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U*!A 
t.oi t »itr •ti» r.o»

B»miUa« -ti rts*** 4»>
r- '-m\?, imtsmtt.lt i^twia
mai» ligada wm banqueire»
niransfir**», intrm«a4«! n»
li«ti*Maeãa di lnilu ím* M>
rt«»st, iHfistí» r«t dfftBdfr
a (wlltlra fiii.ititn,'4 du aluai
«„*rí(tu. (|üfr itu-i « planaafMfíBleftlePte dtftanmif-
la iiw> wsnliaír» CarrÂa a
Catlra t fiuilltrrmf d* Kit*
f«frs, r»*ftisrl«Hii»ta tia apa*
ríUfla -illi»;ltril:ir|-.tf. ÍÍ ;tte
lera cama rtm»*ttu*nfla •«»«
titáfil. mat* dia M.fin» úi*
— nt.aii.4,. I..... iiu..r< mai»
ter »u|i.-»i.*du p?Ja Smeao —
um ttaio «• míu ««ria *«rla
Infladanário f«t?i iim».-!

V,r a 4l«-»t*lttt « Ckult*!-
i..i# «ts.t-.iiit || »!.,.,• .»;
mm«^ oa dp**0%*d*m*Oto
immmt do pmt», rti **mê»
MHftnult peto* tmsmskiw
f |f#?i<'«» .1* Uliwmi* «.««»»
f " \omm ««te aM-fMia *»
rawtiNiia è iHíii.iu Dím*»
tftiáa Pm* MmhMM w» **«»
«"iil»» wf#%, aa tm» üs«
MHMS «tur matuta** ndtM
n« t «,nsf*.-»*, lud» MMttl*
HtUitu t|n «,««,!.«„, «l .UJ..,
< ildtifiik.o .ur *é Mia ttr-
ftafàa «#r* p*«»»fi mMm
i> tisi» J> ratáMr*f* eeem*
miiâ da bcanmta «t«* a
apirat*. I'»lã a caf^ma am
titni* a s» dilema< dií***»
ÜM. att permite « unedo m
umbu. 4 «ateiimà» é»
Mu o. ii»í! -.««tu, o pm*e*
suimpnla «ia loftadto para«aliar uma m.tuu.u que -.»
pe^e eUrtt a ?"infra 4a pr»tcri -iti.mu alfanitrcarta, e<*
enlla a «at<t»tiulr. irnutidi*
raterfcar a rrairira mrwm»
4 r»»la da i.-4h:iU» j-j d* i»i
ilmtm nacional pat* **trar
a pai*,;. Um, |>,,t,)Ur fa»
Iam • ini >. >-"• ir rm inda»*

iria "í4#<u.*i. Mrtl«w>itroi»
Mi *lc.» rm "mt** tta teafw"4
um» detém í«»atíi»»(Rt# «ar
«gttciuarf** prta» 

-pmt* d*
tem", mer dmr, o iia4tt*»
Iria nlranfrira.

Ma» maré r»almfnlf o*4m,
!-.« iMMrarr) « dilema q*p«nírritlami»? Üatt ter* pot'gltcl iumar m#diáa« ííium
u pri»fr»M» innãcJMÜria i*m
li<i'aWar a imttt.cu mth*
mt, ma», ae» ranliiria, prair>
í-tui..- * da ttt»»«*if^nria r**
ímngtinf »#râ r*aim*al»
VUtajMO Iwaidat a mdú»'
Iria niiinrii a praltsta de
Mltfani um iiií-i dr rida
me««»» maa para a» tramir»
H|WBW trabaítiadara»? ft **•
ia iwu.m íimi arrráilávrj.
auand» m «-»«• «;tr a l^afe
«ti.».. da lÃdMna iis.is.hii
detritninara a falia de ira-
biiHu para mtlttam 4a epr•
rafi*»*

R* rri4n,t<- j má fã ea. na
ii.tiii».' .i,, MpiiM-M, «
isnmàntia dente* mephmtti
rruHümuia* da rla*a« dami-
nanta qua pa«%aram «fora
a lamentar a »Mte da«s "ma**
«a* mtürrârrU*' nwr rir. irn-

Luiz Carlos PRESTKS
Iam Imuür ranlra «a
*m*g»alsi»'4 d* i«ii«à»i»u m«
fêtwai, tmtpi detida, o m****
«ária «Ir a raN> um «arírM»
««mar madS4s* anfrgira* a
ii ., ,ir t. « um paradfira na
«n.tii.t», da inflacia ^t»f 4c>
nifira HKaiVfüRtilIs da
rmio rta *f4a a «afrfmenla
r muit rrt-H«-»tir. para aa
cr^?>dr> massas, Ma* t- » f
pr|4 dt Macau tmlrflla, p»U
MlúpNta rt»»t»Í!fãí» aa arâjila,
pela praíiikàa de f*parta»
•te, «irm juu ridiruia a
tl.íB.IJf a- Mlr (at.rt/Mirltttt llr
prrffl* qu* cmtirjuiia a ca»
trérna barrar a inflaria, Tah
ni.-di4a» .O wiiíuw ala
a*era tna^im rinra m*»r» a
mria d» ana. drp«io dr rmi>
lidíH 3 60a ii»nt;«-s da rra
tetro» rm l»K» para prrmfellr a nagamttito mt dia da»
«! j.« -4» pébUnu Mm nera»
ctnmAt >. ma» a rn»ia da di-
miBitlfãn da pradurâa na-

tmmli K 4 tltta quo t**#dtmmakia da pr^twã», «ammimp«ndmf j\mjm\tAoda huih »ir#rtti.n|».â j| tj|ttjffira, par «j m. *t*mo na
mítica* que, mai» dia mana»
di*. s« manifr»iara am m*tas rmistita indi»pca>>4tri»
aa MgaBiwla das dr«pr*a»
pablira», |? q«e *ã„ ttU|(tt,
m> Kmãdms p_na a mfUfàa.*â» uuu4» a» medida» a la-
mar *at% « «jurifa rfrilta-
mtntí mmmar «** «afrimen»
Ias da par« t dthoder a
a*an«mia nariunal da* a«»al.
t«» do* l.-,ft_Jtfrl«0, rstMIi
íc!<- ir «ma palílka it
mt,*eit% a rraaémira que sa
l**dr »rr frita r»m a deii
itutM apck pupttUr, a rtáa a
ponlka do atual gaviroa quenau |i»eri»4 da paro. qt»r ã
BMms rontra o por», por»
nue r«iá a sente» do* Inlr*
ttS-m* lllroiilríisirl* do.
Itrandr» ftnanrt.ia» natía-

«*•»• imlrümrntmi Nm ps«v* de* irw» a mantfféww
MtfMfcmi, fanirataiwm.i« d** PMMf >am|i»airmi
i*«ria-amrrlr«iMMi.

A mmm* t«r*»iiaifa a m<
pular d* «air d* tefluta itm
mtào ap»nia4a pri»» r«.
m«»»i»ia* t.» mat» de dm*«h.-, i Ui »r*«mi4a nns »B*a
pttniM» dn programa apra«
rniisiê em úpístê da m*,f-.i im»4t«t-ntr «inictirada
nm Iric prinrípi»! srrai*
indirada* em drrrmbra úe
IfM, fai rtptanala diter^»
Vim rm ttí-ruf.t.» ,u, ff,
plrsru|4rltr» i iliiUIliiíi.. Rat IMTMig Nariunal. A rha-
n d« pfutiirm, r,t4 na r»|t<
¦ale a pradu^ão. rm que sa
ínrlaí dr»de o trMlta !•««••rttnUulc faril ¦ i'4i »i.» ala
a dikiritmkãit dr irrrai a a
ajuda rfirirnia da eatãmwã m.:i«rii_, prmltHà» rerat
Ila* «imullánramrntr ã Ut-
di»pen»arrl trancar a eqtsf.
liaria arcammiariit um ra>
durão dr iIojm-.í» Miti.
ma*, ao contrarie, ra» «#tt
ctís.ímriiiu — miu a tuaia
de tmpo*io« dirrlo* tòbrv o»

»**' **r*>*- tmt 4im. f»i
çm» fott-'*mme vmsm*»*M» ww* a r***d* t # upt-
lal-

i; fmalmmia ffeüiiiiato»
da r»it«iafeijwáiífi*, mm
ra4teU ümdíhrata» na ái»<
trttmkAa d» r*n4* n.ari«{wl.
p*m »»mi-ni«4 rattsadrrátrt
dr salatm» * vfttrtinaiil«$, a
r#*la dm tntoito .mtm a
ram f»»a«.ãu d«> pr*« ;** |_e.t«* para a piWítcãc m<
? «ansl-

iHramuwMlas laoafalafrií_ir«»4ii a tela »*>iia d*»"^wanln pi«r meINr'* a *tat»
pre lutaram» rama l«l.im
ainda «cara. rontra a w-
lasirafa r;fc^mi?a, ««Rira a
ham arraia d» Kaiada, ranlra
a ratstifiRaffn »t» prur<*».-rmitíríanari» MasJtNtãmn»•a par lm **» lamb#«t etm*
IrattsM a r*aila.drífatã» do»im»| smf.irn», par^ne n*..
«a liu.tr.i, ttuanpi às «ua*
ranssqitlnria* e, ptinri^afe
Wífltr. parttt» nÃa MMfM
MMnrta» ram a frimuntis
da pai» p#li» impr»talt»«M».
ram a l^uld-irlo mttrknla
a i tiiiiiiiita da (tutu>tria na-

sa í
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meliê ia aiu#l ddotet*(mnlar^ria i^i*. *s p»11 mi 4». i*4«. et a«*« Htu
*-v.trjam M^adM aa» ini»«*r
mm mttmstmt, i,»j»» *>» na#atmrwm » pracr«M« d-
M«#*M a a 4m«af«tfiiaaala
«*,*##. imtúsina.

Si a a* r«K«4feàr* nti^lit «•
pm5#i»i»*, *iue r*iâa r^aada
a titula snka*' a aaa s»
r#frr« a '•fsriim da Hanhã"'
pm tt do ramaia, "frrmr
^inMra',•, r«»w dir a^aâla lar.
uai» • liu.i. S4j Krupnii, aalia
«M!tiUHÍ_|»» r WiÍHJ|a» g4
inditiiria". frrnir anira. Oi*tem** pá*, qtt* ho de tar
rad4 dia mai* patim». aa«irr «perari** a pairar*, fraa-ti» «rara rt* U-m, m tUmt*
»Hm» m»« ha da atiilr a
vctta a t°«asiiiaifáa a lia d»
talrar na**a rairía da dl.ladura itnaminhMa nue qut*rnlraea<la aas r«p|«nHiarat
rsiransfii»». paima* rnii*
as "tnaRnaia*"' 4 ^ue »r irfe.
ra .. malmmti ia»i«»ra nio
rsldo «rm Voné» r Outra,nrm fíuilhrrma da Siltrlra.

(Caarfai m i* p,iai
«¦***-*¦%*¦_>¦¦¦ ¦ '"["fn-nriivii^vuiAiu

MbbAH MÂ^üÂ í iJS PARLAMEN FÂRF^í
Sua comp(iíencia em matéria eleitoral termina com a proclamação -"dos candidatos — 0 pronunciamento do íntegro juiz Prof. Sá I Wr •/ 
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embargos do provocador Barreto Pinto

1
jj^ ;*•»* •» -MSWW* " -¦ mWtmmS) HlWWWWSr ..¦..

í.t(*. .S»> l-tlho. /!,-/; »juc /iiiiifü íi» ir.iitiçôcs de nosso magltteatura

O Tribunal Supfrlor r.Uitt..
r»l, cm *u» «r*.i<» i!f »nlrin.
illlími ílli;t«.-,<- ir f!c . .> vm-
ti»if..t d» dtrlaracln aptrtcn-
ladii» |»rl<i |ir»v<iíi,!>,r |t«crrt<t
Pinto, qnr » («av* c«»m n*
mrtmii» n |>r«inunriamrnt-i dn
r.S.E. no «111J.1 dr fjur,
r*u«d<i ., rrsUlro 4» P.C.H,
r*t«rísm Umbrm («u!-» ¦ -
•»n "eatlnto*'*, como dí/rtn n*
rínr*. MblchArs do P.S.D. —
•«* injri.tsi-,-. d»» parlamenta-
rc* comunistas.

O relator fnl «> sr. AntAnlo
Suprira, que j«l(t«>u Inpro-
.-.-Iiiií.-» Of ftiil.n;..i. mui
nân perdeu • oportunidade dr,
mal* uma vm, expelir o *eu
costumeiro rancor anlf-comu-
nlsta, Imli 11 ' outro caml-
nho para a monitruota me-
dlda proposta.

Conluiados Para o üqip Da fábrica Nacional
De Motores Os Srs. Daniel Carvalho e Corrêa e Castre

Abandono do tipo brasileiro dc tratores — Querem cancelar a enco-
menda do governo Linhares, substituindo-a por 12 mil tratores dc um
grupo sueco-italiano — Dutra está impaciente para asfixiar nossa in-

dústria nascente, dc acordo com as ordens dc Truman

O tr. ItiK-ha l.jíua rmiriir-
«lulí r«»m n solo •!<• relator
tias ijii-.ti.-ffi *e desmanchou
prarelrournente tm intrifirs-
i h ¦«» falsas «ju...!., at pro»
ír.ima |:<illlfeo d.i I». C. II..
Na.» parou at. porfm. nis-e
•snr «{oatiiurr partido {Nditlco
(leia-se: •<» elnt» ufaichòrs
a» PM» t»tá tm cnndl{Ars de
l»rdír an T.Í.R. a rassaçio
dos mandatiis dns enmunisla».

Cl sr. Itocha IJitoa. como »«
sal>e. deiHiis da eassacin do
tvflstra da P.C.11., pelo qual
fie votou, foi numeado para

0 SENADO CONGELOU
0 PLANO ARMAMEN-

T!STA DE TRUMAN
WASHINGTON, 30 (A.P.) —

Os. porta-votes «Io govirno no
Senado parreem ter posto A
margem o plano ile uniformi-
xaçSn dns armamentos nn lle-
misfirln Ocidental e o prnjeto
ile lei ijne permitiria ao pre-
lldente enviar nrma» As na-
çíies amistosas rm rjualqucr
parle iio nmnilo c recusá-las
a possíveis inimigos. Trumnn
havia Milicilailo n nprova(Ao
ile .imlias as tiidlíil.n para
maolc-r a sua "iloulrinn''.

o Trllinoal Federal de llcrur-
»os.

* seguir, solou o *r.
afdo IjiIk», roneordindo
o relalnr.

f(.'nnffu( no 10 pdg.)

S iUNlDADE DEMOCRACIA PROGRESSOcnm

ANO III N.*630 SÁBADO. 21 Dp JUNHO DE IM7r
| ti» ^""^ Eli fc**íl >Wd^ i^mr' /K% S\\ m /9t*\ MMM ynn. *r,\. ___,_.

1 INTRotnsSin nn m^.^ SEGUNDO OS «SABICHOES» DO P.S.D. SIGNIFICA
í SnJ SS,?»?^IDICIÂRI° N0 CAMPO DO LEGISLATIVO,, - COMO FALQU
SELH^ ní™ 

AnR'°,",Z WERNECK DE CASTRO, MEMBRO DO CON-SELHO DA ORDEM DOS ADVOGADOS

Confirmando a denúncia
que ontem fizemos sobre os
embaraços que estão scntln
opostos à Fábrica Nacional
dc Motores, apresentamos
aqui os detalhes do novo pio-
no cm que estão envolvidos
os ministros da Agricultura
e da Fazenda, visando com-
prometer definitivamente r.
sua economia c colona ndo-a
assim sob o controle do ra-
pitai estrangeiro. Vejamos
antes, port-m, a posição dns
necóclos cia aludida empresa.

Atinge a côrca dc 200 ml-

lhõcs de cruzeiros o capital
invertido na Fábrica Nactu-
nai dc Motores, incluindo-se
nessa importância recursos
do Estado e do empréstimo
contraído através da Lei de
Empréstimos e Arrendamen-
tos. A aplicação dôsse capl-
tal foi feita não apenas na
montassem e Instalação do
equipamento, mas também
em serviços de saneamento
e outros que deveriam ser
custeados pelo Estado. As ai-
tas dc custo que se verifica-

(Conclui na 2.° pdg.)

Contra as sujas manobras
da Comissão dos Cinco "sa-
blchõcs" do P. S. D., visan-
do n cassação dos manda-
tos dos parlamentares co-
munlstas, já sc insurgiram
os mais ilustres juristas
brasileiros, como o profes.sor Carvalho Mourfio. o sr.
Joáo Mangabelrq, prcslden-
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Antecipada a Conferência dos Chanceleres —
O sr. Raul Fernandes e a posição do Itamarati

O afastamento do sr. H;uil
Fernandes do Ministério do
Exterior seria o preço pago
polii resistência do Bnisi á
convocação imediata ria r,on-
ferôncia Inter-Americana.

IL0111 li
DETALHES SOBREo rw u

AMOSCOl'. 20 (U.P.)
emissora soviética informou
»-5ta noite quo o ministro iio
Exterior soviético, sr. Mulo-
lov, liavia comunicado no om-
baixador brlt&nicn, sr. I*at-
terson, quc (tostaria de pos-
suir "mais detalhes" antes do
decidir se participaria ou não
no plano do Kbneral Mnrshal
dc reconstrução da Europa

"Nèstc momento —
ecutou a emissora
no soviético eslá
do as propostas remetidas pe-
los itovrrnos francês e lirilft-
nlcn"

Informou ainda a emlssn-
(Conclui na 2.° pág.)

Os rumores que vinham rir-
cttlando sobro essa resistén-
cia, o quo registamos nnlc-
ontem cm nossas colunas, fo-
rum ontem mesmo conflr-
miulns pelo "0 <.;iobo". In-
forma ésso vespertino quc a
Conferência dos Chanceleres
foi antecipada e acrescenta
cinicamente; "segundo o de-
bojo dos Esjados Unidos".

Informações a n I e r i ores,
proceilciiles do Washington,
assinalavam a existência de
divergências «mire o Brasil
e os Estados Unidos, por mo-fivo da convocação da dala,sem esclarecer o motivo des-
sas divergências. Soube-se,

(Conclui na 2.a pág.)

te do Partido Socialista Bra-
silelro. o ex-senador AbelChcrmont. os professoresJorge Americano e Cândido
Mota Filho, quc nesse sen-
tido falaram ao jornal "Ho-
Je" de São Paulo, e Intime-
ros parlamentares que de-
monstraram plenamente o
aspecto Insconstltticlonal
que tal ato representa, bem
como assinalaram a amea-
ça quc Isto slunlflcarla pa-ra a Democracia.

Ontem ouvimos sôbre o
assunto o sr. Luiz Werneck
de Castro, conhecido Júris-ta, membro do Conselho da
Ordem dos Advogados, queassim se manifestou:-— A História Sagrada di-
vide os profetas em duas
categorias: primeira cate-
goria — a dos grandes pro-íotas; segunda categoria —
a dos pequenas profetas. Os"Cinco Sábios" do P. S. D.,

(Conclui na 2.° pdg.)

Interpelados pcla reportagem dn TRIBUNA POPULAR, os operários mostram-se surpresos; ninguém
sabe quc central sindical é essa...

ii c res-
— o povér-
considerou-

AOS AMIGOS DA "TRI-
BUNA POPULAR"

A Comissão Central Coordena^
dora do Movimento de Ajuda n
TRIBUNA POPULAR, convida
todos os amiçjos deste jornal paraimportante reunião em sua sede, à
rua São José, 93, sobrado, na pró-xinw têrça-fcira, dia 2-1, às 18,30
huras.

P__ objetivo . da reunião é in-
centivae, por todos os meios pos-siveis, o auxilio financeiro à
TRIBUNA POPULAR.

sw io*

O Poro
Para Lu

O dr. Luiz Wcrnccf- de Castro, falando S TRIBUNA POPULMSg

Terá Um Novo
iar Pela Constitui

Partklo
içio

UNIÃO POPULAR CONSTITUCIONALISTÀ E' O 1<X>ME DAV
AGREMIAÇÃO POLÍTICA QUE SERÁ FORMADA ~ DECLA-J
RAÇÕES DO DEPUTADO PEDRO POMAR AO JORNAL «HOJB»j

ijuc proibiu a rcaliiaçio dbDurante n .«ua permanência
cm São Pnulu, a fim de parti-ripar do memorável comício do
Vale do Anlmngabaú em defesa

Uma confederação que surge num passe de mágica vai ser instalada
amanhã no Municipal *-* «Operário honesto e patriota não apoia dita-
dores» *-> «A única Confederação que reconheço c a C. T. B. porque
esta eu vi nascer em praça pública» *-*¦ Falam trabalhadores da indústria

Deverá realizar-se ama-
nhã, no Teatro Municipal, a
pantomima preparada pelosr. Morvan Figueiredo, que
agora está empenhado emtransformar o ditador Du-
tra cm líder operário, du-

Vifwios® Avanço ©as Forcas
Comunistas Mb Mandctarici
ABANDONADA A CAPITAL PFías paditac nn- ^tt*^^ADMITIDA A RENÜNClI DO DITaVorTIr^N^ALTE

RAÇÕES NO GOVERNO 
^KAJNUlib ALTE'

¦MSIIMNG, 20 (A, 1'.) — As
forças comunistas' chinesas
|k nelraram em Sjepiugkai,
agravando, assim, u siluai-fio
das fôrçan do governo central
f|iie combatem na Mandchú-
rUi.

Muitos ob; i-vsdores temem
qne o governo Chiang percainlciraraenle a Mandcluiria
para os comunistas.
CMRA O GOVfiRNo CEN-

TRAI. DA CHINA
NOVA VOHK, 20 U'or liar-

i-isiin Salisbury, eoi-rcspondon-
le da T. P.) — a Chin^nn-
rere encontrar-se á beirüpe
sua crise mais grave do após
guerra e diante de uma pos-slvel mudança de governo. Os

(Conclui na 2." p,i,j.)

rante a qual será instalada
a Confederação Nacional
doa Trabalhadores na In-
dústria. Diu o noticiário
mandado publicar peloD.I.P. quc comparecerão"307 delegações de todos os
Estados do Brasil". Estas
delegações nada mais são
que os interventores aos
quais foram entregues peloministro dos tubarões os
organismos sindicais, ilegal-
mente arrebatados de suas
legítimas diretorias.

A propósito, nossa repor-
tagem percorreu ontem vá-
rios setores da indústria no
Distrito Federal, procurandocolher a opinião dos traba-
Ihadores sôbrc a Confedera-
ção a ser instalada com a
presença do ditador. O re-
saltado de nossa enquêtcevidencia o quc temos afir-mado: os trabalhadores des-
conhecem por completo taisfederações e confederações

que, na verdade, são forma-
das nos corredores palacia-nos para premiar elementos
desclassificados pelos seus
atos de traição à classe ope-

(Conclui na 2." pdg.)
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*'<yy*WX.l, .;'
PomarDeputado Pedro

dos mandatos, o deputado Pedro
Pomar concedeu ao matutino"Hoje" uma entrevista sôbre as-

suntos de grande interêíse, entre

PROMULGADA ONTEM
CONSTITUIÇÃO

DO ESTADO DO. RIO
Grande massa popular compareceu à solenidade
na Assembléia Legislativa Fluminense — Deli-
rantemente aclamados os deputados comunistas

os quais a formação de nm no-
vn Partido,

Nessa, palestra com os nossos
confrades "do "Hoje" o deputado
1'cdro Pomar faz algumas decla-
rações sôbre a existência do Par-
lido Comunista do llrasil como
Sociedade Civil, apesar da pres-são do sr. Cosia Neto c das vio-
Irnrias da ditadura que impede
aos membros daquele Partido o
direito de se reunir c penetrar nas
sedes daquela agremiação. Falou
também sôbre n luta popular
contra a cassação dos mandatos,
«obre a atividade dos comunis-
Ias na Câmara Federal, o repou-
eo remunerado e a lei do abo-
no c ainda, a propósito da nti-
tudo do governador de São Pau-

lo quc proibiu >
comício dc Santos, feiendo qncsjt
tão do lavrar o seu veementí
protesto contra ô»e «sto antfl
democrático do sr. Aahctnar ifer
Ilarros. j
Cl NOVO PARTIDO POL1TIC0L

Abordado pela reportagem c»]"Hoje" sôbrc o palpitante tema
da formação de nm novo parft-*
do o deputado Pedro Pomar prcs-1
lou as declarações qne passamo»
a transcrever: •"Realmente, não peetendcmpa
cair na ilegalidade. Á entrevi!-!
ta de Prestes situa a questão cjn
termos muito claros quando dií
que esmolaremos todos os recur-'
sos democráticos na defesa dos"

(Conclui na 2.a páf,'.)

Foi promulgada o n 1 e m n
Constituição do Ksiado dn Rio.
Grande massa popular, repre-
sentantes de sindicatos, asso-
i-iaçòcs culturais, esportivas c
educacionais fluminenses co?_\-

pareceram ao ato solene rca-
lizado, ás M horas, no recinto
.In Assembléia Legislativa, rm
Nilerrn.

Tomaram purlç na mesa o
(Conclui

na
a 2.' prj,)

' Amanha, às 20 horas, no 9.»
¦andar da A.B.I., sc realizará a
inslalaçno solene do Diretório
do Distrito Federal, do Partido
Popular .Progressista,

Falarão o ex-senador Abel
Chcrmont, Presidente do Dire-
tório Federal, o engenheiro Caio
Pedro Moacir, presidente do
Diretório do Distrito Federal;
dr. Paulo César Plmentel, Pre-
sidente do Diretório "do listado
do Rio: e d. Beatriz Pontes
dc Miranda.

Após a sessSo solene haverá
um "show", .i cargo dc artistas
amadores c de elementos do nos-
so rádio,

O Departamento Eleitoral do
Partido instalará, no saguão
da A.B.l,. mesas receptoras d<-
assinaturas dos associados ciei-

tores, os quais devera trazer os
seus títulos.

KTÁ PRÓXIMA A UlT
DADE DA CLASSE OPE-

RÁRIA DOS EE.ÜU.
GLEVELAND, 20 (U. P.)

— William F. tíreen, Pro
siilenlo ila Federação Ameri-
cniui do Trabalho (ÀFL), do-
clarou quo eslá próxima do
.so lornnr realidade a l*ÍTiao
da sun entírlado rom o CIO,
Congrefão das Organizações
litclu.-lrinisi, ,jú que r-e che-
gou a acòfilo sôbre "o prin.cipio cia unidade no movi-
innnlo operário",
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LIMOUSINE «IIUDSON 1941»
Al p*m«9* nu* *• •:.!«•(.-•¦•..• *.i!« t-!• 1 Hnuuslue

**B»4ííib Iffl" tkatn ******** d* uan*k**9tt* **t*
a au 39 de jttttta A* *¦¦*¦< trUteiile » BMMMU

MM M AM AINSTAÜPO...
(Cmelurí* 4* t* pAg.)

getetra**** M**#4o *.»»«». *
tmiaultt, d*t IM*v«r* |:*t*#...
r«» IU-,1 *tit**t,St*. 9 ttpt*»
UM.hU d* f'< "»«»i* «f»
n*Tf»ÜMSr«. «mu» «i<*» »nt#-
-,-*.<l«. «l«'ll ' b.lllli.1-1, 9

pmIAtn** Aa ,»«>int.tij» U-
#fi|»u«« «tu KiUtto d* (tis,
«¦«¦•.«ii*.¦ ¦ .s-i«,ti l*trt<rt n«.
»-*, f «¦» t.* t t.* Mtftl4rt«t
tf* mr»», rtiptvlirsimtote,
4ffttt.U-.iH |1 Iiillt**li» lísiífM*
fír» • Mareia ÇatAeltt* Útil.

Campttttetam UtnWn . Jk
mltiiiij«4> ••» dtpHUiJwf !-..!mu»
Btit*. i ÇAmata I «jri«t, »»•
J«r lkt*r».|u«- t -¦».:=.<u tkt* •
tdaailttt* J*.u *u mu*, cltstot
r'»¦• »r«»-»j-t (jo ln . «i-i*- (<v
»»w êílimi'1 s «iilusf tlii **
rr.rn!» pala twarni* mat*a pa»
vtiitt qm ocupava »• t*ici,«»
« outra» ,irj^;ii!,iKi*. tln ¦-.

* alui».
• U«*"«*!' M («aMitalalM ro*
•BntiUU. *!í*ir:.*!-n> .. rr*
cima, chamado» a atm-rm »uat
MAtulana na Cau* tlatna
At* Ilu-!.' «!. Kit», • ri..,im#
rs -11 * (mpalar ae 1 * irmã ¦ < • • «5r.
lirantcmmtc. O última dcpo*
taeci a miiaar a Contlltuiclo
ti-j.nifitiHr fui o rumunlMa

, Walkirio da KitiUi.
Km tegxiida, o i*i. «i-i-ui- da*AM«m!iMía Crs.*l*Uva, tt-|iu*

(adu ,\cl»uii tcicira IU..1.
)ir-i»u[>ritiu um cliuiirui, »y>*
u s|ue (oi rtir.tt*:i a lolcnl-'tiàõe ao » cn 9* IIIro Kaclo*
liil.

l.o.ií.-.sAt.t;*.! DA .vt i.iíi:ii
FLUMINENSE

Uma' comitaâa de malhcrc»
Iluminou i, composta •¦•»
»¦ 4 . Maria loca .Vosacira,
Irárcma l'aula da Silva, Nidia
l.ni.Mc;i.», Ivone Silva. He 7.
Ni.... diária Leme a Oeí>e

' Currta, entregott aoa deputa*
> «! . comunitteu um ramalbete

de (iurt* atorapaiibado «lu ie-
(Utnte cartão; "A bancada co-

, irnm-M, por ••• n r-.(;,t-,-, cm' prol da Autonomia de Niterói
! e àervi.os prestado-, ao pnvo,
j o(cr|ccmus trato modesto ta*

u. 17.:,, como prova de sln-
j «ero rcronhcelmcntii".

.'. -i.hu.mi cm nome da ban-
i ,tai!a comunista o deputado
' Horacio Valadarvs.

CONSTITUIÇÃO DEMOCIU*
' . T1CA E PIlOGrlESSiSTA

- 1'alaado k TRIBUNA POPU-
LAR, up6s ter assinado o tex-

S to,, da Constilulçlu fluminen-
,' ae. o lliler da bancada comu*
' nista, deputado Walkirio de

. Freitas fez-nos estas declara*
1 

çf<*."A promulgação da Constl-
tutçnn dn l.]Ucl,i do Itio. nes-
te momento agitado que o pais

tvlye, vem rrfnrcar a democra-
ria em noisa terra, c trazer

jto povo mais coiifiunça de
«Uio vivemos realmenlc numa
,«ra de paz, nüo obstante as

•^irovcecçíies desesperadas dos
restos l.i :i 7..1 .-,.-.¦•¦. i, . ain-

A* ** tit**AI. A *¦»>* f****
(tu»lflfí«i# l*m o«l i«.ot-4'.fi»
4t not ré Iín • p»**ii»»»l»ta,
IMli forollu, 4* *t&i4* tam
ta ,,.i,f.iy»* At m^tmtmt**, a
tttt*m* tiltt:»"

A*» 19 !>»«** «»*iii..<4 «* na
PaÍU*9 d*» ****if*** A* Vt****
st- ItiO «im» if»**ltt'« '.l«-l «¦*"!*

pt>la fu.cM»»*i'«r Macedo A»**
rt* * * drptUadoi' df lAtUi •»
baocadai tu AsarmMda U-
iiil«M«* fluminfflsc, i«a*»-i
i-mUi» eompsfrs-M» «V mff*
ma alia» aulori4adrt civis,
mitiUir» * t**lr*ft»i»fa»,

Itm virtude da chuva quo
tala ootem, (oi lrant(f*id<
"amidlf* • ira-wl»- Icsla !*»•
pular no EilAdio Calo MaHlni,
d# .Si!f(..i. cm homcoaítm à
rf.motí»-».. da ComHtuMo
9* Ktlado do llio.

Querem Malar o Doenle a Pretexto De Salva-lo'

0 MOVIMENTO DE AJUDA
EM NITERÓI

Ítr-Üiciu •«• . titi-m ft n«ilr. s*«n
Sln tnin*;»)*'. Bi (>*«»io de 0.
Ziilnba (Sete Ponte»), oro eo*
mfelo promovido pela Cnml»»to
Mitnirlpal fe Ajuda ft TfUM-NA
POPULAlt. (terra de qoatrocen*.
los lrab<lhadoret e trabalhado*
ras. dc elementos das vsriat ca-
mada» do povo, aplaudiram cn*
IttsIftsllcanMmle todos os orado*
res, que explicaram a situa-lo
(Inaneelra rm qur se rocnolr*
s TRIBUNA POPULAlt e a oe-
ccssldade de nm nrt*cntc t tttt»
cente auxilio ft mesma.

Usaram da palavra oi depu-
tsdns Walkirio de Freitas « Pa**
coal Elidia Danlelll, da bancada
comutslsta na AsiembltHa I c- »*

Mm Umi*Àk% ***** MfHI
m*i*. m ***ft*y}*t*mt a»
Ht*m*** ê* ********* A* «*8
OM»* *' A* ******* Wí*»*
At nm****** tt*W*,

A* tm t\**itm At tem*
fUKi* Ataisalial, *9* *,** ***
I c | » in iCj,io-chi»J«» ia*}**»
«o |,>iii<t»> i«..j.H---» * tmt-
tcís»«» A* lípll.ijo. um ******
ttt», pm%*9**, *** ****** MM
awpl* |MM i-"íi«l»«. *******
\9M**t * mmdWti* A** |l»««i
tlaU.IH*. 11».l*il.U PMil
cdi '.«iiwa ttu.a («líillí. II*
UH..-Í1* a ««*¦ .?.iri.it» nUi à*
«i»s!i a nio aos b»i -iiieu,»
i sl« aníellv» *** itm t*tVltH<i I
aul.-ii ir4Íibrf=U ¦.vi.uUl. 

p**- 
l.

Atti etxtte**** o tem ptuld*-
nt *, cie clc •«-liv.-f a liid-li.li 1»
iiKiJuai «iu airavar • si*
iuiçis te*9*9t*e* das crande* ,
liiuiii !íiiiiS!.*.!-5ii! Atra
pata lw« l»diíp*Rss»cl (liar
O» BlCftSS IflH da plt«*tu<ia
flislollí» t ISSO !«f«lllU tjur
ttt pi««.»» de inll-Hio, ainda
cm «IU. ** mercado ntwt-
A**\. s-* min mim htftaia»
«ia t"ituisüt.iu na Hieicado
ini-fü- I ucnbétn tndl-peu
tirei íK-iiiir a jttsta uim-
Md», das «Md*» da toUnc*
-um-ríUl « dl lolall l *«!«¦ dot
• iiiio> ««ti» no «rtirangrlro,
«liando • aqoitlrâa do in.ii*.-
pi-li-.ilrl 99 ll<i<-li»ui»ili-.rn,.'i
d* ec««omta tuielonal, rtpe*
.i-.!i;.r:,«- i..i-'.-.*iai (erroviá*
rio e pura natrsatho matiti*
ma e fluvial, mun- hldro-
elrl-lra», maquinAria Indu*.
tií*i iiit-rr*. camlnhdM *
lii-VjiltiijíU aili.i.U

Tttd* lwo wli* — ê #vtden*
le — um «í;ui<-..i rantrúle «to
camfrcio •¦.lemo pelo |e*cr*
n*. 8* èite de»** vtndef e
comprar a* estransnr», t*.
IttUndo m piecot de «eô.do
cor** os ii.t-i.¦•¦¦* imiin-.ii »
cisando sempre a maior esta*
liillilatie pu»*i.rl d(.« prC<OS e
da moeda no mercado Inter*
no. O conuóte ncio governo
(cderal do comercia externo
é rii-ciu ta cada dta mait
premente, porque em caso
contrario a inlii.áo prossegui-
rá, devida * >'-¦¦ continuada
tios preços no irercado mun
i.i ii. ale que *-*. declare * de*
prru.ri ecãnòmica no« Esta-
um Unldat cu ..' c i'11-fiu.n-
cias serão para mm cataalcàll*
«as **, alé lá, nâo tivermos
ainda adotado aqaèle con-
tr..ir do comercio externo,
ptlo governo, controle que
terá mesmo a única nu*
ticita de luni-riir.» menos".*. .-.r [...ii a economia naeio*
nal as conseqüências da crise
econômica em perspectiva nt»
Citados Unidos

Centra fese controle do eo*
márcio externo levantar-ss-ao
os banqueiros estrangeiros e
--ui agentes nacionais habt*
toados, como estão, a faxer

tetwlmi tt**mm*m% i tW«» ***• *• **i**w*w»4«» w*»*»»!», ***** p*%A*tm * *** a* ****
J-MÍA» #A*afÍ mmXMtiÀmlmmm* AÉÉÉ H"UttIfSfff wr*r*m^w ^rW9fxfg*sf»f9tTW: WlmAP WPPIt
4* d*«**rr*m. A* M*»« 1*1*
dm n*3»!wiii*f, a* nmti*
tt* tiif*. jwt**a*»#i» da *%*****
m**hma'*, A* "dírifim»» (*»

mm»*» sra »m.mmm*>,m*r **m**mt*». ****** !********»« 9 *** **** ***** 1
Uk9 A* pl**í****à A* H**,**- í |Hf • fttirifitt • f#ll»t' llfii I

t* «t»l« j*vU 99» 9À9 »**
m tam*******-. ttm w l*****¦ífptM**,** tf** niamn»
se tmf********* #«w * («.**•

Pt*
tm

,*««» 9 HMVMMH A* 9**' ****** A* ***. liifi».»*, mm
(«ircrna papsàiar M tWMfrit
HlaiM * ***** da* t***H alioa
jllIlilihlsW «i*«i-*a»l» t lei»
ttidOi na entanto, qu* |§ mtt*
9*m t*9t* A** i-«n««» A* ntf •
i»ii;iiiM e##«à«ib'*, »i»-ii,t.
na ip9t* At* «luHopT.tta»,
Umtt* a »a«tt» **#!** ho(*
(•(« «ttMtV-'ll« ***¦ t ! X l »l
la, a liiUlici-.íi.. «elalai „,
vida ecoRèoara A** t*m*i*»
Mn M| f-11!-•!-.jfi.« dat elas»
t«t dominante* --.*» h.*.-»,*¦,;
tim 5-j tm*** qaando p**t iles I
reclamada para tatear tea*'
mir»íi>** a ruA* dat eefre-i;
pubilrt*. na ..«.;.!.. da relej
dt *l<u'í... a tK-uiUa ha
Hnuita, ete^ i- a credii-a*
fioii em Ivenelícla, nia do
pradoiar. nta* do Intermedia*
ria e do etpeealader, tm vn
««'-.•a inii-firti--*., rttatai **•
•tarádka e t*9,pt* tettm na
t-ropofiçii. d» tnilnínela ptiU
lira daqueles que rrelantam
a ajuda (inaneelra do i *u
do. a "qur a «nus- j>. rtlge *
* iM'ii.ii.1' planKIeada *
orientada no teniido das ver*
.:•¦ii-.!-.» c supciioint i-.t.-ir-.-
tes da N«.... Que te a^teiu*
re a mait ampla liberdade no
.um ni) tnlerno, ma» qne at
treest eslemat fiquem *uj*l>
ia» a* eonlràle do «ovíeno a

fMNM "* de-scmpiéia em
m****, a rá** * a 99*1991*
m*WT* MM intind» 9 "V9t*
t*m* da M»uti»' *jm*m (caia

tm *m t*-w** A* *!**%** m
sUjMl) * nie **r qw preltl»« ditad«r aUndc-nar * ps*l».drtimpcdir a rsminlta, *J*r*\
***** -M»i* t*ÍX* 9 £<l»vll,u At'
**M*mmW*»m «¦ ¦¦<:.*¦'¦ -I « -H-a. «tr i
«asiprif a i^ituini.iu 9 de!
rr a Intente enfrentar te«í
ntaitre* £**!«***?<*,* • »a|t}fÍ9

m* »m»Mr ****** eandnl» f da* «rate* preWem»* d# na*
* * ditadura. *A*i nio **•»»«
i-itií» de «*»**»• t*. fkt-rque a
(reata Á9U* A* **Am a* na*
itiota», opariilot * i.aii.'.c,
i-.«»ím e muibrrrt da lí>da»
a» c!»««i. t«m»**e rada dia

** t*fi*. d« pr-iíre*»*» do Hta
Mi de teu desenrotftmenta
«-«flàwLra * ean»*qarnt*niefl*
le da .miséria, do «trata, ê»
«inaraHiia tm 9*** ** Attmte
9 matéria da Na*âa.

¦^¦I^B dHf *p r'*' **¦*»*& ..JtitJB*^1' r. - afla ^^s-v^^ i^H

latfva Flumlneme; o vereador
OtAvio Drandlo e o capitão An* do comércio externo maior
custo Olitier. roubo organtxado centra us

OP ¦®m 1?Á li Nov.

É Ufv MARTÍRIO TEIE-
FONAR EM MAGÉ

Prejudicaria • pnputaçie ,0
cal peta d, ficièncis do nt*

Vl(0 intcrutbjno

De lltcf reclamam, pnr tn.
tr*.*i..i.. de nossas colunas,
coolra a detorrianlucia rei*
oantr ns P«.»«i Trlrfànko da
cidade. A pc*»Aa enearrcíada
daquele posio (ss orna csinfcle,
de sub*locacfto cum o empreso,
deixando em seu lugar, por coa*
la própria, prepotios «qt» pio
««.ecutam • tateia a euntento,

Dí*.»e moil» qualquer Uu*,!"
Interurbana com aquela eldsdt
lran»forma*se em verdadeim
marllrl». K**a desordem' »rm
causando sírios prejoíro» ao
-:>!-i**s:.i local e a leda a po*
pulaflo.

(Conclusão dn (.« pdg.)
10 -*,« direitos polill-c*. Mr mi
porque*, quer tstá hoje na ile*
palidade, quem cons;iira contra a
demorreeia e a Comtituição, é
o grupo tnilitar-fascina com Dn*
ira 1 (rente.

Desta maneira, a formação dc*
um nsvo partido surge como ur.u
rccetsidade para o no.to poro
t|uc, de acordo com o nfvrl po.
I.tico que já alcançou, nüo te
pode sujeitar •¦ itiatii.rfade pu*
jitica quo a ditadura llie quri
impor. Enn* jwo náo te pronun
ciar o Supremo Tribunal Fe*
Hcral róbre o recurio wiiecial
do Partido ComunHta, é preeilo
que o povo diíponha de um ou*
trn partido onde encontre* din*
gente» cm que porsa confiar e
continuar livremente sua luta em
deí«a da ^Constituição.

Perguntado nôlire o nome do
partido, o clireior da TRIBUNA
POPULAR icfponelcu:

— 1»mi nüo está símia, ilc-fi-

'Vitorioso Ayanço Das...
Ptt {Conclusão du I.- ptlg.)

governlstA» chineses aliando-
nar.im Chnng-Cnini, cnpiml da
Mr.níjhúrln. como primeiro

.PASJu pura deixar em mão dos
j.Orauníalns tclila aquela rc-

.tiriii, mctiiis sua | irtc racri-
dii-nal,.
• Aercclitu-sc cm c|iit* 11 <.ltua-
ção ilu govúrnu central seju
.•liiielii' mais grove do que até
íiKoru tci;i sido iluclci a contlci-

cer. H.'i nolkias ck c;iic o p.-*-
iHMiilíssimo Chiang Ko.v Slielc
CMarlá cufrcntnnelo uni ilns
ln-nrcníos mais c ,co.*i dc sun-.'ifl-eini. IU algumas suites-
*le*i'.'s clc que Chiang ..ay Shck,
comprccndctldu que o :en go*
ve*ri:o poilerj cair devido u
tcriivcl prcssSu inter a e ex-
terna, tenha o elram.Uieo -tes-
tci~tlc renunciar, huma leiiia-
tlva dc última hora, para
c-insegiilr iilgumn formu dc
ur.claelu na t.hitiu.
***** 1.-iao cilist. -te, conjcetiiniii-

sc. uiulio sobre a possihlliiladc
Ae ii (jcjacrnli isimo convcnccr-so
c*,.i.c|iic os problemas chineses
liSo le"ni solução, o que o .leva-
ri.i 11 ir-niincia, antes ele esperar
irrelâ -_stÍo dci.rubnda. Apesar
ao'rtac'úrr)uJo ile cviclAncias ele

GÍRCULA KOJE «A
.CLASSE CPERÂniA»

Circulai hoje, e> n. 78 d'"A
t~'ns:.c. Operária", cíijõs exem-
lilíiiTs podeni sei- encontrados

, eni' rodai ns bancas,
Õ-eotnnniírio, que é um roteiro

Inillspensivcl a Iodos os demo-
rrat.-is e patriotas, encerra, en-
tre r.s.inai.t'1-ias ile palpitante in-
terésj-ç, as scgiiintcst "155 mil
contos ele 'íls — ganhou a
I.i.llit nos 4 primçlros meses de,
Jfl-í/''. "A frente únjca precisa
ser 

"concretizada", 
comentário

sobre a i.iiuacâu política noclo-
na.", 'Lutam os comunistas por
100 <7Ü de aumento do salário
mínima", tc:;:o de Importante
discurso do deputado Dlóucnes
de Arruda; "0 imperialismo
americàníi será derrotado pela
resistência mundial", magnífico
nrlino de William Sosler, presi-
oenle cio Partido Comunista dos
Kstadoa Unidos; "A luta u5o
cessará", oportuno artigo do
jornalista Uni Facei; "Cuntra a
nova ordem de Truman-Mnr-
shall*', comentário sJln-e política
intcrnaclonul, e ainda numero-
sos outros comentários, artigos
c transcrições, que constituem
riquisimo material teórico c
prático para Iodos aqueles que
querem se orientar nos proble-
vau, liulilieus do momento.

crises nn China, até auorn nâo
tiá indicio., dc ejue os listados
Unidos se preparem para ln*
lervir locvltivelmcnte na si*
tuaçúo. O empréstimo de ...
5OÜ.ÜÜ0.OU0 dc dólares do
liaocu dc üxportnçãu e impor-
laçuo, que salvaria têmpora-
riameule Chiang Kny oiielt,
ci.ii 11 ii ilu sem soiuçáo de con-
formldndc com ns ordens dt*
telas do secretário cie listado,
general Marshall. . opção do
empréstimo expirará dentro
de dez d.as e nada idica cpie
iMarshali rssolve*n algo nntes
ds expirado fstc prazo, nao
obstante os pedidos chineses
para uma imcüiuia decisão.
SUItlMlHSA A ItlíiliiADA DE* 

CIIANG-CI1UN
A evacuação ci.is tropas de

Cnatig - Chuu, nuiiiiciaila de
l'ci'iing, cc.uslituiu umu sur*
presa. A pos.vau do governo
central na .-.!-iiiuc-.iur.u i',»i pio-
randu dia a d.a, diante das
ngresaivas lalicis dus cuinumu-
tas c-,i:e mais ou menus atrapu-
linirani eis tortos destacamentos
ei i Utioinititung, nus prinepais
cidades mande,mr.una.i. .,a.ie-
so que u decisão cie ub^ntlonur
aquein eup.lul, que fui n maior
vi.ória onlldu no uno passado

, peias tropos do guverno na
Alandcbúi.a, foi lomudu do-
|uii» de quo C.i.«w.:! ua> Siiek
conicrcnciou com mui Li-.len,
sou c.Ctc dc oj)*!!rações nessu
rcglüü.

A perda de Chung-Chutl pe-
lo governo contrai turi lr<-
mencio oicltu psioológico. A
opinião pública na Üiinu leni-
se dlstanoiadii do huomlntang
e mostrado simpatia peias ne-
gocínções de paz entro umbus
os grupos combatentes, Ape-
srr ce critica u situação, não
l.á indícios de uma possível
inócua na guerra civil, uu de
alijiim ges,o de Clllang Kny
b..c.l, para checar a uma ro-
conciliação com os comunls-
tas.

A retirado de Chiong deixa-
ria cm mão de seus corrcll-
g.ui.-l.Oj oo Kuuinintang unia
tremenda quan!idade de pro-
b.cmas que assoberbam a Chi-
na.

Que o Kuomlntang, semeou-
tnr com Chiang hn.v Shcli,
possa manter uma aparência
de unidade na China e1 bns-
tanto duvidoso o u maioria
cias predições convém em que
o- comunistas so estenderão
rapidamente pela Mandohúríii
e norte da China, e quo o res-
to da nação cairá novamente
sob o domínio dos chefes
guerreiros locais..

l'C= = 3
nllivamente a«a*niado. A primei*
ra -!•.-« que mrgiu (oi a áe dar*
lhe o nome de União Popular
I •: t tltiriui.al *t*. RepItO. *M>
rrm, qua nada hi de definitivo
sobre o nomi* do Partido.

Inquirimo-lo, então, acerca de
qual» -erão os dirigentes do no*
« i Partido, aa que o deputado
Pedro Pomar not rcdaiguiu eipe*
lar que Lula Caiic.* Preties assu*
suma a picildcncía Jo mrtmo.

Astlrn, o novo partido do po*
vo !..-...:i-ii.. terá um pretidenie.
e que sem lançar per terra om
dos argumento* mait usados pc
Ia tração..."
0 PARTIDO POPULAR PRO*

GRESSISTA
No decorrer cia entreriita a

.reportagem do "Hoje" indagou
do n*!'r.*ii*ntante do povo pau*
li.«ta na Câmara Federal a tua
opinião fóhre o Partido Popular
Pro-írr*"-' ta. Foram ai reguintes,
a» Mis» palavra* a rciiieito Ao
V. P. P.:

— Vr-mo* no novo partido di*
ri;*ii!o pri» seiiadnr Abel Clier*
mont uma força política dcttins*
ela a i!-f.-ndc*r a denincracia e o
pr.!gre«..o da nn«sa Pátria. Por
i. enearamof com toda a sim*
palia -ua nascente atividade e
«r-peramra que éle teja um fa*
i tioilerow rm esclarecimento
popular.

O TRIBUNAL ÈLEI-
TOSAL NAO PODE...

(Conrlit.títn tln I* p,ly.)
O eminente professor SA

Filho também Julgou imiiro*"cedcnlcs os embargos, dcelo*
rondo que ellocorelavn do opl-
uiío d , .lator. que: ae!:* que
n rc-iistrii dn P.C.B. fõrn"um Iremendo erro Judleii-
no". t> Integro magistrado
acentuou', depois, que n com-
nelénein do T.S.IC. em ma-
tíria eleitoral. terr'na eom n
proelamação dos candidatos
eleitos O T.S.E, não pode,
por conseguinte, cassar man-
iliilos parlamentares.

Os srs. Ilibeiro ela Costa c
Alfredo Machado (iiiimarfics
nli- 'orom-se clc vntnr.

-" DUTRA 0ÜDKNA
Como "A Noticia" e outros

Jornais ontem noticiaram, o
ditador chamou a palácio,
«pós prévio entendimento com
os clrcu sabichcics do I'.S.D..
os srs. Artur Bernardçs, l!n-
berto Simonrcn, il e n j a m 1 n
tialotll Movais Pilho, Marcou*
úex Pilho o Benedito Vaiada-
ie-.. naturalmente para fazer-
lhes ver a necessidade da ime-
di.-ila cassação elos mandatos
parlamentares.

Julgando*::!- mais forte eom
n eapiliilação ele mãos amar-
radas da direção da U.D-.N.,
o ditador terli, ordenado Msse
provoc.irio novo. processo no
•'• S. li. c, simultaneamente,
através dos srs. Jurocl Maga-
lliães, (iirilo Júnior e oulros
reacionários do P.S.D. e ude-
nistos, uma campanha do nu*
to-mutilaçúo, de desmoraliza-
ção completa da Câmara e do
Senado.

Com islo, o sr. Dutra fen-
tnrá llçuldar de vez u subera-
nia di Parlamento, para fe-
cliá-!o mais larde eomo em
1!)37.

0 povo brasileiro, o prole-
tarlado, os Industriais pro-
gressislas, a pequena burguc-
sin, os Intelectuais — todos os
democratas o patriotas devem
responder no golpe traiçoeiro,
que eslá sendo ar: indo pela
clltnclura, eom novos e crês-
cenios protestos, organizando-
se em fren!;* i'i**V;i "-.'Ia rlemo-
cracia, a Constituição, conlra

vida « a ditadura.

He'Í4l lUftO-S A* m,V9 —
lUtio C^ialtítnU — Albette
mmm Jaefitiina — Luta
OtiArtfl Wtt* — C. M9RIW
Pinta — Cel. Artur Carita***»»
— J-.!.» Horta l*á.-ui-.* -- tiú-
teens D<*?atie!S tíe Paula —
Ciouldí- Vine»tw C Morta
Itsrtxía — Augusto Tlto de
Olltílíít (/WM — Franel»e«
Trujant» áe OUtrelfai",

CONTRA A REFORMA DOS MILITARES
POR DELITO DE QPINUO
Mamí.-••t.tut.n*: o «jcitcr.i! J« .»«> (lm- Ií* (Ja FontOUTO

e oulrüs •.iv-.t.uv.J.ii figura» antÍ-fa»cI*st»A
A rt-.f-«.i*«j tia it.'i«!c".«i de hi

A* reforma «tos mUitara», pm
ttetito tíe opbtlia COM «Ue »
tfltatfBn Ai* *f. Kurira Dutra
Hw-ííj aSfvlt: o um it *'.a das
Is*i-«f*4a4cs dcmixraUeaa rto
paia, (ot lançado um maidff»*
to, wm a assinatura dt dea*
laeatias usuras militares e
das proflMÒM itberau, do aual
a}K(«wn(amus aqui um »«u-
mo,

Inlcialmfftt*. dlí o aludülo
dtxumt-nto qur, "aprovado
¦*•••.<¦ proleto. veriam*:* derr*>
taáa, e3*at»rupto, totía a «Jau»
trina «mstitoclottal brasllel*
ra que rr ?r * matuta, dou»
tnna o :<* (rm a »eu favor
mais de um aifíulo de esp-e*
rtlnelaH.

"Tanto em sua forma orl»
çir.-tl. romo atravfs dos üuba*
tuticvo» — jtalSenta o mant-
tm*. — isso projeto fero a
Constituição em vários dc»-mi rrllsos. e.tatKlece dis*
«,1mlnaç«5éa no uro dos direi*
tos constitucionais que a nos-
so Carta Magna iúa nutoit^
e que reduzem ot militares a
uma situação de cidadania
inferior em relação aca cívIj.
institui no netsto livre e tíe-
morrUlfo Dnssll rrlme tíe¦delas e abro enfim uma porta'ama por onde as p3i.-.ú-s o
es atrarjlllarjinaa poáerJo pc-
netrar (íscUroente sob a mâs*
tsura de tícfc.-a da ordem e do
íC3imc*\

Recordam os slgnatiricis do
manifesto que também os fer-
Ni'.! :••* do golpe de ISO",
quando "planejaram dissolver

ComissCca 
* 

c!c Ajuda ào Pariarr.ftuo.' desiieílaçar *
i* *i t)r.*x,A ,,-, «rs Constituição e implantar o[«Tribuna Popular» no dlladUfa co^tr-^m MM.

Es!cdo do Rio
^r^»^.***-**^-*»'**'**»*»»

Ksllio funcionanilo as
eomisii.es de ajuda h TM-
BDNA POPULAlt. no Ks-
lado do nio. A Cum ««(..o
Estadual eslá instalada k
rua Saldanha Marinho. 31
Em muitos municípios
fluminenses es-So sendo
orRonlsadas fesion,

j "?hows" bniles r* outras di-
verífies. O povo dn Esla-
do do Itlo empcnha-«e
aiivtunetiie na campanha
do auxilio ao jornal do :
proletariado e do povo.

Anle-onlfm, em Silo
Gonçalo, com a parllc nn*
c5o do Vereador Olávio
Brandüo, da olrfz Etigen a
Álvaro Morcyro, o dos
deputados eomnnlslns a
A5scmbl«.ia L e g I s 1 a t Iva
fluminense Walkirio de
Freilas «s Paschoal T)a-
nielli. realizou-se uma
niagnfica fesla cm São
Gonçalo. com a presença
dn grande massa popular.

começaram
lando medidas de exceçAo
contra os militares, e sempre
em nome do combate aos ot-
.:••-.. ::. ¦¦¦ * da ¦'¦•.•¦. .1 do re-
,;.:7..7 ameaçado".

A seguir, citam * argumen-
taçâo c j deputado Prado Kcl-
ly que, durante a primeira
tentativa de fazer passar «sa
lel-monstro, mostrou que ela
atentava cinco vozes contra
a ConsUtuição. i: conclui com
esta conclamação

OS OPERÁRIOS
NAO ACEITAM A...

(Çonrhtâ* da I.* pdg.)
riria* enue m qaaís m en»
eontra os ElnduKuf, Laran-
jeiras, etc.

DUTRA f. 08 "TítAnALHA-
DOREJI" DB JAQUET.\0 E-SMOCKGÍO-

l.uro Landulfo Maga-
lh*.*«, eletricista, afirmou-
nos:

Nâo tenho conltea-
mento de nada dkto. Nsu-
„úèm me falou i&bre esta
canle*ler2Çâo, que íol "agi-
tada" per gento que n&o é
do traaalho. Nós, o que que-
remos é salários maiores,
melhores condlçíres tíe tra-
balho. Eas.a tíe dtniac*)»la.

Seu colefja Roberto Mace-
do acrescenta:

—•Eu é que nüo ponho
meu pi lá. Cases "trabalha-
dores" de jaquc.*.o ou de
smoc-tlns" nio querem ea-
ber tíe outra coisa tenSo
arranjar empregu a cttsSa
dos que trabalham. A ünl-
ca Confederação que reco-
nheço é a CTB porque esta
eu vi nascer: nasceu cm
praça pública por vontade
dos trabalhadores.

Carllto José de Santana,
tambím procurado por nos-
sa rertortagem, afirmou:

Isto estA parecendo o
tempo do Estado Novo: as
conlcáeraçõcs. as mantícs-
taç5es a seu tulutio, tudo
isto, o operário era o último
a saber. Quando lhe diziam
tudo Já estava fundado, com

Ct**i7RA A CASSAÇÃO DOS f*f*ASBATQ$
t»S?ç0m?N$r/js as mmmm mmi-\
mmm - ú*** «*m**>*> * *»««•« (-*********. (mmtwi*
d*t »*». liavwi Na*** d*n S****, *4-*#ft« V"/*'J"nü*'t
itm Ti*****. Fi******* 0*ta* &***#* *?«V«*w t*M9*lm. lf**\
,#km Amc«m « Vim l**** é*t t****-^. tmtm tv*m* tm **M
*» tíxtxA* pm* mt imttt t**m* d* mt tm* d** tt* m**m*
tmt* ttm í&aatmu é* U «**%'** il^ffár«f*«. tmdtmt m

sttttxn, tm tntif^* ** A*****-:** torz*»*' u*!**"1*a*pr
9tttt *U* ******** 4* P.$P. P.T.B.. U.D.N. * PCB;.
jrcjftáfamfa «a(W M mmd***: Am twtt*t»f*M d* l**t*m*e,
mm mttenkm tmm 9* t*%*mUt9* ém ttmümf**** t*********.
ttwtm**, per* (m-** tm f«r»*>rltNíis tm*** tSttoe*. B tm.
9tm, mkmh pm* ttt tktwt*d*n * ^ «-/"J^T/aÍ- *<m da» ta***!***. da C<wifí(«.fto * «w\tnite ét. tnimm tm tkftt*
tjitemwi*, N* tbtht •«***»«. «=í««ím
mmA* ,*l*mkt ao mw itdamt.

9* memlft.il Aa í»

"ya.iin*!m^J^JU^*lL'm'<mmJ^^

PARTIDO POPULAR PROGRESSISTA
O Illrttarla Federal da rartláo Fojiular ft**m*

tbta ti* i* IM etnelam? a ta^OT ot dematrata» * fen*
eorrertm eom »ut* atalnatrr.^ «aa IMtót de a-^ta*
rtc-t.elritorc*, a fim de rue ?^f^^«Í^J2*SrtpIdameriU o ***, «ei-íro e*e!taraL M »*;f,"od.c^
«er eneflntm«*at h Avenida Venriuela, tt, sala 710, dat
9 da manhã *» •* ** da t|oiie

íJilLlfiliil Mà W

a conciamaçou.  i diretorla, conselho, etc. A•Diante dc táo sombrias . ^ t!nha que íazcr
perspectivas, devem todos os' » 

M|s . ncc!^r< Dutrarepublicanos bater-se — num
pronunciado movimento de
oplnlio —¦ dentro da lei e da
ordem, na intransigente dc-
fesa dos princípios democra-
ticos e das garantias clara-
mente expressas na nossa
Carta Magna. Rio, 19 de Ju-
nho de 1947. (ass.) general
João Guedes da Fontoura —
general João Cândido Pereira
de Castro Júnior —- Luiz HU-
debrando dc B. Horta Barbosa
— Deodoro Voltaire Garcia
Paula — Arnaldo Teixeira
Chauvet — J. Modesto Lima

ã hmk M T.M®
(Toi.c.u.**.e, «*/« l.° pdg.)

que opinaram a prop-òslto
da cassação de mandatos
de deputados, pertencem a
segunda categoria. Nós, ad*
vocados, Ja conhecíamos,
dentre outros dos sábios, o
dr. Honorlo Monteiro, um
dos.malorals do P. S. D. Já
o conhecíamos at,rav<ís de
nrrazoados forenses, como,
por exemplo, os que lançou
em favor da Massa Falida
da Companhia de Fazendel*
ros de São Paulo. En defe-
sa da tese do P. S. D., pre-
tendeu o dr. Honório Mon-
teiro buscar amparo no Có-
digo Civil. Em alto esUlo
solictico, derivou paia o ca-
pitulo relativo ao "manda-
to". Pela revo^açCo . ceesa o
inandr.to, diz o Cóclifío Civil.

E cemo o Tribunal Supe-
rior Eleitoral haja cai.-sa'lo
o registo eleitoral «lo PCB,
acha o dr. Honório Monte'.-
ro que os mandatos dos par-
lr.mciitarcs comunistas tam-
bíTt csssr.ram. •*

Ciinli *.inn''n a sua expnsi*
fâo, o ilr. Wcrneeli explica:

— li* manifesta a cnnfusãn,
;ili;'ts prupositaila, elo ilirlrc
deputado pessedistn. N'o pri-
meiro cnsn (o cios mandaton
civis) cT.iá cm jòpn unia nor-

MOLOTOV QUER.
MAIS DETALHES...

(Concluída dn l.a pnn.)
rn estie Patterson entrevistou-
*,-: eom Molotov nn lerca-fet-
r.i pura Infornir.r-lllB ciue n
Orü-Crctanlia es!;! Interessa-
c!a na rchnbilitnçüo cconflirii-

cn iín Europa, Acrescentou quo
Pnlterson disse a Molotov one
n plano de Marshall lhe pa-
rocia "muito favorável" c
cpie ei ""inverno britânico acre-
ditava ser necessário ciue as
Nações Europóus aprcscnlss*
sem um plano aos Estados
Unidos. 0 fiovòrno britânico
.ile;;rur-se-la cm conhecer os
prinlos clc visla do ciovcrno
soviético a ísse respeito".

Scíuíu revelando a emisso-
ra e|tlc o Kovcrno soviético
conheço apenas o cpie i.parc-
ccn na imprensa cpie Meilo-
tov perguntou a Patterson se
os britânicos possuíam deta-
lhes mais concretos sôhre o
assunto, Quando 1'nllerson
respondeu que não, Molotov
retrucou-lhe cpie Rostailn de
possuir mais detalhes nntes
de chefiar a lima decisão.

A emissora de Moscou acres-
centou cpie o texto do comu-
nti .iiln conjunto elos ministros
dus Helnçôes Exteriores dn
Krancn o (IrS-nretnnhn ehe-
liou à capital iuviètica onlem,

d a a
ma que vigora cm direito pri-
vado, ao passo que, no caso
do mandato dc parlamentares,
as regrai sfio dc direito públl*
co constitucional.

£ prosscgulndor
Para admitir que a etc-

cis&o do Tribunal .Superior
lilciloiul pudesse repercutir
no exercício cios mandatos que
sc exercem no Parlamento, sc-
nu preciso, antes clc ludo, côn-
coi ciar coi.i a Intromissão do
Puder Judiciário no canino üu
i'odcr Legislativo. Ura, *c tul
iicontecesse, haveria vercladci-
ru subversão do nosso regime
institucional, u que e ouso-
lutnmcnic iuudmi.sivel. Todo»
os coustilucionalislas aflrmuiu
u mc^mic coisa. A propósito,
basta lembrar a iiçao uo prol.
biiva Mareiucs, no seu livro
"Ulrcitu i-úin.co e Cons,ilu-
cionui ', 

pág. üu: — "ua in-
vusuo de um poder nu csl cru
de outro, ou ua auuiucão du*
um garantia constitucional por
c.wcs.u du autoridade, ciuai-
efiicr que seja o seu agente, re-
Miiin sempre grave perturba-
C,.o nu vicia da coletividade, c
w* o rcmcciiu efieax para êsse
r.ial pcriúdicu nao si* eneoulra
no organismo Institucional,
e.iíc ficu lainbcim sem os meios
,,j resistir a próprio dissoln-
v*ao".

Ucpols dc outras considers-
cjôes, u nus.:o entrevistado ler-
mina cum estas (Jcciarayovbi

Cumpre ainda lembrar
que, quando a Comissão do
7.7.D. lançou a idéia da cas-
sueao dos mandatos de parla-
iiieiltarus, tomando por base
^ exemplo do maudalo civil,
uel.-iciii de mencionar ciue, de
siualqucr modo, nüo se casim
mn mandato, uo direi.o civil..
t*;m u intervenção pessoal u
uireta do niancaiue. for co»-
.•egiuiue, mesmo que quisesse-
¦nu^, por excesso de boa von-
lade, c em homenagem a tão
cocisplcuos prolcssures, nceilar
^ doutrina por cies exposu,
icriamus que solicitar deles
<|-,-.e promovessem novas elei-
çóes, a iiiu de que os "mau-

danies" mo cuso os eleitores)
se pronunciassem definitiva-
iiicme sôhre o assunto. Eis a
complicação a que nos con-
diluiria a mencionada' cloutri-
nu tios "Cinco Sábios",

A repercussão que a idéia da
cassação de mandatos teve nos
diversos setores da opinião

pública nos permite concluir
que semelhante fato não se
c.incret..'iirá. Esforçando- nos
paru evilar -que vingue o pon-
lu dc visla de alguns repre-
sentantes elu P.S.D., eslare-
mos contribuindo para que se
manlenilin o equilíbrio dn or-
dem jurídica estabelecida nn
Constituiíão,j

quer imitar Getúlio, mas o
povo mais esclarecido Já
nSo vai nesta conversa.

Alberto da Silva Mala.
eletricista, confirma ns pa-
lavras dc seu companheiro
e diz:

Nâo sol desta confede*
raçáo. Só pode ser para íln-
glr que os bperarlos
apoiam o governo. Mas todo
mundo sabe que ninguém
gosta de Dutra.

OPERÁRIO PATRIOTA NAO
APOIA DITADOR

Numa obra de constru-
ção civil abordamos os opn-
rários João Rafael des San-
tos, Crisplm Ferreira da
Silva e José Soares da Silva.
Interpelados pela nossa re-
portagem, dlsseram-nosj

Esta confederação 
"não

pode merecer, de jeito ne-
nhum, o apoio des traba-
lhadores honestos c pátrio-
tas. Qualquer um vê logo que
Isto não é mais do que adu-
lação tío ministro do Traba-
lho no ditador. A nossa
Confederação é a CTB,
que fól feita por nój. mes-
mos. Nós sabemos que na
CTB há operário honestos
e que muito diferem destes
que vivem esquentando as
poltronas do Ministério.
Nunca se viu operário
apoiar ditador. Só mesmo os
traidores podem fazer isto.

'ffi*Rlii**lo «ft !*• pdg,)
ram dur..nte a uuerra. no»
materiais, müos de obra, fre*
tes. seguros. «**c- «siRií^m
JmttRfles suplementares ne
certiras para completar*
ce a Síut-ilaçJo da etaprtot
* custeniar pelo menos o
primeiro ano tíe produção.

1*ío aconteceu, allàs. mm
dlv**.-»* cmpreenrUmcnta',
Volta Redonda, por esem*
pia teve que emitir um fcl-
li**.-. * durento.. e clnquen.
ta m.lhOcs de cruselres **-
importância que o govêr-
no adiantou. E nos Estadcs
Unidos temos o caso da U:l*
ria «Se Kaljcr que rccefcci
da aclmlnislraç&o amertra*
na mais um emprésUmo dr-
cerca de 40 milhões de dó*
lares.

Para o caso da Fábrica
Nacional dc Motores, o p*
verno Linhares adotou a so*
luçlo de entregar,-lhe uma
encomenda de 10 mil tra*
tores. Apoiada em tal con-
trato, a Fábrica teria eon.
que sustentar sua economia
e explorar outros setores da
produção, como os de fusa-,
para fllatórlos da *ndú;>tr...
têxtil, compresrores para ti
Indústria de frio, hldrêmc-
tros, rcvlrâo c manutenci*'.
dos motores da A'ronáut*r:t
o de várla3 companhias
par.ictilftrcs. Isso sem ínltu-
na possibilidade, já tecnl-
camente admitida, dc pre.*
duz'r caminhões de tonela-
gem m£dia e motores esta.
clonárlos dc pequena po-
ti ;*.'... além da produção
reRular dos motores Wright
para o Estado, uma acne
dos quais já está sendo en-
tregue.

O decrclo-lci 8.693, dc 10
de janeiro do líMij. que au-
lorizava o Ministério dn
Agricultura a contratar a
compra de 10 mil Iratorcs a
Fábrica Nacional do Moto-
res, previa que técnicos da*
quelo Ministério e da Fú-
lírica estudassem qual o tipo
do trator que melhor cou-
vinha ao Brasil.

Desses estudos resullaram
ns especificações jú aprova-
das pelo Ministério da Agrí-
cultura. 0 tralor dovo ter
tuna potência do 20 a .'10 IIP,
o oferecer as seguintes vnn-
tagens: a) ser um fipo eco-
nômico pnra o llrasil: li) es-
tar ao alcance do rriédio la-
vrador e ser igualmente apli-
câvel ús grandes lavouras:
c) ter mercado amplo; d)
poder ser fabricado com 3 •*
4 rodas, de ferro ou de pneu-málicos, com bitola regulável
o rodngens diversas, adn]i-
lavei a vários serviços da
lavoura; e) podei* set* utili-
rado na inclúslrin, no trans-
porte, conservação do estra-
dns, ncroporlos, ele,.

Para um tipo de Irabr as-

s rumam Forçado Pe!a
Pressão Popular a Veiar
a Odiosa Lei Ânís-Greve

A Câmara des Representantes, entretanto, rc-'
je.tou o veto presidencial, remetendo o projeto

ao Senado
WASHINGTON, 20 (A.P.)

—¦ O presidente Truman vetou
o projeto Taft-Hartley, de con-
trô!e do trabalho, dizendo que
o meino violava princípios 

"cs-

senclais ao nosso bem-estar pil-
bllco 

".

Disse Truman que este projeto
é "inteiramente 

contrário" n
nossa política nacional de "I;-

bercíode econômica".
O projeto foi enviado a Cã-

mara dos Deputados onde os
lideres republicanos já junta*
ram suas forças para votarem
contra o veto e aprovarem o
projeto apesar do veto dc Tru-
man,

Na mensagem que com o veto
enviou ao Congresso, o presi-
dcr.tc Truman disse que o pro-
|elo ê "uma clara ameaça ao
trabalho c no sucesso individual
na nossa sociedade democrati-
ca", dcclrando ainda que 

"ísle

projeto iria longe no srnüdo de
enfraquecer o nosso movimento
sindicalista e irin longe no sen-
tido da destruição da nossa
un-vlade nacional".

Diz ainda a mensagem que
procurou verificar, se a lei ern
de aplicação viável, tendo con-
cluidn que nSo, c que os deno-
r*!l:*ic'os "processos 

de emrrgen-
cia para os casos de greves
dc caráter uucicnal "exigirão

aa*
i. f«ira*n f«* !«• o» ne****-

^«rlfti s>iii<!n* d*> mercado •
s'« rtrlrt dt» produ*fiO, vtn-
ii.7imlo.f0 a f»rtf*l|iill«!aili «1<»
ptni pre*o *?er ifiial ou n*»
!s-rt«*r 1.0» lípo* «IniiUr»*»
s'*!ran*íelroi. I*"nl nuaiid*»
«araram em açEo 9* hnnieun
,'K nt*-ck*!os.

I.eva«!n por eertf» 'nl«»r/"#-
*e*. o mlnls'ro t»an'el da
Or valho nrcten*l« que * Fa-
hrira Nacional de Mnlor«*«
ns.TiiIra uma nalenle do
«Tii*<o in**li*í David Itrown,
nitrrnnlcndo o*slm as *ua«
ilwse.-as * obainlonando o
tino brasileiro. Já o mt-
níitro norr"a a Ca«iro quer
rr.nrclar n encomenda do p*~
vfrno Lhiliares e comprar
12 ml Ira^nres. rio »snipr»
«•• •n!i->.",i -Ijnlla Fm-
r'i(ni-Sve«lTun". O sr. Hian
Ferrari, repre*enlan!e di**J0
«riflo. eu*onira*«e atual-
rf.en'e no llrasil e é vls'o fre-
nuetlf ««nio no Ministério
«la Fa.-«»nda. Afrma-sa oito
«« nr-clrlo eslá Já quase ti*-
cl-ilo.

Tnl A n amea-a nue pe**
»Ahrn rrals um ramo da
«¦rnno-nin nacional. O oh!**-
ivci dt-*. r»njs mlnlslrós da
iilhrlur.1 é lif*it!ilar mais uma
indi.slría na^nial, en'ro-
rrando-a *i u*"a Hoe-ns id fa-
r**n?--i "ci-fi* 'ai!c«t do frr»-
nn"r*ia mia!a" rnnlrolada»
nfln rri'«'"tal eslrengelro. A
l-':ilirí**:i Nn-ín-el «ln Motores
l-»:*i iiViai» a» conl rões para
nn-rri* rron^^ícam^nle o h
«ui ind««n««ndéncla Inier^ssa
it nrónria «rtiim^a militar,
rnn«il|<,^*»"ll«•^•', oiir* o!a pro-
ilu». ri»**arii t* p*7"il<'!ii moto-
re« clc« avf.T**!". O novo bra-
s'!«*!ro min o=!n vendo o go-
vi*rnn Dulra rednr cada ven
tnn!« ncw liibaríir*.«i ínipería-
líflns. «Iciiiíiila tiTora «uas
«•.«nnran^ns no Pnrlnmenlo,
«¦operando quo os renresen-
lanlcs do povo fon8'ftnm evl-'nr mní!» é.«so esrftndalo ad-
ministraiivo. verdadeiro cri-
mn ronlra a independência
do no.-^a Pátria.

um esforço Imenso do governo,
resultando quase incv.tàvelmcn
te num fracasso".

REJEITADO O VETO PELA
CÂMARA

WASHINGTON, 20 (A.P.)
— A Câmara de Representan-
tes rejeitou, ho'e mesmo, o vero
oposto pelo Presidente à Lcl
Taft-Hartley. sobre greves e
rchçõcs trabalhistas.

Fica assim o Senado com a
encargo dc decidir se o pro|eto
se traijsforma ou nSo em lei.
com a dcsaprovaçSo do Presi-
dente. A votaçSo pode ser rea-
lizada ainda hoje, no Senado,
mas tf possível que só o seja
amanha.

A votaçSo, na Câmara foi
de 331 votos contra o velo e
83 a favor, o que deu uma
maioria dc 55 votos nldm do.i nc-
cessários para completar o.i
dois ttrços exigidos. Entre oi
3 3 I representantes oue nüo
apoiaram o veto, figurüíim 106
Democratas e 225 Republi-
canos. A favor do ponto dc
vista do Truman, votaram 71
Democratas, 11 Republicanos e
n*u membro do Parfdo Traba-
1'iÍEt-i Americano, o !-c;*rc3cntan-

JP.-MSã^^&lmk^S!LÍ\J^»-'

«SEGUNDO O DE-
SEJO DOS...

(Conclusão ila I." piíg.f
porriii.-cpii) o Ilamarall cs-
lava protelando o adiamento,
íuflucncado, enlre oulros
motivos, pela resistência
ciuilineulal ao Plano Tru-
man. Sendo incumpldo da
convocação, pois a Conferên-
cia so realizará ncsla capital)
o H07SO ministro das llcla-
coei Estoriorcs desejava <*uo
o importante conclavo fossa
preparado t-cm lautos a!ro-
pelos, o Departamento de
listado, ao contrár o, preteri-«lia impor imediatamente a
data da convocação, deixando
transparecer claramente que
o imperialismo norte-ame-
ficanô linha urgôncia cm
reunir ns nações do conti-
tiento pnra fazer aprovar
Hcni mais delongas a doutri-
na Truman, com a assinalu-
ia do um pacto do "defesa"
do liem sfério.

Agora so verifica que a
pressão norle-amcrieana sô-
bro o Ilamaratl foi vitoriosa,
Implicando, naturalmente, a
substituição do sr. Raul
Fernandes, que ousou resis-
lir ao "desejo" do Dcpnr-,
lamento do Estado.

Os "círculos diplomífcos*
- ¦ Le a-so Embaixada Amo-
ricana — informaram a "0
Globo" que' "ó impossível
transferir de novo a Coníe-
ríncia". Em lodo caso, for-
çado pela resisleneia rte at-
gumas nações latino-ameri-
canas, o imperialismo ianqua
já fez uma pequena concea-
são, iidmifndo por enquanto
que o conclavo so reuna em
agosto. Círculos bem infor-
macios, entretanto, admitem
quo o Departamento de Es-
lado ainda volto o carga, exi-
gindo a realização da Confe-
rôncia em princípios de jn-llio. Seu recuo atual seria,
disse modo, apenas tático.

Resta assinalar que em
todas essas dernarches a di-
ladurá vem mantendo um
cima de verdadeiro misto-
rio, como se o ponto do vista
cio Brasil em assuntos inter-
nacionais não devesse ser
conhecido peln povo. Até*
ntrorn,'Iodas as informações
sobre a posição do Itama-
ralí nosso dulieado. proble-
nm ria convocação da Con-
forència, só lôm sido divul-•radas por tabela, de. fontei
estrangeiras, ou intão frag-
menlnriamcr.le, por uma ou
outra iüdicarjflàc cja. íurn^fe
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ftlA mtmij* «ii (#SffMN»i9 «te» t*àmm om---
«mu ^ ** **^4*» * Tf*»!MÍ ímptitmt IliVi.T»« rp <*t*tjfti rU-*$bi*i Mca* ,,,*» * p^,
SP ** ^*9 talira-ti «*» • tmavmtm ét-TSft (fl i-Uirnsj firmai lienUM fÍMI <t **»»•

I**** Ht* dt Mt** 4a* »»m4*m pmlmtmim** # # tmm* tttftmd* tm tmmmmommtí* -mvn-Mtjijni 4* «Mt ido Ma-tf-tocr* « ú*
vm ímm**mmi> hUmtlmx m qm* tmm tifAttumm úttmkttt é* tmwtta m m*o4m mthtvh
mm rm» *m tem ttmmttmtm m ftataw-Me-
Um tm* mt*tm--tt m qw k* 4t mm mn »
imn^umu m if*4*tí*» \míu* dt tmm pot*-rwimu *m iu*!,, .«'«út'»* 4a 4lm*fi «****¦
t4m'm*m # nm tmmlmntmim tm ap* » mo***
a dtttm ét mm ümH-*»*i*o dt \% dt ttf
weJ****-". Q ttt, (iria MwtJ*!*"* ai****»»*» «r** 'o
ttyim* tkmmratm tvmiè ftitik* d» mottt **
« VK-tfeti* 4* fMtt*.m. de* mm»kim m ««¦
ttnMN"i V» tmtttem qm m Htam* "'tmmi*o'

>*«\-<Hà»' «.i», i» lw"4a,, a mnmt tom, &to
*(hir«tM Iwaáufo -Jf itfi-fM» f » hifHtwms* en-

nAntndni a tieMma", Tal t • fm«í« vttom
nhtta dm turno tt&ktm** tmr-*att*m*im p*l»
P.ÍLP. pm lml#r iw *jrt«i»#íji» d» li^itlrtu

MittiliK*Ui «te ráiiWiile. N»*» » Mwttr «¦
|xb«*?% MHffltrrj1 rs Mt-e-n-nM «te l*e4fr f.r«*4a.
lí.'-"*. tamoina a Gtm*ituna**"*, «ft» #?-"* pe-ia
*."umuiUt t« «svrAi*«"'*.> pffttsta* p\ra •**.«**»
mmtteltM «te s*?*» iritrfsèiras qm htam t\tim p*to
pavt* e ttm (Ümim wvtnii»»!» ¦

O «iff«jit»4ít CmIim MaM-toiU, tm ttn «te*
iumfntaeo f efcirtrv» «Um****» «a t-âsiara, ras
«iw «busimlti * covardia f » ruMvfdaaV «te» qm
-m*%m. út tm*.m trutaio*. a <mtpUM*n «*
duduta taotrts o fladw f^lttetitw. f á»l»»t •
i«*>icía fotfwwlttanti!* «* í-amhail'»** «tes temuam»*.
tlimmt vm n Caam* nta «tew m teéatoa a
orna chaiKfUiU <«l«h(ftm« «te Cifcullv« f «Jf
msrutnM qm » CtmtitoHmO if«wh«# o» "Mil*-
Bfolam totem i^r««»nl*« «te p«n«i t n»o
(orno ttptt**r»lamr* d» p**w«.(te*. V»**a a .«»«
ns coctJliitVs r*\aid** j*»U iwHM Can» M*qi» «
um «tóstiik» para apr»S«l*W*M a **t *m*Oo tm-m
Dciwlada m SetwU e inata o* cate» tonm-
iMCbnwI» «te cttu***M> «te. mai*4a!«>*, I» aitt-ítlof'
metilf diKnwltwte» r>*«a» teiwm.

Dt: o drpittaite Martdtella- O» conituiliia*.
ante* dt membro* «te t-a-ua-ia c-smimiita. na Ca*
•saia ou no Senate. •*.» rcprescnlantes «te sacio
ntilftSo de teatikiitM que o* e*cothefam Iwr*
mcfltc nas umas. A Iraml» de ten partfcte pode
ter rtKada (tes l.vroí <te» irtlüinalt eleitoral» mas
a vontade popular qne iepre»entam íamats jv>-
derí ser nuada. I*òr l»*». metino coniinuaiso
Ito tealllmo» pailamenure* quanlo o «teputado
do P.S.D. om o senador da U.D.N.".

0 *í«í- -*'*44 f-Mk^yi* r*» i#v **.««*» tt**-
mtmm it itpmém etmtm é* tem* -<****¦
ptm tm tõtm ét **nMff4a d* 4*im ét Gem*?
I«J*#iSi*, («sm • «te *-Sm*.-*» ate M-wkl' t •
"wyp iFT??ffç nü -tVtíwwi jt**"—*-^t^m*.t^m*,'. ™-f í ^*"^?^r j^^wwiffis
m ™v?njCTr™nf ^ftkr ¦s9|ir7|Hp?wnrinr»*# *¦**¦ "(**• *^r.wm^t *kwp ™ iRH??:^^çff

f"i« HirtUi «ta hirféi^fli ra» **#* rtisj-»*»*» «¦.«*(
* S*# f.wsa, ki-s K*>{H« tte «tinia. i*».*s* tum*
a te m#4* * 0**.-n.~l'u «te P«^l<te# # «pa
'*•¦« l'«>-« «*l*«i «iwff^lrt a» i*,tiiiMVA.* ftsaM
aa*(ia4üi a kavitiio pjm 4mmimm» • f*ai»f«»*s|»
'í^1* w? *ff *fí pw,í"iíw n? $ 'wifc.nw í *¦ ff^w^^ w ™ í* Br #
IVate KaHír í-«*te -atb árp»-»**-» Ma<?atetta a
pjíii«aiiij da (m*fu*i,a»t (|-i «.ilu i» i* pn*>
ttr***»* («om a CosHiisíííte, ftaslra a kjw
dr»aíf|iif«i, eV* fMsIs^írwaf tte U4tt é* U.D.N.
dfiM«t*fava»» *MM|ti«la i«t«»«*»o nm* í««wa «*••
•M«-rít*-k» «te «««-.hteíte da i^ona f •**«»*«»'•« a»
(mttqMtmmt qm »4»'«sm» (te fí.-k.»»*-r«.t.í é»
I*»' H. IVbii» «fc» «HfiJiiiftaitM a ttea prtetifte*
»OA«4i*tici(*<M *, #«â pío**!* a wsisstete »te «*«al*
q-arr imiaii%a pai» r*nis*j»t«f tm tasmv e* a»»»*
tteia». Nrrn a «toa*» «te» ««iho f-dí-iM** iwm
a «ia» paili*a*4r?»i#ir* feiw»fflft*wi«t**, ajw iramttte «**
«tr«» p»t-,|Müt* «ai^iua, qntttm t**§*i «** da
sr*** .rtí'j*t r t«««fH.i.ít» a 4><j«*ttedf «te Pa<U>
«B.rf.1»» poderá In,a<»ar dê*idas "tt-ant® a imi».
t#Kt .laAt Am «aiMlUto» «te» *r*j««r*rniaiilr* «te
perto, fm a vwMfi«3 *»«« * n«*« * q** p&ktt
dtttmtn*t a i^iioatliita, O píflf**?» Tni*«í**l
Fiefioral. st* • prr**J» «te R«r<»ii.»w rw «rta »a
atlta. »ml* a r*im«Ao «te ma» qm **ti* o o*
íolmtnit no trflitiailvttv como «# te*«* ito**!*1»!
t.ttm* «ma «wdrm «te Caltir. per miff»»v«l4»
de mra «Wi^a d» peliíiai». airaníando dr tmt
cadrira» aqwlie* pail«m*m*air» qm Uram tUnm
per mai» de tarm mMo de <i4ad*H tenKíeiiif*.
r .ipi.-tiada» ptla h'"<* EknofBl.

THamt tte cnm{t|kt4ade «te P.S.D. r da
U.D.N. r «te atetta confr4ra«;ao «te» i|w «re»
vem à» arawk* e»p«r*a» Imprtial»'»!. o de»"*f
«ta* Qfaitdrt ma*ta» # o «le «fsanírar.*»* e nob>
liíar*«* eníf«iíamenie conlra a vk-ltoda. F*»a
MoUr.n t dfiermnai* p»l* «iipJm* touraradl
por Dtiira «<¦« o (rrKarirolo tio P.C.B. Caltf
multiplicar o» flramle» prole******* «te po»*© cernira»
a intr«|tt*WKa. os líewsaiiftet. conlra o» efcjetw»»
dt Omlr» t teu çrttpo latcttia «ju* «jtirfrm en-
ttesar o w»io pai* aa n»pee;aliiiiro«lt*ini{t4r. llt-
uno*, poi». numa ho»a decitsva psra a Nat;»o
em que iodo» o» democran» * j-v-tiima* de\"em
cerrar fileiras em defeaa «te CoeiMift tio. o que
tioniiica defender o» mandato*- «íeíendee a to*
hefanla «te Pailamenlo. etiflir a «r-nine^ te-e*
díata dt Dulra * suteequenie «terrou «te» re*io*
do (af*"»*"» e «te imprriaVsisio rm noiaa lerra.

! U"i
SO EXISTE NA CABEÇA DE CHURCHILL;
PERCORRE A UNIÃO SOVIÉTICA EM PROVEITOSOS ESTUDOS O EMBAIXADOR
ARGENTINO CANTONI - CHEGA A BUENOS AIRES A MISSÃO MILITAR SOVIÉTICA
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4 <tei**.« StfktMa tétere ot maJmrs #«#«*» «w rríar4a «te mt*w. ««a »**.#,» d**nt»> «I.» 4w».**
*a«», iV^fe. ii*mtt-**x*d# tm temtt (lortHwmef. /«*tw»»a'*r a Aimw%» rm *-r*"Mp*.*rfar a f*p»e.

ittmia miitm p*té #* frrra* tte Pu**'**»

UM NOVO D.I.P. 7
f>S inlmlcos do profresto" nacional ficaram índlf •
nado» com a defesa da in-
duslria de locldo». feita em
MieesaJras n*porta*;en.!t e en*
in v.-t.i", esclarecedoras do

. -mm., pela TRIBUNA PO.
PULAR. 0 qoe sobretudo ri-
ritott os atentes do Impe
PULAR. 0 que sobretudo Ir-
ii!; ::;..i •. como o sr. Getrra.-*
slo Seabra, ttve«-«.em premiado
o seu apúl» à campanha pa-
triótica deste jornal, faien-
do causa comum ante c
'dutnplne." norte*amerlcano
qtte está arruinando a noa*
vn indústria • redusindo ao
tlesemprèro milhares de
operários. O "patriotismo"
dos agentea imperlalistas
pretendia, certamente, que
esses Industriais se entre**
gasseni sem protesto a uma
politiea lesiva aos m*¦ • • • ¦ • •
nacionais, somente pelo re-
ceio dc dizer a menina col-
sa que os comunistas...

Na falia dc melhor res*
posta à defesa da indústria
nacional, a "caixinha" Im-
pnrialista pós o seu DIP em
funcionamento e resolveu
publicar cm todos os jor*
nais, pacando verdadeiras
fortunas, um tópico dc jor-
nal que em algumas linhas
rretende refutar a eviden-
ria. O povo, que acompanha
a ofensiva do capital nor
teamericano em todos os
seteres Ua vida nacional,'conhece 

a.s verdadeiras cau-
sas da crise na indústria
têxtil, cm cuja defesa se
ronftindrm os interesses de
eperários o patrões nacio-
nais. Não falta dinheiro ao
imperialismo para as suas
matérias paças. Mas esse
dinheiro é "chorado", e ai
está uma das razões pelas
quais os inimigos do pro-
gresso dc nossa Pátria con-
sideram mais cômodo resta-
bclcccr de uma vez a anil-
gu máquina do DIP, que
não somente trabalha cm
scrlc, mais economicamente,
romo também proibe a pu-
tdicação dos argumentos
contrários. Não c ds estra-
nhar, portanto, que apoiem
a ditadura Dutra, empenha-
da cm liquidar o mais ra-
pidamente possível as 11-
berdades públicas no Era-
sil.

CRITÉRIO DE
CLASSE

A ARGUMENTAÇÃO a b s *
t r ii j a dos cinco sabichões

do P.S.D. sòbrc a "extinção"

(.1 *.« mandatos comunistas foi
pulverizada pelo deputado Car-
los Mariíjhella, cujo magistral
discurso sóbre o assunto publi-
c.-.mos na íntegra em nossa edi-
ção dc ontem. Apoando-sc na
melhor doutrina, que foi defen-
dida pelo .<r. Prado A'e//;/ há
poucos dias. e ainda ontem era
enriquecida com novos argumen-
tos pelo sr, foão iVanqabcira,
disse o parlamentar comunista:"Em cada deputado c senador
há, por assim dizer, duas perso-
nalidades: a primeira, a básica
c irredutível, c a de delegado
direto da vontade jyopular; a
segunda c a que ele assume
quando sòbrc essa túnca de
delegado prega a insígnia par-
tidária". São diversos, na Ci-
mara c no Sen~do. como lem-
bróu o sr. MarigheV.a, os exem-
pios de- deputados c senadores
que trocaram ou foram expulsos
de partidos sem que isso afe-
lasse a siri condição dc repre-
tcntnnfcs do povo.

O P.S.D. do Pará, segundo
o noticiário dc ontem, confir ¦
mou a expulsão -dos deputados
federais Joiln Botelho c Costa
Nogueira. Diante da lógica dos
sab'chõcs que fazem jttrispru-
dència dc encomenda, qual sn-
ria a situação desses parlamcn-
tares ? Teriam automaticamente
cassado o seu mandato de rc-
presentantes do povo paraense,
visto que não pertencem mais
n nenhum partido. Mas c daro
que nenhum dos dois será atin-
qido. O critério do sr. Honorio
Monteiro só sc aplica aos co-
Biuniaííii. E' o critério da "jus-

h, * de partida'', da luitlça dt
etatte.

O povo tem o* olho* i-o!ta-
dot para o Congresso, do qual
ainda eipera umi •<•«,-*.» à at-
tura contra a aulomutüaçáo qne
><• ptepara pee ordem direta do
ditador.

A CANOA FURADA
r-kUlS dia» depois de to." mar posse, o sr. Gllber

to Marinho, secretário "terá!
da Prefeitura, pede demlt-
são.

Êsse fato demonstra que
a ausência de unidade das
forcas que sustentam o -"¦
vérno cometa a se revelar
nas altas esferas do próprio
partido do sr. Dutra.

Mas, náo ésó isso. A crl*e
manifestada ainda em pie-
no ambiente festivo das ce*
i ii in. r. i *.- de posse prova que
não se pode governar o Dis-
•frito Federal sem autono.
mia. A administração do
Distrito Federal precisa fi-
car a cargo de um governo
unitário que opere um tra*
balho de coordenação de es-
forços. O governo da cidade
tem que emanar de legiti-
mos representantes do povo
e nâo de representantes de
determinados grupos.

Em seu discurso de des-
pedida o sr. Hlldebrando de
Góis tet alusão á necessl-
dade de um espirito dc re-
iiiiiir, i. para a solução dos
graves problemas da atua-
lidade. Provavelmente por
não encontrar em seu pro.
pri.i meio êsse espirito de
renúncia, o sr. Gilberto Ma-
rinho preteriu afastar-se do
cargo.

Mas uma outra espécie de
renúncia é que abrirá ca-
ininliii para uma transfor-
mação capaz de mudar os
rumos políticos dos últimos
meses, A renúncia que se
torna necessária c a do sr.
Eurico Dutra c dc sua mes-
quinha Corte de reacloná-
rios. Esta renúncia, que
mais dia menos dia y
transformará em vitória do
privo, impedirá que prossi-
ga a marcha de atentados
à Constituição c permitirá
a formação de um governo
de confiança nacional, dc
verdadeiros democratas, rc
.tlmente patriotas capazes
de resolver os problemas
econômicos que assoberbam
a nação, sem euriezas dc
vista, sem espirito de rea-
ção c sem compromissos
com os impcrialistas qm:nos querem transformar cm
colônia.

sabem om acatado mestre do
•dirHto pátrio. Fala-do nàbre o
problema th e***»{to. extincáo
dot mandato» ou que tmtto
nome tenha a monitrua*a faria
futidica que prepara a reocao.
a fim de castrar o Parlamento,
manlettou-te aqutle repteien-
tante do pono termln»meme-Je
contrário m* crime que ae pee-
medita. Nem teria fusto admitir
outra atitude de atmttm que
te preze de see representante
do povo. Poe que da tribuna
do Senidú nSa abotda a* me*-
ma* «Ma» o ilustre tepresen-
tante petiguat?

Numa riiiiíii-u tuneeiiida
em MivM-oti ao* coirwpoodeo'
te» eatrangrima «- aqui uivul*
gadâ pfla metade, (itteiaruu o
embaixador atretmuno rm
Uiilio f-tovifUi-a, $t, FWfd«*f*r»

P. •** qm leme* em **La Pren»
*¦*" «tt* clU 13 tte cttflt l;!c."FíU- m úoi» ftir«#í que to
IntUdou a embâiKad* artj«*«»
lina r ja gou rs., «<¦ carta
branca para entudar a ai-rri*

Cantor,!, que ¦*¦;<• «* ttn* auxi* j cultura na Rúsau. vtelUr aa' eianiat «- as iiu.uuie«te{ da
rcfi&u dc Mttfcou. Por cn
quanto n*.*».. mt»at ac llnu
ta a con«e«»iir ««-Via*» m Infor-
ittaç&r*, poBl-rcU isAb**" a»••nue a Rtk-na c a Areentl

liai ci túõ m cnceittram ali
para outtr e pro**-akir mt.*:
$m politiea». coUa quc tem-
pre .it-siiiccr qti.itiií.i ae fia
(iiplnmacla a manrna tiaiji*
emnal — diplomacia dc *-'.*.••
cm lórno de rcunttkÃ gunii- s p^npcctlrtu dc interesmbio
na*.. -Viemo» ¦¦ dífc>c fiAlua. Ai iiiíurmaçâc* que reco.— para aproveitar cm fawr
do progrcj40 du nono pau
tudo quanto for iku^vi*! da
crande taperteocta que a
Itui-u ettá realiundo. «abre. i ga, dando.nos depote nias or
tudo no campo da agrlcultu-
ra c da pecuária."

As pci.-»,»» atacadai ii«m Ks*
tados Unidos de "delirium
Truman". que c a modalidade
política do "delírio treme***",
vivem falando de "cortuta dc
ferro" na pátria do sociall*»
mo, da im*xr'.bsíld.idc cm
que sempre se acha ali o vi-t-
tante dc ver o que na real!
dade a.l extete. Por oca^iá-i
do Incidente Pina Oomallna.
chegeu-se a db»r que o pro*
prio embaixador Pimcntcl
Brandão vivia praticamente"cercado" no seu hotel e im*
possibilitado de comunicar-se
com o I(amarali ..
AS DECLARAÇÕES DE CAN-Tom

Pois aqui está o que disse
c embaixador argentino & U.

Ihemo-t sáo enviada* a Bue<
not Aires, onde o Ti>»;itutn
para a Promoção do Inter*
câmbio Comercial a* eatalo

it an ài aura
HDO [II ii BULGÁRIA E1111!

UMA SUGEST/vO
Q 

CONGRESSO Jurídico Ne-
mf clonal, reunido na Bia,
terra dc tradçõcs liberais, con-
tou com o comparcc'mcnto das
mais eminentes figuras do nos-
so direito.

Os debates ali travados, as
teses aprovadas, honram as nos-
sas letras jurídicas, o amor à
democracia c à prática da Cons-
titu'ção conspurcada pela di-
tadura. Sòbrc os problemas
poHtlcos da atualidade sc mn-
nífestaram na "boa terra" to-
dos os professores c parlamcn-
tares presentes ro certamen.
seja no plenário do Congresso
seja cm solcwdades c entrevis-
tas n. imprensa.

Entre essas manifestações
cumnre ressaltar a brilhante cn-
trevisfa d-da á "A Tarde", do
Salv-dor, pelo senador Perre'r,i
de Sou:a, que í como todos

amo DF. VIGILÂNCIA
DEMOCRÁTICA DE

AICHIFJA
O Ontrn dc Vlgllftncla llr-

mocrAUca dc Anchlcta', por In-
lermídio ile seu ncpartnmeritn
Feminino, fnrá lioje, ns 15 hn-
v.-is. tllstrlbuiçüo dc roupinhas
dc inverno pnra ns crinnçns po-lirrs do bairro, A entrofín scrú
fcllii mediante a aprcscntaclio
ilns uarlõcs jii rllstrlbuidos.

A noite, haverá um Iestivai
jonnlno, rom "shows", seguin-
do-se. animado baile à caipira.

Dimitrof, chefe do govtmo
Búlgaro

PAfllr- (Por avião — Espo-
ciai para a TRIBUNA POl'C*-
l.AH) -- Aeaba do .*<pi" assinado
um acordo comercial entro h
França c n Bulgnria. A França
fornecerá íi Bulgrtria produlo**
químicos e farmacêuticos,
equipamento industrial e nm-
tor nl elétrico, além do livros
ii íilnios. A Bulgária forneço-
rá ít França tabaco, chumbo o
madeira.*!.

A propósito, n iMivliulo P.*;',p-
ciai de "I/lliiiiiaiiili''" nos llnl-
efis cnlrovlslou em Sofia o pn*
meiro ministro Dimitrov. U
griindo herói mund ai da luta
contra n nazi-fascismo. depois
do frisai" (|tie o seu pais desé-
ja estreitar suas relações còm'('nlas as nações domocrállcus
do iiuiinln, disse tine. dc um
inoiln especial, essas rotações
Unham quo ser mais íntimas no
que se referia íi ITnião Sovléti-
ea, "nossa I licriiulnrae a mnis
poderosa aliada dos povos
ouropeus quo lutam pela li-
bordado e o progresso".

Quais sfio — perguntou*
lhe o roporlor — os grandes
problemas quo o govôrno Ia
Krcnln Patriótica devo resol-
ver atualmente?

A (arefa nacional íundu-
menliil i\o momento é n reall-
zivfio do plano econômico Ide-
nal do Estado, que ócabn rte
sor volado peln Assemldi'1.1
Nacional Consti luiule. Devo
snllenlnt' que por causa da pn-
lílica ('rininosu du dinastia de
Cobuj'go o dos grupos capita-
lisirts pnr.isiliis, a Bulgária fi-
eou atrasada <Ip mnis dn um
século, no seu dosenvolvimòn ¦
lo econômico, A rlinaslla n
seus aliados nacionais rpprc-
senlaram um papel dp meros
lnl.ermed!áfios enlre n Bul-
giiria o ns capitais eslrangei-
ros, enriqtieçendo-so ii custa do
povo. Nfio Unham (Mos nenhum
interesse pm criar nina indús-
Iria p. um nrleznnalo sóüdos
iiPin pio reformar n economia
rúrnl. No.-so objetivo agora 6
recuperar ôsse lempo perdido^
realizando pm 10 ou ÍO anoa
o que otilros pa'sos realizaram
num século. Iremos à indus-
trializaçQo, it olelrificação do
pais. A economia rural búl-
gara será mecanizada.

Graças ii mobilização das
forras populares, h utilização
dos recursos rio siib-solo e .'le
Iodas as riquezas dn Bulgária
o à contribuição das nações
amigas, pssa tarefa ppi'ií reali-
zad'a mm êxito. 0 entusiasmo
pelo trabalho.e as iniciativas
criadoras das massas popula-

res; dos operários e dos cam-
poneses. dn juventude e dns
mulheres, ile Iodos os homens
de ciências o dos artistas, quevoeft já deve ler constatado
pessoalmente, em Sofin e nas
províncias, es ns melhores fta-
rnnlin.t para a conquista dessa
vilórla.

O enviado de "IVIIumaniié"
havia escrilo nntes algumas
crônicas precisamente sobre
(aso espetáculo empolgante queé lodo um povo Irahnlhnndo
rom entusiasmo pelo seu pró-
prio engrniiileeinienlo, porquena Bulgária, com n subida du
Himilrov no poder, a nação
passou de falo a ser do povo.
f: preciso eslar tio meio dc*i-
fti brava gcnlc nntes lão sacri-
fienda c oprimidn. é preciso
conviver com ns trabalhadores
e os camponeses, para se ler
uma idéia de eomo são amados
estas seus dirigentes de agora,
e. especialmente Dimitrov.

Na Bulgária, eomo na Hun-
gr n. na Hiiinania ou nn Iugos-
liivia, n oposição sp reduz lio.i"
a pequenos grupos «sobranles
do fascismo (> de nina renli-
dado econômica superada pp'a
reforma agrária. Com n na*
cionalização dos bancos e d.is
grandes emnrésas capitalistas
n a dislribuiçiio das lerras en-
tro os ramponpsps. n velha rn-
ação perdeu suas bases econó*
niiiías p por isso mesmo os
velhos pari idos burgueses pnr-
dprain sua razão dc o**!Slir.
Explica-se, portanto, o (leses-
pêro piii qup se encontram os
reduzidos políticos do regirnt.
antigo que ainda conseguiram
nleger-so para ns flftmarns nas
tlllimns eleições. Snbem eles
qne. nas pípípõps próximas j;í
não contarão mais rom eleilo-
res em número suficiente para
manter suas posleões. K isso
nos expl'cn o nçodamenlo eom
que a1 puderam aos convilps do
Imperialismo ionqúo parn
consp'var com os generais fas-
cisfns nue fuiríram dn F.tiropn
orionínl ii noroximaçãn do
exército soviético e ^ eneon-
Iram lio.jp mis zonas inglesa e
americana de ocupação, na
IláPa. nn Áustria o nn Alemn-
nha, (ralados como bons "rc-
servas" pnra o futuro."..

dciu de acordo rom as neces

Duas rol*»* preocupam o
embaixador Caioni, cx-**.
nador. ex-governador de pro-vinc.a. mrdico c ejuancicim
a primeira C a aplicação na
F,clada Pataq-ónia dos novos
métodos asríeclas post«v em
prátíc.i pelos tvenicos rovie*
ticos naj rc;::t>i-.t filas, t a v.
t-unda é a criação oessa mra*
ma região do sul arscnuuo.
•i maneira soviética, dot ti-
mc-ii carneiros de Astrskar.
cujas pclcji tanto valor c ucct*
tnçâo tem. Porque depois do
que «Mc viu na União Sovléti*
ca Jà nao lhe parece mais qte
a v.v !.i Patagônia tenha que
continuar nesse seu destiuu
de terra deserta e incxploia*
d.i. O ri "time soviético está
plantando trigo e tomates na
8!bcria. E' uma nova técnica
que será aproveitada pela Ar-
gentlnn, a Im de que 5.000.000
dc argentinos e imigrantes
possam em breve converter a
hoje estéril Patagônia num
paraíso de fartura.

O embaixador Cantou!
anunciou que já combinou
com o governo soviético sua
próxima viagem ao Turkcs-
tan e no Astrakan c n Outras,
terras asiáticas próximas dn
Afganlstan. a fim de estudar"In loco" o problema dta-c**
carneiros que são dali cxrlu-
slvoj.

E nâ União Soviética hi
tanto que estudar, que ver.
que fazer cm beneficio do pro
gresso argentino — concluiu
o embaixador — que ô> ra-
solvcu aumentar para 50 o
número ds funcionários dn
embaixada, funcionários na
.sua maioria técnicos cm In-
dústrln. agricultura, pecuária,
clénel.t.s, etc. Atualmente con*
ta éle com 35 secretários •»
adidos diversos. No outono a
embaixada Já estará funcio-
nando num grande prédio,cedido pelns autoridades ititt-
ii!cip3's de Moscou.' E ela fl-
gurará, pelo seu pessoa) tüo
numeroso e pela sua Impor-
tância, entre as três princi-
pais da cidade, ao tado dn
norte-americana c da inglesa.

Enquanto Lsso o Erasll, sod
n dominarão da ditadura Du-
tra. te vai anulando r.o cen-
certo das nações como ur.i
cais cada vez mais dependeu-
te do imperialsmo ianquu —
cie qu" saiu ria guerrn con
tra o El.:o nazi-fasclsta cemo

¦rs* ^^^tí**rrM^^K1,a^~^-,' •

I £§*. //
ys*. \//

uni d*»* pul-*» mau pmtlfltV
dot do miindo

DUB«OS AIRKH. H iP»»r
avião — eaoetutl mt* * Tfll.
MUNA POPUURi - txnXmvn
nha tendi lomado »»*«<* .i".i
\n tm ititrn emita o Eixo.
i a Aíç-íniina o primeiro pai*
da Amtnr» do Sul a cttotie*
lecer um coniacio cordtai de
«uai f«t.*«;Ai aimailis com as
da União Soviéska.

A primeira iniciativa, ise*
te sem ido. partiu do pre*-!.
dente Pe-ton ao ordunar que
i. atual viasrtn de m»trucâ<*
do cru*ad«»r.ctcola "La Ar»
ecntina" tive*,** como jysnío

tormimi o ft*m 4» fiem*,-,
m ttpitmm ia i*ri*«-« Em
tmt 4 prmnm nm* d* m
mm # ««serra e úe mm \m*
tm tm r*ííei#*s murai» iAiin-n*
bmertíiitm» i marittlia toriê

Oaiía mtem tetffta*aníe
vem me»mo lemm, c a d*
q-M acafesm d# ttteut a Mu***
,m Mm m prim*it«s tam*
miii!4rtf* no**»*!**»». |«(lõ*
èH*, tmim «ia ew#ira tmm
o n-sílsma. mm mm tm **#-,,
l\M» Meie? Xitiamím. Pat4^
VafftjJHtr 9 o maior iMumu
We Ciaicm. quinta-feir». o
embaixador »f'8«#ir» «s
»**fts»«ioii so cnanwtef Um»
moeiia e d>n*m ao mtalttra
ea Ciurn-ra, ecnrrat tkAm, A
IMlfsiii» «te* mmttvitM «siwiWi'*
em etm o gewiai tUoiina du
rmi mau d* wm» hora, nela
lom^ndu paiie entr» eenc^lal* argenUnoi. U ministra
da Oucrm «V¥íari4".|hc«t qHe
o «rfrrlio antctuioii miava
miricuado em cmiHtfWf w
pnntrtm*» da c»>sieii .«iflliaf
da Vim, que tá» alto m ha*
ti% rcwiadó na recenM ís««*it.t
iiiUitüti e qu*» por mm ttm,
ma cm bírvs ücríam enmdt»
lambfw adltjoa mii!iat«*4 ar*
(j-entlnA*. a «fta-cou.

O* ofíríatí autliMicca foram
alvo de expie*.-».-.",** manUet.
tacões nor patie dc olicial* a
Mldadtii arecntiíu» ao deixar
o Cibineie do -ministro da
Guerra e de milhara de jw.
polares A naida do palácioSan Martin, onde funciona o
Ministério do Exterior.

Armas Americanas Para
a "Democracia" Do Jrã

LONDRES, J«mti.« íl># Prirk
km*«»¦¦. c^ftcvlal i«ata a ilu*
llfNA POPUUR) - O tUtlim
lialt a cair *¦ I. a diplomacia du
«lolar d» presidente Tniman i
O líi, .St.íutfl.t lllí..ittiii77, de"tVa-tliíncIttn. os Ktlatiui L'ni«iu%
fornftrrriti ao *it%^ma intnfano
3S rnilh«**r« dc tiolan?» em enol*
|«amrnl«i mililar.

As aitloritiadr» amerkanaa %r
tífunatri em explicar t|«c Hw*
»u|«rimrnto» nio serão ulilUa-
do* para nenhuma "açlo asrc»*
alva", embora incluam, nlínt tie
armat. le\es. avlúes tte taça e
Ianques.

Representantes Uo govârno
persa estiveram cm IVathint-ton
nenoflando e««m o Deparlamen-
Io de Kstado durante errea de
um mis. O aeArdit. «juc foi en*
vlado a Teer». segue tie perto
os créditos miliíares a tirecla
e A 'í'.:iij:i;... 

rum» pariu do
plano norte-americano .!> -:>». ¦
do a proteger todos os resime»"dc cunilíinç»" nas frontcirus
tia InHo Soviética.

No caso do Irí, o Dcnarla-
mento dc lítiailn esperou até
tine o movimento democrático
do aicrlisljüo fósse sufocado
pelo riovériio. Drpuis da san-
,:i.nij ofensiva contra us d«í
inocmlas, no fim do ano pas*
sado, o expurgo continuou, com
cxccuçfies de lideres dcmocra-
Ias, em Tabrii. O "prcmiir"
Qavam, que sc apresentava co-
mo lihrr.il, caiu complclamcntc

»«il» a influencia anglo*«merl*
ran*.
ni .'«.it aBglo*amcricaoa.

N'o principio d*Me aiw, uma
comlsalo ccunômlea aniwirana l
r*.lr*c cm Iceri, . ,Iu.Iís,.'-. o j
plano qttinqurosl tio «ovfrno, I
para o qu»! fAra fcílo pelo J
iianc. Inlcrnaclt.nal uni em* i
présllmo dc Í3.&00.M0 libras,!

Kmtt.ua iclnc o lerror'no jAiciliaijâ.t e outras |mnlu» «In \
pai», onde nâo houve clclfilcs, I
os IM.it!..«. 1'nldo* cont-ideram i
que a situarão o batlantc "ct-
lavei** para os itcu* prtipdsi*
los. ü» dólares americanos re*
forcam o domínio de Qavam *»i*
bre o pais e atirem csmlnho
.. futuros inveillmcntos de ca*
pilai americano nma arca cm
grande parle inexplorada.

fm**Z < 'rk Y^¦Jf %M

O fascista Gianini. aliado dc Dc
Gnspcri e agente dc Truman

ii 19 m
mvao mim

.:.,. .: mm» (ja***
¦ ¦ i .•-•'•¦¦ Amonitm i:4-

. '¦ -. - .... m*4 4* (HW*
«v*** it.*mm tm*/*** M

&i&Mmm pé* tm th (*<*»*

m \*wi ?mfÊ, rti ttp*-
fV' f -.- k* "

Ot» fkTdj *rn \0#M-t lit-'-*t-mt-
fk* m <*4ms Nêm m* 4*tt
*>m rm tfbMmif ti tk tm* ••

B KimU!;.* dr*ttt*4 o is**ir-»
tk tm* 0*mwtm, A «=*<« **>
tj.i>»-»mrtm ,&» S<* *a ea*
&*? hi» tiJm* êmêm m**\ tom
(vinte- tttmtm at&mt* at***-
mm, *mmt âm*e e è -mtt
mme^fimi m» *è*k» d* pt"
« .- í&j.» w«*a t ttãi ét tm<
ftt-^g. Ase «s* fciwí«Hn eom»
i*rj«s a lattM, «r d è-*r* ttt-
ttt* ét BomVm et* o trem
•àsvjt e «M&n <fa mé*, t%?
«mm, mm ie t**».. Nto, ***»*'¦
«V *L,* rtê ii*!*- tk mai* tet*
vh *.it*ytmik qm* Imy et***
*im> B emtm BoUim ff*#-,•
tmt'tmfwm o ttmk*iri,%

fttémtmte m tem**» ttt**
dmm men tato fiulàtm de'mm, l-tm^int-tmt* qm nm
.maMnt de t-mae CmL» famém,
út omm tmet de*** tef emmér
mhmmrt (**-**¦ -*M* ê nm th
tlmtif* impmame. tmbtm an»
d* *r «¦*c*»a««f« da *-é*. Hi
tm*»**» *U** fcfdht a-ttmm*'
tf» nm tet-aslmo. etm «<k» |»«
ttm, qm panha ****** mtt *
tmttroeerém eimtttto». Hà nm
ttoiftn da tet ni Cámata que
qmr mmr*£f>* ttm -mota #«e
tjífyfi, <fftí ht-men* de mt'
prenso, fM* md e ssaliiAeis^
CM tntfrito*, O* patim*, 1*9'
•ato* tftte pa«di««t mm» que o
ir. Citíti*, mocnraram.no pata
mte nto dfitmt* p»***r a tet.
Msi d-s*te dn fet-mliala que
tttetta arena* mtt a quatro,
erram ensebo*, o tr. Coito
t ermotto, tticli-tmda tom
etiar e» rapar. Também atvs
tte a i-iilm aadat'* dfktt, tma
olne-ie qne temente lie, eom
a ea/t&M e ttm filho — t*ntt
a fliM, naturalmente — p»
osv» iü.lK\t eruteitoi por mti
eo CípacatVana Paiace.' Fora
ot clubes, at "bmte*", uma
riiitinhm ao Voont. ali na ap
Atürítea, Fo1 loteado a eeo
mmitisr. M'oett então um
apartamento de nout ant cru
tetro*. F. a* de*pe*a* da eo*
tinha, mmente da cviínha.
custam-lhe hofe SOO erutettoi
pnr dl»! O jemtdísta. ao fim
da narrativa, quate panou o
lenço no» olhos, penalitado eom
a lette do sr. Círífo Júnior.

Nio resta duvida, amigo. Eu-
lüio. o vida está difícil. Voei
contlmiará n comer bananal
na prisão, ma» lhe servirá de
ccntõlo saber que náo só o
tr. Cirilo Júnior foi obrigado
n comprimir suas despesas, gas-
tando hofe. apenas 50.000 cru-
jciroj por mis. Tambtm o In-
duttrial Augusto Frederico
Schmidt. segundo tt «.'..-. re-
•oleeu apertar o cinto. Ainda
l:,\ poucos dias um amigo lhe
pediu mil criitciros, para sair
tk dificuldades, e o sr. Seh-
midt tlhsc que sô podia ser
dutentos. Fct enorme chora-
deira. parn concluir eom vot
mania e doce:

— Hoje só como espintfrc,
meu filho, espinafre. O* lem-
pos >So duros.

Apenas, Eulálio. esta librr-
dade que voct rejeitou, ttrve
para (les como um maná de
Deus.

IP EflCnPN ída Qsuirln noomonnonrinUl Mò\m\ ím Mllã làilicno
Mb UcOafibò 13 A^iMsiSíg 13 NU
RECEBE ORDENS DE TRUMAN E É ALIADO DOS "QUALUNQUISTAS"
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fere da
do govirno ti-
Crícia

A Grécia é Agora Um
Protetoraijo Dos EE.UU.

Prcvc a entrega total do país o acordo firmado
entre Maximcs c Truman

WASHINGTON, 'JO (l..'.l».) —
O govôrno, ki-or.i assinou um
ncnrdu prevcjido rigoroso fis-
cal ií acuo norlc-nmerícann sôbrc
a economia ila Orícin, durante
n execução do programa .lc .ijii-
dn que envolve o cmprôgo (le
trezentos milhões dc dólares.

0 acôfdo grcco-nmerlcano foi
assinado cm Atenas pelo em-
haixador dns Kstados Unidos,
Lincoln MacYeath, e pelo pri-
meiro ministro Conslantino
Tsaldaris. O texto foi dado a
público simultaneamente nesta
eapilal e cm Atenas. Contra
proteslos feitos pelo "Premiei"
da (irecia, o acordo contém unia
cláusula especificando que rc-
presentantes da imprensa c do
rádio norte-americano terão
plena liberdade para observar
a aplicação dus fundos c escre-

ver sobre o assunlo. O documen-
Io prcvc:

11 Dwiiíli p. Oriswold, ehe-
lc da missão americana, c o
seu pessoal gorarão dc privil —
gios e imunidades diplomai]'-
cas:

2) O pessoal da missão lerá
acesso aos arquivos dc conl a-
billdadc c fonlcs dc informação
da Grécia;

.11 Os norte-a mer Ica n o s"exercerão ns funções julgadas
necessárias c adequadas" para
executar o programa de ajuda;

•I) A Grécia não usará quais-
quer parcelas dos fundas para
pagamento de empréstimos a
governos eslrangeirns;

5) A Grécia não fará I r.-ins-
ferencia du ajuda, nem pres-
lará informações miliíares a
nenhum governo.

IIO.MA (l'..r avião
para a TR III NA POPÚLAÍt) —
Servir à reação plutocrática ca., imperialismo cs t ra nee I rousando ao mesmo tempo o más-
cara dc democrata — eis o di-
ffcll papel que bc Gaj.ierl está
representando neste momento na1'olitii',-. italiana. Dai « situação
humilhante em que Slc se in-
feltra atunlmcnle no setor do
govt-rno, no recinto da Consti-'"¦ii le, nestes prolongados dcba-
les cm tòi-no tio voto dc con-
fiança que pediu à Casa. Se issn«oi.. f,',r uprovado jd sc sabe
(me o será por pequena maioria,
pois no Parlamento eleito lo:*u
dciols da terminação da guerra.

I lj liando a situação politiea du
! li ls ainda era confusu, não foi
irqucns a luflllraçüo nu fascis-
las e monarquistus que não se
Im liam desmascarado ainda dclodo perante as Rrandes massas.
!'or isso mesmo cada vez queUm desses nionarquistus c fas-
clslns fala, dizendo que votará
cm favur do novo governo quocurta vida há de ter. as t-squer-
das "gozam", dando parabéns .1
De Gasptrl, c éle fica de todas
as cores, batendo nervosamente,•.orno i* seu hábito, com o lápis
na mesa... Porque na verdade
éslc é um ministério que já se
desmoralizou por completo aos
olhos da Nação, antes mesmo de
ser sua escolha aprovada pelo
Parlamento. Por isso os delia-
tes, que chegaram a ser drama-
ticos 110 começo, eslão caindo
agora constantemente no terre-
110 da farsa, pois não é impune-
mente que num pais eomo a
Itália há de npoiar-sc alguém no
fascismo c nn morinrquia para"defender" a república e a d,:-
mocracia. ..

L'm dns grandes oradores da
mais rumorosa sessão desta se-
mana foi o socialista Labriola.
O simples fato — disse éle —
de se poder atribuir essa mu-
dança dc governo a Influências
estrangeiras é uma , humilhação
para os Italianos anli-fascistas.
K essa simples suspeita é tiiufi-
ciente, portar >i, para Justificar
toda esla hostilidade que Dc
üasperi está sofrendo. O novo
governo — acrescentou — nao
pude alegar que tem por olije-
tivo a consolidação da rcpúkll-
ei. porque foram 03 partidos de
esquerda que fizeram triunfar
em 1940 a causa republicana...

Substituiu-o na tribuna o qua-

- Kspcclal | lunquisln Tripcpl, típico rema-
nesccnlc dos fascistas dc Musno-
lini, para elogiar De üasperi
por ter afastado do poder os
comunistas e os socialistas,"iira i.:so —• diste textualmente
— que a Américo do Norte vinha
fazendo iciitlr, de há muito, a
Dc GasperI".

I. c va n tou- sc ToíllatU, sc-
Buldn dc mais dc 1(10 comunistas
e socialistas, grilando Iodos pa-
ra o orador; "Tràldon! Vendi-
do!" De GasperI entrava nesse
momento no recinto, e Pictro
N.nni, mnrdaz como sempre, fa-
lou mostrnndo-lhc o qunltin*
qui:.ia: "iiis ai, chanceler, mais
Üm dos vorsos aliados... Meus
parabéns..." ^

Oulros oradores passaram »
examinar cnlêo o programa
apresentado pelo novo governo
do cenlro e direita, salientando
que era o mesmo do governo
anterior do cenlro e esquerda.
E" um programa que está, pois,
em contradição com as idéias
dos ministros encarregados ue
executá-lo.

— lí essa é uma das razoes —
declarou o liberal reacionário
Corhino — para que as esquer-

dns 11S0 votem a favor do go>
vérno. As esquerdas não acra-
ditam que nós, do centro e da
direita, sejsmos capazes decum-
prir ísse programa...

Não podemos acreditar nes-
sn promessa, evidentemente. Se
quando níis cratnos governo —
uparlcou Gluliano, comunista —
consplrava-80 contra nós, difi-
ciillando-nos, Imaginc-sc agora,
que os magnatas c os Impcrla-
listas dispõem do govfrno k
vontade..,

lü o socialista' Paralll, provo-
c.-inilo gargalhadas gerais, quefizeram de novo Dc Gaspcri 11111-
dar dç côr e quebrar ¦ poma
de seu lápis:

Kis a conclusão a que ehe-
gamos: nós. da esquerda, vota-
mos conlra porque não acredi-
liiinos que um programa clabo-
lado pela esquerda possa ser
executado pelo centro e a direi-
ta... 13 o cenlro c a direita vo-
larfio a favor do governo pelo
mesmo motivo, is'o é, por mio
aciedilar também na execução,
pelos seus homens, desse mes-
mo programa... Vejam só que
governo!

' "— mm»** S>

.y-L-iAir n9>iWffl t.j tr-ZmZZm'wtwv^mmímt.^nn/,';jt.«vj-*»'-P*'"-¦'•.T^^W1 JuüJL1-1 hjimiia^MJJHM '~*-i-^L*:>.Tir?j:Lznz.ç7j'z. h .a*.
IMPERIALISMO IANQUE E O PROLETARIADO

NORTE-AMERICANO - O vero de Truman ao projeto delei votado para controlar a atividade sindical do proletariadoaos Listados Unidos mostra a força organizada de grande massa
trabalhadora e apresenta bem a contradição existente entre oimperialismo ianque e o povo estadunidense. Truman, por conta
própria, desejava sancionar a lei mas viu a que significa lutar,
frente a frente, contra a e/.isíc operária. Eoi a pressão dc mas-
sas que o levou a velar o projeto. Foram demonstrações romo
a que sc verificou em Nova York, com seiscentns mil operários.
que determinaram a conduta do governo. Pr-
democracia nos Estados Unido,
impei ialismo, aguça

U',1 aííini que. a
para enfrentartem forças

IS contradições entre os grupos do capital
financeiro, fazendo o próprio Truman rcctmr e a reder ás c-ví-
géncias da grande massa. As próprias agências tclcgráfiaas rea-
cionàrias noticiam que Truman recebeu milhares r- milhares dn
telegramas, cai-tas, abaixo-assinados protestando contra a lei queiria ca-'r sòirc o movimento operário como um golpe fascista.
Truman viu-sr tonto e sabe que sc aproximam as eleições
sidenciais. 1'cíou o projeto.

Eis um exemplo do quanto significa uma pressão dc massa.
Truman se não sentisse dc perto a pressão do proletariado nho
vetaria o pro;c'o como tanto desejava. Essa lição para nós
estimula ,-, 'io.';,-! vontade de luta, fazendo com que confiemos
na pressão de massas para protestar contra a d tadura
impedir a cassação dos mandatos, par,
diau dc Dutra.
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para
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-%^'",^X8£r^ r ««CISA DAS TBRRAS PARA VENDER
U:mmtlLnX^*S% LOTES - «MAS NlNGltôM PODE COM A

DEMOCRACIA^. DEÍXARA-NOS UMA
MAE DK FAMÍLIA
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n«* tat» ttttjwi d» «(WW IÍ4»VS*t(|í»«lM lítíi» qm a Ll tíiH4t*
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A LUTA CONTR
é Oe Todos Os V

DITA DURA
erdadeiros Patriotas

tram 4a*iu«|B pràst-ytroa ->
lens «K«ji«*to -ptlo e*i4«w 4u
Il4ji«ia futtwH Gliü», Mm.
•tltfM dâ •mnpia. tie «{«mis
i-ütKM de dif*iior*« «i84»»l« ejtr
UtUde fífu-tits, «ttquifir&m
*%* wm, tom rt *4#uitii# f©»-.
tilÇiVt»: O fllJlffllUlt» m.U.«.*it*
eonitrali t»»t Mtáttio i»»» o
rlMtwr íatmitasi-jo, Ataim e*a«$*
litnsde. asam »renl*<ieiii &%

AVOLUMAMOS OS PROTESTOS «NAO PODE H /\ V B R KKi?« Wí
MEIO TERMO: OU NOS COLOCAMOS ENTRE OS OEPEN.SO.IttmtZ^iJtãTTilis»£
RES DA DEMOCRACIA B DA LIBERDADE OU PICAMOS AOpSTUS. ^«'A iS
LADO DOS INIMIGOS DO POVO » - PALAVRAS DE UMA CARTA IXlto^.ri-.Si.t-^.^AO SENADOR JO.SE' AMÉRICO ~ «UNAMO.NOS TODOS BM
DEFESA DOS PRINCÍPIOS DEMOCRATICOStt « ASSIM SE

MANIFESTA O POVO EM SUAS .MENSAGENS
1'uMt'*«».-» kaj* tn.lt ei k. I lui» t|u» t»we h... .!, ,< i,w tftr

IflHíf fllfiSútrj i P m%$ m-Un I O
.SAVIC» UPlt^AMI DO

EXTI*«IOtl

/fa^; — •fSmrtf-»" — *n.
Pedro II" — -aratt-ttltrfo*,

4«ttmAt1: — Tiolino VJ.
ttldi*.

.NAMOB AGUARDAM»
ATIUCA«0

Do Erttriori*D#I Sol", eotn 3.100 laneis,
du rhtttado * ll-d — ¦.\iitto".
fwrt 2.100 lonclatJiti cbe^-tilo 9
tt-6 — "Ar-sffaHrto*. tom 1.910
teneladai rhrjia.j.i a um —"Sílnl Dlfi". «mi 1.200 lone*
ltwl«» rhcfatitt .1 ir...*- — "'ílotv
tBjtlsrek . cli*ust1o a 19-15 * *•SsmelamJ", chesado a 10-C.

Jte grande cabotagem t-Umjr - "Inroníliiencia" -
•J dt Outubro- — "5*,.t-rQr*
tnn bfl" — "Pímniir — *l«l*
ri-idti»- — "(•4'uídclo" e *S'-
derúrtlea I.8*.

ACHADOS E PERDIDOS
Rneontra-ie em nr>n» ml«-

(io, à dis^o*.it£o do drtnn. o
titulo He rieilor n.* &I.SC9. dc
Brneilito Joté Pimenta.

U"? pequena tobot, {talei):
"AlaWo" — "VMpêr- -"Monte Cailello".

»
.N.WOS A0l»ARDANDO

ATÍUaÇAO
I

Prisca Mauí. "KaMltll" — .li-
mait<m |. "Aldabr — Anita-
iA*fit 2. "F«rí Kilmar" — Ar.
ttUaít" 3. "Dfftw" — Armar."ct
i. "Mcrmardove" —. Arm-utafin
f>. "Aniueo* — .Vrtnai^m 0.*K. Msrfjirt*!* — Armatdm "*,

ÜMijam n laourn" — Arma-
1'm «. -Illtliland Prlnrt»* -
l*âtío H.í>. "&I0 .Naílivílle" —
Pátio 0-10. ¦"Mftnttafitttrl" —
Aüít.-si.m |0. "Axel Jolinton"

Artnaulm II. "Dcvls" —
Armatt>tn'l2. "luita*»!." — Ar*
««'m 1.1. "Itatiuiré" — Ar-
majrim 11, "Arawt.". "Ha?tia«*
fú" — Armaiéi-n 15. "Própria"*

Armasim Id. "MareW.
nraulmar* — Armai-lm 17.
Fia. Darbara", 'Datar". "Ctv

r>nraban-i" — Amia*t'*m Id.
"I*alt>la". "Tinsul", "Anlonlo
Carlos", "Urbano* — Moinho
tia I.H*-, "Joáielro* •— Arma-
arém 20, "Sanla Agiicda" •»-*
Prolongamenlo. "-.^idertírgica
l.o*. "Oswaldo Aranha".

Cartas cio Povo
CASO DÁGUA AMBBESTADO AM MA JULIO IUBKIR0

•— Aniíntir/tt ptto rr, Horoldo Home* IHnheiro recebemos umn
torta, em qur o wcíkio denutieUt o desleuo das autoridades
tHwiícituií.i, tteijrufído hd vários meses úm cana dtigua
arrebentado, defronte do prelio de rt. á/f"; da rua Julio Hi-
beira, em Donsuceito. flslr falo rem causando sírio* prejuízo*fl várias moradores locais. Aldm disso, cm virtude de tratar-se
da rnna geral, existe um trtcho da rua que está contptctamenre
eleyndo.

fato idêntica ao verificado ria rua Julio llibeiro — rie-
nunrln n missivista — verifica-se defronte do Café e fíilharet"Modelo", na praça dit Xnçüc*. Ali, coma tio logradouro jámencionado, a tlgua vem jorrando noite e dia, há várias meset,
tem aue nenhuma providência tcultti lido tomada.

CAUSE UETCniOIlAnA XtlS ACÔUGUES DE VIU J/i?-
BITI — ilnisés Alves de Brito, morador em Vila 'Icrill. esrre- horacio tácita ao» ínimiaos tia»*ci/-iit?» jiont protestar e solicitar, por nosso intermêdip. as
devid-i* providências, eontra a fato dos açouffue.t daquele //.'»-
trito dn município dc Duque de Caxias estarem vendendotcrtit t'tteriornda.

folalH ¦••>.!«.iu» ft-.tt.ri» •¦» «io»
: jr iittt-tj.iiffi a t iímiuji .
I •t*it**4»• fatia dllsdtirat

A* ttt».,j,.| Jntí Amerkfl .t«
allr r ., (..( rs.Mri.lt ttm»

IttM* «*»(« »»i-.»n.|.t a »ttn»(ia
tt»ríoa»l « tardia^ ** Hntitt
r«r!»títfflUf l)tt» M r >I.-t)M' fítt
*4«ti(lt» dt dtfm InlrHtijrrta
lt da l><l*ti*.f*tl» Itrt!» I.ll»
I* BKfanrWM tf» tftMht»» «t>>i.
aos".Vot, «*» braatlcim epte ana*
Kf.» a litvrdAdr. Itnl »*i! >» d*
Brita »*twti**!i'i* da dllndara.
tti.. iMàdrmut cem dtvrmo» **•
»i»tir indileieolr» att p»rt(>iattta
iHtltit.'.. Ue r.«»ti Urr». «m «me
a*r*aí*tt» »ll*tla a mrla-mâ»*-».
ra d* !'i -IlHüc t, loflwinal*» o»«
fatlamealf rm boi»*» i»..»,'ttt«.
a «•¦<¦» tlrrttlida r (crtiimrate
»eatra •» cttitquitt»» tr-rrate»
de ti">«« povo, »*-a*ím»t!»» na
Cutnlllukl" ,If ",G-

Nio ba ilfWlda qtte -* de*f«-
n no»» golpe matr» * demo*
meia lira»ll»lr». poi» todo» ot
tlatonu» aiusl* de oo»v> eaw
IKtliliett »pre»*ntam Idealldarfa
com o» qu» precederam o solpe
dt 1937.

O r t.íii.. »c tcnle ittcapai
dc f.-t-i.tí os problema» eco*
nomkos em que t« eapríme •
»llnac£o tlt- abandono c mi**?*
ii» de n.ittjt tlc»alentada» po-
pulacúc». Teme o povo orca*
niiatlo e orientado por »ru*
verdadeiro» lidere». atrav<» do»
•Ipdicato» e do» partido» poli*
tico» de índole verdadelramrn-
te democrática. 1'nlio. rncora*
jado pela politica reacionária
4* \Va»hiniilon. que lança o
mundo cm ambiente de confu*
•'f.. no»to tovirno adula o Juiro
timpti-iii'- de que pude rc»ol*

n» notso» problrmas tapan*
do violentamente a WVca famln*
ta qne petlc pâ". dlíjolvcntlo
e» organlíaçfie* popularc» quc.
dentro da ordem e d» lei. re*
rlamnra atencfit» do Rovírno pa*
ra a slhiaçân anguitloja dc no»*
»i, povo.

A rcaçto ji rompeu »cu fo-
,tt Ue barragem, com o (rclia-
mento do Partido Cornuniila e
a progressiva anulaçfio das li*
herdade» pública».

Se crii.-antios ns braços e ce-
dermos parle da "eterna vlgi-
i.-.ii-. i..". daremos nossa cola

ordem, do progresso c da il
erdade.
Cumpre-nos, portanto, assu-

mir posiçJo na linha tlc com-

¦^™*Trtír.'iAJ» .tu. tt, À ti. LJ* ll
W^Bft*"Z£á£?1 aZ*-x ^°£f)m\ttí&

Vendedor ambulante
desaparecido

A senhora Florlpes Gomes
Bernardo, esposa do vendedor
ambulante Francisco Bernar-
do Quadrado, pede por nosso
intermédio, a quem souber
do seu paradeiro o favor dc
comunicar à rua Vicente do
Salvador, 51. O ár. Francisco
Bernardo vinha sende perse-
guido pelo "rapa" e desde há
oito dias aue se acha desapa-
recldo. D. Florlpes acha-se cm
sériss dificuldades, pois tem
B filhos menores e teme não
Bem motivo, que cen marido
tenha sido vítima de maiores
violências por parte de auto-
rldades que não respeitam
coisa alguma.

fulgado improcedente o
Recurso dos Trabalha-
dores na Indúcíria de

Papel e Papelão
O Tribunal Superior do Tra-

balho, na sua sessão ordiná-
ria de ante-ontem examinou
os recursos interpostos polor,Sindicatos patronais c peloSindicato dos Trabalradorcs
na Indústria de Papel e Pa-
peláo e Cortlça, contra o acór-
dão do Tribunal Regional do
Trabalho, que concedeu aos
trabalhadores um aumento de
salários, que os empregadores
consideravam excessivo, en-
quanto os suscitantes consi-
deraram insignificante, como
realmente acontece.

Mais ume vez o mais alto
Tribunal de justiça do traba-
lho colocando-se contra a ra-
sfio e o bom senso, e antes em
defesa dos interessei da cias-
se pat:onal e da politica da
ditadura de Dutra e dos seus
acólitos Morvan e Cia., de es-
fomeamento do proletariado,negou provimento aos dois re-
cursos. E, assi^ agindo man-
teve a decisão do T.R.T., ao
mesmo tempo que elevou de
85 % para IM % a assiduida-
de à qual está condicionado
o mlse-ável aumento que foi
concedido a dezenas de mi-
Ihares de trabalhadores de
uma indústria que paga os
mais míseravei3 salários, nes-
ta capital.

PROTESTO DE II EXPEDICIONÁRIO
CONTRA OS ATENTADOS Á DEMOCRACIA
Em carta enviada ao presidente da A. E. C. B.,
secção de Goiaz, o e-z-expedicionário Gabriel Pe-

reira verbera as injustiças praticadas contra
cs «oracinhas»

O ex-prarinlia 1 nbrícl José
Pereiro enviou-nos •im.-i caria,
solifilanilii u iiiihliração dc u— i
f '-a caria one enviara an sr.
Acnrl Brandão, presidente tia
Associação r s tvx-Onnbritcntcs
dn lirnsil. sc-ún dc Cioia*. pro-
I !andn cnnlra ns alos rcnclti-
mirins do general Dutra. O tio-
ciimcntri a t*tie nns referimos
tetn o sc:!iiintc l.or:"Sr. preside

Dirijo-me a v. excia., como
expedicionário qut fui, no sen-
tido dc levar, por Intermédio tlc
nossa A icinçao, veemente pro-

RECLAMAÇÕES

POPULARES

CONTRA A PABRICA Lü-
VELY - A sra, Adelaide Ll-
raoeiro Xavier., c'.cspcdida reccn-
(emente da Lovely Ltda. Con-
feçções, pelo sr. JoSo Gouveia,
esteve em nossa redação a fim de
fazer a seguinte reclamação:

-- A fabrica — diz a senhora
— c clandestina e já foi ameaçada
clc ser despedida uma ver. No
entanto, disse que ia fazer uma
denúncia na'Justiça do Trabalho,
e o patríio resolveu que eu con-'
tlnuasse trahalhando. Acontece
quc n.io sendo a fábrica legaliza-
da, a firma não faz as anotações
nrj carteira profissional, embora
não deixe c!e descontar para o
Instituto. Como 6lcs nao trata-
vam dc normalizar a situação
dos operários cu resolvi fazer a
denúncia na Justiça do Trabalho
e agora cm maio fui despedida da
fábrica definitivamente.

testo junto is Cnmnrns Lcgis-
l.ilivas c no presidente d:i Itcpú-
blica, conlra o» ulrptndos A Dc-
mocrac1 •*¦> Drusil.

flste não e* um prolcslo iso-
lado. Tenho mantido contnto
com os companheir dn WM e
posso nsscnurar-lli- que linlos
cstSo profund.-imcnl revoltado»
com ns culpe» que vem sendo
desferidos contra n liberdade c
a C.r 'ituicão no flrasil.

V. excia. como cxncriicloná-
rio lambem, pode calcular os
puros e elevados ideais que nos
insp'ravnin e nns sustentavam
nas lioras ile luta. ura a espe-
rnnçn rie um Brasil livre eco-
nomlca e politicamente. Ivrn o
ideal da Democracia e da Uber-
ilude que nos Kuiavn.

Ninguém pnde necar que cs-
Inmos todos desiludidos com a
realidade brasileira e, pnrlicu-
larmente com o governo do íc-
neral Dutra. Sem falar nas inú-
meras inlmliçns praticadas com
os "prncinhns", que dcpnls de
colocarem fi disposição da Pá-
tria sua vida e sua tnocldadr,
foram abandonados, entregues
ao desemprego e A miséria. Sem
relembrar tudo isso, protestamos
Agora conlra os atos criminosos,
inspirados por orientação evi-
ilrntcmentc fascista e que utin-
pem, não so os axpedicionírios,
mas todos os brasileiros.

Espero que a nossa Associa-
çio, criadu para continuar a
luta pelos ideais dos combateu-
tes, leve êste protesto às auto-
rldades constituídas, lembrando-
lhes que atendemos aos seus
apoios porque estes foram feilori
cn nome das liberdades dos po-
tos. (a.) Gabriel José Pereira,
cx-coiiibateiite".

« l!'*»H ntatflHtfattf tttr,ÍMtt,«
tlO ttt» retl-M fjO Ir t<..' f «|«
IM*.|*-Í|.».,|llija,lr, ,|r ,.,, tt,
tm* *irmj.i.. «ind* htm *l%m

« ravtrtur. «*» "ü.u.l.. **.«ttttM 4*
iritif* mmt4rit,

Sttt poli ttmtr mrlt» ltr.
BaÜt »r dt " ttm »..!¦«.- «Htttt, fft-
Ire m Hr»*»»*-»»» 4» iii«i,(*.
»:<*. l«Jrn..i, ¦ ii»» mi t.ini»«.
men rtiirr tia Ittirolsat do
!-¦«•• t.t*ail«*t«t,

V»»»tt lUrrttttrla. Itmt** ett.
tti», ttt* tm latttt íh.ri «Ia pr-
Irj*. |«"tt|«ír artl |t*t >••{,<, Mil
Icí:*» de lula», ti* #.|tttrt:*tl« •
«Jc trajMtbo rm t-f-t a-» I.I..Í-
datle aj.. *Mt'ti |.(i-.í!<iiii.*. rtitt
.rfttlr tirr tiWurrcWtt pnr Injua*
rOts »l« raríttr t»rM-»*l t»u p*r-
liiliti > ntm i»*ir Iroor ao* li-
brciritla* «l<» prrtrnte.

O pmo m-lama a tul «traaticii-.!* 4e Vo»m r.-.cclíttcía.
(tatatra «jue «mitr-c (..» noritta
tom tlrv.aíi-.. e tí i|r,i. •«<-)• 0p|.
nllo polillc* rtâclunal, na tlc
fe»a ti .v «agradou .lur ¦'.-•* do
povo, O» aí!íj,;.,i!i>.!.,, aj«„ra
|.rl..v Iflimlgot da libc-rtlatlr.•O t,icv > da littcrdade i a
eterna* vlslUneia".

Ma» o pitto 4* dítitítrínrla
C da cípllrilaçl.» r.A, 1 *, rt c<»*
nbecemos. p i* o pa-*amu* 1.,-its
raru c ainda o e»lamo» pagan*
do, com a herança ocsatlva
que not foi legada pelít ditada*
ra."

Mclchladei Calaran», flua
Mrna Uarrelo. 41», Manoel
..íontt. Filho. Joiío Pereira. Ju-lio llallsta, Jorge Alvw, lle-ty
Tlni-wf» tlc ItexcntJa. Amélia Sal-vador do* Sattio», .Vcism da Sil*
va Paro, Joio Katbla do» San*
to» Anlonlcla da Cn»ta Hcrcn*
tlc, Joio tlc Araújo Dia» is Jo»,'
1'crclra tios Santos.

UNIDOS, CONTIU A
DITADUllA

rtecebemns:"Prolestamo* veementemente
contra o» ato* dc desrespeito a
("onitltuiçüo pralícatjn* ' 

pelo
grupo faschla. tlicfiatlit pelo
general Dutra, rjuc cometeu cri-
mes dc responsabilidade, mun-
dando fechar o Partido Comu-
nlsta o a» organizações slndl-
cais. (As.) l-nurii l.ima, Kttll*•

MtJttlia Ua.iit,., 11,(„i Ttn».
fito dt $****, llijfmttndat tj...
itt» (ítlirti*!».», (,.li|in . I.y.tt.
leliita Calt»t«»ti. Kt»iW« Murei,
r* ti* Jrtu», M-n» 4» i uAt*
de Jt-tt». Prancjjco de s*. i*.
tt)i* da Sitra tltt-th*. Ademar
da r-am-ê. Vilm* 4* Gmetl*
ti-*. C. Joatv d# De ut, **«rlai Me*
»flf» Glla"NI*» # fatmlrtl et-ntinutr
(ort/orntf rtltmo». Trmn» ttm
t*-.vl*t.,. dc ttí.íaíi*. p-.t.to nio
fattit»* um fatnft» Inerte, tanto»
atlttélr» tltftttt... t|«r rliíím-t»
o rompimento eom o ri»o, »«-
mo» ttqt!<!f» que e»iíift»*» » de*
ctarttcío de ««erra e«m • Ale*
manha, e ao fnant .eompartee*nm o vtnecram o oaiiimo mi>iiufttiftiir. tomo* ainda anui*
Ir» que adrcrtlram o *r. Dutra
do *rt«» que nomrte, Ineorrendo
no |i'»t£.» da Inratlo do dotar.
e «orno», finalmente, aquele*
que pedem a rrnOntrla do **-
olt-.r Dutra. (As.) Sebatllto
llaymundo de Lima."

A l.t*TA ft DK TODOS OS
DEMOCRATAS

Do »r. Itattt l.ulf Uturclm
rereltemo» a seguinte caria:"Apitar de ler sido »empr«
contraria As Idéias comunista*,
sempre Ini um ardoroto defeo-
tnr tia liberdade d« opinião e
de pentãmenlo. Por *»** mt»»
Itro foi que com grande re*
volla a*»l»ti ao mon»lrtto»o alo
fa»ei»ta da ditadura Dutra e
do» sras tcquaie*. fechando um
partido reg|»irado e abrindo o
caminho para um »egundo Es-
lado Novo. l/tgo percebi que1.'. > ficaria ai o plano do go-vérno e o meu pensamento foi
agora* confirmado quando eslá
cm via* de consumação mais
um atentado monstruoso à
Constltulcio: a rassac&o dot
mandatos dos parlamentares
comunistas.

ft por fsse motivo que escre*
vo cf.ta a fim de hipotecar
absoluta 'solidariedade lt causa
tio povo brasileiro já 15o pro*
fundamente golpeado nos seus
direitos mai» sagrados. Una*
mo-nos todo» cm defesa da de-
mocracln brasileira 15o seria-
mente ameaçada neste momen*
to. (As.) Itaul Lula Bourelro."

• aif ndr.. atualmente, jaca eu
0'teiores da Pabrirti iisngú.
rmU de um milhão de cru
içtret.

Votos Do Povo Pelo Resta-
belecimento De Jararaca

Ao populnr arlisla .T.iraraca
foi enviado o .«egiifnle Iclc-
grania:

.'"Todos os Irnltnllmdorf.» cm
Padarias o Confoilarins do Rio
dn Janeiro, fazem votos (iclo
son complelo restabelecimento
o tio sua esposa, esperando queem breve, prazo esleja em eon-
laelo com o Povo ipie lanlo o
estima, (ns.) T.uis Gonçalves
Caetano, .losú Maria ile Arauln.
Jorge Vasconcelos Laviolu.
llenriqun dos Santos. Luv.
noulo, Erotedis Evaristo 'Ia

ilvn, Manoel Machado Raposo.
Odilonilez da Abreu, Eduardo
Gomes Valadares. Vilalino Jo-
s'4 dn niiveir-j. Francisco Sil-
va. Luiz Rilieiro.' Manuel fion-
calves. Firmino do Nasemenlo.
Jnão -Cumes Parreira, Firmino
Alves do Snnlo, Joiio Cnrnní-
ro Leão. Bnnició Cornciio dos
Sanlos. José Soares, .losi". Mar-lins Guerra, Candiilo Pereira
da Silva. Joiio Batista Reis,
Agenor Bernard'no, .Torpe Evi-Irtein Nnznrelh, Salvador An-inlo de Snuzn. Josí Araujo,(lanflirln Gonralves dos Santos,
Amaroliho Miranda. Josá Gon-raives Filho, Anlonin Núncio,Oscar Xavier Basios Sobrinho.Ci-isliano D. Barbosa, Henri-
oue Vargas, Sebaslião poresFilho, José L, Sobrinho Alva-ro Pacheco, Antônio Lopes daS'lva, Elias Cabral Pinheiro,
Amando Renato, Ângelo Au-

gosto Pereira, •F.ticlidcs de
Araujo, Amaro Pneheco. Lopes
Ferreira, Josft Cândido. Nilo
Nogueira, Francisco Rocha.
Prado Pio da Silva. Sebastião
Quorino de Souza. Amaro. Es-
meraldo Vieira Viclôr. Sove-
rino Pedro Ferreira, Scverino
II. Mal los. Francisco. Jorge
Fonseca, Teolialdo dos Santos,
José da Silva. Francisco José
dos Santos, Anlonin da Silva
Rodrigues, Sebastiana Araujo.
Domingos dos Sanlos, JoSo da
Silva Paulo da Silvn. Manuel
Pinio, Augusto dos Santos c
Anlonio Pinheiro".

QUER REHAVER SEUS
DOCUMENTOS

FratKiKo l.tm» morava naTna»«*m tta» 1'artitbs», tio, 1*.ti.t'1-ei» 4» sr. Adtlloo dt tal,
pottugtt!*, qu» Ih* subloeava
um quarto 4a rasa juatame»-le com mau « eàampanbeiro».
t"m» nollf. 4a»i* 4e seu* e«»m*
panbeliart, mm dlier uma pala*er*. agrr4lram bralalmeole
Franclteo Iim». Qu-u .«.r ao
senhorio, t file 4lt»e que os
agressore» deviam era ler le*
**4o a atiimtvp.u a n,,,,,,.,
I1I0 fo| há oito mfK» alráf.
Francisco Uma passou • mo.rar na hotpedaria slla 1 r-jaSenador Pompeu. IM, tendo4ei«a4o na anllga re»l4enela Itv
da a sua roona t seus hararc»,
ineludve 4ols documentos de
qu» lem grande nt-m»ida4c:
eetiifica4o 4t rcsenrlsta • car-
lelra da uode. alem de uma
Carteira 4e Trifego eom a qual
pode trabalhar na Marinha Mer*
cante, de ou4e saiu e para on*
de pretende voltar, nio poden*
do fa*ê*lo por nio ter aquele
documento. O senhorio nto per-
mlle que Francisco Lima retira
seus documentos, a de nada va-
leu o seu apelo ao 11.* DUtrilo,
pois nenhuma provldincla foi
tomada em •-u favor.

Apela para a» autoridade»
no »enlldo de ser atendido, pois
ji foi 1 Policia Central e ne-
nhuma providencia foi tomada.

Grande vitória dos mi-
nciros do Morro Velho

NOVA LIMA (Do corres-
pendente! — Os mineiros do
Morro Velho, através do seu
órgão de classe, Sindicato da
Indústria c Extração de Ouro
o Metais Preciosos, ganharamum dissídio coletivo contra a
companhia Imperialista ingie-
sa. obtendo assim uma vitoria
extraordinária. O dlssidio cm
questão foi Instaurado em 24
dc dezembro de 1946, sendo,
por Isso, obrigatório o pagamento pela Companhia de to-
do o atrozado.

A Companhia sentindo a
união dos trabalhadores den-
tro do seu Sindicato tem feito
dispensa em massa de opera-
rios, contando-se de uma só
vez 200 trabalhadores, depois
do que vem demitindo, perlò-
dicamente, 8, 10 e 20. No en-
tanto, apesar de alegar que
era excessivo o número dc
empregados, continua admi-
tindo ingleses que ganham 3,
4, 5 mil cruzeiros, ou mais.
Agora, com o reacionário de-
creto dc Morvan, a diretoria
do sindicato foi substituida
por uma junte governativa.

O Sindicato realizou uma
assembléia-monstro, no dia 5,
com mais de dois mil asso-
ciados presentes, tendo os
oradores desmascarado as ma-
nobras de Dutra e Morvan.

Ajj luqutje (dá*** itavuii..¦«•tí poi-a tmn o bmm dt t\%.
seit-tiu*, itattíiâMt, pmem, ttn,
tatu* d» í8j«t!iíiV em fu».
ttm «uíasíratida,. geai *****
ptopnu mãos, Psesm ¦!«•
num rttf-Mlí-Htt t>„r aqtftíe*
metftaí quadrado» «xu-**Mta»,
jteías tutettm. *m quttrma.eu« pm* beber ow |»ar*. co*
tintar, l#m que andar qultA»i,',»!'*.»» f«f?t unia laia ft» ca»
hrta, »«> querrtn ootaprar um
quito tte fei|ãa iê«i de perde,'melo dia de trabalho.

fia» m tala <¦»» dias dt
dorMst* iMtatur « it*»pi!il mati
|i«rtt» fira ern Mâicttal Bstt-
mw, Nem *« (ala em eieoia
para r» fiih04 das mâiadore»
d* Fflveiinta, que iiajcenus»
para carregar água at# os do-
te ant», e dal em diante paramatar.** tto iiatusihn pesadotta fabrica Pn*re*so lndua.
trtal.

Ha uiu doU matei atras o»
mtwattorei foram avisado») d»
que deveriam abandonar os
caaebrf*. o fiilveinnta proet.•sava d« lerraa para abrir
rua» t vender lotes. Mas, ain*
da hoje, rmtnde parte do* mo*
raiterc» tia Favelinta nSo ar-icdou pe. porque nSo encon*
irou lugar para onde Re mu-
dar. Encontramo-nos com Ma-
noel Rodrigues v... silva, OU-
vio IYanct*co Motuore*. JoãoOoulart. Ollvla de Soura ru.beiro. Laura Sobral da Silva
e vários outros moradores dafavrünta. Falaram-nos, to.dos, de .-rnaa aflições. Silvelrl*
nha ji Unha ameaçado du
pxvtar com os tratores por cl-
ma das casas. Alguns, deses-
perados. ji começavam a der*rubar os casebres cowtruidot

Ws o 9v« fawr,
f^QÜÍ-TAÍJ I6M RIU.

fWTAÍ
n, Oi». I* d* ü$ií*â Riuetífrm meteu ervarando, «put,«ando para uma parta ita ta.

rsfere \a dtimtsuéa->- fvía amor ti* Deus, m»-iauartlnta \k tua m ctanitu *ftlo ramo doratir rw» ma-10 tao ferttarl o qu» é qua eavou tam e*m meu ntimlvoiErsm perguntas que- e ttií-velrinta devia re.pettder- O»iI*e!oi}ha apenas, tao M#rertsunias que 9* autoncUdej
tmm responder. R ainda ou*iras como * «jue no* rea Mu.beito fYonieira da Silva
aro**mant>o para a linha far
NA] Qor t)u# a Centra! o*nrattl tao atendeu o ape't
da* moradores no sentido d»
construírem rrjui uma esta
fáo quando t*'*et moradoreai
ei!»-! sendo deinejados, tn.
tenderam de mandar cena.
trui-la?

NiNoutM rom COM A
DEMOCRACIA

Quando a repotunem-ro.
mando da TRlBlTíA TOPt'*
LAR deipediu*se dos mora*
dores da Pavellnta, d. Otl-
via de Souta Ribeiro ainda
buUtiu:

Nao e*rvueça de defender
a genta no mu Jornal, r.
uma liiümal Esses bandidos
pensam que *, gente t como
cacltorro que pode dormir em
qualquer lutar. Mas vio vet
que a coisa nio vai ser "can-
JaM como eles querem. Ainda
outro dia eu ouvi no rádio do
botequim da rua Santa Crui
o discurso do Pedro de Carva-
lho Brasa. Kinguém podemesmo com a democracia
nem com oa trabaltadortsi
Eles dlo um empurrão na
rtente. mu eom o tempo Tiocaindo de podre. Caiu HlUer.
Mussolinl. tt calrio todoa ojoutroi. Nlnsucm pode com ademocracia!

TENTA ILUDIR OS METALÜRGICOS
COM PLANOS DEMAGÓGICOS
Enquanto isío torpedeia os direitos dos trabalha*
dores da Fundição Indígena na Justiça do Tra-

balho *-*. Mais uma manobra do interventor
Manoel "Cordeiro

A fatia de *Mioamento e a de*
cadência ffnancetra da firma,,cujo
patrimônio desaparece para pre-

|ulzo do* empregado», que vêem
os seus direitos pcriclttando por
falia de garantias do pagamento
das Indenizações a que fa:em jus
e que »e elevam a cf rca de 7 ml*
Ihoc» de cruieiros. levaram os
operários da Fundiçüo Indígena a
pleitear, na Justiça do Trabalho.
a rcscUSo coletiva do aeu contrato
de trabalho.

Por várias vise» |á esteve em
pauta o julgamento do processo
aue sc refere a aludida rcscisSo.
E diante de perspectivas de acôr-
do com os patrões, os operários,
tendo cm vista as ponderações do
presidente da Junta Governativa,
adiaram o mencionado Julgamento.
Entretanto, até o momento, nada
ficou resolvido e o sr. Manoel
Cordeiro, ao Invís dc colocar-se
ao lado dos trabalhadores e exl-
glr Imediata solução da Justiça
do Trabalho, como autoridade
competente para deliberar sôbrc
o assunto, prefere silenciar. Pro-
cura entSo nHos dc enganar os
trabalhadores. E para protelar a
solução do dissídio, sem quc os
opcr.lrios percebam a sua mano-
bra capclosa, ilude e distrai os
mesmos, com fornecimento gratui-
to dc gêneros alimentícios. En-
quanto isto o tempo passa, agra-
va-sc mais a situaçSo da firma
com grave risco para os seu»

operários, velhos servidores ca
cmprfsa. onde perderam a sua
mocldade. Correm, assim, o ru-t
de ver.se privados das suas le*
glllmas IndcnlxaçOes.

Entretanto, o mais loteressaati
•- oue o sr. Manoel Cordeiro
para farer esta distribuição icit
estar autoriíado pela assetablíli
errai do sindicato (Trabalhado-es nas Industrias Mecânicas,
Mctalürg'cas e de Material Eli
tricô no Rio de Janeiro), «eu ór-
c*5o deliberativo, lançou mSo t.»
30 mil cruie.ros do Imposto sin-
dica!. Lançamento íste nutnrlxa*
do pelo seu amo, o ministro Mor»
van c destinado ao llm •>--*.-
gógico de querer enganar os epe-
rários da Fundiçüo Indígena e cem
isso diminuiu a repJlta que ili»
devotam os metalúrgicos das de-
mais empresas, tentando criar not
mesmos, ilusões de que aa Jun*
tas Governativas podir3o «ocorrer
os operários. E, poitanto, |usti>
ficar as intervenções lios sindica-
tos. como medidas de protcçSo das
respectivas corporações.

DR. PAULO CÉSAR
PIMENTEL

DOENÇAS E OPERAÇÕES
DOS OLHOS

CONSULTÓRIO: - Rua lí
dc Novembro, ljl

Telefone: 6037 - NITERÓI

PELO RESTABELECIMENTO
DA INTEGRIDADE DA CONSTITUIÇÃO

ECONOMIZEM SEU DINHEIRO
R.lillos iv longo prtuo sem flattor -r Entradas a partir do

Cr$ 500,00 — Garantia absoluta — Conserta c (roca
SKÇAO EM LIQUIDAÇÃO DE BOUTAS FEITAS
Costumes ile Casimlrsis forrado» tlentlo CrS *IR5,&0.

Cortes do cnslmlras a partir do CrS 135,00.

AVENIDA MARECHAL FLORI ANO 13<)
TELEFONE 13-80-1:; (EM FRENTE A CASA MATIAS)

Pela aprovação do pro-
jeto quc regulamenta o

arí.Aò 157
Ao deputado Maurício Gra-bois, liilcr dn bancada rnmu-'lista, foi enviado o seguinte

abaljto-assinntío, procedente ileSão Paulo.
"Os abaixo-assinados fundo-

nárlos da Li(*ht, de São Paulo,vèm por meio deste manifes-
tar suu satisfação à Comissão
dc Legislação Social tia Câriia-
ra dos Deputados, pelo térml-

#no dos trabalhos do inciso VI
do artigo 157 o qual mereceu
a maior atenção da comissão,
dando assim ao projeto um
rnnliii democrático conforme a
classe aguardava.

Estando prestes a entraria!
do projeto a plenário para apro-
vaçãn da Câmara, confiantes
nos dignos deputados que cons-
lituem a bancada parlamentarde que sois lidei-, aguardamos
a imediata aprovação do pro-
jeto assim como que o paga-
mento da folga semanal seja a
partir da data da promulgauão
ria Constituição ile 1940. (As.1
Julio Duçaud .lunior, Dircen A.
Amaral, José Dirceu O. Gon-"
çalves, Eduardo G. I.ãpcs, Ja-
cintbo Silveira, Manuel filoli-
na c mais 67 assinaturas".

Aos senadores Alfredo Nas.
ser e José Américo e aos depu-
tados Café Filho e Pradc
ICelly, foi enviado o seguinte
telegrama:

"Habitantes de Mor ri nhos.
no Estado de Golas, aprecnsl-
vos com os sérios atentados
contra a Carta Magna do,
pais, consubstanciados no fe-
chamento do Partido Comu-
nlsta do Brasil, intervepção c
suspensão das atividades, em
diversas organizações sindl-
cais e populares, partido e or-
p.anlzações, cuja existência e
funcionamento legais constl-
luem elementos essenciais pa-
ra existência da democracia
cm nossa Pátria, confiam em
VV. Exclas., de quem esperam
saibam trabalhar pelo resta-
beleclmento da integridade da
Constituição, que assegura dl-
leitos fundamentais á diuni-
dade 'do homem, (as.) Joa-
quim Costa, Francisco Cha-
gas, Lconcio Alves, Maria
Amélia Xavier, Darli Fontes,
Olívief Pereira, João Pereira,
Francisco Marcelo, Benedito
Santos, Carmelia Nascimento,
Antlnadoro dc Oliveira Oil-
veira dc Morais, Ataide San-
tiago, Maria de Lourdes, Pau-
lo Romano, José Romano Fi-
lho, José Tcodorio Filho, Dio-
genes Melo, Julia Santos, Te-
resinha Silva, Zilah Borges,
José Siqueira, Francisco Cha-
ves, Ligia Reis Rocha, Zamír
Rocha, José Arantes, Geraldo
Oliveira, Pedro Celestino, Zu-
leika Celestino, Francisco

Mendonça, Cello Dlniz, Zllda
Fontes, Nllza Dlnlz, Antonio
de Souza Sobrinho, Antonio
Correia, João Reis Júnior,
Ubirajara Neves, Pedro Viei-
ra, Silvio Moreira, José Reis,
Geraldo Quinta, Eugênio Sar-
mento, Boanerges Marques,
José Mendes Diniz e outros."
APLAUSOS A CONSTITUIN-

TE DE GOIÁS
Subscrito pelos mesmos sig-

natários do telegrama acima,
foi enviada ao deputado Ta-
clano Gomes de Melo, da As-
sembléia Constituinte do Es-
tado de Goiás, a seguinte
mensagem:"Moradores de Morrinhos
se congratulam com os seus
representantes na Assembléia
Estadual, pela firme atitude
que vêm tomando em defesa
da democracia, através de
manifestações contrárias aos
atentados à Carta Magna do
país, representados nos ata-
quês ao Partido Comunista do
Brasil e organizações slndi-
cais e populares. Manifesta-
mos confiança na Assembléia
Estadual, certos de que os
seus deputados continuarão o
rumo patriótico em defesa da
democracia, elaborando uma
Constituição democrática e
progressista."

Mmêm dassificados
MÉDICOS

Dr. Sidney Rezende
EXAMES DV. SANGUE

Rua S3o .lose, 113 — 1» andar
Fone-: 42-S8S0

^****mm***m*s****»4*****»j»**0*

Dr. Augusto Rosada?
VIAS UniNARIAS —i ÂNUS E
HETO. Diariamente, das 0-11 o das
18-19 horaa — Rua da Assembléia,
98 — 4." — a. 49. Fono: 22-4582

ADVOGADOS

Demetrio Hamatn
ADVOGADO

Rim Suo José, "fi, t.° tnilai
Daa 2 áa 6 horas .

TELEFONE 22-0365

Sinval Palmeira
ADVOGADO

Av. nio Rranco, 10G — lí.» andaiSala 1512 — Tel. 42-11J8

Dr. Aníbal de Gouvca
TUBERCULOSE - RADIO-

LOGIA PULMONAR
Praça Florlano. 65 —

Tel.: 23-8"
— uala 14

Dr. Barbosa Mello
CIRURGIA

Rua da Quitanda, 83 — 4.° andars
Das 15 As 17 horaa
Telefone: 23-4840

Dr. Odilon Baptista
MEDICO

Cirurgia e fllnwología
Araujo POrto Alegro, 70 — 8.» and.

Luís Werneck de Castro
.ADVOGADO

Rua do Carmo. 49 — 2,« — 8. íl.Diariamente, de 12 tu 13 e 16 tt 11horas. Exceto aos tabadoi
Fcne: 23-1004

Letelba Rodrigues de
Brito

ADVOGADO
Ordem dos Advogados Brasileiro*

Inscrição n.« 1302Travessa do Ouvidor, 32 — J.« and.
Telefone: 23-4296

ENTERROS
TELEFONE 26-5251 -
Rua do Catete, 265,
l." — Qualijuer hora
da noite. Remr^fio de
corpos para o interior
e interior do pala.Fornecimento do materlnl

íunobro.

COMPOSIÇÃO EM LINOTIPO
Executam-se trabalhos de composição em Llnotipo com

eficiência e rapidez.
RUA DO LAVRADIO, 87 — Tel. 22-4226 e 42-2961

¦ammmmmBetomm
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Dr. Francisco de
Saí Pires

DOCENTE DA UNIVER-
SLDADE

Poonças nervosos e montais
Rua do Móxlco, 41 — Sala 800

Dlarlamonto — Fone 22.0954

Dr. Caetano Magalhães
Olhos - Ouvido» - Narla a

Garganta
AvT 13 de Maio. 23 — Edifício
Darke - 17.» andar - Bala 1.710

Àa 3as„ 5as. e sábados das
14 às 18 horas.

**t+***V*****S**********S\f^f*^/\*S*J**>^A^^**S*,

ENGENHEIROS

Castelo Branco S. A.
Engenharia — Comercio —

Industria
Avenida Rio Rranco. 12g

Luiz Armando
ADVOGADO

Tribunal Marítimo e Trabalhista,
Escritório: Rua Senador Danta»,118. Sala 914, das D ás 11 » A»»
17 Aa 19 horas. Residencial Mt*nlda Presidente Wilson, 231, apt»

1.003 — Telefone 22-7133

Jayme Lessa
ADVOGADO

Rua da Quitanda n," 3 (Esq. f*
José) 5.' andar - sataa 612/13/1,*

TeTlojTr^oT
Euclides

. LEILOEIRO PUBLICO
Prédios —- Móveis — TerretM»
etc. — Escritório e Salio 4»
Vendas à Ruanda Quitanda, 191." and. - Sala 2 — TeL 22-lafM

cFpTre"ToTes
de imóveis
Zuxalá Eoncso — Gen-
tü Fernando de Castro
Avenida Atlântica, SSO - Loja

Tel. «7-4252 a 47-3234
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AS PEEJA. r.,,,,^ «fl próxima mmm
Grar.^3 curiosidade do púbSico esportivo

\1 Ba

Ralniclantlo-ss o "Ctmpaa*
nato Popular, tcrcmcs no «Jla
25 do corrente, inala a«la pc-lejaa.

O lPt«-6ue popular é cada

V-.- maior, razlo por qua cai-
cula-ae quc os cnconiroa le-
r.h.tm rcsultadoa Intcrta-
íantes

Oa encontros marcados pa-

Oficí«a Monserrate
f-rrtfrtm mn f*n«I «!• B-lniOS.
BSmiOBBADOBZS — Mont«v
tem ét> BKECTBOLA «• ASll't.t-
ncAf»oni;s patm tOJBtata —
mm i ¦>¦-.:< i><- — TEATllO —

lanrJAS ate.
Oficina: fm!» do lTajn«njo. 13*

Injp,: v.x \ 00 t \;¦•¦:.i. at
T«Ir(one fS ¦:.,-,
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ESPORTE DO POVO
AMANIli. T.M SAO GOXÇALO,

O INTKniiSTADUM. ENTIIR O
ALIADOS DK HAXOU X FU-
MBNOUINHO - O Aliados tle
Bitigu, pujantr «RrtmliiçSi» ir.ia-
tlr.rioia Inrfcpcntlcrile do lon-
«Inqu-i sul-lrliiii detti cítniltil,
cxcunlonarA «mnntifl. domliifto,
a cidade (lm 'ncnnc tle S. Onn-
calo para prcllar, cm "matrli**
rKvanche, coro u forlc csqtiadr.lii
tio Plamcnfiuliiho .P. C, do
Itrínde munlrlplo Industrial do
Estado (vlxlnhn, que também or-
can liou um procruma ile rume-
moracftcs tle m ¦:¦ aconlcci'
menlo político e democrático.
rt>prcscr'ado pel.-* prnniiil. ação
da nova Cons.ilulc&.i fliunlncn-
se, votada (iclus Icsitim..» re-
prcicnlantcs do povo, cltiilus s»b
a lec.nd do Partido Comunista
do Brasil, U.D.N..P.S.D.. P.
T.B.. etc.

O .!.'..:.i dc ..ir..,: I:"i está sendo
aRtiardado com enorme cntual-
asmo c grande expectativa por
parti da R-uule tnassn ile nfi-
cionatlos tio lido e violento r.i-
porte IdrIOs c devera1 arrastar
ao campo do Plarr.ciiKtiInlio tn-
calculAvcl número tle torcedores,
principalmente port|tic no cn-
contrn anterior verificou-se um
empate justo e honroso para os
contcntlorcs pelo escore «le 3x3.

Para ísse Jóro a tlireção t.'c-
nlea do Aliados convoca os se-
gitinles joftatlorcs: I. o I e t| ti c
Kncus, Gabriel, Rncdlno, Aln-
inflo, Silva, Maurício, Honorato,
Zltlnhb, Blluca, Bolando, Juplr,
Tifio c Catuliiio, que juntamente
com M.-ilhcIr.is, |iresltlentc dn
chilic, Áureo Corrêa, técnico.
Aristóteles Santos c Manuel Nei-
va, chefe da delegação, além dc
inúmeros torcedores, partirão dn
sede para São ('uuiçalo, As pri-
melrau horas de atnanliã.

JOfiABAO HO.ir. UN1VEBSAI.
JÚNIOit IC PALMEIRAS DE SAO
ÇBISTOVAO • O i|initlro nivc-
nil dn Universal .lunior, de Pie-
dade, porá em xeque, hoje, no
campo ilu Palmeiras, a sua in-
veneiliilidatle, no preliar com «i
i,inidro do cliile lne.il. consti
inltlo dc jovens trabalhadores
ria Cia, Telefônica, 0 Jogo tera
início as 15 horas, devendo o
Universal atuiu- coni o seguinte
quadrnt Manuel, Itaml c Valti-
niin; Oeeo, Edinho c Arapoan:
Nei, Nlltinho, Chlqulnho, Art e
Wnllilriti.

A diretoria do Universal ,lfi-
ttlni por nosso Intermédio, co*

¦^^¦^%^^¦*>K^^ww^¦^w*-^^S^^^^-^^^^¦»»*^l

irnirri,-.! aos seus attoclsdoi qu*
ís' 19.30 horas d* hoje, cm sua
serie social, strl realizada lm-
pnrlanlc reuniSo para a quai
rst.to convocados todos os sócios
e jogadores. Outfossim, clentl-
fira ao quadro social do E C.
Ilcnflcn, da «cidade fluminense
de Valcnça que, em virtude dr
grande número dos scus Joga*
dores efetivos encontrarem-se
suspensos, nlio mais excurslo-
nara Aquela cidade.

O SENHOR DOS PASSOS
COMPLETA HOJE 0 8.* ANO DP.
f-'UXDA'ÇA0 — II& seis anos, ni
data de hoje, rcunla-se um ¦,¦•¦¦>
po de Jovens desportistas c fun-

.dava o Senhor dos Passos P.C.
quc a esta hora Ji constllui uma
grande expresilo entre os clube»
amadortstas independentes desta
capital, cooperando com «Adas
as Iniciativas verdadei-amente
úteis & educaçlo cívica, despot*-
tlva e física da nossa Juventude.
F." um dos mais valorosos dlspu-
lanlcs do "Campeonato Popu-
lar", organizado pela TRIBUNA
POPULAR. Possui cm suas 11-
lelrns "cracks" cm formaçüo co-
mo Lúcio e muitos outros.

Para comemorar lio auspício-
sa efeméride rcallzar-sc-á hoje.
fts 2(1 horas, em sua sede social,
& Avenida Tome de Souza n.
143 uma festa, na qual serio
servidos doces, chupes, etc, as
famílias tios associados, convi-
dados c nos representantes dl
Crônica desportiva amndorlsta.

rm o domingo vindouro, ato
os seguintes:

Estados Untdos x Rceauchu-
tado.-a üe Benfica.

Rosirlo x Paris.
Marcenaria Tupi x América

Suburbano. '
Sudan x Barreira do An-

datai.
Lcnlta X Estrita Nova

0 CARTAZ DE CHICO
EntPe os jogadores do Vos-

co que se exibem presente-
mente em Portugal. Chico é
o de mator cartaz. O ponteiro
vasMlno, segundo as noticias
vindas de lá, está sendo apon-
tado como o elemento número
um da equipe, o de maior
brilho e ciasse. O. extrema
é também, até o momento, o
artilheiro do quadro, tendo
conquistado quatro goals no*
dois encontros Já dUputador
pelo Vasco cm Lisboa. Chico
fez o seu cartaz, o que, alias,
nüo é dlticll de compreender.
Jocador de grandes môritcs,
Chico, entre outros predica-
dos quc possui, tem um cm que
é mestre: a facilidade de exc-
cutar j "drlbllng", Jogada
sempr apreciada pela toai-
da. Pegando uma "sopa" o
ponta vascaino fez "misírias"
com o adversário. E' o que
está a:ontc:endo cm Portu-
Gal. Pwlas Irradiações das par-
tidas i'o Vasco, adivinha-sc o"passeio" que o combativo
player t:m dadojios homens
encarregados de cõntô-lo. Chi-
co, dribla um, dois, trís ad-
versados, no melo de campo,
na porta do coal, deixando
eletrlzada a assistência com
os suas Jogadas espctacula-
res. Alie-se a isso', a grande
comba' vldade, o espirito de
luta e as qualidades dc arti-
lhelro da equipe c estará cx-
plicado o grande cartaz dc
Chico, ponteiro do Vaico e
das seleções carioca e brasl-
lelra.
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PREJUDICADOS DS ÜETRICiSTAS
PELA DECISÃO DO T.S.T.

Rcrorm«tt!a para pior a sentença proferida pelo
Tribunal Regional do Trabalho — O aumento

beneficiará inaignificante número dc operários

64

(3 Preâmbulo, R. Freitas. 5»
3 1

Os oficiais elrirlcUus dcala
capital, por inuomSdío do
«Indlnto da corporação, vi-
nham »tà círca de um ano
reivindicando aumento de sa-
Isnai. ai tím de {»der«m (a-
ier face I cr««ccnl«s elcvaçÃo
do custo da vtta. Depois de
ioerarem a obtenção de um
r&roável aumento nt» acua
parcos salários, por decisão
do T.R.T., ao julgar o dias!-
dlo coletivo, toram surprecn-
dtdos com a publicação do
nctcskirU acOrdio. (elta no•Diário da Justiça", com ln-
Justificado atraso, de modo
contra 'i aos assentamentos
constantes da ata da sessão
o aonegando um direito já
conquLstado. Nao ae confor-
mando porém, com o esbulho
claro e insofismável de que
foram vitimas. Apelaram pa-
ra o próprio T.R.T. porím
nada conseguiram e recorre-
ram ao Tribunal Superior do
Trabaião, certos de que teriam
restabelecidos os scus tncgá-
vels direitos.

REPOR.MADA A DECISÃO DO
TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO

Na sessão ordinária de an-
te-ontem, o T.8.T. eaami-
nou cm primeiro lugar o re-
curso dos empregadores, que
pretendiam o derrogomento
do acórdão que favorecia os

( 3 Distraída, P. Coelho . 60

( 4 DcbuchlU, I. Souza
| 6 Violenta, Nfio corre

( 0 Fábula, Nfio corre .,

'I ( 7 Mlstral. A. Araujo
Locuelo, A. Rosa ..

!¦¦;•:¦ Rose, J. Mesquita 64 I

54
60
64

66
66

trabalhadores, por unantml-
«lede consltierou-o "deserto"
fttuuhíi.tente» pou n&o fo-
ram pagai aa custos. Em ac-
gulda paasou a examinar o
recurso do Slndlralo dos Ele-
trlcUtas. O relator. Astolfo
Serra, procedeu I leitura do
seu relatOrio e deu parecer
favorável a concessão de um
aumento nas seguintes bases:

Salários nté Cri 100.00. au-
mento dc 45 %; dc Crf 500.00
a Cr$ !.000, aumento de 35 %-.
de Crt l. 001.00 a Crt 1.251.00.
aumento de 25 %; a de Crt
1.251.00 em diante aumento
de_10 %.

Restrições: Pagamento a
partir a data de ontem, ln-
cldência sObre os salários vi-
gorantea em agosto de 1045:
exclusáo doa trabalhadores
admitidos depois da data do
aluiramento do dluidlo no
T.R.T., ficando ainda condi-
rionado á assiduidade de cem
por cento.

E assim, o T.S.T., ao Invés
de restabelecer um direito U-
quldo, fazendo justiça, man-
teve o esbulho praticado con-
tra milhares de honestos e
explorados trabalhadores dc
uma ' Mtdosa Indústria, e pior
ainda, reformou a sentença
para prejudicar de modo mais
escandaloso os scus interôs-
ses e melhor servir a todos os
Inimigos da classe operária,
do povo e da democracia.

. m» mammmaaerammammmtw tamwvi-.
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GRANDE VENDA
TERNOS DE CÂSIMIRA DESDE CR$ 200,00
Rua da ABfandega, 305

PROGRAMAS
PARA HOJE
AUTORIA - OLINDA - STAR

- PI.AZA - REPUBLIÇAt -
"Dslia Am!" — Venmiea L-A-.
Ais» Udd e WillUai BetitJis. —
As 3. 4. 6. 8 * 10 h-i«««.

CAPTTOUOi - "Joratlos Om-
jqisiloi"" — "Uma Psitida «k Col*
fe- - -ijnero Ser SoitUtlo" - "L*
undo «ora <m Jsfoar" — Joítsj«
ItttemaeionaU.

CINEAC TRIANON: — "Molto
Abafso de Zero" — Neaoelo tropor*
tanto'' — "Campeies do Toco* —
"Csto Camsrsila" o A. Vertü*.

IMPÉRIO: - "'..'--• do Cora*
rin" — Joan Crawford o John Car*
licld. — A» 2. 4,30. 7 • 930 hortu.

METROS COPACABANA. TIJU*
CA a PASSEIO: — "Correntes
ocultas", com Katherine Hepbam
e Robert Tsylor. — As 2, 4, 6, 3
e 10 horas.

PALÁCIO. ROX o AMERICAt -"O Fio da Nsvalha" — Gene Tier*
ney, Tyrone Power, Anno Baster «
John Payne. As 1, 3,45, 630 e
9,15 horas.

ODEON: — "Vinte o qtutio ho-
ras na rida do uma mulher" —
'.raelia Benco o Roberto Etcaisdi.
is 2, 3,40. 5,20, 7, 8,40 o 10^0 hs.

RDC: - "O Filho do Rebelde" e

Prossa
^ a . f

«-.'.JtB \£íia "V^sr fysiástica a
ovo à "Tribuna"

CABELLOS BRANCOS

ALEXAMDRE
USE E NÂO MUDI

NOTAS ESPORTIVAS
^m+SW^*-*m^jm*~*SV*m~*r* \S*S^^V*~v

FLUMINENSE X ATLÉTICO
NA TERÇA-FEIRA

O onconlro amisloso enlré
os quadros triocolor Carioca
c, do Ati«Mic.o mineiro, que sc
deveria realizar hoje h. nolto
nas Laranjeiras, ficou trans-
ferido pura o dia 24, terça-feira
no mesmo local. Esla mediria
loi tomada cm virtude tle nl-
gutis playcrs cio Atlético res-
senttrem-se dos esforços dis-
pendidos na peleja de quinta-
feira coníra o Flamengo.

JUIZ CAIU0CA

O eneonlro entro Fluirrnensc
x Atlético terá a direção de um

c M PEÃO
DÃfíi COMBATE

ADUREIRA
A PELEJA DESTA TARDE NO CAMPO DO
BOTAFOGO ~ OS VASCA1NOS COM SEU

QUADRO DE ASPIRANTES
O Vnsco tia Gama, campefio

dtl Municipal pela terceira vcs
consecutiva, enfrentará à tarde
a equipe do Madureira, tercei-
ro colocado no certame. Com
seu quadro principal ora cx-
ifurMonaiido na Kuropa, os vas-
ininos mandarão it campo um
conjunto formado pelos players
aspirantes o alüuns reservas
Tnmliém estará presente o no-

vo centro-avante Pacheco, ro-
ceittcmente contratado. O player
r-iuichn fará assim n sua cs-
liriu nos firnmndos cariocas.

0« triculores suburbanos,
,.„in performance no Torneio
Viimipnl foi «Ins melhores,

,.„..!•. mesmo conseguido resul-
¦i.;„s ile mórito. mostmm-s«

r„-i i-iTpuni.los, com uro qu».
Uru ajustado onde sc tom s«-

lientado. entre outros, o cen-
tro-méd!o Nilton, o ponteiro
Esqucrdlnha, Godofredo o 'BI-
eudo. S&o elementos jovens a
de qualidades apreciáveis.

PF.LEJA INTERESSANTE
O encontro de hoje ao «sti-

dlo botafoftuense poderá ter
um desenrolar interessante. O
quadro de aspirantes do Vasco
é bom, tem elementos como Dl-
mas, Mario, aldm de outros que
poderiam ser titulares em qual-
quer clube. Defendendo o titulo
de campeio, conquistado brl-
Ihantementc pelo Vasco, os jn-
vens playcrs crurmaltlnos, pro-
cararSo corresponder íl conflan-
(a que neles deposita nao só a
direçfio técnica como a grande
torcida vascaina.

iiil.ilro carioca. O juiz minei-
rn ipie apitou o niulcn com o
rubro-negro, em visla da sua
falta de capacidade, aliada a
evidente parcialidade demons-
irada naquela peleja, não sern
açoito .le modo algum pelos
tricolores.

FÀRAI1 RENOVOU COM O
FLAMENGO

0 excelente médio rubro-ne-
gro, suplente de Jaymu, con-
tnunnl no Flamengo" por mais
dois anos. Faruh recebeu peio
seu novo compromisso a im-
porlftnpia.de 35 mil cruzeiros.

C. DO RIO x BONSUCESSO

IIojò à (ardo no gramado do
São Cristóvão, ns dois clubes
encerram seus oempromissoa
no Municipal. A peleja não
ofereço nenhum atrativo em
visla da fraqueza das turmas
disputantea.

VASCO X SPORTTNO,
DOMINGO

0 advorsarlo dos vascainos
no prólio de amanhã será o
conjunto português do Spor-
ting, um dos melhores quadros
de Portugal.

O CARTAZ DE AMANHA

As derradeiras pelejas do
Municipal serão disputadas
amanhji à tarde. O encontro
principal reuno em São Ja-
nudrio os quadros do Botafogo
e América. Os outros jogos
serão: Flamengo x Bnngú e
Olaria x São Cristóv&o.
HELENO COMO ADVOGADO
l

O comandante botafognonfe
vai so defender perante à di-
retoria. solicitando diminui-
ção na pena quc lho foi im-
posta pelo clube. Será esta a
primeira causa do jovem cau-
sídicoJDr. Heleno .tle Freitas.

LISTAS DE CONTRIBUIÇÕES
N.° 500 — A cargo dos troa estudantes de enge-

nharki quc foram presos, 3 cont  110,00
N.° 502 —A cargo dos* três estudante de enge-

nharla que foram presos, 4 cont 35,00
N.° 503 —A cargo dos três estudantes de enge-

nharla que foram'prcsos, 3 cont 25,00
N.° 504 — A cargo dos três estudantes de enge-

nharla que foram presos, l cont  350,00
N.° 1079 —A cargo de Benicio Cornelio dos Santos,

2 cont  * 20.00
N.° 1112 —A cargo de José Henrique Cal Gonçal-

. vcs, 10 cont 60,00
N.° 1113 —A cargo de José Henrique Cal Gonçal-

vcs, 10 cont 70,00
N.° 1114 —A cargo de José Henrique Cal Gonçal-

ves, 10 cont 40,00
N.° 1120—A cargo de Manoel de Paiva Gomes,

lOcont S5.00
N.° 1121—A cargo de S. Freire, 10 cont 50,00
N.° 1122 — A cargo de S. Freire, 2 cont 20,00
N.° 1123 —A cargo de 8. Freire, 8 cont  140,00
N.° 1124 — A cargo de S. Freire, 7 cont  32(1,00
N.° 1125 — A cargo de S. Freire, 1 cont 20,00
N.° 1127—A cargo de Mario Batista dos Santos,

4 cont 85,00
N.° 1128 —A cargo de Armando Pereira da Silva,

10 cont '* 35.00
N.° 1129 —n cargo de Armando Pereira da Silva,

10 cont  115,00
N.° 1130 —A cargo de Salvador Soares, 21 cont. .. 123,00
N.° 1131 —A cargo de Salvador Soares, 6 cont. .. 55,00
N.° 1133 —A cargo do Meyer Camcnletzki, 5 cont. 265,00
N.° 1134 —A cargo de Meyer Camenietzkl, 10 cont. 100,00
N.° 1139 —A cargo de João Teixeira Bastos,

10 cont  100,00
N.° 1140 —A cargo de Osman José dos Santos,

10 cont 80,00
N.° 1141—A cargo de Osman José dos Santos,

cont 55,00
N.° 1150 —A cargo de Severino Flores Pereira,

10 cont 60,00
N.°1151 —A cargo de Severino Flores Pereira, 

10 cont  HO.OO
N.° 1152 —A cargo de Severino Flores Pereira,

cont ™,00
N.° 1153 —A cargo de Severino Flores Pereira,

cont 75.0°
N.° 1154 —A cargo de Severino Flores Pereira,

10 cont 88,00
N.° 1155 — A cargo de Severino Flores Pereira, ,

10 cont 60,00
N.° 1156 —A cargo de Severino Flores Pereira,

4 cont M-OO
N.°1157—A cargo de Severino Flores Pereira,

10 cont 26'0°
N.° 1158 —A cargo de Severino Flores Pereira,

8 cont 37'°0
N.° 1159 —A cargo dc Severino Flores Pereira,

-sont 40,00
N.° 1160—A cargo de Florisval Fernandes, 7 cont 60,00
N.° 1163—A cargo de Fabriclano Valejo, 8 cont. 57,00
N.° 1164 —A cargo de Antônio Ferreira, 2 cont. .. 20,00
N.° 1165 — A cargo de Antônio Ferreira, 1 cont. .. 10,00
N.° 1167 —A cargo de Antônio Ferreira, 1 cont. .. ^5,00

Manoel Pedro das Nevqs 50,00
lsaac Rocha ,,.„ 108,00
Lista a cargo de Floriano Bhims (Realengo) .... 20,00"Amantes da Liberdade":

A 10,00B 2,00— 6,oo
D 2,00E ." 2,00F 1,00
G 5,00—'H 2,00
I 1,00J 10,00

Lista a cargo de... (nome ilegível) 100,00

TOTAL  CrS 3.211,00

A lista 1054 de responsabilidade de Antônio Valença foi
perdida tendo sido entregue a quantia de 75 cruzeiros que
a mesma continha que faz parte do total de hoje.

RETIFICAÇÃO: A lista n.° 1070 a cargo de Virgílio Ber-
nardes de Oliveira foi publicada com a importância de 45
cruzeiros, quando deveria sair com 145 cruzeiros.

CONTRIBUIÇÕES NA REDAÇÃO

Lista a cargo de Jorge Gomes Pimentei e amigos . 400,00
Clilton Eloy e amigos 3( "•"''
Nlcolau M... tstslMMaa ^Y,J-.mm) 'W'l-,ü

SOMA ..,  Cr$ 1.058,00

NOTA: Os "Amantes da Liberdade'' (A — B — C — D
— E — F — G — H — I — J) contribuirão todas aa quinzenas.
São Contribuintes Permanentes.

RESUMO

Contribuições da Redação •.  1.058,00
Listas de Contribuições  3.211,00

SOMA 
TOTAL ANTERIOR

Cr$ 4.269,00
Cr$ 177.069,70

TOTAL APURADO ATE' ONTEM Cr$ 181.338,70

jt#tfdto#rjÍ
AOS AMIGOS DA UGES

i

Inscrevam-se como sócios coo-
peradores da União Geral das
Escolas dc Samba. — Listas de
inscrições na portaria dôsle jor-
nal.

CLUBE MUNICIPAL
Festa Caipira

Hoje sábado, das 22 às 3 lio-
ras, o Departamento do Clube
Municipal, fará realizar o sou
tradicional baile a caipira, com
todas as características de uma
autêntica fcsla da roça. A
grande aren de terreno da sede
dc Hadock Lobo, será transfor-
mada ,cra um verdadeiro arraial,
com as suas lanterninhas, bar-
raquinhas de sortes, a cadela
velha, a capclinba, fogos, etc.
Entre 05 associados serão sor-
tcados um belo leitão e um ça-
brito, oferta do Bar do Clube.
Uniu orquestra, c mn regional
animarão as dansns no saião,
c na quadra tle bnsquetebol res-
pcclivamcntc. Reserva dc me-
sas na .Secretaria.

VF.SPERAL INFANTIL A
jCAIPIUA

Domingo, din. 22, das 13 As
19 horas, será realizado um
grande vcspernl Infantil à cat-
pira patrocinado pclu Associa-
ção tios liscotciros do Mar do
Clube Municipal, com provas
desportivas, cinema 11" sir livre
e tiancas com orquestra, l'ara

estas
rá, o

festas, o traje exigido sc-
de passeio ou caipira dc

preferencia,

TEATRO
TERÇA-FEIRA, 24, '£LISA-
BETH, RAINHA DA INGLA-

TERRA", NO REGINA
Hoje e domingo, os Artistas

Unidos - nSo darSo espetáculos,
para quc sejam apurados os en-
salos da peça de Jossct, tradu-
rida por Bandeira Duarte, que es-
tara em cena na noite de S3o
JoSo. com Henrlettc Morineau c
Lui: Tito nos principais papeis.

CARTAZ
GINÁSTICO - Alma Flora,

em "O Segredo", de Bernstcin.
RIVAL - "Gostar... 

c fechar
os olhos" — Companhia AJda
Garrido.

REGINA - "Frenesi" - Com-
panhla Artistas Unidos, com Hen-
riettc Risler Morineau.

GLÓRIA — "O homem que
voltou" — Companhia Jaime Cos-
ta.

JOAO^ CAETANO - "Deixa
Falar..." <~ Companhia Dercy
Gonçalves, com Maria da Graçn.

CARLOS GOMES - "Um
Milhão de Mulheres" — Com-
panhla Clilanca dc Garcia.

RECREIO -- "Q.uc c que há
com o leu pirú" — Companhia
Aiialtcr Pinto.

R. RAMOS
"Noite «te SupUelV. - Aj i, 4*.
7 • 9.34

SAO LUIZ. CARIOCA, VITO»
RIA • RJANi - "Ot» o Ou a
OntiítMj" — Betie D*»U, l'i<J
t.ttut-iti t Cknde Rala*. -Mi
4, 6, 8 • 10 bom.

BAIRROS
AI.PltA: - "CâlitWU Ne««" •

"A Noiva do Diabo" • Varicditlr*.
AMERICAt "O Fio «U N»wlh«.
APOLO. — "Atl» d» Mone".

"Diacemeo E»tt Nolta" o VarietU»
dcx

AVENIDA: "Be!e« IndotMwT.
BANDEIRA — "Um Homem U»

rolitirer e "Soa um Aiwiâlno",
BEIJA FLOR: - "O Rtneho

Grande" • "Houpedo MUtenW.
DENTO RIBEIRO - "O Nol»o

d» Suzetto" a "Mistério da Magia
Ne«ra".

CATUMRl - "Valentona Ale«rt"
(XNTENARlOi - "Um Trono

por Amor".
COLISEU: - Por Cauu D«e"

o "A Terra doa Homena Maua", rta,
EDISON - "Terror Atômico",

Variedade*.
ELDORADO - 13, Rua Matto.

Iclno".
ESTACIO DE SA - "AU a VI*

U Querido" e "Algemaa do De*«
tino" e Jornal*.

FLORIANO — "Doca* do No*
York", etc

FLUMINENSE: - "Um Crtnw
nu Anlillim e "Um Velho AboN
recldo", etc.

GRAJAÚ: — "Rainha do' TW»
pico", etc.

GUANABARA - "Ku etrobed
easa mulher".

GUARANI — "Noite* de Farra"
IDEAL - "Escola* do Sereia***

etc.
IPANEMA — "A Vida «I Um

Ta nfto".
IRAJAi — "Rua do* ConfHto*^
ÍRIS: — "A Mascara Verde" 1

complemento*.
JOVIALi — "Cançlo da Ttom

teira", ete,
LAPA — "Cotinheiroa do R«T •

Jomal.
MADUREIRAt - "Tenaío am

Sbangay".
MARAC^NAi - "CancjSo «M

•Fronteira".
MEM DE SA — "DWda de 8w

gue".
METRÓPOLE 1 — "O Gmn*

Segredo".
MEIER: — "Cleopatra" e "Rota

do Texas".
MODERNO 1 — "Vm Tríno pot

um Amor".
MODERNO 1 — "A Marca «io

Zorro", etc
MONTE CASTELO: — "As Doa»

Órfãs".
NATAL: — "Adorável Engano"

e Jornal.
OLIMPIAt — "Sherlock no Ar"

e Jornal.
PALÁCIO VITORIA: — "O Coj

raçüo não Envelhrce" o "Códlga
Desconhecido".

PARA TODOS - "Sonho* Dis»
slpndos".

PIEDADE — "Eva em Apuro**
e Jornal.

PIRA.IA: — "Beleza Tndomive."
POLITEAMA: — "TrapncerrW

do Texas".
QUINTINO: — "LadrSes do»

Prados", etc.
RIO BRANCO: — "Homem Fe-

nomcnal".
S. CRISTÓVÃO: - "Terror Atfi-

mico", etc.
S. JOSÉ: — "Espelho D'Alma" d

Jornal.
TIJUCA: — "Um Homem Irrests*

tive!".
VELO: — "Aventuras de T.nurel

c Hardy".
VILA ISABEL: - "Escolas de

Sereias".'ESTADO 
DO RIO

CAXIAS — "Quarto Para Dois"
o Jomal.

GLORIA — "O Pecado" de
Clunv Brown.

ÍI.HA DO GOVERNADOR
ITAMAR: — "Linyds de Lon-

dres".
NITERÔT

ÉDEN — "6ste Mundo i um Pan»
dc-lro".

ICARAI: — "Justiça Tardia" o
Complemento.

IMPERIAL: — "Docas dc Nova
York".

ODEON: — "Sessões Passotcm-
po".

IIIO BRANCO: — "Fantasia Me»
xicana".

PETROPOLIS
CAPITÓLIO: — Sessões Passa,

tempo,
D. PEDRO: — "O Rei do Ríhe"

o .Tornai,
PETROPOLIS: — "Uma Avm»

tura nos <1(1".
VOLTA RF.DONP*

\NTA CECÍLIA; — "A«arrt
S''u Homem''.
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k. tto Pendura iuu

Ajudada por uma do «ua*
ttHhaa, tieutf* tm lagttdo» ti»
rua Plumbt a procura, a
UfaaVrajt. Btut». aquela !-¦-•
tte lama (JOa drsaeu». na;
proximldadca da rua Ura*
tu», em Uanauceaso.
— Sub». '.¦-<¦'¦: filho. Ló *m
rima você vai ver o qua *

mUérta. Há mata da doi
anoa que eu moro tiesaa tn-
femo. Sem -água. aem lui,
aem coisa alguma. A gente
vive como btclvo do mato..

UM APfiLO AO NOVO-
PREFEITO
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Piumttl, o»de oa morattoiat
reelanuun contra a (alta do
eaeadmha e contra a per*
manencla daquela* valaa
imundas e perigosa*. Con*
veraamo», na poria do no.
mero 81, com aa aras. Pcll-
cia Barras Oomes, Mana
(. ..:;.-r::-, :..-. e :.'.:-.-... '...-. de
BA ci-.imi-.-i. que nos i>ediram
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NEGADA ASSISTÊNCIA MÉDICA,
NO SINDICATO DOS ITALllülCOS,
AO VEREADOR COELHO FILHO
Serviçaía da ditadura perseguem operários por
delito dc opinião — Desviados pelo interventor
Manoel Cordeiro 30 mil cruzeiros dos metalúrgicos

* \| 'ln:.: i Ot :¦:¦•« (fot
al.i !i.-i". -. alaumat Jualaa to-
,*è*niatlv*s trnpoila» paio mi*
Blslro do Trabalho, da acArdo

Ím 
• t,.i\\-t dttlcchado ptlo

lador Enrico Onlra contra aa
mrganiiaçafrt* operárlaa. eatlo
tulmlnando do cptadro social os

ralhadorta 
comnnlstaa * to*

os democrataa •ontclcolat,
oue por liso mesmo nio *-
Brottam ao papel de Mrvl«;al*
oa ditadura. Essa medida arbl*
traria ji atingiu att um ve-
raador, o sr. Manoel I-opcs
Ojallio Filho, do Sindicato dos
Metslnralcos.

Sobre {sse eacandaloso fato,
cbt Iremos do vereador Coelho
Filho o seguinte relato!', — Indo ao departamento de

ÍsslsUncla 

social de meu ain-
lesto, a (Ira «le obler uma
¦rta para levar minha (llhlnba
e oito meses ao midleo, por

Echar-sc 
enferma, recebi a in-

inoa-ç&o de um funcionário de
aue o presidente da Junta Go-
irrti.¦•.-.. , sr. Manoel Cordeiro,
hnvl.i , dado ordens para que
nflo me fosse fornecida nenhu-
toa assisUncia social. Pro-
afarel-o pessoalmente, a o dele-
(ado do ar. Morvan, dizendo
fúiroprlr ordens de aeu amo, do-
c.Urmi (im- meua direitos sln*
cueais estavam todos cassados,
pos ter sido eu eleito vereador.

Continuou nosso antravls-
tado:
. — Surpreso1 com easa atltu-
Oe rcacloniria e antl-estatutá*
ri», retruquei que havia sido
eleito pelo povo' 'carioca e o
•KBrcIclo do mandato, de acftr-
do com a lei, é considerado co-
mo serviço relevnnje prestado h
Pitrla. A Isso respondeu o in*
tcrvcntor mlnlstcriallsta que
nada tinha com o povo, que
era presidente da Junta e tinha,
pois, . autoridade para assim
proceder.

ÓDIO DE DUTRA A CLASSE
. OPERARIA

Respondendo a uma nossa
n-rüunt.i, disse :

— 4'rlbuo essas medidas ao
Adio que o general Dutra e. tâ-
da a sua camarilha tira & classe
operaria, c ao desejo de teus
agentes dc entravar o progresso
do pais, dc evitar que os tra-
balhadprcs organizados con-
quistem melhores condlçfics dc
vida. Snbcra disso perfeita-
mente os metalúrgicos, cuja ta-

para transmitir ao nova
tírefc-lto o teu apelo no sen-
tido de que ndo repita a do*
aatcnçAo eom que oa aeu*
antecessores trataram aa
i»jjuiaç-v-, «to» morros o su.
Ourblos do Rio de Janeiro.

Na rua Sabauna. k:, fo.
l<iu-tu»s Mauro Mauit aóbre
a falta dágua: naquela rua
n&o !•..» uma gota hi mata
de !.*<•*. meses.

— B mala para cima nio
existo nem encanamento.
O j«-.**-..:il desce em verda*
deira romaria, para apa.
nhar .'««ua no Conservato.
rio de Música ou no Otná-
alo Santa Teresa. •

.Depois do boqueirão da
rua Sabauna, onde o rio de

mala de dois metros de al*
tura. a miséria e ab-tolula,
Em pleno dta de ao) eaml*
«ha.se «6bre o barro mollta-*
do da lama dos despejos,
Aa «oito tio iluminada*
pelas estrelas.
Antônio Lima e sua esposa

nos falam daa reivindica-
côes mais Imediatas daque*
Ia gente:— Se o prefeito mandas.
sa botar uma bica dágua
aqui em cima... O ar. nem
sabe o que Isso alttnlficaria.
E é tio fácil para o govâr*
no botar umn bica... Ba*,
tava boa vontade. Mns o
gorèrno n&o olha p'ra po*
bro...

Vereador Coelho Filho m.
bala de salários aprovada em
assembléia esti sendo sabota-
da. Sobre ela o presidente da
Junta guarda o mais absoluto
silencio.

Assim procuram as Juntas
Governativas — acrescenta êle
— afastar os militantes alndl-
cais que mala tem se destaca-
do na lula em favor da classe.
Mas estlo completamente enga-
nados. Em tAda parte por on-
de apareço, sinto que os traio-
lhadores JA aprenderam muito
e todos repudiara fsse ditador-
mirim, Manoel Cordeiro, como
elemento rancoroso e serviçal
que sA poderia mesmo voltar
ao sindicato por IraposIcSo do
Ministério do Trabalho.

DESVIO DE 30 MIL CHU-
ZEinos

Conclulno, disse Coelho Fl-
lho:

A Junta lançou mio de 30
mil cruzeiros do sindicato, sem
qualquer autorizaciio da assem-
lili-i.i, para finalidades dema-
g^glcas. Que, todos os trnba-
lhadores, organizados nos scus
locais dc trabalho, protestem
contra todas essas manobras e
arbitrariedades. Que exijam a
imediata oplicação da tabela dc
salários, do pagamento dos do-
mingos c feriados, a volta ime-
diata dc todos os companhei-
ros eliminados do quadro so-
ciai por delito de opiniSo poli-
tica c que julguem liem Csse
capacho do sr. Morvan Dias,
para que jamais possa .voltar
Ale, no futuro, ao nosso sln-
dicato.

ncompeteníe o Legislativo Para Opiu
Sobre Os is Das Assembléias Estaduais
A Comissão dc Constituiçik» rejeitou um rcqticri-

mento visando provocar um pronunciamento
• sôbrc o parlamentarismo
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MOVIMENTO DE PROTESTO MOTIVADO PELA ATITUDE DO DIRETOR DAQUELA
ESCOLA - O SR. CARNEIRO LEÃO NAO RECONHECE O CONSELHO UNIVIÍP.SITA-
RIO - A ADESÃO DA FACULDADE DE MINAS E METALURGIA, E DE OUTROS ES-
TARELECIMENTOS - REALIZADA GRANDE ASSEMBLÉIA PELOS PREJUDICADOS

PARA GARANTIR ÁS LAVOURAS 0
ADUBO NACIONAL EM CONDIÇÕES
ACESSÍVEIS AO PEQUENO LAVRADOR

Ô deputado Pedro Pomar, da
bancada comunista nn Câmara
dos Deputados, npresentou on-
tetn o seguinte requerimento de
informações para ser i-ncnmi
nhatlo no Ministro da Agrlcul
tui-n:

Considerando a reconhecida
necessidade do emprego dc ndu-
lios nn agricultura diante do
erUraqúcclmcntò drescenta de
nossas terras dc cultura:

Considerando o interesse eco-
íirtiiiii-o du aproveitamento dr
nossas matérias nrlmaa no scm-
tido dc nos libertarmos da im-
liórlnçao de adubos químicos,
principalmente os fosfatados, a
qual atingiu, cm 1948, n ...
.'Ií).,'112 toneladas,'num montão-
te dc (>.$ 'JaS.27fi.000.no:

Considerando ns rcsiiMados
promissores das experiência*
realizadas nn Estado (lc SSo
Paulo para aproveitamento da
npntitn de Ipanema, préviamen-
te beneficiada, na fabrlcng&o de
adubos!

Considerando que a prospec-
ção das jazidas de apatlta do
Morro dc Araçolnba, em Ipa-
nnma, permitiu concluir um
abastecimento garantido di-ran-
te prazo industrialmente ra-
zonvil-,

Considerando que fornm to.
tn.ídas as providências neces-
r.nrins ao transporte do mlnC-
rio ilas jazidas para a Usina
de bcncficiamcnto;

Considerando' que foi cons-
iruidn e devidamente aparelha-
da a Usina de hcncflni.-imentn
dn apntitn, conforme rcinlorlo
sobre ns atividades agrícolas do
Brasil em 1Í130. apresentado
pelo entío Ministro dn Agri-
cultura, Sr. Fernando Costa:

Considerando que foi Initn-
lado cm Ipanema, laboratório
experimental cm condições dé
proceder a estudos nó • sentido
do melhorar sempre os resulln-
dos dns maquinas Industriais!

Considerando que o produto
npallla nn fabricação dc super-
fosfato e principalmente do ro-
fosfato conduziu n resultado de
custo muito mais acessível que
n dn produlo Importado,

Requeremos, por intermédio
da Mesn, an sr. Ministro da
Agricultura, informar:

n) quais as principais em-
presas que produzem adubos
fosfatados nn pnis, c qunl o
volume da produção, nos últi-
mns anns;

li, sc foi realmente parali-
sndo o aproveitamento do mi-
nério dn npntitn, do Morro do
Araçoiaba, em Ipanema, Esta-
do de Sfio Panlo, na fnbrieaçfio
de adubos;

r) quais os motivos dc or-
,'rTín técnica e econômica npnn-
tados p:lo Ministério da Agri-
cultura, a fim dc • salvaguardar
os inleresses dn agricultura e

1 da economia nacional.

Chegou ontem à ComisUo éa
Constitulclo e Justiça o reque*
rlmenlo assinado pelos depu*
tados Sousa Cosia c Aeurcio
Torres, do F.S.D., Paulu Sara*
sate, da r li v e outros no
qual aqueles deputados sollel*
lavam o pronunciamento d*

t -:-..-¦'. . sdbre • constituelo*
nalldade de atos das Assem-
blélas Legislativas Estadual*
relacionados com emendas par-
lamcntariatas Introduzidas nas
Constituições de certos Estados.
O requerimento visava, evlden-
tcmcnle, provocar um pronun-
claincnto do Poder Legislativo
que pudesse vir a ser utilizado
para as premeditadas Interven-
çfics no Rio Grande do Sul a
no Ceará, onde as Constilulcfiea
votadas encerram dispositivo*
Parlamentaristas.

O deputado Agamrmnon Ma-
galhtcs apresentou sobre o ro-
qiierlmcnto cm quest&o um»
longa e fundamentada prcllml-
nar demonstrando que o Poder
Legislativo ordinário nio esti
investido dc fuoçfio constituía-
te, e quo sobre os atos saneio-
nados pelas Assembléias Est»-
duals somente o Judiciário í
que sc pôde pronunciar quan-
to fi sua Inconstiliirionalidadc.
E, concluiu seu parecer da »»-
guinte forma:

"Como sc vé, o poder legis-
lativo náo tem competência pa-
ra opinar sôbrc a validade d»
atos dos Assembléias estaduni»
em fnce da Constltulçáo Fo-
deral, mesmo no cnso dc In-
tervcnçúo, matéria considerada
essencialmente política, na vi-
géncin da Constituição dc 1891

A impcrtinéncla do requer!-
mento parece-nos nssim fora d»
dúvida. Sc a Comissão dt- Jus-
tlça opinar sôbrc casos que nno
estiSo incluídos nas atribuições
da C/imnrn, invadirá a jurisdi-
ç!ío de outro poder c ainda fc
rirá a autonomia das Assem*
bléins Estaduais, que nf.o no»
pediram oricntaçi\o nem conse-
lhas,

Temos o dever regimental dr»
opinar sôbrc n constitucionall-
dade dc qualquer matéria d»
competência dn Cámarn. Seri»
porém, expôr n nossn nutoridn-
de emitir parecer pnrn outros
poderes. t

(5 essa a preliminar que sub
meto no cxnme dn Comissfin"

A Comissfio votou de acôr
do com a preliminar levantada
e fnl decidido- que o presiden*
le oficiará & Mesa da Câmara
comunicando que, cm virtude
da matéria já estar afeta no
Judiciário cm casos concreto».
deixava a mesma dc opinar.

I

APROVADA A VERBA IN.TUS-
TIFICADA PARA O MINISTÍ

RIO DA JUSTIÇA

A questão de uma mensagem
do Executivo, solicitando no Lc-
gislnlivo a aprovaçiin pnrn os
gastos dc CrS 500,000.00 feilo»
pcln Ministério dn Justiça com
a Policia Especial, despesas ru-
brteadas sob "verba secreta" e
outras pouco explicadas, susei-
lon os mais vivos debates no
plenário e o pronunciamento
contrário dn bancada comunl*.
t.i, assim como n denúncia fei-
Ia por alguns representantes da
E.D., do P.ll. e dn U.D.N. de
que essa verba gasta indevida-
mente, sem a autorizaciio nré-
via do Legislativo eslava ser
vindo para a chamada campa
nha "antl-comunista", qualif
rada na ocasião de "indústria
lucrativa".

Ontem, já com nm parecer
favorável da Comissão de Fi
nançBS c Orçamento, de auto-
rin do deputado Dcoclccio Du-
arte, o projeto p.issou pela Co-
missão dc Constituição c Jub-
tiça, onde foi aprovado de acôr-
do com o parecer do deputado
Flore» dn Cunha. Não estive-
ram presentes á sessão os Irí»
deputados que votariam contra,
de acordo com manifestação an-

teríor: deputados José Maria
Crispim, (iuntel do Amanü •
Carlos Waldemar.

>
KM DISCUSSÃO UM PltOJETO
DK PHKVKNÇAO CONTflA A
EVASÃO DOS LUCflOS PA HA O

KSTIIANGKIIIO
I

Entrou em dlscusslo um pro*
jelo de autoria do deputado pa*
dre Medeiros Neto, determlnan-
do obrigatoriedade dc residir no
pais para os diretores de cm-
presas que manipulam capitais
de origem, estrangeira. O depu-
lado Jofio Agrlplno, da U.D.N.,
relatando a matéria, opinou
pela inconstftuclonalidadc do
projeto. Os deputados Gurgcl
do Amaral e Carlos Waldemar
defenderam ponto de vista eon-
trário, argumentando que o
projeto visava, fundamental-
mente, impedir que os lucros
dessas empresas tomassem o
rumo do pais dc origem dc seus
diretores. O deputado Lamrira
llltlcncourt pediu vista do pro-
jeto.

A dccU&o tto Conselho Téc-
nlco üní-rersitârto, qu* tieiet'
mlitou a .ntcrcupç&o da greve
dos «-atudanifai contra o au*
mento absurdo das taxas, ln*
cluía uma recomendação aoa
diretore* «Ias escolas da u »
no sentido de que (toe onta*
ninda nova marcação das
provas parciais a fim de que
nenhum aluno ficasse preju-
dlc.ido, em face do vltortojo
movimento de protesto. Essa
a condição principal que tor-
nou pa,*.*i'.-el a-aceitação da
moratória. comv praso findo
a 9 de novembro próximo,
paro que sc espere a decisão
do Congresso tóbre a gratut-
dade do ensino superior. Os
universitários estavam certos
de que as direções das diver-
sas csculas acatariam as de-
terminações do conselho da
Universidade do Brasil.

Entretanto, se bem que a
maioria dos estabelecimentos
filiados àquela entidade hou-
vesso cumprido essa decisão,
tal nSo aconteceu com a Fa-
culdade Nacional de Filosofia.
O diretor dessa escola, pro-
fessor Carneiro Leão, dc ma-
nclra arbitrária, determinou
que os estudantes que tlvcs-
sem perdido provas cm con-

aequtnda da greve citariam
com nota ttero naquelas dts-
clpllnas. Houve protestos, o
diretório acadfmlco procurou
uma salda para a situação,
sem que no entanto nada fl-
cawc resolvido. O $r. Carne!*
ro Leão que, por mais que pa*
teça Incrível, leciona admi-
ntst ração escolar, continuou
firme em seu ponto de vista,
alegando ser esta a sua ma-
nclra dc interprotar a deli-
beraçi... do CT.U. Salienta-
mos aue a atitude do diretor
daquela escola e*tá coerente
com suai tendências Idcoló-
eleas. uma vez que o mesmo
já afirmou ser a Juventude
HtUcrtsia tr. mais perfeita for-
ma educacional.
-ORANDE ASSEMBLÉIA DE

PROTESTO
Para que os alunos se de*

tinissem em face do probte-
ma, o diretório da Faculdade
Naclon 1 de Filosofia realizou
ontem uma Importante as-
scmbléla, a que comparece-
ram o presidente do Direto-
rio Central dos Estudantes, e
representantes das escolas dc
Arquitetura, Engenharia, Dl-
reito, Belas Artes, Quimlca o
Minas o Metalurgia de Ouro

Prrio. Debatendo 9 situação,
numerosorâ universitário* usa*
ram da palavra, ítcando de*
liberado que a greve st ria
mantida até que ta pudesse
faier provas, em primeira
«invocação, como esiafeelw
o Conselho Técnico Univctsi*
lano.

Os representante* de culta.»
escola.-» ali presentes falaram
então, afirmando que outras
BCMmblilM seriam convoca-
das. a fim de que todos m
estudantes da U.B. ílcasaetn
solidários com sem colegas da
Faculdade de Filosofia. O
aluno da Eieola do Minas e
Metalurgia anunciou que. des-
de as d« horas da BÚnhi,

o* cjduíSanüe* do seu e«abe!e*
fmtnro cüavam «ai gre»*.
üçifli* a etítute do sr. Car*
neiro Lí*o.

No* í jmmb!í'a, foi a*nda
IsvanUtJü a conUnur.c&o da
greve atJ n resnluçáo tio Con*
f*ras9, cia Tbta da falta de
rjaraatís* a»s tmív.*rsíiários.
ettser..V> qua s.*rá dis-ulida na
PR«I»a reunião da tíireiô.-lc
Cintra, tios E*ludant«?s. Ei-
pjra-í? ainda para h>]e a
tf»iê5í» £&% demais escolas
pm certsnnmt? acompanha*
rii ca alunos da Faculíad.»
Nacional cíp FI!o:afia em «eu
justo movimento de protesto,
motiv.ilo peto ato mcon».c*
qu;nte do sr, Csrnriro Leão

CIIVIDMI K NIU
DOS DElull OE ENGENHO DE iüi
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O vereador Agildo Barata estará presente a várias
festas, esta noite,' naquele subúrbio

221, As 21,30 horas, realizar-
se-á uma reunISo Intima, por
motivo do aniversário do se-
nhor Saulo Anranches.

Outras festas se vcriílcarSo,

A partir das 19,30 horas, rea-
lliar-sc-io hoje no Engenho de
Dentro várias festas, tendo co-
mo convidado dc honra o ve-
reador Agildo Ilarala.

No Morro da Congonha, ha-
verá cvoluçfics dc uma escola
dc samha, c, na rua Curupaitl,

todas elas contando eom a pre-
senca do vereador Agildo Ha-
rala.

lente* pedidos, lí ank-onlem. *
mingua dc qualquer auxilio, fa*
li.ru vitima da tuberculose o

JO.SIAS DE MORAIS COSTA, O EXPEDI*
CIONÁRIO QUE FALECEU TUBERCULOSO
E DESAMPARADO PELAS AUTORIDADES

Joslas de Morais Cosia Iraha-
lhava cm um armazém de secos
e molhados, quando foi convo-
rado para participar da nossa
1'Arca Expedicionária. Fez t-' ...
a campanha da Itália, voltando
somente apás o esraagamcnto
mililar do fascismo. Entrrtan-
tn, a -.ii- !• do hravo prarinha
estava almlada; n&o lhe fot pos*
sfvcl continuar no antigo servi-
co quando o exame ntcslava fra-
¦ rii.-.i pulmonar, i-t.---«!..-«« uma
pequena fndeniza(lo. o Instituto
passou a fornccrr-lhe nma pen-
sSo dc menos de quinhentos cru-
zciros.

A vida lornou-sc mais penosa,
a familia passava fome enquan-
to a doença sc agravava. Meses
se passaram, sem que as auto-
ridades tomassem conhecimento
da sua situnçlo, apesar de Insls*
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Discutida, ainda ontem, pelos vereadores, ficou provada sua aptidão para servir ao sr. Dutra e à

doutrina Truman — Lida na Câmara Municipal a entrevista do sr. João Mangabeira — Lacerda

versus Jacinto de Thormes, a propósito dc elegâncias e passeios marítimos -* Melhoramentos para
a cidade, através de indicações e requerimentos

estáO sr. Juracl Magalhães
dc piralicns. Cnndidato a mi-
nlslro da ditadura, precisa apa-
recer aos olhos de sen novo
amigo Enrico Dutra c dc- scus"bons vizinhos" de Wall Street
como um anti-comunlstn mai*
perigoso que o dr. Serafim Ura-
ga. Ora, os pendores rcacio-
nSrios do sr. Juracl .Magalhães
ainda ontem estiveram no car-
faz, dando motivo a que alguns
vereadores sc manifestassem a
respeito de sua carta no senhor
Adauto Cardoso, siMirc um apar-
le falsamente atribuído à bnn-
cada do PCB.

Assim, retificando a ata, fn-
lou o sr. Júlio Catalano, lider
do PSD. Esclareceu nio haver
dito no sr. Adauto Cardoso que
ouvira de um verendor comu-
nista um aparte denunciando
o sr. Juracl Magalhães como.
autor do cmpnstclamento dc J!>
jornais. Ouviu ísse npnrte do
sr. Jo3o Lui* de Carvalho, do
PTB

O NÚMERO N,\0 IMPORTA

O sr. João Luiz confirma t,
diz que quanto no número, não
se recorda dc ter falado cm
quinze, dez ou cinco jornni"»
cmpnstelndos. O número, a seu
ver, não importa. Um empas-
telnmento que seja, jA consll-
túi Ato reprovável. E o sr. J«-
rncl confessa que em.rüstclou
um jornal. O sr. João Luiz. «
propósito, lê a quadrinha po-
pulnr cm que os baianos, à
época cm quo.se verificou ãque*
Ia violíncia, satirizaram a fn-
cànha anti-democratica do In-
tcrvcntor Juracl, Prontlflcà-ao,
o orador, a trazer detalhes sô-
bre as tropelias cometidas oc-
lo sr. Juracl Magalhães na
Bahia, dizendo que sc fôr ne
cessário poderá recorrer no«
jornais dn época.

INSINUAÇÕES CONTRA OS
FUNCIONÁRIOS

I
Um outro aspecto da quês-

iSo foi focalizado, a seguir, pc-
lo sr. Iguatcml Ramos, que
protestou contra a leviana ale-
gnção do sr. Adauto Cardoso, dc
que as palavras dos c muni.*
ias ernm buriladas pelos taqul
grafo» t redatores de debates

da Câmara. Os funcionArios da
Sccretnriu — diz o sr. Iguatc-
ml Ramos — nfio agem tendeu-
ciosamente. As falhas que sc
verificam na publicação dos dc-
bates devem-se aos defeitos de
estruturação dos diversos ser-
viços da Câmara Municipal.
Os funcionários, cm pequeno
número, lutam, ainda, com uma
evidente falia dc material, Além
disso, o aparte do sr.*Joáo Luiz,
que serviu dc pretexto para ou»
o sr. Juracl agredisse furiosa-
mente os comunistas, não foi
supresso pela tnqnigrafla. Saiu
publicado no "Diário Oficial"
dc 13 do corrente, no dia Ime
diato à sessão cm que foi pro
ferido, c lá eslá. na página 903
daquela publicação, no oito d»
segunda colunn...
A ENTREVISTA DO SR. J0,\O

MANGABEIRA
Foi lida pelo sr. Osório Bor-

ba c será insertn nos nnnis da
Casn a entrevista do sr. JoSo
Mangabeira, presidente da E»
querda Democrática, sobre a
planejada cassação dos manda
los dos parlamentares comuni»-
tns. .

Oissc o sr Borba que em melo
a um extraiiho silêncio, diante
dc mais êsse crime cm perspec-
tiva, surge a voz dc protesto
do sr. João Mangabeira, que s»
manifesta em nome dc seu par
tido conti» o ntentado que se
articula,

Em aparte, o sr. Agildo Bo
rata ressalta n diferença Ae
atitudes dos srs. João Manga-
beira e José Américo, um vci
berando o crime em preparati-
vo c o outro conformando-se
com a vilania e assumindo uma
posição capitulaclonlsla diante

1'rosscguindo, o sr. Osório
da ditadura.
Borba procede íi leitura dns na-
lavras do sr. João Mangabeira,
que o plenário e i» assisléne.i.-»
ouvem com atenção,

UM ATAQUE DE CÓLERA
Vai em seguida ao microfone

o .-.r. Carlos do Lacerda, livldo
de raiva, nariz nfllado, com uma
expressão verdndelrnmcnlo ca-
(lavórici. o prorlíflosu vereador
fn- i nn ::¦!'iii iç; o dr impor-
làncln histórica. .Não c venia-i
dn — diz — que tenha faltado t

& sessão da véspera porque ll*
vesse passeado dc lancha, com
artistas dc cinema, conforme,
a seu ver, teríamos afirmado
ontem, nesta crônica. Longe dis-
so, o pobre moço consumira *
tarde dc ante-ontem procuran-
do plnsma snnguineo pnru ateu-
der no pedido dc um médico.

Injustamente ferido, cheio de
snntn indignnção, o nbncgadn
Carlos, o salvador dc vidas, o
super-homem desentranhado!-
dc plasma, dcrrnmn-se em in-
sultos n este jornal... Empre-
gn, com admirável' virtuosidade,
termos dc fim de farra de gran-
finos, muito compreensíveis nos
excessos dc uma «loitada df
"boite", mas impróprios para
uma tribuna pnrlnmentnr Tudo
porque aludimos às suas liga-
ções com o homem dc Wall
Street, sr. Valcntim Boucas...

O SEU A SEU DONO
O sr. Alotsio Nelva Filho, ta-

lando n seguir, faz: vér ao so-
nhor Cnrlos de Lnccrdn que •
"TRIBUNA POPULAR" se lt-
mitáru a reproduzir uma ero-
nica social do "Diário Carioca",
muito pitorescamente intitula-
da "Na ronda do abaenxi". Nes-
sa crônica, o sr. Jncinto da
Thormes nnunclava um pnssciii
do sr. Cnrlos de Lncerda. nflo
numa lnnchn, que é embnrca-
ção vulgnr, mns no hlate "Ra-
ginn", barco de milionários, um
dos mais bolos da Guanabara
Thormes náo se limitara a cl-
tar artistas dc cinema. Em sua
crónicn figuram os nomes do
sr. Vitor Bouças, do sr. Fcrnan-
do Veloso (genro do homem d»
Wall Street Vnlentim Bouças)
c do sr. Rocha Guinle. Tnls no-
mos o sr. Cnrlos hnbilmcnt»
ocultou, em seu pequeno dosa-
bafo.

Ora, devemos respeitar, ao,
matéria de elegância, o sr. Ja-
clnlo dc Thormes. Se o autor
da "Rondu do abacaxi" falou
om passeio de hiato com Bou-
ças o Guinles não devemos dis-
culir o assunto, A palavra do
.sr. Jacinto dc Thormes nesia
matéria é a palavra oftcinl e
não pode ser contestada. Ou o' r. L".ccrd.'i, r]Cpnj< r|(. ínntos
anos de i-nircirn, ainda não co-

nh,«ce os cânones da gtfaaÜM-

qual sc fez mimado

losías dc Morah Costa
cx-prncinhn .losias dc Murais
Costa, deixando sua esposa cm
ad lan lado estado dc gestação.
Morreu nn miséria, como grandr
número dc . tigos rxpediciomi
rins, desempregados e sem qual
quer amparo dns autoridade,
competentes. Homens que vln-
gnr.-iin nossos Irmãos assassina
dos pelos corsários do Eixo, qm
defenderam heroicamente a cau-
sa da liberdade dus povos, no-
vãmente ameaçada pela política
«c Truman. frge que medida-
Imediatas ;.ej. ni tomadas pelu.
responsáveis por éss. estudo di
coisas, n fim dc que a populn-
ção- brasileira nüo venha a- ns-
siilir revoltada casos como ésse,
verdadeiro acinte n memória dos
qm ficaram cm 1'istóin.

gem, dn
pupilo ?

MATÉRIAS DISCUTIDAS
Teve Inicio ontem n dlscua-

«ão dc um bloco dc rcqucrlmcii
tos sobre melhoramentos ria ci*
dade. Em primeira discussão
foi aprovado o projeto qúo isen- I Disíribuicão ric banha
ta dc pagnmcnlo do imposto de P <"" •
transmissão dc propriedide os ., na *"-:ia '^3C-0.Ue
combatentes da FEB.' SoHcftnm-nos n publicação do

.r uí . \ seguinte:-Também foram aprovadas ... .•„,-.- r- , • • , „a..~. („,k». -. »u ¦> União f-c::nnin.i da Praçaduas indicações sôbrc a cons- | | Carmotruçfio dc casas para os mora-
dores do Parque Arará, que de-
vido ns obrns de prolongamrn-
to do Cais do Porto, deverão
mudar-se para terrenos da Vila
Penha.

convoca lôdns as ns-
spclndns, munidas de scus car-
lões de racionamento, para com-
parecerem boje. As li horas. A
sua sede, na rua Cacique, 114,
onde icrá feita a dlsIribuIçSo dr
banha".

Quinzena De Iéi te
Dos Deputados CoinoHistas
Comícios em Campos, Barra do Piraí, Macaéfe

outras cidades fluminenses
publicação doPedem-nos

guinte:
"A Buncada Comunista nn Aí-

sembléia Legislativa Fluminense
realizará uma quinzena dc dcfcaa
dos mandatos, estando desde já
programados os seguintes comícios
cm cidades do interior • o de en-
cerramento na capital.

COMÍCIOS DA ZOIU SUL
Caravana composta dos depu-

tados Walkirio de Freitas, Celso
Tonei o Puschonl Danielli: Dia
22 — Piraí; Dia 23 — Barra do
Piraí: dia 25 — Barra Mansa; Dia
28 — Valença.

l aMÍCIOS DA ZONA NORTE
Caravana composta doa depu

tados Llnooln Ooest, Horacio Va-
ladares o deputado federal Qaudl-

no José da Silva: Dia 28 — Itapc
runn; Dia 29 -- Campos; Dia 17Macaé.
COMÍCIOS DA ZONA SF.RRA1ÍA

Dia 28 — Petrópolisj Dia Ü9Friburgo.
Outroí irncMcio» »»rüo progra-mados parn os municípios dc Ca-

xias, Nova Igltassú e iMnpé, ciijfll
datas serão publicadas oportuna-
menle. Também comícios de bair-
ros em Niterói serão programadasf. publicados, bem como a compo-
sição das caravanas de deputados
que participarão dos mesmos, in-
cltlllvc os dn Zona Serrana.

Em São Gonçalo será realizado,
em 3 de julho, e o encerramento
da_ quinzena far-se-á a 5 daquele
mês, com um comíciomonstro cm
Niterói."

AOS SENHORES .CORRETORES DE AÇÕES DÁ"TRIBUNA POPULAR"
VcAo-to (mm ws. Oonetore» do ações da TKIBtTNA PO-¦PTHaAB, o Imediato oomparecimento oo nosso Escritório,• fim da prestarem som contas.


