM Vli DIREITO ADQUIRIDO. — Numeroso grupo de moradora!
de Vila Mazzei esteve, ontem, no Radio Bandeirantes • JORNAL DB NOTICIAS, para tornar publico seu protestocontra o fechamento de uma passagem que hi mais ie 35 anos vem prestanio Inestimáveis serviços ao povo da-
quele bairro. Trata-se de uma passagem por onde circulou durante algum tempo um trenzinho condutor de
pedras e que mais tarde deixou de ser usada. O povo habituou-se a servtr-se do leito da estrada como via e como
isso lhe reduz a caminhada de cerca de 4S minutos, tornou-o estrada oficial. Hi pouco tempo, porém, o novo pro-
prietario do terreno mandou arrancar os triUios e lotei-lo, ao mesmo tempo que proibia a passagem ia população
por ali. O povo. revoltado com o sucedido, destroçou as cercas que ali tinham sido colocadas, fato que provocou
forte reação por parte do proprietário do terreno, que está ameaçando de morte a todos que se aproximam da
antina estrada. A reportagem teve ocasião dc conversar com o sr Miguel Godói Neto. chefe da 2.a Sub-Dlvtsão
de Conservação e Construção dc Vias Publicas, a esse rcpcito. E:sa autoridade declarou que -ada pode fazer a
Prefeitura no caso em questão, pci; aquela via nio i oficializada. Todavia, czrcdita que a nnica solv.-ão está
nos moradores acionarem o proprietário do terreno, poli ;à tém dreitos sebre a r.a-sagem. O "c'khê" fozaliza as
moradorai ie Vila Mazzei. no momento «m que ralavam ao JORNAL DK NOTICIAS « d .Radio BANDEIRANTES.

Constituída a co-
missão que invés-
tigará o caso da

O sr. Christiano das Ne-
ves, prefeito da Capital, por
despacho de ontem, insti-
tuiu a comissão destinada a
examinar o aspecto técnico
e legal da constituição da
Cia. Municipal de Transpor-
tes Coletivos. Essa comissão,
que também fica incumbida
de propor as medidas cabi-
veis na defesa dos interes-
ses públicos, ficou assifh
constituída: professor Luis
de Anhaia Melo, 'ex-prefeito
da Capital e presidente da
Sociedade Amigos' da Cida-
de; sr. Dolor de Brito, advo-
gado; sr. Paulo Batboza de
Campos F.°, procurador-che-'
fe da Procuradoria Fiscal;
eng. J. Gonçalves Barbora;
eng. Mar o Leão; eng. Pli-
nio Branco e eng. Domingos
Nolasco de Almeida.
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PORTA - NÍQUEIS
em matéria plasti-
ca flexível, con? di-
visão para notas.,
Cores: verde, mar-
ron, marinho <
preto.

Cr$ 55*00

Cojü/Inüa-Brasileirii
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