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Proposta a conclusão de um pacto deíensivo
das nações beneficiadas pelo Plano Marshall

Provoca inquietação a crise
do petróleo nos ÍE. Unidos

PREVISTO POR JAMES FORRESTAL O AUMENTO DA
PRODUÇÃO DO COMBUSTÍVEL NO HEMISFÉRIO OCIDENTAL

Bases para os
Estados Unidos
em todo o mundo
Baruch advoga novo
plano de reerguimento

WASHINGTON. 18 (A. F. P.)
O rlono Marshall precisa eer

seguido de medidas praticas de
seuurnnça — afirmou o sr. Ber-
nard Baruch. O «r. Uarucb auge-
riu entfto que os Esiodoa Unidos
constituem, no consi lo mundial,
uma unlüo entre ns 10 naçOca
européias quo devem ser bcnefl-
Madas pelos auxílios americanos.
Do acordo com o projeto Baruch,
e.°sa únlAo poderia «cr cslabclo-
cida através de um pacto. Os Es-
tndos Unidos presidiriam A unlfto.

WASII1NOTON. 1!) (A. F. P.)
No seu Importante depoimento

perante a Comlssfto dos KclnçOes
Exteriores do Senado, o sr. Ber-
nard Baruch, quo foi conselheiro
do presldcnto Roosevelt, conside-
rou oportuno que os listados Uni-
dns obtenhum basca militares cm
todiu os partes do mundo o na
Europa, Baruch exprimiu, porem,
que a' oblencAo dessas toiics nfto
devo ser condlcilo para os bene-
fidos que o pais encara fome-
cer t» nuçôes europôlns no qua-
dro ilo Plano Marshall*!

WASHINGTON, 10 (A. F. P.)
 O sr. llcrnord Baruch propOa

hoje, peinnte a Comlssfto de Nc-
i;oclos Exteriores do Senado, ver-
dndclro plnno do recrgulmento
econômico o político do mundo.
Sugeriu í|iie todns.os nnções a sc-
rem bcneliclndns pelo plano de
recrgulmento econômico se uni.m
numa espécie de aliança, A qual
os Estados Unidos sc comprome-
teriam a defender em cnso de
Bgressüo,

O 6r. Baruch apresentou uma
lista do cinco pontos os quais, na
sna opinifto. ns nações a serem
beneficiadas pelo Plnno Marshall
deveriam aceitar: 1) — Os Esta-
dos Unidos e us ou Iras naçfle»
deverlnm entrar numa Unlfto.
contra qualquer agrcssfto; 2) —
Todas ns nações curnpílas devo-
riam organlznr-se parti utilizar
da melhor maneira possivel os rc-
cursos do Ituhr, cuja produção
uerla colocada eol) controlo lniur-
nacional; S) — Seria feito nos
Estados Unidos um esforço de
proiiuçilo, num período dc dois
nnos. com aumento do numero tíe
horas do trabalho;' 1) — Regula-
mentaçAo realista das dividas
contraídas pelos diversos goyèr-
nos, antes e durante a guerra;
S) — As nações do Império Bri-
tanico. bem como vários outros
países, poderiam manter suns la-
lifas aduaneiras preferenrlals.
mas somente por um período de
tres anos.

O sr. Baruch afirmou que essas
medidas seriam suficientes para,
ao mesmo tempo, assegurar o
completo exlto do Plnno Marshall
fi Pftr termo A lnflacflo nos Rs-
tados Unidos e pnra a llquldacfto

(Conclui na l.a pagina.
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RECEPÇÃO EM HAVANA — O presidente Ramon Cran San Martin (A
esquerda), em palestra com o embaixador do Canadá em Cuba, Emlle
Valllancourt, durante a rcccpcSo oferecida aos diplomatas no Palácio
presidencial. Valllancourt deixará brevemente Havana para ocupar o
posto de embaixador na Iugoslávia. (Foto I.N.P., para o .JORNAL DE

NOTICIAS).

Serão reiniciadas em fevereiro
as negociações anglo-brasileiras

"sir"A missão britânica será chefiada por
John Wiss e deverá partir no próximo dia

LONDRES, 1!) (U. ,Pi) - O
"Focojgn Office" confirmou hoje,
oficialmente, quo partlrft no dia,
eetc de fevereiro com destino • no
Brasil, una, missfio do governo da
Gríl-Brctniiho, que tentará entrar
ent acordo com o governo brasi-
leiro, relativo a varias questões do
ordem financeira e econômica ain-
da dependentes de solucft» entre
os do;s países.

A mlss&o britânica será chefiada
por "sir" John Wiss, e será Inte-
grada por representantes do Ml-
nisterio da Fazenda e do "Board
of Trndc*.

A miaSsfto reiniciará aa negocia-
ções com o governo do Brasil,
eont;nuando assim as conversa-
yõe*» Inlrlndnq n ro*--*a de Um ano
em Londres, cor)
Brasil, que fõi.;

*-. delegação do
i-.arjuela ocaaiílo

á Capital britânica coin o pro-
posito de obter uma solução pnra
o problema dos créditos broallel-
ros oongelndos na Grá-Bretanha,
Como se recorda, ns negociações
daquela epoca náo chegaram a
uma cqnclusfto definitiva, devendo,
portanto,' ser 're;nlcladns agora
com a" chegada dos delegados
britânicos uo Rio de Janeiro.

Comenta-se a propósito que,
tanto os Jornais como as revistas
britânicas, especializados cm as-
suntos financejros, tèm clamado
constantemente pelo reinicio das
negociações «nglo-brosllelras ale-
gando, principalmente, que o mi-
Iho e muitos outros produtos qne
a Inglaterra precise, Importir do
lirasil, nfto puderam ser compra-
dos noruue continua pendente a

Gandhi venceu
pela pacificação

a batalha
da índia

CESSOU O JEJUM DEPOIS QUE OS LIDERES MUÇULMANOS E
HINDUS SE COMPROMETERAM A ACEITAR SUAS CONDIÇÕES

questfto dos ml.ios brasllejros em
libras estrel!r..is.

Decisiva para o futuro da Alemanha a reunião de hoje
do Supremo Conselho Aliado de Controle de Berlim
Interrompidos os transportes públicos de Colônia em
conseqüência da greve contra as pequenas rações

NOVA DELIU, 18 (APP) - O"inalmlnia" Gandlil deu por ter-
minndo o seu 15." Jejum poli-
tico. Durante cinco dins cine
durou esse Jejum, n atcnç&o dc
300 milhões de habitantes do pais
voltou-se pnra o ancião e tortas
ns atividades políticas fornm
concentradas para esse único
objetivo: lazer com que o "ma-
hatma" ndmltlsc que devia rc-
nunclar ao sacrifício. A vida
a simples vida quotidiana, rcs-
sentia-se igualmente deste acon-
tecimento c ogora, Delhl pn-
rece ter saldo dc um morno cs-
tupor. Os muçulmanos, vivendo '
ainda na capital, eram sem du-
vida os mais ansiosos porque a
fraqueza e a morte de Gandhi
significariam, quase seguramen-
te. seu massacre. Jamais desde
os catastrolcs quc assolai urn a
índia, no dia 15 dc agosto do
ano passado, viu-se Pandit Ncii-
ru refletir a intensidade de sua
angustia. Nenhum sorriso do
primeiro ministro foi mais ra-
dioso do que no minuto em quc
Gandhi sorveu seus primeiros
goles de suco tle laranja, evi-
tando conseqüências lncalcula-
veis para a índia c para o Pa-
quistão. Parece agora que Gan-
dhl, depois de restabelecidas suas
forças, efetuará uma viagem de
amizade pelo Paquistão. Re-
corda-se agora que esta idéia,
de que ele cogitou ha dois me-
ses, íol rejeitada pelos dois pai-
ses. Parece provável que a In-
dia c o Paquistão, que estavam
às bordas de um abismo, permi-
tiram agora seja efetuada a
viagem do "mahatmu". não
obstante se acredite que ela es-
tá ainda cheia de perigos.

Os observadores politicos ia-
zem agora a seguinte pergun-
ta: Por quanto tempo /ai du-
rar a vaga extraordinária e Ine-
gavel de boa vontade reciproca
entre os dois Estados? Do lado
do Paquistão é difícil prevé-lo
ainda. Do lado indiano uma
coisa é certa: Gandhi, com o
seu Jejum — que era afinal o
seu principal objetivo — reto-
mou toda aquela força e poder
que já tinha sobrr o governo
indiano e que lhe escapara das
mãos progressivamente. A par-
tir de agora Gandhi nâo é so-
mente o chefe espiritual da ln-
dia. E' tambem o novo Inspira-
dor unlco de toda sua política
Interna e externa, (a) Max Oli-
ver, da France Presse.

NOVA DELHI. 19 {AFP) —

ULTIMAS
NOTICIAS

BERLIM, ll' (U. P.) — Na se-
jnana cm curso, durante a qual
pressaglnm-so novas greves por mo
tlvo da escassez de subslstcnclns,
lnlclou-sc no Ruhr trnnquilamen-
te, lnforitiando-so que npenns uma
pequena parede operaria verlll-
cou-se. Mnls de mil e quinhentos
empregadas operários dos bondes
urbanos de Colonin nbnndonnrntn
ns suns tnrelns cm protesto contra
ns pequcnns rnçfies, segundo *in-
forma a agencia de noticias aíemft
"Dena". ncresecntnndo que por tal
motivo ficou Interrompido duran-
te mais de meia hora o serviço
de transportes públicos da cidnde.

Os dirigentes dos sindicatos ope-
rários do Ruhr convocnrfto uma

reunião para a próximo sexta-fcl-
ra para considerar e comentar os
propostas dos ministros dc sub-
slstencias alemães na zona anglo-
norte-americana dc privar de car-
nes e oleos comestíveis o seu Es-
Udo para aumentar os envios ao
Ruhr. Eiiqunnto Isso, os observa-
dorea locais est&o pendentes da
rw.niAo marcada para amnnhfi pe-
Io Supremo Conselho Aliado do
Controle de Berlim, a primeira a
se realizai* depois do fracasso da
ultima conferência doa chancele-
rcs em Londres.

O govcrnndor militar norte-ame-
ricano, general Lucius D. Clay e
outro3 funcionários abrigam sérios
temores çoip respeito a esta reu-.

nião, a qual, na opinião dos ob-
servadores, pode marcar um novo
ponto.de partida, num sentido ou
noutro, nas relaç6cs entre os rus-
sos o.as potências ocidentais, com
respeito ao chamado "problema
alemfto'-, - .
GELSKNKinc.iiE.N, lu (AFHj

.— Os trabalhadores desta oi-
dade o de Bochum decidiram
entrar em greve no dln 2 de
fevereiro próximo "a flm do
exercer seu direito do legltl-
ma defesa contra a fome".
Os delegados'do 54 poços de
cnrvAo da regulo se asoscla-
ram a esta decisão.

LONDRES. 19 (AFP) —
(Conclui na l.a paginai
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VIOLENTO TEMI-OIIAL NA
COSTA NOUTE UE 1'onTUGAL

Lisboa, iu íãvv) —'«»
muiiliíl de hoje dCHUbou vlolcn-
to temporal sobre o lllornl uor-
te de 1'ortuiíiil, nolndiiiiiento
«obre o 1'iirio dc LclxSeH,

A Iviiipestnde Itil nvompaiihii-
¦Iu pur fortes ventos, com a ve-
loeldndo lioriirln de 114 quilo-
meiroH.

DIlSTltlilK O TI.ANO
MAJISIIALL

MUNA, 10 (Ul1) — FolltCB
uiidirlr.uiln*. dlNscrum que n
ttuHHln deu o primeiro iibsho
efetivo pnru destruir o l'lnno
MnrNhnlI. nn Auntrln, exigindo
que o «-«verno nustrlncu pnnxc
ii iiiiKiir, n piirtlr de boje. eom
uercsélmo dc «'em l,or eenlo em
tod» o iielrnloo de priiccdenvln
ruftiin-

ACE1TAHA.11 A MK1I1AÇAO
LAKE SUCCESS, II) (Ul») •-

A IimIIii e a Puqubitfi concor-
duram, hoie, em nccllur n mc*
<llnc.fi.> dliH NfK.'i)eii 1'nlilnn em
wuii iIInimiIii lmii» reNpeito no
eHtnilo dc Cacliemirn. «cKundii
foi financiado por fonte» dlie-
nu* ile torto o credito.

A TERCEIRA FORÇA FRANCESA
PAUIS — Onde, talvez, melhor se reflete a aluai cri-

sc francesa 6 nas discussões que se verificaram na rc-
cente reunião do Partido Socialista e na conferência (ia .
"Força Operária", que volou pelo rompimento com a
CGT. As decisões oficiais são do conliecimento' (íe todos,
mas a história interna dessas importantes conferências
recorda dramaticamente o.s perigos com tpie se defronta.
a democracia francesa cm lfllK.

A reunião socialista girou, quase quc exclusivamente;
cm torno da questão da Terceira Força. A Terceira For-
ça é invenção dc Leon Blum; foi ele quem a lançou tão
entusinsticamente quando formulou seu conceito filoso-
fico de um socialismo humanitário, há dois mios. Tra-
ta-sc de uma fonnula que não pode deixar de atrair
intelectuais do mundo Ocidental, os quais têm sido impe-
lidos para o Partido Socialista mais por umn emoção ge-
nerosa do quc pelo sentimento dc classe. Tal comu foi
descrita pelos seus proponentes, na conferência socialis-
ta, a Terceira Força é persuasiva cm sua simplicidade: de
um lado estão os comunistas, cujo ohjctivo principal, hoje
em dia, c afundar o Plano Marshall e. com ele, o desígnio
norte-americano de constituir o que eles qualificam de
coalisão anti-soviética. "Em sua determinação de evitar
que o Plano Marshall tenha exilo — disse um delegado
— os comunistas estão prontos para esmagar tudo, inclu-
sive a si mesmos. Sâo soldados numa hatalha onde a
obediência c a palavra de passe c onde as .perdas não
»e contam. Evidentemente os socialistas não • se podem
aliar a homens fadados ao suicídio". Do outro lado está
De Gaulle, que simboliza o poder pessoal. O.s socialis-
tas lambem não podem aderir a De Oaulle. A única al-
ternativii quc resla é.uma Terceira Força..

J. Alvarez Del Vayo |
(Exclusivo da ONA, para o .IOIINAL DE NOTICIAS) I

Muitos delegados » conferência ansiosamente pergun-
lavam ti sl mesmos qual a significação real, não a teórica
da Terceira Força, neste momento crucial da história
francesa. Escrevendo cm "Lc Populairc". Blum afirmou
duas vezes que, "graças à participação sociali.Ma o go-
verno de Schuman. gradualmente, pela própria natureza
das coisas, sc tornou um governo da Terceira Força"
Não obstante, o gabinete de Schuman surgiu craças nos
votos dos deputados degaulistas que haviam, apenas dois
dias antes, repelido Blum quando este se apresentou pernn-
te o Parlamento para solicitar a missão de constituir o
governo. Se o governo de Schuman é, como suoere Blum,
a Terceira. Força inenrnada. o fato é que esta uravita va-
garosamente para o força representada por De Oaulle.

A primeira vista, os nomes dos intelectual* que assi-
naram o manifesto da Terceira Força são impressionán-
tes: "Dc François Mauriac a Marccna Pivcrt" anunciou"Iá: Monde". Não obstante, um estudo cuidadoso da
üsia revela um setor da intelectualidade mais limitado

. do que o sugerido pelas manchetes. Pivcrl. por exòm-
pio, é o lider oficial dos socialistas de "esquerda" mas.
como frizoii um delegado socialista, "embora alegue pen-
der para a esquerda, invariavelmente voltã-sé para a
direita". Seu anticomunismo fanático poderia perfeita-
inente induzi-lo a aceitar uma pasta num gabinete degau-
lista, tal como o ódio aos comunistas levou o »x-lider d"
COT. Bélin, a servir no Roverno de Pelain em 1940.
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Comprometendo-se u cumprir
todas as condições apresenta-
das pelo "Mahatmu" GanChl,
a lim dc restaurar a paz na
índia, o presidente do Partido
do Congresso, sr. Prazad,
acompanhado de cem rcpri;.
senlantes indus. muçulmanos

Túnel sob o canal da
Mancha

LONIIKES, 19 (Ul'.) — Ue-
velou-sc, em caráter nâo ofi-
ciai, que esti em esludoi •
construç&o de nm liincl sub-
marlno, entre a França t a
Inglaterra, sob o canal da
Mancha. O túnel, secundo os
projetos apresentados, teri
quarenta quilômetros de cum-
prlmcnto e o diâmetro de dez
metros. Sua construção ficar!
em cerca de duzentos mllhfies
de dólares.

"sikns" c de representante»
dos refugiados do Pundjub b
província da fronteira, en-
trcgoll n Gandhi o documento
assinado pelos chefes dc lo-
das as comunidades Indian.i.t
que contem a solene promessa.
dc que aceitaram as condi-
ções impostas pelo "Mahal-
ma" Ganclhl. Assistiram à
entrega óo documento o pri-
meiro ministro, "pandit"
Neliru c o alto comissário do
Paquistfto.

NOVA DELHI, 19 (APP) -
O mnhalma Gandhi passou
uma noile calma e conforta-
vel, c sua condição de saude
e excelente — informou a
France Presse o dr, Sushlto
Nnyyar, na manhã de ho]e
Despertando íis 3 horas e
mela, o mnhahno fez as suas
habiiuais preces matinais, dl-
tou enrtas e artigos para seu
semanário "Hnrljan" (Tnto-

fConclus.1ii da l.a pau.)

WAttllIMlTUN, lü |U, l'l -
t;*.*ntuti(* d* Defentt Jiu****** Vor-
itmisl dlue anu o nubcuiullt daa
forçun uiMiiului da Câmara doa
lleprctemniiten que uma guerra
Inesperada • dt grandes pt. por.-.ím". i-itromruru oa üulndoa Uni-
doa com uma produçlo potrollfe-
rn Inadequada a que ettv pali
il,**,*,. rufarçar oa «ua» atual* r«-
«ervas explorando novas itr/idiut.
criando a Indualrln do petróleo
sintético o Impurtundo petróleo
ettratiKoIro para conservar m suas
rmervna Interiores Informou nus
as forças armadas consomem
utuiilineiite 3.433.A00 oarrls dia-
rios e que ttm dificuldades em
•¦iiiiM*.:ulr i*i'-i- total e que se nova
guerra cclodluo, necessitar!» o
pais de dois milhões de barris
diários alim do que ns Estados
Unidos podem produzir.

Acrescentou Forrcstal quo "esta
sltunçAn exige o aumento da pro-
duçao, pelo menos em quarenta
pnr remo, on haverA que depen-
der em iirunde parte do cstmn.
Kidro" Expfto quo a prnduçAo In-
terna da 1047 foi pouco mnls d«
rlnro bllIAes de hnrrls dlarl'*s mm

nun» invertia de oito blllõei a qu*
o prouraina dsvla ur começado.
KscUreceu em seguida o Secreta-
rio da Defesa dos EK, UU.: "NAo
podemos contar com o petróleo
do Ij viinio com tanta segurança
quanto com o do Hemisfério Ocl-
dental", acrescentando que o pa-
trolen do Oriente Mi- ll ¦ substitui,
ri* o petróleo desse ITsmlsferlo,
embarcado para a Kuropa "o que.
irin qualquer duvida, beneficiaria
a aegurança nacional, pois seria
minorada a quantidade do pstro-
leo norte-smcrlcanu e de outros
países dests continente que sal
do mesmo",

Acrescentou Corre»!»!* "Temos
esperançai de tratar do assunta
na proslma Confeieiicl» i'»n-Amt.
rlcana de UogoU, o que pode con.
raler-ii.ii maior rxploraçAo doi
recursos petrolíferos do coiitlnen.
te Ocidental" e qus ainda qui
nAo ini» duvidas de poder mi
aumentada a produçAo do contl.
nente americano, t preclro levar
em conta a "seiislhllldsde" doi
Estudos latlno-amerlcann, porfm,
nm duvida algum» n secretario
Marshnll abordar! a problema com
a "sua cnstumelr» pnrlrl» r tatl.

A INTERVENÇÃO
ESTRANÍ^IRA

NA GRÉCIA
LONDRES, 10 (AFl') - O

deputado trnbnlhlsta Zllllacu»
denunciou que os Estado*
Unidos pretendem que ns for-
çnn brltnnlcas nn Oríclii par.
tlclpcm naquele pnls de açfies
de Bucrrn. acrescentando- —
"NoKf.o Roverno níln deve ticftl-
tar esse trobnlhn pcrlaoso e
Indecente, n que se ví «ncu-
rajndo pelo Departamento de
Estndo". Prooücsulndo. Zil.
llnctiB disse que os Imperln-
listas nortc-nnicrlcnno3. que
crlnrnm o fnsclsmo Rrcizo, *a-
bem perfeitamente qtie serAo
derrotados, a menos quo (ler!-
dam intervir inllltarmcntc cm
grande escala na OrAcln

Denunciam a influencia militar
sobre o governo norte-americano
Einstcin c outras grandes figuras públicas
dos EE.UU. condenam a política de Marshall

WASHINGTON, 10 (U. P.) --

Mais d* vlute figuras publicou.
Inclusive o prof. Albcrt Elns-
ti-ln, manifestaram forte receio
de que a America nAo p<*dcr&
permanecer democrática se a atuul
tcndeucla para o controle militar
das Instituição» continuar. Aflr-
mando que militares estAo adqul-
rindo perigoso grau do Influoncla
na política externa o outros «c-
tores d» vida da naçAo, salienta.
ram que Estados mllltarlzudos se
ergueram no Jup&o o da Alem*
nha quando ficou minado o con-
trole clvl) da política nacional.
Elnacln c outros educadores,
clérigos, autores c outros Impor-
tantos pcrsonulldadcs expressa,
ram sou receio num llvreto intl-
tulado "MIIltarlznçAo (Io Amerl-
ca", distribuído polo Conselho
Nacional contra a CjnscTlçao.

Protestando contra o nomeação
ds militares uos nltos postos da
K*. vi-rim, mencionaram nomes d*
oficiais como Marshnll, seu msls.
tente brlgndelro-Kcneral Cartcr,
nsstiitente do secretario de Estado
John Pttorlfoy o o tenente.gene-
ral Walter Smith. embaixador
na Russia que ocupam postos
governamentais. A dcclaraçAo dil
que u dtrcçAo da política externa
por militares dnixu multo a de-
eejur. Marshall dlrlüo a política
externn como solrhtdo quo lida
com Inlmlun. Dlsce que os mlli-
tnres cstfto exercendo demnslndft
Influencia tambem sobre a opi-
nlAo publica c nas pesquisas
cientificas e cducnçAo superior,

WASHINGTON. 10 (AFP) —
"Existe nos Estados Unidos um»
"«ItunçAo Infloclonnrio" que. sob
certos aspectos, é mnls Impor.
tante do que -« dois anos qus
precederam o nrande crlt* econo-
mico de 1020"", sentindo o sr.
Averell Hnrrlmnn.

...de empregar suas economias!

Jls apólicei do empréstimo de 900 milhões lançado poia Estrada do Ferro Sorocabana, tonsti.

luem uma oportunidade sem precedentes para o bom emprego de suas economias. Rendem |uros
anuais de 7,78 %, pagáveis mensalmente, com garantia do Tesouro do Estado. Como ocorreu com

as "Consolidadas" e outros títulos de Divida Publica* iua valorização será rápida • certa. Com

este empréstimo, serão comprados 1.8C0 vagões novos, sendo 1.500 de aço, 82 locomotivas Diesel

elétricas • 500 veículos, cilém da retificação • eletrificação de vdrios trechos, instalação de trilho»

mais pesados e de vários grandes armozensj e muitas outras benfeitoria». Isto resultará em tran»-

porte mai» rápido, mas *Scil • mais barato, estimulando a produção da riquíssima zona servida

pela estrada e o intercâmbio com os outro» Estados • tornando-se um fator d» barateamento no

custo da vida.

GANHE DINHEIRO.AJUDANDO 0 BRASIL!
Adquira apólices da E trada de Ferro Soro-
cabana, cuja renda é a maior até hoje ga-
rantida em apólices de Dívida Publicai

. 
¦ 

¦ :¦

IImmm
Em 1.875 esta locomotiva
eni um autêntico sucesso.
Hoje, para .bem servir o
público, sSo necessárias lo-
comotivas modernas, va-
tfitt de aeo • eletrllicaçâo.

7,78% AO ANO

Apólices de Cr$ i.000,00 com os corretores da
Bolsa (jjicial de Valores e nas agências da So-
rocabana, em iodo o interior.
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NOTICIAS DO RIO

Liberado o fornecimento e fixados
os novos preços da carne no Rio
Cr$ 0,00 para o produto dc V c Cr$ 4,50 o dc 2/ com 25% dc osso —

Portaria assinada ontem pelo prefeito Anffclo Mendes de Morais

Processos de S. Paulo despachados
ontem pelo Ministério do Trabalho

Escarneo

AINDA 
niida le-, «uniu nuo disse a (|uç veiu. npiu so-

iiuur vuítiu, o u Câmara Municipal do S, Paulo iá por.
, eu o direito uo rospóllo publico. • Nüo conhece noi

na liii-iia porluguòsn palavras bastante ácidas paru mini n*
ZTZ ulu de ontem, apresentando, con. X) assinai..-
aí, o niSnstruoso projeto dos,subsídios WjJ:»^^

filsnlurá. Com soleníssimo desprezo pela Io, pela.(ligii da-
dc do mandato c pelo próprio decoro pessoal, aquela esma-
uadoru maioria de representantes determinou no i.

projeto os seguintes avanços sobre o tesouro coletivo.,
cruzeiros mensais fixos, 250 cruzeiros por sessão c i.
mil cruzeiros uiiunis, a titulo dc representação. Desse

de do mandato e pelo próprio decoro pessoal, a(|U(
.:.. iW representantes ilcleruiinot^ 110 i'erciido

mais 12
mudo,

subindo a treze as sessões dc cada mes, previstas |no 
Regi*

SÓi um vereador custará aos cofres municipais 10.250
 ...,,.!.. I.* «si nu t-firi 'l:i!

pudor,cruzeiros mensais. E eles são 451
Postas de lado as questões dc sensibilidade e de

n «pe os vereadores revelaram ...ão li «ar a ^raenor impo tan-
clã com a lionrosissima exceção dos filiados i. UDN, Ma
íeunrar no escândalo, a total indiferença deles pela si un-
í-ã N. anceira comuna, que nem por hipótese examina-
r . o se descaso pelas Ircmcndns e incessantes dificul-
dades qua pesam sobre a vida dos paulistanos, condenados1 intcrmiíias, laltos de alimentos.

c aflições, após

IUO 10 iDn sucursal — via
Víu-P''— Dando cumprimento
ao quo foi anunciado, o gover-
no, por Intermédio do prefeito
Mendes do Morais o a O.O.P.,
acnbu do adotar ao providen-
dus oficiais ncccssnrlas pnra o
abastecimento nbundunlc de
carno á capital da Republica
sem racionamento. E' deste
teor a resolução assüindn estn
tarde pelo governador da cl-
dade:"O prefeito do Distrito Fe-
deral, devidamente autorizado
pelo extno. sr. presidente da
Republica, c dc acordo com os
entendimentos havidos com o
vlce-presltlcntc (In Comissão
Central de Preços, com os dirc
tores de frigoríficos, o Slndl-
cato do Varejistas dc Carne
Verde c com outras autoridades
o entidades interessadas no os-
sunto,

RESOLVE:
Ari. 1.9 — A carne bovina

pussarA n ser vendida sem ra-
clonamento algum, em todo o
território do Distrito Federal.

Art. 2." — A distribuição de
carne bovina aos varejistas se-
ra livre, lndopmden.cmentc,
portanto, de quaisquer quotas
restritivas, durante cinco dias
nn, semana.

Art. 3° — Vlfjorarüo, cm to-

do o Distrito Federal, para o
consumidor, os seguintes pro-
ços: carno do l.o, CrS 0,00;
Idcm do ü.n, Cr$ 4,50.

Art. 4," — Nenhum varojls-
ta ou atacadista poderá vender
carne bovina ao consumidor
com uma porccntnjcm maior
do 515.1 do osso.

Art. 0.° — Para a entrega do
carne a domicilio poderá ser
cobrada a taxn do 10'.* sobre o
valor da carne bovina adquiri-
da, ou uma taxa fixa do um
cruzeiro. , .

Art 0." •- As carnes especiais
ficarão tabeladas do sei.ulntc
modo: filet mlgnc-n, Or$ lO.oO,
Idcm sem aba, Cr$ 1.20.

Art 7.°. O preço dn carne

„«í acrSdoU«

MArtab8". A distribuição, a
classificação o o tabelamento
,1a «me bovina flcaruo. de or-
dem do excelentíssimo senhor
p estdcnte da Republica. Intel-
lamente a cargo do prefeito do
Distrito Federal. .

Art 9 o E1 expressamente
proibido õ desvio de carnei des-
tlnada ao consumo publico, se-
Jn para outros Estados, seja pa-
ra * Industrialização de qual-

ús filas eternas e iiilcrminas, lauos in. !¦'¦'">-  - lK"lv

portes c de moradias.
Eleitos, numa quadra de gerais agrurus

o cclinsò estadonov sto das liberdades civis, para cuidar dos

fnteresses do povo, os vereadores da Capital, mal empossa-
lo e antes de tomar mínimo -contado com os problemas
Su tia.lei -ue lhes são confia.!,,, cuidam, »;correr^ço-
dados, dcsfrcindòs, pulando por cima -le todas as conunitn-
clns c de todas as aparências, de arruinai-se, de aii.iiij.tr-se
metendo (is mãos alú os cotovelos nas arcas do município,
SoníeTtcndTdo cara, .. alto mandato recebido das umas
m,mi' 

SíaKa^StoS^readorcs signatários do

projrioTo hesitaram em violar n^^n^a-lei.'^.
rindo; obstinados, às prudentes ad^rte-^-que lhe» fmam
feitas pelos poucos colegas infensos a tam.inlio uespro

P°S1Seguindo 
principio tradicional no nosso Direito Publi-

co. a vigente Lei Orgânica dos Municípios proíbe nos verea*
dores legislar cm causa própria. Cabe-lhes lixar subsídios,
mas para o periodo próximo futuro, e nao parir o seu. í.
taxativo o preceito do artigo 31 da cilada lei: "O mandato
dos vereadores nâo será remunerado, salvo nos municípios
de remia superior a CrS 25.000.000,00. A remuneração será
fixada cm cada legislatura para a subsequente;

Não satisfeitos de transgredir esse dispositivo, os verea-
dores lambem fizeram tábua rasa do artigo 7ü da mesma
lei, o qual velando pela boa ordem da administração c pre.
vpnindo gaslos irregulares, assim dispõe: "Nenhuma despe-
sa será ordenada ou satisfeita sem que exista saldo de verba
ou crédito volado pela Câmara." No caso cm apreço, não
há uma nem outra coisa. E quem a respeito poderia falar
seriam as comissões da Câmara. Foram ouvidas?

Não. Ao contrario. A sua audiência foi expressamente
dispensada. Os 33 vereadores querem aprovar o projeto na
próxima sessão, sem empecilhos nem delongas. Que vão às
favas, leis c regulamentos, convenções e aparências.

Estamos quase convencidos, a julgar pela disparada de-
sabalada do projeto, que nem Cristo o deterá. O escarneo
às esperanças c aos sofrimentos do povo, verdadeiramente
assaltado na sua penúria, vai consumar-se. Consumar-se
contra a população ludibriada da Capital e contra o espiri-
to do regime democrático, cuja estrutura precisaria ser dc
aço para resistir à demagogia de uns e aos apetites de ou-
tros dos nossos improvisados homens públicos,

Dificuldades para trazer ao Brasil os

petroleiros adquiridos nos EE. UU.
Negou-se o Ministério da Marinha a organizar

uma tripulação com aquele objetivo

quer natureza, sendo Imediata-
mento apreendido o produto e
cancelado o alvará rio funclo-
mento dos Infratores.
45P TONKI.A1.AS IUI CARNE

DE S. 1-AIJI.O 1*011 DIA
Essa portaria foi antregue

aos Jornalistas, iUii.in'« uma
palestra com os representantes
da Imprensa, o na qual o pro-
feito Mendes do Morais sallcn*
tou que, graças á cooperação
do sr. Lcomy Machado, São
Paulo, por Intermédio do seus
frigoríficos, remeterá, diária*
mente, a esta Capital, -ISO to*
nclndns de carne, rcscrvur.do.
ainda, 2 mil toneladas do pro-
duto, no cais do pinto para
possíveis eventualidades.

O prefeito carioca manifestou
tambem, nessa ocasião, os seus
agradecimentos ás cstrndas do
ferro Sorocabana, Paulista e
Noroeste do Brasil, pelo pronto
apoio quc lhe prestaram a fim
do possibilitar a solução encon-
tradn para o abastecimento da
carno A população carioca.

RIO (Dn sucursal, via "Cru-
teiro do Sul") - O Mlnistò-
rio do Trabalho despuchou,
ontem, ns seguintes proct-s.oe
du Sfto Pnulo:

N." 472.372 - (D. 31*13) -
Sindicato dos Condutores do
Veículos Rodoviários o Anexos,
solicitando extensão do sua ba*
so torrltorlal nos municípios de
Alto da Serra, Mogi das Cru*
ee.., Santa Isabel, Atlbiiia,
Campo Limpo, Sfto Roque Una
e Itapcccrica, todos no Kstado
do São Paulo. Purcccr: O sim-
plrs fato de inuxistlr Klndlciilo
em determinado município náo
Justifica a extensão da base
territorial do outro a esse mu*
ulciplo. Essa extensão somento
tom apoio em lel e nos fatos
quando os profissionais de um
determinado município não ofe-
rcçn, condições associativas ca-
pazes do constituir um sindica-
to municipal quo 6 o tipo espo-
clflco de nossa slndlcallzação.
Tal situação aliás não está pro-
vada no processo maximo em
se tratando de categoria prolls*
slonal diferenciada. Por outro
lado, a extensão do base im-
porta em contração dc obriga-
ção para a entidade qual e do
Instituir serviços nssistcnclals
na respectiva base, onde exis-
tnm nglomernçõcs profissionais.
Não seria lógico nem compre*
enslvel, aceitasse este Mlnlsto-

Processos de naturalização de
São Paulo despachados pelo

minist. o da Justiça

'COMBATE

|| A MALÁRIA
| São auspiciosas as noticia*
referenLos ao emprego do DDT
no combate à malária. Inseticl-
da poderoso, que na ultima
guerra operou milagres, sa-
ncanilo zonas inteiras, a sua
aplicação pelo Serviço do Pro-
íilaxla de Malária Be vem ta-
yondo com exito satisfatório.
Pelas Informações que temos
tido, esta elo sendo aplicado
no litoral e em vavrlas regiões
'do interior do Estado. Ao -lno
supomos, porém, 6 seu uso nilo
alcançou ainda a intensidade
;e a generalização que seriam
do desejar

Talvez esso déslnfetante vo-
nha solucionar um dos proble-
mas com quo mais tOm Inútil-
mente lutado as nossas auto-
rldatlcs. Sabemos todos que
constitui a malária um doi
lualoi-es entraves no nosso pro-
grosso. Minando o organismo
do nosso bomem, ela, quando
não cbcsra a inutiliza-lo para
o trabalho, reduz ao mínimo'
a sua eficiência. So não 6 ela
causa unlca do nossa pouca•produtividade, 6 um dos .ifíua
fatores primacla.s.

AU- agora, o combate ao vi-
rus transmissor não tem conso-
guldo a eficácia necessária,
jiorquc se fazia sobretudo pelo
drenamento das xonas panta-

. Jnnls se manifesta. Sobre dls-
*pcnd!o.-.o osso trabalho, não (t
faoll dc ser executado, ptírqut)
Inicial, mas principalmente na'consérvãqfto do serviço de dro-
namento. Falhas an medido.!-»
preventivas, as providencias
de cura nfto surtiam resulta-
do.

Por melo das aplicações -lo
DDT, as despesas, pelo quo «o
supfie e espera, ficarão mala
cm conta Demais, o trabalho
pode ser feito em menor pra-
«o, de modo que o «aneamen-
to possa ser estendido a maior
numero do zonas. Não há du-
Vida: abre o DDT novas pera-
peetlvas para o combato &
malária o não devera o gover-
tio deixar de aproveitar-so daa
facilidades que apresenta pa-
ra a extinção tot.il da terrível
endem Ia.

O governador Adhemar de Bar-
ros recebeu, com data de 14 do
corrente, o seguinte telesmmn. do
chefe dn Ewcutlvo do Estado de
Golas:

"AprcsEO-me em cumprimentar
¦josscncla pelas patrióticos medi-
das acertadas com ¦ o preclaro go-
vernador Milton Campos, com rc-
eultodos que beneficiando os dol»
grandes Estados, terão magnlflcos
reflexos cm Goiás, (a.) Jeronimó
de Colmlira nucno. cm-emador de
Goiás".
'DIVERTIMENTOS
... PÚBLICOS

Jà tt-inos verberado em nos-
'MS^coIunas o ambiento de Ir

^fjijp.usabllldade que predonu-
Da- nas repartições publiens
Nao exigem os chefes de seu-
rão diseipllna de seus auxilia-
n-s, nilo sc sentem eles moral-

mento obrigados a zelo e ln-
teresse pelo seu serviço. Multo
ao contrario, consideram os
chefes que exigir ordem em sua
secção 6 dar demonstração de
espirito tacanho e tnesqimino,
ao passo quo os auxlliares jul-
gair.- do seu dever mostrar 1*1-
guesa de vistas, não prestando
a mínima atenção a mlnucl»» s
pormonoros de serviço. Dessa
atitude, decorre, em grande
parte, o acumulo de funciona-
rios que existe nas repartições
publicas, onerando Inutllmento
o Tesouro, a desorganização
dos trabalhos e a Ineficiência
dos funcionários.

Da Incúria e desleixo com
que estes se deslncumbem dos
seua do ver es teve uma prova
bom real o prefeito Paulo Lau-
ro. na diligencia quo levou u
efeito na noite do sábado. Per-
correndo, em caravana quo foi
organizada sob sigilo o quo"
Iniciou o seu trabalho lis 23
horas, em' nove casas do dl-
vorsões, somente cm* uma de-
ias não encontrou nenhuma tr.
regularidade. Quanto ds de-'mais, todas elas apresentavam
irregularidades nos seus pa*
pels, livros, documentos o ai-
varas.

Algumas das Irregularidades
eram do pouca Importância, ou-
trás do Indiscutível gravldado.
Demonstra Isso uma lamenta-
vol negligencia por parto dos
funcionários o secçoca encarre-
gadas da fiscalização do esta*
beleclmentos (Io diversão pu*
bllca. E' ela filha, do regimo
do Irresponsabilidade, a quonos referimos acima, prove-nlente sobretudo da dlspllcen-
cia com- quo os chefes dirigem
os subordinados.

Naturalmente o sr. Paulo
Lauro não limitara, a sua lnl-
clatlva a um simples passeio.
Mandará providenciar para quo

( não fiquem Impunes os funclo-
I narios faltosos. Deverão tam-

bem regularizar os seus papeis
as casas quc nilo estejam com
os seus documentos cm ordem.
Talvez, com Isso, Iniciemos uma
nova era em noaso funciona*
lismo. Partindo das autorlda-
des superiores o exemplo de
zelo pelo serviço o de respeito
e consideração pelos direitos
do publico, como esse quc aca-
ba de dar o prefeito da Capital,
pOr-se-a fim ao estado de ir-
responsabilidade e de desorga.
nlzação em que permanecem as
repartições.

A CULTURA DO TRIGO
NO ESTADO

Merecem registro as ultlma3
Informações divulgadas pelo
Departamento de Fomento Agrl-
cola da Secretaria da Agrlcul-
tura sobro a e3tlmatlvva da
próxima saíra de trigo neste

! Estado. Segundo os dados ofi-
ciais, pode-se dizer que as atl-
vldades desenvolvidas no3 ul-
tlmos anos. cm favor da Inten-
slflcação da cultura do trigo
em terras paulistas, Indicam
quo não estamos longe do ai-

rio, 19 (Ua sucursal, Via
Vnspi — A proposilo *-»s clu*-
cuWndcs criadas pela nossa
burocracia e que iiüi) "Os pçv-
mltiram comprar ires grandes ¦¦
pètròlelrosi temos a acres-
contar alguns detalhes. u
brigadeiro Armando Trompo-
\v5ky náo comprou um pcUo-
leifo como dissemos. A
aquisição feita pelo Ministério
da Aeronáutica foi de doía
desses navios, embora cie PÇ-
dueiia lonelagem, pois cada
um deles é de 2.000 toneladas.

De qualquer forma, porem,
ficaram as nossas forças aç-
reas em situação mais folgada
c talvez os seus navios sirvam
lambem para minorar "a crise
que vamos enfrentar, talvez
mesmo no próximo mes de fe-
vereiro, quando começara o
racionamento da gasolina.
TKITULAÇOES PARA OS PE-

TROLEIROS

Alem das dificulda--es in--

cançar resultados satisfatórios
como produtores desse preclo-
so cereal.

Do 10-1-1. para cá, conformo os
dados fornecidos pela mencio-
nada repartição, temos vindo
cm constante ascensão na cul-
tura do trigo, quer quanto ft
quantidade de sementes di3tri-
bulda para plantio, quer quanto
ao volume das colheitas obt.-
das. Em 10-14, por exemplo, a

quantidade de sementes planta-
da foi do 30 mil quilos, sendo
a colheita de fiOO toneladas. No
uno seguinte, isto ê. 1945, o

plantio e a colheita foram In-
Hlgnlflcantes, por razões que
não foram convenientemente ex
pllcadas. Jã. cm 1046. os lavra*
dores paulistas plantaram 100
mil quilos de sementes que ren-
deram 1 milhão de quilos. Bm
1947, o ano passado, plantaram-
ne 120 mil quilos de sementes e
a colheita foi de 1 milhão e
200 mil quilos.

Nos anoa ai mencionados a*
áreas plantadas foram do 628,73
em 1940-46; o 1.371,58 hectares
em 19-15-46; o 1.371,58 hectares
fra, a colheita est& sendo estl-
mada em 3 ou 4 vozes mais que
a do ano passado.

Diante desses resultados, quo
não deixam de ser animadores,
uma vez considerados os dlver-
sos fatores que desviaram a
atenção dos lavradores paulls-
tas para outras culturas, na
opõe», mais rendosas, ninguém
em boa razão podo descrer das
nossas possibilidades como Es-
tado destlnndo a vir a ser, em
futuro não multo distante, dos
maiores produtores de trigo do
pais. rreclsamonto nesse senti-
do, cstíl sendo cuidada com o
maior Interesse, pela Secretnrla
da Agricultura, a Instalação _do
vãrlos campos do cooperação,
nos quais encontrarão os nos-
soa agricultores estimulo, ensl-
namentos o nuxillo material ca-
pazes de Incrementar o favore-
cer. o desenvolvimento acelera-
do dessa cultura em nosso Es-
tado, com proveito para a eco-
nomla de todo o pais.

O Dinrlo Oficial do Estado esta
publicando o edital de abertura
de inscrição do Concurso de Hn-
billtação, dos candidatos a matrl-
cuia no primeiro ono do Curso de
Engenheiros Arquitetos desta Es.
cela, no próximo ano letivo de
1048. As inscrições estarão aber-
tas de 10 a 31 de Janeiro corrente,
na secretaria da Escola Polltcc-
nica.

ci- is quo teve a vencer, outra,
bastanie grave, surgiu para o.
esforçado Ministro da Acro-
náutica.

u coronel Proença, da Fo-"-
ça Aerei Brasileira tol desig-
rmdo para to«ar posso dos
dois pequenos petroleiros t
partiu, hoje, de avião, para cs
Eslados unidos; Foi, porém,
sem que ô acompanhasse ou
mesmo seguissem por mar as
pequenas tripulações de que
necessitam os dois pequenos
petroleiros.

O caso é o seguinte: a Ma-
rínha, que não comprou pcUo-
leiro algum entendeu que a
Aeronáutica lambem não de-
veria realizar nenhuma com-
pra. E se comprou, que se
arranje com os seus pilotos
para trazer ao Brasil aquelas
unidades, porque o Ministério
nâo estava disposto a fornecer
marinheiros...

Abriram-se negociações e, em
ultima analise, sugeriu-se ao
brigadeiro Trompowsky que en-
tregasse os petroleiros à Mari-
nha, prontificando-se esta, en-
tão, a dar as tripulações e a
transportar a gasolina de avia-
çüo ou não, neceésaria ao con-
sumo da FAB.
CONTRIBUIÇÃO DA MARI-

NHA MERCANTE

O ministro da Aeronáutica
não concordou, como era natu-
ral, com o que se lhe propu-
nha e está sendo organizada
uma tripulação recrutada na
nossa valorosa Marinha Mer-
cante, para servir nos dois pe-
quenos petroleiros da FAB.

Como é sabido, o comandan-
te Amaral Peixoto, diretor do"Lóide Brasileiro", com gran-
de clarlvidencla e espirito pre-vidente, adquiriu um petroleiro
para a empresa de que é supe-
rintendánte. E' de crer, pois,
que nas fileiras, da maruja queserve à nossa principal empre.
sa de navegação, possa o Mi-
nlsterío da Aeronáutica conse-
guir os tripulantes que, sob a
direção do coronel Proença,
tragam os petroleiros da Aero-
náutica para o Brasil e contl-
nuem a prestar serviços neles.

Tudo isto, entretanto, serve
para pôr em relevo as difieul-
dades que a nossa tremenda
burocracia e a falta de unida-
de de direção criam ao nosso
desenvolvimento, quer na es-
fera das iniciativas partícula-
res, quer nos altos círculos da
administração publica.

RIO, (Da sucursal, via "Cru-
-eiro do Sul") — O ministro
da Justiça proferiu os seguin-
tes despachos em processos de
naturalização de pessoas resi-
dentes cm São Paulo:

N.» 20-298-47 — Carl RudolI
Hllhammer, solicitando natura-
llzação — Junte nova petição
em adiantamento à inicial cm
que declare renunciar a nacio-
nalidade de origem; N.° 23.744-
47 — Rudolf Pctrus Ter Rcle,
holandês, pede permanência
definitiva. Deferido cm 7-1-48;
N." 32.812H7—Harry Cadwcll
Alison, americano, pede penne-
nencia definitiva. — Deferido
cm 7-1-47-, N.° 39.972-47 — Ha-
enraestes Jan Jacob, belga, pe-
de permanência delinlüva. —
Deferido cm 7-1-48; N.° 39-301-
47 — Luciani Frederico, italia-
no, pede permanência deliniti-
va. Deferido em 7-1-43; N.°
33.951-47 — Elsa Chmielnik,
alemã, pede permanência deíl-
nitiva. — Deferido cm 7-1-48;
N.u 38.779-47 — 'William An-
derson, inglês, pede permanen-
cia definitiva. — Deferido em
7-1-48; N.° 38-777-47 — ZdC-
Dubber, nlemão, pede perma-
nencia definitiva. Deferido em
7-1-48; N.° 33-774-47 Gustavo
Gallo, italiano, pede permanen-
cia definitiva, — Deferido cm
7-1-48; N.° 37-777-47 — Zde-
nel: Lengsfeld, tcheco, pede
permanência definitiva. Defe-
rido em 7-1-48; N.° 28.010-47

Raul Pereira Gomes e es-
posa, portuguesa, pede perma-
nencia. — Deferido cm 7-1-48;
N.Q 39.303-47-Ana Paola Ven-
tura, italiana, pede permanen-
cia — Deferido em 7-1-48; N.°
38.953-47 —¦ Giuseppe Vidade
Gnesoto, italiano, pede perma-
nencia. Deferido em 7-1-48;
N.° 38.778-47 — Oscar da Sil-
va, português, pede permanen-
cia. — Deferido; N.° 38.780-47

John Cllnton Barnes, norte-
americano, pede permanência.

Deferido cm 7-1-48; N*
38.775-47 — Emllla Sinlgaglla
Zluzl, Itnllnna, pede permanen-
cia. — Deferido cm 7-1-48; N.°
30.495-47 — Yoshlo Ynsuda •
outros, Japoneses; expulsão.
Promova a autenticação daa
certidões de fls., 15 e 19. Em
9-1-48."Societa Italiana Dl Mutuo
Socorso "Fratelenza e Lavoro",
com sede na cidade de Pedrei.
ra, solicitando registro nos ler-
mos do decreto-lei n.° 38.338.

Esclareça se figuram no qua.
dro social ns antigos sócios Ua-
lianus naturalizados brasileiros
e apresente os seguintes do-
cúmentos: a) copia autêntica
tios estatutos pelos quais se re-
gera doravante; b) üidique o
lundo social; c) relação da di-
retoria com nome, nacionalida*
de, naturalidade, Idade e esta-
do civil c forma de sua repre-
sentação judicial ou extrajudi-
ciai; d) indique a sede e o local
das reuniões; e) o nome dos
jornais, revistas ou boleUns quo
porventura possuir
numero 10.008-47.

Processo

Escassos os estoques de

gasolina
HIO, 10 (Asapros3) — Exis-

to um perigo do grando redu-
ção no fornecimento do gasoll-
na. Ainda sábado foi divulga-
do uma nota do presldento da
Republica, recomendando nos
Ministérios a maior parclomo-
nia no gasto do combustíveis.
Hojo o general Barros Barreto
explicou os motivos daquela re-
coinendação, dizendo quo os es*
toques estão baixos, mas que
no momento não ha perigo de
faltar a esstncla.

O presidente do Conselho Na-
clonal do Petrole finalizou a
sua entrovista, disso que bre*
vo farí. um apelo aos consumi-
dores cm geral.

Ainda não íoi resolvido
o destino dos estoques do D.N.C.
Manifesta-se sobre o assunto um membro da
Junta Consultiva da autarquia em liquidação

RIO, 19 (Da sucursal — Via
Vasp) — Atendendo à convo-
cação do titular da pasta da
Fazenda, tem realizado varias
reuniões a'Junta Consultiva do
Departamento Nacional do Ca-
fé, a fim de' estudar sugestões
6obre a liquidação da autarquia,
A PROPALADA VENDA DOS

ESTOQUES
Como representante do co-

mereio do Estado do Rio, fi-
gura na borhlssão o sr. Rui
Gomes de-Almeida, vice-presl-
dente da Associação Comercial
do Rio de Janeiro. Ouvido por
um Jornalista sobre os anda-
mentos "dos, trabalhos, esclare-
ceu que airídá não so chegou a
qualquer conclusão, mas algu-

ma coisa de pratico j& íol fel-
ta. Acentuou que a principal
atribuição da Junta é a que se
refere naturalmente ao plano
da liquidação dò D. N. C, de
vez. que envolve não só o seu
estoque como todos os outros
bens e conseqüente apuração do
caldo e sua aplicação. O seu
destino é o que a Junta proeu-
ra resolver.

Desmentiu peremptoriamente-. noticia proveniente de Nova
Iorque de que teriam sido ofe-
reeldos à venda cafés do esto-
que do D. N. C. Adiantou que,
no momento, Jâ desmentidos
autorizados, devem ter sido fel-
tos na grande metrópole nor-
te-amerleana;

rio umn decMo de iiimiiiilw
rt't.p(iiiwililll(líiil(i toinmlii o|ia*
lias por vinte e seis nusecludoi
presentes o uma nsnembléln*
tremi em nome dum quuüro so*
clnl do vnrlos milhares de iu-
((¦granira. Acresce, uliul.i, qus
nao so comprovou no processo
a existência de associados' em
numero polo menos Igual a
1/3 dos Integrantes da cate*
gorlu, em uada município a que
pretendo o Sindicato rcquer-.ii*
to estender a sua bnse. Da rc-
luçfto remetida municípios exis.
tem em que Sindicato pleltcnn*
lo da baso pouul apenas um
associado. Concordar com pe*
dldo formulado em tais condi*
Cões seria cercear Intelrumcn*
te o desenvolvimento do csplrl-
to associativo sindical, cm unso
municipal o submeter o Inte*
rlor cocrcltlvninento, ao domi-
nlo administrativo dos grandes
centros, cujos Interesses n&o
raro divergem dos dus tocallda-
des do "lilntcrland". Nestas
condições, opino pelo Indeferi-
mento do pedido — Valente do
Andrade, oficial do gabinete.
Despacho: Indeferido nos ter-
¦nos do parecer.

N." 680.758 (D. 31-12) -
Companhia (Joodycar do Bro-
sil Produtus dc Borracha, soll-
citando autorização para redu-
zlr para mcla-hora o limite ml-
nlmo de uma hora destinado ao
repouso ou refeição dc seus
operários. Despacho: Concedo,

N.° 529.116 (D. 31-124 —
Parecer: 1 — Oscar arcunaln,
servidor da Caixa de Aposenta-
dorla e Pensões de Serviços
Públicos em São Paulo, não se
contortnando com o despacho
dcncgatórlo proferido por essa
Diretoria Geral, a fls. 10 verso
do presente processo,-que ado-
tou o parecei- emitido por esta
Divisão a fls. 18 e 19 apresen-
tou, com as razões de foihas 23
usque 20, recurso ao ministro
do Trabalho; 2. — Preliminar-
mente, i de se acentuar que o
recurso apresentado obedece ao
prazo estabelecido no Item I .
l.o do art. 7.o do Decreto Lel
numero 8.742 de 19 de janci-
ro de 1940 por isso que a dccl-
são ora recorrida foi publicada
no "Diário Oficial", de 8 de
agosto do corrente ano, .e aque-
ie remédio legal é datado de
18 do mesmo mês, considerau-
do-se como recebido na Instl-
tuiçáo naquela data; 3. Relati-
vãmente ao mérito da questão,
verifica-se, mais uma vez, atra-
vés o arrazoado de fls. 23 us-
que 20, a falta de apoio da pre-
tensão do interessado por isso
não lhe foram impostas, como
assevera, duas penalidades, e
sim o disposto no item I do
art. 5.°, do decreto u.° 6.192,
de 30 de agosto de 1940, quc
lixa o numero de horas sema-
nais de trabalho dos servidores
do Estado, em consonância com
o item II do art. III do Deere-
to-lei n.° 1.713, de 28 de outu-
bro de 1939, que prevê para os
servidores e funcionários a per-
da de um terço do vencimento
remuneração ou salário diário,
quando comparecer ao serviço
dentro da hora seguinte marca-
da para o inicio dos trabalhos,
ou quando se afastar ou se re-
tirar antes de findo aquele pe-
riodo; 4. Por outro lado, Insis-
to o recorrente em pretender a
concessão de uma tolerância'
até 30 minutos para chegar ao
serviço, tendo em vista os ter-
mos das Portarias ns. 193 e 194
da Presidência da Caixa de
Pensões e Aposentadorias que
permitiu o favor admlnistrati-
vo ora invocado pelo interessa-
do aos chefes de Seção e servi-
dores lotados no Gabinete da
Presidência da Caixa de Apo-
sentadorla e Pensões, e que, em
seu entender, veio constituir
um direito para pleitear idêntico
favor; 5 — Esquece o lnteres-
sado, que tanto a ele como aos
demais servidores da Caixa de
Aposentadoria e Pensões por
não estarem compreendidos nas
disposições das mencionadas
portarias não assiste o favor ne-
las contido; 6 — Nestas condi-
ções opina esta Divisão pela
manutenção do despacho re-
corrido por Isso qüe a preten-
são do recorrente carece de
apoio legal —¦ Álvaro J. San-
tos, diretor da Divisão de Con-
tabilidade. — Despacho: Nego
provimento ao recurso, nos
termos do parecer do Departa-
mento 'Nacional da Previdência
Social.

N.° 476.888 — (D. 31-12) —
Walter Bayerleln, funcionário
e associado da Caixa de Apo-
sentadorla e Pensões dos Servi,
ços Publicos, pedindo revisão
do acórdão pelo qual o Conselho
Superior de Previdência Social

ARLEQVIM
Luiz Jardim
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HIO — !>..-! infi-..¦!ini« OU
lliii.i.-ur:i'l'.i — l|i'"lii O lillli-
-ile» a reles imim-uliKU ao
iii.il- lírico • mole il») -liu.
furonUoi Uo (.iirnsval, n «o*
lilArlo » roninntlct. 1-lnrrrt
_ fiqiii.lit cuja imI«. uv 4
mui* controvertida ¦ einlm-
ratada laivos sola o senlior
Arlcqulm, o guapo o vlatoso
pngAo d» cftruH vivo». 11 Ar*
imiiiiin Um inniiliu- « ardil
do diniio, fino a ioi'»" onianit
« «i-dui. fio n mm ondlabr**
do so ntrlliuom atitudes cl*
nica» e ee|itleas il» amoroso
conquistador, -t-rilu»" lo-
fommlo nn carreira afetiva
ila todo» on IM-rro», tem-i»
loso pnra M »»«•* façanha»
um ponlílo amplo. Irrcntrl-
lo, por amor i. "ua vldu
HVi-ntiiroon, novol-Hcn, ao
•nonnio tempo romântica u
roallütlra, lB»"lm"nlo cavl*
lima e frlvola.

Arleiiulm tom o dom cor-
iniro da vitoria'! <• «ompra
hsroli ral «ampro vencedor!
.ova sempro a melhor. En*
i|iianln o i/utro. sua vitima,
unorámln-ra, melancólica*
mente vencido, un» podaço»
it„ «olucOca triste», roldo do
dore» dc»do n ponta do» p*«
Aa tnurlnn» ponta». No In-
tlmo, fiuorr. diabo vai aplao-
dlr o» vonclilo»? Quem »o
Hpluda ou nplada dos pran-
to» derrotado»7 B por l»»o
Arlcqulm sal. empavonodo •
íell», pnra saboroar no» er*
uin» flo» tiosnuoa, do» luga*
ro» «ombrlo», ontro 6tcr •
beijo», a fruta roubnda, qua
é «empre, ontro toda», a
mal» (loco.

Ora, caso predestinado,
«•sao venturoso em nuestOe»
do amor, custo a quem eus-
tar o »ou "uccüso, vem do
longo, do prisca» era», doa
tempo remoto» do mil o tan-
tos. Tome-Bo ao acaso fiual-

niior historia do Diabo, a do
H. Lowo TlHirr.paon, por
B-emplo, e Blga-so-lho o ca-
pltulo VII. O autor confessa
ter lido a velhíssima Hlsto-
ria Eclesiástica, do Ordorl-
eus Vltalls, o dela reprodu-
-sta pas-acem:

"No» começo» do Janeiro
do ano lusl, certo padre,
mama-lo Cuacliclmus. da VI-
Ia de BonavallÍB, diocese do
I.lslcux, saiu uma noite para
visitar um doente quo vivia
no» confina da sua paroquia.
Do volta, estando alndn
n-.-ulto long-o do qualquer ca-
na do moradia, ouviu um
barulho como so fosse um
urande exercito que ae apro-
ximasse. Aterrorizado, este-
vo a ponto do esconder-so
ntrás4 das arvores, quando
tt iua apareceu o uma UKu*
ra gigantesca surgiu, orde-
nanilo-lhe, com um imenso
cacete ameaçador, que fl-
zesso alto o nüo desso nem
mal» um passo d frente. O
padro obedeceu, o por elo
então passou uma enorir.o
multidão do espíritos quo
bradavam lamentações, mui.
tldiio composta do mulheres,
soldados o eclesiásticos, o,.-
tro o» quais o padro ro-
conheceu muitos dos ylzl-
nhos quo tinham morrido
havia pouco tempo. E quan-
do oa espíritos passaram,
o padro disse consigo mea-
mo: "Náo ha duvida, fi a
família Horlechino. JA mo
disseram várias vezes quo
multa gente a tinha visto
antes, mas rejeitei a notl-
cia com incredulidade o ri-
dicularlzel-a... Agora, po-
rõm, vi realmento a» som-
bra» dos mortos",

Na "Evolution of Har-
Icquln" encontram-se refe-
rOncins de velhos escritores
franceses fts formas escritas
"heloquln", "herlekln",
"hlorlekln", "hellequln" e
hellekln" para designarem
o nome do um dGsses lobla-
omons que tormentãvam oa
camponeses da Europa me-
dloval. E na historia de um
santo, nao me lembro agora
qual santo, certa artimanha
se atribui ao Diabo, mas
um Satanaz travestldo na

Indumentária • disfarçado
no iioiiio ile ' Jli-rlulif ii",
Dal em dlanta Arlequlm
patiflu a ser o chffo doi fun.
mim»» enpnllinfaio»!!». "l.a

inalinlo Helequln", ou III r-
Inlfln. 0 corronto unir» o»
eiicrltnrc» fuuices-» flo «e-
culo cartOSO pnra ilenlitnnr
um nrupo ou manada d» .-».
i.iiiii.i ou alui n '!" outro
mundo quo vivia Infeitan*
do i-ir. cnvslhiida» noturnas
o» ermo» a o» lugãrèí mh-
UirloNi.-. Dlilam qua ema
cavalgada, ohoílada por
Arloqulm, t a mesma qu»
nparecou no padro naquo*
lu nfiiHlndo ano do 10'Jl*
Com o tempo a palavra do
cavalolro-fniiln»ma «ofro II*
golra ultoinçlo, o pausa «n«
t/lo, no snbor das Intcrpro*
taçilo», a iipolldar*»o tam.
bfim "Alloqulntl" o Carohi-
qulnti" (Karlcqulnto lio
condado do Huaao). Invon*
ta-no em cegulda uma lon*
du uma lenda etlolôglça, po*
Ia qual no procura explicar
quo o» cavaleiro» espectral»
quo formavam nquelo gru.
po r.-ir.oto oram a» almas
paliada» do exfirclto batido
do "ClmrlcB-qulnt•• ou "Ia

quInt-Churles", antigo rei
do França. O duquo Klcnr-
do, o Destemido viu tambem
a, cavalhada dos morto», qu»
outra nilo era soniio a mes*
ma "mcsgnlo Charles-
Qulnt". Na Inglaterra tam*
bem, por volta flo 11.7, um
diácono du Oxford di con-
ta do outra vIsSo: "As tro.
pa» errante» quo so chamam
Herlethlngs apareceram a-
lnda no tempo do nosso so*
borãno o lord Henry 2, tro-
pas que, estranhamento si*
leuclosas, rondavam o ron-
davam- loucamente, o erra-
vam o criavam fiem fim, o
entro elas foram vistos mui-
to» que se sabia Já mortos".
Os Inglese3 associam a pa-
lavra HérlC, comCco do Her.
loqulm, a Ilcrla, nomo do
velho rei britânico, o as-
sim fazem Ilcrlaqulm, alma
penada tambem de Herme, o
Caçador. E no Inferno do
bom cristão o amoroso Dan*
to o pobre "Allchlno" so
encontra como um dos de-
demônios dominantes. Foi-
clorlstas o filologos andam
ainda hojo na pista do en*
diahrado Arlequlm, reme.
xendo papeis velhos, o lêem
alfarrábios, códices, escu-
tam- tradições, dtto ouvido»
fts fórmulas alemãs fts rua*
sas européias, fts espanho*

! Ias, ás escandinavas, vão 6
í Ásia, recuam no tempo,
. prosseguem no espaço — »

sempro uma deslnêncla pa-
rccltla, um conto remoto 9
semelhante para atrapalhar
os segredos da origem do
pândego Arlequlm.

Pareço todavia ciuo depois
quo Arlcqlm ganhou o pai-
co, cm plena Europa, fixou*
so de vez o sem variações >»
sou enigmático: ""Arlechl-
no", "Harioqulm-", "Alio-

qutm". Velo depois para
o Carnaval como uma figu-
ra do rua, aventureiro o ga.
lante, farejando amores
alheios, auscultando suspl-
ros que a outrem se diri-
giam. Esso í o seu clima.
Esta é a sua profissão:
roubar amores, desfazer ca-
sais.

Barulhento o Intrigante,
vistoso e ombuçado — quer
tenha origem real ou seja
filho predileto dos Infernos
—. cuidado, PierrOs, cau-
tola, Colomblnas! Arlequlm
ô perigoso. Quereia um
conselho, foliões? S0I3 um
par? Amal-vos? Estai3 fan-
taslados do Plerro c Colombl
na? Se estiverdes — fuzel
tudo: dançai o frevo, o tan-
go, a valsa, a marcha, pu-
lal, amai, bebol, mas por
amor do Amor não voi
aproximeis do Arlequlm.
Afinal, lembrai-vos: as ar.
tes do Senhor Diabo ainda
estão por decifrar.

lhe negou o pretendido direito
de obter empréstimo ua referi-
da Caixa Independentemente de
fiador. — Despacho: Deixo de
conhecer o pedido de revisão,
desde que, consoante disposto
no parágrafo unico do art. 12
do Decreto Lel n.° 8.738 de 19
de janeiro de 1946, para que

caiba tal pedido faz-se mister
que a decisão recorrida tenha
sido proferida por voto de-de-
sempate, ou violado dispositivo
expresso de direito ou modifl-
cada jurisprudência até então
observada o que, na realidade
não se verificou no caso pre-
sente. l!

Renllza.sc amanha, is 15 horas,
no Departamento Estadual de Es-
tatlstlca, a rua Maria Antonia,
294, mais um Seminário do Esto-
tlstlca, a cargo do sr. Cnsslo José
de Toledo, quo falará sobre a "Or-
ganlzaçáo do Serviço de Oom.
pras".

0 CAMINHO DO "BEST-SELLER"-

O TEMPO
Ate as 14 horas- de boja,

para todo o Estado:
Tempo' nublado, trovoadaa.

Temperatura, elevada. Ventos
do quadrante Norte, fresco».

Ontem:
Na Capital — Temperatura

máxima, 27. Mínima, 15.
No Interior — Temperamr**

máxima, 33, em Guaratlngue-
tá. Mínima, 17, em Sáo Car-
los.

No Litoral — Temperatura
máxima, 39, em Santos. Ml-
nlnia. 21, cm S. Sebastião.

(Do boletim dlarlo do Instl-
tuto Regional de Meteorologia)

1

IUO — A carta era registrada o vinho1 assinada por ho-
me estrangeiro: — decerto lôra escritaPêB-1 'niúquina estran-
gcira também, porque meu apelido fora deformado para "Qui-
roz", coisa que acontece freqüentemente em corresDondêriciu
oriunda da América do Norte. ' .'

Por artes do diabo, infelizmente, não. íenho à mão a de-
liciosa missiva, e não a posso transcrever rtijUi, para edifica-
ção do estimado leitor. Alas está arquivada;, e tentando rc-
constitui-la, lembro que o cavalheiro sijíriáUirio (que se in-
titula "professor de Língua Americana"),; diz que está em
conlacto com muitos dos editores dos EE.j.UU. os quais pe-
dem lhes submeta à apreciação cxeinplárcs,'(lc livros brasi-
leiros por ele adaptados. . •'

Explica mais adiante que "a tradução, literal rouba ao tra-
balho todo encanto, snga-lhe todo o sangue, extrai a carne,
deixando só os ossos secos" e cita como exemplo dessa devas-
tação anatônica o triste caso de "Casa 'Urandc 

& Senzala",
que, segundo a revista "Time", até na tradução é "hard-
going" — expressão que ele gentilmento;.põe cm português:
difícil de ler.

Acrescenta que sendo a adaptação feita''pòr quem sabe,
"em palavras simples e claras", o livro torna-se dc fácil com*
preensão e vira-se automaticamente num "bcst-seller". .

Termina atinai dizendo quc, se a proposta interessar,
posso marcar hora com a secretária dele, pára uma entrevista.

Ora via. Tem gente para tudo neste inundo, bem se diz.
Pois cá está esse senhor, tão bem intencionado, a nos acenar
com a receita do êxito, do dinheiro e do renome, — a nós,
míseros escribas sem publico e sem dinheiro, que escuramen-
le vegetamos num pais onde não há "best-scllcrs". Nas mãos
dele vive a arte sutil de criar "best-sellcrs?."' Dem-lhc qual-
quer chato, por pior quc seja, qualquer quilométrico labrica-
dor de tijolos — mal passa pela sua mão de mágico, será
"adaptado" — e há de virar um triuiifadorl.

Sendo assim, é pena, realmente, que/tenriam traduzido a
"Casa Grande & Senzala", cm vez dc a "pdhp.tar", usando ns,
tais "palavras simples c claras" para que ficasse ao alcance
de todos os imbecis, sem exceção dc nenhum. Cortar lõda a
parle que se referia a negros, porque ojjúblico americano
não quer saber de história de negro; là"se. iriam nove deci-

Rachel de Queiroz .
Copyright Ü. S. 1.

Com excluslvldado para o JORNAL DE NOTICIAS, neste Estado

mos do livro, é verdade, Corlavain-se depois as observações
de uni realismo mais agressivo, para não desagradar os clu-
bes femininos; ia-se embora o décimo restante, lieduziani-
se os capítulos por demais compactos de palavreado socioló-
gico — o tal que deve ser "hard-going" — e já temos tirados
dò livro uns quinze décimos. Em compensação, poder-se-ia
cobrir o "déficit" primeiro introduzindo um "plot" — ou
um enredo com bastante sentimento c alguns maios. Em se-
guida um pouco de "suspenso'*, algumas anedotas dc fundo
moral, uma ligeira alocuçâo a respeito do Tuturo risonho do
mundo sob a égide da bomba atômica; mais umas poucas in-
jcções otimistas, bem enxertadas através do texto; alterava-
se também o titulo, porque em "lingtta americana" ninguém
sabe o que é Casa Urande e muito menos o quc é Senzala.
Dava-se um bom titulo de sensação — e lá teríamos pronto
o "best-scller" para ser devorado por milhões de leitores, c
sem que o autor se pudesse queixar. Atinai de contas o seu
nome náo ficou assinando a obra? E que mais pode querei
o escritor de um "best-seller" alem de saber o seu nome rc-
petido pelos lábios dc vários milhões de pessoas, e ter os seus
direitos autorais pagos cm cheque lambem de bilhão?

Posso garantir, estimado leitor, que a proposta não é brm-
quedo. O homem parece entender a sério de "adaptações"; c
o pior é que se com n'a mão oferece amparo — com a outra
nos ameaça com a obscuridade, a derrota, o encalhe nas pra-
tclciras do livreiros — e o escarneo da revista "Time". Só
ele, "adaptando", nos poderá salvar da falência inevitável e
nos-abrir as portas do paraíso bcstscllico!

Corramos pois todos a "adaptar". Graciliano, então, esta
dormindo, homem de Deus? Por quc não adapla o 'Angus-
lia"? Tão fácil — basta fazer com que Marina sofra uma de-
cente operação dc apendic-ile, cm vez da feia coisa que pra-
lica na história original j dc um pouco dc "glamour" c iniis-
culos ao'seu mofino Luis, ponha um bigodinho de bandido em
Jiilião e mate-o, sc quiser — mas faça com que Luis o liquide
em legitima defesa, ambos os contendores com os seus rcvól-

veies, sendo que o patife do Juliáo nccssáriamenle atira pri-
meiro. Por fim regenere Marina — b problema está cm-sabei*
de que regenerá-la, pois naturalmente você, "adaptado", não
se atreveu a uprcsentá-la naquela nudez de maldade que era
o seu natural anterior. Casc-a com o herói — sim, com o Luis,
esqueceu que ele está herói? e entra por uma porta, sai pela
outra — estará você sendo um "best-seller". •

Zé Lins, pensando bem poderia igualmente dar um jei-
to no velho Vitorino Carneiro da Cunha — tirar-lhe os nomes
feios da boca, aquele costume de chamar a mulher de "vaca
velha", porque isso nos Estados Unidos daria em divórcio —
e é portanto um impossível literário. E adaptar o "Menino
dc Engenho" e o "üoidinho" ao figurino dos meninos da
América — mais ou menos ao jeito daquele Hody Mac Do\ycll,
que é aliás bastante enjoado. Do Joca da "Agua-Mãc", fazia-o
sueco c louro, lutando o futebol de bola comprida. Uo seu
Lola, francamcTnle, nâo sei o quc faria. E o velho Zé Paulino
do Sanla Kosa, teria que mudá-lo muito — nem cuspir 110 chão
nem praticar outras miudezas inadequadas, e principalmente
convertê-lo a uma boa igreja protestante, com o hábito de ler
a Bíblia nas rodas da família. Em se querendo adaptar, dá-
se um jeito a tudo, não é mesmo Mister?

E Otávio de Faria — isso é que seria um "lour-úsi-forcc"
que eu gostaria,de ver! Depois dele poderia ir tudo, — c já
nem falo mais em romancistas, mas na obra critica de Tristüo
dc Ataide, a Filosofia de Farias Brito, até o Código Civil dc
Clovis I.cvilacqua. Pois nisso, como em tudo, o difícil liá-de
ser apenas o começar. - -

Enfim, raia uma grande esperança para o nosso mundi-
nho literário. Vamos todos nos "adaptar" que já arranjamos
quem nos guie e nos abra a larga porta do triunfo. Com pou-
co, até o velho Machado não poderá resistir â onda adapta-
dora, e lá o teremos fazendo furor na América, rival de Car-
meh Miranda, com as senhoras fundando "Clubes Capitú", do
mesmo modo que fundaram "Clubes ltebccca c Scarlcti'Ò^a-'
ra". E com sorte a nossa vampiro nacional, de oItia».>~-de
cigana oblíquos e dissimulada, estará cm folhetins naS histó-
rias dc quadrinhos, c depois irá para a tela, de saTptíftuiJter-
prelada por Maria Montez, com Turham Bcy fazenda 'tUs-Àc-n-
Unho.

E cm seguida, chegará a vez de Camões.
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Com a nomeação dos srs. Hugo Borghi e Sinésio Rocha foi
iniciada ontem a reestruturação do secretariado paulista

NOTINHA IMHJTIM

A SALVAÇÃO DA PÁTRIA
O Parlido Huclal TrabalhlMa eslá da novu no curta*

¦olitlco, am virtud» da atltudt aaaumlda p«lo nonador
Vllarlao Freire, qut rempeu to» • Aeflrdo por ter lida
neiiacla am prata da lentilha", ou melhor, um credite de
dei mil contou ao Maranhíu,

Tal atitude vem — preliminarmente — comprovar a
tine Já diNNemoN mal* de uma vm: o . l»aT-i , ape naa nm
partido maranhense de amblta naelonal... I»» fato. o»
deputado» que o representam na Camara Federal _aao w-
doH do Maranhão, salvo alguns transfuRaa que aderiram
recentemente e que, portanto, nio foram eleitos pela ie»
fenda daquele partido.

Sendo, maranhense, o PST foi levado a um» ileultlma
atitude de deseapero, sobrepondo o» intereni-e» e os ca-
pricho» cNloduai» a uma declsío tomada pelo Poder *»¦
berano da Republica.

Essa atitude, todavia, aervlu para mostrar a Inconsl»»
tencia e a precariedade da Acordo firmada na base da Ba»
quemu 

'li Américo: por qualquer dá-cá»aqucl»»palha. um
partido que vive arrufando responsabilidades, mandou o
Acordo *n fava», esqueceu os superiores interesHes naeio»
nuis sempre Invocado» e o patriotismo do» lidere», sem»
pre Inaltccido, c surgiu com a sua verdadeira face volta»
da para ns ambições regionalista».

Perante este precedente e esta demonstração do ira»
gilidade dos laços que unem os partidos do Aciirdo. nin-
Kiicm pode crer em qnc este resista a uma prova tem.
No momento cm que for denegada alguma aspiração ue
Minas ou da Bahia, * bem possível que o PR ou n UDN
sigam o exemplo vitorinlsta, que. de resto, é liem típico,
do ponto de vista da inconstância e mesmo da irresponsa»
bilidade que caracterizam boa parte dos nossos setores
politico-partidáriog.

O que se fez esla feito e não adianta lamentar, bn»
tretanto, pela bagatela de dea mil contos a crédito do Ma-
ranhão, o sr. Vitorino Freire teria colaborado na salva»
tão da pátria...

MONSIEUR BERGEBET

O chefe dt» P.T.N. é o novo titular du Pasta da Agricultura —Na Secretaria do Governo o sr. Sinésio — Declarações do sr.
Borghi c do governador Adhemar fle Barros ao JORNAL DE NOTICIAS — Clima de desintegração no P.T.B. — Ameaças
do sr. Nelson Fernandes — Réplica do deputado Pedroso Júnior — Os dissidentes do P.T.B. colaborarão com o general
Dutra e o Governo de São Paulo — A posição do senador Marcondes Filho — Adiada a reunião do Diretório Estadual
queremista — O sr. Waldemar Ferreira vai falar & imprensa — Outras notícias da politica local

A ilulu iic 10 du Janeiro foi comemoraria ontem, polo
liovèriio Ue »S. Paulo, com uni» aurprcaa polllica: ¦ nonica-
cão uma o car«o dc accrclnrlo da Agricultura, do sr. lliif-o
Uorfll I tircüiilciilo du Parlido Trnbulhiita Nacional, • com-

larro"; • l»»Va « «•'ttr«° du ¦"¦'«¦••'einrto «I» Uuvcrno, da ir. st*
ncilo Itoelis, procer «la dlssedcncia do I». S. D.

ICm coiiüV(|ucncJa, deixara o ir. Uorulii a ma cadeira de
dcimlado federal, a fim da vir colaborar, com o «overnador
do listado, nu solução dos problemas dos aurlcultorea pau-
listas e da economia agrária bandeirante, ao passo que o sr.
Sinésio Hocho, que representa uma ulu polillcu poderosa,
òreslara o seu concurso num setor de elevada importância,
sob o poulo dc vista administrativo.

l.u«o i|ue foi divulgada a noticia da nomeavão do sr.
Uurglii, a nossa reportagem procurou ouvir o novo secreta-
rio do listado que, recebendo o representante do JONNAI.
DE NOTICIAS, rei ns seguintes declarações:

— "Indicado pelo meu partido c convidado pelo gover-
nudor Adliemnr dc Barros, aceitei minha indicação para o
elevado cnr«o dc secretario da Agricultura do Eslndo dc São
Paulo.

Meu unico propósito e poder prestar ao povo paulista o
principalmente aos agricultores do meu Estado, que muito
vim sofrendo, o meu esforço no sentido de minoi ur os seus
sofrimentos o ns suas necessidades, aumentado, uo mesmo
tempo, os possibilidades cconomicus com o aumento da pro-
dução, unien maneira de resolver os problemas cconomi-
cos dc Suo Paulo e do Brasil.

Nosso programa, sob os auspícios do governador Adhe-
mar de Burros, resume-se cm produzir, produzir e produ-
zir. Defenderemos a lavoura por todos os meios ao nosso
alcance. Em breve, realizaremos um congresso do lavrado-
res de Silo Paulo, para com eles debatermos os seus problc-
mas e encontrarmos a solução precisa."
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Conferência do sr. Barbosa Lima Sobrinho
o diploma de governador de Pernambuco

O JOBNAI, DB NOTICIAS nant o ar. Iraio Boribt, qot ontem fira nomtado seereUrlo da Airlcnltura, vtcni.
tt ainda no cUeht, catn outros, • (ovtraador Adhemar dt Barros • • prefeito raala Lauro.
A PALAVRA DO SR. ADHEMAR DE BARROS

A nossa reportagem, logo depois de ouvir o ir. Hugo

O sr. Edgard Fernandes na Câmara Federal — Vai ser assinado quinta-feira o acordo
político federal — Anunciam-se importantes mensagens do governo da República
Vitorioso o P.S.D. em Belém — Outras notícias políticas

no cargo de governador deste i NOVO DEPUTADO FEDERAL
Estado o sr. Barbosa Lima So- RIO. 19 (Asapress) -O

' ' - Barbosa LI-

do Rio e dos Estados
RECIFE, 19 (Asapress) —

Urgente — Foi diplomado ho-
Je governador de Pernambuco
o sr. Barbosa Lima Sobrinho.

CONFIRMAÇÃO
RECIFE, 19 (Asapress) —

Finalmente hoje, depois de um
ano da eleição, foi diplomado

brlnho.
Essa decisão foi tomada ho-

Je, por unanimidade, pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral, de-
pois do julgamento de nume-
rosos recursos interpostos ao
Tribunal Superior Eleitoral.

CAMARA FEDERAL

Aprovado em primeira discussão
o projeto regulamentando o Júri
Abordadas pelo sr. Epílogo Campos na sessão
de ontem as ocorrências verificadas no Pará

RIO, 19 (Da sucursal, pelo te-
lefone) — Doía votos de pesnr fo-
rnm aprovados no começo da ses-
s&o da Camara doa Deputados.
Pcla morto do professor Oscar
Clark e do engenheiro pnralhnno
Getullo Lins Nobrega.

No expediente, o sr. Dolor de
Andrade, da UDN, de Mato Groa-
eo, foi & tribuna para defendeu- o
projeto de lei que libera oa bens
dos auditos do Eixo, procurando
demonstrar nao mala haver razão
para as restrições, no que é apoia-
do polo sr. Antônio Feliclano.

Toma a palavra, depois, o sr.
Vasconcelos Costa, para traçar o
panorama economico-financelro do
pais, antes e depois de assumir o
governo o presidente Dutra. Da
Inicio pSe em destaque as provi-
denclas adequadas tomadas pelo
governo para o reergulmento eco-
nomlco c passa a estudar o "de-
flclt" de 1946, entrando a seguir
a examinar o combate à Inflação,
o equilíbrio orçamentário, ílnnll-
«ando por examinar a conta entre
o Teaouro e o Banco do Brasil.

O sr. Campos Vergai, em ao-'gulda, apresentou um projeto de
resolução, visando a equiparação
d"a proventos dos funcionários
aposentados da Camara aos' ven-
cimenteis dos atuais funcionário»
das classes equivalentes. Os sr,
Welllngion Brandão apresentou"
um projeto de lei que concede a
estudantes, em geral, um abati-
Mento de 60% nas passagens em
empresas de transporte pessoal
da Unido ou dos Estados, arren-
dadas ou subvencionadas, dentro
do período das ferias ou em caso
«le transferencia de um estabele-
cimento para outro, vantagem que

extensiva a professores, tambem
no gozo de forlas.

A SITUAÇÃO NO PARA'
A seguir, falou o sr. Epílogo

Campos. Referiu-se ao ambiente
no Pará, durante e após us elei-
çfies municipais. Falou da ação
da Policia, de violências e opres-
sao eleitoral. O sr. Lamelra Bi-
tencourt pediu permissão para um
aparte, a fim de defender o go-
verno do Estado,

O orador nao consentiu e o II-
der paraense teve de Ir h tribuna
por duas vezes. Então desmentiu
o fato principal, que era a cen-
aura previa aos Jornais adversa-
rios. A Policia, acrescentou, este-
ve realmente as portas de um dos
orgaos, mas para fazer a apreen-
alo de sua edição, de acordo com
a lei vigente, por excesso de lln-
truagem, Entretanto, nem lato se
iez. O Jornal circulou pouco de-
pois. O orador respondeu tambem
ao ar. Llno Machado, que fizera
ao governo do Pari tcruals acusa-
COea.

O sr. Aliomar Baleeiro abordou,
a seguir, a evuestâo da lei do tn-
qullinato, na qual seu noma fl-
cou envolvido, em virtude de uma
•manda, amplamente comentada,
que apresentou e que, dizia-se,
propunha aumento de 100% noa
aluguéis. Esclareceu que a aua
emenda pretende, almplesment*
estabelecer um tecto de 7%,
baseado no valor do Imóvel, pa»
elevação dos aluguéis. A questão
doa 100%, frisou, eatá num dis-
positivo em que da ao Inquilino

escolha entre o 7% sobre o va-
lor ou 100% com base no tempo
em que nto havia Inflação e oa
aluguéis eram balxoa.

O sr. Jandul Carneiro ao subir
k tribuna prometeu tratar de um
caso grave e Inédito. E revelou
que na cidade de Pombal, na
Paraíba, o prefeito teve de fechar
aa portas da Prefeitura por falta
da garantias para exercer o aeu
cargo. O st. Ernanl Sátiro prome-teu que Irá à tribuna para dar
psclareclmentoa afibre o caso. O
orador leu ainda um telegrama
do prefeito da Pombal ao minta-tro da Justiça, comunicando aituacto,

OMMCM DO DUKa ardem do dia. foi rejeitadoum requerimento am qua o arJcaa Bcmtro padla nto ae reall-- ma

dia comemorativo da fundação da
cidade.

Bm seguida, aprovou-se a reda-
çao finai do crédito aberto para
fortalecimento das finanças do
Maranhão, extensivo aos Estados
da Paraíba e Piaui.

O pre.sldonto anuncia cutio a
votaçilo, em discussão un.v.a, ela
Lei do Jurl, Inlclalmentt d«
ver-se-ia votar a emenda do sr.
Antônio Feliclano, que manda-
va eliminar o dispositivo qve>
permitia o recurso ela decls.1i
do Jurl, quando o Julgamento
fosso contrario ts provas dos
autos. O er. Getullo Moura de-
fende a emenda que posta em
votaçüo, é rejeitada. HA verlfl-
cação de votação, o por falta de
numeirô faz-se a chamada a
seguir. Confirma-se, ent.lo. por
07 votos a favor e 87 contra a
rejeição da emenda. Outras
emendas, do menor Interesse,
foram rejeitadas, « afinal ei
próprio projeto — Ja. aprovadn
na Senado — foi aprovado tam-
bem na Camara,

Foram aprovados ainda, om
vista de pedido de preferencia,
os seguintes projetos em elis-
cuss&o única: O que reorganiza
o Departamento Narlnnii' lu
Criança; em discussão final, o
que autoriza o financiamento
do saldo da safra da cera de
carnaúba, de 19'S a 1947, e das
seguintes; e em discussão es»
peclal, o que anistia dellnqucn-
tes menores desde que prima»
rios.

Foi rejeitada o projeto que
determinava se promovesse tt
Instalaçlo de fabricas de cl»
mento em todo o território na-
cional. O ar. Pedro Pomar pe-dlu verificação de votação, efaltando numero, passou-so èdiscussão do projeto que proíbeas vendas de caff pelo D. N.C., cm liquidação, falando at«ei final rto tempo 0 sr. CarlosPinto.

substituto do sr.
ma Sobrinho, na Camara Fe»
deral, scrâ o sr. Edgard M.
Fernandes, primeiro suplente
do PSD, que se passou recente-
mente para o PTB.
CONCLUÍDAS AS NEGOCIA-

COES POLÍTICAS
RIO, 19 (Da sucursal — Via

Cruzeiro do Sul) — Segundo se
noticia, na conferência realiza-
da na manhã de hoje entre o
sr. José Américo e o Presiden-
te da Republica, teriam sido
concluídas as conversações rela-
tlvas à, assinatura do acordo po-
lltlco que deverá ser assinado
em cerimonia de realce, quinta-
feira, no Catete. Afirma-se que
foram examinados os casos es-
taduals e o preenchimento das
vagas deixadas pelos comunis-
tas r.as varias Casas do Le-
glslãtivo.

RESULTADOS ELEITORAIS
DE BELÉM DO PARA'

BELÉM, 19 (Asapress) —

Possivelmente, amanhã terml-
nará a apuração do pleito nes-
ta Capital. O PSD acra o ma-
jorltarlo e fará 6 ou 7 vereado-
res, apresentando votação su-
peiior & de todas as demais le-
gendas reunidas. A Coligação
fará três vereadores, enquan-
to o PTB, o PL e o PRP não
conseguiram atingir o quo-
ciento eleitoral, que é de 3.400
votos.

ANUNCIAM-SE IMPORTAN.
TES MENSAGENS PRESDDEN-

CIAIS
RIO, 19 (Asapress) — O sr.

Acurclo Torres, lider do PSD,
pediu aos deputados que vieram
participar da batalha de man-
datos, inclusive os da UDN e
do PR que não regressem já
aos seus Estados, a fim de que
haja numero legal no devido
tempo para serem apreciadas
importantes mensagens presi-
deliciais.

SENADO FEDERAL

0 P.S.T. não criará embaraços ao
consraçarceíito interpartidario
Afirma o sr- Vifnrinn Frpirp fiti mm nvpnnifjrín

que houve uma conspiração contra seu Estado
RIO, 19 (Da sucursal, pelo

telefone) — Depois d* aprova-
da a ata e lido o expediente,
fot procedida à leitura de uma
declaração escrita do sr. Adal-
berto Ribeiro, exaltando a fl-
gura do engenheiro Gotullo No-
brega, falecido ontem.

O ar. Vitorino Freire abor-
dou o Incidente político em que
estava envolvido. Desejava dar
ao Senado e k naçfio uma ex-
pllcaçao doa motivos que dita-
ram a atitude do seu partido
em afastar-se do acordo lnter-
partidário. Assevera que houve
uma conspiração contra o seu
Kstado, no sentido de deturpar
o credito de Cri 10.000.000,00,.
destinado & construção e me-
lhorla de estradas no Interior
do Estado para o transporte de
cocos babaçu aos centros do
embarque. O «eu discurso, quefoi lido, foi Insistentemente
aparteado pelo sr. Jos Amerl-
co « outros senadores, que pro-testaram contra varias afirma-tlvas do orador e notadamente
a do ter havido conspiraçãocontra o Marnnhdo, desfavora-

Aparelhado o Exercito para reprimir
toda e qualquer sublevação ria eriem
Declarações prestadas pelo ministro da Guerraa propósito do incêndio verificado no 15.' R. I.

RIO, 19 (Asapress/ — Um
vespertino desta Capital ou-viu ontem o gal, Canrobert,
Pereira da Costa, ministro daGuerra, em seu sitio de re-
pouso, em Jacarepaguá.

Declarou o titulai d», Quer.ra:"Já é do domínio publico olamentável incêndio do quar-tel co 5.0 R. I. e a esse res-
Peito já mandei meu gabinetefornecer uma nota a fim detranqüilizar a opinião publl-ca, mostrando que as autor!
dades estio vigilantes e que at
açOes dos maus brasileiros
serão logo reprimidas e osculpados entregues à justiçado pais, a fim de responderem
pelo abominável procedlmen-
to. O comandante daquela
unidade, coronel Armando Ba-
tlsta Gonçalves, tomou todes
as providencias ativamente
evitando maiores proporções
not pontos vitais do quartel
qne foram visados adulo in
continente em colaboração
eom as autoridades civis, »»,
Quais, djga-ce Cê passagem^

agiram com toda solicitudedetendo indivíduos culpados.'Esses fatos foram comunica-
aos imediatamente ao co*mandante da 7* Região, gatGil Castelo Branco, que, namesma hora, transmitiu oi
graves acontecimentos.
VIGILANTE O EXERCITO

O Exercito hoje esta apare-Hiato para, a qualquer mo»mento e em qualquer Região
joiitar, abafai no nascedouro
todo o movimento de subisvacSo da ordem e, pelosmeios transmissores que pos»sulmos, saberei, mesmo aquino sitio, os fatos ocorridosAgora mesmo acabo de dar
providencias fora do DistritoFederal, o Exercito precisaestar vigilante, a fim de cum-
prir a sua missão para eom a
pátria, defendendo o regime
e garantindo a integridade <1e
suas instituições. Orgulho-
me de ser chefe de um Exer-
cito enjoa elementos, conseiot
de seus deveras, sabem cum.
prir admissão que lhes foi re-¦jàSSmKter.

vel à aprovação do credito. Os
aparteado pelo sr. José Amerl»
orador, demonstrando que a
Camara, unanimemente, apro-
vou esse credito, beneficiando
esse Estado, O si Vltorlno
Freire afirmou que, para apo»
lar o governo do general Du.
tra, o P. S. T. nllo carecia de
figurar no actrda Entretanto,
nao criaria embaraços ao con-
r r a ç a m ento Interpartidario,
desde que as medidas solicita-
das atendessem ao bem publleo.

PROPOSIÇÕES APROVADAS

Foi Julgado objeto de dellbe»ração um requerimento paralnserçfto, nos anais, da eonferenda que o senador Henriquede Novals proferiu sobre o pro.blema da valorização do Valedo SSo Francisco.
Sem outro» oradores, 0 «r.Neren Ramos passou «. Ordemdo Dia.

Aprovou.se a proposição ou*autorlsa a abertura do Sedlto^JCr» M4Í9.JOO.O0 para^uWçSSd» unidades destinadas aos sem-
jos de navegação do Rio da Pra-ta. mas, de acordo com o pare-cer da Comissio da Finanças, queestabelece a concorrência publicapara esse fim.

Igualmente, o plenário assenttu
?,*. í^eÜur* d0 credlt0 «•• Cr»«S.7M,00 para pagamento de for-nedmentoa feitos ao Ministérioda Agricultura, por conta do ex.tinto Plano dt Obras e Equipa-mentos.

Finalmente, aprovou-ae a propo-siçao que Isenta dt todoa oa dl-reltoa. taxas e Imposto de coruu.mo, uma caixa de 27 quilos con-tendo uma Imagtm dt madeirada beta Paula Fraclnettl, destina-da ao oinaslo dt Santa Dorotéla,desta Capital.
O ABASTECIMENTO DA CARNE

O ar. Andrade Ramct voltou afocallaar a situação da carne not
principais centros abatteeedoreadt SSo Paulo. Leu. a propósito,um telegrama da Associação daIndustria da Frios dt Slc Paulo.esclarecendo qut a demora emtorni-lo publico, da tribuna, obe-dtda apenas ao ensejo dt umaocasllo oportuna, o que aconteciano momento.

Voltou a encarecer a necesalda.dt Imediata da suspensão da ts-
portaçlo de carnes frtgorlílcadae,
eomo única forma dt serem abas-tecidos ot principais centros con-sumldorat do Brasil. Nlo era con-trario à exportação, maa desde quthouvesse sobra no consumo Inor.
ao.

O ar. Hamilton Nogueira traçou
ua* atcrologlo do prefattor Oscar
Ciai», boja falecido. etüKnUado
• Saca valor eoao dentista, a edu-

Borghi, que jantava no Hotel Excelsior com o sr. Adhemar
de Barros, solicitou tambem, do governador, algumas pala*
vras a propósito da nomeação do lider petenista, primeiro
passo para a reestruturação do secretariado de S. Paulo.

As palavras do governador, anotadas pelo jornalista, ío-
ram as seguintes:

— "Esta data de 19 de janeiro ó uma data gloriosa para
nós. Um ano atrás, lutamos ambos, dois homens que visa-
vam os mesmos objetivos, com a mesma filosofia. E hojo
festejamos este glorioso acontecimento, trazendo o meu com-
petidor de ontem, para prestar sua preciosa colaboração no
terreno da produção."

A hora em que ouvimos o governador, ainda não era
conhecida a nomeação do novo secretario do governo, sr.
Sinésio Rocha.

CLIMA DE EXPURGO E
DESINTEGRAÇÃO NO P.T.B.

O Partido Trabalhista Bra-
sileiro — que é hoje pouco
mais que uma sombra daque*
la poderosa organização do
1915 — acaba dc retomar,
com algumas entrevistas c
brigas internas, o cartaz do
momento politico.

Já é do conhecimento pu-
blico que, logo depois dc san-
cíonada a lei dc cassação, o
PTB pediu à Justiça Eleitoral
que considerasse extintos os
mandatos de todos os depu-
tados que trocaram sua lc-
gemia pela de outros parti-
dos,"especialmente o PTN e
o PRD. Entretanto essa ati-
tude não evitou que 

' 
cinco

deputados federais abando-
nassera o queremismo, ingres-
sando ao mesmo tempo no
PST, que é o seio de Abra-
hão dos transfugas dc todas
as procedências.

Em face dessa debandada,
o sr. Nelson Fernandes re-
solveu pedir à direção nacio-
nal do PTB medidas energi-
cas — sc bem que inóquas —
contra os deputados que
abandonaram as hostes getu-
listas, tendo ido, para esse
fim, à capital da—Republica,
onde entregou ao sr. Baeta
Neves a sua catilinária.
DECLARAÇÕES E AMEAÇAS

DO SR. NELSON FER-
NANDES

A propósito de. posição que
assumiu, o presidente esta-
<lual do PTB distribuiu ontem
à imprensa locai as seguin-
tes declarações escritas:"Efetivamente, estive no
Rio de Janeiro, juntamente
com o sr. Otávio Rodrigues
Maria, a fim de entregar ao
Diretório Nacional o "dos-
sier" mostrando as ativida-
des de vários elementos de
nossas fileiras.

Todos que de um modo ou
de outro não se sujeitarem à
letra dos nossos estatutos se-
rão afastados. Não há duvi-
da alguma sobre isso.

O Partido Trabalhista Bra-
sileiro c uma força politica a
serviço do trabalhador e não
pode de modo algum fazer
concessões de ordem dlscipli-
nar ou de orientação parti-
daria. A sua linha de con-
duta é uma só: a traçada pe*
lo Diretório Nacional."
EX-PETEBISTAS ACUSA-

DOS DE TRAIÇÃO
Após esse trecho inicial, o

sr. Nelson Fernandes prosse-
gue em suas declarações, nos
termos seguintes:

. "Realmente, acabo de soli-
citar a eliminação dos srs.
Walter Barraquct e José Cor*
reia Pedroso Júnior Essa de*
cisão foi tomada depois de
uma sindicância mandada
abrir no Diretório Municipal
de Campinas, na qual ficou
provado que os dois senhores
transgrediram a disciplina
partidária; traíram o Partido,

mandando votar em cândida-
to a vice-governador que não
o indicado pelo Diretório Es-
tadual; estão aliciando ele-
mentos do P.T.B para ou-
tra agremiação politica; mon-
taram um escritório de pro-
paganda na sede de outro
Partido.

Pedi lambem a suspensão
preventiva para p-islcrior eli-
iiiiiiação do deputado Milliet
Filho. Jí' publico e notório
que o deputado Milliet Filho
vem transgrc(!:ndo de frento
os nossos estatutos, votando
sistematicamente ci^ ileso-
cordo com a bancada do P.
T. B. e fazendo parte do blo»
co Parlamentar. Somente
por isso, se não existissem
outros motivos, se justifica a
sua eliminação.

Com referencia ao depu-
tado Euzebio da Rocha Fi-
lho, pcla própria iniciativa
da Comissão Executiva do
Diretório Nacional foi o mes.
mo suspenso prcvcnlivamen-
te por GO dias."
O EXPURGO CONTINUARA..

O deputado Nelson Fernan-
des, que foi acusado em 9 de
riovembro ri» mó nplleaçao do
dinheiro da propaganda elei-
toral, surge agora como um
acusador severo. As palavras
íinais da sua entrevista são as
seguintes:

"O expurgo atingirá ou-
tros elementos, naturalmente,
como politicos. se passarão pa-
ra outras agremiações partida-
rias, mas a nós outros não in-
teressa o rumo que tomarão.

A linha partidária do PTB
foi traçada por quem tinha o
direito de faze-lo. Todas as
questões do PTB serão situa-
das, portanto, dentro dessa 11-
nha, doa a quem doer, atinja
a quem atingir.

Não tenho duvidas que que
vão fazer grande "alauza",
mas, fria e calculadamente en.
trel nesta luta, que é decisiva
para manter o Partido Traba-
Ihista Brasileiro dentro do seu
programa inicial: uma força
política a serviço dos trabalha-
dores.

Sei tambem que os pruxlmos
dias serão de agitação, mas tu.
do isso não tem importância.
Fria e calculadamente exe-
cutaremos esse programa de
ação, conforme prometi em 8
de dezembro do ano passado.
Irei afjora até o íim."
O SR. PEDROSO JÚNIOR

PENSA DIFERENTE
A atitude do sr. Nelson Fer-

nandes, pedindo a aplicação de
penalidades ao sr. Pedroso Ju-
nlor nfto foi bem recebida por
este procer, que é um dos cm-
co deputados cuja adesão ao
PST acaba de ser anunciada.

Ontem, o sr. Pedroso foi ou-
vido no Rio por um repórter
político, tendo feito, entre ou»
trás, aa declarações seguintes'

"Os traídos e vendidos fo
mos nós. O inquérito solicita-
do por nós — disse o sr. Pe-
droso, referindo-se fts suas re-
clamações anteriores contra os
srs. Nelson Fernandes e Cassio

Ciampollnl — não mereceu en-

Noticiário dos partidos
UNIÃO DEMOCRÁTICA NA-

CIONAL
Comissio Eiecutlva Estadual —

Sob a presidência do prof. Wal-
demar Ferreira, reune-sc, hoje às
17 horas, tm sua aéde, largo do
Café. 11, 1.0 andar a Comlsslo
Executiva da U.D.N.. secçfio de
Sto Paulo.

Vila Marlana — Berí, realizada,
boje, aa 20.30 horas, uma reuniio
do Diretório Distrital de VIU Ua.
rtana. em sua sede, A tua Dr.mtn-
toa dt Morais. M4 Paia a mes-
ma. estio convocados todoa os dl-
retome e membros do Diretório.

Vlalta A acMe — Visitou a tada.
onde palestrou eoa diretores «a
U.D.N.. o ar. Vítor MafaMt. do
Dlxtterio da U.D.N. am Potlran-

dat». Comunicou o referido pro-'
cer. qut pediu t obteve aeu afãs-
tamento do cargo de Escrivão de
Paa do Distrito, para eiereer o
mandato de vereador para que rol
eleito pela U.D.N. local.
PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO

POPULAR
Reuniio política — "RcaUzu-sa

amanhi, na sede do Diretório Dia-
trltal do Belém, do Partido dt Be-
pretentaçio Popular, alta A raa
Catumbl n. SS, a partir du M
horas, uma grande reuniio de oa.
rater político, denndo faser uto
da palavra oa vereadoras popa-
listas Joio Carlos Piu-banka a
Adolfo Vtteoaetlea Noronha na-
pectlvunente da Capital t Qua-
rulhoa''. -

camlnhamcnto de parte do ir.
Baeta Neves. Apelamos até pa-
ra o er. Getullo Vargas. O pre-sldente de honra do PTB pro-metia examinar a situação no
seu regresso para a capital da
Republica. Mas o seu recente
pedido de licença do Senado,
por seis meses, veio confirmar
que nfto desejava tomar conhe-
cimento do que deve ser ur»
gentemente resolvido dentro do
partido".

Prosseguindo, o sr. Pedro-
so Júnior declarou que "o
PTB nfto tem mais remédio"
e que o "verdadeiro traba-
lhismo nfto deve ser confun-
dldo com "getuliamo" ou"cavação" de certos cavalhei-
ros conhecidos como homens
de negocio e nunca como tra-balhislas", o que, alias, não
impediu que o procer campí-
neiro os acompanhasse dol3
anos.

Em continuação, o sr. Pe.
droso Júnior afirmou que asua adesão ao PST depende da
adoção - por este partido —
do programa trabalhista quesempre fora seguido por si e
seus amigos. E acrescentou:

— "Cs nossos atuais enten-
dimenlos não se reduzem ao
plano federal. Viemos ontem
dp S. Paulo, onde nos entre-vistamos com o governadorAdhem.ir de Barros e o vice-
governador Novelll Junlor.
Foram ]á Iniciadas as de-
marches Desejo frisar que r.a-
da concluirei sem o apoio e a
aprovação desses nossos corre-
Uglonarios. os verdadeiros tra-balhislas, que foram traídos
pelos srs. Nelson Fernandes eCásslo Clampollni'.

Disse ainda o deputado cam-

(Conclui na t.a pagina)

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA gj

Ampla defesa tfo secretario da Viação
as acusações dos comunistas
0 nr. Caio Dias Hatixtu respondeu a toda» tu»
interpelações — Cinqüenta proposições, entre
projetos dc lei c indicações» não foram votada..,
na Ordem do Dia, por que os elementos da

oposição abandonaram o recinto
A 1-IJ.n ses',,111 nrillmiriii da Assembléia LcgUlitilvu foi•berln a Imru regimental, tob n presidência do sr. Valentimlitntil. Aprovada a ala da sessão anterior e lido o cxnedleri»le, o presidente dia qui', na sessito de icxta-fcirn. o tlcnu.lado Juvenal .Sayon, em discurso que pronunciara, havia¦i)«chrradrrfntmT»nrtr^*-iw*(»íirnlo-vlcc»Kóvt'rnniIõ 

do Kiudn
que nem fiinçiio lem, segundo suas palavras, a Asiumliléla
havia gosto mais do cem mil cruzeiros, com llnres e fcitõcs
Por esso motivo o sr. Arimundi Palconl havia enviado àMesa um pedido dc liiforinaçfloa. E o sr. Valentim íirntll in-formu, lendo notas fornecidas pela diretoria geral, que cssui
despesas montaram cm ikjiico mnis de seis mil rnucirox
Dando os esclarecimentos, lamentava a ausência do sr Jiwvenal Sayon, que fincra tilo precipitada declaração.
«mm*HAKir.iMUMi mn.iii.tia

Oomo primeiro orador InicrKo,
ocupa a tribuna o or. ltuboni do
Amaral que, apó* lamentar oa
acontecimento* ocorrldca na Po.
lida Central, onde velo a morrer
o JornalUU Junlvnl Mncedo, cul-
pando a autoridade policial pelo
ocorrido, paua a falar tobra acon-
teclmcnton wlllcadoit ua cidade
dt Barreiro, onde a policia teria
Invadido a r.aU da Carneira, dela
expulfianeto a aulalencla a on vo-
readores que ali ae achavam reu-
nldus. Nisso aenttdo envia a Meia
um requerimento, pedindo Infcr.
mnçOs do chefe do governo. Fa-
la, depoli, o ar. Alfredo Farhat,
quo aa relere Ã necessidade de
lerem aumentados os vencimentos
das fruardas-clvls.
EXONERAÇÃO IIA PltOF. CARO-

UNA RIBEIRO
Concedida a palavra ao >r. Por-

Mrlo da Paz, este a cede A tra.
ConcalcSo Santamaria, que fala
•Obre a osoneraçilo da professor»
d. Carollna Ribeiro, diretora da
Escola Normal "Caetano de Cam.
pos". Recrimina a atitude do go-
vemo qut afastou a Ilustre edu-
eadora do cargo que vinha eier-
cindo com grande brilho. O pe.
Carvalho, em aparte diz que a
¦ra. Carollna Ribeiro é, tambem,
suplente dt deputado pelo P. R.
Mu, acima dt tudo, estava em
ciam* o caso da grande professo-
ra, possuidora dt títulos doa mais
nobtlltantes, O ur. Henrique RI.
chettl. apoia aa palavras do pe. 1
Carvalho. E d. ConcelçAo prosse-
gue, atacando o chefe do governo
pelo ato que assinara. O er. Cos-
tro Carvalho diz que o ato do go-
vernador nada tem de condena-
vel, pola d. Carollna Ribeiro foi
posta A disposição do gabinete do
Secretario da EducacAo, onde me.
lhore.i serviços prestará ao Estn-
do, D. Conceição Santamaria dta
que a exoneração teve sentido po-
lltlco. exclusivamente político. O
sr. Moura Andrade diz que o ato
do governador nSo atinge d. Ca-
rollna Ribeiro e sim o próprio
ensino em São Paulo. Citado no-
mlnalmente, o sr. Llno de Matos
fala em nome da bancada do
PSP. Enaltece os méritos de d.
Carollna Ribeiro e entende que a
professora, no (tabinete do Secre.
tarlo da Educaçlo, com a sua
grande pratica poderá auxiliar
grandemente a obra do ensino em
86o Paulo. Pstabelece-so acirrado
dialogo entro a oradora o o sr.
Llno de Matos. O presidente faz
soar as campainhas, lembrando
que os apartes devem ser sollcl-
tados.
NAO nA NTIMRno PAnA
VOTA 11 A OltDCSI DO DIA

Ef<fíotaiielo-.ii> n liora elostl-
nada no expediente, d. Con-
cfclcffo Santaniurlii deixa a tri-
buna, roíiervftriüo-Ro o direito
para prosseirulr no seu dis-
curso, em explicando pessoal.
O presidente anuncia a Or-
elem dn T)ln. NAei havendo nu-
mero suficiente para votac-So,
pol» ao encontram presontes
apenas 36 deputados, o presi-
dente suspendo a sossSo pordez minutos para aguardar a
chegada do outros membros

votugao
do re»

FLAGRANTES
DA ASSEMBLÉIA

Não querem trabalhar
Não houve numero para que se realizasse sessão on-

tem na Assembléia Legislativa. Alguns deputados, porém,logo depois do almoço já se encontravam no Palácio Nove
de Julho, prontos para o torneio do dia. O sr. Digenes
de Lima, que chegou um pouco atrasado, porque o elevador
emperrou no meio da subida, exclamou zangado para os
jornalistas:

Isto aqui é uma pouca vergonha! Prorrogam-se os
trabalhos do Legislativo, alegando-se urgência na solução
de vários assuntos constantes da pauta e, no entanto, os
deputados não aparecem para trabalhar, Vocês precisamnoticiar essa falta de critério, essa falta de patriotismo...

E, muito zangado, foi tomar uma xícara de café na
companhia do sr. Sebastião Carneiro.
Um protesto

E por falar no sr. Sebastião Carneiro, não resta a
menor duvida que o deputado do Vale do Paraíba «ai mes-
mo para a Secretaria da Justiça. Quem está danado com
a historia è o sr. Oliveira Costa, que teria dito numa roda
de amigos:

Isso não ê direito', o Bastião deixa a gente em
apuro» com a sua retirada e ainda arranja um posto de
relevo no governo. Vou protestar. Ouaratíngaetá não pode
passar na frente de Taubaté!

Bicho papão
O ar. Lino de Matos c o bicho papão de muito deputado,

que desiste de falar quando o vice-lider da Coligação está
presente. E* que ele nio di tréguas ao orador, pondo-o em
palpos de aranha com os aeus apartes. Ontem, que não hou-
ve sessão, o sr. Lino de Matos pachorrentamente lia o "Dia-
rio Oficial", gosando com-os apartes com que enroscara o
ar. Nelson Fernandes. E tinha ratão cm gozar, poig oa seus
apartes foram contundentes. Nio é fc-tôa que o sr. Gabriel
Migliori teria dito:

i —Eu nio entendo a humanidade. Dou tantos apartes
quanto • Juvenal e, no entanto, ninguém comenta • que
digo • aó eu ache graça nas minhas palavras...

Tibi voltou
Após uma longa ausência, grandemente sentida pelos

seus colegas, compareceu aos trabalhos de ontem o sr.
Castro Tibiriçá, o Lovelace do Palácio Nove de Julho, Mas
voltou triste. Não apareceu com aquele riso gostoso ou
com a piada apropriada para qualquer situação. Os dias de
ausência não foram propícios so nosso amigo. Voltou e foi
para o lugar do costume, entre os srs. Luis Liarte e Alva-
res Florence. E lá ficou macambuzio. De quando em quan-
do suspirava fortemente. Passaram-se vários minutos. O sr.
Castro Tibiriçá exclamou:

Vou dar o fora. Isto aqui sem a Zuleika é insupor-
tavel!

E teria ido embora se o tr. Romeiro Pereira nio o
segurasse fortemente...

Nio querem trabalhar
I Não houve numero para que sábado se realizasse ses»»

são na Assembléia Legislativa. Alguns deputados, porém,
palpcM de aranka ceai ee esaa apertes, 8afct4e, «se ato ks**

dn. Amciilblíln, ;i..u 1S,3S. 1(M.uuru u, cavamiu, u uriMldtattunuucla «uc. „„ ÍuSbbuSmurentimi,,, 'l douumuoii, Vnao um roquuriiiiuiuo pedindou inv«i.iau clu Uiueiiii uo |)üparu kurein velam,* on, urll«loiro luaar o* projeto* u. ne,j a to ou pauta, o te. ^tour*Andrade roquor vocação noml"«al pura u roquvriiiiuntó. K'.oonçeüiüa » vuUem, iiu«,i„m,Jtatirum-sQ du reduto it<üuiicuUua du UDN, ,,,«,,0, 0nr, itutiuuu do «uiiuriil, i"j'u *I aU. iimiioa u ulu uuu im.fifra.u i.ulii(di'iio Domooratlctt,«««Ponuoram « ohuinaa*apunu* 22 doputauo», «„0 ha-vundo, portunio, numero pnraa votaçuo. o sr. Maneiro Ju»nlor solicita a iiosa ,lua )n.formei st u deputado eiuo re-eiuurcu a votuejuo noiulnul *.,uiicontru presente, u presiden-te Informa ciuo o »r. .MouraAiiilruilu reeiucrcu a«iiiiiiiini o *o retiroucinto. Fica prejudicada u vo-tHtflo de toda a Ordem do Dia,
ivaai?» 4" 50 <,ro»o«We9?ATAlil/KN AO sue li Kl.d a li,DA KUH.Af.Ao

E dudu a puluvru a d,Concclejao Santamaria paiaproancBuIr no aeu dluourao•obre a exònoraetto dc d, Ca-rollna Ribeiro.
FALA O .Sil. cassio

CIAMIMI.IV,
Ocupa, a seguir, a tribuna,o ar. Cuaalo Ciampollnl, qu»«e reporta ao ultimei discur-•o pronunciado pelo entãodeputado Calo Prado Junlor."verdadeiro libelo aeimatorlo

ao chefo do íroverno". Dl»que, obrigado a ausentar-s».
e cns.sadoa oa mandato» dosdoputados comunistas, nau
pfldo responder àquele discur-so, na presen;a do sr. CaioPrado Jr. Quer, porem, escla-recer certo» pontos elo dlacur-so do deputado comunista. JS"mais um depoimento quo querprestar, nilo lhe cabendo rea-
ponder a todo discurso. Querae;upar-sc apenas de dol» pon-tos: o afastamento do sr. An-
trelo Zaninl, dlretor-geral da
Secretaria do Trnbalto e do sr.
Luiz do Mendonça Junlor da
ellreej.lo da R. F. Sorocabana.
Com referencia no diretor (ço*rui da Secretaria do Trabalho,
diz que quando ele, orador,
assumiu a direção daquela Se-
crctnrla, tinha necesslelaelo da
imprimir um rltn } acelerado
ftQfl trabalho:-), sem respeitar
dias feriados o horários. Mo-
tivos de ordem particular lm*
pedliim ho sr. Anerclo Zaninl
seguir essa mesma diretriz,Impeindo-se, dal, a nua siihstii
tule;ãn, sem que isso impor-
tanso em elopinorocer oa «eus
méritos funcionais. Esse foi o
motivo por oue o sr. Armando
Laydner substituiu o sr. An-
«elo Znnlnt. Quanto d substl-:
tulçío do sr. Lulii de Mendon-
ça Junlor na Estrada de Per-
ro Sorocabana. essa foi ditada,
pela necessidade de encon»
trar uma solucuo parn a d«-sarmonla rclnnnto nnquelaEs-
tradti. cujos funcionários namostravam desewmtentes' com,'a suspcns.to dos srs. Carminto
Caramantl o Celestino do»Santos, este ultimo suplente
do deputado. Impunha-so asubstl tu IçíTo do sr. Mendon-
ca Junlor, como solução prÃ»tica para o caso. Ileporta-ae,
em seguida, ao ultimo discur-
so elo sr. Nelson Fernandes,
sobre o problema do «baste-
cimento da Capital. Dl» quaocupou a direção da Secreta*
ria do Trabalho antes da cria-
çio da Comlssfio de Prcdtiçao,
Circulação c Consumo. Diz, no
entanto, nem ft sua Secre-
tarla nem ao chefe do povor-
no cabe a culpa da deflclín-
cia do abastecimento da Capl-
tal. Para melhor explanar a.
matéria, diz quo ocupara »
tribuna om outra oportunidà-
de, quando maia tempo lha
for concedido para falar.

CHEGA O SECRETARIO DA
VIAÇÃO

O presidente informa que st
encontra no gabinete da presi-dencln o sr. Calo Dlns Batista, se-cretaHo da Vlaçilo, e designa ot
srs. Mario Benl, Gabriel Migliori
e Leonlrins Camarinha para o tra-
zer--no recinto. As 17,05 entra no
recinto o sr. Calo Dlaa Batista,
que toma lugar na mesa. O ar.
VMenttm Gentil agradece a pre-sença do secretario da Vlaçao ao l.o secretario lê o oficio qutpediu a presença do aujelllaf dt
governo ei Assembléia.
OBSERVADO PELA PRESIDÊNCIA

E' concedida a piilavra ao sr.Calo Dias Batista. O secretario da
Vlaçao Inicia a leitura do seu dia-
ourso explicando os motivo» dtordem superior que o Impediram
atender prontamente ao convite
para comparecer à Assembléia. I
passa a responder As acusaçdea
do sr. Calo Prado Jr. Em certo
trecho da sua oraçêo. o sr. Cala
Dias Batista foi observado pelosK Valentim Gentil, por usar deexpressos pouco parlamentaria,ao referir-se a membro» da Aa*
semblela. Observa que o secreta*
rio usa de vocábulos pouco cor*
teses tratando do sr. Calo Prado
Junlor e outros que, embora 14n&o sejam deputados, fizeram
parte da Assembléia, onde hon»
raram seus lugares. O sr. Calo
Dias Batista diz, que recebe com
prazer a observação do presiden-te, mas quer fazer sentir que t»n-
bem ele foi diminuído, pola aque-
lei deputados dele disseram, t las»
em sua ausência, ser "ladrão doa
cofres publlcos" Ba palmas no
recinto e o sr. Valentim Gentil
diz n&o admitir qualquer centu.
ra & atitude da Mesa, que tt
esta sacrificando para cumprir a
teu dever.

Prossegue o sr. Calo Dias Ba.
tlsta, na leitura do seu relatório.
Aa 11,17 o secretário da Vlaçao
termina o seu discurso, que pu-bllcainos na Íntegra na S.a piai-
na, e suspende a sesa&o por dea
minute», pon descanso.
COM A PALAVRA O SR. CABSUíL

MIGLIORI
A sessllo é reaberta as 18,40,

sendo aprovado um requertmen»
to prorrogando a sessão por mala
30 minutos, o presidenta anuncia
qut a Mesa abriu Inscrição para
ot deputados que queriam loteis
pelar-o secretário da Vlaçao. 8,
pela ordem dae InscrtçOtt, di a
palavra em primeiro lugar ao ar.
Gabriel Migliori. o deputada ea
RN Inicia o seu discurso con-
¦ratulando-w com o tectwtarta da
Vlaçao. que numa atitude demo-.
cnOea,. atendeu prwittMttite m
•MVooaçAo da Assembléia, ura»
aatda. porém, do tr. cata tSae
Batista, na parte referente A ataw

iriMJthcei •*• ec* m «a—r
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£í*úanlansos
d&yyhão .& munãü^

Apesar dn iiiiunrimln Inlcnçílo do apressar no inAxImo
|mi-;mvvI todos os processos parn uvilnr perdus iniilels do
lonipu, mu liircfn» du Pequena Asseiiihlíia das Nuvôvs Uni*
iliiM. us normal du ti-idiiilliit de "modulo 11118". aduladas pulo
orfliiiiltiuo, uliiiwiiuni os seus iiiemliros a pcrdi-ri-m mais de
uiii.i Iiiiiu em inúteis formulldades uuu poderiam ter üido
resolvida* em menos de cinco minutos. Ao su processar a
vlelvAo dn presidenle da uova -•ntidade, f.presuiitou-ie nm
mi ciiiidldulii, o n-pit-Miiliiiite iiixitaim Luis l-udilla Nervo-
Apesui do ipic niiidiiein era contra ensi> caiirildntiirn, a Í*o-
quena Assembléia su viu olirlmiii*- a suitüir o ritmil dn voto
indlviduiil o sci-rvto em todos os seus passo».

' ""* I Mm

i-;i;. vii.

{Despachos da Secretaria da
Presidência da Republica

it I'um firma de Joalhclros du Corte, do lístocolmo,
W. A. Iloliu, Rcabou de terminar mn belo serviço tle pra-
ta, puru ifirrjn. encnnieiidado pelo Impuriidor Haile Sc-
Insulo, da Ktlópio. O serviço compõe-se do 21 cálices c
outras tnntus piitcntas, ou prato» para liostlu, decorados
com us armas da Kliópiu c o inomiitruino du Imperuilnr,
em ouro iiirssIço. ü ouro foi Irauldo ila Etlópln, assim
como Ininlicm como iiiiui parle du prnlii. li' Inlcnçfii» tio
Imperador donr csjins peçus do prntu u várias iiirejas.

+ Min 2» dn il.-.-.i-niliiii u
exnncíio do carvllo nn Polônia
duriintu o ano de 1 a 17 atingia
S7.F0O.00O lonulailHM, perfa-
sondo assim lon% du produção
provlgtn pelo Plano Econômico
Knclonal.

Tiiiiibein o pliiiu) dD distribui-
çfi-o di- eurvãii foi reiillr.mlo. O
plano du exportaçBos, prevendo
exportações de 17 000.000 tono-
ladas, tol atingido om 15 üi
dezembro o no dln 'a n plano
dn dlslrlbulção do enrvilo atra-
vis o pnls — 28..1.T7.000 lono-
ladas nlctnçnva 100%

¦4. Aniindoii-ao rw-cntenionte
quo o ministro do Iutcrlor, o M-
crOtàrlo do Kstado pina a Emo-
cia e o ministro da Kdueoçno ti-
nham nomeado um comlt» encar-
regado tln estudar a influíncla tio
cinema «Abre tis crianç.ts. O co-
mllt. que 6 piesldldo r-*lo pruf.
K. C. Wlicare, prof. de Admlnls-
tração Publica em Oladstone. ea«
tildara o apresentara relatório «6-
bre os seguintes assuntos: 1)
efeitos da frcquêncU ao cinema
por parte de crlonços de menos d«
10 anos. com refc»4ncla erpoclal
li froquCncla de clubes cinemato-
gráficos Infantis; 2) determinai
ie, do acordo com tal influí-ncle,
é aconsolhavcl qualquer mtsllfi-
caçfio na atual classificação dos
filmes, na sltuaçfto existente com
referência a entrada do urlnn*
cas nes cinemas ou na on-iuuza-
ção, funcionamento e direção des
clubes clncmatogrAfices Infantis.

¦£¦ O primeiro ministro Attlee
fcx recentemente umn declara çfio
Cfio sftbre o donativo feito pelo
marechal Smuts, primeiro minls-
tro du União íiul-África.ia, da
9S5.C00 esterlinos cm nomo dos
povos dn África do Sul, da Ba.
sutolamlls, do pt-otetorado da
Bechtian-ilundla e Swnzüandln, o
de 19S.G25 esterlinos das popula-
ções dc Dtirban e da província
da Natal. Outras quantias foram
ncrcsccntadas a C-sses donativos.
O comitê, criado para aconselhar
sobra a distribuição dos donatl-
vos recomendou quo metade da
Importância seja dedicada a be-
heflciêncla de jovens, uma quln-
ta parte de velhos e o restante
era beneficio de outras pessoas
dignas de gratidão ou de compal-
xão. O primeiro ministro Attlee
manifestou-se Inteiramente da
acordo com as recomendações do
comitê e também expressou a
gTatliiüo do povo britânico para
com os d; adores.

ir O aumento de produção na
Polônia trouxo um aumento cs
empregos do cerca de 28 % em
relação ao ano anterior. A pro-
dutlvidade elevou-se também dt
cerca de 8%. De junho de 194S
a setembro de 1917 os salários
médios foram dobrados. A pro-
dução agrícola, inferior íl Indus-
trla, íoi por cada habitante, ds
73% de antes da guerra. A pro-
duçüo de manteiga tol do 60%,
A criação de suínos atingiu o
hlvel ds antes da guerra, mas a
escassez do alimentos foi um
obstáculo ao seu desenvolvlmen*
to.

-y Nm ulllnim uuoi t*m.««
ii-:ili/n.li, ns «;r,i-l'.r,i.iniu multas
pi-sqtih.ii e experiências tobre he>
lli-npiern*, e Irei novo* aparelhos,
imiitn promlusom, vin-mm em
mi;.

/^ETWaPrjBHKlf-ü

KSTP.EI.A — Cintilante • nutatl-
lhos» MtlsU Italiana 6 Ann»
Ma-nanl que remos aqui num»
caricatura de Gtlens, moderno

desenhista europeu.

ir O ministro dos CombustI-
veis o Energia da Crã.Iiretauha,
II. T. N. Galtskcll inaugurou o
primeiro de uma sério de cinco
Centres Médicos organizados pela
Comissão do Assistência Social
aes Mineiros.

•fr nevldo 4 e-cassez atual ds
ouro o divisas fortc3, o governo
sueco restringiu as lmportaçücs do
país. -.:

B*a
A PHKSIURNÜIA DOS

. • * •
O ux*vlcu*|iresIilüiilo dos lili. UU., sr. Iluiii-y Wallmu,

reconhece, «pie min iilimenlii imdiires esperanças de mi Ir vi-
toriiiMi uo pleito. A ,i|n i-sfiilueíui tle Wallace comu »tiiiilidu-
In piesldeiicliil leiú snmeiilu um possível efeitu cuncreto: o
de tornar nlnda mal» difícil a vitoria tios dcmucrutiis nus
próximas eleições, ih viloriosus nas ultimas eleições puni o
Congresso, os republicanos (cujo candidato à presidência
ainda nflo foi escolhido) ciifreulurAo af-ora nm Partido De*"
mocrata diminuído, ja uue Wallace recruta seu» partidários
entre os diversos «rupos d« esquerda dus KIJ. Ul'. ~ deu-
tro du ala esquerda do Partido de Himsuvclt.

+ For»m multo uru, na
Suecl», o» conflito* trabalbUIa»
•m 1916. Nunca antes, not UO «nos
d» «us historia do inovImvuUi sln*
dleal «iii-cii. foi Uo rrtltisldo o
numero ds horas d* trabalho per*
dldas. Apenas 10] dos lo.wi.', açor-
do» de trabalho ilruisitos, que ex-
plraram cm 1017. ou seja 1%
causaram conflitos abertos, en-
quanto qua os rriiantrs furam
prolongados sem maiores dificul-
dados,

ir Oi fabrlcsntei de tluln, •
trru-.la .iiiiiLiii gcralnienle i-.m-
llirr á viini.-id,' as maquinas mais
L-oiivriilenict para o runarrala-
mento de seus produtos, mu o
mc»mo, nüo aconlcrc com os lar-
liiamitlioj c drosuUtas que têm
de trabalhar com vidros peque-
nos, e algumas rezes mesmo dl.
minutos, cie maneira quo nüo tim
muro recurco a nâti ser o do tu--ei o trabalho a mün, ararrcland.»
nâo poucas vc/i-s cspcnltclo »• o
iKiiM-.tut-nte prejuízo.

Tara evitar i-sm* Iticonvciilcutr.a
fl.-ma britânica Allirn I lllits and
i:ngluearlng Canipaii)-, acaba de
lançar uma pequena maquina des.
tlnada ao enchimento de vidros o
garralns de pequena dlmendo,
Cir.tçiis ao perfeito funcionamento
da maquina, nflo é rsperdlçada
uma só gota dos líquidos. Além
dlsso a tllstribul-üo tloi diversos
Ingredientes se fat com precisãomatemática, erltando.se enganos
que podem surgir na manipula-
çflo. Há lambem vm regulador
para reduzir a sncçün quando os
líquidos que estfio sendo filtrado»
apresentam tendências a espumar.

•tr O» carros Austln estfio re-
cebendo agora pintura com uma
tiniu, de fahrtcaçlo britânica, queI: opllcada em uma camada cuja
espessura 6 o dobro da normal, e
que nüo arranha nem enferruja e
pode suportar as condições cll*
materleas mala rigorosos.

•tr O ministro ds Alimentação
cm Londres, John Strachc)- anun-
ciou qua como conseqüência da
assinatura do acordo antXi-cana-
dense, seria possível, a partir do
janeiro, restabelecer a raçfio ds
tolclnho de duas onças por se-". mana..

ril.OSOFO... — Meditando nns
problemas da vida, esle pacatocaprino delxou.se fulo:r.ifar as.
sim dr frente. Olhou para dentro
da nbjrllr.i e nfto deu Importância
ao rcporlrr transformado em ca-

mera man
•je Km vista de falseia rumurci

propalados "pela Imprensa estran-
pelrn, o Comitê Internacional da
Cruz VOrmclha na Polônia publl-
cou o seguinte cuinunicado:

"Oelegndos do Comitê Interna-
cional da Cru» Vermelha em Vut-
sóvla llvcram em vários ocoslOes
dcodo o fim de 19IG a peimlssü-.
de visitar campos de prisioneirosde guerra o distribuir grande*
quantidades ds calçados, roupas e
ternos, cobertores e medlcamen-
tos. Recentemente as faculdades
do quo dlspOo o Comitê nn Polo-
nia foram ampliados. Graças &
cortesia o compreensüó das auto-
rldades polonesas, mais de 60campos o hospitais estfio sendo
atualmente visitados, o que torna
possível providenciar auxilio fi
grando numero do prisioneiro»,
que antes nüo podiam ser visita-
tloa."

O Comitê declarou também queos "colis" mandados aos prlslo-
neiros por suas famílias na Ale*
manha chegaram ii Polônia em
boas condições, cm vagões com-
pletamente carregados • serfio
Imediatamente entregues com a
ajuda da Cruz Vermelha Polone-
ca.

mu. lt tii, mioursal, vi»
•Cruiuiro •!.. hu|) .- i'u|» ««.
crelarlti dn Presldênul» d»
iii-iiiii,ii'n. foram ¦ii-.|iiii-iiii
doa ns -ti-ciiiii'-'* proc«saii«
tl« H, 1'hiiIiii

Cll SI.HI-U ~ (Curte do
Jiii.-iiiiu Teixeira Hitmpulo) —
I•¦-aiin.-l.i, ti» pioc-inso. "ilu-
i-nuiliilin ao M, 9M lendn um
vista o «àpi-iilfiiiiK iiiii,rlur";
PU t.ois.n — (Carta u» Mr*
miei vii-r» dn Hllva) — ln*
dultii, "Kiia-iinliibo 4 nprocla*-.-no do m. j.«; rn i.oio-a _
ICurt» <t» Arlur Cândido Jn
Hllva) — Indulto. *Hm-»nil-
nho i apreolaclo do M. J.*l
PR l.0!:.« _ (Carta do Ma-
nuela Xavier Matos) — ln>
dulto pnr DeusdM» Rena HU*
va. -Kiii-iiinliilin à aprat-lacSo
ilo M. J."; Plt 1,031*41 — (Tel.
da OlAvIo Pimenta R«us), A-
platisoa no veto d* aumento
do jinlfirlo do Jiirniill-l.-iii."A-trndecn-s» n nrqulvo-se,
depois, no M.T.I.C."} PXl
1,011.41 — (Carta do Antônio
NnKuelrn Junlor). Melhoria do
npni-ciitnilorhi. "nncnmlnho no
(Inbtnotò do Sr, Ministro do
Trabalho"*, PU 1.0S5-4S —
'Carln do Orlreinu Cava temi-
II Porplrn). AdmlssAo no 1>.
C. T. "Encnmlnlio a npreclc-
f^ílo do IX C. T.. vollaltfinilo
responder «o Intoroitiado";
PR I.050-IJ — (Carta de ,Io«f-
Pompllln I.òpnjl, Aqtilslcüo
de niitnmovcl, . "Hnrnrnlnlio IX
npreclncüo do Q. V, C. V... so-
llcltnnili» ronnortd-^r no Inte-
remado"; PRJ l.OCii.lJ —
fCiirtn do Antônio V. (Iranja).

(.'iiluuACto, "Bnoamlnlio » ii-
|iroi Hti-.lu ilo M, A, -iillrllllll-
lin i„.,|„nii|i-|- NI) IiiIi-ii-ihhiiIii"!
1'lt i.ii;i-li — (Mm-iirii-m d»
Ammleu NuiiiiKlrn ilit i.Vmli»
— r.iiiinhi>m da l»ni|io ilo-mrvli-i, iiara fim da Inili-nisi-
c/in, ¦SnoARilnbo h aproola*
Çflo n M. V."l VH 1.010-1» —
IHiuiiiurlinento do Sllvustrd
Pereira du Hllva, i*-expedi-
Olnnfirlo.) — Alirnvi-ltaitiPiito
na K. I-'. C. II. "Ilnriimlrilin fi
aprenlacAO da 13 F. C. 11."; Plt
0S7.IS - (C»rta ilo Marln d»

cuia irrnlulln, "Knonmlnhn '•
iiprei-lacfio dn M. K. H„ aollol*
tnndo responder fi 1nt*irea*n«
da"; pn t.0*t«4« -- (Carta d»
Maria da Olorta Arlirnnl). Au-
xlllo psra estudo, "Rncaml.
nho A npreela.cü-i dn M. K. H,
solicitando responder d Into*
rcsnndn"! PR f.MB-48 — (Tel.
ils miici A. Forra») — Aqui*
«Iclln dn Inseticida I.oxnn-1 ou
nnmetnnn. nns Kslndos Uni-
dn», "Rneamlnhn fi rnnslilera-
eün do M, A.": PR l.ll"i-18 —
fOiirln de Pedro Rarbnsos Cn-
lirall — RuirestBp» sobro o
lí.liituto do» Fiinclonfirlos
PiiMIco" Civis: "Kncnmlnlin
fi npreel-iefln ilo n.A.R.P."-,
PU t.llí.4» — (Carta do
l-'riinr-ls--n rernnndes) — Au-
xlllo pnrn .vlnfiTOm. **Rnrfiml-
nlio n nprffihcflo do M. T.
(Il.N.T.), dnllrltnnilr. r"i|i-in-
d^r ft Int^rs^-afí-ifln"; n PT
1.1 -12-4» — fMonnitRQm Ao
Pnulo Dutffl dn Sllvn n tui*
Irns). — Aqulnlcün de cnml-
nhfíes, "Ao n-incc ik nr:i
sil"

CAMARA MUNICIPAL
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r
Q projeto de remunerado dos vereadores lixa
seus vencimentos em 12 mil cruzeiros mensais
Será discutido cm sessão especial convocada para o próximo diu 22, o
projeto dc resolução do regimento interno — Pedido o rcstnbclcrimca-
to da linha "Circular" o» roquoriinonioi sfio tmioi

niirovntlo» o tiinilirin um vu-

Notícias de Portugal

r. loto^na, vemo-la . devontr nm petla.o 0. bolo ^ l^nÁ^»^ ^^0 Z^lo,Doges, «a Venez», • palestrai com «mljos t admiradores.

0 Brasil necessita de escolas
fo oprofissionais em larga escala

Urge que o governo efetive a Orientação Educacional, que proporciona-rá aos jovens a possibilidade de seguir os diferentes cursos de acordocom as suas inclinações e aptidões naturais -— A questão das Universi-dades Populares e das escolas domésticas —- Declarações feitas aoJORNAL DE NOTICIAS, pelo professor Aquiles Archêro Júnior

III Congresso Nacional

' O deputado federal José Au-
gusto, da bancada udenista,
apresentou há dias à Camara,
algumas importantes sugestões
visando melhorar o sistema ia
Educação no Brasil. Entre elas
destacam-se as que se referem
ao estabelecimento de um ensl-
no primario-superior lestinada
aos que concluíram o curso pri.
mario e não puderem ir para o
glnasial; a ampliação da rede
de escolas do tipo das mantl-
das pelo SENAI e a do ensino
doméstico.

OS JOVENS DEVEM SEGUIR
OS DIFERENTES CURRICU-
LOS DE ACORDO COM AS

SUAS INCLINAÇÕES

Procurando colher opiniões de
pessoas autorizadas no assunto,
a respeito das sugestões apre-
sentadas por aquele deputado
a reportagem ouviu o prof.
Aquiles Archero Junlor, diretor
da Escola Universitária de S&o
Paulo, quc se referindo ao as-
sunto nos fez as seguintes de-
claracões:

"Na minha opinião deve-se
dar oportunidade aos nossos alu*
nos adolescentes, para que se en*
caminhem aos diferentes currl-
culos de acordo com as suas ln-
cllmações e aptidões naturais
e não estabelecer um cur-
so secundário rígido co-
mo o atual, em que "to-
dos" os alunos são obrigados a
freqüentar um tipo "único" de.
ginásio com as mesmas matéria»,
os mesmos métodos, etc, im-
possibilitando a expansão de de-
senvolvilillldade do nlunn. Sou
Inteiramente pela flexibilidade
dos cur.iculos, que -permitam a
escolha dc diferentes tipos de
ginásio '.

URGE QUE O GOVEUNO TOR-
NE EFETIVA A ORIENTAÇÃO

EDUCACIONAL
,"E' preciso 110 momento —•

prosseguiu nosso entrevistado —
que o governo torne efetiva a
Orientação Educacional, que é
obrigatória pela lei orgânica do
ensino seciu-iarlo. Em S. Paulo
o governo do Estado criou os
cargos de Icx-i.ieos de educação
(orientadores educacionais), mu
03 estabelecimentos particulares

ainda não tornaram efetiva essa
pratica".

VANTAGENS PROPORCIONA-
DAS PELA ORIENTAÇÃO

EDUCACIONAL
Expondo as inúmeras vanta»

gens que apresenta a Orientação
Educacional, o sr. Archero Ju-
nlor continuou:"Com ela, poderemos en-
caminhar os nossos alunos con-
venlentemente nos estudos e na
escolha das futuras profissões.
Sem a Orientação Educacional,
nem o sistema de flexibilidade
dará resultado. Portanto, ela é
Indispensável".

O BRASIL PRECISA DE ES-
COLAS PROFISSIONAIS EM

GRANDE ESCALA
Abordando o problema da cm-

pliação das escolas tipo SENAI,
disse:

"No tocante k questão
apresentada pelo deputado JosA
Augusto, que diz respeito & am-
pliação das escolas do tipo das
mantidas pelo SENAI, estou de
pleno acordo. O Brasil precisa
de escolas profissionais em gran-
de escala, a fim de servir me-
lhor às necessidades usuais, be-
neficlondo a própria organiza-
ção da industria, do comercio,
da agricultura, etc. E quanto
ao ensino doméstico, sugestão
essa apresentada ainda por
aquele deputado, tambem estou
de pleno acordo, pois, é sabido
que a familia é a célula social, o
cadinho onde são desenvolvidas
todas ns atividades sociais, em-
bora em miniatura. Precisamos
educar a mulher para ser mãe,
porqu; os joelhos das mães são
os primeiros bancos escolares".

legislador. Temos, por exemplo,na Capital, a Universidade Po-
pular "Presidente Rjosevclt", eno interior a de Ribeirão Pre-to. NSo sendo por intermédiodessas Universidades, não há co-mo fazer um aluno passar doen-sino primário para o superior,sem ser pelo ginásio."

dos Estabelecimentos
Particulares de

Ensino
ProsBeguIndo seua traba-Ihoa, o III Congresso Naclo-nal dos Estabelecimentos

Particulares de Ensino reall-zou ontem, na sede da Facul-dade de Filosofia "Sedes Sa-
plentlae", mais duas sessões
plenárias, durante as quaisforam debatidos os temas ae-
sulntes: "Liberdade de ensl-no", "Direito à Educação",•Conceito de base* e dlretri-
sea da educarjao. Competência
da Unido o dos Estados. SIs-temas de Ensino". Oa temas
foram objetos ds amplas dis-
cussflos,

A' noite, às 20,46 horas,
conforme foi anunciado, reall-zou-se no teatro da Faculda-
de de Medicina, um concerto
oferecido pela Orquestrn Uni-
vorsltarla aos pertlcipantsido Congresso,

ULTIMAS DE ESPORTES
Formado o combinado paulista
Quatro elementos do Palmeiras, quatro do SãoPaulo e três do Coríntians para enfrentar ocombinado River Plate-Boca Juniors

UNIVERSIDADES
PULARES

PO-

— "Quanto ao ensino prima-rio-superior, destinado aos queconcluem o curso primário e não
podem ir para o glnasial, con-
fesso que não entendo o que se-
Ja. Nao sei se Isso se refere às
Universidades Populares, as
quais possibilitam aos adultos
frequentá-las depois de terem
concluído o curso primário. Nes-
se caso, então, as Universidades
Populares poderão satisfazer
plenamente ao que pretende o

Amanha & noite, no Pa-
casmbu, será' disputado o oo-
tejo entra os combinados Pai-
insiras • Corlnthians • 8. Pau-
lo • Rlvsr Plata-Boca Juniors.
Para a constituição da repre-
scntaçUo local, estiveram reu-
nldos na noite de ontem, na
sede da FederagSo Paulista
de Futebol, os técnicos VIcen-
te Feola e Brandão. Depois dc
urna nora da confabulaçfir,
resolveram o» mesmos tjue >i
seleção local será «sta: Ober-
danj Domingo» 1 Noronha.
Zes6 Procopio, Rui a Valdo-
mnr Flumc; Cláudio, leso.

Eleitos os novos diri-
gentes da Federação
Paulista de Bola-ao-

Cesto
R«MI DE RANIETtl E IIUMJ1ER.
TO FANGANIELO NOS POSTOS

MÁXIMOS

oüSíT'8?, 5ntem • AssembléiaQcral da FederaçUo Paulista dasoia-ao-cesto convocada para aelelçSo dos dirigentes no blenlo
48/49. Os trabalhos desenvolve-
ram-sa adlantadamente, notando-se a Importância que desta vez loldada à reuniüo. Quase todos osfiliados da entidade fizeram--» re-
presen tar.

Apurada a votação, constatou-
so o seguinte:

Para vice-presldsntt — Humber-
to Fangaolelo, 2« votos; StMo de

Servlllo, Canhotlnho e Tel-cel-
rlnha. Foram convocados o»seguintes reservas: Bino,
Caleira, Saverlq, Turclo, Dl-
no, Bauer, Lula, Baltazar •
Remo.

Os referidos jogadores de-
verío estar amanha, fts 11 ho*
ras, no Canindé, onde penha-necerSo ntô o momento deseguir para o Pacaembu. O
uniforme do combinado serA
cálcio branco • camiseta
liranca.

A preliminar do préllo «a
amanha será entre os qu«-dros amadores do Palmeiras
o do Corlnthians.

Campos Melo Filho, S (Fangaolelofoi o unlco candidato apresentado,sendo apoiado por Silvio de Cam.
Pos).

Para o Conselho Fiscal — Ja.nuario Cervono, 21; Roque Clfu,18; Orlando Losaco, 16." Suplcn-tes — Bcethoven Tavares de LI.ma, 11; Francisco laconelll. thMario Zaramela, 7.
Para o Conselho de Justiça —

Nacional, 24; Floresta. 24: Corin.tians, 2S; Atlética, 23; Tietê, 21:Rodla, 19; Tenls, 17. (Os setemembros do Conselho foram re-eleitos).
REELEITO POR ACLAMAÇÃO
Antes da Assembléia, tinha-secomo certa a reeleição do presl-dente Ruml de Ranierl. Havendoapoio geral ao nome desse dlrt-

cente A reelelçlo, o representan-
te do Nacional, Nuno Teixeira,logo apôs a aprovação do relato,
rio de 47. propôs » aclamação deRuml de Ranierl para o cargo, •
que foi feito unanimemente.

ltrt-.nlnrlinçSo daa nnir-c-n» —
LISBOA _ iteallsou-se, na

1 AflmiiilHii-iiçfto Crrnl do Porto
de Lisboa, em aesunda praça,
n r-nnnur-io publico pnra niijn-
illcnçfio tltis obras do reiçularl-
zaçflo tia margem esquerda tio
Tejo, entre o pontal de Caol-
Ilio» e o Alfclte, a fim do dar
cumprimento no grandioso pro-
Jeto dc remodelação do porto
de I.lsboa, quo Importará em
r.r.O.dOl) contos. Ao concurso
agora renllzado, para o qual so
previa o preço f-Iolml de 20
mil contos, npic3ent.-iram-i>o
doia concorrentes, sendo uma
das propostas do valor de ...
21.36-l.ROOSOOO e a outra Ia
21.G23.9505000, tendo esta ulti-
ma uma variante, no valor do
32.731.572$000. As propostas
vilo ser apreciadas pelos tccnl-
cos e em seguida sujeitas a
decisão superior c, possível-

Horário do Banco Bra-
sileiro de Descontos
O Banco Brasileiro de Des-

contos resolveu adotar, para o
serviço tio nossa matriz, o ho-
f-ressou i.» U lioras.
15,15 horas, com duas turmas.
À. primeira entra as 10 e sal
ás 12, quando entra a segando,,
que.trabalha até as 15,40, Jun-'
tamento com a primeira que ro-
grossou a s U lioras.

. O horário que vinha sendo ob-
sorvado (do 12 4s. 15,45), para
o qual, aliás;, náo déramos a
nossa concordância, Unha va-
rios Inconvenientes, entre os
quais o do deduzir, pratlcamen-
te, para o publico, o numero de
lioras de expcdlento, uma vez
que o período entre 12 e 13,S0
lioras, é, cm geral, empregado
por todos os comerciantes, ln-
duatrlais, homens ds negocio
etc, no almoço. íi provavelmen-
te, por essa razão principal,
que o referido horário vai sen-
do abandonado .pelos Bancos.

O atual horário, aproximai!-
do-se do horário antigo (das 10
às 11,30 a das ,13,30 àa 15,30)
tem sobro este a vantagoro do
msilmr m-niuer o publico; sem
sacrificar os funcionários, uma
vez quo a primeira turma 6
formada daqueles auxlllares
que deram preferencia ao hora-
rio ora em vigor na nossa ma-
triz".

Encerrada a Assem-
bléia dos estudantes

paulistas
Rcallzou-se àSj 21 horas, no sn-

18o nobre da Faculdnde do Filo-
soíla, Ciências e Letras, a sessíosolene de encerramento da Assem-
bléia dos Estudantes Paulistas,
efetuada nesta Capital com a par-tlclpaçfio de cento e cinqüenta
alunos de estabelecimentos de en-
sino secundário,.oficiais, do inte-
rior e de 8S0 Paulo. A solenidade
íol presidida pelo prof. Thales
Castanho de Andrade e contou
com a presença! de representantes
do sr. Adhemar de Barros, do se-
crotsrlo da EducaçEo e de outras
autoridades escolares. Abrindo a
solenidade, discursou o prof. Ta-
les Andrade. A seguir usaram da
palavra os estudantes, srta. leda
Panza Prado, da Escola Industrial
Feminina "Carlos. de Campos" e
Daniel Schwenk, representante do
Colégio Estadual -Regente FelJ6,
de Itu. Falou, ainda, o estudante
Hermlnio de Campos Melo, da
Foderapáo Estudantina de Bio
Paulo. Finalizando, a ssstáo, falou,
novamente, o prof. Tales de An-
drade.

Biblioteca; "Thomaz
Jeffénjon"

A Biblioteca "Tliomas Jef-
ferson" da Unláo Cultural Br».
sll-Eatados Unidos comunica
ás pessoas Interessadas que se
acham em exposlçio, d.01 dlaa
II a 24, os últimos livros rece-
bldoi dos Estados - Unidos, o*
quala estarfio & disposição do
publico, a partir do dia 25, pa-
ra empréstimo a domicilio •
consulta: Sáo eles:"The Sllver Leòpard", Itellly;"The Poema of Robert Prost"|"The Fifth Dagger", Qulck"Tho Country l'eár", Van Do-
ren; "The Encycíopcdia of ali
Indoor Games", Foster; "The
Best Plays 1545.-1946". Mantle;"Horn of Plenty: the story of
Louis Armostrong", Goffln;"The Swan Sang.Once", Char-
leton; Mlsty " ot Chlntoague,
Henry; "Tho Maíteso Palcon",
Hnmmett; "The World Alma-
nac", Book of Facts-1947"; •chama especial atenção para aversão Inglesa do livro de Gil-berto Freyre "Casa Grande eSenzala", quo recebeu o titulode "The Masters and the Sla-
ves". Em português recebeu: OGeneral do Rei, D. du Maurler;
Tou Amor e as Estrelas, Fre-
edman.

A Biblioteca permanece abar.
ta dai t da manhã »• e <i« B0*.
te.

mente, ao Conselho do Mlnls-
tros.

Bo-t — LISBOA — No Coll-seu dos Jlocrelos, quo regia-
trou uma enchente colossal,I.arnun. antigo c-tmpeüo aoPortugal dos iniilos-mcdlos,
disputou o titulo a OnlllicrmoMartins, atual campeio. Apnsumn lutn emocionante, prlncl-p.ilmento a partir tio quartoassalto, em qti„ nüo faltaramoerisloeK para o publico vlhr.irintensamente, Liirson recon-qulston o titulo. A declsüo dojurl, foi bem recebida polopuhllco,

Focn - RECIUA — Manifes-tou-vo Incêndio num nrallo daavenida do Manuel do Arna-xa, pertencente ao sr. JoséPinto Cardcnno, que nele habl-ta com sua esposa „ uma cria-da. As chamas alcnnçaram ra-Pldamento grandes proporções
llTJZA c",posa daquele pro-rletarlo o a criada que so snl-"r,"°! "ma Janela, o rogo,'s,naãa,'Por uma braseiraaua a criada tinha no souquarto, foi extinto pelos bom-neiros. Os prejuízos sáo multoelevados, mas estilo cobortosPelo seguro.

Vinlu.» exportado!  PORTO— Em novembro passado, aexportaçüo de vinho do Portoatingiu o total de 1.248.401 II-
J°í' OPfncIpal comprador foia. Bolglc.-t, com 491.0S9 litros
M» *y P-*-"*» Baixos'com'"í-*1!. I'trn!-- O Brasil com-
X?n«tfSii? mros' l°'°* «•

'•J,1™'-1» -ARCOS DE VAT,-
11?,^ r No 2-° an<l"ir doodlflclo da Camara Municipal,

Silr* es£ '-"-tAlada a secreta-«a do Tribunal, manifestou-seincêndio, que so propagou aoandar superior, atingindo, emgrande cxtens.lo, a Secção ilnq
SW T',C!;ia' Ô afarSS
i-i "-a?0,.Pe,09 Presos da ca-dela civil, qU0 f|ott anexa aSocretar a, os quais, por cor-rorem risco, foram retirados oficaram sob a vigilância do

?•,?•-?• : Tr«» deles consegui-ram fugir. Aa chamas de».
«. £m ra\s **e zo Processosna Secretaria do Tribunal e
Secção de Execuçses Fiscais
-r— ""Jan i.iusus su
£~™ «.into" pciís-bom:

F'!"trot'nlado  VEMIOMQuando procedia & llgaçáo áãuma lâmpada elétrica, numacorto d9 gado, morreu elotro-cutado o lavrador Antônio Pe-relra da Cosia, de 33 anos, ca-sado, do lugar de Cova da Má.tlosta freguesia. Em menos dêtlols meses, 6 a terceira pessoaque nesta freguesia morro ele-troctitada.
Falecimento» _ Em nSBOA,d. Maria Augusta Rodrigu-isHorta, de 62 anos, viuva, natu-ral dfi CinfSes; Domingos SU-vilo Brlffa, proprletnrlo; Er-nesto Honrlques Baccira, de48 anos, comerciante, naturalde Alenquer; d. Margarida deMatos, de 79 anos, natural delondela; e d. Maria Regina daCunha, do 82 anos, natural deLisboa; no PORTO, d. MariaMoreira (Pastoral), de 84 anos:em MTRANDELA, Paullno Ma.nue! Lopes, proprietário daPensfio e Café Taullno; emGUIMARÃES, Francisco de Fa-rln, «ollcitador encartado, de70 anos; em TORRES VEDRASd. Alice da Costa Forrelra, ca-sada com o sr. Emílio Ferreira-e na GOLEGX, Ellas Mendesda Silva, de 68 anos, agente deseguros.

Telegramas retidos
_ Acham.se retidos na RepartiçãoTelegraf Ica da Estrada de Ferro Bo-rocabana. os seguintes telegramas:Álvaro Coutlnho, rua Cubat&o, 111-Clarice Oliveira, av. Jacutlnga. 34-Ernesto Figueiredo, rua HadockLobo, 8(14; Gllda, av. Ivai. 8, Capl-tal; Joáo Batista Settl. largo Ge-neral Osório. 393; Nlcola Cury, ruaMarambala, 593; Nesta de Oliveira,al. Franca. 167; Nartullo Oomes. av.Guarulhos, 180; Oscar Cardoso, ruaCantareira. s|n.; Paulo Amaro 8a-zaback, rua Dom Bento, 413; Wal.demar Gopsaff, rua Vergueiro, S32;Waldemar Gomes, Cx. Postal, 417.

GANDHI VENCEU...
(Conclui u «« pag.)

cavei) e adormeceu novamen-
te.

NOVA DELHI, 19 (APP) —
Discursando numa reunlto
publica nesta clCade, o pri-meiro mlntetro hindu PandltNehru, referindo-se às rela-
ções entre 0 PaqulstSo e o do*
minto da índia, declarou; "A
divisão qué se verificou entrea índia e o Paquistão verifl.
«ou-te por desejo deste ulti-
mo. Este desejo foi aceitocom a maior boa fé pela Intia
que sempre demonstrou boi»
vontade em colaborar com 1Paquistão".

Referindo-se em seguida k
controvérsia entre os dois
países a respeito de Cachimit,
o chefe do governo hindu fri-
sou: "Esta controvérsia nfto *
dc natureza a criar um conflt-
lo armado e acredito firme-
mente que tudo ge folucionarft
pacificamente»

Miirciula pnra os 14,30 a
lfi -Tini rcunlAo ortllnnrln da
Üiimiirn Municipnl dc S. Puu-
10 sú teve Inicio hs 1-1,55, pio-
«idiilu pelo sr. Marrcy Juuior

. u sccrclarludn pelo» srs. Anli
ATiTiir e ÂiiReloBorloIo.

Lida o aprovada a ata \.4
sessão anterior, o sr. Ani»
Aidar, l.o secretario, proce-
deu a leitura do expediente,
que constou de diversas indi-
entoes sobre serviços, ipie se*
rilo iiprvsentndas nn prefei*
to, e de nlfiiii» rc(|iicrimen-
tos: pi-ilitlo para 11 crinçiío dc
um cemitério cm IMriliiIni; a
fiilln du ngiiii nos bairros d»
IVnli/.es e Vila Poiiipuiii; so-
hrc a .sitttuçãu em quc so
nclinvuiii os estudos acerca dn
Inlielanicnto dos cinemas; so
hrc a liir;ili/.,-ii.-i"ui e ->iliiii*;ão
tios clinninilos '/Mercados Pis-
Iriliiis".

O sr. José Cirilo npresen-
lou o seguinte requerimento:"ilcqucicmos, puni que a
Cia. aiunlclpal de Transpor-
les Cólelivos, informe, den-
tro tle l.'> dias:

l.o — Os ordenados tios nl-
los funcionários dn Cin.; 2.o
— Qual foi o aumento dos sa-
tarlos dos trabalhadores, des*
de tio aumento dos preços das
passagens; 3.o — Qunl o Iu-
cro dn Cin. de Março de 1!M7
11 dezembro do mesmo ano;-l.o — Km quc Banco estão
sendo recolhidos os deposi-
tos da Cia.; 5.o — O destino
do material adquirido peln
Cia. c se o mesmo se acha
em bom cstndo c, 6:0 — Qual
a quantidade dc material nd-
quiridu pela Cia., para fnci-
Iidade tios transportes cm S.
1'aulo, nesta nova fase,do au-
mento das passagens."

De autoria do sr. Reinai-
do Schmitit dc Vasconcellos
(*uc o justifica oralmente, 6
Jitlo um projeto de lei que de.
termina sejn dado a uma das
ruas da cidade o nome do
poetisa paulista Silvia Ceies-»c de Campos, falecida aos
dezenove anos.

DECISIVA PARA...
(Conclusão da Iji pae.)

Tomando a palavra, hoje, du-
ranto um comício comunista
om Now Castle. o sr. William
Rust, redator-chefe do jornalcomunista "Daily IVorlcer" a-
tacou vlvnmenteo Plano Mar-
sball. «o principio do Plano
Marshall - declarou o sr. Rust
shall — declarou o sr. Rust— ia dlvlsílo da Alemanha e
a criação do Estado ocidental
alornüo, colocando as Indus-
trias do truorra do Ruhr sob o
controle tios Estados Unidos,
o que daria à America um lu-
gar preponderante na Euro-
pa. No que nos Interessa, os
Estados Unidos nos oferecem
tabacos o ovos em p6 quando,
na realidade, nos falta o aço.
A dnolsflo do sroverno, de re-
duslr as constrtiçBes navais,
em virtude da penúria do aço,
esti de acordo com as exi-
Rendas dos Estados Unidos,
que querem reduzir as cons-
truríies navais na Europa".

BP.EMEN, 19 (AFP) — Há
boatos do clsOe» nns fileiras
do Partido Comunista na Ale-
manha do Oeste. Esses rumo-
res causaram Indignação en-
tre es ilel-n-.ifluH ao Uongrea.
so Popular do Partido Co-
munista nesta cidade, Vários
oradores subiram à tribuna
para desfazer «ase* boatos,
ntrlbulndo-os a manobras de
provocaçílo dos adverslrlos
dos comunistas.

LONDRES. 1$ (AFP) — O
sr. Rhlnwell, ministro da
Guerra britânico, chegou a
esta capital, procedente daAlomanhn, onde Inspecionou
as tropas do esírcito britani-
co do Reno.

COM A NOMEAÇÃO...
(Conclusão da g.a paginai

plneiro que o sr. MarcondesPilho acompanhará 0 seu
grupo político e que este gru-po trabalhará para que pro*funias modificações sejam itubroduzldas na política traba.íhlsla do governo federal.

ADIADA A REUNIÃO DO
DIBETOEIO ESTADUAL

Alegando motivo de forçanialor, o sr. Nelson Fernandes
resolveu, ontem, transferir areunião do diretório estadual
do PTB que estava marcada
para hoje a noite, para a pro-xlma sexta-feira.

Ao ter conhecimento desse
fato, o sr. Mllllet Pilho mos-
trou-se Incisivamente contra-
rlado, tendo ameaçado convo-
car — ele mesmo — a reunlfto,
se fosse necessário.

* *
O sr. Valdemar Perrelra Jiregressou do Rio. onde partld-

pou de uma assembléia da dl-
reçfio nacional da UDN e onde
tambem conferenciou com o
sr. Eduardo Gomes.

Hoje, o sr. Valdemar deverá
conceder uma entrevista a lm-
prensa, após a reunião ude-
nista que será realizada às 17
horas. •

* * *
Os deputados oposicionistas

da Assembléia Legislativa estão
nnlmados da Intenção de lan-
çar um manifesto, contrapon-
do-o ao da Coligação Parla-
mentar. As bases desse docu-
mento já estão sendo' estuda-
das.

* *
O lançamento oficial do ma-

nifesto do B.P. íol adiado on-tem. mais uma vea. O sr. No-
velll deverá regressar amanhã
do Rio. Somente depois cuida-
rá da publicação devidamente
sacramentada daquele docu-mento, Já dado a publico peloJORNAL DE NOTICIAS.

* *
Deverá' reunir-se depois daamanhã o diretório municipal

do PSD.

U -«¦ *« V ti-,»-*.- »- ••.¦¦¦!-- ... ..... »w

to do pesar pelo falecimento
do eiipilnn José liei niirilo l.o-
guio, pedido pelo sr. Miguel
liussiano.

DECLARAÇÃO DF. IIKN8
O sr. Mnrruy Junlor comu-

nica que todos os vereadores
fizeram, t-m sohreenrlas In*
cradas, a dccluruçíio de seus
bons.

O sr. Camilo Ascliar lnda*
ga do presidente so o prefei-
to liiiiihcni cumpriu esse dis*
positivo legal.

Ilespiintltt o sr. Marrcy Ju*
nior que A Mesa não consta
a existência daquela declara.
(í!o.

O sr. Cuinilo Ascliar cscla-
rece, respondendo a um a pnr-
lc, que o art. 77, $ 2.o da
Constituição Estadual, deter-
mina que os prefeitos, depu-
lados e vereadores laçam, 110
inicio o término de seus man-
'latos, 1, referida (Icrlnrnçiio.
solicitando -i Mesa para (pie
providencie, enso o prefeito
ainda não (enlin feito n do-
elnrnçíio de seus bens, que a
fuça.

O presidente diz que não
compele à Gamara fazer sen-
lir isso ao prefeito, uma vez
que ns conseqüências do não
cumprimento desse disposili-
vo são conseqüências legais.

Comunica ainda o presi-dente que a Mesa sc fez ro-
prcsentnr cm algumas soleni-
dades.
A REMUNERAÇÃO DOS VE-

UEADORES
E' lido um projeto de lei so-bre a remuneração nos vereado-

res, que fixa os subsídios cm do-ze mil cruzeiros mensais, o maisduzentos e cinqüenta cruzeiros
por sessêo, alem de doze milcruzeiros anuais para represen-taçfio. Esclarece o projeto quea parto fixa do subsidio só será
paga aos vereadores que com-
parecerem à maioria das ses-soes realizadas durante o mês.O projeto é assinado pelo sr.Otobrlni Costa e mais 32 ve-readores.

O sr. Derville Alegretti pedea palavra para solicitar, funda-montado no regimento em vigor,a dispensa do parecer de qual-quer comissão sobro o projeto.Posto em discussão o reque-rlmento do lider do P.R., falao sr. Camilo Aschar e em se-
gulda o sr. Otobrini Costa, queo favorável a que uma comls-são examine o projeto.Acha o sr. Marcos Melega quesüo necessárias varias comls-soes para estudar o caso. Pe-de pelo menos duas comissões,uma de Justiça e outra do Pi-nanças, e fundamenta suas na-
!?vra.s. «--ando a Lei Orgânicad0? Municípios que diz, em seuart. 31, que "o mandato dosvereadores não será remune-rado, salvo nos municípios derenda atual superior a CrS .25.000 000,00. A remuneração
será fixada em cada legislam-ra para a subsequente", e naseu art. 76 que "nenhuma des-
pesa será ordenada ou satlsfel-ta, sem que exista saldo de ver-ba ou credito votado pela Ca-mara". Diz que esses são os as-
pectos morais da questão, cujoexame não pode ser prescindi-do.

Posto em votação o requerl-mento do sr. Derville Alegret-ti, e o mesmo aprovado. O
Srojeto 

íol mandado pela Mesaimpressão, a íim de ser dis-cutido na próxima sessão.
^REGIMENTO 

-INTERNO

buna para apresentar o pro-Jeto de resolução do regimentointerno, Justificando a adoção,
pela Comissão que o elaborou,da criação de oito comissões edo aumento do numero demembros dessas comissões pa- '
ra cinco, ao Invés de três, co- ,mo antigamente.

Dispensada pela Casa a lei-tura do projeto, íol o mesmomandado imprimir para ser en-tao discutido era plenário.Apresentado pelo sr. Reinai-do Schinidt de Vasconcelos, éaprovado um voto de louvor áComissão que elaborou o pro-Jeto.
RESTABELECIMENTO DO"CIRCULAR"

E' lido e aprovado um re-
querlmento do sr. José de Mou-ra,sobre o-restabelecimento dalinha de ônibus "Circular" den-tro de dez dias, ao preço decinqüenta centavos a passagem.Em seguida fala o sr. Oto-brini Costa, respondendo ao sr.Cid Franco, que na sessão an-terior o acusara de pronunciarerroneamente determinado vo-cabulo. Citando vários dlclona-nstas, o sr. Otobrini Costa ln-stste em que está com a ra-zao.

O sr. André Nunes, tambemrespondendo ao sr. cid Franco,

dis que eslá disposto a entre-
gar o seu lugur de vereador, te
os tribiitiul-1 o ordenarem, K só
porque é um fiel cumpridor ti uj
leis, é que aceitou a sua dlplo*
muçfio, (lutennliiiidii pela unn-
li-çúo dos votos dados no PST.
A seguir apresenta uniu lndl<
eaç&o solicitando o restabeleci,
mento do fornecimento de pae*
tes gratuitos, pela CMTC, ftf
diversas delegacias da Capital.

LIHKRAÇAO DK HMNS DB
ESTRANGEIROS

A tribuna é ocupada pelo sr.
Yukishlguo Tuimirii, que cm
exaustivo discurso mostra a
necessidade dc serem liberados
todos os bens e direitos confls-
endos a nacionais, Italianos,
tilcmücs e Japoneses.

OUTROS DISCURSOS
Prorrogada a sessão por mais

uniu hora, ocupa a tribuna
o i>r. Derville Alegretti, qne fala
tobro 11 situação do 1'arlldo
Republicano no momento poli*
tico atual,

O sr. Miguel Russlano apre»
senta um requerimento e:u qne
solicita ,1 oficialização tle dl»
versas ruas do distrito de Bu.
tanta.

O padre Arnaldo de Morais
Arruda apresenta um requerl-
mento liara que seja constitui,
da uma comissão especial des-
tlnada a apurar a responsai)!-
Iidade dos que exercem o "cam-
blo negro", adulteram o? re.
médios, cobram preços extor-
slvos nos hospitais, etc.

A discussão desse requerl.
mento é adiada para a proxl-
mn sessão,

A Casa aprova um voto de
reconhecimento k memória dt
Frederico Hermann Júnior.

O sr. João Carlos Falrbank-s
pedo a prorrogação da sessão
por mais cinco minutos, e so-
licita quc seja examinado o seu
requerimento para a entronl-
zação, no próximo din 25, do
coração de Jesus, tendo o pre-
sldente esclarecido que isso será
objeto de estudos na próxima
sessão. 1

As 18 horas e sete minutos,
a sessão é encerrada, tendo an-
tes o sr. Marrey Junlor mar-
cado para o próximo dia 22, ãs
22,30 horas, uma sessão extra-
ordinária, para ser discutido 0
projeto do Regimento Interno.

Camara
ardente

O Er. Jost d* Moura, qus
cumprimenta os seus colecai
jornalistas multo circunspecta-
mente, chamando-os, com um
ar distante e paternal d* "Jo-
vens", nllo est& posando mui-
to bem do vereador. Fois ape-
sar d» toda a aua clrcunspec-
Cio, nto é quo o ar. Jost d*
Moura, quo prometia tanto
aos seus eleitores, passou o
tempo todo da scssdo engolfa-
do na leitura de uma revista
de contoa policiais?

*
O sr. Dlósenes Ribeiro de

Lima esteve ontem na Cama.
ra, fiscalizando a atuação do
scu filho, o vereador Altlmar
Blbelro de Lima. Mas n&o
adiantou nada. Se do sr. DI6-
genes se diz, na Assembléia
Lecislatlva, que é uma rapo-
sa velha e matreira nas lides
parlamentares, do seu filho
Altlmar se pode dizer que na
Camara Municipal não passa
de um gatinho que está sol-
tando, e multo mal, os seua
primeiros mlatlos.

#
Como o sr. Camilo Aschar

emprestasse, em dado momen-
to, sua caneta ao sr. José Cl-
rUo, o sr. Jost Estefno, que
estava perto, aconselhou:

— Nio dô somente a cane-
to, dè tambem outras coisas
que o Cirillnho nüo possui...

*
O tr. Franchinl Neto, que t

o vice-presidente da Camara,
poz uma gravata verde e fot
sentar-se, todo radiante, ao
lado do sr. João Carlos Fair-
bankt, qué tem fama de ho-
mem entendido em muitos as.
suntos e sabe falar diversas
Unguas.

O sr. Brasil Bandechl velo
então & bancada de Imprensa
fl explicou que o qua o at»
Franchinl estava querendoconseguir do sr. Falrbanks, era
algumas citações em alemão
para rechear a seu próximodiscurso t desmentir, assim, afama que corre entre os seus
pares, de que ele nio é ura
homem culto.

Proposta a conclusão de um pacto(Conclusão ém I • •»-¦.... ¦(Conclusão da l.a patinai -
oa maior parta da divida inter-
aa do pais.

No domínio econômico ln-terno, o sr. Barucb propôs o
restabelecimento do imposto
«obre os lucros extraordlná.
rios, mas num nível mais bal-
xo do que o fixado dtirant* a
s-uerra, ou seja, a metade da
taxa que então vigorou; ne-
nhuma redução de Imposto du-
rante dois anos e, em seanl-
da, redução progressiva doa
Impostos pessoais, bem oomo
oa que atingem as nocledadei*
anônimas; diminuição «iate-
mntlca dai divida nacional; re-
dução dos preços dos produ-tos agrícolas o alimentícios,
oferecendo nc* .i-rrlcultoroa
em troca a garantia da preçosfixos para na suas colheitas
nos próximos troa anos; esta-
blllnação dos Balfirlos. ofere-
condo-se u-m compensação a
diminuição dos preços do»
produtos agrícolas; continua-
ção do controle dos aluguel!-;
adiamento de obra» publicaso concessão do prioridade &construção do escolas e hos-
pitas. O sr. Baruch é de opl-
nião que os Estados Unidos
deveriam adquirir todas asma-
terlas primos não deteriora-
veis produzidas no mundo o
que nSo encontrada escoadou-
rot comerciais normais. O
plano de reerguimento econo-
mico.deveria «ir administra-

•••
do, segundo o estadista nor-te-áraerleano, por um "Estado '
Maior da pas", res;>onsftvet
somente perante o presidentados Estados Unidos e o secre.tarlo de Estado.

Respondendo em Begulda ao"senador republicano Alexan-
der TVlley, o sr. Baruch manl.
festou a opinião de que os Es.tados Unidos deveriam pro«curar obter bn3es estrategU
cas do*, países a serem bene-
flclados pelo plano de rcer-
Biilmento econômico. . O sena-
tlrir T-r.ley lhe havia pergun-tado se. na sua opinião, o mo-
mento era oportuno nara sa
Mllcltnrcm linsos estrategli
cas uos países u. serem nuxl-
lindos. "Sim, respondeu-lhe o
sr. Baruch, mas qtinlqm.-r
nerdo que viesse á ser feito
sobre osta quostão devrio ba-
senr-so numa assistência mu-tua. Os paises europeus sa-
bem multo hem que sil podemser protegidos pela America e
que, em coqsequtncla. n ma-
nuten-ão om comum de bases
estratégicas, com eles. sô po-
tlerla constituir uma vanta-
gem pura todos". ApOs as de-
claraçüos do sr. Baruch, o ie-
nador Vandcnberg, presidente
da Comissão, declarou qua a»
pro*.08tas que acabaram d».
ser formuladas constituíam
um plano de transcendental,
lapor.tancla.
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Conipurereu ainlem, peranla* a Assemblíla Legislativa
Ksl-ialaual, o sr. Caio DIiin HiiIínIu, KCcrelarlo da VlraçAn e
Olirus PuhlIraN, a fim ale rebater as afiisiiçõeH infiinilaalaH,
friliiM no dln ti) alo corrente, no Palácio Nove de Julho, pelo
•x-tlopulnilo Caio Prado Junior, alo nnliiio Partido Co mil li Is*
Ia, ao governo do Kh(iii1ii de São Paulo.

No alia em que aquele representante alo ex-P. C. II. pro-
feriu ncii alii.riart.ai, na ('amara, formulando criticas desrabi-
alas à adaniiiisiriiçüo t-slaitual — no setor da Viação e Obras
PiiIiIIciih — scliava-80 o sr. (.'alo Dias Itiiiista em llclo llori*
/.onle, pnra onde fora acoiiipiinhnndo o governador Adhemar
ale llarros, a fim de participar dns conferências prcparato-
rias alo convênio São Paiiln-Miniis Gerais. Assim sonali», só
ontem pôde o limlm- ala pasta da Viação e Obras Publicas
do governo do KhIiiiIo comparecer à sede do Legislativo Ks*
ladual, onde proferiu o ali.-it-air-.ii que em seguida Iraiixcre*
vemos, e que desfaz de foraaia completa as aciixaçòc-i formu-
IihIiis pelo ex-piirliimentur comunbita.

1

"íixino, Senliiii' Presidente
dn Assembléia Legislativa,

Km viagem para Belo ilo-
rlzonle no alia II ilo correu-
te, domingo, tivemos conheci*
nienlo, pelos jornais matiili-
uos, de um discurso alo depu-
tado sr. Caio Prado Junior,
pronunciado nu alia Kl do
corrente, fazendo graves aeu-
snçaies ao atual governo do
listado no selor ala Viação e
Obras Publicas, alo apial te-
mus a honra ale ser secreta-
rio.

ncgrcssiiinos ale llehi Ho-
ri/.outc no dia l.'i, terça-feira,
para onde havíamos seguido
em companhia ilo sr. gover-
nador Adliemar ale Barros, a
convite do sr. govõrnailpr
Milton Campos, a fim ale to-
mar parte nas conferências
preparatórias no convênio
São Paülo-.Minas, dc tanta
importância para os destinos
ain Nação Brasileira.

E' lamentável que já uo dia
alo nosso regresso não per-
tecesse mais a esta Casa o
deputado sr. Caio Prado Ju-
nior, liara qiie Sua Excclcri*-
a*ia pudesse ouvir a exposição
alocimieritnda quc vamos fa-
zer, destruindo coiiiplelaiiien-
le e dilinilivameiile ns caiu-
nias quc desta tribuna teceu
conlra nossa pessoa.

Fez o deputado sr. Caio
Trado Junior suas acusações
infaiiiantes nas vésperas de
deixar esla Casa e na presen-
ça dc deputados filiados ao
partido do governo, os quais
não poderiam estar ao par ale
operações administrativas ro-
tineiras e perfeitamente nor-
mais do poder executivo.

Escolheu bem o sr. Caio
Prado Junior o alia 10, sába-
do, para sua exposição, con-
seguindo que se tornasse im-
possivel nossa presença aciui
para enfrentá-lo e demons-
trar-lhe que se aproveitou
impunemente desta tribuna
livre para caluniar.

Aliás havíamos sido convo-
cados anteriormente pai a
comparecer a esta Assem-
bléia, a fim de explioar por-
que fora recusado o aumento
ale salários dos ferroviários
ala Estrada dc Ferro Soroca-
baná.

O labor continuo e fatigãn-
te a que obrigam as funções

. de Secretario de Estado, e o
estudo de problemas urgen-
tes de administração do Es-
tado, obrigaram-me a retar-
alar o comparccimenlo a esta-lustre Assembléia.

Atacados quc fomos, agora
com o labéu infamente de la-
alrão do dinheiro publico, não
podíamos esperar, entretanto,
apie esta digna Assembléia
nos convocasse e assim tele-
fonamos de Belo Horizonte,
logo que lá chegámos, ao Nus-
tre deputado sr. Salomão Jor-
go, comunicando-lhe que es-
tavamos prontos a compare-
cer pessoalmente a esta As-
scmbléiii para explicar por-•iienoriznaiamente Iodos osfatos aqui relatados como ir-regularei; e deslionestos.

KECUSA DE AUMENTO DE
SALÁRIO AOS FERROVIA-

RIOS DO ESTADO
Foi lui algum tempo solici*

tada a nossa presença a esta
digna Assembléia para escla-
recer o motivo da nossa rc-cusa ao aumento de salários
dos ferroviários do Estado.

Todos nós sabemos que obaixo poder aquisitivo do po-vo brasileiro é o nosso gran-dc problema econômico e so-ciai, cuja solução, entretanto,
nao poderá ser a:onseguida
apenas com a simples eleva-
Çao gerai dc salários, medida,
alias, apie em certos casos éate impossível, por depender
da situação econômica dasrespectivas empresas.

Assim é que a nossa recusade aumento geral ile salários
«os ferroviários da Estradade Ferro Sorocabana baseia-se nao só na situação finan-
cena alificilima dessa Estra-«a, como no perigo dc conse-
quencias imprevisíveis a queexporíamos a economia dasdemais estradas ile ferro doestado, muitas das quais em
precária situação financeira
e econômica.

¦ Além de cncòriiía'r alcplc*.rãyel situação financeira ge*ral no Tesouro do Estado ogovcnio ADHEMAR DE BAR-ROS recebeu a Estrada aleterro Sorocabana com com*
proinissos diversos rià«*. a-il-il'¦proximado de 1 bilhão 

"a
4011 milhões de cru.
quais a maior partda no ano dc 1915.

Além disso, encontramos aSorocabana com cerca de3.000 vagões, (isto é, riietade
ale todo o seu parque rodan-
tel parados, e com estoques
de lenha apenas para alois
dias, o que expunha às con-
seqüências imprevisíveis ale
uma súbita paralisação a Es-

IMS, ,ll'l,
lissiimi-

Irada, cuja tuiielagem-qiillo-
metro movimentada tem che-
gado a superar a Paulista c a
Mogiana reunidas!

Em menos de um mês alo
ação, graças a drásticas e cx-
cepcionais providencias to-
mudas, pusemos em circula-
ção todos os 11.000 vagões pu-
ralisailos e conseguimos uu-
mentiu- o estoque ale lenha
para um mês.

Além de lermos normaliza*
alo completamente os trans*
portes ala Estrada, chegámos
agora à média mensal ile 350
milhões dc lon.-Km-, o apie
constitui recorde dc todos os
tempos ala Estrada dc Ferro
Sorocabana.

E è interessante nolar-sc
que os transportes foram
normalizados de maneira
nunca antes atingida, justa-
mente neste momento cm quc
outras estradas dc ferro so-
freni redução no seu movi-
mento.

Com tal incremento de
transportes, cujo fator pre-
poiideranlc foi, indubilavcl-
niciile, essa maravilhosa capii-
pe quc é o pessoal da Soroca-
bana, esperamos ter atingido
cm I!M7 a receita total de 000
milhões de cruzeiros!

No setor financeiro, entre-
tanto, a calamitosa situação
por nós encontrada tem se
agravado pela ocorrência ale
vencimentos «Ias obrigações
assumidas por governos an-
teriores, justamente agora
que crescem as notórias alifi-
culdades do mercado de cré-
dito do pais.

Temos, atualmente, na Te-
souraria da Estrada, proces-
sados para pagamento, con-
tas num total de cerca de l.íO
milhões ale cruzeiros, das
quais muitas de caráter ur-
gente c inadiável.

Com o intuito de melhorar
a calamitosa e aflitiva situa-
çáo financeira ala Estrada,
conseguimos autorização do
Governo Federal, para a
emissão dc apólices ferrovia-
rias no valor de 900 milhões
de cruzeiros, ao tipo 900 e
juros de 1%, baseadas na ta-
xa ale renovação e melhora-
mentos.

Apesar de características
favoráveis alesses títulos, aatual situação financeira do
país, entretanto, não perini-tm, infelizmente, colocação
substancial dessas apólices.

Ainda não se fizeram sen-
tir intensamente os efeitos da
propaganda intensiva pelorádio e pela imprensa, queestamos desenvolvendo parainteressar diretamente o nos-so publico pelas apólices.

Nao podíamos .deixar 0s il-tulos platonicamfinte nos guí-chets dos bancos à espera de
poucos e ocasionais tomado-res excepcionalmente infor-mados.

A aflitiva situação finan-".«dra do Estado forçou-nos amobilizar a Imprensa a fim rie
provocar o interesse do pu-büco por esses títulos.

A critica tendenciosa quenos tem sido feita pelo con-
trato de propaganda de apo-uces lavrado com os DiáriosAssociados, nu valor total de¦>$ 5.500.000,00 respondo com
n exibição, a esta Assembléiarn referido contrato, perfeita-mente claro e normal, e ifue
prevê pagamento em apólicesda propaganda a ser feita, emtodas as capitais do país, pelos jornais e rádios de-jsa or-ganlzação, e de acordo com
preços unitários correntes e°nexados ao contrato.

Aos que pretenderem di/.er
que visamos comprar u im-
prensa com tais contratos,
lembramos apenas que con-
tratamos também o "Correio
Paulistano", que vem comba-
tendo sistematicamente o go-vernador Achemar de Barros.
ao mesmo tempo que ch-ixa-
mos de contratar diversos
simpatizantes do seu governo,
dentre os quais, por exemplo,
o "Jornal de SSo Paulo".

* * *
Voltamos ao caso dos sala-

rios dos ferroviários.
Os estudos que mandamos

realizar sobre os salários do
pessoal da Sorocabana mos.
traram que o salário médio
do ferroviário da Sorocobánn
é ligeiramente maior que o aa
Paulista, Mogiana é Araraqua-
rense, e lnfer;or ao da Santos-
Jundlai.

O salário mais elevado (lesta
deve-se ao fato de a totalída-
de de seus servidores habitar
em São Paulo e Santos, isto ê,
zona de custo de vida mais
elevado.

Em reunião realizidu no
kio em meados dc 1947, a.
presidida pelo Ministro do
Trabalho, com a presença t>
diretores das diversas estradas
de ferro, operando no Estado
de São Paulo, ficou claramente
concluída a Impossibilidade
de rumento geral dos salários
dos ferroviários, sob' pnia de
sério dcsíqulHbrio econômico
das ferrovias

O aumento geral e uniforme
que havia sido pleiteado peia
Associação tos Ferroviários
da Sorocabana. importari.i
num aer.-:sd;.io aíe despesas, de

corca dc 00 milhões do oru/d*
ros, e vlrlu rnilfli-nr ns Injux
tlcas minutados, como pnssn-
bcs do ferroviários.

Apesar do impossível o nu*
menio geral pleltoW.,. »iw
deixamos, i-niretnnto, rto pro-
ourar corrigir os erros e lnjiiii-
ticos apontadas, como pasta
mos a expor:

Os aumentos te salários do
hA 10 nnos, ma's ou menos,
pnrn cã, vinham favoreesndo
de preferencia ferroviário» de
oídnmilo mnls balxq, dim*.
nulndo n diferença de venci-

motivos, quo fizemos n firma
Cobrnzma. representante ex-
cluslvn das locomotivas Uni-
dwln cm SAo Paulo.

Em consequoncln do cros*
cento trafego t\> qunse todas
ns ferrovias paulistas, e das
dificuldades (In importação dc
locomotlvna nos últimos nnos,
devidas a grande guerra, de
1944 a esla parto, luta-se com
grande falta de tração.

Quase todns as ferrovias
paulistas tomaram ou estilo

fosse feito um plano de conjuii-
to do nnnrelhnnionto do obrnsncccssnrlns n essa estrndn. itol
plnno fot por nós recebido enprovndo em mnlo de 1947, odele constava, entre outras nu*nwsldnrtes de urgciicln, a nqul-slção de 0 locomotivas, trilhos u
vngfles de dlvorsos tipos. Tnl
plnno i.erln financiado pelos ta*xns adlclonnls crlndns pelo Oo-
verno Federal • nor Isso devlnser cncnmlnhndo a sun nprecln*
çfto, o quo exige sempre períodode tempo bastante longo.

Sendo, entretanto, urgentes as

apreço; 2." — o Dr. MendonçaJunior n&o comprou tais loco*motivas no Exterior, pois nun-ca saiu do pais e nfio tevo ne*nhunui Interferência na tran*snçAo; rt,» — o Dr. MendonçnJunior nAo é nem diretor nemnclonlstn dn Cobrnzmn.Dovo declnror, nllns, que te*nho no mnis alto conceito, nAosó n rnra e indiscutível cnpncl-dnde tccnlcn do Dr. Luis Men*donçn Junior, como sun honra*dcs cristalina.
Foi o Dr. Mendonça Junior,Diretor dn Estrada dc Perro
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mentos entre estes e os mais
antigos ou especializados, fato
esse que provocava natural-
mente desanimo por parte des-
ses últimos. D
neira os empi\.„....„„ „t „„
crltorlo em contato mais ptr-manente com a administraçio
tinham suas promoções mais
em dia, em relação aos de-
mats funcionários aó longo da
linha.

Graças às providencias íell-
zes do Engenheiro Armando
Oiampollnl, Diretor da Soro-
cabana, foi feita uma reestru-
turação nos quadros, estudada
cada umas das carreiras dc
Per si, visando (.ar novo esti-
mulo aos empregados antigos
e dedicados, preteridos nag
promoções. Poce-se squila-
tar da maneira por que foram
recebidas essas melhorias, pc-Ias manifestações expontâneas
de agradecimento que aqui
exibimos, e das quais podemosdestacar a da classe dos che-fes da estação, dos artífices
das oficinas da Sorocabann,
alem c'e inúmeras comissões,
que foram agradecer pessoa!-mente ao Diretor da Estrada.

Poderia ter sido, alias, van-
lajoso, eleitoralmente, para o
governador Adhemar de Bai-
ros, conceder, antes das elei-
ções de novembro, o aumento
geral pleiteado pelo ferrovia-
rios.

E posso testemunhai', sr.
presidente, que n recusa fir-
me e inabalável do governadorAdliemar de Barros. que aca-
bamos de justificar, contra-
riou profundamente os seus
indiscutíveis sentimentos de
amor ao proxlmn. mas ps-
cudou-Be na sua responsahlli-
dade pelo patrimônio do Es-
tado.

COMPRA DE LOCOMOTIVAS
PAKA A ARARAQUARENSE

O deputado sr. Caio Prado
Junior, em tiscurso pronun-ciado nesta Assembléia, no
dia 10 do corrente declarou
textualmente: "Vou citar ai-
guns, alguns entre muitos -
desses crimes praticados con-
tra a economia do povo.Verdadeiros assaltos aos co-fres públicos por porte dosdetentores do governo".Era de presumir-se que BuaExcelência, ao fazer declara-
Ções de tal gravidade, se
apoiasse em documentos ini-ludlveis e irrefutáveis, quepudessem comprovar suasacusações. E' o que se esperade todo homem que, zelando
pela honra própria, zela pelahonra alheia. Tanto mais
que Sua Excelência, quando sereferiu ao que denominou"negocio n.o 1", também de-
clarou; "Cito fatos com todos
os pormenores para mostrar
como estamos ao par Cessas
negociatas do atual governo"Entretanto, Sua Excelência,
aao denunciar o que chama"negocio n.o 1" nfto exibiu
nenhum documento, e o que *
lamentável, não avançou umnsó proposição cuja falsidade
eu não possa provar cabal-
mente a Vossas Excelências.

Afirmou o sr. Calo Prado
Junior que a compra de lo-
comotlvas para a Eslrada de
Perro Araraquarense íoi reali
zada sem concorrência com a
firma SOTEMA, através do
seu vendedor engenheiro Bre-
no Borges, compadre do Se-
crctarlo da Viação.

A ésse respeito cabe-nos In-
formar o seguinte:

a) — até hoje não fizemos
nenhuma compra de locomoti-
vas a firma Sotema.

b) — o engenheiro Breno
Borges nfto é engenheiro.

c) — o senhor Breno Borges
r.ão é meu compadre.

(j que há de verdade, de
fuòrdo com os documentos '

O à. Cio «Ias Batista, secretario da Vlacío. lendo, ontem, na Assembléia legislativa, o „„ dl-curso
. tomando providencias para oretorço de seu parque de tra-
I Ção.

bírmísm'-: mrL -*m fríír.ocaba1^i Por eJ*emP1°, auxiiia-ia em trilhos, dos quaisu,. mesma mo- em 1945 e 1946 encomendou 1 cedeu 80 Km à Araraouarensr.ogados de es- ü2 locomotivas Diesel eletri- para^oáterlor devoffi K?itatn mn,» nr.r. cas e 26 locomotivas elétricas, "- --"*¦• uc.vu*uv-*o* -«uan-

necessidades da Araraquarense,
procurei acudi-la recorrendo àSorocabana, que somente podoauxiliá-la em trilhos, dos quais

e u Mogiana adquiriu em 1945
12 locomotivas a vapor, j4 em
Uafego desde 1946, compradas,
aliás, todas sem concorrência,
a Paulista, a fcantos-Jundiat ea Noroeste, também receberam
nos três últimos anos novas
locomotivas.

A Araraquarense, entretan-
to, apesar de servir zona rica
e prospera, há 12 anos n&o
adquire locomotiva-, tendo seagravado de maneira crescen-
te sua falta de tração.

Em abril de 1945, multo an-
tes da vigência do atual go*verno, a direção da Araraqua-
rense pediu à Companhia¦ Paulista de Material Perro-
viário (Cobrazma) que fosse
estudado um tipo de locomo-
tiva a vapor conveniente as
suas necessidades, de acordo
com a a especificação e Indica-
Ções detalhadas que enviou ã
referida firma.

Dirigiu-se a Araraquarense
à Cobra/ma, porque essa é amaior companhia dc material
ferroviário no Bsasil, tem
dentre seus miilores acioulstas
a Paulista, Mogiana e Soroca-
bana, e representa a major íá-
brlca de locomotivas dos Esta-
dos Unidos, que é The Uald-
wln Locomotivas Worths.

O numero de fabricantes ce
locomotivas no mundo não étão grande e não apresenta
tipos uniformes que venham
justificar uma concorrência,
processo, aliás, não adotado',
para tais aquisições, nor m-
nliuma de nosses estradas de
ferro.

No Brasil, salvo rárlssioias•xceções, só temos impoitado
locomotivas de 4 proceden-cias: Estados Unidos, Ingla-
terra, Alemanha e Bélgica.

Na época em que a Arara-
quarense se dirigiu à Cobraz-
ma, e até hoje, os fabricau-
tes europeus estavam franca*
mente fora de concorrência,
restando, pois, como únicos
fornecedores possíveis as fa-
brlcas americanas.

Por sua vez, nos Estado»
Unidos, apenas 3 fabricantes
trabalham nesse gênero: a
Baldwin. a American e a Li-
ma, sendo que esta ultima em
proporções bem menores que
as duas outras. Mas uma
concorrência seria inútil, uma
vez que aquelas fábricas ame-
ricanas, embora sob direções
Independentes, estão filiadas,
para fins de exportação, a
uma sociedade: "Locomotivas
Export Association", que nfto
só nivela e regula os presos,como também distribui os pe-didos de acordo com a capa-
cidade e as possibilidades de
cada fábrica.

Em maio de 1945, a Cobrazma
enviou á Baldwin todos os alados
para o necessário estudo, e em
novembro de 194S recebeu dessa
fabrica um projeto completo do
tipo desejado pela Araraqua-
rense. com todas as caracteris-
ticas por esta Indicadas.

Depois de volumosa troca de
correspondência, em que a Ara-
raquarense pedia vários escla-
recimentos e impunha novas
condições, chegou-se a um tipo
considerado satisfatório (tipo
Montanha, de esforço de tra-
ção de 16.000 quilos, e peso por
eixo de 16 toneladas) com todos
os dispositivos modernos.

Em carta de 31 de janeiro de
1947, portanto antes do atua;
governo, a Cobrazma enviou à
Araraquarense uma proposta
para venda dessas locomotivas.

Assumindo a Secretaria da
Viação em março de 1947, fiquei
logo ciente das necessidades da
Araraquarense, à qual recomen-
dei que antes de mais nada.

to a material rodante e de tra
çfto, a Sorocabana náo põd.
Í«restar 

auxilio algum, por estarutando com as mesmas dlficul-
dades.

Em outubro de 1947, para tor-nar possivel a operação ofereci*
da em janeiro, a Cobrazma apre-
sentou nova proposta, aceitando
o pagamento em apólices ferro*
viárias da Sorocabana a- fazen-
do nos preços primitivos as ai-
terações conseqüentes do au-mento de cotação da própria fa-
brlca e do maior risco e despe-
sas — pelo fato da operação ser
feita em apólices — num mo*
mento em que o mercado finan-
celro do pais apresenta excep-
cionais dificuldades de colocação
de títulos.

Reconhecendo nesta nova pro-
posta grande conveniência paraos interesses públicos, por per-mitir a encomenda Imediata das
locomotivas necessárias à Ara-
raquarense, não tive duvida em
aceitá-la e em autorizar a Soro-
cabana a realizar n operação
que seria depois coberta pelaAraraquarense, quando seu pia-no de remodelação fosse apro-
vado o as respectivas apólices
emitidas.

O fato de ser a Araraquaren-
se a única estrada que nestes ul-
timos doze anos não encomen-
dou locomotivas; o fato de ser
premente a sua falta de tração;
a perspectiva de novo conflito
internacional que poderá encon-
trar nosso parque de traçado com
grande numero de locomotivas
Diesel, justamente ná ocasião
em que poderemos ficar impôs-
sibilitados de .adquirir esse com-
bustivel, foram os fatores quc
nos levaram a determinar a
compra das locomotivas a vapor,
contratada pela Ordem de Com-
pra n. 705.113, que ora exibimos,
e que confirmou a transação nos
moldes adotados pela Soroca-
bana.

Pelo referido contrato de com-
pra, autorizamos o Banco Mer-
cantil, depositário dás apólices
que cobram o fornecimento, a
adiantar à fornecedora The Bal-
dwln Locomotlves Works, nos
Estados Unidos, por transferen-
cia telegraflca para Nova Iorque,,
em dólares, 25% do valor da en-
comenda, e abrir credito irrcvo-
gavel por conta da Estrada a
favor daqueles fabricantes, pela
importancin dos restantes 75%,
condições essas consideradas
normalmente pelos fabricantes
norte-americanos como Indis-
pensavels pnra o Inicio da fabri-
cação.

Depois de lavrado o contrato,
fui procurado pessoalmente pelo
dr. Ary Torres, Diretor-Superin-
tendente da Cobrazma, o qual me
solicitou aumento dos-, preços
contratados, tendo em ¦ vista a
alteração correspondente que
lhes fora feita pelos fabricantes.
Reiterado esse pedido, verbal,
que foi por mim sempre recusa-
do, recebi em 7 ate janeiro deste
amo a carta n. 132, da Cobraz-
ma, que ora exibo, insistindo no
aumento de 7% sobre o preço
contratado, assunto que ainda
nfto decidi por me faltarem as
informações que Julgo indispen-
saveis.

Em aparte ao Deputado Sr.
Salomão Jorge, ne sessão de 14
do corrente, o deputado sr.
Nelson Fernandes declarou que
quem Iniciou os estudos paraadquirir as locomotivas foi o
Dr. Luis Mendonça Junior, o
qual foi quem comprou essas
iocomotivas no Exterior, sendo
um dos diretores da Cobrazma.

Afirmo categoricamente queo Deputado Sr. Nelson Pernan-
des labora em equivoco, pois:

1." — Desconhece o governo
atual qualquer parecer ou es-
tudo do engenheiro Mendonça
Junior sobre as locomotivas em

Vitoria-Mlnas, Chefe dos Me-lhoramentos da Estrada deFerro Mogiana e Diretor daEstrada de Ferro Sorocabana,
sendo, entretanto, até hoje
pessoa de poucos recursos, nãotendo mesmo conseguido aindaacabar de pagar a modesta ca-sa em que reside à rua BelaCintra, nesta Capital.

Lamento, por isso, não tertido o parecer do Dr. Mendon-
ça Junior, sobre, as locomotivas,
pois creio que com tal parecerseria eu capaz de fazer, a por-tas fechadas, a aquisição daslocomotivas, tal a confiança
que deposito nesse engenheiro
de renome nacional em nossosmeios ferroviários.

A compra de locomotivas pa-ra a Araraquarense íol, pois,um negocio regular, toldado elongamente estudado por go-vernos anteriores e por nós de-cldido com o fim unico de me-lhorar os transportes dessa Es*trada.
Foi feita sob condições de

preços tão vantajosas ao Esta-
do que os seus fornecedores
pretendem seu reajustamento
sob pena de se tornar impossl-
vel o fornecimento.

LINHA DE RECALQUE DE
GUARAPIRANGA

No seu afã de caluniar, de-clarou no Sr. Deputado Caio Pra-
do Junior que no caso da cons-
trução da linha de recalque deGuarapiranga, houve uma con.correncia, mas uma concorren.
cia chamada na giria de "car-
ta marcada", pois Já era co-nhecldo, antes da concorrência,
o beneficiado. Comunico ã Aa-
sembléla quc eu, secretario da
Viação, até hoje não sei qual éo beneficiado porquo essa con-
correncia não foi ainda subme-
tida á minha decisão. Ficam,
desde já, convidadas as firmas
beneficiadas pela negociata de-
çidida pelo Sr. Caio Prado Ju-
nior, que ss transformou em
secretario da Viação, a paga-rem a ele as comissões oriun-
das dessa desonestidade.

Disse mais o Sr. Caio Pracio
Junior que o Diretor da Repar-
tlção de Águas, engenheiro Pli.
mo Wliitaker, havia proposto 8
firmas, das quais o Secretario
eliminou 5 e aceitou 3, o queíoi retificado por um aparte do
Sr. Salles Filho, dizendo quceram 7 firmas: que o Secretario
eliminou 5, deixou 2 e acres-
centou 1.

O processo n.° 32.798, que ora
exibo á Assembléia e se refere
ao assunto, demonstra que tu-
do isso é falso, pois foi o en-
genheiro Mauro Garcia, Chefe
das Obras Novas, e nfio o enge-
nheiro Plinio Withaker, quem
propôs 7 firmas, das quais o
Diretor da R.A.E. (engenheiro
Mario Dorsa) e nfto o Secreta-
rio da Viação, (que até esse
momento nfio fora ouvido), es-
colheu 3 e mandou acrescentar
a firma Zozlmo Bittencourt de
Abreu, firma essa também rc-
glstrada na Repartição de
Águas e Esgotais. .

O sistema de selecionar ape-
nas 3 ou 4 firmas não loi in.
ventado por nós e tem sido exa-
tamente o sistema usualmente
empregado pelo engenheiro
Plinio Whitaker, proclamado de
alto conceito pelos srs. Calo
Prado Junior e Salles Filho, o
quc demonstro pelas inúmeras
concorrências cujos processos
exibo neste momento.

O critério, aliás muito efi-
ciente e justo empregado pelo
engenheiro Plinio Whitaker e
por nós adotado, é o da rota-
ção das firmas que usualmcn-
te fornecem material e cons-
troem obrns para a RA.E.

Queremos deixar claro que

nfto convocamos durante nossa
gcstüo nenhuma firma, alemdns quo Já trnbnlhavnm costu-melrumcnte para a R.A.E. no
passado. Encontrnmos Já como
dos maiores ompreltclroí daR.A.E. ns firmas Celestino, Mnl-zonl 6s Cia. Ltda,,* e Be.vlx,
por contratos firmado.*, pelos
governos anteriores.

Com o mesmo critério do ro*taçfto, nn concorrência seguiu*
}Q á de Guarnplrnngn, que foia do esgotos, a atual direção daR.A.E. eliminou as flrmns Ser*Vix, Celestino Mnlzonl ti Cia.Lida., Zozlmo de Abreu t Sa-nobra, que Já haviam sido con-vocadas para a concorrência dalinha do recalque.

Declarou o 8r. Bailes Filho
quo a firma Scrvlx tem comorepresentante no Rio de Janel.
ro o atual Secretario du Viação,
que vai Julgar ou que Julgouessa concorrência ou pseudo*concorrência.

A essa maldosa declaração,
esclareço que lui gerente damatriz da Scrvlx no Rio de Ja*
neiro, apenas até o dia em queassumi a Secretaria da Viação
e Obras Publicas. Tendo con-
sultado o ilustre professor Mi-
guel Reale, Secretario da Jus-
tlça, no inicio do atual governo,sobre qual a providencia que eu
deveria tomar em relação á
Servix, quc tem contratos com
a Secretaria da Viação, tomei
a providencia legal que me ío-
ra indicada por esse Jurista, e
afastei-me no dia 18 de março,
isto é, no mesmo dia em qucassumi a Secretaria da Viação,
da gerencia da Servix, da qualcontinuei apenas acionista, co-
mo até hoje o sou.

A posição do sr. Eduardo
Celestino Rodrigues, diretor-
geral do Departamento de Es-tradas de Rodagem, é perantea ílrma Celestino, Malzoni &
Cia. Ltda., exatamente análoga
á minha perante a Servix, ten-do o Sr. Celestino procedido co-mo eu, na íorma Indicada pelalei.

Declarou mais o or. Caio Pra-do Junior que para dar feição
de legalidade à concorrência,
íol também convidada a firmaZozimo de Abreu, sabendo-se
de antemão que não apresen-
tarla nenhuma proposta, poisvisava-se. co-honestar um es-tratagema vulgar.

Desejamos esclarecer que oaliretor efetivo da R,A.E. eng.Plinio Whitaker, referido em ai-
tos termos de honestidade pe-los «rs. Caio Prado Junior e
Salles Filho, também usava cos-tumelramente desse mesmo cri-
terio, que íoi chamado estra-
tagema, convidando diversas
vezes esta mesma firma.

Em resumo: a construção da
Unha de recalque de Guarapi-
ranga, concorrência já decidida
pelo sr. Caio Prado Junior, mas
ainda não decidida.pelo Secre-
tario da Vlaçfto, está seguindo
a clara e honesta marcha quetem norteado os demais nego-
dos da Secretaria da Viação,
tendo obedecido exatamente à
rotina adotada pela direção daRAJS. em governos anteriores,
como provam os processos refe-
rentes a inúmeras concorren-
cias, e que submeto ao exame
desta ilustre Assembléia.

PAVIMENTAÇÃO SAO MI*
GUEL-MOGf DAS CRUZES

Declarou o sr. Calo Prado
Junior que a pavimentação daestrada São Mlguel-Mogí das
Cruzes, obra determinada peloDepartamento de Estradas deRodagem, no valor de 15 a 20milhões de cruzeiros, foi em-
preltada com o sr. Antônio Sai-ná, mas na realidade o emprel-
teiro era o sr. Celestino Mal-
zoni.

Antes de mais nada desejo
retificar que o sr. Antônio Sai-
ná é o engenheiro Sainati, em-
preiteiro de estradas de roda-
gem há muitos anos, pessoa de
alto conceito nos círculos da
engenharia nacional e irmão do
falecido clinico, Dr. MenotU
Sainati.

Quanto ao sr. Celestino Mal-
zoni, trata-se de pessoa pornós desconhecida, pois em nos-
sos meios conhecemos o enge-
nheiro Eduardo Celestino Ro-
drlgues, diretor do Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem.

Não posso provar que o sr.
Antônio Sainati não é testa de
ferro do sr. Eduardo Celestino
Rodrigues, o que não interessa
e nem afetaria a lisura do ne-
gocio, como adiante demons-
traremos. Aliás, o engenheiro
Sainati não tem necessidade
dessa posição, de testa de ferro,
pois tem executado, como em-
preiteiro direto, grandes obras,
dentre as quais a Via Anchie-
ta, a Rio-Petropolis, Rlo-Sfio
Paulo, etc;

Diz mais o sr. Caio Prado
Junior que está vendo nm belo
espetáculo: "o Departamento
de Estradas de Rodagem fa-
zendo concessões para constru-
çfto de obras publicas e entre-
gando essas construções ao so-
cio principal de uma firma do
diretor do Departamento de
Estradas de Rodagem'', ao que
acrescentou o sr. Deputado Bal-
les Filho que nfio é o governo
dando ao diretor — é o diretor,
geral dando a sl próprio. Con-
firmou, também, o Sr. Salles
Filho que tudo Isso é absoluta-
mente verídico.

Já que ouvimos essas "caiu-
nias veridioas", vamos agora aos
fatos documentados:

O Decreto-Lel 16.546. de 26 de
dezembro de 1946, que instituiu
em autarquia o Departamento
de Estradas de Rodagem, lm-
possibilita qualquer concessão de
serviços, visto que todas as em-
preitadas desse Departamento
são dadas em concorrência pu- ]bllca, julgadas pelo Conselho |Executivo do Departamento de jEstradas de Rodagem, composto
atualmente de 11 membros, a sa*
ber: o Diretor-Geral do Departa-
mento; Diretores de Divisão:
Chefes de Sub-Divisão e de Sec-
ção; e o Advogado-Chefe. A es-
te órgão soberano, pois. de açor-
do com a letra o do artigo 11
do referido decreto-lei. cabe até
julgar em ultima instância os

recursos Interpostos.
Não poderln, pois, o Diretor doDonnrtnmeiito do Estrndns dsRodngem tor feito ns concessõe*

Suo 
os srs, Cnlo Prndo Junior enllcs Filho fizeram com n nnslado descobrir negócios excusos.

A nbcrturn dn concorrcncln dotrecho Sfio Pnulo-Mogl dns Cru-
zes, conforme dcmonstrnm os
processos 27.898 e 28.381, queora exibimos á Assembléia, foi
dctcrmlnndn, nfto pelo diretorCelestino Rodrigues, e sim peloDiretor efetivo do Dcpnrtnmen-
to do Estrndns dc Rodngem, Dr,Arlovaldo do Almeida Viana, no
dia 4 do setembro de 1947. Tais
concorrcncins fornm Julgndns
pelo Conselho Executivo e nfio
pela* Diretor, que no mesmo
Conselho oplnnvn íavornvclmen-
te ao recebimento dn propostado senhor Antônio Sainati.

A quem pretender Julgar-mecapaz do concessões dc favorltls-
mo nos senhores Celestino Ro-
drlgues e Antônio Sninntl, cito
como exemplo n concorrência da
pavimentação dn Vln Anhnn-
guern, cujn nbcrturn de propôs*tas foi por nós pessoalmente as-
slstldn, pois dedicamos atenção
especial ao nosso programa de
pavimentação de estradas.

Abertas as propostas verifica-
mos que as mais baixns eram
apresentadas por umn Associa-
çfio de empreiteiros, constituída
por Celestino, Malzoni c Cia.,
Antônio Sninntl e Soares de Ma-
tos. No nosso entender de en-
genheiro, exprimimos Imediata
mente, na presença dos emprel-
telros que assistiram à nbcrturn
dns propostas, n opinião de quenchnvnmos excessivo o preçoapresentado pelos referidos pro-
ponentes e entendíamos que essa
concorrência devia ser nnulndn
em virtude do preço elevado.

O Conselho Executivo do De-
pnrtamento de Estradas de Ro-
dagem, posteriormente, concluiu,
de fnto. pela nnulação da con-
correncia, em virtude dos pre*
ços apresentados.

Os referidos empreiteiros re-
correram posteriormente ao Se-
cretarlo dessa decisão do Con-
selho, recurso esse que foi en-
caminhado com o nosso pontode vista contrario, ao mencio-
nado Conselho.

Em resumo, a pavimentaçãoSão Miguel-Mogi das Cruzes foi,
pois, obra entregue, em concor-
rencia publica Julgada pelo Con-
selho Executivo do Departamen-
to de Estradas de Rodagem, ao
engenheiro Antônio Sainati, em-
preiteiro de estradas desde 1921,
pessoa de reputação Ilimitada
nos meios profissionais do pais.
MELHORAMENTOS E AM-
PLIAÇAO DO AEROPORTO

DE CONGONHAS

Sobre o Aeroporto de Congo-
nhas, cujas obras de movimento
de terra o sr. Calo Prado Ju-
nior afirmou terem sido dadas
a Oscar Americano e a pavl-mentaçfio ao sr. Antônio Salná,
que diz ser testa de ferro da fir-
ma Celestino, Malzoni & Cia.
Ltda., tenho a esclarecer o se-
guinte:

Preliminarmente, informo que
o movimento de terra íoi con*.
tratado com a ílrma Tavares St
Pinheiro e não Oscar America-
no, e que a pavimentação íoi en-
tregue á firma Sociedade Cons-
trutora e Pavimentadora Ltda. e
não ao sr. Antônio Sabiá, pes-soa, aliás, desconhecida na Se-
cretaria da Viação.

Antes de esclarecer e docu-
mentar os contratos referentes
aos melhoramentos do Aeropor-
to de Congonhas, aproveito a
oportunidade para esclarecer à
Digna Asembléia, sobre qual a
nossa orientação ao conduzir o
contrato em apreço.

O enorme desenvolvimento da
aviação no Estado de São Paulo
encontrou a maquina admlnis-
trattva estadual desaparelhada
para fazer face à expansão des-
se moderno e crescente sistema
de transporte.

Na Secretaria da Viação exls-
te apenas um órgão, a Diretoria
de Viação. que se dedica acesso-
riamente e apenas à administra-
ção do Aeroporto de Congonhas
pois a sua atribuição principal
e a fiscalização das estradas de
concessão estadual.

O deplorável estado do Aero-
porto de Congonhas e as inu-
meras solicitações de auxilio e
assistência técnica que recebia-
mos de todos os pontos do in-
terior do Estado, no que diz res-
peito a aeroportos, levou-nos k
criação do Conselho Estadual de
Aeronáutica Civil, orgfio que reu-
ne sob a presidência do ilustre
engenheiro Frederico Abranches
Brotero, os representantes das
diversas entidades interessadas
na Aviação do Estado de Sfio
Paulo.

Quanto ao Aeroporto d»
CoriKonlmf. encontramos um
projeto J4 elaborado, projeto
esse a cuja execução st ibrl-
«ou o g-overno do Estado do
Sâo Paulo, polo contrato do
concessão de junho de 1948. a
reall-inr dentr» de S anos.

Numa aprcclacilo ' prellmi-
nar do referido projeto vimos
que a sua exenuclo, além de
nllo aumentar substancial-
mente a capacidade de Con-
sonhas, Importaria numa des-
pesa Se efrea de SOO mllhOes
de cruzeiros. pois envolvia
grandes desapropriações do
terrenos em iona altamente
valorizada.

Sob a orlentaçílo do Ir.
Frederico Brotero, estudou •
Conselho as modlftear-Bcs dSs-
se projeto ao mesmo tempo
que analisou o problema de
aeroportos da Capital, sob o
ponto de vista «era!.

Tendo en. vista a pouca ex-
perlSncla de que dlseOem os
nossos técnicos cm matéria dc
aeroportos, pedi ao Sr. Nelson
Itockfellcr, quando fie minha
vlar-cin aos Kstndoii Unidos,
a vinda ao Brasil do cel. Olln-
ton Brlll, uma das malori:.*.
sutoridades Internacionais am

j matéria de aeroportos, e quo
I orientara o projeto do aero-

norto de Tdlewll.l. de Nova
Iorque, qu<* como «o Biibc, 6 o
mnls moderno do mundo.

Com a colaboriçüo do Con-
»elho -"Ttndnnl de Afironílutl-
ca Civil, elaborou o cel. Brlll
o projoto de melhoramento de
Con-çonhis que ora exlblmo-j
& Assembléia e para cuja exc-
cuçüo Iremos dlspemler no
máximo 40 mllhOes de cru-
zeiros, cin vez de 300 mllhOes.

• aieui prejulxo ¦]„ cnpn-ldnd»
prevista no projeto prlinlii»VO.

flraqu» n «mm fluura ,«-
Iraordlnnrlii do lienemérllo,
qun é Nilson Itnckt,felliir, tf
projeto do cel. unil omtoilno Hstndo apeiuiH Cr| 4.S0O.0O,
Isto t, % sim OHtnrtii dn hotol.im Cnpllnl do Bllo ''nulo.

Com «usa orlentnclln iternl,nls que estamos sendo tnclin..
dos de delapldndnrcs do dl'nheiro publico, ronse-rulmns
pnra o 1'ntndn, umn economia
do 2*0 mllhOes de crunelros,
em relnçAa ao que so deveria,
ter feito >o se-rulsscmos ogcompromissos assumidos porKnvcrnns antertore". i

O nntAvrl desenvolvimento.
do aeroporto dn Conr-onhas,
ozlKlu do Hoverno um lmo»
dluln ataque fis obras dc «ua
nmplInçAo e melhoramentos,
pois encontrAmos a sua on.-
pncldnda JA eagatadn, tendo'
em vista que em 1917, 'Í.SCIi
nvlnes passaram pnr Con-to*
nhas. transportando «76.7IÍ!
passn-rclros com umn médln.ilIArla de 117 nvlOos e 1.300
pnssar*»lros.

Lembramos que em 1S33 tt*
nhamos npenns a m**dla dlA«'
rta de 0 nvlflop, transpor*
tendo 77 passnr-Hros por dia,o quo mostra o (rrAflco qneexibimos ft Assembléia.

Além do sua cnpncldnde !n*<
suficiente, om outubro de 1817
fnmos vcrbnlmonlo clentlfl-
endos pelo Comnnd inte da 4,a
Zona Aérea, o lliirtro Brl-ra-
delro Armanilo Ararltrboln,
que nn nutorldniles do Mlnls-'
térlo da Aeronáutica Irlant
Interditar a plstn u do Aoro-
porto dn Conj-onlini, devido
ao sou péssimo cstndn.

AHAs, tal lnterdlc.no tor--
nou-se de fnto efetiva, logo'
npos, conforme prova n carta
rto 13 de novembro, cuja efl-
pia. dra exibo, n qunl recebo-
mos do Ilustre o digno Co*
mandante da 4.a Síona A6rea#

Nessa época apesar de ner
Inadiável c urgentíssimo O
alnqne fts obrns de melhora**
mentos dc Congonhns, nAo*
dlfpiinhninos do verba qua
permitisse seu Imedtnto Inicio,
sendo critica • delicada a sl-
tuaçAo em que nos encontra**
vamos.

Foi assim que tomei a deci*-
s.lo do entregar as referidas
obrns a firmas que pudessem'
dlspOr imediatamente de equl**
pamento quo oferecesse ga-
rantlas de exeougAn e que te
sujeitassem a atacar os ser-
vlcos com l pequena verba
disponível ao exercício de
1947 c contando apenns com a
probabilidade de obter verba
em 18IS.

Assim é que contratamos 4
movimento do terra com a flr*
ma Tavares <*r, Pinheiro e ee
obras de pavimentação com a
Sociedade Construtora Pavi-
mentadorn Ltda., e dentro de
24 horas de meu chamado, an*
léa mesmo da asnlnatura dos
respectivos contratos, deram
Inicio ao serviço, conseguln-
do dentro de pouco tempo a
suspensão da Interdlc&o da
pista 11, o que era vltul para
manter o trafego aéreo de fi.
Paulo, aumentado com II"
nhas noturnas, a tal ponto,
que tivemos diversos dias corri
movimento dIArlo superior a
180 avlOes.

Cabe-me referir de passagem
quo fomos crltlcnilos por ter*
mos entregque tnl contrato •
uma firma da qual é sócio prin*
clpal o sr. Bueno Tavares, fl-
lho do Dr. Mario Tavares. Bn*
frentamos tais criticas porque
estávamos solldamentc escuda-
dos no interesse publico.

Esta firma vem prestando
serviços a vários governos e é
uma das mais bom aparelhadas
em terraplenagein e participou
do contrato da Via Anhanguo-
ra, no qual também participou
do adiantamento de 10 mllhOes
do cruzeiros, contrato esso fei*
to no governo do scrhor For*
liando Costa.

Para a pavln.eutuij.lo. esco-
lheir.os a firma Sociedade
Construtora e Pavimentadora
da qual é principal sócio o st,
Antônio Sainati, firma esen
aparelhada para execução Ime*
illata dos serviços e vencedora
das ultimas concorrências pu*
bllcns de pavimentação do D,
E. R., rias qual* foram jolocu*
dos em segundo lugar os se*
nhores Tavares & Pinheiro.

A perda de tempo consequen-
te da abertura do uma concor.
rencia para as obras do aero*
porto seria, portanto, mesma
que a legislação exigisse, um
ci-lmo contra oe interesses d»
Estado, crime esse que comete-
ria somente quem* não tivesst.
a coragem de uma decisAo,

O contrato com as referidas
firmas fot feito pelo regime de
preços unitários, tradicional-
mento usado peln Diretoria da
Obras Publicas da Secretaria
da Vir.çAo e apoiado na legis-
lação em vigor, de acordo corri
o seguinte ponto do vista ex*
penso pela Consultoria Jurldl*
ca da Secretaria da ViaçAo.

A ConstltuiçAo do Estado,
promulgada em D de Julho de
1047, ao dispor em seu artigo
141 sobre a obrigatoriedade de'
concorrência em geral, Ji eu.
controu consagrada essa nor-
ma no decreto estadual 8053,
que continua em vigor, enquan.
to a Assembléia nAo à^n-.odlfl-
car.

Diz o Artigo 8.o desse decre-
Io textualmente o seguinte:

Art.o 8.0 — Al obras cujo or*
camentp total for superior ta
cinqüenta mil eruselros (Cr|r.o.000,00), que nAo forem exi*
cutadas por administração d|.
rela, deverão ser postas em
concorrência publica ou limita,
da, a Julzu do Secret» rio de
Estado.

Parn-r/rafo unir» _ ..*, -e8te ul*
timo. fica, porem facultado
confiar mediante contrato d*
administração contratada ou deemp*eltad» por preços unlta-
rios, Independentemente <ie
concorrência, a execução de
qualr-urr obra iiu-- dls>« « g
aeu juízo rpsulte.v-irtt"'*----*! pa»
ra o Estado.

Esse noiito de vista, rraduaK'
do no parecer aneso ,1o Dr.
Carvalho .Martins, que ¦ mostra
ft perfeita concordoncla entr*

(Conclui na í.a pagina*
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MERCADOS
Sinopse do dia

O cnfi. funcionou onlem (lime, no fecliaineiilu do termo
da Bolsa «lc Sánlw, ii|ircscntnnilo os preços iiltii wç-nil oa 10
rMicentavo», por 10 nulloi, ou 1,80 çm laço iIo 00 qilios.
Os BOgWoi, enlretaiil.i. rieiinim lliiillml.» «J,-^.-»*»*
.mu havondo roperciiíiüo iliKim «le noia una milrtani dlro*
i.< «ili» eomorvnrani ns bases «la semana anterior, com pou*
S\!!«,\l.mX.Íü vl-n.l.." lismi cslabillilailo ertonüeu-so no
disponível, partlculiiimenle <|iii»i.lo estavam «'» n^1» "¦
fés iiiMins e superiores, paru os quais, ovldonlcniento, Mn*
Unisse dos expòrladorM foi ontem mais acentuado. Nova
York fechou estável, reg-trando o termo «lo contra o Sun*
los" Hltn de r. o Imlxii parcial <lc -I pontos, uu liraito^t.
no de alta que nflo passou de 1.S0 cm saco, «^ftaftJN

miimis, de tm «iiillos, conservando o contrato "Itlo , mJM-
floclps, « mosn óslçfl i encerramento «lu semana ante*
¦'lor* . _ .* * *

O ultjodíio esteve multo calmo, registrando o termo da

Bolsa de Mercadorias negócios de apenas 1,600 arrob^cm
«Ias as cl.an.ii.las .Io ler...... Os preços registraram all^de

20 a II) o bnixu párclul de 30 centavos, por 15 «pulos, nto

havendo Interesso de compradores paru o mes presente, ín o

ii verificado no fechamento .Ia semana .interior. O ãhpo-

nivel. lumbem calmo, nüo sofreu nipilincacao.
X tJk tãm

Os valores registraram movimento do 1». 7:t«J - .i-i7 eriizoi-

ros, sendo n contribuição dos títulos parUcularei do •'••'--•'-
•ri/i-ir«.s devido uo registro de um tolo «le ações da Cia.

. Únleíii. rniportador, .. 1.000 cruzeiros. Nps títulos publi*
cos ns Unificadas dc .000 foram negociadas u 720,01), ou 1»

cr_zclro. abaixo dos níveis de compradores registrado pe-
Sa? ofertas anteriores, caindo as Uniformizadas do 5 cru-

«.lros. ^ ^ #
Nos cereais, o fato digno do registro foi a queda do nii-

lho na uronorcilo «le dois cruzeiros, para cada saco, feclian-
"ò 

O mcrScni poslçüo frouxa, .«^ndOR0 Jcjgud.mjjj
Inho «le nroccdcncla parunncnsc, baixa dc 5 cruzeiros, com

ccadocanm-ora.il essas as duas modificações assina-

làdas no disponível da Uolsa de Cereais, uos trabalhos de

ontem.
CAFÉ

ENTRE.AB DIRETAS
DIAS •» *•

Janolro . O*-00 M*°°
-«.8 junho do 104B «3,00 «.OO
Julho a. dez. d. 1948 94,50 94.50
Janeiro a Junho 1M9 03.50 93,50

Mercado — EstoveL

Veada* no disponível - Segui»-
do o Sindicato dot Çorrçtpre* 

«to
Café aa vendas do dia, W Io»™
d* 117.171 «acaa: somando o total
do mt. 179.965 aaeaa.

jk' ? - ?
Movimento eaUtlstlct» - Aa en-

tradas de ontem, íorain de «1.73*.
sacas: passando os embarques pa.
re 19.393 aacas; constando a exis-
tíncla d» I.229.446 sacas.

>_: *¥ **r*
-. As passagens orçaram em ...

16.262 aacas; e os despachos lo-
ram de 22.006 sacas.

? ? ?
Pretos no disponível — Tipo —

A - Cafés moles - Cr» 92,00; du-

ros — Cr? 88,00.
Tipo — 5 - Rio - Cr.$ 50.00.
Mercado — Calmo.

1IOI.SA HK CAFÉ DE SANTOS
(Panameuro, 191

t.li.74
1.71.46
i.tOM
5.21.00
0.43.»
0.37.44

CONTRATO "B"
Ant.

Janeiro ..
Marco ..
Uni o .. .
Julho .. .
Setembro
Dezembro

Mercado

52,00
62,00
53.00
52.00

.. .. 52.40
52.50 52,50

. Paralisado — Vendas

F»ch.
52,00
92.01'
52.00
52.00
52.50

íiüo houvo.
CONTRATO ¦C"

Ant.
96.00
94,70
94,40
94,00

Fech.
90,00
94,90
94,50
94.10
93.90
93.00

Janeiro
Março
Maio
Julho •- -
Setembro  93
Dozembro  92.70

Mercado: Firme — 3.500 sacas.
TERMO DE NOVA YORK

(Panameuro, 19)
CONTRATO "SANTOS-

(Centavos por libra)
Ant. Fech.

Março 22,03 22,10
Maio *' -1.03 2UJ
Julho 20,63 20.63
Setembro  20,20 20,20
Dozembro  19,84 19,80

Mercado — Estável — Fecha-
mento — Alta de B o baixa par.
dal da 4 pontos. — Vendas: 9.000
sacos.

CONTRATO "EIO"

(Centavos por libra)
Ant. Fech.

Março  12,13 12.15
Mnlo  11.80 11,80
Julho  11,80 11,80
Setembro .. .... .. 11.80 11,80
Dozembro  11.80 11,80

Fechamento: Inalterados;

DISPONÍVEL EM NOVA VORK
(Panameuro, 19)

Ant. Fech.
Tipo "Rio" n. 6 . . . 13,75 13.75
Tipo "Rio" n. 7 ... 13.50 13,50
Tipo "Santos'.' li. 4 . . 22,50 22,50
Tipo "Santos" n. 5 . . 22,12 22,25
MUds  32,03 32,75
Santos, tlp 2 ext mole 28,50 28,50
Santos, tlp 4 ext molo 20,37 26,6.

CAMBIO
S. 'PAULO

Durnnto os trabalhos, o Banco
do BrasU afixou as seguintes ta-
xa3 de cambio:

Oomprartvrrai
Londrea (pronta)  H.».3s
8/Nnva Vork ou Buenos

Aires (convênio u/vln-
ta. terea mi nabo).. .. 18.30

Paris (franco)  0,15,41
Santiago (peso) O.MUS
Berna vlata 4.25,91
Usboa. vlata 0,74.41
CopenliRgue (coroa) — 1.83,01
Estocolmo (ooroa) .. .. 6.11,61
Bruxelas (tranco) „ .. 0.41,91

Ant, Fech.
Vendedor»»

B/Nova York nu Buenos

Alre» (convênio a/vla*
ta aérea ou cabo) .... 18,71

Lo/idrea . - - - "-.**•"
Santiago (pato) „VrÍT
La l-aa (paio) .- - •>•.«¦«
Buenoa Alrea (psao) .. .. «•¦J»:"
ttruieiaa ('ranço) - - °*"-7'
Coma checa  VÍJ.5
Estocolmo (curtia) •• 3_i.i»
Montevidéu .......
Madri») - -
Cnp»ti_a»Tue (coiM) ....
Estocolmo (coroa) .. •>
Bruxelas (franco) .. .,
Coroa checa •• •- -•--•

Preço do oaro — Par» compra-
dorea Cri 30.81.7S • ¦»*-.

TÍTULOS
¦IO PAULO

NKUOCIOS REALIZADOS
Apólices Em Crt

228 Uniformizadas .... 980,00
168 Idem ai 073.00

30 Idcm i 076.00
UnUlcadas .. .. <• 750,00

140 Idem  730.00
1000 Idem 720,00

2 Idein (100.000.00) .. 72.000,00
75 Est. 8. Paulo Rod. 785,00
88 Est. R. O. S. RodOV. 980.00
21 Populares 190,00

Obrigações:
100 Est. "1921" 805,00

Federais Guerra:
43 5.000,00 3.600,00

5.(100,00 3.002.00
4 5.000,00 3.001,00

30 5.000,00  3.610,00
138 5.000,00  ,1.020,00

21 5.000,00  3.615,00
621 1.000.00  720.00

33 1.000.00  722.00
43 1.000.00 llq. hoje.. 733.00
83 1.000,00  723,00

306 500,00  357,00
40 500,00  358.00

1 200,00  142.00
11 100,00 72,00
27 100,00 71.00

Ações:
335 Cia. Paulista, port.

93 Cia. Paulista, nom.
397 Cia. Paulista c/801*-,

20 Cia. Paulista, nom.
236 Idem ••
110 Idem
360 Cia. 8. Paulo Al-

pargatas pref. .. ..
5500 Cia, Ricardo LU-

nardelU S. A. port. 1.000.00
250 Moinho 8ant. 8. A. 230,00

1000 Cia. Carbonlfera
Cambuci .. .. ¦•

20 Bco. Comercial ...
310 Bca. Nac. Imobll.

23 Idem  ..
200 Bco. Estado .. ..
400 Bco. Bandeirantes

ex-dlv
350 Bco. Mercantil ....
100 Bco. Brasileiro p/

A. Sul
278 Bco. Industrial tl

206.00
191.00
150.00
192,50
192.00
191.50

163.00

100,00
420,00
180,00
180,50
320,00

150,00
250,00

310,00

293
50%
Bco. Com. Industria

ALGODÃO

97,00
400,00

S. PAULO
Cotações da Bolsa de Mercado-

rins do Sfto Paulo.
CONTRATO "B"

Fech. ant. Fech.
Janeiro  n/s. n/s.
Março  178,50 178,70
Mnlo  178,00 178,40
Julho  179,00 178,00
Outubro  178,60 178,00
Dezembro  178,50 178,30

Negócios realizados
dia 1.500 arrobas.* * *

DISPONÍVEL

Total de

Compradores

*
3/4

4
1/5

5
ti.-

D I
17

200,00
199,00
190,00
183.00
179,00
165,00
161,00
137,00
131,00

 126,00
 U3.00

Mercado — Calmo.

A S
19

200.00
199,00
196,00
189.0.
179,00
165,00
151,00
137,00
131.00
125,00
122.00

CLASSIFICAÇÃO DE ALGODÃO EM PLDMA, POB XITOS
De 1" de março a 16 de Janeiro

Safra 1947
Porcentagens

De 1-3 a 16-1

Tipos Fardos Quilos 194G I 1917

Inf.

2
3
3/4
4
4/5
5
6/8'
6
6/7
7
8
9

a 9

66
536

8.829
160.518
289.859
236.361
116.501
67.329
26.920

7.356
1.562

193

11.349
96.970

1.657.823
30.C30.404
55.557.283
45.237.416
22.253.500
12.857.156
5,132.145
1.402.369

293.514'
91.507

0,02 0.00
0,06 0,06
1,28 0,94

18,44 17,48
34,04 31,71
27,07 25.82
11,03 12,70
5,35 7,31
1,96 2,93
0,61 0,81
0,12 0,16
0,04 0,05

TOTAL 916.333 175.221.436 100,00 100,00

-Movimento de classificação (Dados sujeitos a retificações)
Dia 17-1: não houve — Dia 19-1: nfio houve

EXPORTAÇÃO — 1948

(De ncordo com os pedidos para emissão de certifica-
dos, entrados na Bolsa de Mercadorias de S. Paulo) -

•fc ¦ ' ' ii — --— I' —¦ -¦ ' --¦"¦-¦¦ .¦—I..-I —¦—

| Cabotagem I] Exterior
\ DATA I Quilos I! (Juilos.

D* 1-1 a 16-1 510.420 4.44O.5G0
Em 17-11 -

TOTAL

CRÔNICA DIÁRIA DA
BOLSA DE NOVA YORK

NOVA VOI.K, lü <UT) — O jiluno rceoinemlutlo polo oi-
InilUIu IkTimril M. Itariich peránlo o comllô ilo Seiiiitlt» pa*
ra 1-oiiibnU'i' u iiifluviio inl « caiisa do movimento «oral .Io
vendas dus «(Cm, <|iie cIipkoii no volume de transações «
novo recorde pnra o nno do 1918, nn» primeiras uoras dns
operações.

A Imlxn nlii Irí.t pontos estendeu-se por liirifo setor
da Hstn. . . « ,

Us títulos Industriais linixiiriim como iiuuni desde 0 do
dezembro e « llstu dos títulos ferroviários chegou no seu
nível niuis Iniixo desdo o «Ha 10 de doscinbro.

Ai «voes du «v>. nutruleu. uutoi.iiibiltstlcas > urmlutos
micos, lumbuii sufi ¦mil UWM» nl- mal» «lo um pomo.
As «ções especiais e as ações preferenciais lambem (o-

rara afetadas.
As Obriüucocs baixaram de acordo com ns ações. Os li-

tulos dos cereais o dos outros produtos essenciais scmiirnm
ii iiicsiiin tcnilciicin.

Foram negociados 1.050.000 títulos no valor de 
¦I..'t-l.(iiin dolnrcs.

PERNAMBUCO

Ant.

NOTICIAS DO INTERIOR

SUBIRAM DE MODO ASSUSTADOR OS PREÇOS DA LUZ
E DA ENERGIA ELÉTRICA NA CIDADE DE B0RB0REMA
Um aumento dc mais dc 140% — Repercussão
entre as populações locais — As secas tambem
estão afligindo os lavradores — Prejuízos para
as plantações de cereais — Trabalhos da Câmara

?ORUOUEMA, 13 - Eleva-
nu» M aiajiiila-nriawii-m ns
preços pnra fornecimento do
energia elétrica o lua neste
município, subiram eles-de tal
sorte quo a população se mos-
tra perplexa, sem saber como
resolver a Kltunçfto imediata,
mente. Podemos Informar que
o acréscimo quo vigora desde o

dia l.o, chega a mala de 140%
snlws m \mmmm «nlwloiisi _ata

CEREAIS
COTAÇÕES UA I10I..SA HE CR*

IIEAIS DK S. PAULO
MRHCADO IJiai-INIVEL

DIA 10
Amarelo, extra .. 270.00 n 37VOO

200.00 u 2».00-2S<j.oo a »">.oo
233.00 a 21.1,00
223.00 I. 230.(0
253,00 a M3.00
245.00 a VM M
2111.0,1 a 242,00
íio.-m a iu:, ro
213.C0 n 223,00
170,00 a 130 00
130.00 a IIJ.OO
113.00 a 120.00

Itlein, i'.|ii'fliil
Itlcin, i.itiKTlor ,.
Itlom, liom ,. .
Idem, rrgulor . ,
A :tili:.i. i-stra , .
lilem, esliccl.il .
Idem, superior .
Idcm, bom
Idcm, regular . .
314 de arroz .. .
12 do arroz .. .

(juircia il« nnm
Mnrcado. firme.

ALFAW (Qullii)
Do Eitado .. .. 0,05 a 1,00

Mercado, trouio.
ALHO (Quilo)
Macbiua». a* ».a .. l.W a 5J»
Idem. da Ia  «•¦» » *¦*
(dam, d* l.a .. .. MO t 1.0*

Mercado, calmo.
«MKNOOIM 123 tjulloai
Uuporloi  I53.00 a C5.0O
Bum  D8.00a60.00

Merendo, trouio.
BATATA - (00 quilo»

(nova)
Pinheiras

Amarela, especial
Idem, da l.a .. .
Idem, da la .. .
Idem, da 3a .. .

Mercado, calmo.
(J_BO_A - (44 U.) „
Do Estado, pera . 70,01 a 75,00

Mercado, calmo.
ÜKVILIIA -

(00 kal
Redonda, oranca .

Marcado, -
MANDIOCA
(SS ka.)

Branca, tia l.a
Bto Gr. do Sul
Iilem, Z.a Araras

Mercado, calmo.
FEIJÃO - (60 k.11.'

(S/das águas — tl
tle seca)

Olco de nuro , . .
Chumblnho. lua-
troso  100/195 138,00

Idcm, op. Pnrani 190/193 138,00
jalo Nominal
Mulatlnho  180/182 Nom.

Mercado, calmo.
Preto
Boxinho, mineiro,
estra

Itlem, Idem, co-
muni

Boslnho Parcna .' Mercado, calmo.
LENTILHA - t»

Ks.1
Esp. nacional ,, ..
Comum nac. . ..

Mercado, calmo.
M A M O N A —

(Quilo)
Mluda, média ou
grauda  2,00
. Mercado, calmo.

MILHO — (B. PUO-
da - 80 kl.)

AmareUnho .. .. .. 92.00 a 92.50
Amarelo » .. 88.00 a 89.00
Amarelão .. 87.00 a 88,00
•Catet» Nominal
Cristal  Nominal

MOVIMENTO DE ARMAZÉNS
CER-M

EM ie|l|l-U

FORO TRABALHISTA

Decisões ontem proferidas pela
Justiça do Trabalho em S. Paulo

ioo.oo a no.oo
130,1» a 140,00
100.00 a 11000

SO.OQ a 70.00

Nominal

88,00 a 90,00
83,00 a 85,00

Nominal

Nom—ai

280,00 a 290,00

200,00 a 270,00
Nominal

210,00 a 220,00
170,00 a 180,00

Mercadoria»

Ais. pluma
Llntcr . . .
Açúcar . .
Alfaia . .
Amendoim
Arroz ben.
r.F, snnai.
Far. mnnd.
Far. trigo.
Far. rasp.
mandioca

FelJSo . . .
Mumona .
Melo arroz
Milho . . .
01. car. alg
Qtilr. arroz
Knsp.maiid.

ESTOQUE ATUAL

i.oufds.

920.145
0.689

30.353
0.014
5.372

37.504-4S9-
1.25S

12.038

68.849
21.537
2.158

22.242

97
100

QuUot

171.176.276
1.338.640
1.822.380

215.357
152.850

2.253.294-r*5t)T
60.740

000.130

4.027.182
1.169.572

129.360
1.320.953

5.820
9.100

1*0,71
161.00
137.7B
153.110
145.90

lT3.ua
107.0».*»,»
í-n.oi

Fech.

Existência . 1.70.995 1.7*10.995
Entradas ,. —
Consumo . —
E-rportaçao .# —¦ —
Proço tipo I•Mata* ....: 128.00 -3.00'•roço Upo I"Ser-O* ,., 135.00 13&.00

*-***.

.. 510.420 !| 4.440.560
ALGODÃO E.M NOVA VORK

(Panameuro, 19)
Ant. Pecn

Fevereiro 35,50 35,25
Março
Maio
Julho
Outubro .. .
Dezembro ..
Março .. .. .

Fechamento
pontoa.
American Spot Mid-

dUng Dplands . . . 30.45 36.20
Mercado: Balia de 25 pontos.

35,50 35.35
35.65 35,29

.. .. 34.62 34.34
,. .. 31.77 313»
.. .. 31,23 31,16
.. .. 31,11 30.97
Baixa de a 26

Nota — Este movimento 4 o re-
sumo dos dados fornecidos pela
Cia. Arm. Gerais, que se responsa-
bUlza pela exatidão doa mesmos.

AÇÚCAR
8AO PAULO

DISPONÍVEL
O disponível tia Uolsa de Mer-

cadorlas de Sto Paulo apreson.
tou-as com ao laaulntoj ontacoei
am vigor:

(Bacas - ds 00 quilos)
Uoldo, Braisto .. .. .. ..
Cristal
Bomenos, da Horta
Demerara, do Norte .. ..
Mascavo, do Norte .. .. ..

(posto vagão):
Refinado, fUtrado .. .. ..
Idem, 2.o iactn  ..
Moldo, branoo
Idem, 1.0 laoto

PKKNAMBUCO
Recife, 19 (.Panameuro)

(Sacas ds SO quilos)
Usina, refinado de l.a .. 180.00
Kellnado, filtrado ,', .. iB4,tto
Usina, da l.a ou giSflna . 160,00
Usina, da 2.a cristal ,, .. 155,00
Cristal  135,00
Demerara . ., .. 125,09
Io Iactn  110.00

Movimento coral — aacas
Entradas ~
Banguâ —
ExportaçAo —
Consumo do'dia —

Existência, 3.234.934 sacas da 00
quilos,

CARNE
SAO PAULO

(Posta no matadouro)
HercBÉo em turreus:
Novilhos gordos. Upo "Con*
sumo"  70.00

Novllh-n* nnrdí» ttpn "Mar
ruços" 

Vacas gordas especiais .. ..
Mercada em 81» Paula:
Nofllhna «ordos Upo "Oon*
sumo"

Novilho» t»: uu» upo 'Mar-
ruços" 

Vacas gordas, especiais .. .
Merendo calmn

Mercado de parcos em Osasco*.
Porcos gordos, especiais .. 175,00
Porcos enxutos, gordos .. 150,00

Mercado, firme.

TU.III VAI. BKOIONAI.
Procuradoria Regional ilo

Trubalh» (Apuraçlo Uo ncipon-
Rabllldatlo) — d-clararam nu-
10 o acordo. — Alfredo .attutl
x De Martlno S. A. — li"ga-lo
provimento. — N. Srougl x Uo-
mltigos de Molla — <la»lo pro*
vimento pardaL - Santos *
Kaufal x lorlal ülusope — nu-
irado provimento. — Ind. rii»*
ílti do ParanA. do Colulose -
Wenceslau Bittencourt — adia*
,10  Jos* Omncdlo « b. A.
Itillt». Reunidas tle Amlilo — ne-

gatlo provimento. - hspoll»
-Ia Adolto Parodi a Joio In*
rido Sobrinho x Donedlto Jos«
Con.-itantlno, tlatlo provimento.
_ Antônio Teixeira Fonseca
Ramalho x Cia. Brasileira Ar-
tcf. Sletnls. — dado provlmmi-
to. — Ivo Baruraldl x Cia. VI-
.Irarla Sta. Marina — tlatlo

provimento. — Antônio Caldo
x Negrelros Morais & Ci». —

necado provimento.
JUNTAS DE CONCILIAÇXO
I.» Janta — Lourival Glllier-

to Debiu» x Fabr. Pregos Ber-
•loga I.tda. — procedente I r«-
V8S,H' 

junta — Vicente Slnlga*
11 x Adriano Ferreira da Coa*
ta — procedente t revelia.

3.a J»««a — Osvaldo Pedro-
so x Cia. Radio Internacional

Improcedente.
•I.a Juata — Leonor Tlcnoto

í Armênio Crealana — Impro-
codente. — Empresa Auto Onl-
bti» Parada Inulosa x Ialdoro
Cormonsa Rodrigues — Impro-
ceilentp» oa embargos.

<l.a .laaln — Maria Vicenola
x Pelérla Francesa — lir.pro-
c.lBnte. — Waldomiro Andrfl
x Ind. Comercio C. Cotei lessa
S. A.  procedente,

T.a .Tiinla — Alexandre Da-
mlilo x Vltro Iniliistrl.il I.ttla.

 proeidtmto — Romão 'lar-
cia x Flac-Io Tecelagem Ella-
na — procedente.

IMITAS VAUX HOJE Tltl-
ntr.vAT, m:*.io\.vr,

Sobhatlilo Modesto c outros
x Prefeitura Municipal Ciirltl-
ba. — Francisco Rollm Gonsal-
ves x Nelson Óosta. — frannH
Grolbus x Nova Metalúrgica
I.ttla. — Jorgo V. Oliveira x
Miguel tio Carvalho o outros.

Satnll _ Ltda. x Bollsarlo
Cruz Tosta. — Rodolfo e Al-
berto Ortcmblad x Adolfo Mon-
tanarl o outro. — Alfredo Ma.
rlano Oliveira x Laboratório
Ortolilos Lttla. _ T)apt.*> Nn.
cional tio Cará x Benedito Dio-
nisto o outro. — Cid Franco
x Radio Cruzeiro do Sul. —
Paulo Andreozt o outro x Roo*
da r.azeta.

J-PT-A» DTB COAXII.IAÇAO
l.a Janta — 13,10 — An*

ton lata Scarlse x Clamai» Ltda.13.45 - Mario Pinto Saraiva
o outros x Soo. Civil Prédio
Patriarca. — 14,80 — Luis A-
pollnarlo Alonso x S/A Fab.
Tecidos • Bordados Lapa, —
13, — Jo» C. Almeida x Pada-
ria Diamante. — 15,115 — Abi-
lio da Campos e outros x Irf.
Matarazzo. — 15,30 — Iolan-
da de Oliveira Camargo e ou-
tran x Com. Ind. Roberto
Ugolini S/A. — 10, — Fortu-
nato «Jasaa x Marco Metal
fl/A. — 13,—-= i.eonnrd a»

ttilnlano Souza o oiitros x
FrlK, Armour do Brasil S. A.

9.13 — Manoel Vicente
Santos x Fiiiiillc.ao Brasil V.
A. — to. — l.uiz Medeiros x
Ind. Maquinai Ribeiro S. A.

T.n Jam» — 13. — Manoel
Exposlto Alonso x C. M. T. C.

13,15 — Marln Anti.nl»
Matara x Soe. Ileoeflceiiel»
em S. Puulo. — 14, — Joana
de Jesus do Oliveira Pinto x
Frlg. Wilson do Brasil. —
14,15 — Florlano Albertl x
Soe: Americana Constr. Imo-
blluria, — 11.15 — Maria
Oarela o outra» x Joflo Ulanl.

15, — Antônio P.tnsarelll
x Metalúrgica Matarazxo. —
15,15 — Ângelo Antônio Cria
a outra — Frlg. Wilson -Io
Brnsil. — 15,30 — Joaquim
Paullna x Siderúrgica J. I*
Allpcrtl S. A. — 15,15 — Ma-
rio Ribeiro da Costa x A.
Fortulcza-Seguroa. — 16, —
Nicolau Klsmova» x João Be-
neton. — 10,15 — Manoel
Carrasco Oarela x SAo Paulo
Alpagartaa S. A,

medida adotada pola Compa.
nlila Nacional de Energia re.
pcrcuitu lamentavclmenU) en*
tro ttitliia as camadaa sociais,
pois com o alto custo do vida
(|ue, atualmente, observamos,
nllo ó possível pagar-se tio
nlto preço pelo fornecimento
de energia c lu/. elétrica.

Becas — NSo tem chovido
ultimamente nesta região. Ah
chuvas nne aqui culram lnt cer-
ca dc duls meses fizeram pela
lavoura, mas a recente e cons-
tanto estiagem multo tem pre-
Judlcado a todas os plantações;
principalmente as de cereais
sio ns mais castigadas com a
seca.

Cantara Municipal — Reali-
zou-so no dia 10 mais uma
importante sessüo da nossa
Câmara Municipal. Estilo os
vereadores trabalhando ativa*
mente para quc seja elabora-
do com rapidez, e tambem
aprovado, o regimento Interno
que deverá regular os trabalhos
da assembléia municipal.

COMO ESTÁ CONSTITUÍDA A
CÂMARA MUNICIPAL DE TUPA

UM MONDO DE
NOTICIAS

Diariamente ao JORNAL DB
NOTICIAS e ts 7 boras. através
da RADIO BANDEIRAMTEa.
SERVIÇO INFORMATIVO

DO
JORNAL DE NOTICIA»

PREFEITURA MUNICIPAL

Centralização dos serviços de
abastecimento da Municipalidade

00.00
eo.oo

75,00

07,00
07.00

METAIS
Nova York. 19 (Panameuro)

Cobre Klstrolltlco .. 21.50P.AJ1
Inaltersa-

Chumbo  15.00
tnaltarede•Itieo  11.00
Inaltet-aOa

BORRACHA
Nova Tork. 10 (Panameuro)

fechamento:
Marco  21.10
Maio  19.D0
Julho  1Í.18
Setembro  1035

Desde o fechamento anterior —
Baixa de 20 a 40 pontoa.

Uma x Hospital Sta. Criiu. —
13,3,T( — Antônio nivaroll _
Melone _ Cln. Ltda. — 14, —
Irf. sratarazo „ T-udovIco
T.a.isfrvleltis. — 1*1,30 — DIvl-
rn Oliveira Damlco x A. M.
Ootált. — 15, — .Tose Dlnn ila
Ctinlia x Jlaniif Artcf Sintais.

15.n0 — Helena Sulal X
Tntl. Snntos Azevedo. — 18, —
Rnlomaó Mttrey x Ferro Arto
Brnnll Ltda.

2.n Jnntn — 15, — Urbano
da Mi-t.a fi outro., x Ind. Tiras.
TCletromotahirgtcn..., — 13, —¦
Pomlitirort du Cruz Silva x
Cia. UnlfPil Rlioe Jtanhlnery
tio Brasil.' — 13, — IVIlson
Santlna do Souza x Comercial
e Ilndiistrlnl Maton S/A.
13,10 — .Toilo Zditnclt; x Meno-
(Thelo llatlsta & Cia. Lida. —
13,20 — Antônio Feiiciano x
Padaria Sta. Lticla. — 13,30

Kfl.ilo Ferrara x Ind, R. F.
Matarazzo. — 13,50 — Cicral-
do Domingos Silva x Meta-
Iurjjlca Flumn. — II, — HIítI-
no Mantaitan x Torção S5o
.Toriro S/A. — 14,10 — Elisa-
both Hlllbriim x Lnnlflclo
.Tafct Ltdn. 14,20 — Nelson
Ferreira de Souza x Silva &
SlmOes. — 11,30 — Maria da
Gloria rtlbelro x Pnlerla Sul
Amerlca  Fllomcna Fltl-
pnltll Perro x Dav Lerner. —

:i.n Junln — Josí Montonl
% Soe. Termo Kletro-Ftilgoi
Ltda. 15,15 — Benedito Mon-
telro tle Oliveira x Vitor
Stoppa. — 14,46 — .Toflo RI-
beiro dos Santos o outros x
I.aborteraplca S. A. *— 15,00

Antônio Perez x Irmãos
Toperbanm — 15,30 — Adu
Camurrl Lupo x Tecelagem
Textllla H. A. Filial — 11,00

Miguel Guerreiro x .Toilo
Rodrigues Tlulü Empreiteiro.

14,15 — Dora Fernandes x
Dlnl. Sartl & Cia. I.tda. 14,30

Jaime PntTletlura x Evunr
gellntn & Filhos — 13,45 —
Daniel Ratnt.ft e outros x Fa-
brlca tio Papel Carioca S. A.

15,15 — elemento Datrl x
Soe. Tnd. e Comercio Sta. Ma-
ria Lida. — 13,30 — Padaria
o Confeitaria Estrela da
Saude x Joaquim Aires —
13,4." — Bernardo Miguel x
rnter-Anicrlculia do Repro-
sçntnçtVít Geral,*. — 14.11Í —
Mario Guarlnlelo x S. A. Su-
nerhn — 13.15 — Frleda Sara
Goltllieru x I. Mafckcwlccx,
11.13.

4..*i Jiinlij — 13.30 — Mltro-
fnn Nemet x Cia. Cervejaria.
Bralima. — 13,30 — Bartoln-
meu Carlos t Alfredo Tt. ]\Ta*_.

14, — Geraldo Pinto do
T.lma x Gaspar A Almeida. —.
14, — Franelson Barreto Bra-
.«•II x Instituto Pftssy S. A. —-
H.30 — Tvan Kriient Fapers-
trom x Soo. Bra*. Conntru-
cllcs. — 11.30 — I.ulz Galo x
rnpxmno & Azevedo. — 15, —
rrana.n SkvnrhivlctiiJt n ou-
lros x Rom^tt Rlxao & Cia. —
15,. — Geraldo Fonseca Melo
x Drogadatla Ltdu — 15.30 —
Walter Bueno x A. Confiança
Ltda.

n.a Junla — IM — Fre-
derlc Theodor ITejrftmann x
Maquinas Tork Ltda. — Be-
nedlta Mnnnela da Silva T
Fabr. Tecidos Tatuanê *. A.
Alberto Matnruchl x Tfttnt»
nerton I. A. — 9.J0 — Maxl-

Na manht da domingo ultimo
o prefeito municipal, em compa.
nhla da seus nssessores-teenleos,
do ens. Queirós do Amaral e da
Jornalistas, percorreu demorada,
mente todos as dependências do
Mercado Municipal, a fim de re.
gularlzar a situação do comércio
que ali vem sendo exercido.

Pretende o governador da Clda-
dc, «lem do ampliar as Instala-
çõi'fi daquclo logradouro, lntrodu.
zlr reformas administrativos e no.
vas normas destinadas a coibir
quaisquer tentativas de explora-
çâo desonesta do comércio.

Foi exatamente para Isso <n,uc o
Governador da Cidade promoveu
aquela vlsltn, vlsnndo tomar mo-
cllclus que melhor conciliem, os
Interesses do publico o daqueles
comerciantes.

Outras íncdldiia Igualmente se-
rio tomad.is, no que tange ao
nbnõtcclmcnto do gêneros do prl-
ineira necessidade d Capital.

Informou-nos na ocaslílo o tr,
TJblratan Pamplona, secretario do
Higiene, que em edifício anexo ao
Mercado, esto sendo Instalada a
sede de todo sos serviços conexos
com o abastecimento, quo pas-
sara, totalmente, para a zona do
Mercado, A ru* da Cantareira,
330, com o fim da unificar a dl-
reçSo e tornar mais eficiente a
açto flscallzadora. Assim, a Dl.
visto ds Documentação Hlatcclca,
que funciona à esquerda do Mar*
cado, serA transferida pan» o pré-
dio do "Qtnsslo S. Paulo'', à tua
Brasília Machado, onda serA cen»
tralizada a Secretaria da Educa,
çao.

Comlsslo Municipal de Teatro
— Reune-se, hoje. As 11 horas,
no gabinete do secretario de Edu.
caçoo • Cultura, a ComlssUo Mu-
nieipal de Teatro.

Taxa de pavimentação — A so-
cretario das Finanças da Munlcl.
pslldade, está notificando os pro-
prletarloa de imóveis das ruas
Carlos Pcttt, aena Madurelra, uo-
mingos de Morais. Maestro Chia.
íarclll • Joto Rudge, para o pa-
gamento da tosa de pavimento-
ção.

Crédito especial de 100 milhões

d* cruzeiros — Segundo conse.
gulmoa apurar, a Prefeitura esti
enviando A Câmara Municipal o
projeto de lei que se refere k
abertura do um crédito especial de
100 milhões de cru»elro6, destina-
doa a ocorrer a compromissos e
despesas com a consecução de
obras e melhoramentos munlcl.
pala. Esse projeto JA llnhn sido
submetido à Comissão de Assun.
tos Municipal.-;, cujos membros
opinaram pelo adiamento da dis-
cussfio, a fim de quo o assunto
fosso devidamente analisado pela
Câmara dos Vereadores.

TUPA, lt — Apõe aa •l«lç4«»
procedidas- na noaa» Cantar» Miu
nieipal • poaU do prillliu. Ileuu
nai-lin i-iiiii.mi.lilo o governo da
Tupüi Prefeito Municipal: 8».
Alonso «to Carvalha lirtu*.»; I'i*-.i-
dente du Canutra Municipal: tr.
I.uiü de Houza Loto; l.o UecroU-
rio: Alberto Catuiil: 3,o Hecrola-
rio: Luciano Fernuiidua; Veieu-
dores: ara, Anísio Carneiro. Mas.
attyuKI Kawano, Francisco de Mo-
inl.t Pio de Almeida, Oynma de
Mesquita Orccco, Antenor do Uur-
ros Leito, Irlo Splnardl, Antônio
Ctiriim, Joot|Ulm do Almeida Ve.
leso, Alcides Munlz, Uenodlto
Moytés, Clemontlno Campos Bo.
cita, Guilherme Cabral de Moura,
Joilo Dento Ferreira, Joto Pedro
Ramos, Joaé aavazz», Josí Lemes
Soarei. Olegar». Fortes, Oscar VI..
tolo. Oscar Elias Bueno e Paulo
Meireles.

Anteprojetos apresentados —

Polo vereador Oyama de MesquU
t» Orccco: Regimento Interno da
Câmara; Arrecadação do Imposto
de Industrias e Profissões; pelo
vereador Anísio Carneiro: Isen.

çto de Impoatoe aos contrtbulntai
taxados em Importância Inferlot
a Crt S0.00 e dllaçlo para 80 dia»
do prazo para pagamento tem
Imposto* em atraso dos contrl»
bulntes coletados em taxa» sup».
rlorea a Crt 100.00; ainda pelo ve-
reador Anísio Carneiro íol apra»
sentado A Câmara para eatudo •
discussão um anteprojeto regu.
lamentando a arrecadação do tm.

posto territorial urbano: pelo Tt-
reador Oyama de Mesquita Orec
co foi lambem aprerentado um
anteprojeto criando D nova» e».
colas rurais.

Renuncias - Para aasumtr ae
funções de Diretor da Secretaria
da câmara, renunciou à tua ea-
delra de vereador o ar. Franetao»
de Moral» Pio d* Almeida; pan
a vaga deixada fot empossado O
suplente, ar. Gabriel Martins; ale.

gando ter da u transferir para
out» cldadt, renunciou o ve*«a.
dor aullherme Cabral d» Moura.
Su» -raga fot preenchida paio tr.
Jo*. Antônio Bonfim,

Licenças — Licenciara-»-»,» por
30 dias: cs srs. Massuyukl Ka.
wano do P. R. P., que será subs-
tltuldo nesso Impedimento pelo
suplente, sr. José Salvador Vítor
Marlnoro; o o vereador Clcmcn-
tino do Compôs Rocha, do P.S.D.
Sou substituto legal nesse Impe-
dlmento será o suplente Antônio
Folgosl.

Aniversários — O sr. Floravantl

Galante ollclai dt Justiça da Co.
marca; irtt. Atire» Campato, IU
Itia-tlo ar, JtiHi» t'siii|mtu; ti, HJ«—I «umUI «•«(«

-. -.  I L'„... . it *l'*»n/l

NOTAS FORENSES
í

Decisões de ontem nas Varas Civeis
e Criminais e no Tribunal do Juri

mio mentes; do glnaalnno iluy
Hiintiinn; tia ara, Mlvlra Unial
Mura; do ar, Antônio Vlolnnte,
soclo da firma Caetano Vtolnntt
.ts Filhos, concessionário "Ford"

nesta cidade; da ara. Ivone lloi-
ill-unii de Almeida, esposu do tr.
llenec-Jto Carlos de Aliiieldu; da
sra. Tercaa n. Plnottl, eapoH do
«r. Hugu Plnottl; dn sra. Antonla
Arillliu: t tio ar. Tutiqulnlo Leite
Pereiro.

Vlajaittrt -- Setiulrom puta S»u
Pnulo, oa vereadores JosO Suores
o Oyrjnn Mesquita Orccco EiUeve
nesta cltlndo o ar. Floriam» On.
mnrgo nrnnll. Pnra CalnA so.-xilU
em viagem de repouso o sr. Jcs»
Tnves nrompnnhndo dc suu fnml
Ua.

Conferência — Sob os auspício»
tio Centro Itecreatlvo e Literário
Tupi e do Itudto Clubo de TttpA
renllzott.se a conferência da fei-
tejeda esciltorn patrícia Altlcnuu-
ra Porto sobre o tema: "O uiiior
através doa tempos". A nutont de
"O outro lado da Vltla" foi apre.
sentada no publico tuptense pelo
sr, Jacob Davld Netto.

Associação Comercial e Indus.
(rial de Tupi — Foi eleita n se*
gulnte diretoria para gerir o»
destinos daquela entidade para
1048: Presidente de Ronra: sr.
Luiz de Souza Leto; Presidente:
sr. Manuel Ferreira Damlto; Vice.
Presidente: sr. Antônio Itocco Ju.
nior; l.o Sccrotorlo: sr. Antonto
Folgosl; 2.0 Secretario: sr. Joio
Nenomuceno; l.o Tesoureiro: tt.
Manuel Ferreira Mnrtln»; 2.0 Tt-

tourelroí tr. Iria Hpliiardl. Cuiw
telho Conitilllvo: ira. Abud (i,.u-
tua, Aluiiiu lirniiri. Antônio M>» a
Muniu-*, Ureno dt Ilnrros, Jntt
Ptrrtira Dlat, Jullo Maitlnit, Lu.
dano Fernandes, l.uduvln» Mar.
telicttl, Manual Muniunt, Maa.

Kreruln Teod,
Nnl.-i» tte Kaimrle — Cou» at

eleições procedidas em todos t*t
clubet lacatt ]A alio contiecldos tt
dlretorlu pon» as aeKUlnles nr.tn.
mliiçOe-i locais: Clube .it.n.iju.ir»

Pies.: tr. Joio Pedro I(niii'is|
Vlcu-Prcslilfiitii: ar, I.udovlco Mar.
tellettl; TupA Tenls Clube —
Prctltlento; tr. Josd Ptigllctli
Vlco-1'realdcnte: sr. José Rlbelroí
TupA F. c. ~ Preildente: ar, Irlo
Hplnnrdl; Vlcc.Pruldente: tr, Joi«l
Augusto tln Hllva; Ouro llninrii P,
C. — Prchtilente*. sr, Antônio Fer-
reira DnmltOi Vice.Preildente: sr.
MuMtiyuki Kownno; Amerlca F. c.

Presidente: sr. Joio I/»riiwn So.t.
res; Vlco.Prr»lt!entn: sr. Oeraltlo
Forrelrn Miranda; H. c. Knrlunai

Pwildriitn: r,r, Luiz MlRiiltn;
Vlce-Preildeiite: sr. Pedro Ouaspl.
nl Júnior.

CAPÃO BONITO ,
CAPÃO BONITO, 13 — l<'o«

rnm ciiiiio.ssnílos os vercado*
res t-lcilos parn a nossa Ca*
mora Municipal. A mesa «iuo
picsiilini aos trabalhos está
nssini conslllulda: Preslden-
te: sr. Antônio I.nci Neto;
Vice-presidente: sr. Snlvndop
Nicácio Mendes; l.o scero
lario: sr. Kiuncisco Caccia*
carro Neto; 2,o sccrctarioi
sr. Fósi Aho Arrage. tl

PATOS POLICIAIS ;

Quando pretendia invadir uma casa
foi alvejado a tiro de revólver

VARAS CRIMINAIS
l.a VARA — José Ferreira, acti3a.

do do.delito de ferimentos cul*
posos, foi condenado a 1 meses de
detenção; Kosmoe Carlos da SU.
va, acusado de crime contra os
costumes, foi condenado a 2 anos
de reclusão; Alberto Romanl Hor-
ta, acusado de ferimentos culpo-
sos, foi absolvido; Jos* Paullno
Monteiro, acusado d» ferimentos
culpotot, foi absolvido.

2,a VAIIA — Mlroslawa Tunia,
acusada de ferimento» culpotot.
foi absolvido; Callxto M«ndes de
Aguiar, acusado de homicídio cul.
poso, foi absolvido,

7.a VARA — Catarina Prandlnl,
acusada ds rixa, foi condenada a
3 meses de detenção; Alberto Za*
nlchelll, Vltallna Batista, Elisa
Rodrigues Prandlnl. Nalr Zanl-
chelll, Delfins Batista, acusados
de rixa, foram condenodos o 1}
dias de detenção, cada um,

8,a VARA — Foi Impetrado uma
ordem de "liabeaB-corpus"—pre*-
vontlvo a favor do Jofio Mcrlo
Qutlerrez, quo se diz ameaçado
de lntomação no Hospital do Ju.
querl, sem que esteja sofrendo
das faculdades mentais. Foram

MOVIMENTO SINDICAL

solicitadas* Informações urgentes
ao Diretor do Hospltol do Juque-
ri, por Intermédio do Secretario
da Justiça.

lO.a VARA — Dionislo Oomea
dos Santos, acusado de fcrlmen*
tos leves, foi absolvido; Qonçalo
Pedro, acusado de ferimentos le-
ves, foi absolvido; Manoel da Al*
incida Filho, Eduardo Furlan Bas.
so, acusados de ferimento» culpo*
sos, foram absolvidos; Llndolfo
Pereira de Melo, acusado da fur*
to, foi absolvido; Jos* Fanganlel-
Io, acusado de ferimentos culpo,
soa, foi absolvido.

12.a VARA — Ullue» Rlcclo,
acusado de Jogo do bicho, foi
condenado a 8 meses de detenção
e multa de 10.000 cruzeiros; Er.
nesto dos Santos Cunha, acusado
de Jogo do bicho, foi condenado
a 8 meses de detenção e multa de
10.000 cruzeiros; Florentlno SI-
rlllo, acusado de co-autoria, foi
absolvido.

TBrniiNAii no .itibi

Apelam para b Senado, a favor dos mensalistas,
as Federações de Trabalhadores de Sãd Paulo

A propósito du recente de-
cisão dn Câmara Federal,
aprovando o projeto de regu-
lamentação do preceito cons-
titucional do descanso sema-
nal remunerado, mas com
prejuízo do direito dos men-
sulistas c dós quinzcnalistas,
que foram excluídos diquclo
beneficio legal, não obstante
a clara determinação do tex-
to constitucional, que não
distingue entre mensalistas e
não mensalistas, foi dirigido
ontem, de São Paulo, ao sc-
nador Nereu Ramos, o se*
gtiinte telegrama:"Exmo. sr. presidente do
Senado Federal — As Fede-
rações de trabalhadores,
abaixo-assinadas, apelam pa-
ra essa augusta Casa no sen-
tido de não ser aprovado o
parágrafo 2.o do artigo 4.o
do projeto de lei sobre o rc-
pouso remunerado, qne ex-
clui mensalistas e quinzena-
üstas. Causou estranheza c

Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indús-
trias Metalúrgicas, Me-
cânicas e de Material
Elétrico de São Paulo

EDITAI,
Pelo presente edital o Sln*

dicato dos Trabalhaiorcs nas
Industrias Metalúrgicas, Me-
canicas e' do Material Ele*
h-ico de São Paulo, com sedo
_ run do Carmo n.o 451, nesta
Capital, convoca todos os tra-
balhadore!* que prestam ser.
viços na Cia. de Parafusos c
Metalúrgica' Sanla Rosa. es-
tnbelecída à rua Alves de Aze-
ndo. n.o 87, nesta Capitai,
para se reunirem em Assem-
bléia Geral, que se realizará
no próximo cia 25 de Janeiro,
As 8 horas, em primeira con-
vocação, e as 9 horas em se-
Bunda, sendo qne nesta ultima,
os trabalhos serão realizadcJ
eom qualquer numero de t»»
balhadorps presentes.

A Assembléia, que se real).

indignação que a Câmara dos
Deputados aprovasse esse dis.
posilivo inconstitucional, quc*
veio roubar no maior nume-
ro dc assalariados o seu le-
gitimo direito, conferido nos-
sa Carta Magna. Essa grave
ofensa à Constituição é a
maior injustiça que se pre-
tende fazer à maioria dos
trabalhadores. Confiamos era
v. exa. e ilustrados repre-
sentantes do povo no Senado
Federal, corrijam cm tempo
a gritante injustiça e grave
violação a Constituição Bra-
sileira. Cordiais saudações.''

Subscrevem a importante
defesa dos mensalistas e quin-
zcnalislas as Federações dos
trabalhadores nas industrias
de Papel e Papelão, Fiação e
Tecelagem, dos Metalúrgicos,
do Vestuário, da Construção
Civil e a Nacional dos Con-
dutores de Veiculos Rodovia-
rios, pela sua delegacia de
São Paulo.

iará na sede deste Sindicato,
irá discutir e aprovar as ba-
ses para a apresentação de
Dissídio Coletivo, perante t
Justiça do Trabalho, conce-
dendo, outrossim, poderes pa-
ra o Sindicato supra mencio-
nado aprese.tar esta reclama-
ção, tudo conforme determina
a _el de proteção ao trabalho.

S. Paulo, 20 de Janeiro de
1948. — Mario Sobral — Pre-
sidente.

DEPARTAMENTO
ESTADUAL DO

TRABALHO
Acham-se registrados na 2.a

seção da Diretoria de Orgnni.
zação do Trabalho, co D. E. T„
as seguintes ofertas;

1 auxiliar de escritório; —
1 mensageiro; — 1 fiandeira:
— I operário braçal; — 1 aju-
dante de fundidor; — 1 nl*
eulista; — 2 serventes de pc-
dreiro; — 1 mecânico.

Iniciando a sessão do corrente
mes, reunlu-so ontem o Tribunal
do Juri, sob a presidência do sr.
Murilo de Matos Faria, tendo ser.
vido de promotor o sr, Nllton
Silva e de escrivão o sr. Inácio
Lucas.

Era róu José Antônio de Oli.
veira. quo no dia 12 de dezembro
de 1843, por volta das 7 horas, na
rua Bernardo Nogueira, tentou
matar sua . oma3la Paullna Bar-
barlsse Palma, a facadas, por
questões de clumo.

Defendeu o réu o advogado LI-
blo Martlre.

O Conselho tio Sentença, que
era formado pelos srs. Francisco
Luiz Ribeiro, Francisco Silva Tel.
lca, Fredorlco Abranchea Brotero,
Bento Sousa Pinheiro, José Lula
Toledo Pisa, José Pcnldo Montei-
ro, o Zulolfca do Barros Mavtln3
Ferreira, condenou o acusado por
quatro votos d pena do quatro
anos do reclusão.

VARAS CÍVEIS
10.a VARA — Julgando proce-

dente o ação proposta por José
Pinto contra Teresa Campanelll.

VARA PRIVATIVA DK ACIDEN-
TES DO TRABALHO — Julgando
procodente o ação proposta por
Dionislo Toluso contra Industrio
dc Moveis "Baby" Ltda.; Julgan.
do procedente a oçílo proposta
por Eduardo Marln Lopes contra
The San Paulo doa Company
Ltd. .

VARA D08 FEIT08 DA FA-
ZENDA* NACIONAL E ESTADUAL
— Julgou Improcedente o executl-
vo fiscal da Fazendo Nacional
contra Refinação de Minerais do
BrasU Ltda.*, manteve em recurso
de agravo o decisão no executivo
fiscal estadual contra Melhoro-
mentos Brooklln Ltda.; Julgou
procedente o executivo do I. A.
P. I. contra Industria Têxtil S8o
Francisco Ltda.

l.a e 2.0 VARAS DA FAMÍLIA
E DAS SUCESSÕES — Nomeando
Faulo Rodrigues de Melo e An-
tonio Partidtno para tutores, res.
pect...-mente, dos menore* Apa-
reclda e Arocl e Durval Redlvo;
homologando o calculo, noa ln*
ventarloo de Jocob Romanelll e
sua mulher, Luiz Maranossl e
Saldo Slmüo Racy; autorizando
levantamento de pecuUo, pedido
por d. Luzia dos Reta; autortzan-
do abertura do termo d» n**ei-
mento dos filhos de Antonto Be.
zerro da Silvo*, deferindo o eltera-
çio do registro civil, pleiteado
por Osório Carneiro Lima, relatl-
va oo filho Mario; Julgarulo por
sentença o partilha, nos Inventa-
rios de Augusta de Jesus, Anto-
nto Martins Dlos e Coloma Mon.
tesserat B. Saturnino.

FALÊNCIAS B
CONCORDATAS

Encerrar-se-d no dia 3 de feve.
relro próximo futuro o prazo para
habilitações de créditos no falen-
cio de AngloUna ou Angelina Slrrl.
cujo feito se processa pelo corto,
rio do 6.0 oficio.

Esti em curso e terminara, no
«Ua 21 do corrente o prazo para
habilitações de créditos na con.
cordata preventiva da Industria de
Meles Vi!e do Paraíba I.tda . cujo
feito corre pelo cartório do 7.0
oficio.

Esti em curso e terminará no
«Ha 20 do corrente o prazo para
babtllucoee aa fatondo d* Kuvsl.

O -ruarda-noturno Domingos Al-
vea de Oliveira, na madrugada de
domingo, quando passava pela rua
Holanda, esquina tia rui Espanlio,
no Jardim Europa, surpreendeu o
intllvltltio I.udovlco Simokito, tio 29
anos, solteiro, residente A rua Teo-
doro Sampaio, 719, que forçava a
porta tio uma residência. Domln-
gos Alves do Oliveira, ao se apro-
xlmar tio referido Indivíduo, foi
polo mesmo alvejado a tiro tio rc-
volver, nllo sendo, porem, alcan-
çado pelo projétil. Em rcpresallo
o procurando so defender, o Rtmr-
da-notunio fez uso do seu revolver
*i desfechou um tiro cm Ludovico,
fei*lnilo-o na rctjiilo glutéa "squer-
tln. A vi Umn foi socorrida pela
Assistência e Internada no llospl-
tal das Clinicas, sendo o c,i3Ó ob-
jeto de processo por parlo d.i au-
torldatle do serviço na Central.

Desastre na Via Anclileia — A's
8 horas do domingo, no Via An-
chlota, próximo ao l.o Arco, o au-
to particular de chapa n. 1C0.880,
conduzido por Manuel Hamos Prl-
mo, do 41 anos, no qual viajavam
sua esposa, Palmlra Calado Ra«
mos, de 23 anos, sua filha MarlIUo,
do 4 anos, residentes & rua Fltlal*
ga. - e gua cunhada Maria da filo-
ria Calado Azambuja, de 27 anos,
casada, moradora A mesma rua,
37, colidiu com o auto-caminhão
de chapa n. 65.895, que ai; eslava
parado. Em conseqüência do tle-
«astre, oa passageiro» do primeiro
veiculo ficaram feridos e loram'
•ocorrido* pela Assistência.

Esfaqueado nom bor — Joaquim
Francisco de Oliveira, de 23 onos,
e seu Irmlo José Francisco, de 21
ano», solteiros, residentes no bairro
ilo Imlrlm, fts primeiras horas de
domingo, quando se encontrovam
num bar sito à Vila Espanholei,
por motivos quo nao foram devi-
damento csclarccldos, foram agre-
dldos a golpes do faca por "Fran-
cisco Maslnho''. que fug;u mu ae-
gulda. As duas vitimas, depois de
socorridas pelo Assistência, de-
ram entrada no Hospital dns Clt-
nicas. Há Inquérito a respeito.
Na madrugada de domingo, o ope-

Agredido pur desconhecido —
rario Follpo Alves, do 28 anos,
solteiro, residente ft rua Caxlngul,
551, num bar da" run Pinheiros,
por motivos Ignorados, foi r.gre-
dido a golpes tle faca por um in-
dlvlduo nâo identificado. Sofrendo
ferimentos gravíssimos, Felipe
Alves, depois de socorrtdj peliAssistência, dntt entrad-i nn liou-
pitai dos Clinicai. O caso foi en-
tresue 4 Delegacia da Segurança
Pessoal.

Agredlram-.se por causa de tuna
partida do bilhar — A's 12 horus
de domingo, no Interior tlj bar"Eíportlvo", 

sito il rui Floriano
IV xoto, em Santo Amaro, porcanso de uma portlda de lillhar,
¦lan,', Qtterino de Sousa, tle 25
anos. solteiro, domiciliado à rua
Manuel Antônio da Uiz, 61, e Ks-
tellano Barbosa da .SUva, do 3(1
anos, casado, morador à cliacnrn
Flora, agrodlrani-sé mutuamente
a golpes de faca. Os dois tdrota
socorridos pela Assistência e ln-
(ornados no Hospital tias Cllnl-
cos, sendo a ocorrência rocistrada
pola Policia.

Assaltado e rnuliado pnr cinco
Indivíduos — Rubens Cândido Pe-
reira, de 27 anos, solteiro, mora-
dor a rua Urugualonn, 116, na
madrugada do domingo, passando
polo rua Ribeiro de Lima, foi as-
saltado o agredido por cinco In-
tllvlduos. Ficando sem, a Impor-
tancia de oitocentos cruzeiros e
documentos, Rubens Cândido ' Po*
reira resolveu procurar o plan-
Ho da Central, ondo prestou ca-
claroclmentoa no processo Iniciado
pelo delegado de serviço.

Morreram afogados — Na manha
de domingo, -Sllvjo Guilherme
Rosa Wltte, de 19 anos, solteiro,

do Porto, cujo feito se processa
pelo cartório do S.o cfleio.

Está em curso e conclulr-se.á
no dia 21 do. corrente o prazo
para embargos a concordata pre.
ventlvo de Ana Gerstner, cujo
feito terá andamento pelo carto.
rio do l.o oficio.

Rocha Azevedo *_ Cia. Ltda.,
requererem ao Juiz de Direito da
ltJ.o Vara Cível, o docrotaçüo da
falenda de A. B. Maciel Filho, co»
merclanto estabelecido nesto Ca.
pitai, it rua Jalro Gols, 67-A, tendo
sido o feito, por dependência, dis.
trlbuldo ao cartório do lG.o oficio.

— Por sentença do Juiz de Direi,
to da 15.a Vara Cível, e a contar de
66 dias anteriores a S-t-4.1. foi de.
cretada a falência de Hans Reu-
mann, comerciantes estabelecidos
nesta Capital com cfldna de
consertos, à rua Boa Vista, 220.
Foi marcado o prazo de 20 dias
para habilitações de créditos e
nomeado para o cargo de sindico
o credor Ruvln Wossermann.

Processa-se o feito pelo cartório
do ISj> oficio.

Foi decretada a falência de
Antônio José da Costa, comer-
rlante estabelecido nesta Capital,
à rua Greefcld, 57, marcado o
prazo de 20 dlos pare habilitações
de créditos e nomeado pan o
cargo de sindico o credor Jonua.
rio Sltrangulo.

Processa-se o feito peto cartório•fo 7.0 oficio.

domiciliado h rua Cotoxo». 987.
quando se banhava no rio Tleté,-próximo ft sede do clube do meomonome. pereceu ofogado o seu cor-
po. depois do retirado das oguos.íol pera o necrotério do Araçá— Num tanquo exlstcnto noIjotrro do Ambitrá, 6S 2í| horas dedomingo, quando tomava banho,o Japonis Seltaro Kamlmura. da18 nnce. solteiro, mnrodor no si-tio do Cipó, em Santo Amaro,morreu ofof-do. O corpo ,1o ra-
paz fnl transportado para o ne-croterlo do Araçá.

Foi pasí.tr il frente tio um onl.bus e atirou n carro contra u bondaNa avenida Celso Gnrcl.i, pro-Xlmp il esquina da rua JoII, a.1M,15 horas tio ontem. 0 motorista
tai-103 Rimttns, po .|0 onos, **a-
«ido, domiciliado A rua Vl3rnnd8do Rio Branco, 509, dirigindo o
í t*?»0 al,"í«» -Je chapa n„4-17-52, a» pnsaar A frente de umônibus, atirou-o contra o bond*"1, guiado pelo motorneiro dachapa n. 1.ÜS7. Martins CaladoMart nez, tio 37 anos, casado, do-mlclllado à rua EIol Cernue*ra. 74,passageiro do carro de praça, órnotorlsta desto e mais José Pe-dro Pacheco, de 17 anos, rcsldon.to A rus Pedro Fernandes, 15 e acondutor da CMTC, Albino Veiga,
do 26 anos, casado, morador ft ru»Dlos da Silva, 534. que estava»
no estrlbo do bonde, ficaram tt.
ridos em conseqüência tio de*o_tr#
e foram socorridos pela Asslsten.
cia. José Prado Pacheco e Mart Ina
Colodo Martinez, quo estavam em
estado grave, foram Internados noHospital dss Clinicas.

Atropelamentos ocorridos ontemtNa rua da Moóca, junto fts por-teiraa tia "Santos-Jutidlal", fts 7horas do ontem, José Costa d<
Sousa, do 34 anos, casado, ícsl-
dente ft estaçáo tle Gualonazes. foiaronhndn peln iuto de alunuel dl»chapa n. 42.053, dirigido por An-
tonio Penha.

Na rua Bom Pastor, em fren.
to ao prédio 11, 2.(140, às 13 ho.
ras, Jacinto Antônio Diniz, tio Clanos, casado, morador ft travessa
da Olaria, 6, na Vila Nalr, no rpl«
ranga, foi atropelado pelo auto.
caminhão do chapo n. CS.490, dl»rígido por Luiz Colomberc.

Na esquina das ruas Silva
Pinto e Cisplatina, íts 14,45 horas,o menor Jones Sou, de 9 anos. fl«
lho do Alfredo San, domjclllnda
no prédio n. 017 da scguntlti viacitada, foi colhido pelo nufo-ca*.
mlnhtto de Santo André, de chapan. 20-90-58, guiado pelo proflssio-nal Ângelo Glovanolo.

Mo Viaduto de Santa Iflgo-"'"' 
2l">sa esquina üo largo daSâo Ben o. fts 17,50 horasr umasenhora do identidade tlesconhcc*.Ia, aparentando ter 50 anos tio

™V°',*-rlt*.* Pelo auto de alu.guel do chapa n. 42.SU. dirifddapor Antônio Verde. "•"-'O'-'
As vitimas foram socorridas pe-Ia Assistência o internadas naHospital daa Cl;n!cas. '

I»(nbelct*lmeiit„ comercialreeltittlt, por iletermln-tcn» Ju.illclui _ Em cumprimento aum mandado expedido pelo ti.
íui.?rn,,a 

lUí 
Yara Criminai;

Juiz Olavo Utiltnaraes, o sr!Arnaldo Camargo Pires, dele-
sado-adjunto de Ordem Econo-mica, hoje 4 tarde, devoril»
procedei* Ho fechumotilo do em-Porlo sito i rua Turlassu,.. 754.O referido estabelecimoiito to-ra suas portas cerradas duran-• te 15 dias, om vlrtudo do o seurespectivo proprietário ter no.goclado coneros allmonticlos
no comercio ilícito. Proso, foio comerciante aludido proces-sado peiu policia o a-tor.i verado ser julgado polo Judiciário,
quo lho aplicou aquele corrctl.vo.

Impiirlnvu tinto, „„', jjKi --_
linrn neKorliir no "camblo-nu-
K-rn" cm San Paulo _ O dele-
gado-adjuyto t|e Ordem Econo-mica, Enzo Juli0 Tripoli, ou-tem, Instaurou inquérito cogu.lar contra IIu-js i.oys Atiu-draBerther D'AIleman tle Mont
saiith, de 27 anos de Idade, so-telro, brasileiro, residem» à,rua Cualnchos, 173, acusado danegociar automóveis do proco-dencia americana no "mercado-
negro". Ontem, aquela nutorl-dado apreendeu nas oficina." da"Cia. Americana de Automo-
vela", de propriedade da firma"O. P. Oonç.tlves", um nuto•morcury" que pertencia a
fltiga » qne, conformo fora porelo noticiando através da lm-
prensa, estava ft vend.i por pre-
ço da tabeln. Entretanto, a uma
das pessoas que se Interessa-
vam pela compra do veiculo,
Hugs pediu nada mais naifi
menos tle 95 mil cruzeiros. Sou.
lie o delegado Enzo Tripoli,
através dus próprias declara-
ções do Indiciado, qne Ktm.i JA.
há multo Importava automo-
veis tle diversas marcas noi
Estados Unidos c. aqui, coni o
auxilio da um tal Chaves, o*
vendia a preço» multo acima <lò>
tabolumento oficial vigente no
pais. A Ordeie Econômica J4.
investigando a fim de loc_ll-:tr
« ouvir no processo o tal Cha-
vos, denunciado por II'-'.*-
Loys.
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liiiÜii JS&. * iMIllli
No "hall" tio * Rupluiiada Ilourl" tul a|>r*-t*ntado a» ir. redro no*

mIm, inorndgr sm Mm.», qu< vslo conhecei o ilni.ll • prutenil*. aMlitlr
ao ...uimvnl nu Rio.

i" um itnltor de Idade, mai ainda rijo • exuberante, «ue te orgulhe
de ter um eolirtiilin roaldonti em SAo iv.ilo que, «inltora peruano da
nascimento, i exaltado proclamattor dna encanto* do Oraetl, JA ee con*
ililiriinilo liow.0 (.-i.iiipiitiloiii.

O tr. Roaalei, hnbltundo ao clima aeco de Mina, onde u cliuvaa ad
an.virtiii com Intervalo» de multo» anos, lloou mainvllhado com a ahun.
üii.iil* oe anua que ai r.uvrm» de.pejiuii tuilira a noa» clima-

lino que, para noa, constitui «írln aborrecimento, í, pnra ele, motivo
d-i aleurlu ..lu.pl... hum.i* por «er itovldatla.

Acuntece o momiio conosco nino As prlinelraa nevada» B»»l«tldn« em
palita de cllim» frio.

O »r. Hcsiili.» A iiratido aiirrrladr.r do teatro radiofônico e autor de
vsrlu.- poçaa que JA tôm «Ido pontas em circulação por algiimas emlsto*
rj. du palae* Mil-itmrTlcauoa.

It- mem observador, mos delicado, nada censura e ató encontra dc«-
culpa» puru o péssimo kervlço do transporte de no«-ii Capital, a «ua
falta de li-atroa, ti» ruas etijn», esburacada» c trniuiformndn» em Ka*
i.i tu. etc, etc.

HA um linblto qua mulio o ImpréuioDOUi o excessivo numero de
anuncio» do nossas emissoras e u nbsoiutn inutilidade disso porquo a
maioria (los ouvintes nítida d» e»tuçAo iirj,lin quo começa u Irrtlanto
verborrtel» dos imundos cem o» miiliihnrlriiiioa de dlccAu dc corto» Io*
cutorel. *

Ci.ntudo, o sr. lioí.nlc3 pretende escolher um:» cutnçA.i mal» dlscrota
e por Isso. mui» quurld.i do publico, para oxlblr Bliiutiin» de »uns pro.
«;•»¦ ¦ .-* teatrais,

M. N.

Advertência a
Hollywood _tHH

Quando Orson Welles primeira e aepol» CJlnirle» (Jtu.pilii, fizeram
declarações aérlaa sobre o futuro do cinema Hincrlcaiio, analisando os
mctlvcs de sou fracasso o prognosticando, como terapêutica, a necoisl*
onde de melhorar a produçAo do sua» película», nflo foram pouco» os
defensores do Hollywood a se levantarem contra ambos cs atores, atlran-
do lhes ¦ peçonha do teu odlo c du aua Inveja. Houve utnqttes sosots,
pessoais, com xtngaçAo da pior espécie. E rematando Isso tudo, as cos-
tumelras classificações de "Inimigos numero um dos Estados Unidos",
"vermelho» a serviço de potência estrangeira", etc.

Agora, porém, uma voí quo nAo pode ser acoiniada de suspeita nos
meles produtores de Hollywood, se ergue por sobre a balburdia babpllca
da Capital do cinema, para adverti-la dos pcrlsos a que se encontra
exposta e do beco sem salda, que estA trilhando. Trata-so de Samuel
Ooldwyn. produtor. Analisando a produçAo do cinema europeu, uo-
tadamentii o lnglía e o francês, e atualmente o Italiano, chegou Ha-
muel Ooldwyn As conclusões terríveis óc que dentro em breve, da ma.
neirn que vai, o cinema americano ae colocará entre os piore» do
mundo. _ etsa Inferioridade, que aumenta dia a dia, levou o aludido
produtor ao extremo de concordar com as declarações de Chaplin e
Welles, feitas hA pouco na Inglaterra. NAo hA duvida que leon Mous-
slgnnc tem raz-Ao quando diz quo "cinema nAo é apenas técnica".

Cotejando o cinema d» Hollywood com cs da França, Inglaterra,
RiiEsla, ltalla, Mexico e Argentina, teria Samuel Ooldwyn, da Metro,
chegado a essa triste resaltado. Dal teu grito de alarmei "ou Hol-
lywood modifica a qualidade do seus filmes, ou os estúdio», num
futuro próximo, ver-se-Ao obrigados a fechar suaa portas, numa auto-
destruição causada exclusivamente por uma amblçAo sem llmltea e
nn.a Injustificável Incompetência".

Assim falou Samuel Goldwyn. E convenhamos, trata-se de um
elemento da grcl "hollywoodeona", Insuspeito portanto e contra o qual
nudri poderio os malcdlccntes e os Invejosos.

A advertência é séria. Hollywood que reflita sobre Isso.
I.UIZ GIOVANNINI

A censura c as músicas
carnavalescas

r.u .uto 'i">- «Inda •¦•M. no
cartas «> qua lem aldo o mo*
tlVO par» o» cotnimtnrlo» mal!
«iiuruçados por imri.» dos «r»
limita do Rio e de HAo l'aulo,
a miiu-lii une ltl) l"f'l", I c"'
mini dai» müilcãi .1» Carnaval
»t«Ht.i ano, '1'nila tf.>iit» nabe o
que iiei.iilecfUi o ilept-rloineil*
to f.'.l.'1'til Incumbido ile piouti*
der A ..-1....1.. doa ...... I.i.» e
itinroliAi quu podem elruulur II*
vroinente, «provou vnrlim com.
p.is.r........ dent..¦ aa quais a
manha do "lliiila". "Ticê" e
outriiH, Oh autores dosnot* tiii-
biillirui, -r..m perda du tempo,
ntlriirnin n» morcado err-iia no-
vldit.l.'».

Kiittcintii.., n publico repu*
dlou a luli-ii das rumpiislçoi-
.•Itu.lus taxilildo-ftt de Imorais.
Efotlvamonl», a letra dossus
marchas era i-xiusi-rnilninenle
livre, ferindo ein .bolo oi lulti-
clplos ds moral que, mesmo om
musica rnriinvalefleu, devo ser
um bocado respellailn.

Dliint» du celeuma que »•
erlou cm torno denso fato, mi-
bem o que fe* B rnniuirii cario*
cn: roconsldorou a neu Julga-
mento e cotidenou essa» mar*
chaH, que estilo proibidas de
ser gravada! o tocada* no Hrn*
sll.

NAo deixa ilo ter uma alltu-
de ridícula do departamento
oficial da censura que para
nAo so expor uos comentários
olilHtosos do publico, devia ro-
cninonditr no» sons cen«orcii
mais cuidado e mal» critério no
Julgamento das musicas car-
navalèicaa. ....._

MARIO .11 MO
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CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS AOS MUNICÍPIOS DE CERQUEIRA CB-
SAR B TIETí — Sob a presidência do sr. José Edgard Pereira Barreto,
procurador-gcrai do Estado, reailiou-se ontem pela manha., no Depar.
tamento Jurídico do Estado, a cerimonia de assinatura do contrato de
um empréstimo. u_.3;5ÍÍ_"13 cruzeiros ao município de Cerqueira César,

para o financiamento das Instalações da rede de Agua e esgoto. A' ce-
rlmónia compareceram, além do prefeito daquela cidade, tr. Artur Ste.
ves Filho, o presidente da Câmara, vereadores, o assistente Jurídico, sr.
Salvlo Egldlo do Sã, e pessoas de destaquo daquela prospera cidade da
Sorocabana. Na mesma ocasião foi ainda assinada a escritura do cm-
prcslimo de selscentos cruzeiros ao município de Tietê, representado
pelo seu prefello, sr. Nelson Assumpção Oiintho. O tllclie fixa um

flagrante da cerimonia.

Notas Religiosas
São Sebastião, glorioso

padroeiro do Rio de
Janeiro

Ardoroso e leal soldado do
Imperador que foi, nlo dei.
cuidou do dever para com a
sua consciência de fiei toldado
d* Cristo; preferiu morrer, de
que trair a tua fi de cristle
e de acerrlmo defensor da can.
ta do Redentor e Salvador nosso.

SAo Sebastião, padroeiro da
Sebastlonopolls do» crente» —
hoje Rio de Janeiro — interce.
dera mal» uma vez com o seu
prestigio de glorioso mártir,
junto ao Onipotente, a fim de
livrar o nosso amado llrasll, da»
pragas Ideológicas que ora ln-
festam o mundo.

A Igreja, celebra hoje, a festa
do SAo Sebar.tlío, soldado romano
que foi, para tornar-se, íldellsslmo
soldado crlstáo.o para cuja sacros,
santa causa, sofreu o martírio a
morreu glorlflcado pelo seu Ideal
o que hoje, como prelto estA rece-
bendo as honras o homenagens, de
seus Inúmeros devotos. Como che-
fe de guarda pretorlana serviu
com lealdade honrando o posto
que lhe foi confiado pelos seus
comandantes. Como cristão, devo-
tado e piedoso soldado do Jesus,
foi Impecável a sua fidelidade.
Professou o apostolado Junto a
seus companheiros do armas e co-
mandados: nAo descuidou Jamais
de seus deveres, nAo relegou tam.
bem a catequose quo ministrava
s amigos, a presos e demais ire.
quentadore» do paço Imperial, In.
trepido e ardoroso cristão nAo es*
condia a tua fi e, a devoçAo que
tlnha em Jesus Nosso Salvador.
SAo SebastIAo. i querido polo nos-
so povo; tem seus devotos em
todo o orbe; conta tambem, eom
Inúmeros templos, tantuarlot s ca.
pelas de militares, sob sua pres.
tlglosa eglde. No Brasil, i consi.
derado padroeiro glorioso dos
nossos bravos e disciplinados ml-
lltares e que multo o festejam,
considerando a data ltturglca do
santo, como dia de gala, para a
numerosa classe de servidores da
Pátria.

A nossa Capital — Itlo d» Ja-
-4>-tem como patrono »,

Isto se Justifica, pelos Inúmeros
milagres e, milhões do graças ob.
tidos por sua valiosa e eficaz
IntercessAo.

Pecamos nás, com todo o fer.
vor de fieis filhos da Santa
Igreja qué somos, ao pé do altar
do glorioso soldado santo, ou, om
qualquer das igrejas, ou mesmo,
em nossas casas, multas graças
celestlas por sua IntercessAo, para
salvar a nossa nacionalidade e a
Integridade da família brasileira,
dos Inimigos da ordem, e da paz
dos povos — M. H.

JORNAL DE NOTICIAS
O melhor Jornal de noticias

Inauguração da "Cidade-Carnaval"
Muito concorrido o baile dos cronistas carnava-
lcscòs — Desfile das candidatas ao littdo (fc".Miss Carnaval dc 1948" — Ranchos e
cordões no grande espetáculo — Eleição

da primeira Escola de Samba
Realizou-se nnlcontein, A noite, nos amplos salões tia"Cltlntlc-Cninnval", instalada no 1'ai-i-ue Pedro II, o primei,ro grande baile pró-curnavnlcsco dcsle ano, detlienilo aos

cronistas carnavalescos da Capital.
Ntimcruso publico esteve presente lia "capital da folia",

aplaudindo os interessantes miiiieros do programa inuugu-
ral, sendo o ponto alto da festa o desfile de todas as can-
elididas uo titulo de "Miss Carnaval do 1918", que pela prl-meira vez su apresentaram em conjunto, satisfazendo desse
modo a cnormo curiosidade dos paulistas que desejavam
conhecê-las cm carne e osso.

Compareceram ainda todas as Escolas de Samba do Sáo
Paulo, para a grande prévia do concurso para eleição da
J.a Escola do Samba da Capital. 0 Burro Canário atendeu
gratuituincntc a todos os foliões que queiram consulta-lo,
tendo aparecido muita gente que fez perguntas engraçadas.

No auditório ao ar livre, assistido por militares de pes-soas realizou-se o estupendo "sliow" apresentado pela Hadio
Bandeirantes, com a participação de grandes artistas como
Ataulfo Alves c suas pastoras, e muitos outros que contrl-
btiiram para o maior brilho dos festejos niomisticos da noite.

Estiveram presentes todas as escolas de samba, ranchos,
cordões, blocos e grupos da Barra Funda, Bela Vista, Lava-
pés, Lapa, Campos Eliseos, Penha e outros.

ARI BARK0S0 E ÜIKCINIIA BATISTA
Constituiu uma feliz.surpresa para os foliões que sc dl-

vertiam a valer na "Cidade-Carnaval" a presença inesperada
de duas grandes figuras do radio carioca: Ari Barroso e Dir-
cinlia Batista que foram cntusiasticamcnle recepcionados e
aplaudidos pelos seus fãs e admiradores.

E, mun ambiente festivo e na maior animação, terminou
o primeiro e maior acontecimento carnavalesco deste ano.

Atividades do Centro
Paulista dos Cronistas

Carnavalescos
A diretoria do Centro Pau-

lista dos Cronistas Carnava-
lescos, cm reunião realizada
ontem, com a presença de unircprcseniante da Exposição
dos Municípios, instalada no
Parque da Agua Branca, re-
solveu realizar naquele re-
cinto uma sério de -esteios
Populares, cujo inicio está
marcado para o próximo cija
31, prolongando-se até o ulti-
mo.dia de carnaval, ou seja.
dl:*. 10 de fevereiro.

Para isso, já foram inicia-
dos entendimentos entre oC. P. O. C. e a comissão orga-nlzadora da Exposição tos
Municípios. ::.' ¦-

Foram postor à disposição
dos cronistas carnavalescos,
para a realização das festa*,
dois amplos salões, sendo um.
tablado popular .-ao ar livre,
sem pagamento: de entradas,
e um outro, localizado pertoda "boite" Record, onde s«*rão realizados os grandes bai-
les do C. P. C. C.
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Primeiros
sucessos

Está faltando um zero
no meu ordenado

SAMBA
Ari Barroso e Benedito
Lacerda.

Trabalho como um louco
Mas ganho multo poucoPor Isto eu vivo sempre atrapa-

C lhado
Fazendo faxina
Comendo no "china"
Tá faltando um zero no meu

.[ ordenado.
Ti faltando um zero no meu

í ordenado.
Tá faltando sola
No meu sapato
Somente o retrato
Da rainha do meu samba
K' que me consola
Nesta corda bamba.

(Gravação de Francisco
Alves).

Que é que há com a
tua baratinha

MARCHA

Ia*} i1_*\wws.
V
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AfISO
Como foi noticiado, a estação telefônica "5"

passou a denominar-se "51", tendo agora os
seus telefones seis algarismos.

Exemplo: 5-5870 passou a ser 51-5870.
AO CHAMAR TELEFONES DAQUELA

ESTAÇÃO, NÃO ESQUEÇA QUE OS
NOVOS NÚMEROS TÊM SEIS ALGARIS-
MOS, EVITANDO PERDA DE TEMPO,
LIGAÇÕES ERRADAS E CONGESTIONA-
MENTO DE TRÁFEGO.

Lembre-se tambem de que os números de
5-0000 a 5-0999 pertencem a outra estação e
NÀO FORAM ALTERADOS.

JJe Jorge Veiga
Que é que há
Com a tua baratinha
Que não quer funcionar?
Bota esse motor em movimento
Filhlnha
E vamos passear.
Visitaremos
Primeiro a Tijuct.
Visitaremos
Depois o Leblon
Vais ver
Que coisa maluca
Vais ver
Que passeio bom.

(Gravação de Jorge Vel-
Sa>* .¦ ¦'..

Lord Boogie Woogie
Jofre da Cunha. Batista, oLord Booel» IVoòsle da cronl-ca carnavalesca da "Folha da-Noltei-fosi—anos- anteontem.

I-cstoJando a data, os seus co-logaa do Centro Paulista deCronistas Carnavalescos ofere*coram ao aniversariante umachopada num dos nossos res-tauiante», tendo sido trocadovários brindes onde o bom humor foi a nota cnraterlstlca.

Cemitério do Carnaval
EPITAFIO
A. DeB.

Quando ele à campa baixou,Disse um verme mais astuto:Esse infelizmente "sobrou"
Na fumaça de... um charuto.

O "Rei da voz" continua
mantendo seu velho 0
prestigioso curtas de maior
cantor brasileiro, de maior ln-
terpretc da musica nacional.
Onde ele aparece, esgotam-se
as entradas, há tropelias •
correrias para vê-lo pessoal-mente diante do microfone
eantando suas criações de
sucesso. Agora, ele atua ao
microfone da Record numa
temporada que confirma o
prestigio da • Maior, o no-
vo auditório desta emissora
nos dias dos programas de
Francisco Alves apresenta-se
lotado. E" inegavelmente um
dos maiorais da folia. Suas
musicas para 9 Carnaval Já
estão af.

AM-.IIlIttllllH
rnaoiil miua. I.»J|.|
ririihurrai — -.'nlo Dlus „n-limim; Jua* I..11.....1,1.,,. Al*11..I.1 HuMiivu .Miirlliiti, .I.iiku

.M111.I.I11 D J.,iii|.ilin du Alni.il*
(In.-f-iihuri>->i — Cllltln, Pliicl*
¦ti, «*i>o»* do ar. Alberto
Ploolnli üuforina tUlvHu. «.»•
posa do sr. Artur üalvaoi
/iilmlru Ct.iii.jo, aspoaa do ar.
Aliimulliii» Cousjo.

Henliorltiisi — Mnrli» Iltie*
na, (Ilha do ir. Armando Jo»»
Caroslro • da ara. Annlnda
Carneiro.

NASOIMK.Vrok-
N-tarerain, ii-nln rasllali
Olntla, min» do uni*. Joio

Barnardos Itl.olro o da sra.
Jl.irln Kninilliiiiii Hootton ltl-
bolroí Carlos Alberto, filho
do ir. Illoi.rili. l'i.r..'lrii Kllhr»
• da srs, Dnollntlu Hnlota I".»-
rolr.11 Danilo, filho tio sr. Da*
nllo itoilrluuos Tuiio.i o da
ara, Muiin.illa Pereira Tunca.

NOIVADO!
|.*lcnriiiii .ii.lii.., m.Ktit Cnul.¦fali

O sr. rttibcna Curdoan 8o*
brlnlio, filho do sr. Air-u-io
Cardoso o dn sra. Mrirlit Ha-
loto 1'-. Cardoso, o a srta. Mn-
ria Toros- do Campos, filha
do sr. Manuel do Campos e
da sra. Maria Antonlcta ds
Campos.

lim (.'iici.uiivn.
O nr. Oscar Crus. filho do

•r. I.ul» Gonzaga Crus • da
ira. Isollna Lnbarha Cru* • a
irta. Tereslnha Mistura, fl*
lha do ar. Fornando Mistura fl
da sra. Mnrla B. Mlstun».

cm-uiN-ros
Car-fos-Chlorl-to — Reall*

za-ss na próxima quinta fei-
ra, ás 1T.I0 horas, na Igreja
do Convento do Carmo, o on-
laoo matrimonial do sr. Arol-
do Chlorlno, nosso coloira dl
Imprensa, filho do sr. Pedro
Chlorlno, • da ara. Carmen
Chlorlno, com a srts. BenedI-
ta Aparecida d* Campos, fl.
lha da viuva d. _ugrenla da
Silva Campos. SerSo padrl*
nho», no civil, por parte do
noivo, o sr. Dlrceu Salos, re-
dator da "Folha da Noite", •
senhora, o, por parte da nol-
vt, o **. Eugênio Ata Santos
« senhora, no religioso, por
parte do noivo, o sr. Artur
Otavlano Comerei • senhora»,
«, por parte da noiva, o ir.
José Pinto de Campos e se-
nhora.

Tro»1i>rn-Fi»r*iirel Bnrboon •
Reallsa-si .-gabado próximo,
às 15 horas, na Igreja do Con*
vento do Carmo, • «nlao* do

ar. ivin .ml.. Piiitnrsl Harl.n.
aa, noaos cu|o«n d» ln.|........
fllliu do ar. .ln».i A. liar).»...» u
¦Ia 1.1 a. Melanla |.-.ni«r..| liar*I..MU, oom 11 mtn, iri. iinim
Toodoro. fllim do ir. Bobau*tino 1'ilii.n -|->...ti.rn 1 d.» «ra.
ArmliKlft Puniu Teodnrn.

IIOMISNAUNNa••Miro-' Maria A-arlIi» ile
HIiin — Hob o patrocínio rt»
Aaaouluçao dai vx>alunai do
CoI-kIo N. Henhor» .u Hlon, se.
rAo preitadas I...J» As 13,30 vn*
rlai liriiii.iuiKi-ri- a "m'rn Ma*
ri» Amallne ds 8I011 por motivo
d» paiingem do Jubllíu d« ouro
d» Ilustro educadora. Apâi nmlMn, quo Mi<rA rclelirmln nnonpcln do Cologlo Noisn Honho.rn de Hlon .ifaltunr.ae-A nina
sossAo aolnno no unlco iliiqunla
oatalieloolmento «le ..naliio, du-ranto a qual o sr. Itoliort Va.latir, coimiil.Keritl dn Krançu
om HAn Paulo, fnrA ontrego, nmin." Mnrlo Ainellua do Hlmi,dn r-onilocorncno com 0110 foinirrnpln.l.i pelo govorno do sun
pntrln. Ah 13,30 horns, n ho.inonnganila l.iirtlcIpnrA .1» umalmoço .|ii0 Um s^rA oforooldo
p..r "uns fx-nliiuns.

rOKIIATI KAS'•«iiiii.lori.s ,ti. iaa _ os con-tndoros dn Knc.oln ,io Comercio
.?,".ro,,rf> •'". loiiiindo» em10 ;¦"' rt,all«nrAo um Jntttnr,qttlnla-felrn, tin 3o hornH, norestaurantn "Pingüim", mine*nioratlvo do l.o nnlvorunilo <Urormnturn.

BXOOn-flEf*
Clube »1«» Ailvogndi.» do Itu— Promovida pelo Clube dnsAdvogndos do Ttlo dn Janeiro icom » partldpacAo da Assocln-

çno do» Advogado» ds BAo Tau-Io, renllia-.te, de 0 a 25 do U-
yorelro próximo, uma excursAoa* ropuhllens do Trata, pelov»ps» «Pedro II*. ArtesOes naasçrotarla dn Assoclnc.lo do»Advogado» ds SAo Paulo engiMidla Toursorvlea, fonet3-1DSI.

AO RIO BB TAMIlItd
A '/.soclaçAo do» Prnfesflorcs

de EducaçAo Física de SAo Pau.
lo estA organizando uma ex*
cursAo no Rio de Janeiro, on*
di serAo reall-adas varlaa vlsl*
t«» As principais organizações
de edueaçAo física e esportes.
O» exenrslonlstn» partlrrto ds
SIo Paulo dia it do corrente,
permanecendo no Rio de Janil-
ro 10 dias. InformacSes o Ins-
erlcOes na sede da A. P. TB. P„
dai IS St 16 horai, A nn Ge*
niral Jardim, B03, ou pilo te*
lefone: 8-7609,
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EM PROL' DE MELHOR ALIMENTAÇÃO
AOS BRASILEIROS

Dentre as " tradições brasileiras", a que repetidamente
reacionários em geral, não poucas vezes se opõem acentua-
damente ao nosso progresso e ao bem eslar de nossas popu*
lações. E neste particular salientam-se, como tivemos ocasião
de demonstrar, as que dizem respeito à alimentação. Nossos
tavel, em virtude de uma antiga o arraigada ignorância. B
ainda é bem insuficiente o que as autoridades publicas vêm
fazendo, no sentido de modificar tal estado de coisas,

Não podemos deixar, contudo, de realçar esforços que,
nos últimos tempos, tem se verificado, em tão importante
setor educacional. O curso de nutricionistas, da Faculdade
de Higiene constitui, indubitavelmente, "algo que muito po-
dera contribuir para modificar os nossos hábitos em matéria
de alimentação. Dentre o que se tem feito de prático, en-
tretanto, em vista de tão patriótica finalidade, Julgamos Jus-
to destacar o esforço levado • efeito pelo Professor Fran-
cisco Pompeu do Amaral, no Corso de Auxiliares da Ali*
mentação do Instituto Profissional Feminino. Ali nio só se
fornecem às alunas os princípios básicos da nutrição, como
se lhes ENSINA A PREPARAR CONVENIENTEMENTE OS
ALIMENTOS, a fim de torná-los nlo apenas proveitosos ao
organismo, mas realmente saborosos. A ninguem escapará
a importância psicológica, e portanto educacional, dessa
preocupação. E os resultados obtidos, naquele pequenino
setor, se apresentam de tal modo animadores, que nos le.
vam a insistir em nossa sugestão de se criarem, obedecendo
a orientação idêntica, cursos práticos e obrigatórios de die*
tetiea naa escolas normais paulistas.

EDUCADOR
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GANHOU SO CRUZEIROS — Joto Faria», natural do Rio Pardo, Kstado
do Mato Grosso, com II anos di Idade, residente i rna Aurora 1*1, foi
o felizardo qne ganhou os W cruzeiros da foto.premlo qoi o JORNAL
Dl NOTICIAS publica dnas vezes por semana. Jolozinho encontra.
va.se num» fil» ds pio da tua Santa Msenla, quando foi batida o
Instantâneo qne o contemplou com o secando premle da tramai- Vinde
receber, ontem, nesta redação a quantia a que fex Jus, Joio Farias,
qne aparece ao eUckê ao lado to repórter, assim manlfestin e m com-
testamento: Til malM bo» a Idéia ee JORNAL DE NOTICIAI de dar
t-remli» aoi mi leitores. Ka JA tenho «lnbetae pai» __ dlterar •

mto di mlt".

A "ASSEMBLÉIA DE
ESTUDANTES"

Decorreu animada a Assembléia
dos Estudantes Paulistas, pro-
movldn por nossas autoridades
educacionais, o que reuniu nlu.
no» (le escola» de segundo rjrau
de todo o Estado. Diversas teseB
oportunas foram ali apresentadas,
dentre ela» destacando-3e a su-
gcstfio de so proceder no rocen-
seamento doa analfabetos. Merece
menção, outrossim, a proposta
pam crlaçfto de cooperativas de
consumo, sustentadas por fundos
angariados, e que forneçam rou-
pas, medicamento», lanches e nr-
tigo» escolares aos alunos noces-
Eltado» das classes de alfabetiza-
çáo de adultos. Alrida poderíamos
citar outros resoluções deveras ln.
teressantc3 da. nssotnblóla quo no»
parece haverem correspondido A
oxpoctatlva. Tudo está a indicar
com efeito, que vem ola conflr-
mar as palavra» pronunciadas, an-
tes dé sua reaUzaçAo, pelo conhe-
cldo educador Luiz de Almeida,
palavras estas que abaixo trans.
crevomos."O certame marca uma fase
diferente na historia do ensino
paulista, pol», pela primeira vea,
n Secretaria da EducaçSo auseul-
*a o pensamento da mocldado
estudiosa, para, de certa forma,
forçá-la a deflnlr-se. em face dl
alguns problemas que afetam dl-
retamente o Interesse do estudan.
te. Uma observaçAo mais aguda
das atividades pedagógicas, no
sotor das relações entre alunos o
mestres, nos convence do que,
nem sempre, se consegue o mnxl*
mo de rendimento educacional
desejável, sltuando.se essa deft.
ciência, em parte, na desarticulo-
çáo pronunciada quo se observa
entre o corpo docente o discente
das oscolan. O serviço de orienta.
çáo educacional, um dos Brande»
recursos adotados pela moderna
técnica pedagógica, vem, llson-
geiramente, repor o equlUbrlo
psíquico do educando, em seus
termos reais. Falta.no», ainda,
uma cooperoç5o decisiva do alu-
no, no sentido do auxiliar n mis-
sáo educativa, mlssAo cisa qus si
define cm seu próprio interesso.

Precisamente, um do» objetivos
do certame é Interessar o aluno,
através de uma assembléia em
que tomarão parte lideres de todo
o Estado, a tomar contato com
esses assuntos, n senti-los cm sun
Intima transcendência, para que se
convertam em elemento» positivos
do concórdia e de prosperidade
onde habitam".
INSCRIÇÕES EM ESCOLAS SU-

PERIORES
Escola Politécnica — Estarão

abertas, na secretaria da Escola
Politécnica, de 19 a 31 de Janeiro
de 1M8, dos 13 às 17 horas os Ins.
crlçSes para o concurso de tiabl-
Utaçáo de candidatos A matricula
no primeiro ano do Curso de En-
genhelros Arquitetos. Aos sabá.
dos a secretaria recebe u Inseri-
çfies entre 9.30 e 11,30 horas.

Faculdade de Economia — Na
secretaria da Faculdade ds Eco.
nomta. Finanças • Administra,
çáo. A rua Olapoque. 50|72, de 7
dl Janeiro a 11 dl fevereiro dl
1948, estarAo abertos nesta secre.
taria u Inscrições ao Concurso dl
HablUtaçáo par» candidato* d*
matricula no primeiro ano desta
-at-iild—li. noa Urmos tm Porto.

ria Ministerial n. 654, de 23 dl
novembro de 1941.

O requerimento de Inscrição ds*
verá ser selado com um selo fe.
deral de Cr) 3,00 e outro de edu-
caçáo e saude. A firma deverá
ser reconhecida, sendo aceito o
requerimento, quo for acompa-
nhado dos seguintes documentos:

1) — Diploma de contador ou
atuarlo, devidamente registrado
ou 2) — certificado do conclusão
da 5.a sério concluída ató fevo-
relro de 1937, ou certificado do 11-
do lugares gratuitos em cursos tec-
— carteira do Identidade e ates-
tado do Idoneidade moral; 4) —
certidão do nascimento passada
pelo oficial de registro civil; S) —
certtdtto de sanidade física o men-
tal; 0) — prova do que o candi-
dato está em dia com suas obrt.
gaçoos da natureza militar; 7) —
prova de pagamento da taxa da
CrS 150,00.

Todos o» documento» devem cs-
tar selados o com firmas reconhe-
cldas cm tabelião desta Capital,
n&o sendo aceitos pedidos de Ins-
«içáo com documentaçáo lncam.
plcta..

As provas do concurso do habl.
Utaçáo sor&o escritas e orais, ver-
sando sobro a» seguintes dlsclpll-
nas: — Matemática, Historia do
Brasil o Geografia Econômica.

O» programa», relativos ao con-
curso, acham-se A disposição dos
Intoressados na secretaria dn Fa.
culdade.
VAGAS PARA ALUNOS NAS ES-

COLAS PROFISSIONAIS
Comunicam-nos da Superlnten.

dencla do Ensino Profissional:"Esta Superintendência dlspfia
dl lugares gratuitos em curos tec
ntco.proflsslonals particulares, de.
vldamente registrados, destinados
dl preferencia A matricula d»
candidatos reconhecidamente po-
bre».

Os cursos slo dos seguintes mo-
daUdades: Corti • Costura; Ben.
dai • Bordados; Chapéus; Artes
aplicadas; EducaçAo domestica;
Desenho . técnico; Datilografia;
Taqutgrafla: Mecânica; Marcena-
tia: Motores a expIosAo.

Para maiores InformaçBe». Cl
Interessados poderão procurar a
repartlçío, qu» funciona A rua
Vitoria, ni. 302 I 304, nesta Capl.
tal, no horário de 12,30 aa 16,30,
diariamente, • aos sábados, das
0,30 As '11 horaa".

CONCURSO DB REMOÇÃO B
PROMOÇÃO DE PROPESSORES

PRIMÁRIOS
Recebemos do Departamento ds

EducaçAo o seguinte comunicado:"A Comlssáo enviou A Imprensa
Oficial, cm 19 ultimo, a relação
do vagas, ainda sujeita a altera,
çáo após verificação dos delegado!
do Ensino. Assim, ds 20 em dlan-
te os candidato» devem acompa*
nhar no "Dlarlo Oficial" as rela-
çfies que dizem respeito ao con-
curso"

PREPARATÓRIOS PARA FACUL.
DADES DE ECONOMIA

Comunica-nos o Centro Acnde-
mico do Economia, Finanças e
Administração, quo mantém ura
curso de férias, destinado a pre-
parar os candidatos aos vestlbula.
res para as Faculdade» de Cleh-
cias Econômicas,

Informaçfies e Inscrições A rua
Olapoque, X0|72 (fronto no Cine
Plratlnlnga).

ll

A TERCEIRA FORÇA FRANCESA
(Concluslo da l.a pag.)

Ouanto a Blum, cshi pessoalmente cm guerra contra "Jcs

(icux dissidences" e cm sessão cerrada da conferência so-
cialisla, disse: "Embora seja certo que, cm ultima ins-
tancia, a ameaça comunista seja mais séria, porque se os
comunistas triunfassem nos destruiriam e ao nosso par-
tido, é igualmente certo que a ameaça degaulista é mais
imediata e mais provável".

A natureza heterogênea, confusa, da Terceira Força,
suscitou duvidas no espirito de socialistas de destaque,
tambem hostis ao comunismo, quanto à eficácia da pana-
ceia de Blum. Entre estes se encontra Leon Boutbicn, um
jovem médico que tomou parte no Congresso da Interna-
cional Socialista, em Antuérpia. Boutbien insiste em que,
" a menos que a Terceira Foca assente firmemente na
classe operaria/não passará de um sonho em dia claro".
Ele e outros como ele crêem que se os socialistas se lan-
çarem sem reservas num- movimento que está sendo, mais
e mais, arrastado para a direita, à medida que a situação
fracesa evolua, cm 1948, estarão irreparavelmente
comprometidos.

um salArlo que nAo cobro o-
mínimo necessArlo o subslstên-
ela. 15, enquanto os trabalha-
dores quebram o pescoço pro-
curando acertar o orçamento,
um punhado do sous compatrlo-
ta» privilegiados pode gastai
C.OOO francos com uma cSla A*
Natal, num restaurante do mer-
cado negro.

A nova glrandoln de greves
encontrará os soolallstas numa
situação inconfortablüsslma, so
é que 6 correta a'definição quo

Blum deu do gabinete do Schu-
man. A primeira advertência JA
vela, com a sorte que coube ••»
nenê Mayer, ministro das Fl-
nancas. Mayer estA longe de aer'um revolucionário, mas, cm aec

"plano orçamentário propts ri*
distribuir o Ônus d» reconstru-
«Io francesa mais eqnltotiva-
mente, tosando oi (rnpoi pri*
vtlielados e, deita vet, pounan-

11 aqui Interfere a segunda
debilidade dn nova formulacAo.
Km tempos de crise política, os
partidos não se podem dar ao
luxo dl elaborar experiências.
Todos os sinais fazom presumir
a renovaçAo da luta por me-
lhores condições de vida; tan-
to na conferência socialista
quanto na reunlAo da "Force
Ouvrlêre". fevereiro foi assina*
lado cornou m mês fatal. PI**
demos argumentar qu» os co-
munista» se mostram Inclina-
doi a faser agitação em favor
de nova luta por salArlo» mais
elevados, como parte de sua
campanha contra o Plano Mar-
shall. Mas, ainda que nAo hou-
vessf, Partido Comunista, oo
operários franceses seriam for*
çados a ixlglr novos aumentos;
o mínimo mensal dl 10.100
franco», conquistado hA pauco
mal» dl um m*», JA se tornou

FALECIMENTOS
KA CAPITAI,

lir, .l.i.i... | Jluiia _. .i.i,,.
íllltolll, UO» »7 HIIO«, ¦ .-...l-l
will » *l», Isaura (Jaiauii»
.M..II». Unlxn ... iHIhm; K<*.iiuni, canado ruiu a ira. Ann,
(I. Mi.tti»; Killlli, i-snd» ....,,
o nr. Aiui..i., Anil.ru.uiil •Miuiry «'..ul.,.-,,, Mun». Hntír»ro Htitu.oiitvin, nu ai......

AMrK* i-k-r-siti'».! -« |..N.
Mi»» 1..-11A» — Anto Ki.t.iii),
a»» lo .uni.., fllh» do sr. J.»-«4 dn i-'».i».¦• tu i.„it(iu i ua¦ra. Alilrn Mendes I„ltA«,Kntern» unte-ontein, nn Ara.
«A. ,

Nr. llmlnu lilrrltl _ am..
ontem, uo» 74 nnos, emiadtt,com n. »r». (.iinrublnn (llrellLü»lxn um» ruim: «„»», on*.._ii.» oum o »r. Antônio ilanarl.
Kiilxrn, ..nt. ..ii _ ,.,„ y||.Marlana,

Sr. M....I.. Oarmralí —Ante-ontem, noi .;i m.u., viu*,vn dn «ra. Ito-a Coiiatmitliil,nolxa o» rillKi.it: cnrinlim, .n««mio com n urn. X.lldn llit»(|.niin CamevAlei Luls, onwdoeom « nrn. Melem Cnlln (J'ir«nnvnlfl; Alfredo, marido com n,«ra, Ijiiritldu .ln Mnton Carnnivrile; Olirii, viuva do *r. Irl.liou Cnlln i (Meto, ciim.ln eom]n nr. Alflo Uossl; CarmoilCarnevale, solteira. .¦iiiterriaontoili, no Araça.
S'ru. .Ilnrln Tlirrv/n HrKiila*Cn..i|.n« — Anto* ontom, nos

4H nilOSi ciHiidu com O m*. -i'1-
i' l-iie i ilu Cuiiiiio», Deixa o*
fllh...; Osviltdl., iii.iu.li» oom ,i
«th. Zunnlilo Ctttnpoi; Antônio)
e Thcrexlnliri, noltclros. Mu.
tetro ontem, rirns,

Ura, Mnrlhu sciilriilirriirr —
Ontem, im.i C.', nnos, cunad»
com o sr. Mlclinol _oldonber4
«er. Dulxn os filho: Wcrner,
casado com « sr» Annr
Tliurck » Kriin, casada coinj
o sr. Artur Krttger. Knturr.»
hoje, A» 'i li.iniH, dn rua Mar.
quox de Ollnd.i, 217, para u
Vlln Murlnnn.

8r_ M»rln foncelvlo P«l».
ra Niuiinn — Ontem, ao» AT,
anos, casada com o sr. Salva,
dor Caetano Santos. Deixa ot
filhos mcnoroR: Ntuicy, Dedo,
José Curiós, Mi.rln Cecília o
Frederico, lüntorro hojo. A» I
horns, da Casa de Saude Mi-
tar.izzo. para o AraçA.

Sr. Anseio 1'nnrhoul — On*
tom, aos 65 anos, casado cota.
a sra. Angela Paschoal. Delx»
oi filhos: JoAo, casado com
a sra. Lntirn Paschoal; Klol-
dlo, Renêo, Mario e Irineu.
Enterro hoje, As 11 horas, d»
rua Caetés, 415, para o cemt-
térlo SAo Paulo.

gra, Anlonl» Moral» Alfn»
Anteontem., ao» 34 nnos, ca-

nada com o sr, Antônio Alfal
. Mntn. Deixa oi filhos: Oican,

Antônio, Cláudio, Hello, llelto
na « Sonla. Enterro ontem, n*
Braz.

Sr. M.meyr Koinn-rnolo _.
Anteontem, aos 32 anos, soltei,
ro, filho do sr. RomAo Romng.
nolo e dn sra. I-abol P.omnirnn.
lo. Dolxa os IrmAos: José, ca«
nado com a sra. Follcla Como!
Romntrnolo; Angellno, casario
com n sra. Dulce Romagnoloi
Ovldio, casado com a sra. Car-
men Romíitrnolo; Lourdes •
Orlando. Enterro ontem, no
Araçá.

Nr. Miguel Munhoz — Anto-
ontem, aos 8G nnos, casado com
n Rrn. jrarl.i Munhoz. Deixa 03
filhos: Marlano, Ana, José, Ma-
ria, Manoel, Carmcm, Antônio,
Vlcento o Miguel Munhoz. En-
twro anteontem, no cemitério
Bao Paulo.

Sm. Gema Azlniiri» — Anto.
ontem, com 72 ano», casada
com o sr. Antônio Prantero, Jít
falocldo. Enterro anteontem
no cemitério de Santana.

Sra, Jesulna Amélia Ribeiro —
Anteontem, aos 77 anos, viuva do
sr. JoAo Ribeiro. Deixa os filhos t
Manoel Ribeiro, casado com a sra.
Margarida Rlbetro; Emllta An-
drez, casada com o sr. José M.
Andres, » Rosa R. Ferreira, ea.
sad» com o sr. Joaquim Ferrei,
ra. Enterro ontem, no Bras.

Sra. Ciar» Freira (Slnhazinha)Anteontem, «os 83 anos, filha
do sr. Francisco Pereira do Nas.
cimento e da sra. Maria Antonla
dl Faro, Já falecidos. Era irml
do sr. Alfredo Freire, casado con
a sra. Alice Bastos Freire; MartU
nho Rretre, Já falecido; José Frei-
rs, JA falecido, que foi casado
com a sra. Laura Gonzaga Frei.
re, o Antônio Freire, JA falecida
que foi casado com a sra. Azo-
Una Freire. Enterro ontem, no
cemitério 8. Paulo.'

Silvio Guilherme Rosa Witte —
Anteontem, ao» 19 anos, filho do
Br. Guilherme Wltte e da sra. RI-
soleta Rosa Wltte. Deixa um Ir.
mio: Arthur Henrique Witte. En.
terro ontem, na Consolação.

Sra, Maria da Gloria Pena Ra.
mos — Anteontem, aos 74 nnos,
viuva do ar. VlrglUo Ramos. Del.
xa os ílUios; Ramlro Pena Rn-mo», casado com n sra. Malvlti»
Ramo»; Silvio Pena Ramos, casn-
do com a srn. Marcela Ramos;
Edgard Pena Ramos, casado cora
a sra. Beatriz de Lima o CastroRamos e Araldo Pena Ranics. Eu.
terro ontem', no Araçá. ','

Sra. Mnrla Augusta de SouzaApollnaro — No dia 17, aos 50anos, casada com o sr. Jos»Apollnarlo. Deixa o» seguinte» íl-lho»: Walter Apollnaro, cnsado
com a srn. Luiza Morne» ApolU ,nnroí Franklin Apollnaro, cnsa-do com a sra. Ivone Apolln&roí
Cellna Apollnaro, Ibrahltn Apoll-naro, e Paulo. Apollnaro, solteiro.Enterro ontoontem, no Aracã,

Sra. Kalalla Kstclita Pernet -.
Ontem, aos 63 ano», viuva do sr,Aliplo Gervasio da Cunha Pernet
Deixa os filhos: Samuel EstelitsíPernet, solteiro; Maria do Carmo'Sousa Marinho, casada com o sr. •
JoAo de Sousa Marinho; Caetano.
Estellta Pernet, casado com a sra.Ivone Ramo3 Pernet; Pursln»
Pernet Archer Pinto, casada com
o sr. Henrique Archer P*nto; Ali-
pio Eatelita Pernet, casado com asra. Gardênia Fraga Pernet e Hei.
tor Estellta Pernet, solteiro, En.
terro, hoje. A» 15 horas, da rua
Caetés, 123, (Perdizes), para O
cemitério SAo Paulo. A famill»
pede que nAo sejam enviadas ílo-
res nem coroas,

Sr. Crema Darlo — Ontem, aos
68 anos, casado com a sra. Arlelia
Crema. Deixa os f-lhos: Anita
Crema, casada com o sr. Jossepa
Vlto Clasca; Luiz, ltalla, Marina
s .Ida, solteiros, Enterro, hoje, A»
9 lioras, da rua Bcnjamlmde 011*
velra, 438, para a 4.a Parada.

'do' o.-í nssalai'íat_ó.s. A ula -li-
íelta da pretendida Terceira
Força desfechou selvagens at»«
que» a usas propostas: segun.
do Jneqites Gascuel, um econo-
mista da escola liberal clAni-
cn, "o plano Maycr, que devi.
ria desfechar o golpe esperado
dc hA mnlto contra aqueles qui
podem pngnr, saiu dn debuto
aparado, amputado e, cm sumn,
reduzido a mnls um plano fls*
cnl — multo mou. dévcriios dl*
zê-lo*.

A Terceira Forca 6 uma col-
sa na brilhante retflrlca de Leon
Blum; é outra na pratica, com
a reacAo, JA refeitn do pavor
que a dominava no primeiro
ano de post-UbortarjAo, lnfll-
trando-se na nova organlzaçAo.
para matá-la e deixar o caml-
nho aberto para seus próprio»
estrategista». Sob catas clrcunx-
tancia», socialistas esclarecido»
mostram-so hterrorlzafles ante •
perspectiva.'de nova os Ia V--1
greve» que podo começar, '
¦elo i'o.i seus prAprlos sln.lt
tia

' ¦' ;'l
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Rebatidas pelo secretario da Viação...
(i iiiiiIu»»ii d» i.i p.üHia)

o »i Umi III d» Unntlliulqnii do
i:-iI.hIii » o lhi'1'i.ni 8053, quo
r»'HMluniuiiiit o ««sumo, deixo
|.»i» OXAIM de»"» Aimemnleliii
il...'l.iiuinlii, rtf«ile JA. «I"e lio
itlHrulIrel nmlerln Jurídica,
p.iii" n.iii n.-iiiii. iiiiv"i;.niii na»
quero 1'umeler it leviandade riu
quem •« »veiiiuru ii dlioullr
nr.i.im que lutinrn,

HiitrelRnln, mcillio mm O»
Mn ¦ in qüe, de »oord 'in o
imi.!.. de vltln dn nnmiii dm-
miliurlii Jiirldlni, pode «*r
itii<iii'ii*.iiiii .1 oencorronela, un»
lenho me valido «lilemstle»
mente de»»» faouldnrie rt» exce*
CÃo.

Amilm, <¦ que o" uiilnii i|iio or.i
ealbo m -'Mn ,\i• .-in»»!flit. mn--
Irnm Intimem* rnmi» do ftirno-
clmontoi A Secretaria dn VI».
*.'.¦., tradicionalmente resolvi-
do» «um concorrência, oh miiuI»,
«penai «t.- parecer favorável
dn» Diretores tiveram n minha
reouan, poi» cxlKl ooncorronol»,

K nwilni tomo" procedido
iQinprv, como «emito i|ti#* fn«-
«•mn» do umu Krnuilii oniprexh
de eiurcnlinrl» iiroí* u r » n d o

-dentro "In l.el, rcflojvcr rom rn-
plilex e oflalenoln o» nssunto»
l|lli) nus hAo Afeto*.

AUA*. foi este o ponto ili< v|h.
t» do engenheiro prestos Mal»,
considerado nestu Cnsu, como
exemplo dg honrados, n quo
dlininle mia gcstAo nn Prefei-
tura do S. 1'iuilo, praticamente
nfio nlirlu eoncorroncln publi-
rs. ou llinltnil» parn execucAo
d» irrnnilcs tiliriif.

ltcHiiuiliid' o ch»o do Acro-
porto de coiiKonhitit, esclareço
*»ln digna Assembléia que,
Einçn. ii rr.nls essn protondldil
nogoolnln, o Governo Aillicnuir
d» Barros dará a S. Paulo, «In-
•fln «ato ntio, o melhor acropor.
Io comercial do pai» com n
economia il„ 2C0 mllhOca rto
cruzeiros pnra os cofres pulill-con.

CONTRATO lll.lllíto JÚNIOR-
AVAIti:

Quando asbumlnius a üccrctarln
du ViuçAo, em murço de 1947, en-
centramos os obras dc eletrifica-
çAo Uo treclio Santo Antuilo-Bor.
nnrdlno de Campos nu Estrada de
Ferro Sorocabana, praticamente
paralisadas c cerca de 3 mllbõea
de dólares de materiais Importa-
dos, ou sejam CO milhões de cru-
zelros sem possibilidade de serom
empregados, porque nAu estava
preparada a tnodlflcnçAo do traçu-
do da Estrada para a execução da
posteacao, quo 6 a operação prell.
minar du Instaluçfio da rede uorca
dc clotrlflcaçAo. Foram ncgllgen-
ciadas por tal forma, pulos gover-
nos anteriores, as modificações do
tracacij, que chegaram a permitir
ft postcaçdo do trecho da serra dn
Botucatu pelo traçado antigo,
visto quc as obras do novo traça-
do (lesse trecho foram Iniciadas
com grande atraso c cum velool.
dade Incompatível com a mccanl.
euçAo hojt possibilitada pela toe-
Bica.

Tal postcuçfto acarretará uma
duplicidade de obras porque,
quando fôr terminado o novo tra-
(ado, teremos que abandonar »
Unha velha Já eletrificada, com
grande e Injustificável desperdício
do dinheiro publico.

Dentre as obras de modificação
do traçado, necessárias à cletrlfl-
caçüo, encontramos projetada »
construçfio da variante RublAo
Junlor-Avaró, cujo volume total e
de 4 milhões de metros cúbicos dc
movimento de torra.

Ao contrario do que afirmou t
deputado Calo Prado Junlor, estu
variante está nio só completa,
mente estudada, como locada no
terreno com piquetes de 20 om 20
metros, como provam-os perfis e
cadernetas de locaçfio que ora
exibo » esta Assembléia.

Para elaboração do contrato de
terrnplenagem de RublAo Junlor-
Avaré, tivemos como principal
ponto de vista » velocidade na
execuoAo dos serviços, » fim de
evitar que continuassem sem apll-
caçAo, e expostos ao tempo os 60
milhões de cruzeiros dc materiais
Importados, e ao mesmo tempo
propiciar ao Estado a economia
enorme que tra» a eletrificação du
Eorocabana.

| Com efeito só » eletrificação do
trecho BAo Paulo-Snnto Antônio,
obra realizada pelo governo
ADHEMAR DB BARROS na época
ds sua interventorla, dá uma eco-
Comia anual em combustível que
íol em 1940 superior a 30 milhões
de cruzeiros, e em 1047 superior
a 40 mllhócs de cruzeiros, além
de evitar o devastamento de nos.
ias matas.

Foi, pois, com Intuito unlco de
rapidez e segurança na execuçáo
dos serviços, que fomos buscar as
íirmas Camargo & Corrêa c Oscar
Americano para lhes confiar a va-
rlante RublAo Junlor-Avaré.

Camargo & Corrêa é hoje cm-
preitelro de movimento de terras
que dispõem de maior conjunto

| mecanizado no pais, pois conta
com 70 equipes mecanizadas. E' o
maior empreiteiro do torroplena-
gem do Ministério da Aeronáutica
c da Ola. Paulista de Estradas de
Ferro.

A consideração levantada pelos
deputados srs. CAIO PRADO JU-
KIOR e SALLES FILHO d» que o
eoclo Corrêa, da firma Camargo
ti Corrêa, é parente do Governa-
dor, nAo foi por nós levada em
conta para evitar o contrato Ru-
blAo Junlor-Avaré, como nAo foi
pela Companhia Paulista de Es.
tradas de Ferro, cujos dirigentes,
«Hás, nAo morrem de amores pelo
er. Governador ADHEMAR DE
BARROS.

AUA», B Companhia Paullst» de
Estradas de Ferro, na concorren-
cia que fez para o movimento de
terra do trecho TupA a Adamantl-
na, deu o contrato a Camargo ti
Corria, apesar dessa firma ter ti-
rado nessa concorrência o sexto
lugar.

Como nós, teve a Cia. Paullst»
como ponto fundamental a certe-
Ba de uma execução rapld» d»
eervlços, para o que » flrm» Ca.
margo Ac Corrêa, pela sua capact-
dade e Idoneldad» técnica e finan-
celra. apresenta suficiente ga-
lanti».

A concorrência realizada pela
Cia. Paulista mostra bem o valor
pouco concludente deste método,
porque Idoneidade * capacidade
de uma firma sao dificilmente
traduzlvels por expressões nume-
tlca», e confiança nAo ee Impóe.

Espero que os senhores depu.
tadrn CAIO PRADO JÚNIOR e
EALLES FILHO, nAo procurem
Interpretar como negociata essa
•parente InvemAo do resultado da
concorrência, da Companhia' Pau-
llBta de Estradas de Ferro, que
tem como Presidente a pe*oa res-
peltavel do sr. Padua Salles. e co-
mo Diretor o nAo menos respeita-
Tel sr. José Carlos de Macedo
Soares, nomes que, pelo consenso
¦unanime, estio acima de qualquer
suspeita.

Apesar de s. r n firma Camargo
te Correi» cm.7 de executar to-

«liiliu o mínimo d» iWU mil me*
tro» cubleu» menu!» p»r no. »*l>
¦Mu im viviam» ll.WlO Jiinior.
Avsrí, JiilKttni-M pniieiile dividir
o» «ervlço» ciiiu » llnn» okui
Amerlonnn, que t, pur «u» ve», o
maior empreiteiro de mnvlm-nlo
d* lerra» do Di-patlai/iiut" 'l'i B"*
Iniiliwi il« lladaifimi.

Ao niiiieiiiar o contraio lliiiiifto
Jnnlor-AW», o »r, deputado H»i*
le» mi"' 'li' " il»" 0 preço m''dl"
ó de W> oru»('lri« por nutro rubi*
co, resultado qua obteve pel» mt*
dl» «rltniotlea dos preço» lixado»
pai» teira, niuledn * roch», Ku")
método rto calcular o preço mrrtlo,
qu. nAu tom nenhuma Hlgnlflr.u-
çA", ilcmonília liem o desrunliecl-
mento completo qu* tem o «r, Bal*
le» Kllli» em rnuterl» d» movlinen.
to rte torr». »penur de «cr decl»-
rado eonlmi-cilnr do «Muniu, qu»
¦ullentiiu aer cnmezlnlio • in ma-
teria fcirovlarln.

AlIAs, a sua Ignonincla no «»•
«unto * perfeliHinlnte dcuculpa-
vel, porque uAu é sun excelência
engenheiro ou empreiteiro do mo*
rimento de terra, e sim brilhante
advogado,

Bm movimento» do lerra ¦> pro*
ço medlo, irnultnntc, 4 obtido l"
medi» ponderai. Isto t, leva cm
consIdernçAo o tipo ile terreno:
»• neorrer somente rocha, " preç»
medlo resultante será niiiunilineii-
te o fixado parn roclia; se ocor-
rer somente torra o pre.;o medlo
será Homente o preço dn terra.
Como geralmente ocorrem rocha,
moledn e lerrn, om proporçóoa
diferentes, u preço mcdio lesulta
sempre da comldoraçAo conjunta
nn incillçfiii o ilo classificai'^,

Toiiicmns como exemplo o ton-
trnto da Via Anlinngiicra, ublido
através do concorrência publica o
que o próprio deputudu Salles Fl-
lho cliuii como pndrAo dc baixo
preço em rélaçfto nu r.t.Mrn'^ )tt>-
blftti Junlor-A varo ^

8o nplIennnoH os preços do con-
trnto KublAo Junlor-Avaré no re-
ferido contrato da Via Anh.ingiie-
ra pagar-se-á o preço moiDo dc
CrS 11,71. (im/.c cruzeiros a su.
tenta c cinco centavos) pr.i ina-
irn cúbico, quc cstA multo longe
do» ií) cnizefrns a quc sc rçfarlu
o sr. Hnlle» Filho, pelo sea mn-
todo dõ calcular preço "do inuvl-
mento dc torro. Acresce consldc-
rar ulnda que, o contrato de
eònslruçilo da Via Aiihnngutra foi
feltu em 11)11, pnrn pagnmento n
dinheiro, juros de mora a 8%, e
¦juhiTlo pia menor o preço das
tratores, mais baixo o pre;.) do
olcj Dm-hp! c principalmente mais
barato o custo da mfio-dc-obrâ.

Se, poivíii, este oxemplo não
bastar, permiti-me cliamaf a a ten-
çftri para um exemplo ainda mais
elucldativu e, a meu ver, conclu-
üente, esperando quc satisfaça oo
menos no sr. Knllcs Kllho, quc viu
uma famigerada negociata no
contrato línMAo Junfor-Avart,

A Companhia Paulista do listra-
daa de Ferro, cuja admlniatraçõo
t das mais capasse» que se cunhe-
cem no pais. contratou, em 11)111,
conto jíi dlHse, com a mesma firma
Camargo & Correia, a construção
do trecho TupA a Adamantina,
Pois a obra eutá terminada e o
seu custo mcdlo saiu a CrS 12,50
(doze cruzeiro» e cinqüenta cen-
tavos), mnls caro, portanto do quc
ealu a Via Ar.hanguera se adotas-
somos os preços do famoso e con-
(lonado contraio RublAo Junlor-
Avaré.

Mesmo depois deste confronto
ninguém pode afirmar quc a Com.
panhla Paulista pagou preço cxa-
gerado a Camargo te Correia, pelo
movimento de terra de TupA t
Adamantina, como ninguém pode
de boa fé e com conhecimento tec-
nlco do assunto, afirmar quc »
Sorocabana pagará preço caro
pela obra RublAo Junlor-Avaré.

E é preciso notar que a Pau-
lista pagou a Camargo ft Correi»
em dinheiro à vlst», enquanto que
» Sorocabana pagará lntegralmen-
te à mesma firma apólices rodo-
viárias, o que acarreta, como é
sabido, descontos Imprevisível» a
quem necessite transformar em
dinheiro grande massa de títulos,
pelas dificuldades atualmente ret-
nantes no mercado financeiro do
pais.

Lembro, nlnda, que a ulti-
ma concorrência publica do
Departamento de Estradas du
nodutrcin, nue foi o trecho
Arnçntuba - Valparaiso, rc-
nultou no preço médio de 13
cruzeiros, oxclJulndo-Ko rocha,
paru. pagamento a dinheiro n
Juro do mora de 8%, ou »ejn
correHpondtiiitemento malfl is-
levado do que 0.1 preços cons-
tnntfiH do condenado contrato
RublAo Junior-Avaro, feito na
mesma época.

O adlniitnmento de 10 «ml-
IhOoR de cruzolrou previsto no
contrato RublAo Junlor-Ava-
ri, * absolutamente nnáloiro
no nno foi feito nu concorren-
clu pulillcu da Via Anhangue-

ru, lio KUVCIIIii KiTIIBIHlo C\l«*
tu, porque »» exigiu tumbom
lueiii oliru quu o conlmunlu
einpre|*««*e «runile equipo
ui.'.mil/mia, ini» t, que •• »u*
jaltiiNHit « Krnndii» Inverso»»
mil... Ipartim da rnplliil.

15 no contrato llublAo*Avn*
ri. i|U« ora exlblmo» » ttVt
illuiiu Axiemblíl». tomou »ln*
dn n Horociibnna » precauçA»
•ri!«««orlii d» cobrir tal
ndlnnliiinenlo imr uma noln
prnnilhi-nrlii.

Cnntlniiuiiilo a nbunrtnnol»
rln riiliinln» »obr» o contraio
llulilfln .lunlnr-Avar^, afirmou

o «r. <:uln r-rnrto Junlor quo
para roíillxnr esse noitoelo foi
afaalndn » mii,..nh»lrii 8»n-
Junn, oom 5' ano» de »ervlc.n»
prestado» A Horncnhiinn. ICh-
olnroço que «ornante dol» "•»¦
ne» npóH Invrndn n contrato
de RublAo .lunlnr-AvnrA. «oll-
nltel a vinda do engenheiro
Snn-Juiin, puni »e Inteirar do»
método» einpriignfto» pelo He-
partnnienlo d« Kslrnrtan de
Rodasom. nnslm cimio rteter-
minei nn Departamento do
Knlrndii» do nortnBem quo
ilimlirnnsse um engenheiro pu-
rn conhecer os itiMortn*. em-
pregados pcln .«nrncnbaiiii,
nflin d" apreciar nn vniitu-
geiiH p ilesvnntngeiis de cmln
ilstómo.

AIIAh, apesar ilcBsa deler-
trillinçAo, ciimblnol verbal-
menti' com o engenheiro Htm-
Juan une aguardasse n tcrml-
naqno do seu período de tf-
rliiH puni ronllr..ir a nua ml»-
nAo, u qunl ate boje nAo foi
Inlcti.iln, no cnnlrArlo do nue
nflriimii o ar. Calo Prndo Ju-
nlor.

Paru terminar, dosejo cs-
cJarocer qu* pnra inte iflflcnr
an rteirial» obras nm nndn-
miriitn na Snrpcnbimn. dentro
an i|iinl» o tréoho dn Serra de
Botucnt'1 e n nova linha S,

Diligencia sobre a fiscalização c/e alvarás
concedidos para os divertimentos públicos
O prefeito Paulo Lauro, em companhia dc representante» da imprensa, procedeu a uma inspeção

geral às casas dc diversões — Irregularidades constatadas nos "taxi-dancings" "O Lido c
"Maravilhoso" — Convocação de fiscais da Prefeitura para prestarem esclarecimentos

UiUniiiiiuii o prefeito que no

Paulo-Sníiln
respectivo»»
mosman .-.,.
ItublAd Jiiií
mm |ior clt
acharcin
fatórlai.

nsperamoí

quo nAo
H(íh seus

ropUPfiiio.-t no!»
inrnltolron ns
¦•-I do contrato
Vvurfi, quc fo-
acusados por

eram n:.ttr.-
seus Interoses.
tí*r enclârecldo,

l'llt>lAS cn.NCOllllKXTKS
Companhia Morrlnon-Knuilseii
do Brasil S. A.
Sorvlx KngonlinrlH Ltda.
Bly.netnn * Cia.

Indlciirain firmas toeiilu.i-
nmnte Idonun» e de renomu
mundial, para subscrever o»
projetos e os momorlalu Juutl-
flcatlvos, estando om.. condições
de apresentarem propostns dc-
flultlva» pura projoto, constru-
çAo e financlnmento das Esta-
(•Ao» do Tratamento de Esgo-
toB de Vila Leopoldlna o do
Valo do Rio dc Pinheiros, de
conformidade com o edital de
fln. 27(1 e seguintes destOB au-
to».

Submetemos este nosso pa-
recer A esclarecida eoinpeteu-
ela dessn Diretoria, que podo-
râ, com o» próprio» elomentoB
fornecido» pelo» Interessados,
Julgar do acerto do nossa cias-
alflcnçlo".

Procodeu-se ontAo à segunda
fase da concorrência e da» 8
firmas claeslfleada» concorre,
ram apenas 2, dentre a» Julga*
das Idônea».

O Julgamento dessa concor-
rencla ainda deponde de minha
autorlxaçAo e apenar de pare-
core» formulados peloa tecnl-
co» da UopartlçAo de Aguna e
EsRotos a respeito da necessi-
dade des»c «ervlqo do trata-
mento do esgoto», eu ainda nlo
m*e convenci de sua oportuni»
dade, dada a «ItuaçAo angu»-
tlosa do nosso Tesouro o a no-
ccssldade cada ve» maior de
concentrar ns nossas dlsponlbl-
lidados na melhoria do nosso
transporte rodoviário o ferro-
viário.

Trata-se pois de concorrência
publica Iniciada cm governo
nnterlor c cujo contraio ainda
pendo de Julgamento.

Caluniar o governo por ha-
verem dois concorrentes apro-
scntndo preços aparentemonto
próximos, em concorrência pu-
blica, o ter ou viajado com o
soclo de uma das firmas, como
disse o ex-doputado Calo Pra-
do Junlor, ê levlandndo tama-
I...ÍI (tiif- uti rielro de resnonder

Rpnliof Prftsl.l-jnto, quo o oon-
trnto rtiililfni Junlor-Avnrí
no oin Vez dc uma nejrorlntri.
/• um nORúclo vantajoso paru
ii ."litoral 11.1.11, o fiu*' p'Ttnltl-
rrt. apossar dàs aliirtls dlflctil-
dados flnãncGtfas do listado,
concretizar rapidamente os.se
evtrnordlnnrln òinpreendlnien-
to do icovflrno Adhcniar de
nnrroH. quo ¦ft n eletrificação
do t ronco dn Soroen l>» nn.
P.STA(.'tl> l>lí TUATAitKVrO

ItK ISSfiOTKS l>K VII.A 1,130-
Poi.nixA v. VAi.t: iiii mo

piviir.iiins
Quanto nn sexto ponto ata*

indo pelo ex-iloputado Calo
Prado .Innior foi dito que
houve uma concorrência com
apena.*. duas firmas ".Sorvlx o
Bylnglon".

O assunto ê tratado fnrta*
monte noH processon quo te*
nlio em mílos que resumo:

O engenheiro Plínio Pou-
tendo Wliitnkpr.. quo ha tem-
po« vinha estudando o assun-
to organizou uma cnncorrSn-
cia publica pura a conntrucílo
du EstaçAo de Trntumcnto do
Esgotos de Vila Ijcopolilina e
Valo do Rio Pinheiros, con-
corr&ncln essa que .so deveria
prooensur em 2 etupun:

l.a etapa: Concorrência com
provas de Idoneidade finan-
celra e tflenlea;

S.n etapa: ConcorrSncla de
preoos entro as firmas classl-
flcndns na primeira.

Publicados in editais ainda
na Interventorla Macedo Soa-
re» apresentaram-se A eon-
correncla as firmas: Propae,
com \j. Roll, Zurlch, Sutqa:
Empresa Brasileira de Agun»
H. A., com Ommlum D'An»al-
nlsnement, Paris, Prunca; Ho-
raelo Rodrigues A Cln. com
Hartloy's (Stolce on Tront)
lotd. Inglaterra; Parson, Cios-
lnnd A Clu. Ltda. com Amos
Croata Mills Co. I.tda. Ingla-
terra; Sorvlx Engenharia
Ltda. com Mctcalf fi Eddy,
Boston, Estados Unidos; Mor-
rlsnn Knuflcssem do Brasil
R. A., com Alvord Biirdtch o
HowKon Chicago, Eslado i
Unidos; Bylngtoii o Cln. coin
Alvonl. BurrtleU e Howson,
Chlcngo, Estados Unido.»!
Bylngton e Cln. cnm Chnrles
T. Maln Tnc, Dos'on, Estados
Unido»; Whedon Inc. E. U. A.

O engenheiro Plínio Pentcu-
dn WliltaUer nnnioou uma on-
nvIssAii pnra Ju''rar ns propôs-
Ias apresentadas. comlBS.to In-
tograda pelos (.ngcnhclrns
Ttraniilln Borges. Álvaro Cunha,
,T. P. .Tesii» Ne.tò " .Tnsí .Tcbuh
Neto i. que emitiu o fieuulnte
parooer:"Oa membros da enmlssiio.
abnlxn-asslnudos, A vlstu (lo
exposto no relatório supra, Jul-
gam que a» firma» ecgnlntes:

1'IHMAS CONHI'I.TOl;iAS
_ Alvonl, Burdlcli & Howeon

— Meteulf & Kddy
_ Alvonl, Bunllck & Howson

e dolxo a resposta a Julío dus-
ta nobre Casa,

Exposição que acubamo» do
fazer, sr. Presidente, demons-
tra, documentadanvente, que as
negociatas orladau pelas caiu-
nlas do deputado »r. Calo Pra-
do Junlor nAo passaram de atos
limpos, praticados As claras, •
tendo em mira unlc-iimcnle cs
Interesses superiores do Esta-
do de SAo Paulo.

Todavia, por mula que se dl-
vulguo esta dotesa, sr. Presi-
donte, nAo «o conseguirá anu-
lar totalmente os vestígio» que
a calunia eoHtumn deixar, ten-
flo ficado, do qualquer formn,
afetado o Poder Executivo.

As calúnias levantada» nen-
ta tribuna, que acabamos de
destruir, embora fiquem sob a
responsabilidade pessoal de
quem a» proferiu e embora nAo
tenham aldo aceita» por toda
Assembléia, nAo deixam
de diminuir perante a oplnlAo
publica o conceito elevado qu»
gosa o Poder Legislativo do
Eatado, porque, de qualquer
modo, foram, apresentadas por
parlamentares representantes
do povo,

8» houvesse »Ido empregado
o método lnterpelatlvo prévio
ao Executivo, antes de graves
acusações, torlamos evitado o»
seu» Inconveniente» e a dlml-
nulçAo do» poderos Legislativo
e Executivo, que devem §er cer-
cados do maior respeito.

Pelu primeira ven nu vldn
NilmiiiiMrntivt. ito Município
um prefeito, no Intuito ile
observar oa trabalhos (Io mm»
auxlllare», Inspeciona, pes*
soulmenle, os Irubiillios por
eles desenvolvido» na fisea-
litacilo dos alvarás e llvcnçiis,
concedidas pela Municipal!-
dade, para o funcionamento
dc bailes, cabarés, "laxi-dnii*
cIiiks" c outras atividade» rc-
lacionados com os diverti-
mentos públicos.

Foi o ipie fex o prefeito
funil» Lauro, na noite dc su*
bado ultimo, promovendo
uma Inspcçflo, inesperada, a
esses estabelecimentos, fiiy.cn*
do-sc ucompanliar, na oca*
siiin, do sr. Alfredo Giulio,
accsRor-tccnico da Muuicipa-
lidade, Capitão Gcncslo Vil*
lar e dc repórteres c foto-
(irafos acreditados Junto an
seu Kubinele.

VISTOKIOU O ALVARÁ"
1)0 "TIUANON"

Pouco antes da meia-noite
dois automóveis, conduzindo
o prefeito c jornalistas, par-
tiiiin defronte do Teatro Mu-
nicipal rumando para a Ave-
niilu Putilisla, onde deveria
ser feita a primeira inspeção,
nos Salões do Trinnon, onde
Ó Independência Clube, pro-
movia um dos seus costumei-
ros bailes.

Ali chegando, o Governa-
dor du cidade solicitou a
apresentação dos documentos,
no encarregado dn parlaria,
lendo constatado cpic, até
aquela hora, o fiscal du Pre-
feitura, não linha por ali
passado. Verificando que a
documentação estava cm or-
(lem, o sr. Paulo Lauro, apôs
o seu visto, fazendo constar
a (lula e hora da sua presen-
ça por aquele local.

Continuando, a comitiva
rumou pura a rua (iualaclios,
ao Tênis Clube Paulista, on-
dc u "liscola Técnica dc Co.
mercio" promovia o seu liai-
le de formatura — islo por
volta dos cinco minutos —
constatando, igualmente, a
ausência do fiscal, que alé
aquele instante não havia ru-
bricado o alvará. O prefeito
colocou a sua 'assinatura no
documento e, ao despedir-se,
avisou ao encarregado da
festa: "Avise o fiscal quc eu
jn passei o visto".
INSPEÇÃO NOS CABARÉS

E "TAXI-DANCINGS"
Aos 15 minutos a comiti-

va alcançava a Avenida S.
João, tendo ali o prefeito ve-
rificado, no "taxi-dancing"
Tropical, conforme consta-
va da relação de escala, quo
o fiscal de nome Miguel jà
havia por ali passado, tendo
rubricado todos os documen-
tos.

A seguir, no "taxi" Cuba,
constatou perfeita rcgularida-
dc, conferindo o saldo dos
cartões, chancelados pela
Prefeitura, acusava um total
de 1.577, o que vinha confe-
rir com as anotações no livro
próprio.
IRREGULARIDADE VERI-

FICADA NO "LIDO"
No taxi "O Lido" o prefei-

to foi recebido pelo sr. João*

xiiilm. que se pronlificou, du
Imediato, a exibir os do*
Climcnlos, NAo obstante ler,
0 chefe do 1'xcculivo Mlilllcl-
pul, ciiiislalailo u rubrica du
fiscal Damnsccuo no livro no
selos, verificou que nqticlo
estabelecimento, trio possuiu
o livro dc registro do movi.
mento dos curlõc.» chancela*
dos pelt Prefeitura, o que
constitui grave irregiilaridii*
«le. O governador dn cidade
fez uma observação no livro
do nno, anterior, solicitando a
presença do fiscal, cm seu ga*
lilnctc, a fim du prestar es*
clarccimentos sobre o quo
ucnliavn de observar.
CAUTAES A MAIS NO

TAXI "MAKAVILHOSO"
Prosseguindo nn inspeção

a comitiva rumou pam o taxi"Maravilhoso", localizado a
Avenida Ipiranga, esquina da
Avenida S. João, onde o pre-

SERVIÇO SOCIAL
DA INDÚSTRIA

A l "1 viu;!,» du Kdiicuiplo So-
elnl imi vlstu dn cresconto ex-
pennAo dou Cursos Populares
do KKSI, necessita da profos*
Borus nonunlIstiiM, ilo prnfe-
rfineln, do nexo feminino,
Apresentar-se dan DA» 11 •
das 14 fts 18 Imiiiri, A ruu
Connolholro Crlsplnlniiu SO,
lO.o undur, nula 1010.

nMTtr
OJE1A.KA Jgj

feito cMllllilMUI, detidamente,
todos os documentos. Com
a ajuda du seus auxiliarei* o
prefeito procedeu a contagem
du "cartões" c, confrontando
com os livros, constatou uma
diferença de In. a favor ao
proprietário. Cole 'd.o fil*
to sériu irregularidade, Uo
vez que a diferunçu verifica*
du, comprova que esse nu*
mero a mais acarreta prejui-
tn de -Hifi cruzeiros nos cofre*
municipais.

O sr, Paulo Lauro fez a se*
giiinlc observação, no livro
correspondente: "O saldo do
carli.es .íão confere. O fiscal
não procedeu 11 verificação
cm I7|1|IK".
SA AOS 8..IIAI.OS COMI'..-
IlECEM OS FISCAIS NO"CAliAltF. O. K."

Iju seguida o prefeito •
jornalistas dirigiram-se para
o Cabaré O. K., verificando
todos os livros c documen*
tos.

Perguntando ao gerente do
estabelecimento qual a razão
dc não lerem os livros cor-
rcspondenles, os vistos dia-
rios do fiscal da Prefeitura,
o sr, Paulo Lauro obteve a
resposta que os fiscais só
comparecem ios sábados,
muito embora o estabeleci-
mento funcione diariamente.

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

mwm
A PRECE

Luaiu.ro
Nfio se pude Imaginar, nunnto

bcncflfio se obtein (inundo se ora
com fçrvoi' e simplicidade.

"Ntincu sc pode linnslnnr e enu-
morar todos os benefícios da ora-
çGo. Toda vez que fie orn num
lar. prepara-.*;** n melhoria, cio am-
blente doméstico. Oin prece do
cornçfio constitui einlssfio electro-
maunetlcn de relnllvo poder.

Por Isso mesmo o culto funil-
liar do Evangelho, 11A0 í ido so
um curso de llumlnnçfio Interior,
mas tambem processo avançado de
defesa exterior, pclns claridade»
espirituais que acende om torno.

O homem que ora tnui consigo
Inalienável cournçn, porque a pre-
ce traça fronteiras vibratórias.

O lnr quo cultiva n prece, trans-
formn-se em fortaleza".

ANDRÉ' LUIZ
Ab vlbrnçfies dos pensamento»

invejosos, ciumentos ou ressenti-
do» nio penetrnrfio , nos Iara»
abençoados pela prece.

O homem vence na vida, todna
as dificuldades e atingirá a paz
do espirito, pleno de felicidade,
deade que «eja cultor da prece
ro Senhor Deus Pai.

Por que sofrer »e se dispõe de
meios de comunicação com o Se-
nhor dos Mundos?...

Imprescindível » Fí como fun.
damento da prece, porque sem fé
é Impossível agradar a Deus. Silo
Paulo — Heb. cap. II, V. 6.

A prece nüo consiste só em pe.
lavras, consisto tnmbcm no aentl-
mento nobro, honesto e honrado,
que deve presidir a todos o» atos
do homem em contncto com o ho-
mem em todo» o» setores da vida.

Cumprir um dever, realizar
transações honestas, »cr verdade!-
ro, almples e humilde em f«c» às

víclssittldes dn vldn. tolerante, Jus-
to e pnclentc. tudo Isto t.lo pre-
cen f|tie o homem pode fazer on
Senhor, que vfi f-ni oculto c re-
compensa.
oiuiro iiseiitiTA "coiiaçohs' UNIDOS"

Recebemos:"A Diretoria do Grupo Espirita"Corações Unidos" vem por inter-
mciljo dn "Soara Espirita", npre-
Htntur A.s pessoas caridosas, oa seus
sinceros agradecimentos pelu vn-
llosa contribuição que cnvlnram
paru o NRtnl (lõa seus pobres.

As sol poi dades, realizada» cm
2ii de dezembro p. p. decorreram
num ambiente festiva, obedecendo
no seguinte programa:

EM NOSSA SEDE: — 7 liorns -
DIstribiili.Tui do café com leite,
sanduíches e bolos aos UO meninos
do Asilo Anjo Gabriel. 3 horas —
DlntrlbuIçAo de agasulhos a rr.:-es
mesmos meninos. 9 horas — DIs-
trlbulçno geral de brinquedos e
utilidades íis crianças pobres.

NO HOSPITAL ADHEMAR DE
BARROS (FOGO SELVAGEM) —
14 borus — Vlslia a esse hospital
e distribuição de uniformes com-
plotOB para ginástica a 62 doentes
do sexo masculino Internados.
DlHtrlbuIçfio de brinquedos c do-
ces aos restantes doentes.

Rogamos a Deus, na sua lnflnt-
ta misericórdia para que abençoe
esse» corações uondosos, que vlc-
ram suavizar e dar um Natal dl-
gno àqueles quc tanto necessi-
iam. Pela Diretoria — Henrlquet»
Lopes vice-presidente".

Clube dos Jornalista» Espiritas
do SSo Paulo — Nu próxima o.a
feira, dia 23, us 20 horas, na scilu
do Sindicato dos Jornalistas Pro-
flnslonuls, à rua Senador Fcljó,
176 — 3,0 andar, será fundado o
Clubo dos Jornalistas Espirita» de
SSo Paulo. Para essa reunião sdo
convidados todos os profissional»
espiritas, dos jornais dlarlo» co-
laboradores e redatores de org&o»
de propaganda doutrinaria.

1 o mele
reuislrusao o tato lendo dc»
lerinlnado ao seu aeessor-tcc-
nlco 'iue iuliiiins o fiscal
nara prestar esclarecimento*-.

TUDO KM OKDK.M NO
"BALÃO VERDE*.'

Plrinl.ZI.lld0 a Inspeção, O
prefeilo examinou os livros e
documentos do "Tiixi-dun-
cíiih" Salão verde, constalau*
do a perfeita rctiularidaile da
docuuientai;ão. Apenas exls-
tia a falia du uImiiiis cartões,
o ipie não constitui trans-
gressAo, pois a falia deslcs
não implica em irrcKulurida-
de, de ver. ipte o proprietário
será olirlffudo a panar c reco*
llicr a importância corres-
pouilenlc 11 falta, aos cofres
municipais.

Antes do prefeito retirar-se
do "Salão Verde" compare-
eeu no recinto o fiscal Du-
masceno, <pic se apresentou
no chefe do Executivo muni-
tripa I para prestur esclareci-
mentos, dizendo ter lomado
conhecimento da sua fisca-
lizrícilo feita no "Maravi-
llioso".

Soliciliido a informar sobre
a diferença dc cartões, cons-
talada iiüipiclc estaliclecimen-
to, disse o sr. Damnsccuo <pic
essa diferenvu vinlia dc longe
e i|iii! iria tomar providencias
para regularização daquela
situação.

Terminando us visitas, por
volla das 2 Íioras, o prefeito
informou aos representantes
da imprensa ipie iria convo-
cur uma reunião de todos os
fiscais de Divertimentos Pu-
Idicos, dn Prcfcitiiru, a fim
dc eslalielecer-lhes normas
para (juc exerçam uma me-
llios ipie lhes eslão afetos,
llios (|ii elhes eslão afetos.

I Congresso Intcramc-
ricarío de Antigos Alu-
nos da Companhia de

Jesus
Rcalizii so il« 31 ile agosto a

5 de HOtembro, nestii Capital,
o I CoiiKrea.so Intcramerícano
de Antigos Alunos da Comp».
nhla de Jesus, qu0 reunlrA pa-1 dres Jesuíta», professores e an-
tlgos alunos- de todo o Contl-
nente.1 As udcsDes e corresponden-
cia devem «er dirigldns ao Co-
loglo Silo Luiz, av. raullsta,
2321.

Silo as seguintes as teses ofl-
ciais:

1) O homem, o Estado e a
«oclcdade. Noçílo crista da 11-
berdade; 2) A reforma soclnl
pela cxtenniío da proprlodndí
a todas as classes; 3) Condi-
çCes econômicas de desenvolvi-
monto da família; 4) Organiza-
çAo da» profissões em face da
doutrina social da Igreja; 6)
Assistência moral e material ft
Infância abandonada o delln-
quente; 8) Conceito crlstüo do
trabalho; 7) A Justa retribui-
çüo do trabalho. Salario-faml-
Ua. Eficiência e salário; 8)
O trabalho da mulher, no lar,
no emprego o na fabrica; 9)
UnlflcacAo » nlstcmatlzacfio da
«.tlvlilado da A.A.A.C.J., dlat"
te don atual» problema» so-
ciais o econômicos; 10) A Con-
federação Latlno-Amerloana da»
A.A.A.C.J. Sun organlíaçUo e
constltulçllo definitiva. Como
deve agir para estreitar o» vln-
culon de solidariedade entre os
antigo» aluno» e an relaçBc»
entre este» e a Companhia de
Jesus.

CINEMAS
ALHAMBRA — 14 — "O anjo

e o malvado", John Wayne
— "Velho aborrecido" —
prolb. 10 a.).

ART-PALACIO — 14 — "Bru-
tulldade", Burt LuncnBter —
(prolb. 18 a.).

AVENIDA — 10 — "Guadula-
Juro", Pedro Alincndarlz —
"Bandidos e baladas" — "Os
3 pntctnn em pregos sem cn-
beca".

BABILÔNIA — 19 — "Sua ai-
alteza a secretaria", Betty
Grnble — "Planícies perigo-
sss" — (prolb. 10 ».).

llliiiiiipif MÚSICA

BANDEIRANTES
de duas vidas"
pie.

- 14 - ."Amor
Bhlrlcy Tem-

JORNAL DE NOTICIAS
INFORMA

Diariamente, às 1 hora» 4*
manha Noticias do tod» parte.

através du
RADIO RANDElKANTEt.

BRASIL — 19 — "O rei se dl-
verte", Rossano Brazzl —
"Planícies perigosas" (prolb.
10 a.).

BRAZ-POLITEAMA — 19 —
"Roma oldade aberta", Anna •
Magnanl — "O sombra re-
torna" — (prolb. 14 a.).

BROADWAY — 14,1» — "Bx-
taso", Hedy Lnmarr —
(prolb. 18 a.).

CAMBUCI — 19 — "Tarzan
terror do deserto", Johnny
Welssmulter — "Lagrima»
d'slma".

CAPITÓLIO — 18,20 — "Por-
ta fechada", Llbertad La-
marque — "Dama no lago"

(prolb. 14 a.).

CRUZEIRO — 19 — "O medi-
00 » o monstro", Spencer
Tracy" — "Rei do» ciganos"

(prolb. 18 ».).

ESMERALDA — 14 — "Bcdu-
flo". Yvonn» De C»rlo.

HOLLYWOOD - 18,M - "O
rei »e diverte", Rossano
Brazzl — "Nlo me desam-
pares" — (prolb. 14 a.).

IPIRANGA — 14 — "Seduclo",
Yvonne De Cario.

LUX — 18,05 — "O medico e
o monstro", Spencer Tracy

"Nascido para matar" —
(prolb. 18 «.).

MAJESTIO — 14 — "Sedução",
Yvonne De Oarlo.

MARABÁ* — 14 — "Oovar-
dia", Oregory Peclc (prolb.

. 10 a.).

METRO — 14 — "Aconteceu
assim". Frnnk Slnatra.

ODT30N (S. Azul) — 18,50 —
"Boomerang" ("O Justicei-
ro"), Dana Andrews — "Ma-
ria Martine" (prolb. 10 a.),

ODEON (S. Vermelha) — 18,20
— "Almus rebeldes", Clark
Gable — "A volta de Frank
Jnmcs" — (prob. 14 a.).

OLÍMPIA — 19 — "Boome-
rang" ("O Justiceiro"), Da-
na Andrews — "Uma noite
trágica" — (prolb. 10 a,).

OPERA — 14 — "A ponte dos
eusplros", Poola. Barbara.

PARAMOUNT — 18,40 — "O
ladrfto de Bagdàd", Snbu —
"Gloriosa Jornada»".

PARATODOS — 14 — "Ro-
manco no México", Walter
Pldgeon.

PAULISTA — 18,40 - "f> fl-
lho de Robln Hood", Cornei
Wllde — "Volta do mundo".

PEDRO n — 13,30 — "Buldog
Drumond detetive", Bon
Randell — "A voz da cova"
— (prolb. 10 ».).

PUtAToNINGA — 13,80 — "A
volta de Frank Jamea",
Henry Fonda — "O ral do»
vlganos" — (prolb. 14 ».).

RECREIO (CldRdè) — 13 —
"O ministro do rancho",
John King — "O candidato
anônimo" — (prolb. 10 ».).

RECREIO (Lapa) — 19 - "O
ultimo do» Moicanoe", Ban-
dolpl. Scott - "Moeda tn-
tlca" — (prolb. 14 a.).

RITZ (Consolação) — 15 — "A
espera de um milagre", Dia-
na Lynn.

RITZ (S. Joio) - 14 — "A
espora de um milagre", Dia-
na Lynn.

BOIAL — 19 — "Mnrujos do
¦mor", Kathryn Grnyson —
"Maridos em apuros".

ROSÁRIO — 13,40 *'— "Con-
danados", James Mason —
(prolb. 10 ».).

STA. CECÍLIA — 19 — "RO-
ma cidade aberta", ' Anna
Magnanl — "O sombra re-
torna" — (prolb. 14 a.).

STO. ANTÔNIO — 18,40 —
"Nascido para matar", Law-
rence Tlernoy — "Som llcen-

i ça nem amor" (prolb. 18 a.),

BENTO — 14 — "Desporto
e sonhe", John Pnyne —
"Nevnda" (Imp. 10 a.).

SAO FRANCISCO — 19 -
"Triunfo «obre a dor", Joel
Mc Cren.

8. PAULO — 18 — "Pirata doi
•ete mares", Paul Benreld —
"Volta »o m»ndo" — (prolb.
10 a.).

B. PEDRO — 19 — "Passo do
odlo", Randolph Scott —
"Fantasia de amor" (prolb.
10 «.).

UNIVERSO — 19 - "Boome-
rang" ("O Justiceiro"), Dan»
Andrew» — "Um» noite tn-
glea" — (prolb. 1( ».).

TEATROS
COLOMBO — 20 — "Signoi

Avvocato", Companhia Ita-
liana de Comedia» Musica,
da».

BANTANA - 20,45 - "An»
Chrlstle", Companhi» Dul-
clna-odllon.

CIRCOS
ARBTHUZZA (Mooca) — Pai.

eo • variedade» eom Tome t
Blnho.

FRANÇOIS - Palco e varie-
«¦de».

MODERNO (Mooca) - Palco e
variedades pela Cia. Ollnto
Dlaa.

PIOLIN — "E' com esse que
eu vou" e variedades.

BUDAN (Jabaquara) — Palco
e variedades eom Mocotó) e
Tayd.

BEYSSEL — "Arrella, mie de
família" a variedades.

Recital de Thomaz Alcalde —
Dia 24, fts 21 horas, no Teu-
tro Municipal, concerto do
tenor português Thomuz Al-
cuide, com musicas classl-
cas, líricas e de canções bra-
sllelras, portuguesas e espa-
nliolas. Os acompanhamen-
tos ao plano Berilo executa-
dos pelo maestro ítalo Izza.

EXPOSIÇÕES
Museu de Arte de 8. Paulo —

Rua 7 de abril, 230 - Ex-
poslçío permanente de pin-
tura e escultura

Mestre» antigos — Galeria
Olinda, » rua Alagoas, 878.

Frank Urban — Galeria de
Arte Ita, k rua Barfto de
Itapetlnlnga, 70.

Arte Moderna — Exposlçüo
conjunta de arte moderna
dos pintores Alfredo Volpl,
Francisco Rebolo, Mario Za-
nlnl e Sérgio Milliet, 4 rua
Vieira de Carvalho, 11, Oa-
teria Domus.

Pintor Bepon — Galeria ttá,
à ru» B»río d» Itapetlnln- '

I». 70.

CONFERÊNCIAS
«Flore» Tropical»" — Sob os

auspício» da Unlfto Cultural
BrasU-Estados Unido» t d»
Sociedade Bandeirante de
Orquídea», reallza-s no pro-
xlmo dia 22, ts 20,30 horas,
n» Casa Roosevelt, & rua
Santo Antônio, 487,' uma
conferência a cargo da sra.
Raymond ¦ Greene, sobre o
tema "Flore» Tropicais".

¦"Proposlçllo da Compoilçio na
Pintura" — Realiza-*.* no
dia 27, às 20,30 horas, sob o
patrocínio da A.P.M., no an-
dltorlo d» Biblioteca Muni-
elpal, a conferência 1a ar.
Pedro de Alcântara nobre o

. titulo acima.

"O transporte per cabo» te-
koi e o problema do porto
de Santfs" — Dia 22, às
20,45 horas, no salto nobre
d» "A Gazeta", comendador
Giovanni Lnntlerl.

.

«'iimlu»»u d» 3.» Pm.)
.•iuifui'i.1 publica, dlMOdo . ou»
ewn pmxe tem qu» tter nlieilri-ld»
riiiiui bom principio rieiiiocrutleo.
O pitudtnte nb»rvM ao owdiir
nue, no momento, devem lor nl*
miiim »» illnreiiíoe» » «Un Inter-
pelnçHn «o eeerelArlo d» Vlnçnn,

Sn» 
H eneuntrn presente, O n

ululil Miitlmri dlm, que ncnln
ki. |.iiiii.ldi.|in,'AFo dn Mem, mm. qun
dnUn de fnzer um» Inlerprlnçnn
illietu «•¦ M-rrelftrln d» VlnçAn, pm
•e tmiiir da nwunta Jurídico, em
qne, naturalmente, o »r. Dl»» D».
tistn, as buscou nu» InformnçAes
d» JurUtn» da «ua BecreUirla. E
termina cungratuliindose, de no.
vn com o seerelliilo dn Vlnçft».

Km tespiMil». o ir, Calo Dl»*
Tlnlttotu HU que a pune Jurídica
d» aun wplnnaçlo riuilmente * ilo
aiitiirln d» Cuiiiiultiirl» Jurldlo»
te» (lUnerii: de*;»tfl de quiili|iiei'
dt 8, V., li i-iiiifiiniii o i|Uii an-
dlseusoJlo 1111 terreno Juildleii,
A PALA VIIA IMI «II. WAI.IIV

IIOIIIIMIIJKS
Pnln, em lêguldii. o «r Wnldy

RodrlgUM. KIiikI» n i.upiicldnde
do sr. Caio Dia» »ntl»t», quo re-
conheço ciiiiio um dns nmln illgno»
«uxlllnie» do governo do »r. Adhe-
mnr do Bnrrn», E por considera*
relln de illrlglr-llm nlguman per*
lo, um nmjgo, Julgn-so cnm o dl-
iriiiitHH. K a n que fnz, Pergunta
so 11 Secretaria du Vloçílo havia
rccelililo Instruçfii» do Ministério
dn Tinbnllio puni negur ntimenlo
dc «nlnrlo» uos ferroviário» da So-
rorubníia.

A eua pergunta o r.r. Ijiiir Ha-
t;stn responde que nau houve »
menor Instruçlbi dn mlnlntro do
Trabalho com referencia to pedi-
ilo ile aumento dos ferroviário»;
O tr, Waldy RodrlgHC», a seguir,
quer snber qunl é a sltunçAo Jurl-
«Ura dn Sorocabana; no quc o »r,
Dlns Untlstn diz quo luso, reul-
mente, nft» ostà bem ilefjnldn. A
atuaçan do secretario dn Vlnçuo
qunw! que sô Ro llmlln íl nuineii-
çilo do diretor (In Estrada. Con-
corda com o doputado, dizem!»
que a it/tuacüo do» operário» n
dos funcionário» dn Surocabanu,
economicamente, t, nlian, como »
do grande parto don brasileiro»,,
a pinr possível. D;/, que o utual
diretor du Surociihunu ist A esti'*
dnndo n «Itunçllo dns funcionário»;
tendo Jà melhorado a dc mu".» »
cuida de atender a de todos.

E' nprovnilu um peilldo dc pmr-
rogsçil.i dns trabalho» por ma'".
30 minutos. O sr. Wnldy Rcdr-
lgncs, lutei pelndu sobre outros iui-
sunto» estranhos nu dn convoca-
elín, Pur Inlernieillo dn preslden-
c;n o sr. Dlaa Butlstn Ulz qu»
sl'111, inns que ns Intelpelnçôis e»-
trunhns, poderAii ficar pnrn o fl*
mil, depois du re»posni mm Indaga-
rnin fazer.
çôos que outros deputados quel-

inti:iii'ki.a<.»i:s l»l su.
MOUKA ANDItAlli:

O nr Moura Anilrnde, orador
seguinte', Indnirn se na uqtilBlQAo
dn» locomotivas u Estado fez nl-
guui contrato c no cn»o aflrmotl-
vo, qual n tipo desse contraio. O
sr. D;as Batista diz que fnl la-
vrudo um contrato regular. Imln-
gn o sr. Moura Andrade se foram
pngos 25% antecipados pelu cum-
pilmento du oporaçAo c se os les-
tnnt"s 75a fazer parte da eontn
dc credito A rirtna fornecedora, O-
secretario dn Vlaçfio (IA esclnrn-
clmcntosi diz que n niiiccipaçim
de 25% (5 umn formula usual ImJn
em illa. O pagnmcnlo restante fl-
carA a cargo do Banco que res-
ponderA pelo cumprimento do cun-
trftto.

Osr. Moura Andrade agradece
a explicação e diz que, por ela,
ae vê que o governo Julgou de
bom alvltre d;spcnsar a concor-
rencla. O »r. Dias Batista escln-
rece esse ponto, fazendo sentir »
Impossibilidade da concorrência
ao caso. A seguir, o sr. Moura
Andrade, pede a palavra do sç-
cretario sobre adiantamentos quo
estAo Bendo feitos a emprelte;ro»
com apólices ferroviárias, que po-
dem «er negociadas. Dl-z que a»
negociações poderAo provocar a
baixa dos títulos. Diz o secreta-
rio quc os adiantamentos nunca
podorfto ser feitos com os titulo»
cotndos a menos de 90%. DA ou-
tros esclarecimentos sobro o as-
sunto. Sobre a pavimentação do
trecho S60 Miguel a Mogl das
Cruzes, o sr. Moura Andrade per-
gunta »c houve realmente concor-
íencia e como essa foi realizada.
O sr. Dias aBtlsta, possa as mAos
do deputado os autos que tratam
da concorrência. O »r. Moura An-
drade agradece e verifica que a
concorrência foi regular. A sç-
aulr, pergunta se a Secretaria
concorrência com referencia ao
nio poder;a lambem ter aberto
Aeroporto de Congonhas. O sr.
Dias Batista diz que a concorren-
cl» sô é exigida no eDpartamcnto
de Estradas do Rodagem, com o
que pessoalmente ele discorda poin
esse sistema sô serve para entra-
var os serviços publlcos. E de-
monstra como a concorrência tem
sido a responsável pela morosjda-
de de numerosas obras. Diz que
no caso de Congonhas, nAo con-
eultou a lei c teria Ido contra a
lcl, assumindo inteira responsam-
lldnde do caso, para atender a si-
tuaçêo de premencla do acropor-
to, O sr. Moura Andrade louva a
atitude do »r. Dias Bat;sta mas,
diz, que em seu lugar assim nfto
agiria, respeitando sompre a lcl.
E' CONCEDIDA NOVA 1'RORRO-

GAÇAO DOS TRABALHO»
O sr. Moura Andrade fnz uma

pergunta sobro a construç&o da
estrada RublAo Junlor a Avaré,
que foi entregue a uma firma, n
qual n&o foi a vencedora na con-
correncla. Responde o sr. Dias Ba-
tinta, que a Sorocabana nunca,
em buu historia, fizera concorren-
cia pam o movimento üe terras.
Diz, que o critério adotado, no
caso, foi o de escolher a capacl-
dade da firma. O sr. Moura An-
drade. termina pedindo permlssAo
para observar que houve llegall-
dade no pagamento com títulos,
solicitando ao secretArlo da Via-
çAo que noblllse a sua Consulto-
ria Jurídica, para comprovar a
procedência de suas observuçôes.
O sr. Dias Batista esclarece que o
objetivo da emlss&o foi facultar
melo» ft Sorocabana para ampliar
o âmbito das suas atividades. E
foi por haver impossibilidade de
ser feito o pagamento em moeda
corrente, que, nos termos dn lei
federal que autorizou a emlssAo
das apólices, o pagamento foi au-
torlzado com os títulos,
FALA O SR. NELSON FERNANDES

E' dada a palavra ao ar. Nelson
Fernandes, que de Inicio, diz que
propriamente nAo lrft Interpelar o
secretArlo da VlaçAo, na pergun-
ta Be a compra dos vagões para
a Araraquarense fora feita pela
Sorocabana. O sr. Dias Batista diz,
que realmente a aquIslçAo fora
feita pela Sorocabana, como es-
clarecera ao deputado Moura An-
drade, mas que os vagões se des-
tlnavam à Araraquarense.

SAo 20,10; ê aprovado um novo
requerimento da prorrogaçfto dos
trabalhos por mais uma bo».

Continuando o sr. Nelson Fer-
nandes, pergunta se o contrato
alndt está em vigor, poi» segun-
do estava Informado, a "Cobras,
ma" pedia um aumento de 7%
nos preço» para o cumprimento
do contra. Esclarece o Br. Dias
Batista, que o contrato existe e
que o assunto estft sendo devida-
mente estudado.

QUASE VASIO O PLENÁRIO
Quando falava o sr. Nelson Fer-

nandes, as 20,15 encontravam-se
no plenArlo apenas os seguintes
deputados: Silvio Luciano de
Campos. SebastlAo Carreiro, PI-
nheiro Junlor, Milliet Filho,
Castro Neves, Sales Filho, Ga-
brlel Migllorl, Juvenal Sayon,
Cunha Uma, Porfirio da Paz,
Narciso Pleronl, Moura Andrade,
Cossio Clampollnl, Pereira Lopes,
Paula Lima e os membros da
Mesa.
AFASTAMENTO DE FUNCIONA-

RIOS
Interrogado pelo ar. Nelson Fer-

nandes. sobre os motivos que dc-
terminaram o afastamento de va-
rios altos funcionários da Secre-
taria, diz o sr. Dias Batista quc,em seu entender, è um erro o
diretor ocupar o cargo em carA-

ter efetivo. Acha que 93 direto-

re» >Ao funcionaria» de cniiflnn*
(,» Hb.nlul» do secretario .. ilu,
"confiança nAo «a luinde". V»n
nminri'» n-rlmi-cliiu-iiiu», nu en.
tanto, pediria, «• u orador In.l».
Umi. 11» pergunta » »• u Regi*
menlo o perinltlMi'. qu» » reitpin».
11» niupln foane d»d» em m<mAo ««.
creii». O »r. Nelson I ¦-• i...i»»l. -. de-
l-1'.l.' d» II |H..tll

I11I11 11 er, Niilrn lilm
m.•!:... 1. nn intuiu» o «r.

Hiilu» Killin que Inicia ilímnil.
atrever*»" a fuaer Interpela-
('<¦". inullii Kir.hutn 11A11 seja
engenheiro, Mn» como deputa-
do «n Julga no dever ilu faxor
uin du palavra, 1; dl» que n
rtirtlilii Republicano iitim-n fe»
npiinli.An i.|. leiiuiil.-.. •• sim
i-iiiihImlIvn. Hlx i|llt) Ihn 11A0
neiHiii iiiTiiiiiiiiü n replica, iiuer
Interpeliir o seiircturln dn Viu*
çtto, tohro o oonétruçSo du »»•
Irada liublfto .lunliir n Avarí,
quiiln im proÇUI uiilll rln" deus»
contrato, o nr. Dl»» HnllHin,
illí, dn Inicio, (|U« liAn teve O
1111 it it o Jn ferir o deputado,
quando doolfirou rluo nn iiues.
tfinn leonlea» dãvem mr d liou *
min., por taanlaov. (jnunln A
pnilblçfln du roplloa, qu» nfio
¦orla permltlilu nu momento,
dl» que rn. depondo dolo, uürlrA
inAn do qiiiilqun prorrogotlv»,
para permitir ousa ropllOB, lu
AHHimíblêlii, nu Heiietiiiln, no
seu encrllurlo ou cm qualflUor
oulro looul, du modo u esclare-
cor ninpliimento uni represen-
tiiuiu do povo. Con;. reforencl»
imn preços unitários, objeto da
Intorpeluçuo, ilA «a oaclarocl*
iiiuiitu» niillultuilus.

Sfm II,IA o ê aprovado novo
pedido de prorrogação por uma
li uru.

riisdii o nr. Sales llllio a «•
nallnnr a roípotlu do sr. Ulus
lüitlsta, comparando os preço»
do luiitrutu ItublAo Jiinlor-A-
varo, eu inoutron Inforloro»,
pago» pela Cia. 1'aullsta em
ciiiitriituri soiiiulhanto».

Responde o Boorutãrlo da
Vta^Au '!»<*. coHÍoriiio dlH«ora#
:i sôrocubiifia nunca los uno da
concorrência publica e nflo «o-
riu ele 11 Introduzir 11 medida
que condena, pois a concorreu-
cia nAo dA nenhuma responsa-
bllldade nu contratante. Res-
pondo, dopol», Au «tiJeçõCH do
sr. Sales Kllho, oamlnçnndo
liiiigiiinentu u maioria.

O »r. Sales Pilho Interroga o
sr. ('nlo Dia» Batlstii «e tevu
oportunliladé de lêr o S" endoí-
«a a peça oratória ilo sr. Snlo-
inflo .lorgo em respostn 110 011-
(Ao deputado Calo Prado Ju-
nlor, Km rcKpoHtn. o dòcretarlo
du Viação diz que aliena» leu
us notas taqiilgrnflcas das ses-
«."Ku de 13 e 14 do corrente, nns
qual» o sr. Snlóinfln Jorge Ini-
clnrn o bcu-jlfsPUrHo. MniP tnr-
de. fnltou lhe lempri pura ler
o restante.

11 sr. Sales Pilho pcrgunln se
o sr. Dlns Batlata podo deixar
coti: d prei.ldente ns proeesflofi
que trouxera consigo, pnra que
a oposlçflo possa exnmlnar <le-
vlil.iinent... Pede, depois, escln-
rcclniontofi nobre contratos dn.
Af-ulora fln Tiro Clnro,

rtespondó o sr. Illas Ilutlsla
(|iiit a doou men tíiíjão <il,c <-«°
trouxera faz parti: de prwflson
«•in andamento nn Secretaria da
yiáçhó. .Nff-smi a^nlm. nílo se
opfli" t\ ntio op proceSHOd fl-
i|iiein dois dlns nu Assorhblln,
pura n nua clnsslflcnç.lo. T3,
depois, poiler.ln ser requisita-
dos, A medida que qualquer de-
putado Julgue conveniente. DA,
nnpols. minuciosa responta A
eegutida pergunln. cnm refo-
rencla h Adutora rto Ttlo Claro.

Tnterrogndo sobre o png.i-
mnnto tjuo teria stdn feito peln
onnipra rtaw locom-otivas, o sr,
Dlns Batista responde c|Uo nílo
foi feito nenhum pngamento
em dinheiro *-¦ sim rtenoRÜo d«
apólices nn Banco Mercantil,
conforme tivera o ensejo dl
exnllcnr.

Pergunta o sr. Sales Pilho «e
de folga a Hituaç/lo da tesoii-

rarla dn Sorocabana, do mods
a permitir que ela nbru mAo d»
suas apólice.*, em benefícios de
outra ferrovia. O n.'. Dlns Ba-
tlstn diz que a renp .stn jA fO-
ra dada ao nr. Moura Andrade,
mns repetia qua nAo e.ra de
folga a situnçAo daquela tesou-
rarla.

As 22.10 é prorrogada, de novo,
a sessfio por mela hora.

O sr. Sules Filho crltlcn o fo- '
verno do Estado pelo fato de fazer
cmlssGes. O sr. Dias Batista pede
ao deputndo que sc coloque na
sua po6lçAo de secretario da Via-
çAo, encontrando umn Estrada
com "doflclts", cheln dc compro,
mlssos, e qual a falha, qunl o erra
que cometeria, se procurasse me-
lhorar essn estrada? E diz oue nSo
foi ele, Calo Dias Bntlsta, que
pleiteou n emlssAo dc.DOO milhfioa
de cruzeiros em npollcés. Esse pc-
dido. vinhn IA do governo do sr.
Mncedo Sonres. *<«*«-,

O GRANDE TALENTO" DO SR.
DIAS BATISTA

O sr. Sales Pilho diz que a ulti-
mn pergunta que queria fazer, nAo
a farA, pois ela se refere uo afãs.
lamento de funcionários, o quc o
Br. Dias Batista JA hnvln dito que
bó poderia responder em sessAo se-
creta. E termina agradecendo a
atençAo do secretario da VlaçAo,
confessnndo-se empolgado, entu-
slnsmado, com a Inteligência, com
o grande talento do sr. Dlns Ba.
tlstn, a quem rende ns melhores
homonnBens.

FALA O Sil. JUVENAL SAVON
Segue-se o sr. Juvennl Snvon,

que pede permlssAo para fnzer
duns perguntas, estranhas ao mo-
tivo da convocaçAo. E interroga
se pode solicitar uma composl-
çAo da Sorocabana pnrn colaborar
na obra de combate no cambio
negro. O sr. Dlns Batista diz quc
é preciso determinar o numero de
vagões, para quo eles possam sei
postos A disposição dn ComlssAc
Parlamentar de Inquérito Sobre c
Mercado Negro, observando, npc.
nas, haver falta de vngOcs para c
transporte de madelrn, assim co-
mo vagões frigoríficos. Os vagões
para o transporte de cereais pode-
1A0 ser obtidos.

Pede o sr. Sayon, agora, sc .
possível a cessão de uma compo-
slçAo especial, para viagem de par.
Inmentares. que desejam verifica:
o que ocorre nos centros produto*
res. O sr. Dlns Bntlsta diz que 1
trem especial logo no dia seguin
te estarA à disposição da Comli
sao Parlamentar. O sr. Sayon agre
dece e elogia o patriotismo 1'
secretario da VlaçAo.
COM A PALAVRA O SR, CUM.

LIMA
o sr. Cunha Lima tein a pa

vra. De Inicio, estranha que o 1
cretario da VlaçAo tenha sido ci)
vocado a comparecer A Assemblc.
em outubro só o venba a fun
três meses após, E pergunta, d'
poi» qual o salário medlo dos fu.
clonarlos da Sorocabana, exclui:,
do-se os dos diretores de depnri
mento. Responde o sr. Dias B
tlsta, Justificando o atrazo >¦
atender a primeira convocaçi.
Nlo houve, com esse atrazo, 01.
tulto de menospresar a convo...
çAo da Assembléia. Quanto u
salário medlo í de pouco muli. 1 -.
mil cruzeiros. Diz, depois, qui
sempre acompanhou com lnterei-
se os trabalhos dn Assembléia 1
que, em paralelo com o pedido
de aumento dos salários dos em-
pregados da Sorocabana nAo vli
um só estudo sério sobre a situa-
çfio econômica daquela ferrovia.

Pergunta, depois, em que dati
se realizou a reunIAo no Mlnlste.
rio do Trabalho e concluiu peli
lnoportunldnde do aumento di
salários e se foi especlalmenti
estudado o caso da Sorocabana

A resposta é prontamente dndt
pelo sr. Dias Batista, que fome-
ce dados amplos sobre ^ ar-
sunto.

EM.KKi:A.ML.Mi) U.l ... ->AU
As 22.45. 0 sr. Valentim Qcntl

diz que vai encerrar :i ,cv.uo
Antes, porém, quer congratular
se com o sr. Calo Dias Batista
pela maneira dcmccratlca, serem:
e Inteligente com que atendeu c

. nuvocaçAo da Assembléia.

'.;'-" 
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Ébu nãose apercebeu dos rivais no Prêmio "Piraflniia"
Piloto iniciou ii sórlu dos Raiihadorcs da tarde

l,o 4'-4f»ii — 1,51» metro» — t'r»
ruiwj.i.i - i'.,iuii» M 13-90 Hora*.
I Ull-tu. «.in H lilslu. rum 1.11.UI11* o
i.:..iiiiii.i.ii.'ii'. ii»»i.«i'mi i.í iinii-ty,
ti._tiildu da i>...im>i, peln ijiinl de-
ptU p-uuuu Alijar. Noe IUOB ws-
tru» li ..in*.i e lumiiii.li dominaram
ADJ.it v i.|iimliiiiiiiuii--.i| lie il.iWll'.
i. u livrou.» dt arohu» no come.
co üa reta, mu Hiiiiii começou a
i.vsii*,ni a uti especiais sutijusou
a pilotai!» dt Narre V»r» aatsl»
iiiiiiiiiih» o •imundo v ii». prece.
J.-.iiI.i ILiiini». Itltfmacll Alijnr.

raoro (3t — M-tw-iiiiin».
im.i.ulm, 4 anu, de B,
1'aulo, por Luminar t Tiult.
ilu Major üulomer de Assis
Moura. Joquet: O. nolclial,
M ka  lo

OA1ETV (SI - P. Vaa, 84 ka. l.o
UQUIKIO (3) — J. O. Bllva,

SO K.  -In
li;;,ui:..-!i — 3, Moraado, M kl. l.o
Alijar — \V. Marila, 53 ka. .. S.o

mm-**-miummBÊmmiÊmmWmmmmm i

*•**' :-:!**|'''""'''"''*V m**^m^Smmmmmm*V^^li'¥ÍÚtÃ
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Dom Raul vitorioso no "handicap" especial
COBRIU A MILHA BM TEMPO RECORDE - RESULTADOS
GERAIS DE ANTEONTEM NA GÁVEA

Tempo: BMI10 - DKerenetei I Ort UWil»l. « W»tWJ*
wrtoT «irpo. . tr*. corpos. I "-• >«•«»¦*»• culdador: O. K.

Vencedor, Cri 33,00. riac-Hi (3),

RATEIOS EVENTUAIS
Vijur  530 - 303.00 i IWnuaeh  t.188-110,00
...urna 4.008

.Moto 0.017
30,00
33.00 lluletjr 8.13» - 37,00

Coran passou à categoria dc líanliador
t.o Parco — 1.300 metro» — Ci»

30.1.011,1)0 — Pnrtldn íi» 14.05 heras.
OMC.Iidn a iiurililii, colocou-se na
liulll.l Iwo Jlma, iin.i,iiiinti;iil»
pelo |Ki*.r.i Coran, tlciindo t<m ter.
celro Samoa e depois Atchlm, Iwo
jiüiü Iniciou n reta na vnnr.uarda,
tou, multo utncatla pelo Cornn,
em urevo csmcrccou. O pllotndo do
Luis Oínrlo passou cntAo parn a
poiun o nela so mnntevo ntõ o
final. Atclilm terminou cm sogun.
do, ficando em terceiro Discada.
CORAN (G) — Masculino, nia-

7to, :'. nnos, do S. Paulo,
por Ccntlcmun o Dedo, do
sr. Olovnnnl rillii-il.il. Jo-
quel: !.. Oscrlo, 55 lu

ÀTOHIM (3) — P. Vaz, 53 ka.
DISCADA (7) — N. Pereira, 53
XS

Arnl — A. Altran, 53 ks
CortezS — O. Oremit Jr. 53 1)2
ks

rabnllstn — O. Relchel. 53 ks.
CnmOa — R. Olguln, 53 lu. .
Iwo Jlma — R. Zamudlo, 33
ki

l.o
3.0

3.0
4.0

8.0
O.O
T.O

1.0

•sirí '.•..'*. ' > ''' • 
. ,Ê_V '^'StmmWÉÍmmm.
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Nao correu Sulamlta.

Tempo: 0-1 — Dllorcnças: tres
corpos e melo corpo.

veneeder, CrS 67,00. Placís: (6),
CrJ 36,00; (.1), Crt 21,00. Apostas:
Cr| 550.020,00. Culdador: O. Padl.
lba.

Arnl ...
Atchlm

(Ca batista
(CortczH

RATEIOS EVENTUAIS
Oornn 3.000— 07,00
Ulscada  1.455 — 143,00
Iwo Jlma ..
tjamõa ....

. 3.050 41,00
6.0.16 35,00
4.365 43,00

025 43,00
4.580 — 45.03
1.102 — 180,00

Giruá reapareceu obtendo expressiva vitória
l.o Páreo — 1-609 melros —¦ l'**#

35.000,00 — Partida ds 14,40 horas.
A calda foi dada após o toque da
rerela, largando mal Furioso. Ma.
cre coloccu.se na frente do lote,
eCBUldo no Inicio por Cltruá e dB-
pois por Denorla e Carlos Magno.
Estes dois atacaram o tordlltio na
reta, conseguindo domlníi.lo Car.
los Magno o Denorla sustentaram
luta, mns nao resistiram & atro.
pelada final dc Giruí, que foi a
primeira a cruzar o disco. Dcno-
ria obteve o Ecgundo, com pequo.
ra vantagem sobre Carlos Magno.
GIRUA (5) — Feminino, cm.
tanho, 5 nnos, S. Paulo, por

Funny Boy o Arpígc, do
Stud Dais?. Jóquei: I.. Oso.
rio, 54 ks  1.0

DKNORIA (4) — R. Urblna.
SO ks  3.0

CARLOS MAGNO (1) — R.
Olguln, 58 ks  .. 3.0

Flacr» — E. Vieira, 53 ks. .. 4.0
Furioso — N. Pereira, 58 ks. .. 3.0
Casablanca — A. Altran, 53

i ks  8.0

Tempo: 103 S|10 — Diferenças:
dois corpos e pescoço.

Vencedor, Cr$ 60,00. Placês: (5),

CrS 36,00; (4). CrJ 31,00, Apostas:
Cr} 555.620,00. Culdador: J, Cana-
Ies.

RATEIOS EVENTUAIS
Carlos Magno ...... 6.187 — 35,00
Flacro 7.264 — 30,00
Furioso 2,590 — 84,00

Dencrla 4.109 — 53,00
GIruA 3.629 — 60,00
Casablanca ........3.495 — 02,00

Hellah levantou o 4.° páreo de ponta a ponta
4 o Pareô — 1.300 metros — Crf

20.000,00 — Partida às 15,10 horas.
Dada a partida, Hellah foi para a
frente, acompanhada por Babllo-
nia, Sinclair, Virgínia e os outros,
Nos 900 metros Virgínia passou
para terceiro. A reta foi Iniciada
com Hellah na ponta, sofrendo o
ataque da favorita Babilônia. A
pilotada de Aníbal Altran resistiu
até o final e venceu por cerca de
melo corpo. Virgínia manteve o

: terceiro lugar.
HELLAH (7) — Feminino.

• preta, 4 anos, ds S. Paulo,
.' por Morrlnhos • Onha, do' er. Sérgio Lunardelll. Jo.
i' quel: A. Altran, 54 ks.
BABILÔNIA (6) — R. Olguln,

I 54 ks
VIRGrOTA (8) — O. Relchel,

I 54 ks
Ardente — E. Vieira, 54 ks.
Bicudo — J. Portllho, 56 ka.
Sinclair — A, Tuclllo, 56 ks.
Fnrruco — O. Oreme Jr„ 30
, ks

l.o

l.a

3.0
4.0
S.O
8.0

7.0

¦ .¦*- ¦¦ _4*&__B____a ¦ _____ *¦•___¦¦ m*w _¦__, *m*r. Jt•________B_4J_'___________? wk «____ m** '-'^m\~ ét^m'mmrBm^mÊm^m^m^Pm*
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NSo correu: Vagabond.
Tempo: 98 5|10. Diferenças:

corpo t vários corpos. J 

Vencedor. OM 114,00. PlacÊs: (7),
Crt 33.00; (6), CrJ 14,00. Apostos:
Crt 041.780,00. Cutdadort D. Altran.

RATEIOS EVENTUAIS
Bicudo ,, 801—297,00
Fnrruco 1.307 — 182,00
Sinclair 3,379 — 44,00
Ardente 3.318 — 103,00

Babilônia 13.279— 18,00
Hellah  3.086-114.00
Virgínia  4.733— 50,00

O ''hatidlcap".eapeelat corrido
domlniio na Oavea, foi vencido
por Dom Itaul, qut reiilstiou D0"l|l
para ot 1.000 metrci, qut d no»
recorde no Hlpodromo llrasllelro,

Foram ot tegulnltt ot resulta-
dot ecrãl«:

t.o PARKO - 1.M0 metros -
Crt 13.000,00 - A. U

o 1'lnk Itoee, 33 U Rlsonl i3,00
2,0 Hlaette, ti Red. P.o .... 80,00
3.0 Rutilante, 54 J. MotqUlU 43,00
4,0 llebilchlta, 53 Ot. Relchel 335,00
5.0 Uiuu Hw, 54 S. Ferreira 300.00
O.o Topotudo, 48 W. Mel-

reles 2W°
7,0 TorlaW, 53 P. Coollio .. 34,00

Tompo: 04 315. Dlf.: 1 e 3 corpo».
Itatclos: do vencedor (3) Crt 23.00;
dupla (24) Crt 54,00; places (2)
Crt 15,00 e (7) Crt 23,00. Prcprlc.
tnrlo: Josò Bunrquo do Macedo.
Tratndor: Celestino Gomes.

2,o PAREÔ — 1.500 metroa —
Crt 30.000,00 — A. I..
l.o ar»o Vlzlr, 55 A. Barbosa 10,00
3.0 Indicado, 55 \V. Andrade 63,50
3.0 Leste, 53 J. Mesquita . 20,00
4 o Corrlontcs, 55 8. Ferreira 131,50
5Ío Alfinete, 53 A. Nerl .... 350,00

Nllo correram: Poeta e Xlrlscnl.
Tempo: 05". Dlf.: 5 e 3 corpos.
Itatclos: do vencedor (0) CrS 10,00;
dupla (34) Crt 24.00; plncfis (0)
Crt 11.00 e (4) CrS 15,00. Proprie.
tario: Ermcllndo Tlnoco Fornan-
des. Tratador: Dlonlslo M. Oliveira.

3.0 PAREÔ — 1.400 metros —
Crt 30.000.00 — A. Tj.
l.o Orltu, 55 R. Freitas .... 28,00

o Acutanga, 33 D. Ferre tm
(A)  ».00

3,0 Ouanumbl, 53 h, Rlgonl
(A)

4.0 Intruso, 55 J. Mesquita . 59,00
5.0 Prcssuroso, 55 A. Rosa . 483,00
fl.o Itaquatlâ, 53 W. Andrade 544,00
7.oBlrlgul, 55 A. Araújo .. 125,00
8.0 Cherle, 53 Red. F.0 .... 448,00

NSo correu: Fontana. Tempo:
87"4]3. Dif.: Pescoço e 1|2 corpo.
Ratelos: do vencedor (2) Cri 28,00;
dupla (12) Crt 27,00; placís (2)
CrS 11,00 e (1) CrS 10,00. Proprie-
tario: Ermcllndo Tlnoco Fenian»
des. Tratndor: Dlonlslo M. Oliveira.

4.0 PAREÔ — 1.600 metros —
CrS 40.000,00 — A. L,
l.o Don Raul, 52 J. Mesqul-

qultn (A)  28.00
2.0 Marrocos. 59 I, Souza .. 22,50
3.0 Cnxambu, 58 D. Ferreira
(11)  27,08

4 o Hlvon, 53 A. Rosa (A) ..
5Ío Furío. 53 L. Rigonl (B)
O.o Galhardo, 55 F. Irlgoyen 119,50

NBo cerrou: Urutu. Tempo:
99" 1|5. Record. Dlf.: 5 e 3 corpos.
Ratelos: do vencedor (4) Cri 28,00;
dupla (14) Crt 35,00; placês: NSo
houve. Proprietário: Euvaldo ladl.
Tratador: Cloudcmlro Pereira.

5.0 PAREÔ — 1.400 metros —
Crt 20.000,00 — A. U

1.0 Reslcno, 47 P. Coelho . 48,0»
2]o Cotlnrn, 53 L. Rlgonl . 38,08
3.0 Fantasia, 50 J. Mola .. 211.00
4.0 Pongahy, 53 D. Ferreira 57,50
S.o Farrusca, 50 S, Câmara 188.50
B.o Editor, 49 B. Ribeiro . 93.50
7.0 Ponteiro, 52 Red. F.o .. 54,00
8.0 Catavento, 49 S. P. RI-

beiro 173,00
9.0 Picado, 51 S. Ferreira . 103.00

lO.o Penedo, 52 I. Souza .. 190.0»
N3o correu: Mcetlng. Tempo:

89"2|5. Dlf.: 2 e 2 corpos. Ratelos;
do vencedor (6) Crt 48,00; dupla
(23) Crt 31,00; placês (0) CrS 17.00,
(4) Crt 15,00 e (2) Crt 29,00. Pro-
prlctarlo: Ermellndo Tlnoco Fer-
nandes. Tratador: Dlonlslo M.
Oliveira.

B.o PAREÔ — 1.500 metros —
Crt 22.000,00 — A. L.

1.0 Italmbê, 34 A. Aleixo . 184,08
2.0 Ital, 50 R. Silva .. .. 194,00
3.0 Glnger, 56 R. Pacheco . 22,00
4.0 Informador, 83 D. Fer-

relra  31,00
S.o Quaxtmba, 50 L Rlgonl
(A)  39,00

agnifico o campo do "25 de J
Oito atraentes carreiras para o próximo domingo

aneiroV
' Slstá assim organizado o progra-
ma para a reunl&o do próximo
domingo em Cidade Jardim:

1 l.e PAREÔ — A's 13,30 horas' 
Crt 18.000,00 — 4.500,00 — 1.800,06
— 900,00 — Dlst 1.800 metros.

Ks.
', 1 Guarulhos .

Marlen .. ,
Ogar .. ..

Fello , H .*:*.
3 Neblina < .. ..
6 Fllpp

•I «•

, 2.* PAREÔ — A's 14 horas —
Cr) 20.000,00 — 5.000,00 — Z.000,0t
— 1.000,00 — Dlst. 1.480 metros.

Ks.
Formula ..
Itanora .. .
Pampa Mia
Tamara ., .
Milagrosa ..
Hebraica ..

89
a« •• •• *• t>o

t .**¦ •» *• ?*• 53

3.* PAREÔ — A'l 14,10 fcofas —
Cr| 30.000,00 — 6.000,0» — 3.000,00

nlst. 1.300 metros.
Ks.

Cabo Negro .. .. ,. .. .. 33
Cambl ,, ....*,*... 83
Coran ,. .. .. n „. .. 5S

Dilúvio  .... 35
Harboltto .. 53

4.° PAREÔ — A't 13 horas —
¦Cr* 30.000,00 — 4.500,00 — 9.000,01

4.500,00 — Dlst. 1.200 metros.
Ks.

Atchlm « M ... .. 33
Harem ., ,....,*¦ .. Si

Huno .; .,»*•• 33
Lema ,. '.. .. 53

Inquieto 53
Itacava , ,. .. 53
Jublloso 53
Sulamlta 53

S.o PAREÔ — A's 15,30 horas —
Crt 20.000,00 — 3.000,00 — 2.000,00
— 1.000,00 — Dlst. 1.400 metros.

Ks.
1
2
3

Cs
e

Good Boy ..
Havnnlto ..
Merveilleuse
Herdam ..
Carioca .. .,

Mlstrnl .. ..

6.* PAREÔ — A's 18 horas —
CrS 20.000,00 — 6.000,00 — 3.000,00
— 2.000,00 — Dlst, 1.400 metros.

Ks.
Barbszul .. ,, ,. ,. ,. .. 38
Blindado ........ .. .. 58
Boricano ....„,.*. St
Cometa .. .. M ,. M .. St
Dansarlno ...... « •• 58

0 Hlppo .. .. .. .. .', .. 30
Callta  34
Garopa  34

7.» PAREÔ — O. P. 23 de Ja-
neiro — A's 18,40 horaa — Crf
150.000,00 — 52400,00 — 30.000,1» —
13.000,00 t 3% ao criador — Dlst.
2.000 metros.

Ks.

(34

ARABESCA 38
EUSKAL BÜRÜ* .. .. ,. 38
LA GUICHE  ,. 38
KAHENA 48

MARIA K .. ., 38

Já checara
Desde domingo pela manhã se encontram entre nós:

o cuidador Osvaldo Feijó e o jóquei Geraldo Costa. Am-
lios vieram do Rio para ultimarem o preparo de Fidu-
ciá, inscrita no G. P. "25 de Janeiro" de domingo proxi-
mo em Cidade Jardim. A filha de Sind e mais Mcteor,
Lema e Lagar tambem Já se acham em São Paulo.

Garbosa Blulcur tambem está na Vila Hípica de Pi-
nheiros, (endo sido acompanhada por Gabino Rodrigucz.
Sendo que Luiz Rigonl, seu piloto chegou na noite de
antconlcnt, a fim de "trabalhar" a nacional filha de
Tintoretto.

Geraldo e Feijó permanecerão ató o dia 2 com certeza,
sendo possivel qne estendam sua temporada até maio.
Ao passo que Garbosa, Gabino e Rigoni deverão voltar
ao Rio na próxima segunda-feira.

0 8DRPRAISE 5S
TROVADORA sa
FIDDCIA J7
MISION , .. ,. n

MOVIMENTOS
FINANCEIROS

Ma reu?ilít„ de domingo em
Cidade Jardim, mala uma
vea, (oram otlmoa oa movi-
mentoa financeiros registra-
do», qne furam ot aegnlntcni

Total de apostnai — Crf
B.838.000,00. — Coaeu-rirosi
¦— Cr» 820.18S.00. _ Total
cerali _ Cr» 0.10-1.215,00. —
PortSeat _ Cr» 42.000,00. ...

10
11
12
13

(14V15

OFIGIA 34
BASCA 53
DESFORRA '.'. 53
OARBOSA BRULEUR .. 53
HAINAN 53
HULHA 53

8.» PAREÔ — A's 17,20 horas —
Crf 18.000,00 — (.300,00 — 3.600,00

1.800,00 Dlst. 1.400 metros.
Ks.

/10
Vil

13
13

CateretO
Flamor .
Hindu ..
Ipft .. ..
AdoraçSo
Bolelro
Catocha ..
Fino Btuff
Frota ,. ..
Passo Livra
Serio ,. ..

Vlsagem ..
Vlcenta ..

• *» m» a»

m a» *» t» mm

»» a* ••

Sete páreos no sábado
E' o seguinte o programa parasábado cm Cidade Jardim:

1.» PAREÔ — 1.500 METROS
Ks

Justificada  SS
Myromeris  5S

Vanaglorla ..  55
Literal , .. .. 83
Encantada  51

2." PAREÔ — 1.609 METROS
KsBalaustre  68Moscatel ,, .. 58

Radloso , ,, .. 58PHIntra , .. .. 60Cnmacuan  54Aeronca  52Quitandinha  B0

3." PAREÔ — 1.300 METROS
KhEmbolada

Giralda ..
Iblxuma ..
Igassaba ..
Plracala .,

4.° PAREÔ

R5
55
55
55
55

1.609 METROS
KsGuaçú „. 58

Metauro  56
Ardente  54

Babilônia ., *.  54
(5 Bourgo  52*-6 Jangada  b0

Rlgmach  52
Canelita  50Gaiety  so

5.* PAREÔ — 1.200 METROS
Kl

Helenlto XX .. .. ., 55
Amltle 33

Cachopa .. ., ,, ,. ., 53
Carandá .. ,'. ,, „ ,. 53
Discada .. .„ ,, .. .. 53
Esquiva ., ., M .. .. 53

Geroplga  53
Quina 53

6* PAREÔ — 1.400 METROS
Ks

Gume 56
Hanover *. ,. 56

Horus .. •••!«• t« 56
Malmlquer .. •¦ ti •• 56
Decantada .. .. •• «. 54
Nem te Ligo  54

7.° PAREÔ — 1.400 METROS
Ks

Bumbo 68
Doutor  x* .. 58
Potentado  *• 53

Bozó  55
Emissora .. .. ** .. 56
Fleugma .. .. *.. •• .. 56

Guarapa •• 56
Iluminura 56
üriel  56

ARRUMADFJRA
p/ pequena família p/ todos ser.
viços, menos cozinhar. Dormir no
empreso. Pata.se kern. Travessa
Cardeal Arcoverde, 43 — Pinheiros
— Theodoro Sampaio — Roa lm-
cerda Franco. (*•>

fl.o chiuto, 34 ot, Relchel . in.ee
7,0 lba, 47 P. Coelho .. ..313,00
1.0 Deatemor, 54 E. Hltra , 293,00
t.o Aldeio, 83 A, Barbos» , 157.su

I0.O Benredii, 30 A. Araújo . 170,00
11,0 AraUe, 54 I. Bou» .... 413,00
13,0 Arranchador, 83 J. Mes.

quita (A)
Tempo: 00", Dlf.: Cabeça a |||

corpo, Ratelos: do vencedor (0) Cri
183,00; dupla (23) Ort 878,00; pia-
CÍS (8) Crt 33,30, (8) Crt 48,00 •
(7) crt 14.50. Proprietário: Mario
A, rtt Matos. Tratador: Peruando
Schneider.

7,o PAIIEO — 1,400 melros —
Ot 23.000,00 - A. L.

1,0 Islotl, 53 J. Motqult* (A) 28,00
3.0 O, Paullto, tt A. ROM . 43,00
3.0 Quinto, 83 W. Melreln . 43,00
4.0 W, ruce, 31 O, Bem ,, 81,00
5.0 Thtllns, 41 P. Coalho (A)
O.o Caa-Puan, 84 I., Rlgonl 4t,0t
7.0 O. Orande, 84 D, Parrelta 30,00
l.o Orelfo, 54 8. Perrelra .. SOM

Tempo: B84|S. Dlf,: 3 e t corpos,
Ratelos: do vencedor (7) Crt
38,00; dupla (14) Ort 48,00; pia.
c«s (7) Ort 17,00 t (3) 17.00, Pro-
prlctarlo: Vicente Cllnru. Tratador:
Adslr FeIJA.

Resultados dos concursos
Ou rcsulUiloH dou concurso» patrocinados pelo Jo-

cltny Club de São Paulo, na reunião do antconlem em Cl*
iludo Jardim, foram os BeguinlcH:
IIOI.O SIMPL13S

rom 59 venredorcH
Cr$ 2.n 75,30.
1101-0 DUPLO .

.1 vencedores
CrS 14.287,50.
BETTING SIMPLES

1G8 vencedores.
BETTING DUPLO

119 vencedores.

(clncii) ponto**!, (tateio:

com 12 (dor.e) ponto». Kiitcio:

Rateio: Cr$ 189,90.

Rateio: Cr$ 1.057,30.

{ E^^iy^*%TÚ*/Try PASSA
Qf

TEMPQ^
£§8Pâ$i$ssfiBt ^*w**^''

mm\*mm\jmVm\mf C^

Horus confirmo» ua honra* do favoritismo

l-^ir*-;.E , *¦*,,. sm*^ íftjLfSElS» \•fl^' '**¦"* mg^l^ -¦ < I

t.o Parto — 1,300 melrot — Crf
N.00O,t0 - Partida ta 18,44 horas.
Assim que tol dada a partida

Uantailuo colocou-se no comando,
artuldo por Horus i Valombrosa.
K .i i forçou louo a corrida • desa»

RATEIOS EVENTUAIS
Oomota  1.013 — 173,00 Pellx  1.341 -- /.a.OO
Dançarino  3.887 ¦— 83.00
Horus 13.830 — 20,00
llyla  4.340— 73,00

aueat  3.880— 54,00
Ilocuba  1.303 — 230.00
Valombrosa  3.853 — 50.00

lojuu oi da treme, Iiumi. i, ...
mi.'..i Horus «m seuuiiil». Ilu lul.
rio do tiro dtreltu u ptlotatio d*
liilU ii .ii*...!. ., atacou » IIiIki ln.
iiiuiMiii tobrepuik.la, Horus **-
nhi.il com llrmena, tlcmulo em sua
<¦ • «Uu v.,|.iiiini.ii..i e «.'..im. ..i
IIUItUB (31 - Mancullun, run.

lenho, t anui, da B. Paulo,
por Ols Anil • XodO. do
Hlurt Mlieu de Paula Ma.
iliada. Jóquei: L. OonMlei,
88 ks

VAI/lMIlHOrtA (i) - R. Ur.
COMUTA (I) - H. Monteiro.

88 Ks
Dançarino — A. Altran. 58 ks.

I.»

tt
4,0

llylas - P. Vo», 30 Kl  5.4
Ml* - A. Tuclllo, 54 lu. ,. 8.0
Ouest — I.. Otorto. 34 ks, .. 1.9
Hoeub* — O, linchei, 84 1,3
ks  8.0
Tempo: 84 — Diferenças: doía

corpos t dois i «rpm.
Vencrdor, Crt 20,00. Pineis: (3),

Cri 13.00; (8), Crt 18.00; (1), Ort
33,00. Apostas: Crt 877.04O00. Cul.
dsdor: P. II. Oliveira.

Imbú triunfou na carreira básica da tarde
T— «—¦*¦—r~~i—n—**~—-———*i—ri tt -rra irr-an n m ¦¦'•ií* ,. • *» ¦¦¦¦. ^^^T
•;' '~'ri-''¦;'.¦¦: i, - ;•.-:•'
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PROBLEMA PARA PREENCHER

O.o Parco — 2.400 metros — Crf
80.000,00 — Psrtlda &s 10.23 horns.
Ordenada a salda destacou-so Fia.
cre, colocando-se Imbú em segun.

do, precedendo Dom Pedrlto, Oo.
rr.cry, Clulzo, Hrdamòs • Kent.
Sem alterações detenvolTeu.se a
carreira at6 oa 000 metros, onda

Flucro .
Qomery
Qulzo .
Hydarn-ís

RATEIOS EVENTUAIS
D. Pedrlto  1.050 —
Imbrt 13.714 —

43,001.704 — 188,00

\filZ ei% I"***"* "•««- ».w
2.130 — 140,00 'Kent  3.824-107.00

Flncro fot ilomlii-ido por ImbO,
Dom Prilrlto e Ilydarnòs. O prU
mnlro de*itucou.Lo aprccliivclmen-
te na rrt» e vencou .i cnrrolr»
básica il.i tarde, rmhorn ntacado
por Ilydamis, Dom Pedrlto nto
rol desalojado da h*:*.iiii*:.i coluca.
çlo. ,

IMDi* (C) — Masculino, cas.
tnnho, 3 anon, de S. Pnulo,
por Slx Avrll e "/.. I... do sr.
Francisco Aires e Mnrlo ds ',
Almeida. Joquet: lt. üimu. "',
dio, 53 lm

DOM PEDKITO (5) — H. OI-
itnlm, 53 ks

HYDARHÉS (4) N. Pereira, 37
ks

Clulzo — O. Relchel, 57 ks.
Fiacre - E. Vieira, 57 ks.
Oomcry — P. Vnz. 57 ks.
Kent — L. Osório, 33 ks.

Tempo: 135 8|I0 — Diferençou
Vários corpos • um corpo.

Vencedor, Crt 31,00, Placês: (3),
CrS 15.04; (3), CrS 21,00, Apostas:
Crt 763.080,00. Culdador: M. d*
Almeida.

1.0

3.0

3.0
4.0
8.0
8.0
7.0

Forasteiro brilhou na prova central dos "bettings"

J*^*\-ft^w^

'7'Xíí'..';. :>.t's * ¦»'-•¦"*.', -¦¦"'•¦/-;vi;:»* :.*.. „;•; |T^?T™"*^

*-'¦¦¦. tí.,7 ...7i ¦7:t,7 '''•' "77' :'"' '"¦' ¦

t-ffâimmwtwtfmmmémWtâ
7.o Pareô — 1.200 metros — CrJ

20.000,00 — Partida it 17,10 horas.
Efetuada a salda, destacou.bo lme.
dlatamente Fleehada, seguida por
Ideal, Forasteiro, qua largou entre

os últimos, forçou na curva e co.
locou-so em terceiro. Nn reta Ideal
e Forasteiro atacaram e domina-
ram Fleehada. O pilotado de Lula
Oonzalea tol o primeiro a cruzar

RATEIOS EVENTUAIS
Solo 941—433.00
(Andeja 4.038— 63,00
(AusterUtz 1.042 — 68,00
Floreio 12.478 — 33,00
Forasteiro ...... 13.203 — 31,00

Ideal 10.144— 40.00
Lisandro  1.35S — 30O.0O
Fleehada ....... 2.941 — 133.00
Formula  3.212 — 184.00
Pampa Mia 1.941 — 210,00

o disco. Ideal conservou o scgundui,
tendo Flctelo se classificado eru
terceiro lugar,

FORASTEIRO (5) — MnsculL
no, castanho, 0 anos, de S.
Paulo, por Santarém e Ca.
nlcula, do Stud Ltncu do
Paula Machado. Joqucl: í,, '«
Gonzalez, 50 ks  1,4

IDEAL (6) — P, Vaz, 50 ks. .. 2.0
FLOREIO (4) — D. Greme

Jr., 50 ks  3,0
Andeja — O. Relchel. 53 ks. 4.0
AusterUtz — R. Zamudlo,

*21|2 ks  8,0
Pampa Min — A. Cataldl. 52 12
ks  g.o

Fleehada — N. Montofc-o, 32
ks  T.o

Formula •— j. Nascimento 5a
ks  8.0

Lisandro — J. Portllho, 58 ka. O.o
Solo — E. Vieira, 58 ks 10.O

Tempo: 75 8|10 — Diferenças!
Dois corpos e um -gorpo.

Vencedor, Cr8 31.00. Placês: (5).
CrS 13,00; (6), Crt 15.00; (4), Crt
16,00. Apostas: CrS 1,045.060,00,
Culdador: F, B. Oliveira.

Iogui consignou a segundai vitória de sua campanha

Nos espaços brancos da flgu-
ra devem scr colocadas letras de
tal maneira, que se formem pa-
lavras. Uma palavra começa
num circulo e termina no se-
guinte.

As palavras significam:
1— 2 Cidade da IiYglaterra on-

de se realiza uma famo-
sa corrida, de cavalos.

2— 3 Capital européia
4— 5 Escritor português
6— 6 Um dos povos mais an-

tigos da Europa Oclden-
tal

7— 8 Cidade na Suíça
8— 9 Cidade da ' Indo-Chlna

f 1*1HCGS3,
10—11 Imperatriz de Blzancio
11—12 Um dos livros do antigo

testamento ¦"
1— 4 O que há de melhor
2— 5 Militar espanhol, que

combateu Napolefio
3— 6 Poeta lírico grego
4— 7 Traço
5— 8 Habitantes de ilhas
8— 9 Devido em Inglês
7—10 Ave gallnacea
8—11 Arbusto sul-americano
0—12 Teólogo protestante um

dos chefes do Calvlnlsmo
As letras dos círculos formam

o nomo ds um ator -dramático
francês.

Diariamente, ès 7 horas dt
manhS pela RADIO BANDEI-
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8.0 Pareô — 1.609 metros — Cr|

30.000,00 — Partida ks 17.40 horas.
Largaram cm bom momento oe
competidores, mas logo Giralda
destacou-se. Firmou-se em seijun.

do IobuI, precedendo Dehlr, DUu.
vlo e os restantes. Contornada a
curva final logul aproximou-se d»
Olralda, para dominft-la a seguir.
No melo da reta CuruzO colocou-

se em segundo, tendo sido balda,
dos os seus esforços para alcançar
logul. Esto venceu multo firme,
conquistando a secunda vitoria d*
sua campanha.
IOGUI (6) — Masculino, ata.

zSo, 3 nnos, SSo Paulo, por
Formosterus e Call ot Dut7,
de propriedade do Stud Lln-
oeu do Paula Machado. Jo-
quel, Luiz Gonzalez, 55 ks.

CURUZÜ (4) — R. Zamudlo,
55 ks  2.0

GIRALDA (8) — P. Vaz, 33 ks. 3.0
Al Arussa — TV. Lima, 53 ks.
Dilúvio — R. Olguln, 55 ks
Cambl — N. Pereira, 85 ks
Dehlr — J. Nascimento, 53 ks
Corso — Greme Jr., 55 ks. .

Tempo: 104 8|lO — Diferenças!
Polj corpos u um corpo:

1.0

4.0
3.0
O.O
7.0
8.0

RATEIOS EVENTUAIS
Cambl 11.393 — 39,00

(Corso  1.305 — 160,00
(Dehlr  1.433 — 160,00
Curuzú  8.728 — 31,00

Dilúvio 11.948— 37,00
logul 13.031— 30,00
Al Arussa  2,870 — 167,00
Giralda  3.678 — 122,00

Vencedor, Crt 30,00. Placês: (í),
CrS 20,00; (4), Crt 30,00. Apcstast.
Crt 1.039.230.00 Culdador, A. Mo- ;
Una. !

Movimento geral das npostati *
Crt 5.838.030.00. !

Concursos: CrS 320.185,00. '!
Total: Crt 6.164.213,00. '|
Pista de nreln pesada, [

SURPREENDENTE ATUAÇÃO DE A. CASTRO
Apesar da fraqueza do progra.

ma, foi bom o publico que com.
pareceu ao Hlpodromo do Bonfim
na tarda da domingo para presen.
ciar o festival do Jockey Club do
Campinas.

A nota de maior sensaç&o da
tarde foi a surpreendente "perfor-
mance" do Jóquei nacional Ades-
bal Castro que venceu todos ot
pareôs da reuniio. Esse fato, ae
nlo noa enganamos, é Inédito no
turfe brasileiro, pois vencer todos
oa pareôs de uma reunlfto 1180 4
(acanha qut possa suceder oom
freqüência. A. Castro que esteve
afastado doa lides turflstlcas cerca
d* seis meses, voltou como vemos
em grande forma. I' digna de re.
lllstro essa atuaçio.

Através do Binóculo
Como vimos as ultimas corridas

Estiveram sobremaneira animadas as duas ultimas Jor-
nadas em Cidade Jardim. A "sabatina" foi realizada debaixo
de chuvas, más Ho domingo tivemos, finalmente, a desejada
pausa no mau tempo. Os quinze pareôs das duas tardes fo-
ram corridos na pista de areia e o terreno pesado não chegou
a empanar o brilho das carreiras.

O pareô básico de domingo, prêmio "Plratlnlnga", teve
seu fácil vencedor no potro Imbú. Confirmando seus sensi-
veis progressos, de que déramos noticia, com destaque espe-
dal em "mftnchette**, o filho de Slx Avrll "passou por cima"
de seus adversários, para usar de uma pitoresca expressão
da giria turfistlca.

Imbü acompanhou facilmente o "train" do tordllho Fia-
cre, que por um exagerado otimismo de seus responsáveis
correu quatro mil metros no intervalo de duas horas, sendo
tambem amplamente batido no compromisso Inicial.

O defensor dás cores de Francisco Alves e Mario de Al-
melda entrou tia reta' final com o triunfo garantido, enquanto
Dom Pedrlto, desfavorecido pela raia, defendia-se da perse-
guição que lhe moveu Hydarnes.

Os demais. concorrentes do pareô central da tarde tive-
ram um desempenho decepcionante. Terminaram a corrida
em "câmara lenta", permitindo que seus apostadores rasgas-
sem as "poules" muito antes do final do pareô.

Devemos ainda destacar, como uma das notas caracterls-
tlcas do festival de domingo, a feliz atuaçio de Luiz Gonza-
lez. O esplendido bridão chileno montou apenas três pare-
lheiros e levou-os & vitoria. Seus êxitos, muito festejados, fo-
ram obtidos como Horus, Forasteiro e logul, todos favoritos do
publico.

Nas demais carreiras foram vencedores: Piloto, Coran, Gl-
ruá e Hellah, tendo sido esta a que proporcionou o maior ra-
telo da tarde.

BARAUNA

O piloto patrício venceu todos os páreos de ante-
ontem em Campinas — Disco Voador triunfon

na melhor prova — Bom o movimento de
apostas — Resultados gerais

A melbor prova da tarde foi le.
vantada por Disco Voador, qus
demonstrou progressos após sua
estréia, que se dera na ultima
reuniio. 104"3|3 fot o tempo par»
a milha em rala pesada.

O movimento de apostai fot
bom, uma vez que apenas cinco
parena foram reollzadoi.

Foram os seguintes os resultado!
gerais:

l.o. Pareô — Premlo "Paraiuau**
1.200 metros.

PARAGUAIA (I) — A. Castro.
81 ks  l.»

ALMOFADINHA (2) — F. Ba.
lula, 49 ks. 2.0

Hera — O. Amaral, 81 ka. .. 1.0
Namorada — J. Dias, 48 kl. 4.0
Terplna — H. Alves, 30 ks. S.o

(•) Partiu eom atraso. Tempo:
7Í"1|5. Vencedor Crt 20.00. Du.
pia (12) Crt 27.00. Placês: (1), Crt
12,00; (2), Crt 13.00. Apoatas: Crt
23.390 00.

I.o Parco — Premlo "Antiquada"
1400 metros.

GAROOA* (3) — A. Castro, SI
ks  l-o

•tSTRELO (1) - t. Dias, n
ks  2.0

Escandalosa — O. Acuda,
331|2 kl  3.0

Estenda — F. Balula, SO ks. 4.0
Tempo: 68" — Vencedor. Crt

12,00. Dupla (12), Crt 17.00. Ha-
rfls: (2). Ort 10,00; (I), Ort 12.00.
Apostas: Crt 31.020,00.

3.0 Pareô — Premlo "Papoula" —
1.260 metros.
GROSELHA (2) — A. Castro.

31 ks.  1.0
AQUARELA (3) — A. Fran-

coso, 48 ks 3,0
BeUe Star — O. Amaral. -48
ks 3.0

Caronte — H. Alves, 30 ks. .. 4.0
Tempo: 78"2|3 — Vencedor, Crt

12.00. Dupla (23), Crt 15,00. Placfs:
(2), Crt 10,00; (3), Crt 11.00. Após.
tas: Crt 41.170.00.

4.0 Pareô — Premlo "Dov»" -
1.(09 metros.
DISCO VOADOR (8) — A-

Castro. 50 ks.  1.0
BIO OEM (4) - L. Acuda, SI

ks ü.»
Slmpona — A. Françoso, 48
ks  ., s.s

Sotte — O. Amaral, 40 ks. .. 4.0
Bombardeio — J. Dlu, 52 ks. S.o
Slngll — H. Alves, 43 Ics. .. O.o

Tempo: 104" 3|S —' Vencedor.
Crt 33,00. Dupla (34), Crt 33,00.
Placês: (8), Crt 20,00; (4), Crt
00,00. Apostai: Crt 80.070,00.

S.o Pareô — Premlo "Martelo'*' -«
1.200 metros. i
MARTELO (2) — A. Castro, 58
ks  I.o

TULA (4) — L. Acufia, S8 kl. 3.0
Tonl — O. Amaral, 48 ks. .. 3.0
Sudüo — O. Clemente, 35 ks. 4.0
Quarluba — O. Acufta, 53 ks. S.o
Maragato — J. Dias, 48 ks. .. 8.0

Tempo: 77M4|3 — Vencedor. Cr|
29,00. Dupla (23), Crt 31.00. Pia.
cês: (2), Crt 21,00: (4), Crt 41,00.
Apostas: Crt 43.250,00.

Total da apostas: Crt 190.880,00
— Concursos: Crt 4.835,00. Total
geral: Crt 193.713,00 — FortSest
Cr* 3.350.00.

Resoluções da Comissão de
Corridas

Foram as seguintes as resoluções do orgSo técnico dó
Jockey Club ds Sfto Paulo, em sua reunlfto de ontem:
1) Dar publicidade às condições do Premlo Animação a ser

realizado no dia 15 de fevereiro próximo, reservado a pro-
dutos nacionais de 3 anos e que são os seguintes: — Pro-
dutos nacionais de 3 anos ganhadores de 30 a 100 mil
cruzeiros. Pesos: cavalos, 52 e éguas, 50 quilos. Sobrecar-
ga de 1 quilo para cada Crt 10.000.00 de prêmios ganhos no
pais em primeiros lugares acima de Crt 30.000,00. (As lns-
criçOes serão encerradas na semana da corrida).

2) Retificar a data da realização do Grande Prêmio Juliano
Martins, para 29 de agosto e nSo 25 de Julho, eomo por
engano saiu publicado no calendário das provas Clássicas
e Grandes Prêmios.

3) Determinar que a partir da próxima segunda-feira, às 7'i
horas seri permitido o trabalho de potros na pista de
grama, com exercido obrigatório de "startlng-gate" mas
táo somente àqueles cujo treinamento preveja sua possi-
vel inscrição nos prêmios "Rafael de Barros Filho" <s
"Eleuterio Prado", a serem realizados nos dias 22 e 29
de fevereiro p.f.

4) Determinar que às segundas, terças e sextó-ieiras, os po-
tros de 2 anos, e cavalos trabalhados apenas & galope só

. tenham ingresso na raia grande depois das Vi horas, e
assic mesmo deverio trabalhar pela parte externa da rala.

5) Mandar registrar os seguintes compromissos de montaria
trocados entre os interessados e os Jóqueis O. Relchel o
René Zamudio para pilotarem respectivamente as eguà3
Mlsion e Hainan ou Hulha no Grande Premlo 25 de Ja-
neiro E. Garcia para pilotar Mar Revuelto no Grande
Prêmio Governador do Estado e R. Urbina para pilotar Cia-
rfto nos Prêmios Governador do Estado e Consagração.

6) Mandar registrar, respeitado seu contrato de locação tíe
serviços, o compromisso de montaria para o cavalo Jua-
zeiro no Grande Prêmio Consagração, trocado pelo seu
responsável e o jóquei L. Osório.

7) Multar em Crt 200,00 o tratador F. V. Navarro respon-
savel pela égua Dona Metálica, por não ter fornecido ao
respectivo Jóquei a íírda do proprietário daquela egu»

- ¦

¦ / ¦ ,.'7.7. ¦ .. .*_
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Favorecido pela "chance" e por um erro do juiz
o Rfver Plaíe sobrepujou o Palmeiras por 2 a 1
João Etzel deixou de punir um legitimo "penalty" de Vaghi, aos 21 minutos do primeiro periodo — Carrizo
teve excepcional "performance" e a ele deve o campeão argentino grande parte do seu triunfo — Em campo
seco os platinoa tiveram sua pior exibição e o melhor resultado — Labruna (2) e Canhotinho, os marcadores
—-401.084.20 cruzeiros, a renda — Na preliminar os amadores do S. Paulo venceram os do Corintians por 5 a 1

' 
Nu tarde dc ..oiiiIiiho no

gramado do Iv.lailiu Munlci-
pai do Pacacmbu, o Itlver en-
cernindo sua atunl teui|Hira-
dn cm .S. 1'aulo, la-lcjou com
o Palmeiras, O prelio por
circunstnncitis especiais vi-
nlm sendo ntiuardiidn com
desusado interesse polo nos»
ao publico esportivo t assim
foi enorme a assistência ipie
compareceu i nossa melhor
praça dc esportes puro pre-
senciur o csnelnciilo. O co-
tejo ««nulou ihiIii movimenta-
(Ao c comliatividailc, rcssol-
tando-sc aimln as jiixinlns ho-
nitas e o continuo vni-ycin dos
alaipics que deroín no cotejo
assim mu colorido especial.
A assistência vibrou cm ai-
guns lances de sensaefio, e na
sucessão de lioas ioxudas dos
dois campeões cpic lutaram
com ardor nos primeiros mi-
nulos da conleiidu. O pa-
drôo de jo_o das 'tuas cipii-
pes dc um modo geral foi
bom. Casses precisos, defe-
sas magistrais, tiros certeiros
e Inúmeras Jogadas elásticas,
ora por parte dos argentinos,
ora dos palmeirenscs. Ficou
patenteado «pie os platinas
sio possuidores dc uni pa-
drio mais vistoso do que os
locais, mas estes, tambem
nio deixaram dc apresentar
Jogadas extraordinárias e de
grande eficiência. Labruna,
Di Stcfano, Moreno, Hussi e
outros clássicos não venceram
a técnica de um Canhotinho,
Valdemar Fiume, Caieira e
outros craques nlvi-vcrde_
que nio permitiram que os

visitantes vencessem no se-
lor que dis respeito ao mola-
harismo e togadas de vibra-
(Ao. Tiveram assim os con»
lendores suas honras dividi»
dus no qur ncotianms de di»
ser. Nio houve superior ida-
de deste ou daquele, pois
Iti ver c 1'ulmeiras aluaram
dentro de suns reais posslhl»
lidsdes c tudo fizeram para
apresentar um cotejo qun
viesse de encontro no desejo
do publico.
DUAS FASES DISTINTA»

A peleja teve duas fases
distintos. No primeiro tem»
po o lliver teve mais presen»
ça em campo, impressionando
a assistência pelo ótimo en»
temlimeiilo tioloilo em todas
as suos linhas. Organizou
jogadas mais técnicos e per»
inaneceii de posse da bola
mais tempo do que seu ad-
versario. Suas excursões eram
deinoradus pois quando ata»
cavam o faziam com o peso
do linha media, o que pcrmi-
lia assistir passes demorados
t defesas compassadas. O
Palmeiras, [Mirem, mostrou-
se bastante firme nn defeso e
destruiu com eficiência a ull-
ma tática dos argentinos, mio
se aproveitando, por outro
lado da mesma quando ata»
cava. Foi mais rápido cm
progredir no terreno, não
chego ndo todavia a impres»
sionur tonto como o campeão
argentino.

No periodo complementar
foi o Palmeiras dono de me-
lhores situações, obrigando a
defeso do lliver o se desdo-

Foi anulado o 3.° prelio
entre Tietê e Floresta
Decidido que as futuras partidas do certame
paulista de polo-aquático tenham um resul-
tado definitivo — Serão feitas tantas pror-

rogações quantas sejam necessárias
NAO MAIS

ENCONTROS
Terminada a reunião, Aldo

D_prà. informou ii P. P. N.
quo n5o mais dirigirá os pre-
Uos. Surge desta maneira
um novo Impasse c este heni
difícil porá ser resolvido pelos
d;rigcntes da noss. uquaü.-.i.

Com a presença de todos o» » ALUO I.ATRA
direlores e das partes interes- DIRIGIRA OS
sadas foi realizada ontem à
tarde, uma reunião da direto-
ria da Federação Paullsui ce
Natação, no sentido de solu-
clonar o impasse surgido, na
disputa do Campeonato Paulis-
ta de Polo-Aquatico. Após
prolongados debates, foi en-
Contrada uma solução qu.-i
reio perfeitamente de encon-
tro ã vontade dos dois inte-
ressados ou sejam, Tietê c
Pinresta. O 3.o Jogo foi ann
lado, sendo que futuramente
todas as partidas deverão ter
um resultado definitivo, isto
I. de que no caso de empate,
haverá tantas prorrogações
(«antas forem necessárias.

nada resolvido sobre
o prosseguimento do

cühtamk
Bflbrc o prosseguimento do

Campeonato, nada ficou resol-
vlío. O Departamento Au-
tonomo, vai reunir-se amanha
« entio é que saberemos
quando o S.o Jogo será efe.
luado.

brar e Insistindo com cou»
tinuidndc pnra registrar um
resultado consagrador, Nio
foi feli_ nesse particular, pois
seus nlorantcs quando nio ie
perdiam em filigranas alira-
vam por veies forte para Car-
ri.o defender " desperdiça»
vam lambem lances que |>o»
deriam, se levassem melhor
endereço, modificar o pia-
carde da peleja. Demonstra-
rum os nlncaiílcs omentinos
cansaço nn segunda fase e a
mui defesa não se portou com

i iiiesmii firme.,, do primeiro
tempo. Foi assim Carrizo
bastante empenhado que pra-
ticnii nada menos dc que 24
defesas nos -Ifi mi mitos fi-
liais enquanto Oherdnn foi
chamado a intervir 10 vez..
c apenas .ma bola perigosa,
Concilie-se nsslm que o nosso
campeão foi mais positivo en»

oue i. illnos
inoslrurum superiores no «pie
diz respeito ao ucionismo,
DOIS A UM O RESULTADO

Pela contagem ile 2 a I
venceu o lliver. Niio iituun»
do da mesma maneira como
o fez nas suas duas primeiras
exibições o campeão argen»
lino conseguiu triunfar. Acre»
ditnva-se que no gramado se-
co, os argentinos aluassem
melhor. Isso, no entanto não
aconteceu. O tempo mostrou»
se, desta feita favorável, mus
eles não chegaram a impres-
sionnr como nas vezes ante-
riores. Mas, assim mesmo ti»
veiam um resultado favorável
e se reabilitaram dos que
conheceram contra o S. Pau-
lo e Corintians, cm conse-
quciicia da sorte e dc um
imperdoável erro de João
Elzcl. Carrizo, pode ser
apontado como o melhor cie-
mento do lliver, pois salvou-o
de um pesado revez, praticou
defesas consideradas impôs-
siveis, principalmente nos
tiros de curta distancia. Ca-
nliotinho, por outro lado,
apesar dc ter consignado o
tento de honra do Palmeiras,
desperdiçou uma penalidade
máxima no ultimo minuto ali-
rando foro. Poderia o Pai-
mciros ser beneficiado com
mais uma penalidade ninxi-
mu. Isso, porem, não foi
possível, porque João Etzel
não quiz assinalar o infra-

Cio, Vaghi aos 21 minutos
cortou com a mio uma bola
de Lula e João l.tzel que m
achava próximo fingiu nio
ver. Tal lance, so fosse mar-
cado poderia dar vantagem
ao Palmeiras e nio teria que»
tinido em grande parle o aul»
mo dos palmeirenscs, pois foi
exatamente depois do mesmo
que os argentinos se coloca-
iam cm vantagem no marca»
dor. João l.t/cl merece ser
nsslm apoiitudo como o prln»
clpol causador do que suce»
deu. Não foi feliz o alvi»
verde e, o lliver jogando me»
nos conseguiu vencer.

Merece tombem critica o
procedimento da direção t.c-
nica do Palmeiras. I.ima, des-
dc os primeiros minutos da
peleja vinha se portando de
maneira irreconhecível mere-
cendo assim ser substituído.
Tul não fez, porem, o treina»
ilor do verde c branco, pois
preferiu tirar Dovio e colo-
car em seu posto Osvaldinho.
Errou cm muilo assim a di»
rcção do Palmeiras, que alem
dc incluir Osvaldinho, nos
minutos filiais fez sair tam-
bem Mario Miranda que pelo
pouco que vinha fazendo
chegou a criar melhores si-
funções dc perigo do que
Paulo que o substituiu. Me»
recia o Palmeiras o empate
pelo que apresentou, mas o
desmereceu pelos erros de
sua dircçiio. '

O PRIMEIRO TEMPO
Coube ao lliver Plate por

intermédio de liamos a pri-
meira investida perigosa. O

Embarca dia 24 o
River Plate

Sf.íun.lfi com.etful.nof. apu-
rur, a dclogacllo ,1o Rlver
Plato (|Uo rm tarslo sle sio-
índigo encerrou sua tempo-
raila cm nossos _ramailo_
embarcará por via nrca no
próximo dia 2. para a Ar-
nontlna. Os eam-peOcs platl-
nos, ao quo fonuia Informa*
dos, pormant-ccrAo na Ar-
Bcntlna alguns silas, pois.
omliar.arilo em seguida, pa-
ra o Chllo, onde participa-
rilo do Torneio doa Cam-
peOsis Sul-Amcrlcnno- que
ae realizam no próximo mo»
nm Santiago.

Em segundo lupr Chaco Landi
nas corridas de Buenos Aires
Luís Villorcsi, automobilista italiano, o vencedor da importante prova
Enorme público presenciou à disputa do grande P remio

tomo estava anunciado TõT
levada a efeito anteontem em
Bueno» Aires a disputa da pro»
va . automobilística Grande
Prêmio "Cidade dc Buenos Ai-
res", que teve a presença dc no-
tavels "ases" Internacionais,
num total de 12 volantes.

A vitoria coube' ao corredor
italiano Vlloresl, sendo que o
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segundo posto coube ao brasl»
leiro Francisco Landi, derrotado
apenas por um minuto de dl-
ferença. O corredor nacional
íoi o sul-americano dc maior
evidencia.

A prova foi arduamente
disputada. Na primeira volta
o, argentino Ualvez, na sua"Alía-Bomeo", liderava o pe-
lotão, com 100 metros, _, íren-
te do segundo colocado que era
Viloresi, pilotando uma "Mas.
seratl". Na quinta volta Pari-
na, que ioi quatro vezes cam-
peão da Itália, íoi obrigado a
abandonar a prova, devido a
uma ruptura no freio traseiro.
Nessa altura da corrida Ualvez
vinha à frente, seguido de Vi»
lorcsi e Francisco Landi, Na
7,a volta porém o corredor ar.
gentino teve que abandonar a
corrida, por um desarranjo no
motor do seu carro. A partir
de então a corrida íoi doml-
nada por Viloresi, seguido de
perto pelo volante brasileiro
Francisco Landi.

DIFERENÇA MÍNIMA

BUENOS AIRES, 18 (AFP)
O volante italiano Villorcsi,

que venceu hoje o Orande Pre-
mio "Cidade dc Buenos Aires",
cobriu os 121 qullometro.1 e 625
metros do percurso em 1 hora,
IL' e 40" o 6/10.

O segundo colocado íoi o bra»
silelro Francisco Landi, o ter*
ceiro, o argentino Fcrnandez;
4.°, Ruggleri (Italiano); S.o
Ross (argentino); 6,°, Raph
(francos).

O corredor Francisco Landi
terminou o percurso multo per-
to do vencedor, como o demons-
tra o tempo — 1 hora, 12' 24" e
6/10.

Os corredores Varzl, Bizio,
Plate, Oalvez e Farina aban-
donaram a prova no curso'das
sete primeiras voltas.

O. vencedor pilotou uma"Maaserattl", de 1.500 cc„ ten»
do Francisco Landi corrido com
sua "Alíu-Romco", de 3.000 cc.

BTlILHANTE FIGURA DE
LANDI

BUENOS AIRES, 18 (AFP)
O volante brasileiro lol mui»

to aplaudido no Grande Pre-
mio "Cidade de Buenos Aires".
Foi o primeiro sul-americano
classificado, pondo em risco a
vitoria do primeiro colocado,'o
italiano VUloresl.

Com um carro em piores con-
dlçõet que o do compete ita-
llano. Landi efetuou uma cor-
rida excepcional.. Empolgou •
publico platino.

Num percurso sinuoso. Candl

conseguiu atingir a uma média
horária de cento e vinte quilo-
metros.

DO RIO
(Asapress,, 19)

üentro om breve serão re-
quisitados os jogadores para
compor o selecionado brasl-
leiro, que disputará as la-
ças "Rio Branco" . "Roca".
Os treinos no Rio serão di-
rígidos por Luiz Unhais e
Oto Gloria. Luiz Linhais só
assumirá a direção da eqni-
pe quando a mesma for pa-
ra Montevidéu e o Vasco re-
grassar de Santiago.

Falando à reportagem,
Flavio Costa declarou que
não serão utilizados os jo-
gadores inexperientes.

*
Na próxima quarta-feira,

à noite, realizar-se-ão três
jogos importantes. Em Belo
Horizonte, o Vasco da Ga-
ma enfrentará o Atlético Mi-
neiro. Em Santiago do Chi-
le, o Flamengo jogará com o
Magalanes, em prossegui-
mento ao Torneio Unlversl-
tario Chileno. E, em São
Paulo, o Boca Juniors joga-
rá com o São Paulo F, C.

*
Realizou-se ontem, no Bar

do Fluminense, oferecido
pela Diretoria, um almoço
aos jogadores juvenis que
levantaram o campeonato
de sua categoria.

*
Na segunda quinzena de

fevereiro próximo realizar-
se-á a primeira regata ofi-
ciai de 19}8, tendo os clubes
iniciado ontem seus prepa-
rativos.

*
Decido terem comparecido

apenas 58 nadadores do* 85
inscritos, não se realizaram
ontem as eliminatórias do
nono concurso oficial de na-
tação, sendo classificados
todo» o* que campar* ceram.
A» prova» final» do concur-
so será disputadas sexta-
feira e domingo próximos.

mediu aiKtiitino emlinraçou»
ae • iienleu «ruiule oporlunj-
dnile ile alirir o eseorc. Aos
4 minutos Olierilun praticou
novamente difícil ilefesn.
Keufliii o Palmeiras e I.ima,
depois de receber dc Cunho»
Unho cm lios., condições atl-
.'on fraco para Carrizo da»
fender. Continuaram insis»
lindo os pulmcirenses e Cn-
nliolinlio novamente depois
dc fiifiniiisr vários contrario»
obiitfon Carrizo >i sensneio»
nn! Intervenção, Os visitou»
les replicaram c mais calmos,
com passes mais precisos
clicxarum a urca do Palmei»
ms obrigando Cnieiru e seus
companheiros, a se desdo-
tinirem. Ivqtiilibrou-sc o ]o_o e
• publico teve oportunidade
dc presenciar boas jogada».
A-.i 21 minutos Vaglii prati-
cou falta em l.uln e JoAo
l.tzel nüo consignou. Conti-
ntiai-nm insistindo os pai-
meirenses mais .ederam logo
terreno aos visitantes quo
c< ordenavam melhor suas
nções. Aos 21 minutos La-
liruna depois de receber de
Moreno, completamente livre
atirou forte, tendo a bole
batido na trave. Obcrdan es-
lava completamente vencido
e a trave salvou assim tento
certo dos plalinos. O couro
voltou para o centro do cam»
nopo e os argentinos insistem
novamente se colocando cm
vantagem no ataque. Ilcagi-
ram os alvi-verdes e aos 2S
minutos Valdeiuur Fiume
avançou e de fora da urca
perigosa atirou com violen»
cia tendo Carrizo praticado
mais uma difícil intervenção.
Aos 32 minutos. Loustau
obrigou Turcão a ceder es»
cnnteio. O próprio ponteiro
esquerdo visitante bateu o
tiro c Zezé Procópio na nnsio
dc aliviar cometeu falta.
Loustau novamente cobrou e
a bola viajou alta para a dl-
rcita quando entrou Moreno
c cabeceou. Obcrdan defen-
deu mas largou c Labruna
disso se uproveitou para cm-
purrar a bolo, nas malhas pai-
meirenses. Estava marcado,
aos 37 minutos o primeirotento dos visitantes. Conti-
nuaram a insistir e aos 10
minutos Di .Stefnno escapou
completamente livre e João
Etzel apitou impedimento,
não existente do atacante ar-
Sentino. Aos 41 minutos o
Talniciras empatou ti peleja.
IWario Miranda combina bem
com Canhotinho e depois de
uma série ili passes, o pon-

leiro palmei, us. locou a
bola dentro da área do Hi-
ver, a qual o bem aproveitada
por Canhotinho que com for-
te chute venceu n vigilância
du Carrizo,

Com mais alguns ataques
do lliver e do Palmeiras ter-
minou o primeiro tempo,

O SECUNDO PRKIODU
No segundo período os

dois quadros começaram a
fazer modificações Primei-
ro foi o lliver Irocundo Ilo-
drigties por Ferreira e Mu-
nlioz por lleyes, nos mimi-
los finais dn pelel'< foi o
Palmeiras, trocando Dovio
por Osvaldinho e pouco tem-
pn depois Paulo por Mario
Mirnndn.

Iniciou-se o segundo tem-
po e investiram os palmei-
renses tendo Lima obrigado
Carrizo a mais uniu dilicil
intervenção. Aos I'1 minutas
registrou-se ataques dc am-
os lados bem desfeitos por
Carrizo c Obcrdan. Aos 11
minutos Boviu hhi gran-
de oportunidade. Lula, de-
pois de passar ,íor Ramos e
Vaghi ficou livre com Dovio
diante da metn e permitiu
que este chutasse. O centro
avante palmcircn.e, porem
atirou forte • -iiiia do tra»
vcssí.o. Decaiu o jogo dos
palmciívsijscs c , visitantes
Controlam melhor, tendo Di
Stefano perdido grande opor-
tunidade depois -1-. uma fu-
rada de Obcrdan. Finalmen-
te aos 25 minutos os argen-
tinos conseguiram marcar o
segundo tento. Itossi, pas-
sou íi Di este a La-
brunii, que controlando den-
:ro d. arca chutou forte e
rasteiro vencendo Obcrdan.
Insistiram os pulmcirenses e
o jogo se salvou Upenas pelas
boas jogadas dos argentinos e
pela continuidade de ataques
do Palmeiras. Aos 43 mimi-
tos, Lula de posse da bola
invadiu a arca c Carrizo dei-
xando sua meta .segurou o pé
do ponteiro palmeircnsc der-
iiibnndo-o. João Ktzcl que
se encontrava perto assina-
lou pênalti. Protestaram ai-
guns jogadorc. argentinos e
Canhotinho foi encarregado
de cobrar. O atacante alvi-
verde porem, foi infeliz, pois
o.uerendo colocar o couro
atirou-o pela linha dc fundo
da meta de Carrizo. O ar-
queiro argentino iSo chegou
a cobrar o tiro de metà, pois
João Etzel deu por terminada
a peleja.

Apenas por um ponto o Tietê venceu
ò Pinheiros em saltos ornamentais
Bastante movimentada a competição de saltos efetuada domingo pela
manhã, na piscina do Pacacmbu — A equipe do Floresta classificou-se

__._. _.«__.___ i Aiuiemurie Muller (Plnhel- i cinhas (Floresta), com 3.1.35.

O MOVIMENTO TÉCNICO

Foi este o movimento técnico da luta:

no terceiro posto
Na piscinu do Pacaembu, o

Departamento especializado
da FederaçAo Paulista dc Na-
tação realizou anteontem a
disputa do certame do saltos
ornamentais para a classe de
novíssimos. A luta paru o
triunfo final foi arduamente
disputada c no final surgiu
a equipe do Tietê como ven-
cedora apenas por um ponto,
pois enquanto os "vermelhi-
nhos" faziam 33 pontos o Pi-
nheiros, conquistava 32. O
Floresta clossificoii-sc cm
terceiro, com 27 pontos.

OS ItlíSULTADOS
THAMPOLI.M FEMININO

— I.o — Oiorglnn Simi (Cam»
pinei ro), com 3..íil: 2,o —

Aiuiemurie Muller
ros), com 3-1,10; 3.0 - Anita
li. Mnil (Pinheiros), com
22,27; -.« - Unge Sclinel-
der (Pinheiros), com 21,63.

THAMPOLI.M MASCULINO
l.o - João Sam! (Tietê),

com 05,20; 2.0 - Jair Ma»
tiazzi (Floresta), com oti,83;
3,o — Humberto lloucinlias
(Floresta), com íil.KI; 4.0 —
Itolf Kestener (Pinheiros),
51,77; 5.o — Antônio Fulano
(Tietê), com 51,05; O.o —
Otávio Camargo (Cumpinci-
ro), com '17,20.

PLATAFODMA Fli.MININA
Única concorrente — An-

iiemariè Muller (Pinheiros)
com 18,43.

PLATAFOHMA MASCUL1-
NA — l.o — Humberto Dou-

Iniciada a demolição
do prédio da F.P.F.
Dado o primeiro passo para a construção do
edifício próprio da entidade — Armênio (.aspa-
ri&n quebrou simbolicamente a primeira telha"nlo 

Gasparlan, que assim deuo primeiro passo matcrlalmcn-
O maior sonho do futebol

paulista sempre foi um prédio
próprio para sede dc sua entl-
dade oficial. Há multo tempo,
a P. P. F. vem se mantendo cm
locais alugados, que nunca su-
priram perfeitamente as suas
necessidades.

Desde a gestão de Antônio
Feliciano, os dirigentes da en-
tldade vêm se movimentando
para a realização deste ideal.
Ajudado por seus companhei-
ros de diretoria, HJgino Pele-
grlnl, Luiz Simonsen e Ulisses
Guimarães, o presidente efetuou
a compra dc um prédio na
avenida Brigadeiro Luiz Anto-
nlo, que depois dc demolido ofe-
recerá seu terreno a, edificação
de um prédio condigno.

QUEBRADA A PRIMEIRA
TELHA

Os atuais dirigentes tiveram
ação decisiva para a solidifica-
ção do plano.# Roberto Pedro-
sa, Ferreira "Kefer e Álvaro
Barbosa merecem menção es-
peclal pelo trabalho desenvol.
vido. Porém, em primeiro pia-
no, deve ser colocado o nome
de Armênio Gasparlan, o or-
ganizador dos planos para a
construção do prédio.

Aprovado o plano de Gaspa-
rian, anteontem foi iniciada
simbolicamente a demolição do
prédio. As dez horas foi que-
brada a primeira telha. A au-
torla desse ato coube a Arme-

te para uma obra dc sua idea-
llzação.

Na solenidade efetuada no
momento, vários oradores ílze-
ram-se ouvir, enaltecendo o
empreendimento da F. P. F.

CONTRATO DE CONS.
TRUÇAO

De acordo com uma resolu-
ção da diretoria tomada a dois
do corrente, Armênio Gaspa-
rian entrou em entendimentos
com uma firma desta Capital,
para a construção do edifício,
sendo assinado o contrato.

Ao mesmo tempo, a F. P.
F. contratou um engenheiro
para acompanhar as obras.
Ainda deve ser indicado um re-
presentante da entidade para
idêntico trabalho.

35[
3,o — José llobeilo Purrar,
(Tietê), com 33,00; .'l.o —
Sumiicl Wnlf Spíiçll (Tietê),
rom 33,74; l.n — José Saml
(Tietê), com 33,10; S.o —
Paulo II. da Silva (Tietê) com
32,37; O.o — Jair Matiazzl
(Floresta), com 31,00,

A CLASSIFICAÇÃO
l.o — Tietê, com 33 pontos;

2.0 — Pinheiros, com 32;
.'l.o
4.b

Floresta, com
Campineiro, com

27;
11.
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Boa reunião peigilísfka foi
realizada sábado, em Santos
Orival Sapienza, Léo Koltum e Carlos Wciss,
atuaram muito bem

Doa reunião pugilistica foi
realizada em Santos, entre
destacados nmadoristas da
cidade praiana c do S. Paulo
e Corintians, da capital.

A noitada que atraiu gran-

OCOUHENCIAS
1 HIVER PLATlii f| 

'_-ALMl_lH;T!_ '"

II l-o 2.o l.o 2.o
II tempo tempo tempo tempo

Õ <T~
..5 5 2

3 7 4
..3 1 0

12 2 2
3 18 5 9

..0 3 1

..11 11
0 1

Pênaltis .. .. ,
Escanteios ., .
Faltas
Impedimentos .
Toques 
Defesas fuceis .
Defesas difíceis
Tentos .. .. .
Bolas na trave ,

OS QUADROS

Os quadros Jogaram assim
formados:

IUVER PLATE - Carrizo,
Vhagi e Rodrigues, (depois
Ferreira); Iacono, Rossi e
Ramos; Munhoz, Moreno (de-
pois Baez), Di Stefano, La-
brtina (depois Martincz) e
Loustau.

PALMEIRAS - Obcrdan,
Caieira e TurcSo; Zezé Pro-
copio, Túlio e Valdemar Fiu-
me; Lula, Lima, Dovio (de-
pois Osvaldinho), Canhoti-
nnho c Mario Miranda (dc-
pois Paulo).

O JUIZ

João Etzel foi o arbitro e
sua atuação merece ser con-
siderada como das mais ir-
rcgularcs, pois alem de inu-
meros erros que teve, nao
apitou o celebre pênalti, nfto
sendo lambem enérgico para
impedir a invasão do grama-
do pelos componentes da em-
baixada do.campeão argen-
tino.

1.500 cruzeiros reco-
beram os jogadores

do River
Pola vitoria sio slamlisa»

contra o ralmoli-n», c_.il.
Jogador do Itlver Mate, de
acordo com qua conieiriilir.»>a
apurar, recebau a quantia
da l.SOO cruieiroa. O arcen-
tlnoa que »« encontram no
Lldtr Hotel, nlo eacondlam
aeu contentamento pelo tri-
unfo alcançado aobra o cam-
peto paulltta, reconhecendo,
portai, no' meamo, una ad-
verearlo leal e valente.

A PRELIMINAR
Na preliminar entre os

amadores do S. Paulo e do
Corintians venceu o tricolor
sem dificuldades por 5 a 1.

Chegam hoje a São Paulo os
jogadores do Boca Juniors
Organizado o combinado Boca-River que jogará
amanhã à noite contra a seleção formada por
jogadores do S. Paulo, Corintians e Palmeiras

Encerrou-se na tarde de do.
mlngo no gramado do Estádio
Municipal do Pacaembu a

A renda
cruzeiros.

RENDA

foi de 401.081,20

temporada do Rlver Plate em
S. Paulo. Teve o publico páu-
lista oportunidade de presen-
ciar bons .espetáculos, pois o
Rlver confirmando seu cartaz
proporcionou ao aflcionado do
esporte das multidões partidas
de futebol magníficas. Tere-
mos agora o esperado encontro
entre os combinados formados
pelos jogadores do Rlver e do
Boca e do 8. Paulo Corintians
e Palmeiras e em seguida a
temporada do Boca Juniors
contra os nossos principais
clubes. Poderá assim o amante
do esporte rei continuar a pre-senciar mais alguns bons es-
pctaculos, pois o Boca Juniors

a exemplo do que acontece com
o Rlver Plate é possuidor de
notáveis futebolistas.
CHEGARAM ESTA TARDE

De acordo com que const-
gulmos apurar deverão chegar
esta tarde a S. Paulo os Joga-
uores do Boca Juniors. Vir&o
17 futebolistas e na tarde de
quarta-feira, chegarão os dlrl-
gentes do simpático clube ar-
gentino. Soubemos ainda queestá praticamente organizado o
combinado Rlver-Bocn que pre-liará amanha à noite com o
combinado S. Paulo-Corintians-
Palmeiras. Sua mais provávelorganização será a seguinte: —
Diano; Marante e Dezorzt;
iacono, Rossi e Pescla; Boyer,
Moreno, Dl Stefano, Labruna
(Martlno) e Loustau.

Resultados das lutas
de publico agradou ampla-
mente, pela movimentação do
publico e principalmente pc-
los combates efetuados, nos
quais tiveram atuação desta-
cada Orival Sapienza, do Co-
rintians, Carlos Wciss, do
S. Pnulo e Léo Koltum, do
Corintians e o santista Ed-
son Silva.

RESULTADOS GERAIS
Foram os seguintes os re»

sultados gerais du reunião:
;i.a LUTA - PESO LEVE

— Antônio Paiva (Milton R,
C.) venceu por ponlos a Ame-
rico Lanzelolti (Milton I). C.)

2.a LUTA - MÉDIOS —
Osvaldo Carvalho (Milton D,
C.) venceu Antônio Lcopol-
dino (Milton TI. C.) por K,
O. no 3.o assalto.

3,a LUTA - LEVES — Léo
Koltum (Corintians) derrotou
por pontos a Edson Silva
(Milton B. C).

4.a LUTA — MÉDIOS —
Jacob Peixoto (Milton B. C.)
venceu por K.O.T. no l.o
round a Renato Tninborinl
(Milton B. C).

5.a LUTA - LEVES —
Orival Sapienza (Corintians)
derrotou por pontos a Carlos
Wciss (São Paulo F. C).

Renda: Cr$ 2.400,0(1.

Sagrou-se campeã de natação inf anto -juvenil
a poderosa equipe do Clube de Regatas Tietê
Numeroso público assistiu ao desenrolar do certame paulista efetuado anteontem na piscina doQuatro recordes de classe foram superados — Renê Marcori, do Corintians, conquistouFloresta
o melhor resultado técnico

Na pUcInu dd Flore-ta, foi
levada a efeito anteontem. à
tarde, a dlaputa do Cumpeonu-
to Paulista de Natn.&o, para oa
Infanto-Juvsinln. O certame foi
bem dlaputado e apreaentou ra-
sultadoa técnlcoa doa inala pro»
mlaaorea para a nataçío ban-
delrante. Como era esperado
¦alu vencedora a equipe do Tle-
ti que todavia., encontrou de '
parte do Kloreata, eêrla reala- .
tenda, tornnndo-an. mesmo e ai-
vl-celeste uma dus agradáveis
surpresas dente, campeonato.

OXPEn .DON. UliATRO
HKCOIIIIKS

Foram superado, sinistro re-
cordes da classe. Destacamos
entretanto o conquistado por
René Marcorl, que - nadando de
forma perfeita e com um estilo
dos melhores, baixou a marc.i
nacional de aspirantes, fazendo
os 4(0 metros, nado livre, em,
I'tt"4/t0. A antiga marca p«r-
tencia nJatnirjonas, do Cam-
Dlnetro, com S'II"S/10.

Os outros recordes foram eo»
tes: José Pel.arlno, do Tletli,
10» metros, nado de peito, eom
riS"T. 1«, para aspirantes; «II-
vlo st* Brito, do Floresta, CO
metros, nado de costa*. Juvenis.
cm IC: Jos» Flaquer, d* Ft»
naetros, I* metros,, nado livre.
(lineais. «•#»•"

HBMUL.TADOS f_l_HAIS
Foram o* seguintes o* resul»

tadoa gerais das provas dlnpu-
tadas:

100 METKOS !_iyflfSS — As-
plrantes — l.o Iténê Marccorl
(Corintians), 1'06": _.o Edgard
de Sousa Flaquer (Plnhelrosl,
l'..*S; S.o Hello Rocha (lalvfto
(Tietê A), ni"..

50 MKTROB COSTAS — Me-
nina* Juvenis — l.o Rosa Rua-
so (Saldanha). M". ;.f.o Marte-
na Zlegart (Tumla.ru), 41*; t.o
Tercia TJoliaventur. (Floresta).
47"2.

50 METROS r. Peito — 411-
venls — l.o Milton Lnchessl
(Floresta), 4t*t: l.o Milton
Massonl (Tletl A), 41*4; l.o
Jacinto Paulo Filho (Tasco),
4S*T. -

50 METROS MVRBS — Me-
ninas — Infantis — l.o Nanei
ITAddlo (Tietê A). S»*T; í.o
Judith Russo (Saldanha). ..".:
l.o Alxlra Bonavnntura (Flores-
ta), 45*S.

5» METROS COSTA8 — tn-
faiitls — l.o Álvaro Stóceo (Tle-tê A). 4«"7: |.o José Pereira da
Corta (Tietê A). 47"I; S.o Jfel-
¦on (lou»» (Tumlaru). 52*1. .

IM METROS. PEITO — As-
plrantes — l.o. José Carlos Ft-
legrlno (Tleta Al., l'tin/1»
(reeord); l.o Amadeu Oeaa.t

(Corintians) l-l_"6. 10; t.o Al»
berto Oulmarnoa (Pinheiros),
Vtí" t t/l».

50 METROS LIVRES — Ju-
venls-Menlnas — l.o Liliane,
Araujo (Ipiranga), 38"2; {.o
Jeanete Carvalho (Tlete A),
S8-D/10; 3.0 Rosa Russo (Sal-
danha), _l"..

60 METROS COSTAS — Ju-
venta —l.o -Bllvlo de Brito
(FlnroBta), SO"-- (reeord); t.o
José Roberto Flsqaer (Plnhel-
ros), „»*../10; í.o Milton Mas-
sonl (Tlete A). 41"«/t».

ÍO METROS PEITO — Me-
ninas--Infantis' — l.o Alme
teal IliirBOR (Vasco ila Gama),
4»*2/10; 2,o Keldo Seeber
(Tlete A), B0"2/10; D.o Isovlr
Carvalhata (Tlete A), 65V .

50 METROS UVRES — In»
fantls — l.o Carlos Mans.lk
(Floresta), Sl*l|1«; í.o ITorsi
Kostner (Pinheiros) 17"2|1.;
Sj> Itareo Sato (Pinheiros),
M*.

100 METROS COSTAS — As-
plrantes — l.o Jair Matlsl
(Floresta), l'_4"7|1»; t.o Ral
Bodr. (Pinheiro*), r_7"l|ls».
l.o Alberto riulmnríles .(Pi-
nheiros), 1.7"S|10.

W METROS PEITO — Juv.
nls-Feminino —' l.o Vanda ds-
C*rtro (Tlete A). 41"; í.o VII-
ma Ootnii (Floresta). 47*; l.o
hrette Kupp.r (Tlete A).
«•f lll.

50 METROS LIVREM — Ju-vonls — l.o Josí' Flaclier (Pt-nheiros). Sl"«|10; t.o José Ro-berto Paiva (Vasco), SJ*2|iej
l.o Slnlhnldo Leite (Tlete),83-2(10. (Nesta prova foi esta-beleelilo novo reeord).

50 METROS COSTAS — Me-ninas — l.o Nancy tTAddlo
(Tlete A), 44*»|ll; t.o Maria.
Helena de Moura (Vasco), 41".l.o Judith Russo ¦-(Saldanha).
Il*«|l«.

60 METRÔS, PEITO — In-fantls — l.o Dornlllo Maga-lhflcst (Floresta), 44*1|10; S.o.
Horst Kostncr (Pinheiros)
46"7|10; S.o Álvaro Atocco
(Tlete) A). 50-3110.

400 METROS LIVRES — A*-
plrantes — l.o Renê Mnreeorl
(Corithlans). B'11'.lio (nov*reeord brasileiro, nSo linmolo»
«do, porom); t.o José (Tario*
Peleirrlno (Tleto A>, V4**.|l«l
l.o Itcllo Rocha Oalvilo (Tle-te A). 6'5.*_!10.

ri,A__iKlc*.Ao vtsÃy
Io — Tlete, com lü. pontos;¦2.0 — Floresta, lll; l.o — PI*nheiros, .«; 4.0 — C.rlnthla»_.

44; Lo — Vasco. 41: *.• —
Báldánha, 34;° T.o — Tumtan.
II: l.o — Ipiranga, lt: ».• — -
tMita..! bontssa.

>-
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Na cobrança de "penalties" o Turunas Teitê
foi derrotado pelo Cruzeiro do Sul F. C, do Rio
Desenrolar do. «^n»^

^r-vZZd:^t2t-lPL^A v.* .Flumme». de Santana -
apareceu v- enoeuo Sete Je Maio _ Qutro tnunfo do Botafo>.
Assembléia Geral no Vasco da Gama —Brilhou

go, -Kebol na R.A.E. - Venceu o General Motors - Floria doAtlético daPenha

— A campanha do Neofarm em 1947 — Outros resultados — Quem quer jogar ?

neatlaoii-sa na tarde do do-
mingo, como foi amplamente
noticiado, o surtesllvo encontro
Intorestndual entro os i|.indrns
ilo Turunan TIete F. C„ do Ta*
tttapí*, !• do Cruielro F. C„ do
P.lo de .Iiitiulro. DesncceHsnrio
«orA dl.cr quo o roferli'0 om-
bate vlnlia sondo aguardado
oom onormo Inlorciise principal-
monte pelo publico esportivo do
populoso bairro. Assim, nume-
roso publico comparoceu ao
campo do Toxtllla, a fim de
prosenclar o reforldo prelio •
os demais do festival promovi,
do pelo simpático Turunas Tle-
te.

Os cariocas descmbnrcurain
na manhil do Babado om Con-
gohlias o ficaram hospedados
no Hotel Kul-Amcrleano, senoo
A nolto reeopcloniulos pelos dl-
rlgcntcs dos nossos principais
clubes vnrzeanos. Na tarde do
ilomlniTo foi realizada a peleja.
Os dois quadros, desde os pri-
mclron minutos, ompresaramíne
:i íui.ilo e assim o aflcclonado
teve cnsojo de presenciar a um
futebol bonito o do boa tecnl-
ca. • .Nilo faltaram lances do
RonsaçSo o bons jogadas do am*
bas as partes, Depois do nn-
venta minutos de árdua lutft,
o cotojo terminou com o empa-
to db 1 tento. Houve uma pror-
rotjaçíio do 10 minutos c o pre-
lio continuou apresentando o
mesmo escoro. Tornou-se oritfto
necessária a cobrança de po-
naltlcn, de acordo com a deli-
bcraçflo dos dirigentes de am-
lios os clubes, para o der-sem-
pato. A . sorto favoreceu on
eu an abar 1 noa que conseguiram
marcar trC-s penaltles contra
•dois dos paulistas; Com ease
resultado terminou a intereo-
santo peleja.
O UUAIHIO I10S PATJIilSTÀS

O quadro do Turunas TletP,
quo sofreu durante o desenro-
lar da peleja algumas modlfi-
cações,-Iniciou a mesma com h

Hci-ulnic orgunl-iQttoi Nelson,
Vttldomnr e Caaslano; Mineiro,
Arnaldo e Cnmplnclroí Armnn-
do, Ual.ta, Alberto. Nelo e Al*
cindo.

iiuii.iiou o íiüte on maio
.iiilíiinili, amlstosamcnto com

o Extra Silo Jos*. campeflo ua
Hub-Dlvlsllo Matutina do Ipl-
ranga, o Extra 1 do Mulo con-
qulntou um expressivo resulta-
do. Uepoia de estnr perdendo
por S a 1. o 7 do Mnlo om sen-
nacional "virada" conseguiu
empatnr a pelojn, terminando a
mesma com o rosultndo de I
tontos pnra cada bamlo. ns ten-
tos do 1 do Maio foram ínnrcn-
dos por Clemente e mm orgnnl-
nacio foi a nosulntc: Lau, Or-
lnndo o BertbMI; Kswnrto, Lula
n Nono; Domenico, Tico, Cio-
mente. Batata o Pri.

Nn preliminar o 7 de Mato
venceu por 2 a 0. Tentos de
Bolem c Duscntos.

K. C. BENFIOA r. OIIDEM
r, pnoGnRSso i

Roallsou-se domingo ultimo
no i-ramado do E. C. Bcntlça,
o encontro entre os quadros do
clube local o os do Onlcm o
Progresso do BrAs, em caráter
reVanche. O prelio decorreu
movimentado o n primeira faso
terminou com a vantagem da
equipe do Ordem e Progresso
pela contagem do 4 tentos u 1,
Isto at6 faltarem 15 minutos

termino da peleja, maspara
nenflca mproendo

connogulndoeis quo
grande rea.
dominar seu adversário o mar-
car mnls 4 tento*, terminando
nssim a peleja nom a vitoria
do Benfica por 5 tontos a 4.
OS tentos flo Benfica foiim
marcados por Intermédio do
Geraldo 2, Osvaldinho 1, Ne-
grflo 1, Jost 1. O quadro do
Benfica foi oste: Mario. Ne-
grilo « Zeca; Didlto, Bruno e
Llco; Jorra, Geraldo, Jost,
Carllnhns e Osvaldinho. Na

as umen
BELO HORIZONTE, IS —

(Asapress) — Estrelou na tar-
do de ontem nesta Capital, eu-
írentando o Cruzeiro local, o
Vasco da Gama, campeão ca-
nuca rie 1947. Sua estréia foi
das mais auspiciosas pois con-
seguiu vencer folgadnmente ao
seu adversário pela contagem de
3 tentos a 1. A partida rol to-
talmente favorável ao quadro
carioca que Jà na primeira fa-
se vencia pela contagem de 2
a 0, tendo na segunda lasu o
Cruzeiro melhorado seu padrão
de jogo o então conseguido
opor maior resistência ao Vas-
co sem contudo ameaçar sua
vitoria que, aliás, íol merecida.

Na primeira íase marcaram
Dlmas aos 40 segundos c Fria-
ça oos 35 minutos, cobranao
uma penalidade máxima

„ iw» as. -i-t. a
metida por Leite em Maneca.
No tempo complementar Mane-
ca aos 20 minutos aumentou o
placarde para 3 e Nono aos 40
mlnutoá conseguiu o tento con-
solação do Cruzeiro.

Os quadros jogaram com as
seguintes constituições: VASCO
DA GAMA — Barbosa; Augus-
to e Rafanell (Wilson); -Djal-
ma (Moaclr), Danilo e Jorge;
Frlaça, Maneca, Dlmas, Ismael
(Tuta) e Mario. CRUZEIRO
— Geraldo II; Duque e Benet;
Adelino, Leite e Cecy, Elvetio,
Ramon (Abelardo), Abelardo
(Nono), Guarino, Afonsu e
Paulino.

Dirigiu o prelio o arbitro ca-
rloca Mario Viana que teve boa
atuação. A renda íol do Cr?
60.370,00.

preliminar o »<•*»•¦'¦¦>» ?°y
«enfie... que d» ««J5L 

.
derrotado, conseguiu vencer o

segundo quadro do Ordem o

!" * »=• £-i
1C1 ÍT ..^.no^ln1:
do.

A8 ATIVIOAMB» DO PELOTAS

As atividades da 8. E* -V?

,ota. no ano d. l»« «"•"• bl^

tante Intcrcssnntes para ol

„fô coado, do simpático clube

ai Paraíso. Clt.be amador por

«celenela, conta *°i°J™
dois quadros l""ler080";^°^n:
ao-io notar que em quatro anos

d« existência Ja forneceu va*

Hos elementos para clube» pro*
Blonals. sem contar on quo

proflHSlnnalia
mo, como

fi«B

novos:

l.'i pcrlcnrlam no .
Giiannoarn, Osvaldo

Mendes. Formam entre oh
Bruno, il» aspirante do

palmeiras: Canhoto, da 1'ortu-
guesa ile Desportos, e Valndílo
do SSo Paulo F. C. Apesar do
todos esses elementos nno mais

pertencerem a sociedade como

jogadores, silo ainda sócios
contribuintes. Da Diretoria to-
dos trabalharam ne3te ano quo
passo., com deno.ln e devoção,
onfrentnndo ns boas e mas si*
tuaçües, solucionando tudo sa*
usratorlnmcntc. Devemos des-
tacar, entre eles, os seguintes:
Oesarlo Mazz.icorattl, clemen-
to do grando projeção no clu*
be, o profundo conhecedor de
esportes; Américo Prestl, ele-
mento da grande fibra, dispôs-
to sempre a ajudar, na medida
do possível, onde for necessa-
rio, para a grandeza do club»;
JoSo Plclrlllo Junlor, outro cia*
niento ,iue não medo sacrifícios
para cevar bom alto o nomo
do clube; Murio Rnscl.inl, Ro-
nato do Tranco, Emldlo Fran-
co, Antonio Alexandre, o Vitor
Mamana, todos elementos de
grande valor. Durante o ano do
1047 a S. E. Polotas disputou
45 Jogos, venceu 19, perdeu 10
o empatou G, tendo 08 gols fa-
voravels o 45 contra. Foram
"artilheiros": JoSo o Grani,
conv 20 pontos cada c Canhoto
com 10. O segundo quaaro
disputou 35 partidas, das quais
venceu 12, perdeu 13 o empa*
tou lt), sendo "artilheiros" Tos-
t.lo e NIgro, com 12 pontos, o
Renato, com s.

S. 13. l'KLO'1'AS X PÍ.ANAI.TO
PAULISTA P. ti.

O encontro nclma, quo deve-
ria reallznr-so domingo, no
campo do Pelotas, nfio so eru-
tuou por ter o Planalto anula-
do a partida na véspera do en-
contro Feia e antlesportlva a
atitude do clube Planalto Pau-
lltíta, pois esse jogo, tratado
com um mês do antecedência,
nflo podo ser realizado por ter
o Planalto de Jogar em um
festival de Indianopolis. Com
cssa mancada, o Pelotas pas-
boi. um domingo cm* branco.CO

 1
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No periodo de 14 dc dezembro dc 1047 até 10 de Janeiro de 1948, cada bairro de

S. Paulo elegerá, democraticamente, a sua "princesa" para o Carnaval de 19481...
DEPOIS... dentre as "princesas" será escolhida "MISS CARNAVAL DE 1948", em

novo e original concurso..
Recorte o cupâo no

lado e deposite-o
nas urnas do "Matte

Leão" colocadas no
JORNAL DE NOTI-
CIAS 

"'-e 
na "Radio

Bandeirantes".

CONCURSO "MISS CARNAVAL DE 1948*'
MATTE LEÃO — Use e abuse

Nome da candidata:

Bairro 
JORNAL DE NOTICIAS - RADIO BANDEIRANTES

l'KI.0 INPANTII, II VOIIAÇAKH
Para uma reunião oxtraorill.

nnria estilo convocados todos
os membros da Diretoria, ama.
nha, &s 20,30 horns, nn sedo ao*
ciai.
G. K. I1IIAUAO l'AII,ISTA X

O. K. OttlKNTAL
Continuando aua marcha vi*

torlosa, o O. B. DraBlo Pau*
lista, de Vila Maxzel, aumentou
seu numero do trotou», pola.
uo tomar parte no festival
promovido polo O. B VUa
Holding, dorotou o íorlo •
disciplinado conjunto do O, E,
Oriental pela contagem de i a
0, ficando de posso da taça'Alfredo dos Santos". O quadro
vencedor nllnbou-se da ao-
gulnte maneira: W.iltcr 1.
Walter II e Abrntlo; Sousa
(Sarmento), Moreira o Ary
(Forlnga); Zoülnho, Mingau,
Feitiço, Vulorlo o Kuclldes. O.s
pontos foram marcados por
Kuclldos c Mingau. Na prellml-
r.nr o secundo quadro do (!. E.
tirugflo Paulista conquistou
tambem uma tai-a no vencer
seu adversário por 3 a D,

IpntANGUINHA X FLUMI-
NKXSE DB SANTANA

Participando do festival pro-
movido pelo O. E. Vila Har-
lílng, o G. E. Iplrangulnha,
defioiitando-so com o Flu.nl-
i.cnso do .Santana conseguiu
triunfar pela contagem do 4 a
0. Os tentos foram marcados
por Sérgio (3) a Qulntoliis. O
quadro voncedor esteve assim
organizado: Zezinho, Mani o ;
Tico; Talarito (Sobrinho), Ma-
rio o Augusto; Canhoto, Quin-
(elas, Soares, Sérgio e Mano-
co.

Nn preliminar o Iplrangul-
nha venceu por 2 a 1. O lpl-
rangulnha pelas vltorlan quo
conrulstou ficou do posso do
dois bonitos troféus.

ASSr-.MIlI.WA CUBAI, EXTBA-
OItniNAUIA DO VASCO DA

C1AMA
EstA marcada para scxta-fel.

ra próxima a Assembléia Oeral
extraordinária do Vasco da
Gama F. C. da Mooca. Estão
convidados todos os sócios,
conselheiros e diretores a com-
parecer, pois sento tratados
assuntos do suma Importância
para o olubo.

FÁCIL VITOItlA DO ATLKTI-
CO OA PENHA

Na manha do domingo, no
gramado do Unlilo TlotC R. C.
realizou-Be o esperado cotejo
entro os conhecidos conjuntos
do Atlético da Penha e do Gro-
mio Recreativo Vitoria da Pe-
nha. O prelio, em vlrtudo da
patente Igualdade do foroaa vi-
nha sendo aguardado com enor-
me Interesso pelos associados
do ambos oa clubes. O Atlético
mercê do uma exlblsflo mais
positiva e sabendo aprovoitar
com maior oportunismo as si-
tuaoOes que surgiram, logrou
derrotar com facilidade seu
valente contendor pela conta-
gem de 3 a 1. Nolslnho (2) •
Bale, foram os marcadores do' 
tricolor penhenso sendo a ee-
gulnte a sua constituiçflo: —
Fredy, Américo e Mano; MI-
guolzinho, Cariao e Cid; Bali,
Barbosa, Luizinho, Coelho •
Nolslnho.

Na preliminar o Atlético
tambem venceu pela contagem
do 2 a 1. Tentos de índio e
Ga.ela.
OTJTltO TRIUNFO COMU*** O

BOTAFOGO
Pelejando amistosamente na

tarde do sábado om seu gra-
in-ado contra o conhecido qua-
dro do Fabrica Mandl, o Hota-
fogo F. C. da Penha, conquis-
tou mais um oxpresslvo e. sljí-
nlfloatlvo triunfo ao abater seu
leal antagonista pela conta-
gem do 4 a 1. O prelio tevo
lances do sensação e a vltorln
dos companheiros do Carl.lo foi
merecida, porquanto cios se
conduziram com mais perfeleflo
o soubofam aproveitar com
mais sonso as oportunidades
que surgiram no desenrolar da

luta na qual» lhe garantiram a
vluirl... Os tu.ito» dn quadro
vencodor foram mnrendos por
Albertlnho (2), Chiquinho »
Ney, sendo esta a formnçflo de
conjunto: Curlrio, Maravilha n
Nelson; Silvio, Carnvo e Tan-
credo; Albertlnho, Nine, Chi*
quinho, Nclnlnho t Ney.

Na preliminar verificou-»»
empate de 2 tentos.

KUTEIIOL NA lt. A. I"..
Oa funcionários da l.a See.

çtto Técnica da R. A. E,, fnrflo
realizar sábado, cm aua pra*;,i
do esportes, na Ponto Peque-
na, uma partida do futebol en-
tro Veteranos » Calouros aa-
quela Socçflo, cm homenagem
no veterano esportista quo nn
nata compictarA CO anos ds
serviços Ininterruptos na ro-
partlç.".o. Tnitn-so do um vor-
dadelro liatalhailor pelo' espúrio
amador. Kcnsa pugna RcrA
disputada uma taça denomina-
da "Oíscnr Volxuto**.

Os quadros para cata peleja
entrarão em crunpn assim cons-
tltuldos:

CALOURO:: — Edmur; Mota
o Rodrigues; Roberto, Couto o
Duarte; Soares, • Lazlnho, he-
bastião, Orlando, Ariovaldo o
Donvlngos,

VETERANOS _ Pontes, Vai-
domar e Mendes; Dlogo, Ar-
inontano o Castro; Faria, nora-
cio o Sousa; NIgro, Bréssniiêi
Coppla, Caviilbtlio, Polizlnl o
Tcolllo.

O esportista Júlio César RI-
naldl ofcrtar.1 uma medalha ae
ouro, no primeiro que ntirir a
contagem da tardo. As funclv
narins ofertarão antes do lnl-
cio da pugna uma "corbolllo"
do flores. O pontapô Inicial
serA dado pelo homenageado.

Como Juiz dessa partld»
atuari Oscar Mullelmolster.
Todos os funcionários da secçflo
sao convidados a participar d»
homenagem.
VENCEU O GENERAL 3IOTOIIS

Reallzou-ne domingo o espe-
rado encontro amistoso entro
os fortes quadros do General
Motors e do Nacional A. C. A
peleja foi presenciada por enor.
mo assistência e terminou com
a vitoria do General Motora
pela contagem de 4 a 0. Os ten-
tos foram marcados por Tido
(2), Milton o Narciso o a for-
maçilo do quadro vencedor foi
a seguinte: Eunaldo, Artur o
Albino; Pirl, Mario o Poero;
Tido, Milton, Cláudio, Narciso
e Jaime.

Na preliminar o General Mo-
tors tambem levou a melhor
pelo escoro dc 3 a 1.

EDITAI S
Prefeitura do Município

de São Paulo
LICENÇA PARA VEÍCULOS

EDITAL
A Secretaria das Finanças da Prefeitura do Município

de Sfio Pnulo fnz publico que a repartição arrecadatlora da
Prefeitura, sita k Kua Sfio Bento, n. 373, já está arrecadan*
do, das 8,30 fis 17 horas — aos sábados das 8,3(1 fis 11 tio.
ras — o imposto dc licença para veiculas, nos termos do
Ato 001, dc 7 de Janeiro do 1036, sendo os scijuintcs os pra-
itos para ns diferentes espécies:

Até 31 de Janeiro — veículos de Iruçfio a motor, para
pnssiiHciros, dc uso particular;

Ató 15 dc fevereiro — veículos de tração animal;
Ató 28 dc fevereiro — veículos dc tração n molnr, para

carga;
Ató 10 de março — veículos a motor, para passageiros,

de nluguel e auto-onihus.
VEÍCULOS FLUVIAIS

Ató 31 dc janeiro, a Estação Arrecadatlora, Instalada
na Ponte dtis Bandeiras (antiga Ponte Grande), sede da Sec-
ção dc Fiscalização dc llios e Várzeas, receberá, nos dias
uleis das 8 fis 11 c das 13 fis 18 horas; — aos sábados das
8 ás 12 horas, os impostos dos veículos fluviais em geral, in-
cluslvc os das Represas "üuarapiranga" e "Nova dn Pcdrci-
ra", de Sanlo Amaro.

Depois desses prazos, as licenças de veículos serão co-
bradas com a multa de 10%.

E O. LAPEANO ,X ACADEM1-
COS DA IiAPA

Disputando a primeira parti-
da amistosa apfls o campeona-
to, o E, C. Lapcano pelejou
com os fortes conjuntoa do
Acadêmicos da Lapa, Balndo
vencedor pela contagem de
8 a 2. O Lapeaiio alinhou: —
Nadlr, Eereba e Mario; Joanlri,
Osmar e Luz; Danilo, Komea,
Vltorlno, Elias e Faísca. Mar-
caram os gola: Faísca (4), Ro-
meu e Elias. Noa segundos qua-
dros, o Lapeano .foi derrotado
por 1 a 0.

PÊI.O NACIONAL DO BELÉM
Em reunllo levada a efeito

S.a feira íl nolto na sedo pro-
vlaorla, a direqfio, esportiva do
Nacional do Belém resolveu o
seguinte:

C. E. FIAÇAÒ : INDIANA
Aceitar o oficio onvlado pelo

clubo acima, para a realização
do duas pelejas-, amistosas em
22 do 2 pela manha.

EXTRA UNIAOj; VASCO DA
«AMA ¦

Anular o oflcioj enviado ap
grêmio da Modcà, devido k
demora do resposta.

GRÊMIO AMERICANO (V.
GUILHERME)

Aceitar o convite do clube
noima, para a!;.Teallzaçilo da
duas polejas àmlsiosas no dia
7 de S pela..manl-jl.

Espírito de porco
__RaK il—
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Sindicato dos Traba*
lhadores nas Indús-
trias da Construção
Civil e de Ladrilhos
Hidráulicos e Produ-

tos de Cimento de
São Paulo

EDITAI, DE CONVOCAÇÃO
ASSEMIILEMA GERAL EX-

TnAonniNAiiiA
Pelo prenento H Diretoria do

Sindicato convida todos os seus
associados om gozo do sons di-
reltos Hoclai», paru participa-
rem du Assembléia Gorai Ex-
traordlnnrla quo se realizará
no próximo dia 22 do Janeiro
de 19-18, no snlfio do Centro do
Professornilo Paulista sito a,
rua da Llberdi.de n. ÍI28, fts IS
horas, em primeira convooncüo
e, não havendo numero legal
de associados presentes; fts 20
horas, om Roguncla coriypcáçfi.o,
com qualquer numero do asso-
ciados presentes, para tratar
da seguinte:

OIIDEM DO DIA
l.o) — Leitura, discussão e

nprovaoüo ila ata da A3sem-
blela anterior;

2,o) — Informe do associados
do Sindicato, membros do Con-
selho Fiscal da Cooperativa,
sobro a aplicação da verba vo-
tada. quanto ao quo JA foi ro-
cebjdo;

3.0) — Esclarecimentos da
Diretoria do Sindicato sobro a
verba votRda na Assembléia do
14 do Junho d« 1047:

lo) — Decisâ.-i dn Assem-
bléia liobro a tiltuaçao econo-
mica. financeira e administra-
tlva da Coonorntlva quanto nos
Interesses do Sindicato e seus
associados, tomando-se as re-
soluções do direito;

5.o) — Em faço dos Itens nn-
terlnres. dlscussílo c anulncao
da dellhcracfio da Assembléia
Coral Extraordinária do 14 do
Junho do 1!)-17 quo votou a ver-
ba parn a Cooperativa.

Do noordo com o nrt, IÍ24 —
letra C — da Consolidação dns
Leis do Trabalho, a votação do
item ü.o serA tomada por es-
cnittnlo sooroto.

A Diretoria conta com n pro-
penca de todos 09 associados
dados ns Interesses da classe
nos assuntos n serem tratados.

S. Paulo, 1C do Janeiro do
1948.
Pedro Perclrn 1I0 Nnsclmcnto

Presidonto

12.a VAIIA CIVKI.
12.0 OFICIO CÍVEL

Edital do Cltacao do Herdeiros,
ilna. Itin.-i rlsancschl llandiul e
seu. marido llandiul Vinccnzo,

com o prazo de trinta dias.

O Doutor .Inibi IPLIboiix
Guimarães, Juiz do Direito em
exercício na Declina Secunda
Vara Cível desta Comarca da
Capital do listado de São Pau-
lo, Republica dos Estados Uni-
dos do llrasll, na forma da
lcl, etc...

FAZ SABER,
aos que o presento edital virem,
ou delo conhecimento tiverem o
Interessar possa, quo por este Jul-
ko e cartório do décimo segundo
oficio eivei, estão se processan-
do os termos do Inventario dos
bens deixados pelo finado GERE-
MIAS PISANESCHI. natural de
Pistola — Itália, era casndo com
dona Ernestá Plstolozzl Pl3nnen-
chi. falecido nesta Capital onde
residia fi rua Carijó9 n. Dl. ten-
do dclxndo diversos herdeiros, en-
tre eles os de nome RINA PISA-
NESCHI BANDINI, casado com
EAND1NI VINCENZO ou VIN-
CENZO BANDINI. domiciliados
na Itália, pelo M. Juiz foi deter-
minado que se expedisse o presen-
te edital do citação dos mesmos,
com o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da primeira publicação
deste no Dlarlo Oficial da Justi-
ça do Estado, a fim dos mesmos
comparecerem ou fazerem-se rc-
presentnr nos autos, sendo que es-
te Juízo esta Instalado no segun-
do pavimento do Edifício do Pa-
laclo da Justiça sito il rua Feli-
pe de Oliveira nesta Capital. E
para que chegue ao conhecimento
de todos os interessados e nln-
guem possa alegar ignorância, 4
expedido o presento edital, o quul
será publicado pela lniprensa e
afixado no lugor do coêtume na
forma da lei, Dado c passado nes-
ta Comarca da Capital do Esta-
do de Sâo Paulo, aos treze dias
do mta do Janeiro de mil novo-
contos e quarenta a oito. Ru, (a)
A. Daullslo. primeiro escrevente,
o subscrevi, devidamento autorl-
zado.

O Juiz dc Direito
(a) Júlio D'Elboux Guimarães

(H-20)

FUNDIÇÃO PRO-
GRESSO S/A

Comunicamos aos sr«. Aclo-
nistas nue so aclinm íi sua
(lifilioslvüo, na sede Boclal —
Rua Clclla n.o 1S58 — o Ro-
lalorlo tln Dlrcloria, Balanço
Geral encorruCo em 31 dc dc*
zembro dc 1947, Quatro De-
monstratlvo da "Conta dp Lu*
cros o Perdas", bem nssim 0
Parecer do Conselho Piscai
p:.ra i>x!>me, na forma da lei.

S, Paulo, 10 de janeiro dc
1048.

Paulo Ayres
Diretor Superintendente

FUNDIÇÃO PRO*
GRESSO S/A

Assembléia Oeral Ordinária
Silo os srs. Acionistas con.

vldados a se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária,
no ila 22 de fevereiro pf-, »»
15 horns, na sede social —
Rua Clclla n.o 1558, nesta
Capllal — P»ra deliberarem
sfibre a scçulntc ordem flo
dia: — Relatório da Direto-
ria, Balanço geral e demons
tração da conta de "Lucios *
Perdas" referente ar, exerci-
cio dc 1047, Parecer do Conse-
lho Piscai, eleição dos mem
bros e suplentes co Cmr-ülho
Fiscal para o exercido de 1948,
o assuntos de interesse social.
Os acionistas deverão depnsi-
tr.r as suas ações nos escrito-
rios da sociedade, com 24 ho-
ras de antecedência, ou opre-
sentarem prova de quc o f|-
•¦eram em banco que tenha
matriz em S. Paulo ou nas
agencias do Banco do Brasil.

S. Paulo, 10 dc janeiro ce
1048. .

Paulo Ayres
Diretor Superintendente

(20-21-23)

"INDUMINE" - Com-
panhia Paulista de In-

dústria e Mineração
(em organização)

Assembléia Preliminar de
Constituição

(Segunda Convocação)
Pelo presente ficam convi-

dados os srs. acionistas a se
reunirem cm Àssènibléiá Pre-
liminar de constituição, para
o fim especial de nomearem
os Peritos, segundo as exigen-
cias legais, para a avaliação
dos bens e direitos relaciona-
dos na Ata de Fundação des-
Ia Sociedade. A reunião se
fará às 10 lioras do dia 24
do corrente, na sede provi-
soria da Companhia, à rua
Wcnceslau Braz, 78, C.° an-
dar, sala 3.

S. Paulo, 20 de Janeiro de
1948. — Pela "Induminc" -
Companhia Paulista dc In-
dustria e Mineração — Lauro
A. Santos.

Casa Plinio S. A. —
Comercial e Importa-

dora
EM OnGAMZACAO

Tendo sido aubscrlto, fntè-
gralmente, o capital da sócio-
dado anônima, nm organiza-
çllo, Casa Plinio S. A. — Co-
merclal a Importadora, silo
convidados os senhores subs-
crltores a so reunirem no
próximo dia 28 do corrente
môs do Janeiro, nesta Capital,
à rua Washington Luiz, 350,
fts 10 horas, para a nomeação
dos peritos avaliadores dos

bens i|iin doverfio «er Incorpo*
rinli.il à irfnrlilii «nilid.iil.,

:"io Pnulo, 17 de J .ilu.. d*
101$,

¦'Uni» Joid lliidrlKiii"* Tur*
ren,

fundador,

Companhia Comercial
e Importadora "Arma*

y.ens Ipiranga"
As".i"iiii>ií"i:i Oornl Ordinária.
Blln convidados o» ir», Aclonls.

tflfl rln Companhia ComÂrctal 9
Importadora "Arintutem ipunn*
Ku", a se reunirem em Assembléia
Geral Orillnirin no prrixlmo dl*
12 de fevereiro, As IS l.oruH, ne
sedo social, a Run Silva liueno,
,125, n fim do deliberarem sAbM
O «iiíultilii:

l.o) Relatório, balanço o demnli
contas il» Diretoria e o ps*
recer dn Conselho Fiscal,
relativo no exercício flmlo
em 31 do dezembro de 1917 s

2,o) Eleição do Conselho Fiscal j
3.0) Outros assuntos do Intcrôs.

se social
Arl.aiu *¦*¦'. A <lÍriposl'.A(t dos «ra.

Acionistas nn sede social, os do*
comentos u nue se refere o nrll.
KO 03 do OciTCto-Lcl n.o 2027 de
2(1 ile dezembro dc 1040.

Os srs. Acionistas para parti-
clparcm dos trabalhos da Assem*
bléia devem ileposltor sua3 ações
no cscrltórlD da Sociedade com
21 horaa de antecedência,

S5o Paulo, 10 dn Janeiro ilo
10 ts.

A DIRETORIA"consulado 
diT

portugal
PARADEIROS

O Consulado ilu 1'ortucul era
Hfio Paulo deseja saber o para.
dolro das seguintes pessoas:

Adelino Antônio tloclta —
quo está no Brasil há .'10 ou -10
nnos e sen filho JosG Rocha,
quo trabalhou na Radio de
Santos como locutor. Aníbal di>
Sousa Murfas e Francisco Tol-
xfilra Murlas. Antonio .lo-JÔ
Teixeira — o sua esposa An»
Rita Guedes. Antonio Martins

filho de Rcrnardlno Martins
e de Maria .lonna. natural ile
Pereiro, Freguesia ile Serpina,
quo residia em Barrlnhn, nesto
Estado. Antonio Joaquim da
Costa Torres. Cecília da Con*
cclçfio Serrambana — viuva de
Manuel Lourenço Qultorln. Cie-
mentlno de Oliveira — filho d»
Rosa de Oliveira, casado, natu.
ral da Freguesia de S. Gens,
Concelho ile Fnfe. BraRa. que
residia om Silo Miguel a rua
da Fabrica. 32. DIonlRio Lopes

que Imlfrrou para o Brasil
em 1920. Eduardo Ferreira d»
Costa — natural de Nnndnfe.
Vizeu, que morou a rua .Toilo
Teodoro. 1310. Francisco Gnn-
calvos dos Rarr.ns — que resi.
illu a avonlila A ca Funda, ,109.
Francisco Rodrigues Alves ft
Antônio Rodrigues Alves —
naturais da Freiruesla do P.lbns,
Concelho do Celnrleo do Basto,
Casa de Torp-ueda. Isidoro
Joftp Francisco — nUf* residiu
li rua Marques Arruda. 010.
.Tose Fornnniles — natural da
S, .Toruf. Concelho de Santana,
Funchal, filho de Joilo Fernan-
dos e Maria Teresa de Onti.
veia. Manuel liamos Pinheiro

natural do Alcalde. Snul
Fernandes — de 77 nnos de Ida-
do, natural do* lugar de Car-
plnteiros, Frccruesla do Tapeus,
Concelho de Soure, que morou
em Ribeirão Preto. .ToBo Ba*
tlsta Pascual — de naclonall-
dado brasileira, casado cora
Arrnlliulii Prrrlri *1i ne"'ni I""
tiifrucsa.

CORP.ESPONDF.NfCTA — En«
oontra-ao na Chancelaria do
Consulado de Portugal, corres,
pondencla para:

Alberto Alves Lapa; Antonio
Teixeira; Augusto Peixoto Gul.
marSes; Eduardo Rodriguee
Coreío: Família Carvalho; sr,
Ermlrlo Morais: .Iodo José
Soares: José Augusto Andrfi;
JosC Gonçalves Pratas: .Tosí
Anlcoto da Silva: Joilo Novess
Joaquim Maln; Maria BenedltA
Ferreira: Manuel Pedro Martin)
Manuel S. Anunciação: sr.
Praia: o Rosa Ramos.

Companhia Industrial
e Comercial de Cam-

pos do Jordão S. A.
ASSEMBLÉIA GERAI, ORDINÁRIA

l.n CONVOCAÇÃO
Sao convocados os senhores aclo-

nistas desta Companhia para 6e
reunirem cm Assembléia Geral
ordinário no dia 20 de Fevereiro
p. futuro, as 15 horas, na sedo so.
ciai em Vila Jaguarlbe. nesta cl-
dade de Campos do Jordão, Es.
tado de sao Paulo, a fim de to-
marem conhecimento e delibera-
rem sobre a seguinte ordem do
dia:
á) relatório da Diretoria, balanço,

conta de lucros e perdas e pa-
recer do Conselho Fiscal;

b) clelçfio da Diretoria para o
trlenlo 194811951;

c) clelçSo do Conselho Fiscal e
suplentes e fixação dos respec-
tlvos honorários;

d) fixação da percentagem a ser
. distribuída entre os Diretores;
e) destino a ser dado ao saldo que

se verificar no balanço, depois
de deduzidas es Importâncias
necessárias para observância do
disposto nos alíneas a, b, e, d,
e e do art. 33 dos Estatutos: e

f) outros assuntos de Interesse
social. -

Acham-se k disposição doi ««-
nhores acionistas os documento!
referidos no art. 9» do Decreto-
lei 2.837. de 26|B|40.

A partir desta date. ficam sus-
pensas todos as transferenciai dt
scftes.

De acordo com o disposto no
ort. 30 dos Estatutos, os senhores
acionistas deverão depositar eusi
ações nos seguintes estabeledmen.
tos bancários. BANCO MERCAN-
TIL DE SAO PAULO 8/ A., BAN.
CO DE ITA JUBA' 8. A. ou nos co-
fres da Companhia até trels dias
antes da realização da Assembléia
Oeral,. conforme convocação ocl-
ma. ...

Campos do JordSo, 15 de Jane!-
ro de 1948.

Alexander Mckerro***
Dlretor.Presldente

_?Q-á!l-JSa

Cia. de Pesca, cora capital realizado de Cr? 1.000.000,00,
em pleno funcionamento, com frigorífico em Santos e São
Paulo, com 11 barcos contratados e 2 próprios e ainda mais
2 de 18 melros em construção (obras mortas), procura sócio
com Cr$ 500.000,00 para aumentar o patrimônio ou transfere
a qualquer interessado 55% das ações, mediante entendimentos.
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Autorizado pela CLP. substancial auwento nos preços da carne verde
A nortaria assinada pelo major Idino Sandenberg determina apenas a majoração,

i/ES TcâJ d. CrS 15,00 por arroba - O. novo. preço, «m Sao Pjdb,

vigorarem no. açougue., «rão fixado, brevemente jaht governo *>_EiMo
Nflo ..

federal resistir aos argumen
to. du» Invoriilslas dn Sfto Pau
Jo, num * evidencia contida nos
estudos levados o efeito pelo
cel. Mnrlo dome. dn SUva, cx-
presidento tia O.C.P.. w>bro o
problema da gfflBjjunjiouUo
aumento dos atuais preços dn
urodutn.

AH HAHKS UO AUMKNTO
Desse mudo, a portaria assina-

du .abado ultimo jielo dlrlucn-
to da C.C.P., major Idlno Uun-
dcnbcrg, velo afixar os seguiu.
tes o novos preços que passa-
rfto a vigorar para a carne no
Tcndnl: boi cnsado, Cr* -1,50

o quilo; dianteiro comum; CrS
2,70; trusulro comum, CrS 4,20;
trusclro especial, CrS 4.0-4. Im-
possibilitados os frigoríficos do
proceder ft Industrialização,
como JA vem acontecendo hft
algum tempo, a carne serft en-
tregue no Tcndnl, pratlcamcn-
to cm sua tottilldiide, sob a
forma de boi cusndo, Isto e, a
CrS 4 00 o quilo OU CrS 07,50,
a arroba. Representa essa bnse
CrS 1.00 a mais por quilo ou
CrS 15,00 por arroba em face
dos preços que atí- então vigo-
ravnm, conclulndo-se dal quo
ns margens de lucro dos oçou-
guclros terfto quc ser mnjora-
das.

Fixando estes preços puni o

que n matança . .....
cimento A populaçAo, tanto do
Distrito 1'ctlcriil como de Sfto
Paulo, sejam llbcrudn.. Dlspõo
ainda nssa portaria quo os pro-
çns a vigorarem nos açougue.
serAo c-tnbolocldos, no Rio de
li.ni.lm pi-ln prefeito do Pis
trito Federal, e em Sfto Paulo,
pelo governo do Estado,

OB PREÇOS NO AÇOUGUE
Ontem mesmo, por ato da

Prefeitura do Distrito Federal,
foram afixados os preços da
cama no açougue para a pu-

I puliiçfto carioca. Em pomposa
entrevista A Imprensa da Ca-
pitai do pnls, o general Mendes
dn Morais anunciou esses pre-
ços, que sfto os seguintes: Cr*
0,00 cnme de primeira, e CrS
4,00 a carne de segunda, com
20'-:. do osso. E garantiu na
ocasião que nfio houve numcii-
lo do preços pura a populaçAo
eurlnnil ..

prnvIiIrnclorA uma rcunlAn o
mnis lirovo possível dn subco-
missão da carno da ComlssAo
de ProdiiçAo, Olreulnçío c Con-
Biimu, que deverft examinar 0
assunto Juntamente com os
representantes das classes In-
teressiidal.. NUO MIDUIIIUI.. |IU*
rim, se o consumidor paulista
ti.-rA quo arcar com a mesma
situnçílo crlndii no Rio do Ja-
"V 

TONTO DK VISTA OOS
1NVKKNIHTAS

Uo regresso do Rln dc Jauel-
ro onde foram insistir Junto As
autorldadet federais o oo pre-
feito do Distrito Federal na lm-
perlosldade da reestrulurnçAo
dos preços da carne, chegaram
onlem a esta Capital os srs. íris
Melilberg u Rafael do Moura
Campos, respectivamente, pre-
sidente c diretor do Departa-
mento do Pecuária da FA-

|i|iii|ii'H' ni "vh — ..—-— ——i---

to do que se revestiu a qwnlAo,
dlsso.nns-o ir, íris Molnborgi

— "Concluíram o prcsldonte
da Republica 0 o vloe-presldon-
to da C.O.P. quo era Impossível
a manutcnçAo dos atuais pre-
ços da carne, conclusAo çssn JA

i.ln ,'iulii pnoHIILUI lill
cel. Mario Oomes d.i Silva De
talo, fizemos ver ftq'iclns auto-
rldades as conseqüências quu
Importaria pura n pecuária
nacional a decisão que *o anun-
ciou tinha o gal, Mendes do
Morais tomado, relativamente
A llberuçAo da matança do ga-
do sem o aumento nos preços.
Obtlvemos um aumento npre-
clnvel no Tcndnl. que permiti-
rA aos frigoríficos pagarem ra-
zoavolmente ao lnvcmlsta. NAo
foi o quanto pleiteamos — ou
seja Cr? 5,00 para o loi casado,
quando foi concedido apenas
CrS -tOO. Mus antes bto do quo

dn questfto. So fòr perinltld'*
nn* frigoríficas umn pequena
quota do liitlu.slrlully.ucAn, por
pequena quo seja, a* empresas
abulodora* JA podorflo pa-
gar ao Invernlsln CrS 72,00 por
arroba, nelo gudo em »A em
UllHllU.1, UUIIl b ilüt lios «iam-
moB por satisfcltus."

Teria destruído um quarteirão se nâo
fosse morto pelo sedutor de sua esposa

*m.***M •> ^V I _. mm..A ..mm. „!!.••. fllIlllH *.L*M atl ,11

Impressionante tragédia passional cm Niterói
uma granada do miio de alln nodfír ftxnlfl

— O assassinado pretendia fazer uso dc
¦ivo — Mato rAnido. o acadêmico disparou o

revólver, livrando-se dc uma morte certa
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A multidão aplaudiu delirantemeute o desfile
das candidatas ao titulo de Miss Carnaval de 1948

_— ara V f 1 .. m* ¦ ¦ ,U<1>H 1* • t

Sucesso espetacular da grande festa dc domingo
e outros astros radiofônicos compareceram -

encerradas as inscrições das candidatas
Constituiu, Inegavelmente, o

maior uconteclmento do pro-
grama Inaugural dos festejos
da "Cidade-Carnaval", Instala-
da no Parque D. Pedro II, do-
mingo á noite, o destile de to-
dus as candidatas ao titulo ü«í

datas ao alto posto dc "Miss

Carnaval de 1948", o locutor
anunciou ao microfone que Ari
Barroso e Dirclnha Batista, es-
sas duas notáveis figuras do
radio carioca estavam presen-
tes A festa, foi um delirio. Es-

no Parque Pedro II — Ari Barroso e Dircinha
Inicio das esperadas apurações agora que foram
catorze garotas disputam, no
mais renhido o movimentado!
dos prelios, o cobiçado titulo de
"Miss Carnaval de 10411". Da-
mos a seguir a relação das can-
dldatas: Vera Guimarães, de
Vila Pompela; Maria José Sll-
verlò, de Barra Funda; Sandra
Amaral, dos Campos Ellseos;

Miss Carnaval dc 19411", cujos
i detalhes publicaremos ainda
• esta semana.

! O tionto alto da fesU Inauíuràl da "Cidade-Carnaval", realizado domingo, foi o desfile das candidatas ao ti-

l?,.M*.«*Ml« carnaval de 1918", promovido pelo JOKNAL DB NOTICIAS, Hadlo Bandeirante, e o Mattt

eio No eUchsav"l te dLesiuLa para «I direita: Maria d. Lourde. Ferm, d» Bela Vista, MarlonPon-

to d. BU Iflienta; Ednlr Gonçalve.. d. Belém; Julieta De Meo. da Casa Verde, Maria Jos* SUverlo, da

&.í Funda, Ver» Gulm-rüe», d. Vil» Pompéla; Tère slntaa Marzullo, do Bris; • Sandra Amaral, d. Cam-
pos Ellseos.

,"Mlss Carnaval de 1948", o
sensacional concurso instituído
pelo JORNAL DE NOTICIAS
e a Radio Bandeirantes, com o
prestigioso patrocínio do "Matte

Leão", "que já vem queimado".
As jovens e formosas cândida-
tas foram alvo da maior curto-
eldade por parte da multidão
que se comprimia no recinto da
"Capital da Polia", sendo todas
elas delirantemente aplaudidas

ii pelos seus fãs, que não perderam
a grande oportunidade para
reafirmar publicamente a sua
admiração c a confiança que
depositam na. vitoria das suas
candidatas preferidas.
ARI BARROSO E DIRCINHA
BATISTA ASSISTEM A PA-

RADA DA GRAÇA E DA
BELEZA

Quando milhares de pessoas
estavam com a atenção voltada
para a apresentação das candi-

trondosa salva de palmas re-
boou entusiastlcamente pelo re-
cinto da "Cidade-Carnaval", e
Ari Barroso, falou a seguir ao
grande publico, tendo ao seu
lado a figura graciosa da gran-
de interprete da musica popu-
lar brasileira, Dirclnha Batista.

O criador de "Aquarela do
Brasil", falando ao microfone
do grande auditório, instalado
ao ar livre, agradeceu a mani-
festação de apoio do publico
paulista à sua pessoa c teve pa-
lavras elogiosas ao magnífico
certame que val eleger a "Miss

Carnaval dc 1948".
CATORZE CANDIDATAS

INSCRITAS
Tendo sido encerrado no do-

mingo o prazo para inscrição
de novas candidatas ao maior
posto de soberana dos foliões do
Carnaval deste ano, o JORNAL
DE NOTICIAS Informa quo

APARECEU MORTO COM UMA
FACA CRAVADA NO PEITO
O crime misterioso de domingo, em Santos

SANTOS, 19 (Da sucursal) —
Mais uma ocorrência envolta cm
mistério vem a verlílcnr-se nes-
ta cidade, estando as autorlda-
des policiais empenhadas cm
minuciosas diligencies a fim de
quo seja apresentada uma so-
lução satisfatória, embora cer-
tas circunstancias demonstrem
ter sido um suicídio.

Moradores da rua Visconde de
Vergueiro, cerca das 17 horas de
ontem, comunicaram ao plantão
da Central quc algo de estranho
so passava no Interior do pre-
dlo numero 33, daquela artéria,
pois o mesmo se achava fecha-
do, ao contrario do que se verl-
ficava nos outros dias.

Dlrlglu-se ao local o delegado
Antônio Vitor Campos, quc or-
denou aos seus auxiliares para
quo forçassem a porta princi-
pai daquela rtsidcncia e, pene-
trando na mesma constatou que
là se encontrava o cadáver de
um homem, tendo uma faca
cravada no peito. Tratava-se de
Manuel Lucas, de 43 anos, sol-

leiro, português, ali residente.
Junto no cadáver encontrava-se
um bilhete cuja redação apre-
sentava a ocorrência como um
suicídio. Tal hipótese, porem,
praticamente está afastada, pois
tudo faz supor tratar-se de um
latrocínio. Esta hipótese toma
vulto porque Manuel Lucas há
pouco tempo vendeu um bar sl-
tuado nesta cidade, à rua João
Pessoa, pela Importância de 351)
mil cruzeiros, tendo adquirido
uma propriedade avaliada cm
150 mil cruzeiros na cidade de
Campinas. Por aí se vê que,
um homem de posses e que ti-
nha planos para o futuro, não
iria pôr termo à vida de manei-
ra tão estranha.

O cadáver de Manuel Lucas
foi conduzido ao necrotério do
Saboó à disposição do Gablne-
te Medico Legal. Como disse-
mos acima, a policia está envl-
dando todos os esforços para o
esclarecimento do fato. tendo
para tal, contado com a cola-
boração da Policia Técnica.

Marlon Pontes, de Santa Iflge-
nia; Doralla Batista, de índia-
nopolls; Shelda de Lemos, do
Paraíso; Carmen Gimenez, do
Bolem; Carolina José de 011-
veira, de Vila Maria; Ednlr
Gonçalves, do Belém; Maria de
Lourdes Ferraz, da Bela Vista;
Julieta Demen, da Casa Verde;
Isaurinha Camargo, de Santa-
na; Maria Matos, do Iplran-
ga e Tcreslnha Mansueto, do
Brás.

DOMINGO, AS PRIMEIRAS
APURAÇÕES

No próximo domingo, realiza-
remos as primeiras apurações
do concurso para escolha de

SEMINÁRIO DE
ESTATÍSTICA

ltcHilz.-ir-ue-íL, im dlu 21, às
lii horus, no Departamento
Estaduul do Estatística, ft
ruu Maria Antonia n.o 294,
mula um seminário do cata-
tlstlca. Duranto ossa reuniilD
serã uxposto o tema: "Orga-
nlzuclo do llcrvlco de Çom-
liras", pelo sr. Cassio José do
Toledo, da Cadeira" do Tacnlca
Comercial o dos Negócios da
Faculdade do Ciências Econo-
mieas e Administrativas da
Universidade de Hio Paulo.

Local das urnas
As urnaa podem sor encun-

trndas nos nesulntcii locais:
PERDIZES o AGUA BRAN-

CA — ranlllclo "Unifio Pau-
lista" — Av. Agua Branca. 12,
esquina tio largo Padro Perl-
cies.

SANTA IFIGÊNIA - Pada-
ria c Confeitaria "Nova Alro-
Ba" — rua Santa Ifigênia, 57.

SANTA CECÍLIA — Lcltcria
"Ouro Vcrdo" — rua Sebastião
Pereira, 46.

CONSOLAÇÃO — Fabrica de
Moveis de Ferro "Ludgero Bar-
betta" — rua Consolação, 460.
E na rua da Consolação, 2.078,
Bar "Mourlsco", esquina da
rua Maceió.

PINHEIROS — Bar e BUha-
res "Cruzeiro do Sul" — rua
Teodoro Sampaio, 2.022.

VILA MARIANA — Panlflca.
dora "Aya" — rua Vergueiro,
1.308.

BRAS — "Panificadora Ouro
e Prata Ltda.", av. Rangel
Pestana, 1.430, esquina da rua
piratininga.

PONTE GRANDE — "Adcga
Nova Balrrada", Traça dos Es-
portes. .12.

CANINDE' — "Padaria «
Confeitaria e Bilhares Rlalto",
rua Joüo Teodoro, 1.082, esqui-
na Monsenhor Andrado.

SANTANA — "Padaria •
Confeitaria Polar", & rua Vo-
luntarios da Pátria, 1.001, es-
quina da rua Dr. César.

MOUCA — "Padaria e Con-
feltarla Favorita", rua da Moó.
ca, 2.557, esquina da rua Ta-
quarl.

BOM RETIRO — Bar e Res-
taurant» "Trianon" — rua RI-
reiro tra Liiuii. tm

Aposentadoria do pro-
fessor primário aos 25

anos de exercicio
A |iroi«i*i»ll(« du umn oiitrn-

vlslu concedida pelo prof.
Francisco BrimlIU-iiHii Fusco,
« publlcad-l na primeira mil-
çRo do aiiitcin Ia, um vespor-
Uma denta capital, noli o tltu-
lo "Favor* vol o «r. Ademar
de Barro» ft ii|ioii«aiitii«.liirlft «lo
pròfoiiaor prlmíirlo nos vlnlo
n cinco niKiH (ln exercido", o
«ocrotnrlo «lu ISdueaçllo «">••*
ellou uo rcfrldo vespertino ll
publicação da ki>

"O govoriinllor
pleto acordo 11111-
a npoiontínJorln
o inal.«, doiojarl
tusso ftn dfMifo
aos que pieteiiil
minr a trabalha; .
„„<,„ _ « í ti.inl.6in de BOU
desejo estender eitn liem-flÇlo
a outra-" classes de servido-
res do Kstado. No entanto, no
momento, tais medidas «'i-
menlo poderAo ser postas "*n
prAtlca se n soberana Assom-
hKSIft Legislativa pudor von-
cer o muni nhstáeulo da -»'-
tiinoüo financeira, proVOndo
os meios ncccss.lrlos .

Está em São Paulo o
ministro do Líbano
EncainO-ri-se 

"nesta Capltnl
doado anteontem, em visita d»
caráter particular, acompanha-
do «le Bini esposa, o sr. Youssolf
Haonda, ministro do Líbano om
iiuhho pala.

Anteontem, lis 11 Iioras, no
consulado Kcr.-il do Líbano, o
sr. Yousseif Kuouda entregou
medalhas do "Morcoimonto Ll-
IiiuiGh" nos srs. Alexandre Ma.
luf, 1'uad Lutfala o Naclin Ja-
coli, o a diretoria do Club»
Atlético aMonto Líbano,

A lanle, na tedo daquele elu-
bo, rca.ll/.oti-so uniu scssüo em
homenagem ao visitante o bc-
nhora. Em nomo do clubo fa-
lou o sou presidento, ur. Fun-J
Lutfnla, tendo o mlnlBtro |
Yousuelf Saouda agradecido.

RIO, 10 (Da lucursul. via
"Vnsp") — Epilimo vlolcn-
to teve um drnma de amor
Itcradii cm conseqüência de nm
casamento infellr.. M"|o
Costa Fernandes, Ce 33 onos
dn Idade, funcionário do Ar-
scnal do Marinha, lotado nn
sc-çflo dc explosivos, casou-se,
hft seis ânus com Rute <l«
Silva Fernandes, esta aluai-

mento com 24 nnos., Do con-
sorclo existem dois filiios «lu
5 (. 4 anos, respectivamente.
Rute c propôs-lho a volta ao
dera,

O INICIO OA TRAÒRÓIA
Ciumento no excesso. Maria?

lornou o sou lar um Inferno.
Dois maltratava fisicamente a
esposa. For esso mollvo, se-

pnrarnm-Bo, ficando Murlo
residindo nesta Capital o Uu*
I,. na vizinha Cidade de NU
ti-iui, ondu foi habitar na run
Parfi 30, Precisando do um
dentista veio u conhecer o
nendomico dc medicina Alclr
Martins Soares, de 20 anos.
nue, cmhora nfto sendo den-
tlsta, clinicava. Em puuco
tornaram-so amantes. Nft
semana fluía, Mario procurou
Ruto o propôs-lho a volta oo
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acadêmico Alclr Marlnl Soares e Ruto da Silva Fernandes, a causadora da tragédia,

lar, no quo esta, em principio,
acedeu, Marouram ilnvu cn-
contro Pura fixar os detalhei
definitivos de recuncllia<-üo.
Esto verificou-se ualutdo. ma*
momentos anles Rute encon-
trou-so acidentalmente com
Alclr, comunicando lha. o si-u
propósito de liquidar com n»
ci-u.-i amores Ilícitos, com o
que anuiu Inteiramente o lm-
provlsado dentista. Minutm»
após encontraram-se os dois
esposos. Em da^o momento,
na lnct>n.<jcjcnc:n da Idade, um
dos menores, seu filho, con-
tou-llie a conversa da proüc-
nitora com Alclr o que motl-
vou uma violento cena de de-
sespero por pnrte do Marlij,
sem que Rute pudesse dt-
mon.-.trar o seu arrependi*
mento pelo mau passo qun
rern. i

ItlMfKTKS AO PAI E A .
ESPOSA j

Vollanio t> sua residência,'-
Mario escreveu duas cartas,;
uma ao seu pai o out1':' a sua
esposa. A primeira era us-
sim redigida: — "Perdão cu
vos rogo em nome de Deus.
Minha uilima vontade 6 W*
Rute - nilo seja locada num
fio de cabelo nem em parlo
alguma. O culpado do fra-
casso Co nosso casamento fui
unicamente eu. Adeus do
Mario". A outra, um bllhuto
endereçado à própria esposa
nus seguintes termos:

"Querida Rute — Nao mu
desaponte. Deus que te aju-
de. 12-1-4Ü". E logo »
seiíuir: "Querida Rute. HoJo
solrl golpe Pior do que na*
qucle dia quando me disses'u
que só podar;as enr-mo bcljoj
fingidos. Prra mim 6 prefe-
rivcl a morte. De amanhi
cm diante serás livre. Qua
Deus te ajude. Reconheço
que n culpa íoi minha. N&o
deixes nunca os nossos filhos
caberem o que houve. Adeus.
Seja feliz. Mario. N. B. —
Entre a loucura e o morte CU
prefiro a morte".

Eliminação
atacadista

completa do
no Mercado

comercio
Municipal

Infundada a notícia divulgada dc que o Mercado Central seria transformado em centro de vendas
por atacado — Declarações do prefeito Paulo Lauro — Desaparecerá o "trust" de mercado
rias naquele logradouro — Enérgicas atitudes do Diretor

vistato que cslfl elaborando

MUNIU-SE DE UMA
NADA

CRA.

do

CAMBUCI — "CaI6 e Plzzarla
Pascoallno", de Azevedo e Ber-
ta — rua Independência. 11.

BARRA FUNDA - Coníelta-
ria, Bar e Cnfó "Tlvolo" — rua
Lopes de OUvelra, 305.

BELÉM — "Confeitaria e
Restaurante Plzzarla" — Av.
Celso Garcia, 1.401, esquina de
Catumbl.

TATUAPÉ — "Bar e Contei-
tarla Dalva" — Av. Celso Gar-
cia, 3432, esquina ruu Felipe
Camar&o.

IPIRANGA — "Padaria e
Confeitaria Globo" — Rua 811-
va Bueno, 1104, esquina rua
Lucas OIicb.

CASA VERDE — "Panlflca-
dora e Confeitaria Lessa" —
Rua Inhauna, 225.

CENTRO — "Cldade-Cania-
val" — Av. D. Pedro II.

BELA VISTA — Bar "Ao Pe-
tlsco" — Rua Conselheiro Car-
rfio, 324, esquina rua Rui Bar-
bosa.

BARRA FUNDA — Bar "FlOr
do México" — Rua Anhangue-
ra, 244.

No JORNAL DE NOTIC1A8
e na RADIO BANDEIRANTES
tambem existem urnas à dis-
poslçdo dos leitores.

O Deparlamento.de Abaste-
cimento da Municipalidade,
tendo a frente o sr. Geraldo
da Silveira, vem desenvol-
vendo intensa atividade em
todos os setores administra-
tivos, procurando resolver üe
modo eficiente o problema do
abastecimento da Capital,
principalmente no que tange
ao suprimento degeneros de
primeira necessidade.

Como parte de um vasto
plano de aç&o, a ser desen-
volvido, o diretor do Abaste-

Matou a amante a
golpes de faca

Numa dan estradas da Vila
Banta Isabel, Estação do Du-
que do Caxias, Unha Sorocaba-
na, as 20,30 horas do ontem,
ocorreu entupido orline de mov
to. O pedreiro Gemido de Oli-
veira, ali domiciliado, depois de
discutir com sua ainant»
Alice Urbano, de 25 anos, pro-
ta, ussaHsinou-a a aolpes de
faca, fui-indo cm seguida. O fu-
to foi levado ao conhecimento
«lu autoridade de serviço na
Central, quo esteve naquela lo-
ealiUade, ondo apurou què Ali-
ce o Geraldo viviam juntos hA
cinco anoa. Sendo uir.. Indivíduo
dado ao vicio do álcool, Geral-
do do Oliveira «amiire provo-
cava discussões com a compa-
nhelra. Esta, cansada dos maus
tratos quo recebia, eütava dis-
posta a abandonar Geraldo,
preaumlndo-so que tenha sido
esse o motivo da briga havida
íntro o casal ai hora citada.
Allco ao Bor abatida pólos
irolpes do faca, Unha à cabe-
cu uma trouxa do roupa e se-
gurava um oeu filho, do 7 anos
do Idade. Depois das formallda-
doa legais, o corpo do Alieo
Urbano foi transportado para.
o necrotério do Araçíi, para o-
xamo, Hendo o Inquérito iiistau.
rado a respolto da ocorrência
rcmotlrto a Delegacia do distrl-
to, ondo deverá Ber ouvido o
criminoso.

FUNCIONAMENTO DO BANCO
BRASILIRO DE DESCONTOS S. A.

Comunicam-nos do Banco Brasileiro de Descontos
S/A. que, cm atenção ao pedido da maioria da clientela,
prejudicada com o atual horário de funcionamento dos
Bancos, resolveu íazer funcionar normalmente o expe-
diente, com a utilização de duas turmas de funcionários,
a partir ía-s 10 horas. Dessa maneira, o EXPEDIENTE
para o público scra observado das 10 às 15,45 lnlnter-
ruptamente. \i

GANHOU St CRUZE1EOS — Daáto proue|ulmtBto à netu InkUtlv* «J* premiu Iui veies por mmu,
nm a* aonoi leltore-, tom N cruzeiros, pikUcUDM k-> mato w «feto-ptemto". O upect» acima M
tPMhada durante « festlvMate *> luufarxt* «u notas taitatefSet âa WtMt* •Oa**,*. a* **tna *•
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cimento, como med.da preii-
minar, e que tivemos oporlu-
nidade de divulgar, promoveu
há dias uma diligencia ao
Mercado Central, constalanuo
ali uma série de graves irre-
gularldades. tenco determina-
do medidas enérgicas tenden-
tes a saná-las.
SÚ SKKA rEKMIXIUA A

VENDA NO VAKEJO
Constatou o cjretor daquela

Departamento que grande nu-
mero de negociantes se dedl-
cava ao comercio atacadista,
o que é term-nanlementc
proibióo pelo ato 415, du
193a, que regula as normas a
SerCIU adoiiidaü llü Meiuado
Municipal, tendo providen-
ciado a cassação de licenças
dos que assim procederam,
bem como o cancelamento
dos demais locatários que pos-
suliem ma's de duas bancas.
Verificou igualmente, a exis-
tencia de grupos de inüvlduos
privilegiados que possuem
cerca de 19 bancas podendo,
com isso, formar verdadeiro
"trust" de produtos e sus-
tentar preços extorsivos, em

.detrimento da bolsa do pu-
blico. E deliberou, em he-
neficio do publico consumidor
adotar providencias no senti-
dn de dissolver esses "agru-

pamentos".
NOTICIA INFUNDADA

Causou, assim, «spécie, a
noticia veiculado ontem, de
oue "dentro em breve voltara
o Mercado Central a atencer a
sua função preclpua que é a
da venda por atacado",
O PREFEITO DESMENTE

A propósito da noticia dl-
vulgada, a reportagem do
JORNAL DE NOTICIAS ou-
viu, na tarde de ontem, o pre-
feito Paulo Lauro, que assim
se expressou:— "Nfto pretendemos, abso.
lutamente, prestigiar os ata-
cádistas que exercem suas
atividades no Mercado Central.
Pelo contrario, estjmos nos
esforçando no sentido de cil-
minar os atacadistas naquele
logradouro, dando assim cum-
primento ao ato 415 de 1933,
qüe estabelece que aquele Io*
cal é destinado tão somente uo
comercio varejista.

O que se falou na ocasi&o
— e Isto tilo pelu eng. Queiroz
do Amaral — foi da necessi-
dadè de, uma vez criados os
mercados distritais, ser insta-
lado üm mercado atacadista,
aue seria um urande armazém
d;stribuicor dc gêneros, encar-
regado de sur rir aqueles","Custe o que custar — con-
elulu — haveremos de mora-
Uzar o Mercado Crjntral, coi-
bindo os-abusos e ns explora-
ções ali reinantes".
APONTADA A SOLUÇÃO
TARA O ABASTECIMENTO

DE GÊNEROS
A reportagem, na tarde de

ontem, ouviu o sr. Geraldo da
Silveira, sAbre a situação do
abastecimento de gêneros ali-
mentlclos, cujos preços tem-
se elevado, ultimamente, de
forma vertiginosa.

"Para melhorar a situa-
«tio do abastecimento de ge-
neros alimentícios — d*cia-
rou de início — hi necesslda-
do de o Governo do Estado,
Juntamente com o prefeito <la
Capital, baixar um ato l<ml-
tando a salda de gêneros da
cidade, o que só podei* ser
feito eom o respectivo visto
do diretor do Abastecimento
«i da Secretaria do Trabalho".

A temir inf eme» o ««trt-

uma minuia de lei que envia
rá ao chefe do Executivo mu
rilcioal, que visn. de forma
genérica, normalizar a situa-
a,áo uo abastecimento de ge-
neros de primeira necessidade,
e que devera ser submetida i
Câmara. ¦
PREJUDICADA" A PLANTA-

ÇAO DE VERDURAS
— "Os ultlmos temporais

— salientou — que desabaram
sobre o Município, um deles
acompanhado te forte grani-
zo, ocasionaram prejuízos a
lavoura e a pequena criação,
i» r.nnsi.iiupnlpmfinto, rii-tnr-
minaram a falia de produtos
Indispensáveis à alimentação,
como verduras, aves e ovos,
no mercado consumidor de
S. Paulo. Cálculos aproxi-
mados Indicam que, oelo me-
nos um terço da plantação
ficou Inutilizado, assoberban-
ío, mais atada, a angustior-a
situação do nosso mercado
interno",
CONTROLE DA SAIDA DOS

PRODUTOS
Finalizando a entrevista,

declarou o nosso interlocutor:
— "Não é nosso intuito cer-

cear n atividade do comercio
cm sugs várias modalidades e

Abastecimento
nem prejudicar a quem quer
quc seja em sua esfera de ali-
vldace, mas acredito que bem
controlada a saida das me'-
cadorias, tanto do mercada
paulista como dos demais
mercados, todos ficarão per-
íeitamenie aparelhados para o
suprimento das populações,
sem o pRiacoxo de vermos o
nosso municipio, essencial-
mente produtor, ficar preju-
dicado em beneficio de outros
aqulsidores.

"Em meu relatório apresen-
tarei ao prefeito sugestões no
sentido de que somente seja
permitida—a exportação—des-
excessos, estes devidamente
comprovados pelo Departa-
mento do Abastecimento, pa-
ra outros ceiitros consumico-
res. Para isso será necessa-
rio que se exerça um perfeito
controle por parte das auto-
rldades que forem designadas,
através de Postos Fiscais nas
saldas c entradas da cidade o
punindo severamente os in-
tratores que transgredirem os
clsposltlvos legais. No ca*o
de burla deverão as mercado-
rias ser apreendidas e doadas,
pelo diretor dn Abastecimen-
to, aos hospitais, asilos o
casas de caridade".

Escrita as duas cartas, o
tresloucado muniu-se de uma
granada do mão que natural-
mento tirara ca seção de ex*
ploslvos da Diretoria do Ar-
mamenlo da Marinha e partiu
para Niterói. Na noite da
sábado para domingo, Mario
íoi ao consultório tio tínatla-
ta quc o reconneceu. Mario
perguntou uo acadêmico CO
não estava arrependido dn mal
que fizera. O outro respon-
deu afirmativamente; di-
zendo que não mais se. en-;
contraria com Rule. Mario
levantou-se e junto á porliv
porta fez um convile ao rival:
"Saia, vamos conversar 1&
fora". O acadêmico levan-
tuu-sc tambem, mas respondeu
que não tinha razões para sair
de sua casa. Os dois homen»
entreolharam-se por um mo-
menio, em sllenc.o, e de su-
bito Mario saca da alglbeira
a granada dc mão que não
chega u fazer uso porquy mais
rápido o acadêmico e.v?.ijá«h»
o revolver o alveja o adversa*
rio, alinginco-o no coração.

Em segu: da, Alcir tratou de
èvadir-se, sendo horas dcpolfi
preso quando pretendia em-
barcar para Tcresopolls para
refugiar-se na casa de um tio.

A granada de m&o de que
pretendia valer-se Mario, pa-
ra matar-se e ao rival, é uma
arma de alto teor destrutivo,
das usadas na Marinha do
Guerra. O seu raio dc ação
é de 200 meiros e se tivesse
explodido certamente teria
abalado toco O quarteirão da
rua Lopes da Cunha, onde o
acacemico tem o seu cônsul-
torio.

I Acredite si quiser..^ mpley
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