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A Confirmação dos
Nossos Compromissos

de Honra%r
J. E. DE MACEDO SOARES

Assim que informado da
inopinada agressão japo»
uesa ás posições norte-ame-
ri canas no Pacifico, >o sr.
presidente da República
convocou o seu ministério,
ajustando os termos de
uma nota do governo na
qual se diz que ficou resol-
vido, por unanimidade, de-
clarar solidariedade aos Es-
tados Unidos coerentes
com os nossos compromis-
sos continentais.

Feita essa declaração
política, natural mente
aguardaremos a comunica-
ção oficial do governo de
Washington sobre a nova
guerra e suas plausíveis
conseqüências, para então,
na resposta diplomática, de-
finirmos juridicamente nos-
sa posição internacional em
face dos beligerantes e neu-
tros. *

A atitude do- sr. presi-
ciente da 'República pauta-
ee pela fidelidade aos com-
promissos de solidariedade
continental e justifica-se
pela firme adesão do povo
brasileiro aos dois grandes
princípios que regem a
nossa concepção de sobera-
nia tanto na ordem externa
como Interna. Esses princl-
pios são, na ordem externa
o que condena a atitude cri-
minosa dos povos de rapina
adoptando a lei de seus inte-
resses, a solicitação 'de seus
apetites, a fúria de prestl-
gio de seus regidos nas re-
lações com os povos ino-
centes e inermes e que lhes
parecem presa fácil e yan-
lajosa.; na ordem interna, o
que declara a inviolabilida-
de da nossa soberania e a
integridade do nosso ^terri-
torio, o direito de nos go-
vernarmos livremente com
as instituições oue acolher-
mos, não admitindo siste
mas políticos ou econômicos
que nos possam oprimir,
determinando condições da
vida nacional ou das rela-
ções internacionais, contra-
rios ás prerrogativas da nos-
sa soberania.

Não podemos esconder a
gravidade do momento na

íWYO LegislatUro Aprovou Apenas Contra
Um Voto ii, Declaração de Guerra

•aa-aaa-aaaaaapaaaapajajpa-a»,

existência do Brasil. Nada
fizemos por nos vermos na
encruzilhada dos destinos
do mundo, forçados a to-
mar o rumo traçado por
questões de vida *e de mor-
te, que, pondo raizcs no in-
teresse e na ambição ma-
teriál de povos angustiados,
acabaram por elevar a co
pa ás regiões do ideal da
personalidade humana e da
civilização' cristã, decidiu-
do afinal se devemos esraa-
gar a barbárie guerreira
ou se, pelo contrario, nos
devemos conformar, defini-
tivamente, na escravidão,
submissos á lei do ferro e
do fogo.

O sr. presidente da Re-
pública está conduzindo
com prudência e firmeza *a
nossa política, que é hoje
uma só nas esferas interna
e externa. A unanimidade
ontem assignalada na nota
governamental mostra que
o ministério está coeso em
torno de seu chefe e que os
deveres patrióticos prevale-
cem na conciencia He to-
dos que servem o país. *¦

Cabe-nos convocar o pu-
blico que nos lê e confia na
nossa experiência a aceitar
as decisões da autoridade,
verificando suas pesadas
responsabilidades e admi-
tindo seu empenho em bem
servir o país de que já têm
dado provas inconcussan.
Não nos cabe, porem, dizer,
tão clara e definitivamen-
te quanto desejáramos, t.u-
do que o coverno deve ao
povo brasileiro, para o tran-
quilizar na confiança, pois
suas decisões, neste momen-
to, são de molde a compro
meter-lhe o futuro, que não
se mede oelos rapados minu-
tos de vida dos homens a
das gerações.

Deante do Brasil, o sr.
Getulio. Vargas está sòzi-
nho e de pé. Ninguém so-
freu na nossa historia um
tal peso de conciencia. O
chefe da Nação avalia, na

sua verdadeira grandeza,
a situação que os aconteci-
mentos lhe crearam, sabe
o que o povo quer e mere-
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I.. A zona de operações do Pacifico do Norte, vendo-se as possessões americanas e inglesas e
aviação Japonesas

as Filipinas, atacadas, de surp resa, pela marinha e pela

WASHINÇTON, -8 (Reuter) — Eis o texto da Histórica
mensagem enviada pelo presidente Franklin Delano Hoosc-
velt ao Congresso dos Estados Unidos, relatando a inqualifi-
cavei agressão japonesa:"Ontem, 7 de dezembro — data que viverá na infâmia —
os Estados Unidos foram súbita e deliberàjçlamente atacados
pelas forças navais e aéreas do império do Japão, os Ksta-
dos Unidos estavam em paz com aquele paia e' uma solução
Japonesa era ainda objeto de conversações com o seu gover-no e o seu imperador, visando a manutenção da paz no JPa-
cifico. Com efeito, uma hora depois dos esquadrões aéreos ja-
poneses terem começado a bombardear a ilha norte-amerl-
cana de Oahu, o embaixador japonês em Washington e o aeu
colega entregaram ao secretario de Estado uma resposta lor-mai a uma recente mensagem norte-americana e; embora essaresposta declarasse ser inútil prosseguir nus negociações dl-
plomatlcas existentes, não continha ameaça ou indicação d"
guerra ou de um ataque armado.
"Ora, convém observar quea distancia em que fica Ha-

ce, faz justiça á sua cultu-
ra, jurídica e política e ao
seu espirito civico. Estan-
do, como se verifica, a 'Na-
ção unida e coesa com o
seu chefe, podemos conr
fiar que depois do cair das
tremas no mundo, teremos o
nosso lugar na aleluia.

wai do Japão torna evidente
q,ue o ataque foi . ...^erada-
mente planejado ha muitos
dias, ou, mesmo, há muitas se-
monas-

Nesse ínterim o ^""'•nn ni-
ponico procurou deliberada-
mente iludir o governo iíortn-
americano com declarações fal-
sas e expressões anlmactor.ps
para o prosseguimento da oaz.
O ataque ontem desfechado
contra as illip- Hawai causou
rlRP"s severos as focras navais
e militares .norte-americanas-

Lamento ser forçado a dizer-
vos que se perderam numero-
sas vidas norte--aineiicana."».

> Ao demais, iníonma-se que
foram torpedeados navios dos
Estados Unidos em alto mar.
entre São Francisco e Hono-
lulu'.

"O governo Japonês realizou.
igualmente, ontem, um ataque
contra a Malásia. Na ulti-
ma noite, forças niponicas ata-
caram Hongkong. Na ultma
noite, forças niponicas ataca-
ram Guam. Na ultima noite
forças japonesas atacaram . as
Fhiliplnas. Na ultima noite,
os japoneses atacaram a ilha
de Wake e esta manhã, os
japoneses atacaram a ilha de
Mldway.

O Japão, consequentemen-
te, até agora, empreendeu uma
ofensiva de surpresa aue se
estende por toda a região do
Pacifico."Os fatos ocorridos ontem «s
hoje falam por si mesmos. O'povo dos Estados Unidos já
formou a sua' opinião e com-
preenderá as conseqüências
dos fatos para a própria vida
e segurança da nossa nação.

Como comandante chefe do
exercito e da marinha dos Es-
tados Unidos deteí.nim.» que
fossem adotadas tooas as me-
didãs para a nossa defesa,
masa nação toda deve lembiar
o caráter do assalto desfecha-
do contra nós. (aplausos).

"Pouco importa o tempo quenos será necessário para dona-
nar essa invasão premediia-da, mas o povo norte-ameri-
cano, no seu dierito, ha de ir
até » vitoria final (aclama-
ções e ¦ aplausos). Acredito In-
terpretar a vontade do Con-
gresfio e do povo ao asseve-
rar que não somente nos de-

feuderemos a nós mesmos
com a maior enegia, como
ainda criaremos a certeza de
qua; essa forma de traição
jamais nos porá eni perigo."As hostilidades! existem.
Não ha como fugir ao fato de
que: o nosso povo, o nosso
território, e os nossos interes-
ses estão em perigo grave.Com confiança nas nossas for-
ças armadas 'e com a inque-
brantavel resoluçãio do povo,alcançaremos- o triunfo inevi-
tavel, Peço que o Congresau

declare -que, em conseqüência
do ataque covarde e nâo pro-
vocado do Japão, em 7 de de-
zembro e 194i, existe o esta-
do de guerra entre os Esta-
os Unidos e o império japo-
nês". (aplausos prolonga-
dos;.

Formidável Ovação
a Roosevelt

WASHINGTON. 8 flJ. P ) —
Por ocasião de sua parç.infrfaiiclà
no CoriRrésab, o pr.e-jKlfiTfti Koo-
sevelt íoi alvo da "Maior o vaco o
de toda a sua vida publica, inr
parte dos lèijt.s.Viiilort.-s; e do
numeroso publico que ali «e 4n-
con tra vam.

Entusiásticos e or >lo-iAados
aplauso» surgiram ilo se") do
auditório quanilj o pr-irtidótite
terminou a leitura de kèu breve
• solene discurso. <om á ícill-
citação de que o i-orikrtíssn de-
clarasse a guerra a» .Taunn.

Por essa mènsaiçei-o ru-"ii na-
íamente estahçli-i^-1.) tine os
TCstadoa Unidos nao s*j yi; corri-
promerem a riercinli-i «.-. pnsBes-
soes nurte-amei-ii-.U')"'?, coriio

(Cuiilinun na S" pnk,)
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DENTES, 77

Os Ingleses Desencadearam
Nova e Tremenda Ofensiva
em Toda a Frente da Libia

SIDI-REZEGH, DE NOVO, EM IÃOS DOS INGLESES
E' EM TRÊS DIREÇÕES A NOVA INVESTIDA BRITÂNICA

DE l/M OBSERVADOR EM WASHINGTON

Õ^íalorTriünfo
de Roosevelt

WASHINGTON, -«^^osT^o"»^-* 252
da inter-Americana) »- Já temos Mgggywg taisidades «
Estados Vtddoi.JOevo.ae «n amorno do M<
d.stersôes 

^^^'J^Klxo%í 
"latlnldade" e da »«.

cem aieivosia, a»

CAIRO, 8 CR.) — Sidi Rezegh está de novo em

mãos britailieas, declarou-se hoje nos círculos autori-

zados desta capital. Uma vez mais, as patrulhas de

Tobruk uniram-se ás patrulhas blindadas britânicas,

que avançaram do sul de Sidi Rezegh.
Agora, praticamente, não existem tropas inimigas

na linha correndo de Sidi Rezegh para El Gobi e para
o oriente; em direção da fronteira.

0 comunicado de hoje, da RAF, diz que -Nápoles

foi novamente atacada, com bons resultados, na noite

de sábado. Outrossim foram visados pelos ^cursio-

nistas britânicos pontos das áreas de El Adem, Derna

e Benghazi. na Libia. __.„ .Innrxrc
ATAQUES EM TRÊS DIREÇÕESrtl apoiada por forcas blindadas.

m pi _ Oco-I aue lhe protegem os {lanços ex-
íU P •) hHtanIcau rostos. De acordo com as nf <£

maçnes. todos_os destacamento»

gham. reforçada por outro en»
couraçado, além «los 2 com aue
Iniciou a campanha, e. um nu-
mero não mencionado de cruza-
dores, desenvolveu suas opera-
côes durante o dia, atingindo os
obietlvos situados ao oeste d«
Tobruk e Aden, indicando a di-
recão em que será lançado O
próximo ataque. Aparelhos SW-
kas" e bombardeiros inimigos,
voaram continuadaraente sobre
as unidades navais britânicas,
porem não foram confirmados
os constantes comunicados o*»
inimigo, sobre impactos qu«
atin Riram cruzadores e outros
navios ou do afundamento de
algum deles.

A aviação aliada continua do-
minando o ar na Libia. ten«10
sido derrubados numerosos apa-
relhos inimijços.

ootn

maíifflê darforcas brltánlcaij
na África. tenente-Reneral Alan
CunnlnRhàm. I n t e n s 1 ficou a
ofensiva contra as tropas ao bi-
xò no deserto da Libia. lançando
Sm tremendo ataque em três dl-
recões sobre as forcas ttalo-tfer-
manicas do general Rommel.

Segundo os Últimos despachos,
as unidades couraçadas alemãs
ao noroeste de Bir-El-Gobi sao
atacadas pelo sudoeste, pelo si -
deste e pelo noroeste O Iniral-
bo. ao que parece, encontra-se
na defensiva, depois de haver
alimentado o propósito de ata-
car o flanco britânico.

Os meios compe entes decw»
raram que "a Infantaria do El»
mantém uma linha desde a cov
ta até o interior, passando nelo
oeste de Tobruk. hssa linha « 

Panorama Geral da Luta
CAIRO. 8 fü. P.) - As for- Ambos os' lados

cas 
" 

imperiais irromperam noie
nas posições do deserto da Libia
que se encontram em poder do
Eixo" Parece que o «eneral
Cunningham desencadeou a se-
gunda Brande ofensiva contra os
exércitos inimigos, comantlados
pelos generais Ettore Bastico e
Erwin Rommel.

Informações autorisadas dizem

blindados.do Eixo ençontram-M
numa região ao noroeste de Bii-
F.l-Gobl juntamente com, uma
divisão couraçada italiana .

Scjuindo estes mesmos cir-
culos. "parece que o Eixo se en-
contra definitivamente na de*
fenslva e não mais poderá re ini»
ciar qualquer ofensiva, a men o»
que saia vitorioso na batalha que
tem que travar contra as forca*
que atacam, suas tropas por troa
direções. Na região da frontei-
ra. o Eixo mantém apenas uma
reduzida zona em Bardia, um
bastião entre .Sollum «.Sidi-
Ornar e a posição de Haii.i>j.
Essas posições encontram-se ci-r-
cadas e estão senttoatacaClas pe-
ias forças Imperiais .

Os Alemães Perdem a
Batalha Em Gobi

CAIRO, 8 (Reuter) — A ba-
talha em torno de Bir El Gobi,
não chegou a materializar-se.
pois depois do primeiro choque
os alemães perderam um ter?0

0 Comunicado da Raí

do numero dos tanques
que contavam. O inimigo pa»-
sou a concentrar-se ao sul de
Tobruk.

Falta Coordenação Aos
Ingleses

LONDRES, 8 (U P ) —• HÀ
Indícios de que a organização
das forças aéreas, novamente,
»e converteu em motivo para
discussões, com o resultado das
experiências adquiridas n*
c-unpanha da Libia. Os comen-
tarlsta» militares do* jornais
estão de «acordo em que a6 for-
ças aéreas mantiveram o do-
minio do ar na Libia, cumpri-
iam excelente obra de destrui-
ção nos depósitos de combusti-
vel e interromperam as linhas
de comunicação inimigas. As»
sinala-se que ás forças brita-
nicas falta, todavia, a coorde-
nação que caracteriza as ofen-
sivas germânicas.

»¦«¦»»»¦«•-'

que mais uma vez os britânicos
formaram um corredor partindo
do sul de.Tobruk. cuja wjarni-
cão se uniu ás forças imperiais
em Sidi Rezegh. Acrescentam
que o muro formado desta vo*
será inquebrantavel.

O acontecimento mais impor-
tante do dia foi que. finalmente,
o empo principal das unidados
de "tanks" e mecanizadas do
inimigo, entraram, na tao talada
"batalha de aniquilamento .

Quem é o Comandante da
Esquadra Norle-Americana do
Pacifico, Almirante Kimmel

iSI '.•'*"'¦ " 
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os laaos concentraram
todos 

"os 
elementos de oue dis»

põe para tratar de destruir, to-
talmente as unidades ofensivas
rápidas do Inimigo.

A batalha, ao que parece, es-
tá se travando a«D nordeste út
Bir-El-Gobi e sudeste de Sidi
Rezegh. As formações inimUas
que formam na sua maioria um
sólido bloco, estão sendo ataca-
das por três lados. Nenhum.dos
bandos está procurando fugir n
ação e não ha duvida que a ba-
talha não tem outra, saída our
a vitoria ou a destruição, o aue
é plenamente compreendido ne-
los dois adversários.

Tanto os neo-zelandeses eomo
os sul-africanos e britânicos oi»'
tem participação na luta. sabem
que estão empenhados em unii*

1 das fase» realmente decisivas dn
segunda guerra mundial e. alnün
que a ação tenha sido relezada
para segundo plano em virtude
dos sensacionais acontecimentos
desenrolados no Extremo Orlen-
te. os aliados sabem oue esluO
travando uma das batalhas mais
importantes de toda a guerra.

Em fontes autorizadas manl-
feát»u-se que sefrundo as ultl*
mas informações, as forças do
general Rommel estavam sendo
atacadas por três direções, an
noroeste de El Gobi.

Declarou-se também que sa-
hado. patrulhas saidas de To»
bruk estabeleceram contacto com
os nossos veículos blindados sue
oneram na zona de Sidi Rezemi
encontrando em um posto mn
certo número de néo-zelandcses
que foram evacuados.

O inimigo parece estar na de-
rensiva e acredita-se que peti»

flanco quanKava atacar nosso ....
do os atacamos pelos 3 lados. A
Infantaria do Eixo mantém unia
linha que vai da costa oeste üe
Tobruk até n interior e as forcas
blindadas defendem seu flanco
exposto a um ataque.

Declarou-se que o contacto
das forcas de Tobruk com. o res-
tante das forcas imperiais, não
constitue um novo corredor, uniu
vez oue nâo existem tropas do
Eivo ao oeste de Sidi Rezegh.

Ao dar novos detalhes do»,
combates travados ontem, no
qual foram destruídos IA"tanks". declarou-se oue os bri-
tanlcos destruíram mais de uma
centena de veículos de varias
categorias, mataram 90 alemães
c aprisionaram 200.

A frota do almirante Cunnm-

CAIRO, 8 iReUtci-j — U eu-
inauuo ua íIaí- ao uneuiu ivití-
ujo, cuinuuica: ••.foryi.i mi-io-
rizadas c Uíuidadas imiintas e
outros uüjeuvus nas areai üe
ü,i Auem e Acrouia iórum eu-
cazinuuie uornuarütíadob piíia
nossa uviai-ao üuraute a noi-
t«i ue saDaüo e uo curso uas
operações üe outem.

impactos duetos íoram obli-
dus contra muitos veículos, <ai-
nuus üus quaib liuaram em dia-
mas. Também tairain bumuas
em instalações ao norte .«le
Acrowa ouue irromperam m-
cendius. Um transporte muLo-
rizaüo na entrada de Acionia-
El Uazaia foi severamente ata-
cado uui-ante a noite de on-
tem. ocorrendo cousiüeravel
Uauo no mesmo.

Uerua e tSenuhazi também
íoram atacadas. Na Tripolita-
nia, aviões navais atacaram o
aerodromo em Casicl Uenito,
irrompendo iucendios após o

ataque.
No dia anterior, durante ata-

quês contra objetivos era «oms
impactos diretos foram obtiüijs
cm acampamentos • trmcliei-
ras.

Nos combates aéreos «obre o
campo de batalha da Libia, «jn-
tem,^ois "Junlters 87". 2 ';Ma-
chi 200". 1 'Tiat õO" e 1 "Ma-
chi 202". foram derrubados pe-
los nossos aviões. Outros apa-
relhos italianos e alemães fi-
caram gravemente daniiicados.

Obtetivos em Nápoles t<>rani
novamente atacados com txtlo
durante a noite de sábado. Es-
plosões e incêndios foram ob-
servados perto do arsenal real,
da via férrea, estaleiros e do-
cas.

De todas essas 9 outras ope-
rações, 8 de nossos aparelhos
não regressaram".
COMUNICADO BRITÂNICO

CAIRO. 8 (Reuter) -- Eis o
texto integral do comunicado
de hoie, emitido pelos (Juarteis
Generais britânicos no Onen-
te Médio: ¦. .'¦'.".;"Em toda a isona de batalha
nossa pressão está crescendo
firmemente , ,

A oeste de Bir El Gabi Uma
força inimiga de cerca de In-}.-
ta tanques e quinhentos vei-
c.ulos motorizados foi grave-
mente bombardeada e .atacada
por nossas forças blindadas,
mais ou menos meio-dia, con-
forme se relatou no comunica-
do de ontem.

cifico de abril de 1914 até abril
de 1916.

Em agosto de «916 ele foi pro- ! Majestade britânica

Nesta ação sete carros de
assalto inimigos íoram destrui-
dos. sendo danificados três ta»-
quês e parte considerável de
uni transporte mecânico inimi-
fio.

Á coluna adversaria retirou-
se nara o oeste, ner-jefmida e
embaraçada Por nossas tor-

Por ocasião da retirada pa-
trulhas de carros blindados das
i/uardas de dragões de 5ua

apreende-
rclar-

vi mÊmtmmâ

¦;.¦;.:¦:¦:¦:¦:¦<
lilliili tf

í

movido ao posto imedlatamen-I ram .cerca de (juarenla
Sp°enor,% se «ornar, em 

^f^lTS e em di-
outubro de 1917, chefe do Es- | reç-0 dp -^ Adem, núcleos de

r

1í:

Almirante *il««niel

NO^'A YORK, dezembro —
Urgente - (Serviço eswclai
da inter-Americana) — O ai-
mirante Kimmel nasceu em
Henderson, Kentucky, aos 26
de fevereiro de 1882 tendo
feito seus primeiros estudos na
Universidade Central de RIc.n-
mond, ingressando em 1900 na
Academia Naval.

Depois da sua graduação em
1904, serviu na x unidade
sKentucky", da, frota, do
Atlântico, durante «*?I»^^S
transferiu-se para o Depar

meSo da Marinha onde M

um curso especializado, e
dezembro de 1907,

lê" £jsr°* ss £
m^°maio de 1903, o alnü-
rante Kimmel, com o posto de

aEjpà-ante, tornou-se auidllar
do contra-almirante íSe^ton
Schreoder, comandante da,
Quarto Divisão Naval, que ser-
via de «São Francisco a Ma-
nula.

O aspirante K-immel foi pro-
movido a tenente em fevereiro
de 1909 e em maio desse mes-
mo ano foi designado para o
"Lousiana".

em
foi des--

no "Geor-

Em abril de 1911, «voltou a
servir no Departamento da
Marinha, e, por dois anos e
meio, desempenhou as funções
de assistente do diretor dos
Serviços de Defesa s de Erige-
nharia Naval.

Depois de servir como oficial
de artilharia no "Califórnia",
foi ajudante e depois coman-
dantfe de bateria naval e chefe
do Estado . Maior do coman-
ante em chefe da frota do Pa-

tado Maior do almirante Rod-
man em águas inglesas.

Enquanto esperava a chega-
da do almirante Rodman, ele
serviu como chefe de uma pa-
trulha composta de alguns na-
vios ingleses.

Depois da chegada da Nona
Divisão de Combate, soo o
comando do almirante Rod-
man, o oficial Kimmel voltou
a servir no Estado Maior co-
mo comandante de bateria da
Nona divisão até outubro de
1918, quando se tornou co-
mandante em chefe do "Ar-
kansas", uma das unldtides
daquela divisão.

Depois de um estagio nos
Estados Unidos, servindo ao
Ministério da Marinha, em Ja-
neiro de 1924, assumiu o seu
posto de comandante da "40*
Divisão de Dfistroyers" e co-
mandante da "Preble", da es-
quadra asiática.

Promovido ao posto de con-
tra-almirante, em novembro
de 1937, foi designado, em
seguida, para servir como co-
mandante da "Sétima Divisão
de «Cruzadores" e. a 1° de feve-
reiro de 1941, ele assumiu as
responsabilidades de coman-
dante em chefe da frota do
Pacifico, com deveres também
de comandante em chefe da
esquadra norte-americana, «om
o posto de almirante.

O almirante Kimmel pos-
sue as seguintes condecora-
ções: "Mexican .Service Me-
dal" « "Victory Medal*.

resistência inimiga estão sen-
do vigorosamente atacados.

A área abrancpndo Sidi Re-
zeeh e Pir El Hameerl parece
agnra estar completamente li-
vre de trorns adversárias.

A* rjstmUia». combatentes< do
resimento de fronteira estive-

luui av.aa t«u toda a área li-

!um úidi Rezegh elas desço-
bru-am uezoHu i.tiUlues ni-ini-»-
uicoí muuernos e brande cupia
ue equipamento, inclusive unia
uista.iu.uu ue a. -. •->•. auan-
uo"uuu sobre o soiu.

A estatuo uivisioadl neo-ze-
lauuesa ue socorro mtdicu; que
luiiia siuu ímauiua ueio.iunui-
Ko em ataque jur o-asiau uo
uual iiaMain ocuyauo ^ioi lAe-
zegu, iui uovameuie descubena
teuuo sido evacuailos os leri»,
uos o mais rapiüuiutuie pus.-
bivcl•

Xviuitos «Pinhões conquistados
nelo mimigo, durante a acao
reíeriüa. íoram recuperados
Dor nus. _, ;.„..,1-atruiiias de cai-ros bli»üd-
dos, üo uecimo primeiro ívKt"
mento de üussa-dos. üe beivi-
go ua mesma área coniraterni-
zaram-stí com as patrulhas Ua
guarniçuo de Tobruk.

Mais para o leste, colunas
moveis de todas as urinas, üe
üivis«>es imperiais britânicas,
estiveram em atividade, a«in-
do terrivelmente para o 'inimi*

§o, 
na área entre Burdia e lu-

ruk, no norte da estrada de
Capuzzo (TriKh Caouzzoí.

Numerosas seções üe tropas
alemãs famintas íoram uncur-
raladas.

Vastas quantidades de peiro-
leo, munição e depósitos de
alimentos foram localizados,
ocultos na área Ue GaraUt. on-
de foram, outrossim, descoDer-
tos novos retai-daiarios inimi-
ros, sendo as provisões . remo-
vidas para nosso próprio Ubo
ou destruídas.

Outros grupos de nossas tro-
pas em serviço na mesma zo-
na fizeram calar numerosos ca-
nhões auti-tanques inimigos,
bem como outras armas.

A algumsa milhas uo oeste
de Sidi Rezegh, outros «lUpos
de alemãs morrendo de tome,
foram descobertos cin vários
"AVadi*" (leitos secos do rios).

O total desses rctartlatarios
e extraviados, «:aidos em nos-
so poder é de cerca de 150.

Na zona da fronteira, além
de manter-se a pressão contra
grupos isolados iuimieros, ain-
da em resistência, um destaca-
mento adversário foi .bombar-
deado. em Bardia.

Por toda a área nossas co-
lunas moveis de todas as cr-
ma scontinuaram suas, opera-
côes de ofensiva, com o uia.xi-
mo vigor. ¦

A Propósito, pode obseryur-
se que. no comunicado de on-
tem. anunciaram a destruição
completa de uma bnteria itnlia-
na. feita nor essas mesmas co-
lurias britanico-imncriiis.

Ora. agora, é 'do nosso cn-
nheclmento que. un renlidade,
manica e. quenn açüo oi ale-
a bateria aniquila.ia era ger-
mães nerderam "ownla hn-
mens inclusive o comandante
da bateria.

Nossas forças a«5reas contl-
nuaram a sua atividade, rie ain-
nlr» raln de a«-ão, apoiando as
tronas terrestres.

Foram mais visíveis Acrmna
e a e«''-adn entre tal lócnlidã-
ed e El Acl.erh. sendo eme fo-
rnm atiniíidos nessa zona pre-
dlos e um tnnsporte adversa-

As forças terrestres alcança-
ram bon«t resultados, n.ivavnrn-
fe. r>n rlp^lr1lI^"o de dois "StU-
kas" inimigos".

sz r^srsw»- ™Br-A'£™P °"
zista, num dos mais forte» esteios da "^aonantêj «

Os pormenores dos Primeiros «-tat»u"i' *?n\e\as 
agencias

espetaculosos, j^íorar^transin g^fHW^de informaçio. Há perdas »«s»?^aiS"Sm P««
ricanas. Ninguém aqui o --*»•£»» 

^iíSis^K>

d° 
^^Uc^dlTiShora foram aqui recebidas, ape»r

de Imperada? com absoluta serenidade p f*^ggfi£m\
velt, que encontrou, nesta nova manUestacao da tradicional
de.lea?dad.Mponle.. uma Justificação clara^ e íort. 1P«» » 

%>
política internacional, foi um dos poucos americanosjoe n«

m deixaram adormecer pela. vozes de "prudência .embora t*.
vesse algumas vezes arriscado, na deresa ener^ca•£.*&£&*
dos seus pontos de vista, as suas próprias P°"Soe»ríS!Sft!ÍL
O ataque do Japão veio-lhe dar um triunfo sem vreeeaenteM
na historia política da América. Hoje fechou-se com cttav«:«
ouro o ultimo capitulo da sua Tslstencia encarniçada e «ra
desfaleclmentos contra as posições do Eixo tia América flo Nor-
te. O Japão infligiu-lhes uma derrota definitiva...

A preocupação exclusiva do sr. Roosevelt — a defesa, das
Américas contra o expansionismo germânico, do qual a a*res-
«jâo Japonesa não é senão uma das etapas a percorrer — P8*"
sou para a conclencia 'de todos os americanos, sem exceções.

o presidente havia declarado hâ muito a necessidade «"
jrnranttr as Unhas que defendem á distancia a Integridade -**"¦
ntorlal do Hemisfério. E o ataque veio, como se previa na
Casa Branca, pelas linhas a distancia. Outras linhas â distai»-
cia há ainda noutro» mares, e que Jà foram consideradas Peia
previsão presidencial,' devidamente assessorada pelos seus •*•
ganlsmos militares. '

Todos os fatores de desagregação Interna com «Uie as pe-
tendas do Eixo contavam para vencer a América desapare-
ceram hoje- Os Estados Unidos "foram arrastados" para a
guerra, e nSo pelo seu presidente, como queriam os seus Ini*
migos. A responsabilidade das desvantagens do primeiro ge>'
pe náo lhe pertence. Velo se verificar com absoluta transpa-
rencia, que aquele "nós nada temos que ver com o que »•
passa nos outros.Continentes", era o «eco'que aqui traoalnava
mais poderosamente a favor dos Inimigos das Américas.

O ambiente de Washington é de serenidade, vigilância *
decisão. Ha serenidade de quem tem a conclencia da sua 'or-
«a e sobretudo, da sua razão. Os americanos começaram *»
morrer no Pacifico, vitimas da agressão totalitária.

Acredita-se que é inevitável o rompimento dos Estados tm*«
<Jos com as potências do Eixo. O panorama vai-se esclarecer
finalmente. Evidentemente que a América nada tem com «¦
destinos dos outros Continentes, sempre que os outros Contl»
nentes nada pretendam ter com os destinos da América- Ago«
ra, vai-se ver de quem partia a Iniciativa das intromissões
alheias.

A América, todas as Américas, entram numa hora declM*
va da sua vida continental. Chegou aqui toda a hora eloquen-
tes provas da solidariedade dos cidadãos dos outros países ame-
ricanos. Espera-se com Interesse conhecer a posição dos gover-
nos do Hemisfério. Para os americanos do Centro e do »ui,
que ontem ardiam em Indignação nas ruas de Washington, a
guerra nlpo-americana é uma causa profundamente nacional.
Os homens responsáveis dos outros Estados americanos já t>*
nham manifestado a sua resolUç&o de considerar' a agressão
aos Estados Unidos como uma agressão aos seus próprios pai-ses. Qualquer que seja, porem, a posição que adotem neste me-
mento, será aqui profundamente respeitada. Mas, reconne-
ee-se jf\ie os restos dos logros Ideológicos que ainda poderiamsubsistir por essa América alem o Japão os varreu como u™
sopro,

A figura 'de Roosevelt agiganta-se sobremaneira. Mesmo
antes do rompimento das hostilidades na Europa, a posição mo.
ral do governo norte-americano já estava definida pela v'-1»
autorizada do eminente homem de Estado, o grande momento
que os inimigos da América ofereceram ao presidente Koose-
velt foi terem simbolizado nele o que para todos os amertea-
nos representa tanto como a sua Integridade territorial: a ae-
fesa dos princípios das suas liberdades, o ataque japonês veio
demonstrar a firmeza da sua atitude equáo grande era a'razão
que lhe assistia nos pontos fundamentais da sua política ex-
terna. '

Reação
Alemãs
Varias

Conlra as Forças
de Ocupação em

Capitais Européias
FURIOSOS COMBATES NA IUGOSLÁVIA EN-

TRE PATRIOTAS E TROPAS DO REICH
Os Guerrilheiros Gregos Alcançam Varias Vito-

rias Sobre as Tropas Italianas
ESTOCOLMO, 8 (U. P.)

informações chegadas de va«

0 Comunicado Italiano
ROMA, 8 ("U. P.) - Texto

do comunicado de guerra ita-
liano:

'•Na Marmarica, & luta, que
se iniciou, a 5 do corrente, no
setor de Birl-el-Gobl, prosse-
gulu durante o dia de ontem-
No decorrer dos combates, as
tropas alemãs e italianas, me-
diante eficazes contra-ataques,
obrigaram os destacamentos
britânicos a bater em retirada,
depois de sofrerem perdas. Na
frente de Tobruk, o Inimigo
realizou ineficazes investidas
de tanques contra as posições
da Divisão Brescla. Em Sol-
lum, as tentativas com uni-
dades blindadas contra os ba-
luart&s da Divisão «Savona,
cuja defesa antl-aerea -wru-
bou um avião em «chamas, ío-
ram recha^das.

Formações aéreas do SLxo
atacaram concentrações de
veiciúos a motor e de unidades
mecanizadas, a, leste e sudeste
de Bir-el-Gobi, e também o
termina] ferroviário de Abu-
Peidan, ao sul de Sidi-Barra-
ni.

Bombardearam, ainda, ks
instalações portuárias e os na-
vios ancorados em TobruR,

avariando, consideravelmente,
um grande navio de carga «
causando incêndios no cais.

Os caças alemães derruba-
ram sete aviões 'Inimigos. Um
de nossos caças travou vários
combates «aéreos e derrubou
três aparelhos britânicos, hi-
clusive um "Beauíort", cujos
tripulantes foram feitos prisio-
neiros. Um avião inimigo foi
posto abaixo pela defesa anti-
aérea em Buerat-el-Shun. Os
pilotos foram capturados.

Aviões britânicos realizaram
incursões sobre algumas loca-
lidades da SI cuia. :

Os prejuízos foram mínimos,
reglstando-se apenas um fe-
rido?'

Alguns dos aparelhos inimi-
gos foram interceptados por
nossos rrr^s " atingidos repe-
tidas veezs. Um deles fo} der-
rubado- Bombardeiros alemães
atacaram uma forma«jão na-
vai, britânica no Mediterrâneo
central, atingindo um cruza-
dor com bombas de grande ca-
libre".

rias capitais européias revelara
que a agitação contra as for-
ças alemãs de ocupação c
as conseqüentes represálias
culminaram, novamente, em
fins /Ia ultima semana,

O principal foco de agita-
ção continua a ser a Iugosla-
via, onde, segundo as Intor-
niaçõeF, registaram' furio&os
combates na zona de Prócii-
plich e em Colcovatz, durante
as ultimas 24 horas.

A luta foi travada entre for-
tes destacamentos de patriotas,
comandados pel ocoronel Dra-
ja Misailovich, • tropas ale-
mãs.

PETAIN DA* PEZAMES
A HITLER,

GENEBRA, R (Reuter) —
Informam de Vichy que o ma-
rechal Petain enviou condo-
lendas ao chanceler Hitler,
pelos atentados que se verifi-
caram «rn Parts, contra oficiais
nazistas.

OS ITALIANOS ABA-
FADOS NA GRKCIA

LONDRES, 7 (Reuter) —
Noticias aqui recebidas, aindn
hoje, cedo, anunciam que os
guerrilheiros gregos atacaram
as trooas italianas de Konitas,
matando 2 oficiais e 12 ho-
mens. alem de1 terem captura-
do duas metralhadoras pesa-
das.

Em Port Kerera, os rcuerrt-
lhelros capturaram também
uma pequena unidadte naval
italiana, que afundaram de-
pois de fuzilar a equlpagem.

Sabe-se ainda que nas pro-
xiniidades da Florina foram
registados diversos encontros
entre esses guerrilheiros e as
tropas italianas de ocupação,
que sofreram grandes per-
da»-.

PRISÕES DE GRANDES
PERSONALIDADES NA

NORUEGA
LONDRES, 7 (Reuter) —¦

Segunao anuncia a. agencia* te-
legrafica norueguesa, áer amo-
rldades nazistas continuam a
decretar, diariamente, a pnsaudns mais em'iientes personali-dades a Noruega.

Entre os últimos detidos,
conta-se o professor Freüe
Castberg, conhecido mestre ue
Direito Internacional da Um-
versidade de Oslo, que, duran-
te vários anos, desempenhou
as suas funções de consultor
jurídico do Ministério das Re*
iações Exteriores.

Em sua companhia se en-
contram outros cinco juristasnoruegueses e. lentes universi-
tarlos, que os alemães mantém
presos.

Poderosa ofensiva ae-
rea inglesa na .Alemã-

nha Ocidental
LONDRES, 8 (U. P) —

Informa-se, autorizadaineulc,«lue poderosas lormuçõus de
anarelllòs de bombardeio ala-caram. durante a ultima noile.
a N região ocidental «!a Alemã-nha, sendo a- cidade de .^quis-
eran õ" principal oliietiviV.

O COMUNICADO INGl.fiS
LONDRES. 8 (R.) — O co-

municado do Ministério do Ar,
comunica: "Nossos caças, in-
clusive bombardeiros "Htirri-
canes". fizeram um violento
ataque sobre a Franga ocupada
hoje. Uma fabrica foi 8'lcniica-da. efetivamente- e.-muitos ca-
cas ininiisjos. quando pousadosno solo. foram'' rnelr.ilhados.
Cinco _ caças ini ini geri» foram
destruídos erti cpmbaK's aéreii».T)rz dos nossos cacas deixaram
de regressar ás iuas iiases".

i
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TELEGRAMAS DIÁRIO CARIOCA — Terça-feira, 9 de Dezembro de 1941

Unidos0 Brasil ao Lado dos Estados
Solidário Com a Grande Democracia "Yankee" Todo o Continente - Declara-

ções de Guerra, Rompimentos de Relações Diplomáticas e Atitudes Semelhantes
de Todos os Países das Américas

Comunica-nos o DIP:
Depois da reuqiào ministerial que o presidente da

República promoveu, na manhã de ontem, no palácio
Guanabara, a Secretaria, da Presidência forneceu a
seguinte nota:"O presidente da República reuniu hoje o Ministe-
rio'para examinar a situação internacional á vista dos
últimos acontecimentos, ficando resolvido, por unani-
midade, declarar solidariedade aos Estados Unidos, coe-
rente com os nossos compromissos continentais. O Go-
verno confia que o povo brasileiro, fiel ás suas tradi-
ções políticas, se mantenha sereno e vigilante, evitan-
tio demonstrações que possam perturbar a tranquilida-
de necessária ao trabalho e 'á vida do país".
HAITI t, HONDURAS DECLA-

RAM GUERRA
NOVA YORK. 8 (R.1 —'Tn/or-

ma-se oue os governos do Haiti
e rle Honduras declararam nuer-
ra an Japão. ._._.__
A REPUBLICA DO SALVADOR

DECLAROU GUERRA „„REPUBLICA DO SALVADO!!.
8 (n,.1 — O presidente da Re-
pública, com a aprovação do
Congresso de São Salvador, de-
clarou guerra ao .Topãp. 0 cri-
fucin.iirio é indescritível. _..,.
A REPÚBLICA DOMINICANA

DECLAROU r.TIERRA AO
JAPÃO

WASHINGTON. 8 (R.) — -O
ministro da Republica Dominica-
na em \Vashinfilon, acaba de
anunciar que seu pais declarou
euerra ao Japão.
O MÉXICO CORTA RELAÇÕES

COM O JAPÃO
CIDADE DO MÉXICO, 8 CR.)

O presidente Ávila Camacho,
acaba de declarar a suspensão
«lc relações com o Japão.

MÉXICO VAI DECLARAR A
GUERRA

MÉXICO, 8 (R.) — O, prosi-
dente da República anunciou que
vai solicitar ao Congresso Na-
cional que o México declare guer-
ra ao Japão.

ENÉRGICAS DKCLA-
RAÇÕES DO CHANCE-

LER DO MÉXICO
. mEaiuo, l>. _"., a i-teuter)

a propósito aa declaração
de guerra do Japào, o uu-
n_tio daa welaçoes Externo-
res uo México, ueclarou ou-
ualmente:"©em üeclaraçào previa dc
eueua, precisamente no mo-
mento em que o enviauo __u-
rusu se enentrava em Was-
huifetou, negociando com ai-
tas persouaudaues no-ie-aine-
tuouias. as .torças japonesas
boniDarueaiam Maiulha e üa-
uai e atacaram em suas posi-
t_es os lüstaüos Umaos, as-
biinunao perante a lace da
historia tocta a respon_abui-
dacie dos acontecimento-, que
estendem dolorosamente a c_n*
tiagraçao que afligia a hu-
inaiUdade.

u governo mexicano, que
desde o nucio da guerra atual
aeliniu com plena energia seu
espuito • oe soiiuaneaaue po-
Uva para couí os outros go-
\ernos ao Continente, souoe,
cm profunda emoção, os xatos
que constituem uma nova vio-
laçáo dos pruicipios funtíamen-
tais dos direitos do homem,
violação cometida por uma po-
tencia aciada á frente das
ditaduras totalitárias e anti-
democráticas."Com a solenidade exigida
pela gravidaae das circunstan-
cias, o México já declarou que
sua conauta se. ajustaria in-
flexivelmente aos postulados de
justiça e -honra que até hoje
manteve sem fraqueza."for conseguinte, relembro
que o México será .fiel as
resoluções adotadas na reunião
de chanceleres dè Havana, em','¦'40, um de cujos postulados
diz que toda agressão contra
uma nação do Hemisfério se-
rà considerada pelo México co-
mo uma agressão contra sua
própria soberania.

Outro dos postulados supli-
nhaaos na nota da Chancela-
ria Mexicana, ém 8 de julho
de 1941, à Chancelaria ao
Uruguai, dizia que o Mexi-
co poderia se encontrar em
estauo de; gueixa com paises
de outros continentes.

"Os principios anteriores
estão sohdamente enraizados
ua conclencia politica do povo
mexicano e são a consequen-
cia direta das posições adota-
das, que condenam toda agres-
são e levantam nossa voz m-
i-aiiavelmente contra todo ato
tendente a colocar a contin-
gencias da guerra sobre as

soluções de Justiça."Nosso passado é a melhor
garantia de nosso futuro. As-
sociados aos Estados Uni-
dos na defesa comum da/de-
mocracia. e do destinos da
America, faremos - todos os es-
forços para demonsti-aimos,
por todos os meios, nosso es-
pinto de solidariedade e ami-
zade estreita com os Esta-
cios Unidos. -. •

Nesta hora de transcenden-
cia er-orme, o Governo do Me-
xico está convencido de que o
critério expçsto constitue o de
todos os mexicanos e possue a
certeza absoluta de que, quais-
quer que sejam os resultados,
a, nação sustentará unanime-
mente esta decisão na harmo-
nia e na continuidade de nos-
sas- tiádiçtós e com fé no fu-
turo". -
(JUBA VAI DECLARAR GUER-

RA IMEDIATA
HAVANA. 8. (Reuter) — O

Kabinete cubano solicitou a
declaração imediata de guerra
coutra o Japão. »„„__ .._VIBRANTES PALAVRAS,, _ DO

CORONEL BATISTA
HAVANA, 8 (Reuter) r —. «

picsidente Fulgencio Bath-í.a

anunciou que Cuba ficará ao
lado aos -istados ümuus ua
agivssau de aue lor vitiiuti por
parte-Uo japao, uccmiiaudo:"U nosso Coin;re.iso decreta»
rá todus as ineüiaus de cnui-
geneiu nue se lizeram nec«ihWi-
nus. dentro de i* boias. CU'ni
está preparada e pronta pura
dcfvnuer a Jiuerda.ie c a ae-
mocracia".

A Câmara dos Representou-
tes e fa i Senado rcUnir.uii-M'
com urgência pura promulgar
uma lei especial dc eooraenn-
Cão da dclesa nacional cum a
dos Estados Unidos.

Atendendo a um pedido do
ministro japonês, a policia lo-
inou medidas de precaução cm
toi-no da Lcuaçao, onde se pus-
tara uma massa de curiosos que
manifestara ruidosamente a la-
vpr dos Estados Unidos.

A sociedade anti-totaiitana"Vanguardia Revolucionaria"
convocou uma demonstração
publica para Hoje. afim dc dt-
iiionstrnr a -olidariedatle dos
cubanos para com Os Estados
Unidos.

Enquanto isso, noticias re-
cebidas do Bayano anunciam
que a multidão atacou a sede
da sociedade espanhola, que-
brando janelas e moveis c
queimando as fototíralias de
Franco e outros ieaders ialaii-
gista.

UMA DECLARAÇÃO OFI-
CIAL E UM DECRETO UA

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 8 (U. IL)

— A's 20,05 horas o chanceler
Ruiz Guinazu informou ao»
jornalistas que o governo -i-
gentino dará a conhecer c-sia
noite um coinlinicado e iiiiiii-
nhã um decreto pelo qual ae-
clara os Estados Unidos pais
nao beligerante.

No decreto se terá em ct.nia
que sendo os Estados Unido*
um pais americano que foi vi-
tinia de uma agressão por uma
potência extra-continental em
cumprimento nos fatos vigen-
tes não o' considerará cuino
pais beligerante.

A ARGENTINA SOLIDARIA
TAMBÉM

WASHINGTON, 8 (R.) — O
sub-secretarlo de Estado, sr.
Suniuier Weiles. declarou que o
governo argentino havia comu.
nlcado oficialmente ao governo
americano que a atitude da Ar-
Kentina em face da agressão
japonesa contra os Estados
Unidos estará em completo
acordo com a resolução adota-
da pela Conferência de Hava-
na que estabelece assistência
mutua e cooperação para a de-
tesa do hemisfério ocidental.

Segundo Informou o sr.
Weiles. o ministro do Ex-
terior da Argentina, sr. Rui*
Guinazu. em comunicação diri-
glda ao embaixador? amercano.
em Buenos Aires. sr. Norman
Armour. havia asseverado a
este ultimo que a posição du
Argentina estava de completo
acordo com os termos da Ro-
aoluçfto n. 16 da Conferência
de Havanas. Essa' resolução
determina que qualquer ata-
que feito por uma potência es-
trangelra. contra qualquer na-
cão americana será' considerado
um ato de agressão co.ntra to-
das as nações americanas e que,
em caso de ser feita agressão
as nações americanas deveriam
consultar-se mutua mente""afim de determinar as medi-
das cuja adoção é aconselha-
vel».

Respondendo ás perguntai
dos jornalistas sobre o assun*
to de que tratara. ^ sub-seore-
tarlo de Estado com os inu-
meros representantes latino-
americanos que oo mele con-
ferenclaram. o sr. Weiles do-
clarou que esses representantes
o haviam procurado para ma.
nlfestar a solidariedade de eeui
respectivos paises aos Betados
Unidos, em face da agressão ni-
i.onica.

Acicsc&ntou o st-. Weiles que
o embaixador argentlnQ pedi-
ra algumas Informações, tendo
lhe sido comunicado. então,
que o ministro do Exterior «jo
seu pais declarou, por escrito,
ao' embaixador norte-americano
em Buenos Aires, qne a Argen
tina agiria de acordo com a
Itesolução n. 16 da Comferen-
cia. de Havana em face da
agressão do Japão.

A resolução n. 16 da Com-
ferencia de Havana está assim
redigida: "Qualquer tentativa,
por parte de um estauo não
americano .contra a integridade
ou a Inviolabilidade uo terrlto-(
rio. á soberania ou á indepeu-
dencla política de um estado
americano, será considerada co-
mo um ato de agressão cintra
os eatados que assinam esta
declaração. - No caso de ser co-
metido um ato de agressão ou
de haver motivo para se acre-
ditar que um ato de agressão,
esteja sendo preparado. por
uma nação não americana con-
tra a integridade ou invlolabl-
ltdáde territorial, a soberania
ou independência política de
uma nação americana, as na-
ções signatárias da presente
declaração cojhéUltar-se-âó en-
tr© si, afim de determinar aa
medidas cuja adoção é aconse-
lhavel. Todas aa nações signa-
tarias. ou duas ou mais delas,
de acordo com as circunstan-
elas, procederão ás negocia-
ções necessárias para os açor-
dos complementares. assim co-
mo para organizar a coopera-
ção para a defesa e asslsten-
cia que será estabelecida entre
elas, no caso de uma agressão,
tal como' ficou estabelecido nes-
ta ilfi.clai-i.j-Oo". '

L C > u-i tí ,,-.", dar eme a .decla-

ração foi assinada por todas a»
21 republicas americanas.
DESMENTE-SE A PRIMEIRA

DECLARAÇÃO ATRIBUI-
DA AO PRESIDENTE .

ARGENTINO
BUENOS AIRES. 8 (R.) — A

declaração atribuída ontem mo
vice-presidente Castilho, de aue
a Argentina estava decidida n
manter a neutralidade, seguiu-
do-se ás noticias do ataque In-
popes aos Estados Unidos, ê
absolutamente infundada e sem
qualquer confirmação oficial.

Quando entrevistado ontem,
pelos representantes da Impren-
sa. o presidente Castillo declu-
rou que não recebera ainda «
confirmação oficial da guerri
entre os Estados Unidos e o Ja-
pSo. acrescentando ainda, que
Isso representaria noticia de su-
ma gravidade. Assinalou. Igual
mente que não poderia exnrrs-
sar a decisão da Argentina, dc
nnte-mão.

Os círculos altamente autort-
zados desta capital fizeram sa-
ber. oue o governo não tem n
intenção de modificar a trndl-
clonal política externa da Ar-
gentina. que é contra qualquerngressfto.
A ARGENTINA REPR-S-NTA-

RA' OS INTERESSES
BRITÂNICOS NO JAPAO

BUENOS AIRES. 8 (U. P.) -
Anuncia-se oficialmente aue «
Argentina tomará sob sun res-

j nonsnbllidade os interesses bri-
I tanlcos em territórios lapnnc.i ses.
1 CpWERENCIARAM COM OCHANCELER ARGENTINO OS

EMBAIXADORES DOS
ESTADOS UNIDOS E DO

JAPAO
BUENOS AIRES. 8 (U. Pi -

Visitaram o chanceler RuizGuinazu. o embaixador norte-
americano, sr. Norman Armour
e o embaixador do Japão. sr.Shir Tomis. Pouco depois, o sr.Ruiz Guinazu declarou que n vi-
sila do sr. Armour teve cara-ter confidencial, porem que adn embaixador japonês teve cn-
raler oficial.. O embaixador ia-
pones deu conta ao chanceler
do ' estado de euerra" entre o»Estados Unidos e o Japão.

Entrevistado sobre qual seriaa atitude da Argentina na aluaisituação, o sr. Ruiz Guinazu -;n
limitou a dizer que a Argentina
seguiria sua tradicional atitudede respeito aos tratados auei re-
gem as suas relações interna-cional».
A COLÔMBIA ROMPEI! IIKl,A-

COES COM O .I11MO
BOGOTÁ'. 8 (U.P.) — Ur-

gente — A Colômbia rompeu
relações diplomáticas com o
Japão.

O CHILE ACOMPANHA O
CONTINENTE

j SANTIAGO. S (U F.) O
chanceler Rossetti declarou queo Chile, ante o conflito do Pa-
c-lfico. adotará uma atitude de

( acordo com a seguida pelos go-vernos das nações americanas,
dentro dos tratados internado-
nais atualmente 'em vigor.

O chanceler, recebeu, separa-
damente, os embaixadores dosEstados Unidos, da Colômbia,
do Brasil, o encarregado de'Negócios da China, os coman-
dantes em chefe do Exercito, uaArmada e das forjas Aéreas eos membros da-^ComU-.lo de Re-
lações Exteriores do Senado.O URUGUAI 1VAO CONSUMOU V

OS ESTADOS UNIDOS PAIS
BELIGERANTE

MONTEVIDÉU. 8 (U.P.) —
Urgente — O chanceler, Guanideclarou oficialmente á UnitedPress que o Uruguai Mo consl-dera os Estados Unidos naçãobeligerante.
A BOLÍVIA SOLIDARIA TAM-

BEM
LONDRES. 8 lltouter) — "a

posição internacional da Bolívia,ê clara", declarou hoje o sr.Edouardo Matienzo, ministro dosNegócios Exteriores, que acres-centou:"Manteremos o espirito de ao-lidariedade com os Estados Uni-dos e respeitaremos as decièões
que resultaram da Conferência,
de'Havana".

A ATITUDE DO PERU'
LIMA, 8 — (U. P.) — Q Pe-

rú declarou sua solidariedade
aos Estados Unidos em cum-
prlmento ás obrigações con-traídas em virtude dos açor-
dos inter-americanos, segundo
a declaração oficial emitida na
tarde de hoje pelo Ministério
do Interior.

A declaração diz que a me-
dida foi adotada na reunião
que o Conselho de Ministros
realizou hoje, ás 13 horas, porproposta do ministro da Fa-
zenda. O Conselho resolveu de-cretar a retenção dos fundos •«valores depositados nas contasbancarias, tanto por empresas
comerciais, japonesas, c'o m o
poí particulares japoneses, oministro da Segurança lnfor-mou ao Conselho das medidasde previsão e segurança ado-tadas.

Assistiram a sessão do Conselho todos os ministros e está -
foi presidida pelo dr. Prado,
presidente da Republica.

CORDELL HULL ELO-OIA A ATITUDE DE
. COSTA RICA E NICA-

RAGUA
WASHINGTON, 8 (Reuter)O Secretario de Estado wHull, elogiou Costa Rica. e'Nicarágua, na conferência dehoje com a imprensa, pelapronta ação dos seus governos,

,declarando-se em guerra con-tra o Japão.
Considerou esse fato, o sr.Hull, como uma demonstração

a mais do espirito existenteentre as nações americanas,
com respeito á cooperação con-tinental, cujos principios basi-cos ficaram comprovados na
Conferência de. Havana e nos
conclaves anteriores.

O CHILE, DE PRON-
TIDAO

WASHINGTON, 8 (U. P.)O embaixador chileno, sr.
Rodolfo Minhels, afirmou queseu governo ordenou a - prote.-

ção de todos os interesses
norte-americanos no Chile, in-
clusive as minas e outras con-
cessões destinadas a assegu-

rar as remessas de mate-
nas vitais para os E_-^uos
unidos.

Animou que a Policia es-
tá 'vigianuo todus o_ puntos,
tais tomo tanques ue pcuoitu,
punos « aei'ocum_s paia impe-
uir que se veruiquem atos ue
sabotagem.

..'maii-ando a süa entrevia-
ta disse o se_.uuiie: — '"_._..
uno coiifi-.içu nua meu gover*
no fura touo o possível paia
consouuar a souuaríe..aue
continental".

rt fcloW-ADKA CHlLi_-
NA _>_; PrtUJVi.i_._ij

SANilAUO UO C-.«__J, 8
(rteuter) — O ministro aa Çu-lesa ueclarou ter aaao ordens
a esquadra chilena para pa-ti-iüidi- as costas ma.i.imas uo
pais, afim ae salvaguardar _
úuue.ainu nacional.

A vigilância aos navios dc
guerra ue\e ser mais eietna
nos canais do Cmie e 'leriu,
do _'ugo, especialmente o
&streiio ue -Ma_,alnaes.

toi facultauo as autorida-
des o aumento uas ue.pesas
regulamentarei*.

o uepar.amento de Mobin-
zaçao jcconomica do Muiisie-
rio da Deiesa, aplcaia asmedidas de ueiesa pura a or-
ganização dos estoques de ma-
i,e»'iaa pi-Jiix %i necessárias ao
pais.
"Fiel á Sua' Pátria,
Fiel ás Suas Tradi-
ções, Fiel Aos Seus

, Destinos!"

ÇOHK> SE .MANIFESTA, \
^ROPOSITO DA ATITUDE l)i»NOSSO PAÍS O EMBAIXADOR

CAFFERY

W- ' ' \"*** 
"" '¦'¦• 

:-£:-?*'?**•.¦ ' T^.'*y,^mT^JmV*mfm}

Embaixador Jeferson Cafery

Repercutiu favoravelmente
no seio da população — em
todus as camadas sociais —:

a declaração formulada pelonosso governo, solidarizando»
se com os Estados Unidos, na
atual emergência em que se cn-
contra a nação Lmã do çontl-nente. m

Ouvido pela In ter-America na
o embaixador Jéffersõn Caflt—
ry expressou-se » is -cgllinlcs
termos:

, "O eloqüente líesto do gover»
no ht-usilciro hip...-.^ .••_¦.. ., . .
solidariedade c a do povo «Io
Brasil aos Estados Unidos dft
America do Norte, exprime,
por si mesmo, o alio c vigoro-
so sentimento de fraternidade
continental, cujos. principios,
direitos e soberania se encon-
tram no momento . presente
ameaçados pelas forças do mal
e da destruição.

Essa declaração não me sur-

Ereendeu. 
Estando no Brasil

á quatro anos eu bem sei aue
este país é sempre fiel A sua'
palavra, fiel ás suas tradiçfies,
fiel ao seu destino.

O ataque japonês á Hnwall e
Manilla — ataque que não pro-
vocamos — fala por si mesmo
a toda a America.

Os Estados Unidos são ago-
ra obrigados a entrar na luta
pela liberdade — desencadeada
por um ataque brutal não pró-
vocado — em cumprimento nos
seus compromissos para eom a
causa da humanidade, da cl-
vílização. do direito e da Jus-
fica"-

0 atentado ao ex-presi-
dente Alessandri

A POLICIA DETEVE A SE»
NHORINHA MARI FERNAN-
DEZ. MAS ESTA NAO" SERÁ'

ACUSADA PELO ANTIGO
CHEFE DE ESTADO

SANTIAGO :X> CHILE. 8
(U. P.) — A Policia deteve

a senhorinha Mari, Fernandez,
de 34 anos, que tentou assassi-
nar o presidente Alessandri
quando, o mesmo se retirava
de uma casa de apartamentos,
na rua Central, sacando de um
revolver e . apertando o gatilho
por três vezes, não consegui11-
dn. porém, o seu intento.

O ataque, teve. lugar ás 17,25
horas de hoje e o próprio sr.
Alessandri __ arrebatou o revol-
ver»das mãos da agressora.

Comprovou-se posteriormen-
te que a arma estava carrega-
da, e_ o presidente declarou â
United Press que "não acusa-
ria a agressora, por tratar-se
evidentemente de uma desequi-
librada', e. portanto, o inciden-
te não carece: absolutamente de
importância .

OS E. UNIDOS E 0 MUNDO
NOVA YORKV 8 (Reuters) — Mnnsii-

gem norte-americana, ao mundo:"A euerra nfto velo até nós por um ata-
que oartindo da Euroca. como temiam mui-
tos, porem do Pacifico, donde a maioria doa
norte-americanos cria ser impossível aue se
desfechasse um golpe.

O Japão não teve motivos para nos
«ttacar.

Os Estados Unidos pleiteavam ainda a
paz, oferecendo aos nipões uma amizade
Àonrada, quando estes os atacaram, sem
avisar. ,

O bombardeamento de Hawall e o tor-
pedeamento de nossos navios no Pacifico
não foram atos de comandantes irresuon-
saveis ou,' mesmo, o resultado de algum»
decisão repentina do governo de Tóquio.

As ordens do ataque deviam ter .«tfo
emitidas e confirmadas pelo Micado mu'-
tos dias atrás, para permitir que os porta-
aviões e submarinos japoneses alcançassem
essas zonas de batalha, que ficam a tan'««s
milhares de quilômetros de distancia, do
Império do Sol.

Desse modo, a traição amarela foi («in-
pleta.

Foi premeditada!
Foi consumada justamente quando o

governo norte-americano o ouvia com pa-
ciência e boa-fé os longos protestos de
amizade niponica, que mascaravam o« pia-
nos dum ataque de surpresa.

Aceitemos o- fatos dessa maneira.
Os japoneses sempre nos Julgaram ex-

cessivamente pacíficos.
Entretanto eles saberão como somos

formidáveis em nossa Ira.

Perceberam que nfto queríamos ferir
primeiro.

Mas eles ainda terão de se haver no-
nosco.

Os nipões nos trataram como «te tosse-
mos bobos da corte.

E parecemos tolos, eom efeito, pois nao
os abastecemos de aço, de petróleo e outras
matérias de guerra, para qué utilizassem
contra nós?

Sim» t>l foi • preço que pagamos
pela paz,

E, perdemo-la, mas, com essa, perda, rs-
nliamos alguma eoisa que o Japão não tem:
alguma coisa essencial para Iniciar um povo
democrata e pacifico, dando-lhes vontade
de lutar, e lutar para vencer.

Esse, algo essencial é a prova clara,
para todos os norte-americanos, de que sua
pátria não foi a'agressora, mas a agredida.

Tal prova foi fornecida pelos japoneses.
O ataque nlponlco a Hawall uniu a

America do Norte, na calamidade, numa.
resolução comum — uma unidade tão ter-
rlvel e completa com se o Japão houvesse
ferido. Individualmente, a faee de cada uni
dos cento e trinta milhões de yankees.

Nòs^ devemos combater com todas ns
nossas forças. Não será fácil a tarefa, uus,
tanto maior nossa união e quanto maior o
nosso sacrifício, tanto mais cedo a vitoria
saudará o presidente que tão nobremente
se bateu pela paz no Pacifico, e, agora nos
conduz na justa causa da própria defesa
norte-americana, saudando, ao mesmo tem-
po, as nossas forças armadas, que jamais
perderam uma guerra".

Repercute a Guerra Nipo- Americana
VÁRIOS PAISES DECLARAM GUERRA AO JAPÃO — SEUS EFEITOS

NO AUXILIO A' TURQUIA E AO ORIENTE MEDIU
CAIRO, 8 (U- P) — Nas

mais altas esicras diplomati-
cas norte-americanas, se cre
que a guerra entre o Japão e
os Estados Unidos "não terá
um eleito considerável sobre a
ajuda de empréstimos e ar ren-
damentos, para o Oriente Mé-
tíib e Turquia.

Os Estados Uindos podem
atender a ambos, simultânea-
mente".

Nos mesmos circulos se opl-
na que, siga-se ou não um es-
tado de guerra formal, em um
futuro imediato, com a" Ale-
manha e Itália, os Estados
Unidos de fato já estão ago-
ra «un guerra «mm estes dois
paises.

O general Brett partiu poí-
via aérea com destino á In-
dia, acompanhado por vários
autos oficiais horte-america-
nos.

Espera-se que o retendo
militar regresse a esta capital,
na próxima semana.

De fontes militares norte-
americanas se informou que
a viagem havia sido planeja-
da, antes do rompimento das
hostilidades entre o Japão e os
Estados Unidos.

O general Maxwell, chefe
da missão norte-americana,
para o programa de empres-
timos e arrendamentos, no
Oriente-Médio, declarou á"United Press", ao ser inter-
rogado sobre se a guerra nor-
te-amencana afetaria as ati-
vidades aludidas, que tudo con-
tinuaria como de costume.

Nas esiera/s autorizadas,
acentua-se aue o rompimento
das hostilidades,. provavem- ti-
te, intensificará a ajuda dos
Estados Unidos, acrescentan-
do-se que não haverá redu-

ção nos abastecimentos, des-
de que a possibilidade de uma
guerra, no Extremo Oriente,
indubitavelmente, havia sido
tomada em conta, quando se
traçaram todos os planos.

TAMBÉM O EGITO
LONDRES. 8 (U. P.) —

URGENTE — Comunicam do
Cairo que o Egito rompeu

suas relações diplomáticas
com o Japão.

A PROCLAMAÇAO DA
RAINHA GUILHER-

MINA
LONDRES, 8 (tJ. P.) — Uxr

gente — A Rainha Gui-her-
mina emitiu uma prociamaçao
na qual declara nue o reino
da Holanda se considera- em
guerra contra o Japão e que
colocará todo o seu poderio
militar e seus recursos á dls-
posição do esforço de guerra
comum.

Diz a prociamaçao que "As
índias Orientais , Holandesas
não vacilarão, agora qute **>
ataque inimigo as ameaça, na
Ásia, conto com a cooperação
do exercito, da Marinha, das
forças aéreas e de todos os
funcionários civis, cujos deve-
res militares começam a vigo-
rar agora.

Aceitamos o desafio".
A prociamaçao fol-transml-

tida pelo radio, tendo sido lida
pelo primeiro ministro Ger-
braundy.
SERA' INTERPELADO VICHY

LONDRES. 8 (Da A;F.I. para
a Reuter)— Os oirculos poli-ticos de Londres julgam tjue o
conflito nipo-nort.e-íimericano
levará os Estados a exigirem
que o governo de Vichy. precisesua atitude, pois o governo- de
Pétain declarou, ha tempo,.que
não Impediria que o Japão usas-,
se as bases na Indo-China'na
eventualidade de um conflito,"se a Tailândia ameaçasao o
Japão".

Hoje. ob Estados -Unidos SSo
forçados' a adotar uma atitude
maig enérgica a respeito' de
Vichy ;¦"¦

E' significativo que. na. men-
sagem de.Roosevelt ao Mlkado,
o presidente do- Estados tinidos.

tenha empregado a fras* "go-
verno de Viçhy". en luunio, até
agora, sempre eniprogou o ter-
mo francês.

De outro lado, o papei aa
França Livre torna-se essencial
no conflito, po's as pi.'iaes.sOes
ua Kra_i;a no Pacifico .sfio mui-
to importantes. Aa ;ilia-i da So-
cledade, as Marquesas, Nnya ca-
ledonla. Novas Mebriii.ia' uin.lo
sob a autoridade nnprcnia do co •
mandante Thlerrv d^.rgohlieu,
alto comissário da trr.-i-.i_a no
Pacifico. A Noim, Culedunla e
as Novas tiebridas Mito uuia eta-
pa na Unha direta entru au-
ckinnd-e Hawàl. e o a.-roilromo
de Noumes.- etapa t.-sseneVil du
Panair, na Unha São Fran-ilsco-
Honolulu.

VICHY RECOrVHKCIS «11 B O

JAPAO E' O AUHESSnífe

VICHY. 8 (U.P.) — A aarés-
sfto contra a.» Ilha-s norte ulnè-
rleana.» «Io- Pacifico não «:onstl-
tue qma «urpreza rara o» iran-
ceses.

Ate este momento o K«>ve.nofrancês ainda :i»í¦> havia dlvnl-
gado nenhuma lecl.vraç.lo cfl-
ciai com relação A -noaiçiko da
França. Contudo, o acento de
ligação entre o Ministério, da
Propaganda e os «•orr-íspoiit.lén-
tes estrangeiros rilvuluroa ' i.ma
declaração autorizada onde afir-
mou que a Franf.-a perpianuceifl
neutra enquanto nfio for ala-
cada a Indo-Chlna.

As noticias >1os .tornais nãodeixam lugar o ira duvidas no
que so refere A situação de
agressor para.o Japão, visto queIniciou a guerra antea .'e haver
declarado. Rsper.i-.--8 quo o a.l-
mirante Leasy noll.lr.ara ime-
dlatamente uma entrevista com
o marechal Pétain para entre-
gar-lhe as me.iuajr.n» , norte-
americanas que estabelecem a
responsabilidade do Japão no
Inicio, da guerra.

A embaixada chinesa estabe-
leceu um estreito contacto coma embaixada japonn:i-.i, paiauma mutua troca, ue ii.foinia-
_Oes.

A ATITUDE DO MÉXICO

CIDADE DO MÉXICO. 8
(Reuteri — O presidente Aviiu
Camacho declarou a suspensão,
das i relações com o Jap.-io, teu-
do já sido entregue o - Passa-
porte ao ministro japonês.

Todos os lundus nipoiucos
em todo odMexico foram con-
gciudos.

Em frente' à embaixada ^ame-
ricana postava-su, grande nu-
mero de cidadãos mexicanos e
americanos, aguardando o um-
incuto Para alistar-se.

O periódico "Excülsior", em
editorial, escreve: "iNós luc.vi-
canos devemos modiiicur nossa
mentalidade de espectadores".
O Orgao "La Prensa" pondera
Por sua vez: "Esta é uma
guerra da Ásia, contra a Ame-
rica". .

EM LONDRES., ,
NOVA YORK. 8 (Reuterl —

Os americanos residentes em
Londres em aue ocupavam pos-
tos de adidos militares e nu-
vais e de observadores, apare-
ecrain hoje em uniforme, de-
clara o sr. Fred Bate. corres-
Pondente da NBC, numa irra-
diaçào feita esta manbã pela
National Broadcasting C°. Os
norte-americanos, diz o corres-
pondente, destacavam-se dentre
as demais pessoas que enchiam
as calcadas da Câmara dos Co-
niuns. onde o primeiro minis-
tro sr. Churchill estava auun-
ciando que a Inglaterra decla-
rara" guerar ao Japão. O mais
interessante dib o sr. Bate, é
que muitas pessoas, vistas na
cidade durante muitos meses,
surgiram, inesperadamente, em
uniformes do exército e da ma-
rinha enquanto os britânicos,
que se acotovelavam i-m frente
á Câmara dos Comuns,. seguu-
do diz o jornalista Bate, aplau-
diam.a comunicação de que a
Inglaterra havia aceitado o de-
safio japonês. O' texto da men-
sagem. irradiada pelo sr. .Fred
Bate; é o seguinte: "Multidões
acotovelavam-se em frente á
Câmara- dos Comuns, hoje a
tarde,. apreciando o ¦ movimento
dos automóveis. Essa'interes-
sante- multidão • parecia estar
aguardando ¦ algo de novo, em-
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Oe seus domínios, assim comocom as aos listados. Llniüns -
das índias Holandesas.

i?or outra parte, o Cómil*
Nacional apela a toda a popu»lacao civil ou militar da li.do-ejjuia e eoiivida a mosinu a re-
sistir p«_i- todos os meios t-m
seu poder a agressão ji.uone-sa.

Ao tomar esta decisão o Co-mité Nacional está certo de
agir em nome da l-ranca inlci-

i ra.
I "Já há. um ano que um go»
j verno de traição cin poder doinimigo permitiu ao Japao, eu-
(Irar,na Indochina e ocupar o»• Portos e campos «lc aviação, as-

sim como confiscar todos os
recursos para suas necessida-
des de guerra, afim de lra«s-
ionnar o pais numa 'ba3e 

de
partida para suas agressões en-
tregando, desta s-irte. j a terra
francesa, o governo de Vichv'¦não somente traiu a .França,
mas taiikbcin os aliados de
nosso pais". •'

O General Tojo Prome-
te Aos Japoneses a Vi-

toria Final
QNOVA YORK. 8 (Beiitcr) —
Segundo informa a Ayiiu-ia
Domei, o Japão decrcii.il a

mobilização geral.
t De acordo com o radio de
JoQUio as forças japonesas des-
fechara um furioso ataque pormar e ar contra a ilha . de
Guam, poderosa base naval
americana onde foram incen-
diados grandes deDositos de
combustível.

Uma emissão da radio de To-
quio, captada , pela National
üroadeasting System, divulga
que o Japao atacou Hong-Kong
IÇhina) e os Estados Ma-

Iaios.
t 9 lte,n?1'?! 'foi0, em discurso
noje dirigido á nação .lupoiic-sa. cuia irradiação foi inter-
ceptada pela N. II. C. afir-
mou que o Japão declarou, a
guerra "como medida de auto
proteção" e adiantou:

Eu vos Dromt-to a vitoria
final-,T. ¦

Uma transmissão da radio de
Tóquio revela que, "eom ¦ o
fim de manter a independeu-
cia da Tailândia, as tropas .ia-
Doiiesas Denetraram na frontei-
ra meridional desse pais, paracombater as tropas que nele
ocnetraram pela fronteira ma-
«-sta".

De outro lado a radio de
Berlim fazendo Uso <le toque
de suas faufarras, empregadas
somente quando vai ser anui-
ciado um comunicado erpecial
do Alto Comando Alemão,
anunciou que. de acordo cmn
os' despachos recebidos de To-
quio, o estado 'de, guerra (.-ntre
o Japão e os Estados Unidos
e a Grã-Bretanha existiria a
partir de 6 horas da manhã de
hoje.
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Diário Carioca
A Causa das Américas

A 

América vive, neste momento,
uma grande hora, uma hora
de tremendas e enormes .res-
poiisabilidadcs históricas. Já
ecoou por todo o mundo civi-

llzado a noticia do golpe inoplnado e
desleal, desfechado contra os Estado»
Unidos. A mensagem de Roosevelt ao
Imperador do Japão, mensagem de paz

¦e de convite a uma colaboração -eclpro-
ca para preservar a tranqüilidade no Pa-
clfico, teve uma resposta 4 altura dos
métodos totalitários. Quem viu a invii-
¦ão da Tchecoslovaquia, da Polônia, da
Bélgica, da Holanda, da Dinamarca, «Ia
Noruega, pela Alemanha, e a da Aiba-
nia e da Grécia pela Itália, nio pode-
ria ter estranhado o golpe de Tóquio no
Oriente. Se houve surpresa pelo *nes-

perado, quando o» representantes diplo»
máticos do Japão em Washington ainda ¦

conversavam sorridentes no Departa-
mento de Estado, o ataque niponico,
dada a ligação do Império do Sol Nas-
cente com os países do Eixo, velo justl-
ficar as apreensões gerais em torno das
divergências entre os Estados Unidos e
o seu adversário de hoje.

A guerra está deflagrada. Deflagra-
da pelo Japão, que, submisso aos planos
de Hitler, fiel aos processos de teus alia-
«os do Eixo, Hão vacilou em dar ao mtui-
do contemporâneo e ao Juizo da histo-
ria o atentado mais eloqüente do seu
absoluto desprezo pela Lei Internacional,
a eujo nivel superior pretendera ter su-
bido quando reclamou um posto entre
as potências lideres dos destinos do
mundo.

.- * *
Os Estados Unidos vinham, de ha

multo, tomando uma posição definida.
Pela voz de seu grande presidente, ma-
nlfestara-se energicamente contra os as-
saltantes das pátrias alheias; contra os
falsos apóstolos da "paz com Justiça .
que a querem cimentada njo saque e no
sangue, após uma iníqua obra de. des-
traição; contra os delapldadores da ti-
vilização crista, contra os assaltantes de

povos Indefesos, contra os corifeus de
uma "nova ordem" Instaurada sobre
ruínas e cadáveres.

Os discursos do presidente Roosevelt
nao deixariam dúvidas quanto á partioi-
paçâo direta da grande Republica Norte-
Americana no conflito atoai, mais *la«
menos dias. Náo se tratava, apenas, de
defender interesses privativos da Ame»
rica, mas de salvaguardar aa liberdades
e os direitos da humanidade, violente-
dos e conspurcados com inacreditável

' 
Imprudência. Entretanto, nio se e%pe-
rava viessem a suceder-se com tanta ra-

pidez os acontecimentos que ontem em-
polgaram as nossas atenções. Mas o mo-
mento da grande comoção moral passou.
Estamos agora no momento das decisões

claras, serenas e, sobretudo, inevitáveis.
• • •

A solidariedade dos paises america»
nos aos Estados Unidos se vem maniíes-
tando sucessivamente. Náo somente em
face da seriedade dos compromissos (as-
sumidos, como também pelo dever de
ama união geral para a defesa dos Ideais
que fizeram grande e livre esta parte do
mondo.

Nesta hora decisiva para a vida do'
nosso hemisfério, não se justificaria a
neutralidade rígida dos indiferentes. Um
pais cego is realidades que o sacodem
brutalmente nesta emergência é um
país suicida. Foi exatamente por n&o
compreender esta verdade que tantas
nações civilizadas da Europa sucumbi-
ram uma a uma. As que quiseram Mib-
slstir tiveram que se submeter ao guan-
te dos arautos da "nova ordem", a uma
soberania de opereta. A América nâo
pode, náo deve calar ante o que acaba
de suceder aos Estados Unidos e que po-
deria ter acontecido a qualquer outra
nação do continente. Em torno da na-
çao agredida, aquela solidariedade se de-
verta verificar, fossem quais fossem as
contingências a enfrentar e resistir.

, ? ? »

O Brasil definiu-se. A nota oficial
flo governo n&o deixa pairar a mínima
da vida quanto i nossa atitude. O Brasil
aeaba de declarar-se solidário rom os
Estados Unidos.

Diante da palavra do nosso gover-
no, que * a própria palavra do Brasil,
é dever de todos os brasileiros esquecer
eredos e convicções, unindo-se em torno
do chefe da Nacio, em cuja serenidade,
em cujo patriotismo e em cuja inteli-
gencia estão depositadas as mais vivas
esperanças de todos nós.

Os bons brasileiros sabem que a
conduta do nosso governo nio poderia
ser entra. Honramos, assim, os compro-
mlssos que solenemente assumimos e
guardamos absoluta e exemplar fldalt-
dade aos princípios da solidariedade
americana.

A nota do governo pede ao povo que,
"fiel is suas tradições políticas, se man-
tenha, sereno e vigilante, evitando de-
monstrações que possam perturbar .»
tranqüilidade necessária ao trabalho e á
vida do pais". Sereno e vigilante quer
dizer, confiante na ação do governo e
prevenido contra a açio deletéria do
derrotismo, que buscará turvar aa águas
a espalhar a confusão, numa hora em
une a unidade moral é o grande Impe-
ratlvo que se Impõe á Nação. Com essa
serenidade e essa vigilância, sem provo-
car manifestações, o povo brasileiro po-
dera, de maneira eficiente, trazer a sua
primeira colaboração á causa dos Esta-
dos Unidos, que é também a causa do
Brasil e de todas as Américas.

COMENTÁRIO
INTERNACIONAL

APontualidade!
Britânica

Antônio Bento.
Falar da pontualidade britânica ja

constituo um truismo. E' clássica a
correção com que o povo inglês cum-
pre os seus compromissos. Isso aconte-
ce na esfera privada como no domínio
das relações internacionais.

No seu recente discurso de adver-
tencia ao Japão, o sr. Churchill aí ir- [
mou solenemente ' ao governo de To-
qulo que, caso o mesmo chegasse á luta
armada com os Estados Unidos, a de-
claração de guerra da Grã- Bretanha
seria enviada ao Gaimucho uma hora
depois da resolução tomada pelo Con-
gresso de Washington. Não somente o
primeiro ministro da Grã-Bretanha
cumpriu a sua solene promessa, como
até se antecipou á decisão americana,
a Qual só foi adotada uma hora depois
da resolução britânica. Isso significa
aue o sr. Churchill conseguiu melhorar
o "record" da pontualidade do seu
povo, satisfazendo religiosamente "i
compromissos que assumiu ha dias, na
Câmara dos Comuns.

• * •
Enciuando assim agia o governo de

Londres, que acontecia em Tóquio?
Na mensagem que ontem dirigiu ao

Congresso, o sr. Roosevelt salientou
oue a data de sete de dezembro fica»
ria para sempre assinalada-nos "anais
da infâmia". O presidente dos Esta-
dos Unidos "fulminou assim, perante a
opinião internacional, os selvagens me-
todos políticos dos japoneses. De fato,
ninguém podia acreditar que a ida üo
sr. Kurusu a Washington constituísse
uma mera cortina de fumaça para en-
cobrir os tortuosos propósitos do ga-
binete Tojo. Ficou assim demonstrado
que os dirigentes niponicos não que-
riam solucionar o seu dissídio com os
Estados Unidos mediante negociações
diplomáticas regulares. Que fes então
o embaixador Kurusu na capital ame-
rlcana? Sua incumbência foi apenas a
de encobrir as verdadeiras intenções
do governo de Tóquio, que não tinha
outro objetivo senão o de enganar
grosseiramente o Departamento de Es-
tado. Sabe-se que a dissimulação e
uma qualidade niponlea. Mm, deste
vez, não se trata apenas dum segredo
militar ciosamente guardado. Trata-se,
antes de tudo, dum novo golpe desfe
rido contra o direito internacional,
que já deixou de existir para os gover-
nos totalitários.

AGuerraeo Futuro
» a a a a a

A cada manhã que surge por estes dias
lntranqullo*.' levanta-se a gente e corro an-
siosamente a ler os jornais, para saber em
que ponto está a guerra. "A maior bata-
lha da Historia", "o maior encontro de -
tanques" — est&o sempre se desenvolven-
do. Os fatoe sensacionais, rareiam, porque
se, num dia, lemos sobre grandes ofensivas
que decidiriam do futuro da guerra, dias
depois verificamos que a ofensiva loi de-
tida. As progressões são lentas e morosas.
Só o nosso espirito é que se mantém num
estado de tensão, que se exalta, quando va-
mos fazer qualquer aquisição e encontra-
mos dobrados os preços, mesmo de artigos
nacionais, por causa da guerra. Certa dona
de casa de minhas relações já ouviu mes-"
mo a desculpa mais labirlntica para o au»
mento . do preço de mercadorias de louça
nacional: — "o material é nacional", mas
o carvão que aquece o forno é estrnngel-
ro".., E por isso pela mesma peça de lou-
ça, cobra-se mais do dobro... E as flores-
tas vão sendo devastadas, ' para fornecer
combustível a muitas de nossas industrias
nacionais...

Uma pergunta que qualquer pessoa ou-
virá freqüentemente é sobre a duraç&o pro»
vavel do conflito: "— quanto tempo clu-
rara ainda isto?" E a verdade é que nln-
guem se sente habilitado a calcular, os
ingleses, que n&o gostam de decepções, ia-
zem cálculos os mais demorados: guerra
ainda até 1945. Só um ou outro publicista
é que ousa falar em guerra até 1942. Os
orçamentos americanos e os planos de cons»
trução para a defesa prevêem hita até 1943,
pelo menos. O "New York Times" estima
em 120 milhões de dólares, o que os Esta-
dos Unidos ter&o de gastar para ajudar a
derrotar Hitler. Já se disse que o que esse
país tem gasto no seu preparo ultrapassa

Mauricio de Medeiros
o dobro do que lhe custou a guerra üe ...K

Quando, na execução do Tratado de \..i-
sailles, vários planos foram organizados .pa-
ra fixar a indenização que a Alemanha de-
veria pagar aos aliados, chegou-se, pelo
plano Young, a uma cifra de^O bilhões de
dólares..Os alemães consideraram tnexequi-
vel o pagamento de tamanha somai Hoje
os Estados Unidos se dispõem a despender
«eis vezes essa quantia para assegurar a
vitoria dos que combatem esses mesmos
alem&es, que não puderam executar o pia-
no Young, mas. empregaram em menos tia
vinte anos muito mais de 20 bilhões de
dólares a se rearmarem minuciosa o pode-
rosamente.

E é nesse dispendio geral que multas
vezes penso. Porquê as somas que se ali-
nham em cifras astronomimas correspon-
dem a utilidades produzida* pelo esforço
humano., N&o são papel pintado. São va-
lores desviados de uma aplicação reprodu-
tiva geral humana, para fins de preparo de
defesa e de guerra. Bão saques sobre as
gerações futuras, por anos continuados.

As destruições de cidades e, pontes e re-
presas — são imediatas, mas, até certo pon-
to, limitadas, ou de factl delimitação. A
destruição do sistema econômico de cada
pais que entra na corrida do preparo da
defesa ou logo do turbilhão da guerra —
ê de efeitos remotos e imprevisíveis, porque
totalmente indellmitavels.

Infelizmente nem sempre somos f>enho-
res de nossas atitudes. Elas podem nos ser
impostas pela* circunstancias externas e
nesta historia de guerra e de paz, nSo fal-
tam lobos para atacar os cordeiros conci-
Uantesl... >

O
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Viena durante a guerra com a Prussta em
1866 -e devolvidas mais uma» ve* a Praga
em 1867.

O governo tcheco exilado, comentando
esse' assalto, disse apenas "que receia que
sejam roubadas as jóias"... ,

Esse comentário, na sua simplicidade,
constitua um libelo tremendo, condenando
o nazismo e seu "blitzkrieg" contra a pro-
priedade alheia nos paises escravizados pela
maquina de guerra alemã.

¥* *
O GENERAL INVERNO

E O 12 DE DEZEMBRO...
quartel-general alemão anunciou a
suspensão das operações - militares,
em grande escala, na frente de Mos-

cou. Esse comunicado, que demonstra brus-
ca reviravolta na linguagem oficial do
Reich, faz lembrar o que disse Napole&o,
no exílio de Santa Helena, sobre o rigor do
inverno naquela região russa. Explicando
a* coisa* determinantes de sua retirada,
Bonaparte afirmou que, sem quartéis apro-
prlados, nenhuma força estrangeira '..ode-
ria suportar ali o* meses do frio. De fato,
na sua ofensiva fulminante, o grande corso
atingiu Moscou, em cujas casernas espera-
va que o seu exercito passasse o inverno.
Entretanto, dois dias depois da ocupação,
irrompeu o Incêndio que destruiu a cidade.
Recuando para fora do perímetro 'urbano,
acossado pelo fogo, Napole&o constatou na
sua plenitude os horrores do frio. No dia
13 de dezembro — recorda o imperador —
a mudança de temperatura foi tão pavorosa
que doze mil cavalos morreram em poucas
hora*. Os soldado* como que foram ataca-
dos de uma sonoleiicia invencível, dettan-
do-se em massa sobre o gelo. A catástrofe

tomou Irremediável. Então, apelando

TÓPICOS
-BLITZKRIEG" CONTRA

A PROPRIEDADE...

ENQUANTO 

havia propriedade judal-
ca, os nazistas Iam satisfazendo sua
voracidade. Estancada essa fonte,

eles recorreram a outras. Tomavam tudo
que representasse valor no* países ocupa-
dos. Completada a expollação geral, Jn-
vestiram contra a* estatua*. Só em Paris
nada menos> de cem monumentos foram de-
molidos pelo* "protetores" da França. A
ofensiva contra os monumentos histórico* e
obras darte assumiu o caráter de verdadel-
ra guerra relâmpago. Dizem que tudo no
mundo tem um limite. Isso não é multo
certo, porque a voracidade hltlerlste parece
ilimitada. Ainda agora os tchecos denun-
ciaram a apreensão pelos alemães das Jóias
da Coroa da Boêmia. De fato, no dia n^de
novembro ultimo, o "qulsllng" Hacha en-
tregou ao .agente nazista Heydrich as sete
chaves da caixa na qual é depositada a an-
tiga coroa de S. Venceslau, com cinco outras
jóia* da coroa do antigo reino da Boêmia.
Heydrich foi acompanhado por altas per-
sonalldades alemãs e representantes do

partido nazista. Heydrich pronunciou, por
essa ocasião, um discurso, no qual caracte-
rizou essa cerimonia como um símbolo da
"lealdade" dos tchecos ao Reich alemão.

A coroa de São Venceslau, que, em 1846,
foi reconstruída pelo rei Carlos IV, consto
de quatro seml-circulos de ouro com Urlos
simbólicos da Virgem Maria, e com orna-
mentos de safiras, rubis, esmeraldas, perp-
Ias e diamantes. Contem também um es-

pinho da Coroa de Cristo. As outras joiâs.
ornamentadas por pedras preciosa*, cons-
tam do cetro, da maçã imperial do tempo
de Rudolfo n, de uma bacia para óleo do

tempo de Carlos IV, da espada de São Ven- para M -n-prema* energia* do* veterano* de

ceslau, do século X, e da roupa da coroa- tanta* campanha*, Bonaparte recuou em

ção dó tempo de Rudolfo H. Finalmente, marchft batida, deixando quase todos os

na caixa acha-se também uma coleção de MU9 g-a-iados na* estepe* gelada*.
moedas da coroa desde- o tempo de Maxi- A oampanha da Rússia, perdida graças
mlilano II até Ferdinando V. ao general Inverno, foi o golpe brutal que

T-oi». mira» das referidas jóias, Hacha extinguiu a legenda de invencibilidade de

™t™ mais um ato ilegal, seguindo-se Napole&o, fazendo ruir o Império fundado

Jo? atos Uegais anteriormente cometidos, pelo maior cabo de guerra, de todos ce

a\ sete chaves eram sempre confiadas a tempos. .,_.«,-
?- nifprentes dignitarios divis e eclesias- O dia fatal para Bonaparte foi o 12

f Í L^do «decreto do papa Clemente de dezembro. Ontem, 8, Hitler confessou a
ticos. »W»«» 

ninguém tocar nessas impossibilidade de continuar sua ofensiva
VI na° 

í ES dexcomuS. A* jóias da contra Moscou. Que sorte estar* reservada

orca STtíiSSSÍSo. tempos de a0 exercito germânico? Esperemos mais três

Maria írSa Para Viena, devolvidas a Pra- dias: - a dato crucial se aproxima com a

ga

Todos se recordam como Hitler e
Mussolini agiram' contra os paises eu-
ropeus invadidos pelas sua» tropas.
Desfechavam golpes de surpresa, de
preferencia no domingo, dia consagra-
do ao descanso pela milenar tradição
religiosa do mundo civilizado. O dl-
tador italiano chegou mesmo 4 perfei-
ção de mandar invadir a Albânia na
Sexta-Felra Santa.

O Japão, aderindo ao Eixo, assinai-
lou os bárbaros processos nazl-fascis- ;
tas. Aliás, essa atitude está até certo ,

ponto coerente com o espirito japonês, ;
que não é criador, no sentido em que
o são os dos povos ocidentais. O japo-
nês tem se mostrado incapaz de in-
ventar uma maquina, como é incapaz
de formular um sistema político. Por
Isso mesmo, resolve copiar tudo dos
europeus. Como a política de Hitler
não hesitou em subverter toda a mo-
ral e a ordem jurídica da Europa, ape-
nas para obter a vantagem da sur-
presa, nos seus ataques feitos a países
Indefesos, o Japão Imediatamente de-
cldlu imitar esses métodos de brutoli-
dade primitiva.

Pode-se assim dizer que, com os
bombardeio* contra Honolulu, o mundo
voltou aos velho* tempo* da guerra de
corso. Não ha mais respeito 4 lei nem
lealdade nas conversações diplomática*.
O direito do* totalitário* é o nssassl-
hlo, a pilhagem, o golpe traiçoeiro vi-
brado na* costas do amigo.

Chegou-se dessa forma a ama ex-
trema decadência do sistema nolltlco
de Machlavel, que pregava a aítueia •
a dissimulação, ficando embora fiel *»
categorias do espirito • ao* principio»
básicos da civilização.

Ora, o regime totalitário represen-
ta o oposto da civilização e da dlgnl-
dade humana, pois subverte todos os
valores morais, voltando 4 época aom-

! brio dos ataques de surpresa, iom que
os salteadores medievais abatiam as
suas vitimas nas estradas desertas.

Enquanto Kurusu sorria tranqüila-
mente ou fazia juras e promessas a
Cordell Hull, a esquadra de, seu pais
marchava silenciosamente para atacar
Pearl Harbour. Aí está, neste episódio
do ataque japonês, a diferença entre
à moral inglesa (feita de lealdade e de
escrupuloso respeito aos compromissos
morais) com o banditismo totalitário,
que deseja mergulhar o mundo na bar-
baria.

O AVIÃO • .
CHEGOU PRIMEIRO

município de Carutapera, no r.oroes-
te do Maranhão, possue importantes
riquezas minerais, principalmente o

ouro, que ha ali em aluvi&o, existindo tam-
bem filão na localidade denominada "Che-

ga Tudo", onde a empresa de Mineração
do Gurupl se Instalou e vai desenvolver in-
tensa atividade. Segundo Informações re-
cebidas todo o comercio dessa localidade
é feito com o Pará, por meio de barcos a
vela e movidas a gás pobre. O referido mu-
niclplo exporta, em pequena quantidade,
algodão, gergelina, peles, peixes, etc., im-

• portanto quase tudo. Possde apenas òm en-
genho ,m vapor.. Existem varias estradas
carroçaveis.. Entretanto, o plano rodoviário

. do Estado, em franca execução, irá benefi-
ciar aquela região.

O avião chegou primeiro em Carutape-
ra que o automóvel; na verdade, é esse
município servido por uma nave?aç&o
aérea, não havendo nenhum carro com mo-
tor. O referido município está hoje trans-
formado em zona aureflra. A organização
do trabalho nas minas, sob a forma coppe-
ratlvisto, naquela região, está sendo estu-
dada pelo governo.

As Novas Correntes do Comer-
cio Exterior Brasileiro

Em nova analise das condições atuais
do movimento comercial externo do Bra-
sii "Fl Pueblo", de Montevidéu, escreve:

"E* notório que as correntes do comer-
cio oferecem um fenômeno em multo se-
melhante ao da circulação dos líquidos, que
buscam a sua expansão pelo ponto de me-
nor resistência. Fechados os mercados da
Europa, o Brasil, como todos os paises da
América, canalizou as suas vendas, buscan-
do o equilíbrio da balança, para os merca-,
dos do Continente, ao mesmo tempo que,
por uma inteligente1 politica social — que
velo desde a proteção do trabalhador até a
regulação dos salário* —- permitiu aumen-
tar consideravelmente a capacidade de ab-
sorçáo doa mercados Internos.

O assinalado aumento das suas'expor-
tações, nos seis primeiros meses do ano,
que ultrapassa em mais de clncoenta e dois'
milhões de pesos uruguaios a cifra do pe-
riodo correspondente de 1940, ao mesmo
terrpo que regista um decréscimo de 49 mi-
lhões no valor das importações indicam que
o Brasil fortalece a sua economia pelo au-
mento das entrada* e diminuição de sal-
das.

- O Brasil esta hoje em condições de
abastecer o mercado continental de uma
Infinidade de matérias primas e artigos
manufaturado* que, em época, normal, eram
trazidos de outros continente*. Isso cria
para o futuro as perspectiva* mais promis-
soras, posto que contribuirá para a uni-
dade da América, reforçando a unidade
espiritual que hoje, oom prazer, consigna-
mos"

Adaga*
O Drama da
Menina Que
Ficou Louca

Aquela mocinha que enlouqueceu
ontem no Palácio da Justiça é alguma,
coisa multo triste e multo trágica que
se apaga, entretanto, no melo da gran-
de tristeza e da grande tragédia dos
nossos dia*. Quando a tragédia cobre
todo o mundo e estende seu palco so-
bre os quatro cantos da terra e as
água* aos sete mares, e difícil, multo
dlíicü ver o drama Imenso dessa ma-
cinha que enlouqueceu numa das salas
do Palácio da Justiça. '

ora, acontece que o dito Palácio
da Justiça fica ali na rua D. Manuel,
no caminho das barcas de Niterói. E
quando as tropas nazistas perdem cem
mil homens na frente de Rostov, e os
tanques ingleses se metem pelos areais
da Libia como uma estranha caravana
furando o mistério dos séculos que
morreram na* areias do deserto, e os
navios ae guerra do Japão e dos Esta-
dos Unidos que se põem frente-a-fren-
te nas águas antigas do Oriente onde
os séculos vivem até hoje, — quando
tudo isto está acontecendo nesses lu-
gares todos do mundo, nesses lugares
que a distancia aumenta, que o conhe-
cimento só nos mapas torna mais es-
traímos e impossíveis, que a denslda-
de de muitas e longas humanidades
superpostas no tempo dá todo o pres-
tiglo de um poderoso sortilegio, —
quando tudo isto está acontecendo em
tantos lugares assim, quem é que se
volta para o que se passa numa sala
de uma casa que fica ali na rua Don
Manuel» no caminho das barcas de Ni-
teról?

Pois ali mesmo, quando tudo Isto
estava acontecendo no mundo, foi que
aconteceu uma das grandes tragédias
aos nossos dias. Uma mocinha de 22
anos apenas foi receber uma herança,
uma pensão, uma coisa assim, que a
.Justiça dá nomes muito diferentes pa-
ra essas coisas.

Entrou, cumprimentou o meretis-
siíno juiz muito encabulada. sentou-
se, pegou a caneta e foi assinando as
coisas, assinando, assinando uma por-
ção de coisas, uma porção de vias.
Estava assinando, quando o juiz abriu

. uma gaveto e puxou um bolo de di-
nheiro de dentro para entregar a ela.
Então ela não pegou" o dinheiro. Pe-
gou fói o sapato e bateu na cabeça
do juiz, na cabeça do avó dela, da irmã
dela e em todas as cabeças disponi-
vel* que foi.encontrando pelas salas e
corredores que existiam no Palácio da
Justiça.

•- * *

A Safra de Cacau no Brasil

par» rápida* doj vento* gelados do Ártico.

O órgão norte-americano. "New York
Sun", publica os seguintes dados sobre a
colheita e o comercio do cacau no Brasil:

"A média da colheita anual de cacau
da Baía é calculada em setecentas e no-
vecentas mil sacas, de acordo com os re-
latorios autorizados.

Esta colheita é realizada de junho a
setembro. A colheita do ano é calculada em
2 milhões de sacas. O Brasil exportou ....
214.190 sacas de cacau em agosto de 1941,
tendo sua exportação, na mesma época em
1940, sido de 132.340 sacas.

Ore, embora não pareça, isto é
uma tragédia muito grande, apesar de
ter-se passado ali na rua Don Ma-
huel, no caminho das barcas de Nite-
rói. Uma tragédia muito grande que
não cabe aqui nesta crônica J Uma tra-
gedla que precisava de um Shakespea-
re, o que positivamente náo é o caso
do cronista, que aliás vai parar aqui
por isso mesmo e porque tem que dar
o seu palpite numa discussão, de guer-
rá que está havendo aqui ao lado. —
P. de ,8.
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Inauguradas 200 Casas da
«Associação do Lai Proletário»
A PALAVRA DO SR. NUNES TASS ARA — PRESENTE A' CERIMO-

NIA A SRA. DARCY VARGAS

NO OATETB A RMIIAI.VA
O pre«tdent> da Republlrn r«• ete., o* membro* dn Bmbatxa
l«lra que eatnvn ultimamente
vinha doa «-lentlatna platinoufnlou o proOaaof (,«>lifi<> dn•In Governo *¦ lmpreaa..ea tra

audiência (oi tomn

UA MHUICA nilASII.KIIIAt —
¦•ohcii ontem, no painel» dn Cn-da Mídlon Vnlveraltnrta Rrnai.
em illuenoa Alrea. retribuindo a
no Brnall. IO111 nome de todoa
Cunha «mu trnnamltlu no chefe
r.ldna daquela pata. Durante
dodo o flagrante «uluia.

SOCIEDADES MUTUAS DE SEGUROS
Modificada Por Um Decreto a Lei N. 2063

, Sobre o Assunto
Dispondo sobre as sociedades

mutuas de seguros, o presi-
dente da Repúblico,, assinou o
seguinte decreto-lol:"Art. l.o — As sociedades
mutuas de seguros continuarão
a regular-se pelo disposto no
decreto-lei n° 2.0t!3, «le 7 de
março de 1340, com as modl-
flcaçCeu constantes do presen-
le decreto-lei:

Art. 2." — Os soolos funda-
dores que, decorrido o período
de um ano, a contar do inicio
das operações da sociedade, nao
mantiverem contrato de seguro-
com a mesma, perderão a yua-
lidade de sócios e o direito aos
juros das suas colas do fun-
do inicial, e não poiierfto cede-
Ias a outrem nem exigir o seu
reembolso senão pela forma eH-
tabelectda nos estatutos so-
vials.

Art. S.° — A percentapem de
que trata a alínea "h" do art.
18 do decreto-lei n° 2.063, de
7 de marco de 1940. não pode-
ri, ser inferior a 50% (ctncoen-
ta por canto), salvo durante o
período de amortiza«;ào do fun-
do inicial, quando essa per-
eentagem poderá baixar ati ..
80% (trinta por cento).

Art. 4.» — Os estatutos «s-
t.abelecerâo a peroentagem ml-
nlma de 30% (trinta por cento)
do excedente anual da receita
sobre a despesa, para amortl-
íação do fundo Inicial e paga-
mento dos Juros sobre a par-
rela deste ainda não amortiza-
da.

Parágrafo Único — Rssa per-
contagem não poderá ser lnfe-
rlor a consignada para a dis-
trlbulcBo a que alude o art'go
anterior.

Art. B.°  Não se incluem
tia proibição constante da ali-
nea do art. 18 do deerato-let
li" 2.063, de 7 de marrjo do 1D40,
as pessoas Incumbidas de su-
perlntedencia ou direção, ou
oue prestem serviços em cara-
ter ocasional ou mediante con-
trato por tempo determinado,
cujos prazos não deverão, en-
rretanto, exceder de 3 (três)
«nos.

Art. 6.° — Nenhuma dlstrl-
bulcâo do saldo do excedente da
receita sobre a despesa poderã
ser feita, sem que il, apuração
rie»4e saldo tenha procedido a
dedução das reservas exigidas
por lei.

Art. 7.» — Mediante autorl-
«ação do Departamento Naclo-
nal de Seguros Privados e Ca-
pitallzação e sempre que o íe-
cismem as condiçOos finaucel-
ras das sociedades mutuas_ de
seguros, poderão ser diminuídas
as pereêntngens atribuídas aos
auxlllares e empro£r?.do<< a que
se refere o art. 5.", embora es-
¦tabeleeldas em contratos escrl-
tos.

Parajrrafo único ,— A dispost-
ção deste artlfro aplica-se ãs
percentaprens Jft. estabelecidas
antes do presente decreto-lei,
ficando sem efeito. Inclusive pa-
ra os contratos jrt. celebrados e
nlnda em vigência, as Indenl-
xacBes porventura estipuladas
nela não prorrogação dos res-
peetivos prazos.

Art. 8.» — O "quorum" .na-
ra as reuniões da assembléia
trpral será computado sobre o
total de sócios existentes A epo-
ca determinada nos estatutos
soci«'s, que não podnrilo fixa-

'1ü a menos de trinta ou a mais
de noventa dias precedentes ã
primeira publicação dos edi-
tais de convocação.

Parágrafo unlco — Relativa-
mente 4 assembléia geral ordl-
narla, o "quorum" serã compu-
tado sobre o numero dos sócios
existentes, ao ultimo dia do
exercício flnancero anterior.

Art. 9." — Enquanto os es-
ratutos das sociedades Jfc em
funcionamento não determina-
rem o prazo a que se refere o
artlpo anterior, vierorarã o ma-
xlmo no mesmo estipulado.

Art. 10." — A assembléia.pre-
rnl eerft constituída pelos sócios
fundadores e pelos demais cujos
rontratoR de seguro estejam em
pleno vigor.»

Parágrafo único — Nas reu-
tiIõcr da assembléia seral das
sociedades de seguros de vida
sn norlerão votar e ser votados
os fundadores e os demais so-
cios que tenham direito ao res-
ira te rios seus contratos, oii que
xejam segurados ha mais de
tr*K anos. quando os contratos
nSo admitam resirate, observa-
da* as demats restrições le-
«ral».

Art. 11.» — Decorrido o pra-
*o fio mandato do Conselho Pis-cal seríl prorrogado até a pvi-
w»lrH reunião dn assembléia ge-
ral se nno se houver procedi-dfya nova eleição.

Parágrafo unlco Essa pror-Vf.-,>,,?ir, n?in nndcrA. rntrr-tan-'o PTceder rle dois mesep. finrlosos quais. ter-Ke-ã por extin-to o mandato, cumprindo ao
.Conselho Fiscal quo for eleito

a flscnllinção que se haja de'-
xado de fazer.

Art. 12.« — Hão lncompnti-
veia oara as funções dos órgãos¦-'¦iarlos pelos estatutos sociais
n.-tra administração e fiscaliza-
c&o desta, ou para outros fins.
OS sócios;

a) — condenados a pena quevede, ainda que temporarja-mente, o acesso a cargos pu-bllcos. ou a pena por crime de
prevaricação, de falência culpo-*a ou fraudulenta, peita ou su-
borrió. çqnólissRb. peculnto. ou
ff r crimes contra a economia
r-rmlar nu a. fé publica e con-
tra a pronrleda-le:

b) — que tenham riebHo pa-

ra com a soclúdade nu este-
jam em litígio com & mesma;

c) — parentes conHHguInoos
ou afins, até o 4.° grôu civil,em relação, a outros também
eleitos ou Já no exercido de
funções de administração ou
fiscalização, resolvendo-so o Im-
pedlmento em favor daquele jâein exercício, ou. quando slmul-
taneamente eleitos do quo foieleito para cargo de admlnia-
tração-, ou. em paridade de fun-
Ções, do mais Idoso;

d) — exerçam cargos de ad-
ministração em qualquer outra
sociedade de seguros;

e) — servidores pubilcos fo-
dorals, estaduais e municipais.
Inclusive os aposentados, bem
como de Instituições autarqul-
cas ou paraestals.

Parágrafo único — os sócios
que Incorrerem nas lncompnti-
blldades previstas neste artigo,
perderão automaticamente seus'
cargos, que serão declarados vo-
gos pelo Mlretor ou diretores
restantes * Imediatamente pre-
enchidos, observadas as dispo-
slções dos estatutos sodaís a
respeito.

Art. 13.» — As sociedades não
poderão aceitar responsabilldn-
des de resseguros sen"^ r•¦ t» -.
tltuto de Resseguros do Brasil,
que, entretanto, não siri ciui-
siderado seu soeln.

Art. 14.» — As sociedndes
mutuas de seguros, que man-
tenham responsabilidades do se-
ruros diretos sobre riscos situa-
dos ou sobre pessoas residentes
em Territórios ou Estado* não
limítrofes daquele em que te-
nham sede, ficam sujeitai ao
regime seguinte:

a) — quando as reuniões da
assembléia geral não se realiza-
rem com a presença de mais de
metade do» sócios, a represen-
tação dos ausentes caberá a
pessoa designada pelo ministro
do Trabalho, Industria e Oo-
incido-

b) — ao representante assim
designado caberá votar para os
cargos da administração e da
fiscalização desta, ou para
quaisquer outros dependentes de
eleição, bem como discutir e
votar os assuntos propostos;

c) — aos sócios presentes¦'o em numero minlmo de-
terminado nos ostatutos cabe-
rá, entretanto, preencher um
dos cargos de cada órgão cole-
tivo, sendo esse cargo indicado
pela assembléia geral, que pro-
ceder á eleição;

Parágrafo unlco — O repre-
sentante dos sócios ausentes te-
râ os votos, que aos mesmos
competirem, excluídos.da repre-
sentação aqueles cuja qualida-
de de sócios seja oriunda de
contratos celebrados com f-u-
cursais filiais ou agencias es-
tabelecidas no estrangeiro.

Art."l5.° — O numero mini-
mo de sócios a que se refere a
alínea "c" do artigo precedente,
a'ser fixado segundo as condi-
ções da sociedade, não poderá
sêr inferior a um décimo do que
tiver sido tomado como base do"quorum" da assembléia geral.

Art. 16.» — Para observan-
cia do disposto no art. 14, logo
que convocada a reunião da as-
sembléia geral, será solicitada
ao ministro do Trabalho, Indus-
tria e Comercio, por Intormedlo
do Departamento Nacional de
Seguros Privados e Capitaliza-'
ção, a designação do represen-
tante dos sócios ausentes. -

Parágrafo único — A reunião
da assembléia geral não se po-
dera realizar sem a presença
desse representante, podendo
ser adiada a sua realização me-
diante nova publicação de edl-
tais, se necessário.

Art. 17.° — O presente de-
creto-lel entrará om vigor 'na
data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em con-
trarlo.

Foi inausurado ontem, pelfl
sra. Unrc.v Vartfas, o primeiro
Krupo de cosus do "Lar, Prole-
laiio", associação ciue está «ms-
Irtiindo. nu buirro da Alegria,
cerca de mil residências imra
substituir as favelus dos morros
da localidade. Assim, todu iiquo-
ia população que vive em hubi-
liieõcs de niudciru. com telliu-
do de zinco, sem conforto, sem
scKurançit .e sem hiffienc, ara-
cas a essa Iniciativa da esposa
do presidente da Hepúbllca, pas-
sara a; ter uma casa moderna,
com ajfuu e esKoto.1 Foram entregues, ontem, cer-
ca de duzentns moradias.

Mas algumas estou em véspe-
ras de possuir dono c ainda ou-
iras. em vias. de conclusão, «len-
tro de uni trimestre também jáestarão habitadas.

Cumpre, dessa forma, á Asso.ciiiçâo Lar Proletário, plenumen-le, uma finalidade filantrópica
e social, amparando centenas du
pessoas, com preferencia ás ia-milnis numerosas..

A cerimonia de ontem teve a
presença das mais altas aulnrir
dndes. civis e militares. A sra.Darcy Vargas foi recebida entrecalorosas manifestações de sim-
pntia e apreço, munlfestacòes cs-sas vindas da «rande multidão
que ali ocorreu, de todos os pon-tos do bairro.

llenols de percorrer, em íOm-
pnnliia da sra. Lineu de Paula

crama de Irobalho nao Venha a
sofrer soliicno de continuidade, o
«ue levaria ao Dcreeimento Uiim
obra ciuo. no revés, só visa de-
senvolVcr-se. Mas. eomo consc-
«ui-lo. se a doença ou a -morte
Vier a surpreender o chefe «Ia
familia. a esta tirando a possi-
bilidade de continuar o pi»«a-
mento dns prestações devidas?
E o desaparecimento, da casa, em
conseauencin do sinistro, não
constltue. lambem, eventualida-
de «ue se deve prever?

Mister se faziu. pois. remediar
a situação, e nem só remediá-la
mas fazè-lo em condições de nflo
RKravnr ns prestações mensais
em aue se divide o custo de ca-
d:i casa. Valeu-nos, nesta con-
letiira, a alia capneidade teni-
ca do nosso tesoureiro, dr. Os-
car Weinsclienk, nflo somente
uma Rloriii da engenharia naclo-
nal. seiião lambem uma slngu-
lar figura de administrador.
Chegamos, pois. por suas luzes,
e com a boa vontade da Compu-
nliiu de Seguros "A Eciuitutívft.
dos Estados Unidos do Brasil" a
unia tabela especial de prêmios
de seguros sobre a vida dos ad-
aulrentes dessas casos e oulros
de riscos de incêndio, com a qual
foi-nos possível os cálculos an-
teriores. bnscados na tabela Pri-
ce. em nossos contratos de ven-
da. absolutamente módicos em
relação a quaisquer outros. a.ten-
dendo-se. é bem de ver, á excc-

vos recobidos de particular:* —
iicaiii a inuultiiilc uns criticas
apressadas dos ouc aisurèru
dos iniluKrcs da liou vontade»

Em tudo que aqui eslá, fei-
to não se desprezou «> sen&o
tírave du ordem, u começar
pela nossa escrituração, que o
dr. Oscar VVcinschenli ordenou
se fizesse com o mesmo rifeor
contabilisttcó que ele observa
nus grandes empresas «iue aju-
dou a dirigir.

Bem teria sido p>r outro
motivo que os ilustres diri-
gentes da Caixa Econômica do
Rio do Janeiro conosco vu-ram
a transigir, cm operação de
financiamento que náo exec-
pcionu os riKOres dos regula-
mentos desse grande estabeleci-
mento de credito popular. ,

Os fundadores da Associação
Lar Proletário, no momento
cm que pcnhoradainetitc iigrn-
decem a sua excelência o prf.-sidente da Republico, ao dttfno
representante .de sua cmiiion-
cia, o cardiai'arcebispo do Rio
de Janeiro, aos exnios. trs.
ministros de Estudo, pivfcito
do Distrito Federal e demais
autoridades presentes, a todos,
enfim, que lhes deram a honra
de seu coinparecimcnlo a estu
solenidude, sentem-se felizes
de a toHos demanstrur o cui-
dado com que vem cumprindo
o seu dever, contribuindo para
a ürande obra de -reconstrução
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A srn. Dnrcy Vargas rece bcmlo «min venta «le flores- «le um filho de operaria

Violão
Aprende-se com o Prof. Frei-
tas. Diariamente na conhecida
casa de instrumentos de cor-
das: "Bandolim de Ouro". Rua

Larga. 50-A. Tel. : 43-4371

Pôs termo a existência
O operário Antônio Joaquim

Gomes, de 30 anos de idade,
solteiro, residente á rua Dr.
Nunes 344. fem Olaria, ha tem-
pos vinha sofrendo de um mal
incurável.

Ontem, desiludido de resta-beleeer-se. resolveu pôr termo
a vida. ingerindo, uma forte
dose de formicida, falecendo
em poucos minutos.

A policia, cientificada daocorrência, compareceu no lo-cal, removendo o cadavj-r parao necrotério do Instituto Me-dico Legal.
i ¦»> *-

Agrediu duas pessoas
a navalha

O desordeiro "Níco" é co-nhecido pelas suas inúmeras fa-
caulins.

Onlem. resolveu ele fazer ai-
«umas bravatas, e, para isso,armado de uma navalha subiuao morro do "Pendura Saia" e,depois de provocar o operário
Clelio Serafim Santos, de 25anos. solteiro, morador á ruaVisconde de Nilerói 35. deu-lhevários Efolpes de navalha no
braço, fusrindo em- seguida.

Náo .satisfeito ainda, dirifíiu-
se ao morro do Pinto, onde en-
ontrou um vendedor de jornaise ajrrediu-o também,

Machado e do engenheiro Os-
car Weinsclienk varias casas, a
primeira dama do país trocou
impressões com toda a diretoria
da entidade sobre o andamento
das outras obras, enaltecendo a
atuação dos seus construtores.

A PALAVRA DO SR. NUNES
TASSARA

O sr. Nunes Tussa ra proferiu,
então, um discurso mostrando a
importância da obra. nestes ter-
mos:"Ao proferir breves palavras
alusivas ao alo inaugural desta
Vila, não me devo perder em ex-
pansôes meramente jubilosus.
por mais legítimas que elas se-
.iam: cumpre-me antes, aprovei-
tar o ensejo para demonstrar
aos nossos benfeitores, dentre os
qunis destaca-se, como o maior,
sua excelência o senhor presi-dente da República, o aue tem
sido a nossa atuação.

Tomando expontaneamente o
encargo de colaborar na imen-
sa obra de assistência sdcial que
O governo federal inscreveu cm
seu programa de patrióticas ' c
humanas realizações, a Associa-
ção. Lar Proletário bem ponde-rou as responsabilidades aue as-
sumia, todas elus derivadas da
complexidade do problema liga-
do á habitação dos trabalhado-
res pobres e ás dificuldades té-
«nicas que entravam a sua so-
lução. nas grandes metrópoles.

Demais, interessando-se o Lar
Proletário não só pelo problema
da habitação pura e simples,
mas, e principalmente, pela par-te educativa á ele ligada, o seu
programa de trabalho sobe de
ponto e reveste-se de complexi-
dade aue não .raro Se afigura
insuperável.

Assim, a começar pela partematerial da construção destas
casas, devo assinalar- as dificul-
dades de ordem técnica com auenos defrontamos, decorrentes
das condições deste terreno, to-
do ele conquistado por'aterro cainda não definitivamente con-
solidado, o que obrigou-nos numa fundação dificil, graVosapara o orçamento da obra

Para que esta resultasse hlgié-
nica e perfeita, maior foi o rios-so dispendio, em tempo e dl-nheirO.

Na parte social do empreendi-
mento, bem maiores foram ostropeços, eis • que nos preocupa-mos sempre com a estabilidade
do lar - que vamos propiciar á«ente trabalhadora, cercando-o
de garantias contra as trágicas
contingências de pobreza, quequase sempre determinam a ner.
pa, pelo operário, do própriobarracão que ele penosamenteconstrói nas favelas da cidade.Nesta parte, veiu em nosso so-corro a clarividencia do presi-dente Getulio Vargas, tornandoautomaticamente inalienáveis ejmpenhoraveis como bem de fa-nnlia e independente de quais-quer formalidades processuaisas casas coristrui.das pela Asso-ciacao Lar Prolelario, desd° omomneto da' inscrição dos con-tratos de lqcaçao-venda, no Re-gisto de Imóveis.

Andávamos, a essa altura, des-cançados com a segurança donosso propósito, quando os fan-lasmas da enfermidade e da mor-te vieram sobressaltar-nos. Defato. é preciso contar com ò in-tegral cumprimento das obriga-
ções assumidas oçlas partes cnn-tratantes. n^ compra e vendadessas casas, para o nosso pro-

lencia das construções que aqui
se erguem.

Afrontamos, por fim, o pro-blema educativo, que, com oauxilio do ilustre prol cito do
Distrito Federal; será resolvi-
do pela construção de um mu.-
tmifico prédio para escola pú-blica. uma cupeiu, uniu inujes-
tosa creche e, um Pluy-ground,
paru instrução, eduencão e re-
creio das crianças da "Vila
Durcy Vargus" e deslus redon-
dezus. e falicitação das inücs
trabalham.

Reivindico, pois, para a As-
sociução Lar Proletário na pes-soa de seus ilustres diretores
(xmus. sras. Darcy Sarmunho
Vargas e Celina Guinle de PuU-
Ia Machado,. senhorinhu Vera
Melo c Franco de Andrade e
dr. Oscar Weinsclienk, as pro-missas de haver encontrado a
solução técnica e racional mais
perfeita e mais módica para aconstrução das casas operárias
verdadeiramente higiênicas e
relativamente confortáveis

Não só a idoneidade técnica
da Associação, mas também suacapacidade financeira — esta
ultima entendida como capa-
cidude de credito — pois queseria pueril admitir-sü a pos-sibilidade de custer-se um obra
deste vulto apenas com donati-

da Pátria em bases sólidas c
verdaediramente oPeraiiles, tal
como sabia, altruistica e liuniu-
namente e estruturou o gênio
político, a experiência do esta-
dista e a proverbiul bondade
do presidente Getulio Vargas.

A ENTREGA DAS CHAVES
Monsenhor Gonçalves Rezeu-

de dá a benção a um dos pre-dios. E a sra. Darc.v Vargas
faz a entrega das chaves á Ia
inilia Washington Macedo, u
primeira a ser contemplada com
um prédio.

Voltundo-se para o filho
mais novo do casal beneficia-
do. a esposa do chefe do Oo-
veno acentuou':¦— Você é o responsável poresta casa. Paço votos para que.aqui você cresça c também
Possa, mais tarde, recuber, pa-ra suo familia, um outro pre-dio igual.

Ha . Uma calorosa salva de
palmas, sendo entregue a ?.
excia.' ramos de flores, por um
grupo de esposas- de opera-
rios. ,

E a cerimonia se encerra —
uma festa de significação so-
ciai, que patenteia o esoirito
generoso da sra. Darcy Vargas— entre as mais vivas demons-
trações de júbilo clc todos o?
presentes.
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MOVIMENTO CATÓLICO

Navios Italianos
Cedidos ao Brasil

Entre os srs. Osvaldo Ara-
nha, müniistro das Relações
Exteriores e Ugo Sola, em-
baixador da Itália, foram tro-
cadas, ontem, notas .pelas
qunís, o Governo Italiano
cede ao Governo Brasileiro,
oito navios italianos, surtos em
portos nacionais.

Por esse ato, o governo
da Itália atendeu com a
maior solicitude as necessida-
des presentes do nosso trafe-
go marítimo.

Por seu lado, o governo
brasileiro, levando em conta
as condições da marinha mer-
cante italiana, após a guerra,
conveiu em restituir esses na-
vios, alguns meses depois de
cessado o estado de guterra
em que ora se empenha a Ha-
lia.

O' acordo, que prevê todos
os pormenoresi técnicos da
transação, concernentes á mu-
dança da bandeira, exploração
comercial e restituição final,

foi enaamlnhado e ooncJüido
dentro de um espirito extre-
ma mente amistoso.

1 O ministro das Relações Ex-
teriores congrátulou-se com o
embaixador da Itália pela fe-
I1z conclusão do acoi+lo queacabava de ser firmado.

Ao ato estiveram presenteso comandante Rodolfo Próis

da Fonseca, presidente, e os
demais' membros da Comissão
de Marinha Mercante, dr.
Alberto de Andrade Queiroz,
sr. Antônio Ferraz .' e co-
mandante Mario da Silva Ce-
lestino .

Os navios cedidos são os se-
guintes: "Pampano", "Tere-
sa", "Laura Lauro", "Libara-
to", "Augusta», "Liana", "Au-
ctorinas" e "Aaequitas".

Agredido a navalha na
Saúde

No cruzamento das ruas Li-
yramento e Rivadavia Correiafoi covardemente agredido, ' anavalha ás primeiras horas datarde de ontem.' pelo desordei-«"o, conhecido pelo vulgo do"Duda". o operário Antenor
Coelho Drumond, branco, bra-silciro, de 23 anos de idade,
solteiro, residente á rua do Li-vramento, 211,

A vitima que apresentava
profundo e extenso golpe no
abdomem, foi recolhido poruma ambulância do Posto Cen-.
trai de Assistência..e internado,
em estado, desesperudor, ' no
Hospital de Pronto Socorro.

O comissário de serviço na
delegacia do 11° ilistrito poli-ciai." não tomou conhecimento
do fato.

O agressor evàdlu-sa.

MARTIROLÓGIO DE HOJE
S. Restituto, .bispo e mártir

em Cartago. em cuja festivida-
de pragou Santo Agostinho.

Os santos mártires Pedro,
Sucesso. Bassiano, Primitivo e
outros vinte na África também.

O transito de Santa Leoca-
dia, virgem e mártir, em Toledo
na Espanha; na perseguição de
Dlocleciano, por mandado de
Daciano, presidente de Espa-
nha, foi,encerrada em um cs-
trelto cárcere; e tendo tido no-
ticia dos tormentos que haviam
padecido Santa Eulalia e os ou-
tros santos mártires, posta de
joelhos em oração, entregou sua
alma ao Creador, 303.

Santa Valeria, virgem e mar-
tlr em Limoges na França.

S. Proculo, bispo de Verona;
na perseguição de Deocleciano
foi esbofeteado, açoitado com

.varas e expulso da cidade, mas
restituido á sua Sé, morreu em
paz.

S. Siro, em Pavia, primeirobispo desta cidade, celebre porseus milagres e suas apostou-
cas virtudes.

S. Julião, bispo em Apameia,
na Sirla, o qual resplandeceu
em santidade no tempo do im-
perador, Severo.

S. Pedro Fourier.
S. Cipriano abade; varão de

grande santidade, em Perl-
gueux, França, 586.

Santa Gorgonia, irmã de S.
Gregorio o Teólogo, em Nazian-
zo; o qual escreveu suas virtu-
des e milagres, 371.
PENSAMENTOS' PARA HOJE

Ao lado de um Rei tão nobre,
tão amável, como é o S. Cora-
çfto de Jesus, *é mister por r-m
atividade todas as energias da
alma. — p. Alcaniz. :¦)

O orgulho cega tanto o igno-
rante como o sábio, tanto o po-bre como o rico, tanto o fraco
como o forte, tanto o Jovem
como o velhoI...

Jaime Bajmes.
PASTORAL COLETIVA .

Episcopado da Província de S.
Paulo sobre alguns erros con-
tra a Fé e a Moral.

ARCEBISPO METROPOLI-
TANO E OS BISPOS SUFRA-
GANEOS DA PROVINCfA
ECLESIÁSTICA DE S. PAULO
Ao revdo. clero secular e regu-
lar, aos fieis de Cristo Senhor
Nosso e a todos os habitantes
do Estado, saudação, paz e ben-
ção no Senhor.

Dentre todos os ofibios pasto-rais nenhum talvez supere em
importância o da pregação. Fa-
lando ou escrevendo, o Bispo
ensina a doutrina, corrige os
erros, desfaz os preconceitos,encoraja sempre ás almas na
sua ascenção para Deus.Reunidos em assembléia anu-
ai, nesta arqulepiscopal cidade
de São Paulo, os Bispos da Pro-
vincia Eclesiástica Paulopòlita-
na cumprimos tão grave e sa-
grado dever para com os Nossos
queridos filhos espirituais diri-
gindo-lhes esta pastoral coleti-
va, com o propósito ,de a todos
claramente apontar os rros quelhes insidiam a salvação eterna,
fazendo-o com franqueza, res-
peitando embora os que erram-

Quando, anos atrás, recebia-
mos n sagração episcopal queNos constituía legítimos suces-
sores dos Apóstolos, sobre Nos-
sas frontes curvadas, pronun-ciou o pontífice consagramte
esta gravíssima invocação aDeus; "Humilitatem aè veri-tatem dillgat, neque eam un-
qüam deserat, -aut laudibus auttlmorlbus superatus. Non ponatlucem tenebras, nec tenebras
lucem: non dicat mahim bonum,
nec bonum malum." "Ame ahumildade e a verdade, sem ja-mais a abandonar vencido porHsonjas ou temores. Não tenha
por bem o que é mal, nem nor
mal o que é bem". "

Foi para essa augusta missãode sinceridade cristã que Deusnos constituiu seus pontifices,Hoje, que tudo se procura bal-burdtar para' tudo justificar,temos que exerce-la, precisandoa doutrina e saneando as con-ciências. A verdade religiosa,
que devêramos todos buscarcom ansiosa simplicidade, mui-tos a fazem inacessível ou ape-
numbrada, só. por se creremdessárte dispensados do árduo
trabalho que o seu perfeito co-

nhecimento requer. A nos, ca-
tolicos, cumpre-nos medita-la
com freqüência, segui-la comamorosa docilidade e defende-Ia com destemor. Pura e radio-sa, foi por Cristo revelada aoshomens de todos os tempos e
gerações, aos quais ordenou queanunciassem os seus discípuloso Evangelho.

Ao iniciarmos esta carta, bempodemos, diante de Deus que *•Nosso juiz e inspirador, repetiras palavras de São Paulo que-define a verdadeira atitude doapóstolo :"lta loquimur non
2«asl í10111"^^ placentes ". (1 >«ao falamos com o propósito deagradar aos homens, mas paradoutrinar, corrigir, animar,confortar e levar os coraçõesa Deus Nosso Senhor, Pregandoescrevendo, outro não é Nossoideal, que os fieis de Cristo bemconhecem e apreciam.

Com esta retidão de alma,entremos, pois, nos assuntos dapresente pastoral.
NOSSA Ffi

Quão grandiosa é a historia
ir?. *!?,?sa .ffí. ne5tes v,nte se°u-los de civilização! Combatida
pelas armas, desde as arenas daantiga Roma até os campos deconcentração atuais, tem en-contrado sempre na generosl-dadei dos cristãos, heroísmos emartírios que assombram os
QíÍos *lgozes' APupada portantos pretensos sábios, ela re-
H<lr« í0008 ,°s Problemas inte-
Ói«Ís 2e, mllh°es de almas, eainda hoje continua a faze-lowo bem como no longiquo dia.em que çc Apóstolos partiram
™«a,fevftn«el,zaÇfio d0 mundo,enquanto a pseudo-ciencia ra-ptdamente envelhece e desçam-
Üa„paraJ;rlste ocas0' sem dei-xar nenhum proveito arquem
2iUeI« q"e , seJa- Atacada pelogiadlo, pelo sarcasmo, pela'In-
Jolerancia, pela calunia, amplia,sozinha, a mais universal das
S°,n,quLs.tas de toda á humani-aade dispersa, para Deus, "até
que tenhamos todos chegado ãunidade da fé e do conheci-mento do Filho de Deus" t2>
„JÍeu tspac? é a eternidade,
pnde cabem todas as almas. En-tretanto, continuam os embatescontra ela, ora frente a frente.ora dissimulados. Sabem muitobem ocultar-se os adversários,
«5caüao as r°upagens e modi-ncando a linguagem. Fantá-ziam-se de cristãos, para me-lhor combater o Cristianismo.Empunham os livros dos evan-
gelhos, para mais rijamenteatacarem o Evangelho. Anun-ciam mesmo uma pseudo-ter-ceira-revelação. em nome daqual negam a própria base dosensinamentos de Jesus Cristo,se lho dizemos, magoam-se,irritam-se, protestando seremoutras as suas intenções. Mas,ainda que se agastem não oo-demos Nós permitir'que entreos rebanhos,' vagueiem lobosvestidos de ovelhas. Queremos,
pois, precaver os Nossos caris-simos. diocesanos contra os fu-nestos erros do Espiritismo querepudia o fundamento da ileve-lação cristã.

(continua)
i ¦¦¦ ,.—_.. _

Morreu no H. P. S.
'Morreu no Pronto Socorro,Everaldo Nobre Dias, qde fo-ra vitima, ontem, da explosão

,de um 'tambor de •, éasòlina
O corpo foi removido paiao necrotério do Instituto Me-dico Legal.

Encontrado morto em
• frente á residência

Em frente á casa de sua re-sidencin. á rua Solimões 13. naestaçuo de ColeRio. foi oiícdh-trado morto o' operário Afon-so Oliveira da Silva', eusudo,de 32 anos d« idmle.
A vitima apresentava vuríã-sequimoses na cabeça e no cor-

po. o que leva a crer rniP o
niesm<> tenha sido morto a
paulada.

A policia do 21» distrito tle-teve a companheira dn morlo.Madalena da Silva, liem <-<himjo companheiro do mesmo, Ro-berto de Almeida, residente Arua Gincorá 8. afim de i.litcral<tumns informações meis aoesclarecimento dn criiiie, quepermanece ainda em. mistério.
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- DIÁRIO CARIOCA — Terça-feira, 9 de Dezembro de 1941 CINEMA

Quinta-Feira o "Metro - Passeio" Terá
Wallace Beery ao Lado de Lionel Bar-

rymore e Laraine Day

O Dia da Justiça

Wallace Beery e Laraine Dny em "Bnnillilo Romântico",
eatrétn du Metro P» «elo. quinta-feira

Ai exibições de "O Mundo èW
um Teatro" (Ziegfeld Glrl).
ainda vitoriosas no Metro Pas-
selo, lr&o só atê amanhã, quar-
ta-feira. E' que quinta-feira o
querido cinema terá novo car-
taz apresentando Wallace Boe-
ry ao lado de Llonel Barrymore
s Laraine Day. "Bandido Ro-
mantlco" e nó-lo mostra como
um Robln-Hood dos Pampas.
Enredo especialmente composto
para o feltlo do artista, incon-
fundlvel. ele é. entretanto, pre-
texto magnífico para arte cie
Lionel Barrymore e o encanto
de Laraine Day. Juntamente
com "Bandido Romântico" o
Metro Passeio" apresentará.
Laurel & Hardy. os popularls-
simos. numa pequena comedia.

O ALMOÇO ÜE CONFRATEll-
NIZACAO NO AUTOMÓVEL j

CLUBE UO BRASIL

Comemorando o "Dia da
Justiça". reuniram-se. ontem.
em um almoço de confraternl-•«tação. numerosos membro» da
magistratura. do Ministério
Publico, da advocacia e do
funcionalismo do Poder Judi-
ciar Io,

Falaram diversos orador.n
salientando o significado da
lesta.

0 SUCESSO DE "SANGUE E AREIA"

I';:>-,

Uma multidão incalculável
e entusiasta desfilou Ulantú das
bilheterias do Sao Luiz. Cario-
ca e Odeon t-nde "Sangue e
Areia" estava sendo exibido.
Publicamos um flagrante do
Carioca — o luxuoso cimttua ria
Empresa Luiz Severiano Ribei-
ro um dos mais exorassivos
ornamentos da Tijuca — quaii-
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"NÃO MALBARATEIS OS TESOUROS DO
AMOR! ACEITAI-OS SEMPRE COMO UMA

DÁDIVA DIVINA /"
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. "Quem vos escreve esta men-
sagem de amor sou eu. Miss
Bishop. Eu tenho uma historia
para lhe coíftar. Uma historia
de amor: a vida empolgante da
mulher que se devotou a uma
das coisas n-als nobres da nu
r.iurildcuie e f. quem o mundo
tirou o que ela mais presava:
o snior!

Toi jsso c motivo para eu
ttri.cr.jr. dor. <oue me cercam,

para descer do mais alto sen.
timento que une os seres, para
descrer de tudo quanto (¦ bom
e belo? Nâo! Ao conilarlo
Nunca acreditei tanto nos altos
destinos da humanidade e na
divindade do Amor como ¦ nos
dias em que essa riqueza, que
era a minha única riqueza, me
foi tirada!

Dentro de alguns dias assls-
tireis a historia de minha vi-
da. Comovei-vos comigo. Eu
quero compartilhar convosco
as minhas emoções profunda-
mente femininas, como os pere-
grlnos da mesma estrada repar-
tem entre si o pfto do alforge.
E se alguma coisa tenho ^a (II-
zer é isto:

Nâo malbarateis os tesouros
do Amor. Aceltal-os sempre co-
mo uma dádiva divina! .

O amor ê a grande alegria da
vida. e a justificação da vida,
a gloria da vida Somente aque-
les que como eu não tiveram
amor é que compreendem e es-
tlmam a alegria, a grandeza e
a gloria do "Amor que move o
sol • outras estrelas"-!.-

Nfto.' malbarateis os tesouros
do amor!'— quando as vossas
vidas dobrarem a curva_ do
tempo e' as nossas almas sen-
tirem a saudade do amor no
silencio frio de uma casa de-
seria — pensei nos rapazes que
vos sorriram, nas- vossas uino-
ções azues... como uma janc-
a aberta e virá a noite... e na
triste distancia de uma vida
quase morta, o amor bat»rá

sempre á nossa porta — como
os sinos da Aye-Marla!

Vos parecerá menos pesado o
peso da definitiva sombra —
lembrarels então todas as col-
sas de nossa vida. todo o fer-
vor que vos consumiu e a lem-
branca das tempestades passa-
das nâo terão força nenhuma —
os nossos corações cantarão
anenas a cançâo^do Nirvana —
o tremor de ujpa estrela, da
lua. e os vossos lábios pronun-
ciarão um nome — talvez no-
mes — esquecidos — e Berels
sempre võs — na distancia llu-
soria do passado a última col-
sa bonita — a unlca flor digna
de um cântico — sereis võs a'#

Você Se Chama Lydia ?
O nome de Lydla. menino

assim iirlfadu á mulgii. com
ente V «rego que lhe em*
prexla uma graça faaelnan-
te, ettA despertando -vivi»»!-
ma «»urlo»ldaile entre as »e-
nliornM e Henliorliihn» que
também n possuem.

A rasllu desse Interesse
coletivo, registando um en-
!•,.¦-••.,,.., (.iiini liiiiinlr. vi.
mos antes, vem dn prnpi««Ko
que tem a United Artista
em -brindar todas as senho,
riu, a senhorlnhnii que »e
chiimnm Lydln. por Inlclnll.
va da "estrela" Merle Obe-
ron que. desse moda, deseja
hoinenn—en • ann t homónl-
mas cariocas, como recorda-
«Ao do seu extraordinário

dese«*«penli i «-a prnduçflo
mAxIma de 942, prodiisldn
por Alexandra1 Kordti, pi»»-n
liinurcnrar a, temporada . % '
1'nlted Artista no prftxli.io
nuo.

A surpresa destinada »¦
senhoras e .senhorinha» que
trnhnm esse nome ainda i«n«»
pode aer revelada, porque
<li-liemli> de instrugBes ' de
llollj nooil, diretamente da
Branda artista que pessoal-
mente tomou a Inlrlntlvn
desan movlinentt». Oportuna,
mente daremos novos deta-
lhes. tfio cedo uos i»he«u«»m
nn luformnçOe* dnquela re-
noinniln atrls. 'Escreva para
a Caixa Poátiil; 300, se voct
se chama Lydia.

Natal dos
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Marthn «cotf, •nwmà cena de •• Uflna de Sen Destino". « flline
da United Artista que >m»er rara a temporuda daquela

marca no presente ano.
última Rosa;de Jlalo — que-
enche as estradas da vida. cqih
um perfume que se chama
amor e qüe brota límpido e pu-
ro somente quando se conue-
gue ser "Dona do Seu.Destino!"
(a.) Martlia Scott.

As próximas .eleições
no Conselho Admiriis-

trativo do Instituto
dos Industriarios

Na próxima sexta-feira,
12. dcvcr&o ser i"-*»*»iztu»"*

dia
as

escritores
Ueallzar-se-á no dia 23 ao

eorrente no Casino da Urca s
Cela de Natal dos escrltoreb,
promovida, como nos anos an.
•erlores, pelo P. E. N. Clube
do Brasil, e á qual poderfto
nomparecer todos os escritores
• suas senhoras, ainda que não
façam parte daquela associa-
çflo. As inscrições deverão ser
feitas por ¦ especial obséquio
eom o sr. Adão Lima, na ge-
renda do "Jornal do Comer»
cio".

 A exposição de livro» qus
o P E N. Clube'está reall-
zando no prédio 284. da Avanl-
da Atlântica ficará aberta atê
o fim deste mês.

¦ i— -

0 Fumo no Brasil
O Conselho Federal de Co-

niercio Exterior teve uportunnla-
de de proceder a estudos leu-
dentes a reunir elementos para
apreciar a conveniência ou uno
de ser instltuido o monopólio de
fumo no Brasil.

Para tanto foram consultadas
as legislações de vários paises
aue possuem o monopólio desse
produto, tais como a Áustria, a
Itália, a Hunfiria, a França, o
peru. o Equador, a Aroentirm,
etc. Por outro lado foi feito
o estudo comparativo entre as
arrecadações fiscais destes, nm-

assembléias dos delegadas dos , ses e as daqueles onde nao lia

do filas enormes de fans aguar-
davam o inoineiito de ingrtítjsnr
no cin</ma. Convém Re fi !sar
que "Sangue e Areia"'. esto
maravilhosa produção em -te-
enleolor da Fox com Tyrone
Power, Linda Darnell e Rita
Hayworth — abriu de maneira
sensacional a temporada • de"Veriio Refrigerado".

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Geral de Finanças

Departamento da Renda Imobiliária
EDITAL

Aproximando-se o fim do exercício e devendo ser rela-
elonados, de acordo com o disposto no art. 5" do Decreto-
lei n. 1.807 de 28 de novembro de 1939, para remessa ao
Departamento do Contencioso Fiscal, os débitos dos lmpos-
tos predial e territorial de 1941,-débitos que, a partir do eh*
cerraríiento do exercido, serão acrescidos das multas de mo-
ra de 10 %, 15 %, 20 To e 30 % respectivamente nos 1\
2o, 3o 4 4o semestres subsequentes e passarão a ser cobrados
por» aquele Departamento, comunico aos srs. contribuintes
que até a presente data não tenham em seu poder as guias
de pagamento dos mencionados impostos, que deverão pro-curá-las no Serviço de Correspondência deste Departamento
á rua Santa Luzia n. 11, antigo Palácio das Festas, afim
de que possam quitar as suas propriedades ainda no cor-
rente exercício.

Departamento da Renda Imobiliária, 22 de novembro
de 1941*

ass. OSWALDO ROMERO
Diretor

Casa do Sargento
O Conselho Deliberativo (Ins-

ta associação, om .sua ultima
reunião, dellDerou o seguinte:

a)' — não aceitar «luas pio-
postas para aluguel'Ue seu s-u-
lâo c» respectivo "bar" a duas
sociedades congêneres,

d» — votar, por unanimidade,
i uma moção de confiança no su-

perlntendente da Revista aa
Casa Uo Sargento;

< c) — Incluir no quadro soclai
o» seguintes sargentos: Maurl-
cio Monteiro Ramos. Hugo Bar-
reto Neves. João Mendonça I.lra,
José Barreto dos Santos, Anto-

. nio Calutnhl. Mario iloiiüaga de
Carvalho. Otávio de Barros Sou-

. ru. e Melo. Alelxo Veucesiau de
I r:arvul!to. Ánizio Clonçalveb,
j Mamede Emilio Avelar. Rucenlo
; Valter da Rocha Ari Perdomo e
j Lauro Uma dos Santos:
j d)  aprovar o programa
j apresentado pelo diretor xoci.il

Orlando Ramos de Oliveira, quo
ê o seguinte:

Dia 13, sábado, baile mensal' em 'tiomunnReriJ üoh novos sai-
gentos da Policia Militar do

' Distrito Federal»
I — Dia 21. domlngiiplra e dia
I 27. distribuição d» brindes t«i»
! criancHi». feito pelo Departamen-

to feminino:
j e) — tomar cnnlieolninnto do
I pedido de auxIHo dovex-asso-

sindicatos de empregados e de
empregadores da industria, pâ-
ra proceder á eleição do novo
Conselho Fiscal do Instituto

dos Industriarios, cujo manda-
tn se ini-iará em jair.-iro de
1942.

De conformidade com recen-
te decreto do governo, os volos
e credenciais dos delegados-
eleitores, que não puderem
comparecer ás respectivas as-
scmblcins. serão depositados
nas Delegacias Estaduais do
Instituto até hoje. dia 9, sen-
do computados aqueles que
forem recebidos na Assembléia

1 Eleitoral, até inicio da apura-
\ rão stcral da votaç&o, tudo de

inteiro acordo com as disposl-'
ções do Regulamento da men-
cionnda instituição de prcvi-
flcncia social.

Secundo o processo eleitoral,
organizado pelo Conselho Na-
cional do Trabalho, deverão
comparecer ás assembléias cer-
ca de quatrocentos delegados,
representando os sindicatos r!e
empregados, e empregadores da
industria.

DOENÇAS ANO RFTAIS E
DOR INTESTINOS

DR LAURO BORGES
RODR'^0 «li.vv"|4 t.»

Tel. 42-9531

ciado Pedro. Frutun.MO. reslden-
te 6. rua Luclo Kreltás n. 25 em
Terezlna. Kstad.i do Piauí, con- j fumo
ceidendo-lhfi nor lntnrip«!dlo dá
Kovtsta da C^sn do Sargento o
auxilio que sollf-ltou em carta
de 31 de outubro findo dirigida
an presidente da casa Luiz
Gonzaga Sobrelv.i;

f) — nomear d-slegatarl.cis jun-
t« ao 'l« R.CD -> 1° sargento
André T.oontlno Lindo-»-» — Ba-
talh^o fie Ouardas o S" «argen-
to M»nuel Cahrnl PonlfR -^ Io
R.A.M., 3" sargento Azelio de
Ura» Passos.

o mononolio. . . ,,
O caso da Franca: foi parti-

cularmente focalizado por pos-
suir este pafs um monopólio qun
vigora desde 1810. ressaltando
especialmente os efeitos bene-
ficos do regime sobre as niellio-
rias introduzidas nos métodos
de cultivo e na manufatura da-
crucie pafs.

No campo nacional, foram
apreciadas, não só a situação do
fumo. na produção agrícola do
Brasil, como. ainda, os resulta-
dos que o fisco retira deste ar-
tigo. cuja arrecadação no uno
de 1941 deverá ascender a mais
de 230.000 contos.

Em contraste eom a progres-
siya arrecadação fiscal, a cull.u-
ra do produto del\n muito a dc-
se.iar. snlvo no Rio Grande Jo
Sul, onde se tem desenvolvido
raoon:ilmenle. Na Bala. entre-
tanto, é precária a economia fit-
mageira. A adaptação de Viiric-
dades convenientes e de proces-
sos racionais de preparo é ob-
icto de estudo por parte do Mi-
nisterio da Agricultura, que oro-
videncln, igualmente, a adoção
de padrões definidores de nos-
sos tipos de fumo.

As conclusões do Conselho
Federal de Comercio Exterior,
anrovadas pelo presidente da
República, estão assim redigi-
das:"O Conselho Federal de Co-
merclo Exterior, tendo tomado
conhecimento do nssunto de a"e
trata a documentação junta, é
de parecer oue se torna neces-
sorio:

ai "— para iulgnr da conve-
nlencía oii não dó monopólio nu
arrendamento do comercio dc

ouvir-se preliminar-
ni^nte. o Ministério dn Fazem!'

b> ¦— recomendar-se ao Mi-
n'ster!o da Aurloultura a ia<|i'<">-
p-zncão Ho' fumo para exporta-efln, na forma do dècrPt<i-lei
334. de 15 de marco de 1938:

c> — solicilar-se no Ministc-
rio dti AiTrlcnltura que proceda
a estudos técnico e experimentais
visando a possibilidade de i\rn-'¦Ifão. no nafs. de HpOs de ru-
mr. ora recebidos do estraneei-ro".

QSfto I-nls e Cnrlocn —*
"Sangue e Areia" (Fox
Filme) com Tyrone. Po-
wer e Linda Darnell. —
Horário: — II2 dia e "6
2.45 — 5.15 — 7.45 e
10.15 horas. — Carioca:
2—4.30 — 7 e 3.30 lio-
ras.

Polarlo — (Fechado
para reformai

Odeon — "Sangue e
Areia" (Fox Filme) «-«m
Tyrone Power e Linda
Damel. Horário: 1|2 dia
e 15 — 2.45 — 5.15 —
7.45 e 10.15 horas.

Ilex — "Duas Mulhe-
res (Swlrs Filme) — Ho-
rarlo: 2 — 4 — G — 8e
10 horas.

Império — "Um Dete-
tive Apaixonado' *qm
Liovi" Nolan e o ftlne
em série "A Caveira'' &°
u D» eolsodics.

Uloriu — "Clneac (alo-
ria" _ «Os Ultimou Jor-
nais da Guerra" e "De-
senhos Coloridos

Pl„rn  "Esta Mulher
me Pertence " . (>:._.lv,?__'-
sal) com Pranehpt ione.
— Horário». 2 — 4 — 0 —
8 e 10 horas.

Sletr» — "E3ste Muni'»
« um Teatro" (Metro
Ooldwvnl com1 l-leddv t.a-
man. Horário: 2 — 4 —
6 — S e 10 horas.

Metro Tijuca —:f "Os
Irmãos Alarx no circ"n
(:Mêtr.o G?;^^"^,..^
(tioütlio. Chico e HarjsO.
Horário: 2 — 1 — <> — s
e .10 horas..

Blelr.. CopncnlH'"» —
«Adeus Mr. Chlp" «""
tro Goldwyn com Kobeit
üonat. — Horário: 4,.—
T_ 6 — 8 e 10 horas.

on.hí. — " EscVavas do
Des" ò» (Metro Ooldyvn)
com Charles Bickford -

,, Horário: 2 — 4 — 6 — 5
e io horas. ««crlfl-
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TCate Dorich. — Horário:
2 — 4 — 6 — 8 e 10 ho-
ras.

Colonial — Na tela:"Sonsa mas Sabida" (In-
ternacional) com Judi
Canova. — No palco: ás
4 e 0 horas. "Genesio
Detetive" com Genesio
Arruda.

«'Innir Trlnnnn — Os
Ultimos jnrnalp da Guer¦»r Imor»nsa Ãtilmuds
rineac e Desenhos Colo-
ridos.

CENTRO
Opera — "Seiis Três

Suez" e "O, Médico Pri-
uioneiro".

Parisiense — "A Pobre
da Rlbalta» e "As Férias
do Sanio''.

Onero ' — "Seus Três
Amores'' e "Gastigo Mo-
í-ecldo". No palco: Nu-
meros Variados".

Metrópole — "Coman-
do Negro" e "O Gangster
do Chicago".

1'oiiulnr — "O Crlmino-
BO". "Homem Pratico" e" Filhos Roubados ".

Primor — "Ordinário
Marche" e "As Muralhas
de Sao Francisòco"'."lorlnno — "Os Mortos
Falam" e "Besta Huma-
"Sfto 

José -r «A Car-
ta|,."__, _ «Jóias Fatais"
e Ritmos de Nova York»-,

Irienl  "Eduardo VII

e "O Mago da Morte".
Mem de Sii — "Maior

Barbara" e "O Gangster
de Chlcaeo''.

-Lnpa — "Mara Uand"
e "Lucrecla Borgia".

BAIIIItOS
Politeama — "A Milio-naria e o "Gar.con" e"Ainda Estou Vivo".
Gnnnnbnrn —"Amor de

Minha Vida" e "Quando
uma Mulher é Valente".

Roxl _ «a Milionária
e o Garcon".

Pirnln — "Submarinb
Fantasma". t

Innnemn — "Duas Mu-lheres".
nitas —"Capitão Aven-

tureiro» e /'Paixão Cri-
minõsa".

Vnrlelé — "As Férias
do Santo" e "O Cavalo
RelamnaKo"..

Americano —'"Amor á
Prestações" e "O Vililo
ainda a Perseguia".--

Rio nrnnco — "Criada
para Amar" e "Manue-
Ia".

Centennrlo — "Um Tiro
nas Trevas" e "Filhos do
Nada".

Bandeira — "Ouro do
Céu" e "A Caravana de
Emboscada".

. Avenida — "Sonsa,
mas Sabida".

Olinda — "Seus três
Amores" e "Valentes de

I Ooajsiáe". — No palco:
Números Variados.

América — "Alô. Ame-
rica".

Gnarnnt — "Garotas
em Penca" e "Sob Uni-
formo Branco".

. .Ciitumi»! — "Varanda
dos Rouxinóis" e "CUar-
He Chan no Museu .de
Cera".

silo Crlstovfto — "Que
Sabe Você de Amor".

Jovial — "Jóias Fa-
tais" e "Caravana de

Emboscada" J
Tl.lnca — J "Amor. á

Prestações" d "Quando
uma Mulher é Valente".

Vlln Isnbel — "Vicia-
da" e "Cartucho Acusa-
dor".

Velo — "5o Mandamen-
to" e "Dois Contra uma
Cidade Inteira". .

Cirninu' — "Os Mortos
Falam" e "Piratas de
Estrada" {

Hnddock l^obo — ''Or-
dinarlo ' Marche" e "As
Muralhas de S&o Fran-
cisco".

Murncnnft — "Cilada
Fatídica" e "Aleemas da
Lei".

SUBÚRBIOS .
(Central)

' 
Ma*cot — "Páu de Ca.

beleira" e "Castiiío Me-
recido".

Meyer — >'a tela:"Toshiwara". No calco:"Flor da Familia".
Pnr« Todos — "Cem

Contra um" e "O Regi.
me da Chibata"

Belin Flor —r
e o Monstro" e
do Nada".

Uulntlno —
Fatídica" e
tar".

Piedade —
do Barulho", e "Que Sa.
be e Você de Amor".

Coliseu — "Criador de
Campeões." e "Anjos da
Terra".

Alfa —
Falso" e
Ninguém". _,_ ,Modelo — "Noites de
Rumba" e "5 Plmenti-
nhas e iCia. "

Mndiireirn — "Ouro do

"A Bela"Filhos

"Cilada
"Gibral-'
"Familia

"Passaporte
"Senhorinha
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Céu" e o "5 Mandamcn
to".

Moderno — "Um Tiro
nas Trevas" e "A Vida é
uma Comedia".

SUBÚRBIOS
(Leopoldlnn»

Ro*arlo — "O Dlabo^é
a Mulher" e "Tenho Fe
cm Ti'V

Ramos — "Caçadores
de Noticias" e "Bilv e
Justiça". _ _

Oriente — "Em Face
do Destino" e "O Marido
er.a Culpado". , •

Paraíso — "A Garota
do Circo" e "O Homem.'
dos Olhos Esbu tralha-
dos".

Pcnhn — "Uma Garota
Ruidosa ".

Snntn Cecllln — "Aves
sem Ninho"'.

NITERO'1
Odeon — "Sangue e

Areia". '• . 
,': 

',.
Imperial -V "A Mulher

que "eu Quero" e "o Pi-
menttnhas & Cia.' '

Éden — "Lua de Mel
para Três" e "Alugam-
fie Senhorinhas", .

SO» ATE» AMANHA.
«ADEUS, MR. CHIPS". NO
METRO COPACABANA.': f E
"OS IRMÃO» MARX NO

CIRCO" NO METRO¦iÜJUCA

Como é costume, o "»Me-
tro Copacabana, ,e o Metro
Tijuca renovarão seus carta-
zes na próxima quinta-feira,
D Metro Copacabana que
está exibindo.para encanta-
mento da sensibilidade 'ide ¦•¦
tanta e tanta gente. "Adeus,
Mr. Chips!" exibirá esse
admirável desempenho de
Robert Donat só até ama-
nhã, quarta-feira, para dar-
nos quinta-feira "O Mundo
é um Teatro" (Ziegfaid
Girl): o Metro Tijuca. que
continuará, até amanhã, exi-
bindo "Os Irmãos Marx uo
Circo", dar-nos-á quinta-fei-
ra Robert Taylor em "Gen-
til Tirano", o espetacular
técnicolor.\
"A RAINHA DA OPERE-
TA", O FILME OUE REVI.
VE O ESPLENDOR MUSI-
CAI. DB VIENA NO SECU-

LO PASSADO
Joha-nn Strauss, Franz von

¦Suppé. Karl Mllloecker e'ou-
tros nomes famosos nos tra-
zem sempre á memória aque-
ia época de glorias e deslum
gramento f-iatido em Viena,
apareceram no século pas.
sado as primeiras operetas
de sucesso.

Junto desses ídolos dos •
vlenerises viviam Marle Ge-
istinger e Franz Jauner,
grandes artistas da ribalta
e. durante algum tempo, ri-
vais poderosos que o amor
conseguiu afinal reunir num
romance de encantadora
emotividade. Willy Forat
aue realizou «f A rainha ria
opereta". para a Wien-Filme
Tobls, faz o papel de Jauner.enquanto Marle Holst se rn-carregou de figurar a Gein-tinger. uma dupla maravl-Ihósa que veremos, a seguir,
no Broadway com o comple-
mento nacional "Clne JornalBiasiU-iro" (Dlp).
"ACUSO MINHA MULHER"'
— O FILME INÉDITO DAMETRO — OUINTA-FEIRA,

NO PATHE»

O Patiiô et tá de parabenu
podemoB afirmar com a»J!0xiir,u. apresentação eNisua tela do filme Inédito'riaMetro — "Acuso Minha Mu-lher". »

Um filme que tem vd*l'».«rimance-j Lada qua] mai«encart.-idor _. scnllmenta".Virgínia Liuce uma lourinha <iu^ todos conhecemosem apresentações anterio-rps c-sli necte celulóide,mais eicantadora do queni tica. num papel á alturadu sei víIoi
. \Vait< t 1'iugeon é o ádvo-
gado famoso que se encon-

l-a, :a difali tarefa io
aei^.ar t i.roma esposa °™
lilti.o 'íiLiinal uor um cri-
¦i'f do n òrlt. *

. "AlUso Minha Mu.her'' —
é im.ii hittcifã.' humana e
<'.'il. 'f.(.".'l-íaTiüc o liürrui du
uir.i- <i(i.Ka<&(. faisa.
VM FILME m«JM «HIA-NÇA
ALGUMA DEVERA' UE1-

AAR DE VEHI"O lkrngflo Dengoso", n^io-
va maravilha ne Witlt

Entre todos os filmes de
longa metragem já feitas
pelo genlal!s\simo Wall His-
ney, cremos que "O Dragão
Dengoso" ê o que mais In-
teressará ao hn_nü-i inl':ui
1:1.' Porque tltin' >lc .•*'•!' iiw
filme que diverte. 6 instruti-
vo, e alem disso é narrado
com granda simplicidade fa-
cintando a criança a *u<*
compreensão. Walt Disney
ao realizar "O Dragão D<:ii-
goso" quiz atender a riillhà-
res de cartas recebidas de
toda a parte do mundo e'uue
lhe solicitavam exiiljèiiçôcs
sobre a confecção de uni ne-
senho animado.

Naria em "O Dragíííi ;D«n-
goso" que não divlitii. fc
agrade. A parte dtí fleseiil-ü
animado-e como aliás o silo
foilos ¦ -»• (lesem <<; d.i In»

ney, maravilhosa... "O IJi'3-
gão Dengriso" estreará i'i
cinema Plaza no próximodia 22.

...t.»».»»»»»»»»»»»*»»"»»»»»..!........» _, t> T^-T-»-«
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¦*¦ AUTOMÓVEL CLUB DO URA-
«fl,—No «liii H* ilo v>irr«.'il>>, <1hk
20 horit*. em dlaiMi», o Aiiloimi*
vel litib do lli-in.il rènllmirú m>•¦j-rlll" dn I'iimIiio du Urcu mnis
nm Jniitiir-dntixHntt, doillomlu ao
• pn qundro ¦nrlnl. . u% narina
poderflo rcaervar niesaa nn Te-
«ouraria do A.CD,

¥— «aiA.MC TKMS f'l,i;itl<* —
Com Inlolo mnrendo pnrn im Ul
horn», o (.rnjnu* ' Teiil« Clube
renllxnrá era nua m-de Morlnl, A
Avenida FlnaeiHK-ln, Kii-hnril.
n. 8!l, no próximo domliiuo, umn
reuni II o dnnnnntr, <I,'<1 1,-jiiIh A»
flllina rir «chi» n«*M>i>':idoa. Trajo
de pãiHelu, completo.

A MVFBSARIO»
Fazem anos hoie: oa *enliores

major Mario Tasso Salão Car-
doso; drs. Pedro Mondouqa Li-
ma, Jeronimo NoKueir» Venldo.
Maz*lni Bueno; Jorge da Con-
oelçâo Augusto Martins, Luper-
elo Vieira, Baltazar Lula de
Azevedo Costa. Antenor oa SU-
veira Peixoto, Carlos Gastão
Arlelra. jornalistas Ernesto VI-
nlials e Valdemnr Neves Plorlnl;
Osvaldo Rodrigues. Benavenuto
E. Santos. Nilo do Ue*ro Harros.

««nliorinhas: Carmom do
Amaral, Cremllda K. Ramos o
o menino Jo3é Eduardo Plmentel
Barbosa.

Senrioi-as: proTn. Oulce do
Saules e Clotllde Moreira; Nllza
A. Azevedo, Augusta O. Mon-
tenegro, ítala Mateus. Silvia
Mllano, Heloísa Bueno, Marta
Queiroz e a menina Araol de
Barrou.MME. FLAV1A QUEIROü,
— Transcorre, hoje, a data na-
talicia de mme. Flavla dos San-
tos ijueiroz, esposa do art'sta
Manuel de Queiroz figura co-
nhecida. nos meios artísticos da
cidadã.

Faz anos hoje a sra. Ezia
Fróis Torres, esposa do sr. Da-
rio Martins Torres, funcionário
da Cia. Radlotelegralioa Üraul-
leira.
X.' COMUNHÃO

Na capela do Colégio da San-
Ia Companhia de Santa Terusa
de Jesus, em cujo estabeleci-
mento de ensino processa seu
nirso fundamental, faz ontem
ma 1.» comunsüo a menina Ma-
ria Terecê Paraíba, filha de d.
Hilda Cooper Paraíba e do dr.
Florlano Paraíba, oficial de ga-
binete do diretor geral do De-
partamento de Correio» • Tela-
p:rafos.
NASCIMENTOS

O lar do sr. Filipe Furah e
de d. Amélia Nasser Parati; *}'-
¦ma de nosso companheiro David
Nassor, foi enriquecido com o
nascimento de uma-menina.
COMEMORAÇÕES

DENTISTAS DE 1926 — Os
dentistas formados pola Fa-
culdade de Odontologia da Uni-
versldade do Rio de Janeiro

vfln comemorar a passagem do
lã." aniversário do formatura,
com um almoço no restaurante
do Automóvel Clube do Brasil
nn dia 20 do corrente. Aa Unas
de adesões acham-se em poder
do restaurante do A.C.B.

A's 10.30, na Igreja da Cruz
dos Militares, serd celebrada
missa em ai;ào de graça*.
FOIIMATUOA

SENHORINHA ELIZABETE
TEIXEIRA BARRETO — Ba-
charelou-se em letras, pelo Co-
l*glo Sacrê-Coeur de Marle. a
xenhorinha Elizabete Teixeira
Barreto, filha do capitalista
baiano Nlcodemus- Barreto, e de
d. Llndaura Teixeira Barreto.
Por esse motivo, a senhorinha
Elizabete tem recebido de suas
amigas e admiradoraa as mais
expressivas demonstragOen de
«Impatia e carinho.

No Colégio Sion, de Petro-
polis, acaba de terminar, com
êxito, o curso glnasial, a gra-
ciosa senhorinha Maria Gilsa
Guimarães Rocha, filha do ma-
jor médico do Exercito, dr. Adel-
mar Rocha, tendo sido coroada,
no dia 6, por ocaslio da festa
de encerramento das aulas.

O ato esteve concorrido, sen-
do a nova bacharel em letras
muito felicitada.
CASAMENTOS

Realizou-se ontem, na vlzl-

nha capital — Niterói, o enlace
matrimonial do &r.- Flavlo dos
Santos e da sinhorlnha Ciléa
Rodrigues dos Santos, elemento
de grande simpatia na soc.teda*
de fluminense e ele nosso co-
lega da Imprensa N.iclorml e do"O Estado". Parabéns.
BODAS OE PRATA

Vela passagem; hoje, das bo-
das de prata do -casal sr, rir.
Alolslo Nelva. diretor du. Casa
de Detenção, e sia. d. Cnrllna
Noiva, seus filhos mandarão ce-
lebrar missa em nçju de graças,
ás 9 horas, na igreja rio Sagra-
do Coração de Jesus, á rua Ben-
Jamini Consfeanti

— Realizou-se ontem, na Igre-
ja da Gloria, o casamento da
senhorinha Florlta Fr.iscarl e
Ed de Aguiar Pereira. Servi-
ram de paranlnfos no ato civil,
o dr. Osório Pereira e senhora
Edmundo Soares Pinto, no re-
llgloso foram paranlnfos, da
noiva, a senhora Ida Galizzi e
o sr. Edmundo Soares Pinto;
da parte do noivo, o «r. .--ninnn-
dante Luclano Alva.-os de Azc-
vedo e senhora.
CASA SANTA INEX

Completa amanha vinte nos
de fundação a Caia Snnta iní1*,
cuja finalidade fi a de preservar
da tubereulose as moças qu».
enfraquecem no trabalho. E"
uma instituição de caridade, nno
merece ter auxiliada, pelo tniíl-
to que tem proporcionado a
essas moças que lutam pela vida
e que ali vSo buscar boa ali-
mentaçfto. repouso o todo o tra-
tamento necessário n preserva-
çflo da tuberculose. Hontera,
houve missa. as 9 horas, acom-
panhada da palavra de monse*
nhor Rezende o henção, fl. tardo,
ficando a Casa á disposição das
uessoas que a quiseram visitar,
NA ACADEMIA 111. Y5IXEI-

RA DE CIÊNCIAS
Em sessfio ordinária, reúne*

se hoje. as. 20.30 minutos, na
Escola Nacional de En-renhrtrla
da Universidade do Brasil, a
Academia Brasileira de Cien-
cias. sob a presidência do pro-
fessor Artur Mosés.

Para comunicações acham-se
Inscritos os professores 1<\
Felgl e Luiz Cintra do Prado «
os acadêmicos Álvaro Osório de
Almeida, A. da <"?ost<i Lima •
Gustavo M. de Oliveira Castro.
VIAJANTES

Regressa hojo, a enta capital,
pelo avl.lo da. VASP, a sra.
Eiinice Wcaver. presirlento da
Federação das Sociedades rie
Assistência ao» Lázaros è Defe-
sa contra n.Lepra, que vem de
realizar -uma campanha cm
Goiaz, pro-construçao de um
preventorto para os filhos sa-
dlos dos lázaros daquele Esta-.
do. A viagem da sra. Eunlce
Weaver foi coroada de pleno
êxito, pois. dentro de breves
dias, será Iniciada a construção
do referido preventorio.— Pelos "cllpnem" da Pan

Al plNCE-NEZ^OURO¦ Óculo»

American Airways chegaram,
procedentes de .Mtaml; enrunet
Antônio Guedes Munia, Manuel
Pereira dos Santos, Humberto
Guimarães de Almeida, sra.
Daginar SaIRo do Almolda, Dn-
croberto de'Almeida; WMMnnY A.
Roeks, Hugo Neu. sia. Dons W.
Neu e Iíakon M. Clirlstlansen
e de Buenos Aires: Charles Luís
Rlsso OU, prof- Oscar V.acliauo
da Silva, Antônio Sanc.lidZ de
Larragoltl y curdunit, sia. Uo-
salina Coelho Lisboa Mlller,
•Aníbal Lopes Lournirt), tiiirnlrt
G. Krlrig, Wllllam P. Plieuby,
Gervnsio dos Santos tíenbra,
sra. Assunta Grlmoldl, dr}, Mau-
rlclo .de T,. Faro o aenhorinlia
Elsa V, E. Perronu.

Pelos "c.llppflrs1' da Pan
American Alrwsv**. partiram,
para Porto Alegre: Alberto Ran-
dolfo Paiva; para Buenos Aires:
Alexander Anrierson, Aluei to
Juan Merlino, Raul Francisco
Mendes Qòhçalvosi Natitn D.
Blstrlalty e Francis Dt-eyfus;
Para üelem do P-inl: Vttorlo
Chlusano « senhorinha Regina
ge- Robaza, Marlpus (.',. J . Car-
Perln; para Port of Spaln: Jor-
rlere e Charlos L. R. Oil e para
Mlanil; Randlex ,1. Mnohesney,
Werner K. Frontzel, l'*elix du
Antzp, Arthur M. Loe<v. aera.
Melita Loew. 1'hlllpp M. ttél-
nnrlz, Jerone Nleinann e dr.
Fernando Eduardo Lee.
MISSAS

Serflo celebradas hoje aa se-
gulntes:

Joaquim Mala da Silva Freire
—r 7.» dia na Igreja do S. Fran-
cisco de Paula. Is 10.30 noras.

Maria Eugenia pires Ro-
belo r— 7.° dia, na Igreja da
Santa > Cruz , dos Militares, as
10 horas.

—• Bornardlna Babo — 7." dia,
na igreja da Candelária, ás
10.30 horas.Adjalmo Eduardo da Costa
Araújo — 7." dia. na Igreja da
Candelária, ás u horas.

! ELEGÂNCIAS I
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Este flagrante foi tomado
em Petropçlis, na residen*
cia da sra. Landsbcrg, por
ocasião de um magnifico
garden-party, qut ali teve
lugar durante ,o líerâo ào
ano passado, vê-se, na fo-

tograjia a Sua Alteza Isa- "
belle D'Orleans,. /ilha do
Conde de Parts.

E' uma fotor/rafio. da re- "
vista SOMBRA.

DUKE.
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H.CARQOXO
IB.rua Carioca,245

Uma fase do'bailado "Meditação" executado por alunas da Escola S-O.S, I

EscoladaS.O.S.
SOLENE 0 ENCERRAMENTO DAS AULAS
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GENESIO ARRUDA KO CO.

LONIAL

Genesio Arruda está realizan-
do. no Colonial, uma das suas
mais brilhantes temporadas.

Contratado apenas por duas
semanas. Genesio Arruda teve
o seu contrato prolongado, paraatender ao publico, e ali se en-
contra ha quase dois meses.

Genesio Arruda, tem sido ai-vo de demonstrações de agra-
do. nao cessando, os que o têm
apreciado, de rir e apladir com
e-ntuslasmo os finais de ato. '

As peças de Genesio. tanto
podem ser assistidas por adill-
tos como por crianças. Ele nâo
usa recurso menos lícitos pa-ra despertar srraça. Talvez, se-
Ia esse o segredo do agrado de
Genesio.

Desde ontem, a Cia. Genesio
Arruda apresenta mais uma re-tumbante gargalhada "Genesio
Detetive", disparate cômico de
autoria de Anselmo Domingos,«sci-lto especialmente para Ge-
ni>s|(, Arruda.

Já se anuncia, para a prôxl-nia semana, outro grande su-
CcÇEO.

BOATOS P.E ESQUINA

F.strcurá por estes dias o"muslc-hall" que Luiz de Bar-
ros vni oferecer á cidade e que
funcionará no sub-sôlo do tea-
tro Regina com o nome de"Chinese"; Trata-se de um se-nero moderno è ligeiro de espe-
taeul.o e que terá a colabora-
cao artística de Anita Otcro,

CABELOS BRANCOS
^\só tem quem quer

tiJUVEMTUD.^Falexandre
BELEZA!sVd!L0R1 usa e não muda
cabelos], quem os náo qucr

Alfredo Vlviani, Marcelle Hela-
vard e vários outros.Consta que Palmeirim «6
trabalhará no Recreio até do-
mingo próximo quando se
transferirá para o Regina, com
o "Canário". A sua estréia no
Regina será a 19. quando Dul-
cina e Odilon estarão em Sao
Paulo.*

-A Companhia do Recreio
voltará de São Paulo na pró-
xlma semana, para reaparecer
dentro deste mSs com uma re-
vista de Valter Pinto e J. Mala
que iniciará a outra série ' da
nova temporada. Consta que
até o "Mártir do Calvário" pa-
ra o ano; será adaptaçRo do au-
tor de "Quem ê Ele?".

"O Ebtlo" dará seus es-
petáculos de amanha em home-
nagem ao Clube de Regatas do
Flamengo, no Carlos Gomes.

—" Eva Todor. que tem em
cena a comedia "Colégio Inter-
no", promete para 

'estes dias
a "premiére" de "Crescei e
Multiplicai" de dois novos au-
tores teatrais,

Dulclna e Odilon. man-
têm no cartaz, com absoluto
êxito a peça de Paulo Goncal-
ves. "Comedia do Coração",
onde todos os elementos têm
papeis Interessantes.

Procopio e sua Companhia
ainda têm em cena a peça "O
genro de muitas sogras" de
Artur Azevedo e Moreira Sam-
paio.

Depois irá á scena "Quebrán-
to" de Coelho Neto.

COISAS QUE INCOMODAM

O Palmeirim Silva, dizer que
d frio está prejudicando o tea-
tro,

O FILME DE HOJE

Plaxa — "Esta mulher me
pertence" -7- Ângelo de Frei-
tas.
O COMENTÁRIO DA NOITE

: .— O Vicente Celestino acaba
de receber om prêmio pelo sa.
cesso; do "O Ebrio". informava
ontem muni roda o ator 'José
Mafra.' ¦.-*¦ Isso ê oro incentivo jios
paus idagua. comentou o Hum.
b.erto- Miranda, Qne ouvte »o
lado.

Constituiu uma cerimonia
expressiva e brilhante o en-
ceiTamento das aulas na Esco-
Ia da S-O.S., que dentro de
todos os princípios didáticos,
funciona no prédio da rua do
Bjspo n. 94, sob a orientação
da competente diretora, sra.
Aríete Bispo.

A festa caracterizou-se pela
alegria das crianças e de &uas
famílias. Pobres, Sem qüaes-
quer recursos, dezenas de cri*
ancas brasileiras recebem ali
instrução completa, como, iam-
bem, carinhosa assistência mo*
ral no mais amplo sentido do
vocábulo.

Por isso, sempre que proce-
de, como domingo ultimo, o t-n-
cerramento do ano letivo, a ce-
nmonia é sempre emotiva e
brilhante, tendo a assisti-la
grande numero de pessoas gra.
das, alem do professorado e da
diretoria, que, tão especialmen-
te, dirige os destinos da S.O.S.

O edifício da escola da co-
nhecida agremiação de bene-
merenda apresentava aspecto
garrido, tendo transcorrido a
cerimonia, desde o inicio até
o final, que se verificou ás ulti-
mas horas da tarde de domin-
go, dentro de um ambiente de
alegria e de cordlaliaaae.

O PROGRAMA
Foi totalmente cumprido o

excelente programa confecoio-
nado para a festividade. Dos
números apresentados destaca,
mos o bailado "Meditação", dá
opera "Thais" de Massenet,
executado com primor por aiti-
nas da S.O.S. <

Destacaram-se também os
números "Meu Brasil" « "Sa-
pateado".

A festa, que foi iniciada peta
manhã, com missa solene, foi
encerrada com a representa-
ção da revista patriótica "Meu
Brasil", que arrancou fíutos
aplausos da numerosa asslsten-
cia.

COLÉGIO 'PEDRO n —
EXTERNATO

Chamada para os exames orais
do dia 10, ás 8 horas

1." ano A, H. Civilização —
H. Lacerda e Ari da Mata,
sela 2.

r>" ano C, Francês — Ale-
xandre Brigole e zalra Mala —
sala 6.

i.° ano E, Matemática — os--
valdo Parisot e Elisio'Dantas,
sala 4.

2." ano' A, Português — j,
Oiticica e F. Gonçalves — sa-
1* 3B.- .

2." ano C, Matemática — En-
clides Roxo e Carlos Munlz —
sala 12.

2." ano E, Português — Cel-
so Cunha e Couto Júnior —
sala 8-

2.° ano G, Matemática —
Lauro Pastor e José S. Roris

sala 10.
3.° ano A, Português — A.

Nascentes e Manuel Bandeira
sala 1. ..

3." ario C, Física — A. Ama-
ral e J. Nemirovski — sala 3.

3." ano C, Pisica — A. So-
ther e F. Alcântara — sala 21.

4.° ano A, Química — jj. Si-
mas e Genyson Amado — sa-
Ia 13.

4." ano C, H. Brasil — j.jel-
son Romero e J. Viveiros —
sala 1.

4.° ano E, Latim — Mac- Do-
well e A- Guedes — sala 3.

4." ano G, Geografia.— Eno-
ch Rocha Lima é Mario Porto

sala 20.
5." ano A, H. Civilização —•

R. Acioll e Antônio Tra verso
sala 16.

As 13 horas
; 1." ano B, H. Civilização —

H. Lacerda, e A. da Mata —¦
sala 2.

l.° ano D, Geografia — Otè-
lo Reis e Segadas Viana — &a-
Ia 7.

1." ano P, Ciências —¦ Per-
nando Reis e James S. Paulo

sala 21.
2.° ano D, Ciências — J. G.

São Paulo e Natanael carva-
lho — sala 23-

2." ano P, Inglês — Sebastião
Souza e Filadelfo Seal — sa-
Ia 8.

2.° ano H, Francês — Felici-
dade Lopes e Maria Chermontsala 6.

3." ano B, Geografia — Júlio
Esnaty e Mario Porto — sa-
Ia 10.

3." ano D, Física — J. Nemi-
rovski e A. Amaral — sala 1.

3.° ano P, H. Natural — Sia-
ke Santana e E. Marreca —
sala 19.-

4.° ano B, H. Brasil — J.
Viveiros e J. Vieira — sala 16-

4." ano D, Quimica — E. Si-
mas e Cairo Leite — sala 13.

4.° ano F, Francês — H. Va-
rady e M- Las Casas — sala 9.

4." ano H, H. Brasil — J.
B. Melo e Souza e A. Traver-
so — sala 13.y

5.°. ano B, Latim — A. aue-
des e Mac Dowel — sala 3.

5." anò D, Wtátemática — e.
Roxo e Carlos-.Muniz — sala 12.

Turma E-D '-.; Matemática—

E. Morais e ' Osvaldo Parisot
i ~ sfljfl. 10

Turma M-B — Física W.
Cardim e A. Sotlier — sala 15.

As 19 horas
Turma 31 — Inglês — A. Bru-

vef e Eduardo Leite — sala 4.
Turma 41 — H. Brasil —- .1.

B- Melo e Souza e A. Tra verso
— sala 16. ,

Turma 42 — Física — Anti»-
tenes Amaral e H. Galvão —-
sala 2. 1

Turma 51 — Geografia — J.
Veiga e Sagadas Viana — sa-
Ia 24.

Turma 52 — Matemática —
Vitor Carlos e Lauro Pastor ^-
Bala 12.

1." E-N — Matemática — E.
Morais e José Carlos de Melo
e Souza — sala 10.

1." iM-N — Inglês — Morais
osta e A. A. Bruver — sala 8.

ESCOLA MILITAR
Concurso de admissão

Deverãp comparecer á Secre-
taria desta Escola, com a má-
xlma urgência, os seguintes
candidatos;

Celio Cândido de Andrade
Rios, Euler Ferreira Neto, Grl-
maldo Alberto Saloti, Grijalva
José de Castro Ribeiro, Gil de
Oliveira Albuquerque, João
Dantas de Mendonça, Jòcelyn
Ferreira Vilalba Alvim, Brazl-
liano de Oliveira Tiburcio,
Moacir Monclair Brandão, New-
ton Castanheira Brandão, Ke-
lio de Saldanha Nogueira da
Gama, José de Almeida, Aido
Lins Marinho, Ubaldo Vare.jão
da Fonseca, vitor: de Souza
Brito, Valmar Brito Alvaren-
ga, Izauro Soares Pfaltzgraff,
Hilton Marques Gonçalves, An-
tonio Cardoso Neves,? Artur
Ramos Bogea, Sebastião Si-
mões e João Ribeiro Sarmento.

Quartel em Realengo, 8 de
dezembro de 1941.
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que até
PAPAI N0EL cobiçaria!

Escolha, entre
a nossa varia-
da coleção de
faqueiros, o
modelo que
V. prefere.
Oferecemos,
também, ta-
lheres avul-
sos.

•¦¦os«depo„uir
Um »eryiço
P-wacWecaft
de"p«uPri„:

Tf' ° V»™« ao seu lar"m amb,ence 1°< «quintí.
d« beleza.

T*jE ano para ano, num es-
forço sempre crexente,

Mâpptn &. Webb aumenta e
aprimora as suas coleções de
artigos para Natal. Assim, os
fornecedores dos Reis da In-
glaterra importaram! as últi-
timas novidades de Londres e
NovaYdrk,' que constituirão
um autêntico sucesso neste
Natal.
Visite as nossas exposições e
adquira um dos magníficos
objetos que.têm mantido bem
alto o prestigio de Mappin &"Webb..'. e. terá um presente
que até Papai Noel cobiçaria!

Grande variedade em pro-
tos para,bolos, sanduíches, .
cestas para frutas, etc.

ttmctStvBf

MAPPIN & WEBB
OUVIDOR, 100 - RIO DE JANEIRO

NOTICIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Subvenção a Varias Instituições - Com-
bate á Febre Amarela

»¦*» 11 .—.

ONTEM, NO CATETE
DESPACHARAM COM O 

"l*RB-
SIDEMTB DA REPUBLICA OS
MINISTROS DA JUSTIÇA E DA
EHUCACAO — RECEBIDOS
PELO CHEFE DO GOVERNO

O presidente da Republica
recebeu, ontem, para despacho,
no palácio do Catete. os srs.
Vasco Trlstiio beltao da Cunha
que responde pelo expediente
do Ministério da Justiça e Ne-
sócios interiores, e Gustavo
Capanema. ministro da Educa-
ção e Saúde. Em audlecnia o
chefe do Gpvei;no recebeu os
st-s. general Firrnl.no Pairi Pi-
lho Osvaldo Orico e o- profes-
soi- Leilão da Cunha, reitor da
Universidade do Brasi!. acom-
paViha.de- da Embaixada Médica
Universitária Brasileira que foi
a B. Aires.

Dr. José de Albuquerque
DOENÇAS SEXUAIS DO

HOMEM
R. ROSÁRIO, 172 DE 1 A'« 7

Sob a presidência do ministroAtaulfo de Paiva e com a pro*sentia das aras. Esteia de Faieo Eugenia Hamann- e do sr.Olinto de Oliveira, realizou oConselho Nacional de ServiçoSocial a sua 118* sessão ordl-liaria do corrente ano.Obtiveram aprovação os pe-dido» de subvenção para 1912das seguintes instituições cujosprocessos foram relatados peloministro Ataulfo de Paiva: San-ta Casa de Misericórdia, de Por-to Feliz. São Paulo; HospitalAntônio-Teixeira Sobrinho, deJacoblna, Bala; Asilo de Po-bres de Rio Grande, dó UioOrand edo Sul; Hospital SãoFrancisco, mantido pela Vone-ravel prdem Terceira de SftoFrancisco, de Cabo Verde Ml-nas Gerais; Associação das Da-mas de Caridade, de Campos doJordão '(Abernéssia), Sfto Pau-lo. Pelo prof .voilnto de Olivei-ra:,Instituto de',Proteção e; As-sistencia á Infância, de Petro-
polis. Rio de Janeiro. Pela sra.Esteia de Faro, Colégio S. An-tomio. de Natal. Foram Indefe-ridos os pedidos do Externato
Santa Rosa. de São Paulo, e da"Era Uma Vez» (revista) deBelo- Horizonte.

Por faltar autoridade a re-
querente. o Conselho nâo to-mou conhecimento do pedido daEscola Normal Nossa Senhorado Carmo, de Aimorés, MinasGerais.

Nas duas sessões/ anteriores,haviam sido aprovados os padi-dos da Santa Casa de Misericor-dia. de Patrocinio. Mim as Ge-rais: Asilo Orfanologico SantaLuzia, de São Luiz.- Maranhão;Associação Mafrense de Ensinode Mafra, Santa Catarina; Es.cola de Comercio de Natal RioGrande do Norte; Hospital BomPastor de Araraguá. San (a Ca.tarina.
r? Estão sendo convidados o»alunos do Curso de • Aclimaçãodo Instituto Osvaldo Cruz pa-ra uiviH rc-união que se realiza-rá amanha, ás 14 horas na dl-retorla iIt referido Instituto.— O Serviço Nacional de Edu*cação Sarularia. do DNP nomês de novembro próximo findo. promoveu 11 palestias »conferenc-ias.
Foram distribuídas 6.740 pu-blicaçOçs, lundo sido ateu lulas1.193 requisições. Foram feitas1S7 projeções ds filmes sobreeducação sanitária. Para pu-bllcaçâo pela imprensa do pais,

foram 'distribuídas 
11.004 co-

pias de conselhos liis'!ouii-os.— No môs de outubro prft-xinio findo, para efeito de cap-tura de mosquitos, ievautamen.to de Índices e policiamento defocos pelo Serviço Nacional d<»Febre Amarela do DenarUr.-en-to Nacional de Saúde. foramtrabalhadas 2.030 localidadesRealizaram-se 2.407 visitas a
prédios; inspecionando-se ....11.881.309 depósitos, de 1.272
postos de viscerotomia em fun-cionamento. foram enviadas holaboratório 2.468 .amostras d»ligado para exames histologi-cos. tendo estes alcançados ototal de 2.421.

GARDIL0 FILHO
ADVOGADO

ü. AV.. ERASMO BRAGA, 73,U* Andar
(ESP. CASTELO>

Avõc». conaulian • ujire-ceres nobre UJreltu Civil e!' Comerclnl. Ajuslanieiitu de' «•siiitiHo» dft nuclrilndea onó.iiimita um Bcrnl, «a noviia
, ,c>». ONitevIaliiiciKc cui|ir«aiia«le «PKiircw. hiinvurlua ouei iiveaaloiiurlna de àervlcoa
J liubllcua.

Pela primeira vez ex-
postos no Brasil os de-

senhos de Misha
Reznikoff

.Sob os auspk-ios do Miniãle-rio, dn Educação, terú lu^ar no
próximo dia 13 uo Musi-u Na-cional de Bclits Artes, .1 iiiuu-
Uiiraçao d» exposiçüo de- de-senhos do Krandc ilcr.eiiliisliinorfe-amencuno Mi-sha Rozni-koff.

São "12 desenlios cninposiosespeçialme.nie por Misha Rpz-nikoff para um.-'Iiall.-t" de mo-tivos políticos. ,nns ile um pro-fundo sentido hinimio, caraclc-rizando figuras tle Ri-iihjé pro-lei.-ao no cenário iniin.Iinl.
A exposição do desfiíliíslanorle-ameru-ano 'fi$iní'a 

firn-orueada ao publica até u dia 20de dezembro.

H
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RESENHA TELEGRAF1CA DOS ESTADOS
NOTICIAS DO ESTADO DO RIO

A Colaboração do interventor Amaral Pei-
xoto No Estatuto da Lavoura Canavieira

Uma Escola Na Casa Onde Nasceu Lopes Trovão
O interventor Amaral Peixoto recebeu, ontem, os seguintes

telegramas: "Com os meus memores votos de regresso ao paio*
queira aceitar as minhas felicitações e agradecimentos peia
reforma da lei 178. VosSencia concorreu com o vosso granae
prestigio para a alforria de milhares de homens que viviam na
escravidão. Os lavradores campistas patentearão oportunamen-
te seu reconhecimento e sua gratidão a v. excia. e ao super-
homem, o nosso grande chefe, dr. Getulio Vargas. l-alo como
JUvrador e como membro do Sindicato Agricola. Respeitosas
saudações, (a.) Anisio Pereira".

"Á Diretoria do Banco dos Lavradores agradece a Vossen-
cia sua marcante e decisiva atuação para a retorma da lei i'".
que velo enriguecer o patrimônio social da nação, sob a pa-
triotica orientação do presidente Vargas. Respeitosas sauaa-
ções. (a.a.) Serafim Saldanha, João Batista Viana Barroso,
Nestor Pereira de Almeida".

DO PARA'

A CASA UiNÜtí NASCEU
1'li.B lliUV.lU

LU-

Pelo eumuuduiile hinaui do
Aiiiaral i cixuto, interventor
Liuimneiíse, ioi aulurjzuüa a
ucíuurupriucu.0 aa casa uiiUu
nasceu, o rcijUDIicuiio Histórico
1.UUC-, Tròvuo. iia ilnu ua ui-
DOiu, em .-íntíra dos liei.-,, uinii
cie neia ser iuslUlUÜÍi u caco-
ui piuiuca da locáiilludc.
OltíiJlÁiiMAXHDiJ u salau

A'lblJl>ll^^i.i^o*,; Ul Bll...*
AkTES

O ibterveniur icUcral no Jb.s-
taüu uo Hio usshluu uma deli-
beracúu consiüenihao uiiciui o
t:ilu,u fluminense uc licius Ar-
tes. há pouco lustui.itlo cm i»i-
terói e que será orgúiiizuüú.
aiiuainicnlc, pcia Aásoeiacao
fiuiinneusu de iãclas Artes.

A organização c ínontuiicm
do salão ticuruu a Clirtto ua ru-
lerida entidade. aue submeto-
rá o reiíulamento ú aprovacaij
do Kovcrno uor intermédio ua
Secretaria de Educucuo e i>uu-
üe. alim de ser assuflurifda •«
plena realização de suas nua-
lldadcs educativas.

A deliberação cm apreço cnn-
íiücra au<í a eoncc-isao dessa
medida não acarreta despesas
para o erário estadual e lera
a vantaÜeni de estimulai uma
Iniciativa patriótica. 
PARA O DWSHN.V-O* ''

OA INDUSTRIA AÇUCAREI-
tCÀ wiJuwIINiii,.'*,-*-

O interventor iluniincu.^ us-
sinou um decreto-lei determi-
Dando dite o produto integrai
ria arrecadação da lixa especial
de 15000 por tonelada de cana
aue os lavradores fornecem as
usinas situadas do Estado, dn-
verá ser entregue, mcnsalme»-
te ao Banco dos Lavradores «le
Cana de Acucar (l° l'stacl0 '«°
Rio de Janeiro, fundado reccn-
temente na cidade de Canino».

A referida arrecadação é des-
tinada á formação do capital
social do banco cm apreço.
aue é uma sociedade coopera-

Para Ligar os Nu-
cleos Agrícolas

BET.EM. 8 (A. N.) — Eía-
tlvanrlo o plano tine consi.-)-
te em Usar. entre si. os nu-
eloos fiKrlcolas. o interventor
inaugurou, ante-ontem. o novo
trecho da rodovia ligando o
município de .Santa Isabel a
Vila de Ca-raparu. com uma
distancia de 7 quilômetros. A
população regosijada aclamou
o Governo, e. aproveitando o
ensejo de comemorar-se hoje o
dia de Nossa Senhora da Con-
ce!o.ao que é ¦ um dos festejou
mais concorridos de Caraparu,
haverá uma grande romaria.
TtllMA IM' BNITEIIMBIIIAS

SA3IAIUTANAS
BI2U2M. 8 (A. N.) — Com

a presença do representante do
Governo do Estado, do Munlcl-
pio e demais autoridades, houve
ontem; na basilicla. missa

DE MINAS

Entrega dè Diplomas
BELO HORIZONTE, 8 (A.N.l

— Hoje pela manha, realizar-
se.-á. no Estádio Benedito Va-
ladares a solenidade da entrega
de diplomas aos alunos (|ue
concluíram o curso primário na
capital. A festividade 3erft pre-
sldlda pelo governudoi' do Ilh-
tado, o qual será saudado pelo
aluno Eduardo Alberto de Mn-
galhilps Ribeiro, >iue alcançou
a melhor media -3iitr*3 todos os
seus colegas.
PARA J)AR O rVOMH l;F. SAN-

TOS UlIJlOXt
BELO HORIZONTE, 9 (A.N.)

j Os aviadores mineiros vílo su-
gerir ao ministro da Aoronni.ti-
ca que seja dado o nora.i de Pan-
tos Dumont a fabrica de aviões
de Lagoa Santa.

DE SÃO PAULO

Uma Interessante
Exposição Foto-

grafica
S. PAULO. 8 (A.N.) — Inau-

Rura-se hoje, na f.ede da Unia o
Cultural Brasll-Estados tinidos,
uma Interessante exposição d*
fotografias dos recanto-? mala
curiosos do npf>«30 pk*.3. tiortòn-centes ao professor Berijamln
Hunnlcutt.
"A MARQUESA OB SANTOS"

S. PAULO, g (A.N.) — No
próximo ala ig. em espetáculo
de gala, será exlbi<'a a películacinemnroKrnflra "A Marquesa
de Santos", falada em portuguPs
o rodada na Argentina^ A ren-
da será em benoflclo das crian-
ças pobres Ue S. Fftúlo.

IS&.-^Éfjl£.

CONQUISTADOR am* $D <ohô4!
Multa. «•». ««« admlrcnno. «w *•"?££$£?•«,'« SMS&ÇáS

xa,ao dela. *"33fóSBVB^^
ICULAH oiovocam a FALTA DE MEMOHIA,,aJMiyza.Creste 

atenção a
O NEURO-MUSCULAR piovocamiu ntunu-nuoijuiinB j«u»u—. -^petfifrw,-* m _ indim-ioi

jovens oon

ras Samarltanas. ISm seguida,
no edifício do Instituto de As-
slstencla Infantil, uma cerlmo- .
nla. na qual falou o pàranlnfo l

tiva de resnonsabilidad» limita-
da.
UOMENAGEM A PINIIEIKO

MACHADO
Ainda este mès .sdá inaUKU-

rado ua Praça Santo Amaro,
nm Campos, com -a pieseriçii
de altas uUloridailes federais e
estaduais, o busto cm liron/.o
do Eelieral Pinheiro Machado.
O Drcfeito Mario Mòtii òíère*
ceu o pedestal do, iiiOnuníeiUd r
ilctcrminou o ajarcllniuuento
ria praça referida, onde fica-
rá proibido o trafego de sul-
culos.
NO INGA' OS MONITORES

DE TRANSITO
Acompanhados «In ilcleK.Kin

de transito do listado do Rio
r. de vários de seus professores
estiveram ontem, no Palácio
do Iniíá. 21 alunos dos Rrupos
escolares tle Niterói, oue coii
cluiram o curso tle monitor «le
transito, recentemente realiza-
do na capital Fluminense. En-
versando os seus uniformei1,
nue são parecidos com os que
usam os guardas üe transito —
luvas e capacetes lirtlTicos, Um
sul to c uma pequena bandeira
vermelha — os estudantes fo-
ram recebidos pelo coniandan-
fe Ernani do Amaral Peixoto
no seu líabincti». O sr. Alnvlco
Maciel explicou, i-rirv* "° "
terventor. os olhjctivos ria iul-
clativn, que era n ile ensill: r
os escolares a andar uns ruas,
"vilando acidente. Mostrou-
lhe ns carteiras «iue serão dii*-
tribuidas nos inonilorcs e «
bandeira nacional que cada urfi
recebera, como prcmlo hos seus
serviços.

Respondendo ao convite aue
lhe foi feito Pelo escolar Pau-
Io Vieira, o interventor Amaral
Pcioxto prometeu comparecer,
juntamente com sua senhora *
festa que será levada a «'fcilo,
no prnxlmò sálvido. tio Teatro
Municipal dn cidnrfe. Termi-
nou felicitando aquelas jovens,
aos quais cumprimentou enlao,
um a um.

bencaò da TÜrma de Enfermei- I da turma, sr. Luclval Lobato.

DOENÇAS ANO RF.TAIS E
DOS INTESTINOS

DR. LAURO BORGES
RODRir.O SILVA. 11 -l.«

Tel. 42-9531

ÍANIMP rifa indisposição moral
O.

em seu organismo-
musculares • logo

• Drogaria., escrevam ao Depositário: Caixa ro.iai, io/i «» rum».

FOSFOSOl
y0 Sete de Dezembro Viverá Nos Anais da Infâmiaf

(CoiKlniiHCâo da 1* {>««¦)

DE PERNAMBUCO

0 Ministro da Aero-
nautiea Visitou a

Base
RECIFE. S (A. NO — O mi-

nlRtro Salgado l-Mlho visitou,
«sta manhã, a Base Aérea de
Recife onde íot alvo de va-
rla.s homenagens, percorrendo,
detidamente. - todas as suas
instnlacf.es. desde os hangares
até as obras da pista.

PROSSEGUIU VIAGEM
RECIFE. S (A. N.) — O ml-

nistro Salgado Filho, depois de
passar anui. dois dias .prosse-
íjuirá viagem em companhnia de
seus assistentes militares e
ajudantes de ordens, para o
Norte devendo inspecionar as
bases aéreas de Natal, Fortale-
za e Belém do Pará. O resto da
comitiva do titular da Aeronau-
rica que veiu a Recife assistir
ao batismo dos novos avões a
Companhia Nacional da Aviação
Civil, regressará quarta-feira
próxima, pela manhã.

O SR LOUniVAI, PONTES FOI
TtECEBlllO PELO 1NTERVES-

TOR AGAMENON .
RECIFE. 7 (A. N.) — O sr.

Lourival Fontes, diretor geral
do Departamento de Imprensa
r. Propagaria e senhora. que
aqui se encontram, foram re-
cebidos. no campo, pelo Inter-
ventor Agamenon Magalhães e
por grande numero de jorna-
listas. Hoje o sr. Lourival
Pontes visitou as redações dos
jornais entre manifestações de
simpatia da classe jornalística

DA BAIA

Não Funcionou a
Bolsa de Merca-

dorias
BAIA. S (A..N.) — Em vir-

tude do comercio permanecer
fechado hoje, a Bolsa de Sler-
cadorias hão funcionou.
SAGROU-SE CAMPEÃO BA 2.»
OLIMPÍADA UM VERS1TARIA

BAIA 8 (A.N.i — O team

DO RIO GRANDE
DO SUL

Recebida Com a
Mais Intensa Sa-

tisfação
PORTO ALEGRE. S CA. N.)

—A população de São Luiz de
Gonzaga, neste Estado, recebeu'com a mais intensa satisfação
o inicio das obras da linha fer-
rea que ligará aquele munlcl-
pio ao de Santiago do Boquel-
rão. entroncando.se. ali. com o
ramal da Estrada de Ferro Fe-
deral. Já no próximo ano. o
Importante município terá es-
trada de ferro, graças ao tra-
balho do Io Batalhão Ferro-
viário.

OLIMPÍADA MILITAR DA
3' REGI.XO

também lutarão com todos os
recursos ao seu alcance contia
o Japão em todas as frentes,
Inclusive nas posaeisooa brita-
nicas e holandesa*

Aprovada Separa-
damente a Decla-

ração
WASHINGTON. S (XT.'V ) —

O Senado e a Câmara dus He-
prnsentantes iiprova.-.i-n sepa-
radamente alei pela uinil se de-
clara a guerra ao .l.ipão.

Roosevelt Assinou o
Decreto

WASHINGTON. S (íJ.r.l —
Urgente — O presidente Koosft-
velt assinou a •b-ci.v.-no.ão de
guerra.

0 Texto da Declara-
ção de Guerra dos

Estados Unidos
WASHINGTON. S ,'IT V.'t —

O texto da lei do «-"ontrreaao dos
Estados Unidos «Ia Amnrlon. do
Norte pelo nual se anulara o *••*-
tado de guerra entre os E.sla-
dos Unidos e o laní >. «11^ íissim:
"Declarando nue o estado <tc
guerjra entre o i.lovÃrno rmim-
rlal do .Tap.lo e o flov;<i*no e
Povo dos Estado? Unido» da
America do Norte ¦> Sonado e a
Camarn. de R^pres» .ítante? re-
unidos em àss6mblí'ri rr-solvi-m;
"Que o estado <\t>. gú<>rra ptitte
os Estados Unidos o o GovetliO
Tmperial do JapSoj *tue foi lm-
posto aos Estados Unidos, fica.
por este ato. formalmente «le-
clarado. Facult-i-se o ordenA-
sn ao presidente n. empregAr to-
das as: forças navais e mllita-
res dos Estados Unidos o os to-
cursos do governo para levar
adiante a giíerra o.orit*"A o Go-
verno Tmperial do .Tartíío p pnra
levar o conflito a sua f<iliz te« -
mlnacão com todos os recurso*"
do pais que por esto ato lhe são
postos fl, disposição *.elo Con-
gresso dos Estados Unidos".

WASHINGTON. S (TT.P.) —
Urgente — A «""amara dos Ro-
presentantes aprovou a icsolu-
ção de guerra i.or 388 votos
contra um.

Assinaram a Decla-
ração

havendo arande numero .deles
ciue resolveu se colocar decisiva-
mente ao latiu das democracias.

Segundo se diz, o Comitê"America Primeiro" será disso-
Vido e o Comitê "Luta Pela 1.1-
herdade", aue íoi fundado re-
ccntemenle para combater aque-
Ia organização pró-lotalitnrlu,
fez publicar hoje uma decla-
ração aue ocupa uma imtíina m-
teira dos jornais, apontando
berlim como o "auartcl general
dos inimigos da America

Círculos bem inlormados sao
de opinião que dentro de muito
pouco tempo, os Estados UM-
dos se enconlrarâo formalmente
em guerra com todos os três
naises que se agrupam no Lixo,
com o fim de escravizar o mun-
do e destruir a fôrma democra-
tica de governo.

Comentários da Im-
prensa Americana
NOVA YORK, 8 (liautor) —

Os primeiros Jornal •=. a ser.mi
publicados trazanrtn noticias <lo
ataque japonôs. foram ó 'l>ülly
News" e o "Daily Mírror"

O primeiro desaen jornais
abre a sua edição espodal com"Ch'-ígou a vez da

essas na-

0 Ambiente Em
Washington

WASHINGTON. 8 .....
povo norte-americano viveu lio.io
uni dia de intensa vibração.

Refeitos do choque, nnxto de
i esturpor e indignação, que ou-
! tein tiveram ante a mopinadu e

traiçoeira agressão japonesa —
no momento preciso ein que seu.*»
delegados diplomáticos ainda n«*-
gociavam — os norte-americanos
aguardaram com impaciência e

este titulo
America".

Por seu lado. o '-n.itlv News",
que sempre fot Isotaou^nlsta
ferrenho, diz o sogulnto: '-Quan-
do se 6 atacado não lia liatld a
fazer senão lutar. ¦> quando a
nação A lançada numa guerra,
que não procurou, resta-lhe ape-
nas lutar intem?r:itit.ie'tti> até
conseguir a vltorlri final"."Existe unloamente uma res-
posta possível para o ataciue
do Japão — a Imvdlata f'l«icla-
ração de guerra dos Estudos
Unidos, contra o govf-rnn de To-

ru «i  n qulo — escreve o "Now Yurk' ! Times" om editorial. "Hitler e
não Tóquio é a maior unifiat;;»
para a nossa segurança. A ba-
talha verdadeira le nos-ios ti»m-
pos não será travada no Extra-
mo Oriente, porem r. >.ríl ,'.n-iiha-
tida no Canal da Mancha".

"Começou a luta. Começou a
luta no Pacífico, que nao po-
rteri mais cessar enquanto irUo

aguaraaram com niipuiiitiicm « ;-;--:-.-- »lm rtoflnitivo ao
animo resoluto a mensagem <l<» i'» f» 

° "mnaztV«, " 
eo fo?

presidente Rooseve t. ao ¦ Con- m »"ÍKm° 
jWÍ. o' Viberta-ísl^ps rit; i ggg& ffi;1!.«. -vai

PORTO AUEGRE. 8 fA. N.)
— Prosseguem, com grande
animação, os jogos da JTercei-
ra Olimpíada Militar da 3« Re-
gião com 0 concurso de todos
os corpos do Exercito, sediados
neste Estado.

SEM DECONTOS OS VENCI-
MENTOS DOS FUNCIONÁRIOS

DO RIO GRANDE
PORTO ALEGRE. 8 CA. N.)

— De acordo com antiga praxe,
os funcionários públicos con-
traem empréstimos com o Ins-
tituto de Previdência do Esta-
do que sao amortizados por
meio de descontos feitos men-
salmente nas folhas de paga-
mento.

Tendo em vista, porem, as
festas de Natal, e Ano Bom, o
presidente daquele departamen-
to submeteu á aprovação da
interventor federal uma propôs-
ta no sentido de nao se fazer
nenhum desconto no corrente
mês.

O coronel Cordeiro de Farias
aprovou a proposta aludida.

WASHINGTON S (U.P.1 —
Urgente — O sr Satn Ráybuv.n;
na sua qualidad° «le presidente
da Câmara dos Representantes.
e o sr. Henry W.illace. como
presidente do Senado, psslna-
ram a lei pela nual se .teclara a
existência do estado de guerra
entre o Japão e os Estados Uni-
dos.

Ontem no Capitólio
WASHINGTON. 

*(l\.) — Os
porteiros do Capitólio declara-
ram que não se recordam de ne-
nhufna outra vez em oi? as
galerias destinadas aos vistlati-
tes da Gamara dos Representan-
tes estivessem tão repletas quan-
to hoje. por ocasião da declara-
cão de guerra ao Japão. Todos
os representantes diplomáticos
tiveram de ocupar assentos no
andar térreo, pois suas senhoras
ocupavam todos os assentos da
tribuna destinada ao corpo di-
plomático. O primeiro represem-
tante estrangeiro a chegar a Ca-
mara, foi O embaixador da Gra-
Bretanha, logo seguido pelos re-
presentantes do Egito e da Atrl-
ca do Sul.

A viuva de Wilson encontra-
va-se na tribuna presidencial, o
que fazia muitas pessoas presen-
tes recordar outra sessão ^on-
junta que se reuniu ha mais de

da Faculdade de Direito sa-
grou-se campeão de futebol da
2« Olimpíada Universitária da , .,u,.t.. M— — ...—.._ - - -
Baia, derrotando ontem, â noite, | duas décadas atras, quando os
por contagem mínima, o quadro
da Faculdade de Ciências Eco-
nomitías.

Suspensa proiisoriamenle I
a Semana Inglesa dos

joalheiros
Durante o mês de dezembro e para maior comodidade

dos seus clientes, as casas abaixo mencionadas, resolveram
suspender de comum acordo, a semana inglesa, passando «

expediente a encerrar-se aos sábados, ás 18 horas.

MAPPIN& WEBB (BRASIL) LTD.

CASA OSCAR MACHADO

R. & G. BLOCH LTDA..

CASA MASSON

RELOJOARIA GONDOLO. 
'

Estados Unidos votaram a de
claracão de guerra á Alemanha.

A sra. Rankin. representante
pacifista, foi único voto «lis-
cordante que houve na Câmara.
Essa mesma senhora votara con-
tra a declaração de euerra á Ale-
manha, em 1917. não tendo sido
então o seu voto isolado, pois
naquela ocasião houve mais ai-
stuns representantes contrários a
medida. ,-.. „ -,

Depois da declaração de >-ruer-
ra ter sido votada pelo Senado,
o vice-presidente Wallace e o
presidente da Câmara, sr Ray-
burn, assinaram a declaração,
nue foi imediatamente enviada
á Casa Branca, onde o presiden-
te assinou o histórico documen-
to, em seu apartamento residen-
ciai, na presença, de diversos
membros do Congresso, tanto
democratas como republicanos.

Desorientados os
Isolacionistas

NOVA YORK. 8 '(R.) — Cfs-
culos autorizados informam que,
diante da agressão do Japão con-
tra os Estados Unidos, os iso-
lacionistas americanos se encon-
tram inteiramente desorientados,

o eoverno" norte-americano fea
todos os esforços compatíveis
com a dignidade nacional pnra
evitar 0 conflito do Pnçítico. nau
mais existe, pode-se afirmar. . «»
chamado "sentimento isolacio-
nista". Todos os semblantes,
conquanto serenos, refletem a
determinação de lutar.

As estações de radio de todo o
pais, ilustram os seus progra-
mas còm músicas marciais, in-
terrompendo-os constantemcnlo
para transmitir informes sobru
o desenvolvimento da situação
internacional. Os locutores in-
terrompem a leitura com excla-
rhações dessa natureza; ' Vamos
até eles!".

Nesla capital, a situação se
caracterizou por intensa atividu-
de tanto lia Casa Branca comn
nos Ministérios.

A atividade diplomática tem
sido «lus mais intensas, sobre-
tudo entre os representantes dos
eovernos americanos. Embaixa-
dores e ministros dirigem-se pa-
ra o Departamento de Estado.
Uns. entram imediatamente, con-
ferenciando com o sr. Sumncr
Welles. Outros aguardam, tendo
entrevistas reservadas. Virum-so
á tarde, os representantes dinlo-
máticos do Paraguai. Chile. Ve-.
nezuela. Costa Rica, Equador
Portugal e Argentina, saindo do
Departamento de listado.

O influente jornal "Baltimorc
Sun" reflcle a atitude americiy
na num simples editorial que dis*
da calma confiança dos Estados
Unidos em que o pais será ca-
paz de dar conta do Japão, no
Pacífico, enquanto continuara, ao
mesmo tempo, a auxiliar a Gra-
Bretanha e todas ns demais na-
cões. que lutam contra o nazis-
mo na Europa. Frisa o referido
artigo que os Eslados Unidos
entram no conflito com um cia-
ro "record". Desde o começo
nue esse pais manteve-se. coereit-
te com uma serie de princípios,
sem cuja observância os come*
timentos pacíficos e progressis-
tas das nações não são possíveis.
Esses princípios, acrescenta .«¦
jornal, são chamudos pelo Jauao
e os paises do Eixo de "Obsole-
to". O inundo que eles preten-
dem e o mundo de aue eles_ estão
fazendo desaparecer milhões art
criaturas, é um mundo dividido
entre nações fortes e agresso-
ras e nações fracas, mas honra-
«Ias. Afirma o jornal que um tal
mundo não é para o povo dos
Estados Unidos.

Não podemos submeter-nos a
destruição da honra internado-
nal, deixando aue os fortes co-
brem tributos aos fracos, divi-
dindo o mundo e seus recursos,
entre os ditadores dos negócios
humanos.

Desde aue. a força é um fator
determinante, então recorramos
á forca.

Declara o jornal que os Esla-
dos Unidos, de hoje. são a maia
poderosa nação do mundo. Pos-
suem os Estados Unidos a;maiOr
das Marinhas e já tem. um»
Força Aérea poderosa, cu.ia po-
tencialidade vai além das nossas
esperancasi. Tem também um
potencial industrial de grande
envergadura e tem um povo. or-
gulhoso da sua herança e con-
ciente do seu poderio. Esse po-
vo sabe o que significa a hber-
dade e quanto custa mante-la.

Conclue o jornal por uma no-
ta de extrema confiança: . En-
tramos no conflito sem a menor
manifestação de receio. Sabe-
mos oue teremos aue pagar ura
alto preoo pela nossa liberdade
mas sabemos também, que sere-
mos capazes de dominar o Ja-
pão, no Pacífico e. ao mesmo
tempo, continuar a prestar o
máximo auxilio á Inglaterra e a
outras nações, que estão repe-
lindo Hitler e seus aliados, na
Europa. Estamos com a razão
do nosso Tado. Temos uma'for-
ca invicta até agora.

Vencêramos,, xiortanioi.,.

situação.
F, continua: "Oa DR. UU. eu-

tao em perfgo. On? todos os
bons cidadãos toni(un as hurs
posições no baluirro da domo-
cracla. Vamos paj-a a guerra
pensando na difusa do r.osso
futuro, no futuro de tudo o que
temos sido e de tudo o quo P°s-
sulmoH. 13 temos a certeza de
,(ue oonsegulr-ímcs silvnguar-
dar a vid» livre t* Independente
nue criamos pa**'t nfi» mesmos,
fora da qual na-"> queremos vi-
ver"."E' provável. õ\x *. "New York
Herald Trlbune". .iue os Ksta-
dos Unidos, Inglaterra. VIolan-
da e China e posslyntmpnte a
Russla. se aliem num tremendo
esforço para fa»"'r voltar « Ja-
pilo ao estado de t-tolnclnltlsmo
de que emergiu om S14. em
consentiencln tio tratado feito
pelo conimodore Mattew <1al-
braith Perry. oficial naval ame-
ricano"."Nilo queríamos * guorra. mas
agora estamos nella e tudo fa-
remos". , ,

O "'Washington Pont," doei*-
ra que se registos "um uto tf-
pico de agressão r.av.lsta .
acrescentando: '-Desde o como-
ço a guerra demo-isi-raVA» quo
seria mundial. A Amcrlcá cs-
tava marcada. Nao foi contra
o Japflo que os Ratados T nldos
pugaram em armas inns contra
uma das cabeças da ht.lra.".

O "Daily Mlrror' d'z o ve-
gulnte: ...«Que terls HltU- prometido
para persuadir os Japoneses a
iniciar uma guerra que nada
mais 6 que um süiç.tcllo r.ara o
Japflo. desde quo "ste ,:'*.1ai .>brl-
gado a lutar sem um considera-
vel auxilio da Alemanha^ Pera
que. como parte na o*ttratogla
nazista, os aparelhos ali mães
vao atacar a costa atlântica no
mesmo tempo qun os nviOes nl-
ponicos atacam o Pacifico."

Gomo Transcorreu
a Sessão do Con

gresso
WASHINGTON, 8 (U. P.)

— O Congresso dos Estados
Unidos, a pedido do presi-
dente Roosevelt, esta tarde,
declarou, oficialmente, que o
pais se encontra em gwerra
com o Império Japonês.

A resolução do Congresso,
adotada aos 33 minutos de
ter terminado o presidente
Roosevelt sua breve mensa-
gem, colocou os vastos recui'-
sos da Nação inteiramente
dentro do clima de guerra pa
ra o qual se estiveram reali-
zando preparativos, desde que
se desencadeou o perigo de
que o mundo pudesse chegar
a ser dominado pelos paises do
"eixo".

A declaração de guerra foi
fromulada no momento culmi-
nante e unidade nacional que
abrangeu o pais de um extre-
mo ao outro ao saber-se que
tinham começado as hostilida-
des no Pacifico, com o ataque
japon.es aos postos avançados
da defesa em Hawai e as Pi-
lipinas.

Contra a crença que rema-
va, ontem, â noite, e ¦ esta
manhã", em muitas esferas,
não se mencionou a Alemã-
nha e Itália, sócios do Japão
no "eixo", na declaraçês de
guerra, e nem na mensagem
do presidente Roosevelt.

Apesar disío não cabe a me-
nor duvida .à". aue o esforço
bélico a Nação continuará di-'

riglndo-se contra
çoeíi.

O Senado e a Câmara
aprovaram resoluções quase
idênticas, o primeiro por
unanimidade e a segunda com
uma só exeção.

Esta foi o voto da senno-
ra Jeane Terrarnkin, depu-
tada feminina do Estado de
Montaiia. que também votou
contra a declaração de
guerra contra a Alemanna
em 1917.

Os senhores Rankin e o re-
presentantes de Mlnesota, Ha-
rold Knutson, que também
votou em 1917, contra a de-
claraçâo de guerra, foram os
únicos que permaneceram sen-
tados, quando o presidente
Roosevelt entrou na Câmara
para ler a sua mensagem na
sessão conjunta do Con-
gresso.

A votação do Congresso foi
82 contra 0-

Na Câmara, o resultado foi
388 contra 1.

O Senado terminou a vota-
ção aos 22 minutos de ter ia*
lado o presidente Roosevelt,
e a Câmara, em virtude do
maior numero de seus mem-
bros, requereu mais 12 ml-
nutos.

Quando o sr. Bankln res-
pondeu com voz clara e firme
"não", ao lhe ser solicitado
o seu voto pelo secretario, ou-
viu-se um coro unanime de
exclamações de indignação.

mesmo ar de solidariedade
que reinou em 1917, podia ob-
servar-se a medida que se reu-
nia o Congresso, para ou-
vir a palavra presidencial e
embora não se abrigasse ne--
nhuma duvida acerca do que
ia solicitar, reinava a máxima
tensão no ambiente. Desde au
ultimas noras de ontem, a
noite, quando a declaraçuu ju-
ponesa de guerra, responde pe-
Ias ultimas duvidas de que
este pais s-3 encontrava envoi-
vido numa grande conflagra-
ção, a atmosfera bélica aa
mais pronunciada.

Ontem, á noite, çuando ene-
gavam a Washington, de to-
uos os pontos do pais informa-
ções dando conta dos prepara-
tivos de guerra, o presidente
Roosevelt conlerenciou com os
cneles niilitares e altos lun-
cionarlos do Govenio.

A's primeiras horas de ho-
je dormiu. um • pouco e logo
depois voltou ao seu Gabuie-
ta para redigir a mensagem
que pessoalmente leu ao Con-
gresso, na tarde de hoje-

Sabe-se que uma boa parte
das conferências celebradas
peio presidente, com os seus
conselheiros foi dedicada a um
estudo pormenorizado da po-
sição do pais em irente da
Alemanha e da Itália.

Evidentemente, »se chegou a
conclusão de „que os paises
europeus do Eixo estão dema-
siado comprometidos na luta
que estão travando em três
continentes, pára enveredar di-
retamente na batalha do Pa-
cifico.

Durante a manhã, uma
grande multidão se íoi con-
gregando diante do Capitólio,
cujas galerias jà estavam
cheias de «ente, ao meio-
dia.

Em frente à Câmara, esta-
vam a postos sentinelas arma-
das com metralhadoras.

Os membros do Congresso
começaram a chegar pouco
antes do meio-dia.

Dentro do edüicio reinava
um silencio impressonante.

Como em' 1917, os membros
do Corpo Diplomático ocupa-
vam um espaço especial, que
se lhes havia destinado den-
tro da mesma sala, em Lugar
de ocupar ,a gaJeria diplomata
ca, na qual se situaram as as-
posas dos mesmos.

O único ' diplomata oriental
presente era- o. embaixador
chinês, Hu ,Shin. O embaixa-
dor rusro, Maxim \- Litvinov
não apresentou ainda suas cre-
denciais ao presidente Roosc-
velt e não estava presen-
te. ; :

A sessão foi inaugurada ofici-
almente ás ,12 horas, pelo ca-
pelãp da Câmara George
Mohtgomery.

O presidente RooseieJt en-
trou no recinto da Câmara
ás 12-21 horas, 

' 
áêndo recebi-

\do com uma 
' 
enorme ovação

que aumentou ao. chegar á hri-
buna.

O silencio que se seguiu â
ovação foi tão profundo nuese podia ' escutar claramente o

ruido dos disparadorea das
maquinas fotográficas.

O presidente foi constante-
mente aplaudido durante seu
discurso, que leu com lentidão
e tom sombrio. Sua voz ai-
cançou o tom mais elevado ao
denunciar os "métodos alei-
vosos" empregados pelos japu-
neses, ao preparar-se .oara
atacar as bases norte-ameri-
canas, enquanto negociavam,
aqui, declarando que desejavam
resolver amistosamente as uio-
blemas do Pacifico. Imediata-
mente, depois de haver terml-
nado de falar, os membros
do ' Senado se retiraram
para se dirigir á sua própria
Câmara, onde, ap6s um bre-
vissimo debate, procederam A
votação.

O senador Claude Pepper,
que constantemente se tem
pronunciado em favor de uniu.
ação militar direta contra o
Eixo, atacou violentamente os
japoneses, ao pedir 0 apoio
unanime em favor da decla-
ração de guerra.

"Os acontecimentos das ul-
Umas 24 horas, mostram as
vantagens precárias que os
japoneses obtiveram, porem,
uma nação, que, sob a
— disse — mostra a vileza de
caráter de seus dirigentes, co-
mo também, devemos lembrar,
a vileza de caráter igualmente
doa dfemsores do Eixo."

Em seguida, o senador Tom
Cónnally, o Texas, apresentou
a resolução ao Senado, ini-
ciando-se no ato a vota-
ção.

Com a niesma rapidez, bb
estava procedente, na Cama-
ra, onde virtualmente, não
houve dejiberações.

• O representante John Mc-
Kormack apresentou a moção
e se realizou a votação sem
incidente.

Para que os Japone-
ses Possam se Re*

fugiar no México
CIDADE DO MÉXICO. 3

(Reuter) — o ministro japene»
no México, sr. Yoshiakimlura,
esteve ontem em comunicação
com Washington, afim de so-
licitar que os cidadãos Japone*
ses nos Estados Unidos possam
refugiar-se no México. Decia-
rou ainda que qualquer nação
tío hemisfério ocidental que
apoia os Estados Unidos seri3
tratada como inimiga do Ja-
pão.

Intensifica-se o Vo-
luntariado na Ame-

rica do Norte
NOVA YORK. 8 (Reuter) —

Desde as sete horas da manhã
de hoje, homens de todas at
idades esrjeram fora do quar-
tel general do terceiro distrito
naval, ansiosos por entrar :i?
Marinha.

Um oficial naval disse «
Reuters que a única sala onde
esses homens eram admitidos
estivera cheia toda a manhã
e "ainda havia centenas deles
esperando".

Os voluntários oscilam entr»
os lobos do mar. de cabelo*
grisalhos e rapazes que se apre-
sentam com autorizações escrl-
tag por seus pais, o que vêir
acompanhados pelos mesmos
para testemunharem sua es'
pontaneidade ao ingressarem
Marinha. Até duas moças ha*
via na fila.

Uns 50 oficiais da reserva to-
ram destinados ás tarefas ri»
censura. Todos os ofücais çi«
reserva, sem esperar as cha-
madas Individuais, apresenta-
ram-se nos centros de recruta-
mento, imediatamente após ti-
rem ouvido a informação Pc'°
radio, de maneira que ao cabo
de 30 minutos estavam em w*"
damento as instruções ciadü**
pelo comandante do distrito,
contra-almlrante Adolphus A»-
drews. Este estava almoçando
com seus amigos em. Long Is*
land, quando teve a primei)'1,
noticia da traição japonesa
Aos poucos minutos estava cnl
seu quartel general.

(Conclue nn 8« pas )
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«As Chamas da
Abrasam Todo o

Guerra
Mundo»

Incisivo Discurso de Churchill, Declarando Guerra ao Japão

Í Aliança do» Povo» Livre» da Terr a Exaltada Num Segundo Discurso
do Primeiro Ministro Inglês — Con sidera-se Em Londres Sumamente
Favorável o Novo Panorama da Gue rra — Emoção Na Inglaterra e Nos

Estados Unidos Pelos Discursos de Churchill e Roosevelt

Terminaram as Operações em Grande Escala
ita Frente de Moscou, Anuncia Berlim

SO' NA PRIMAVERA A GUERRA DE MOVIME NTO CONTINUARA' AFIRMAM OS PORTA-
VOZES DO REICH — OS RUSSOS MANTÊM A INICIATIVA DA LUTA NO SETOR SUL —

! TICHIN ESTA' CERCADA PELAS TROPAS SOVIÉTICAS

LONDRES, 8 (U. P.) — O primeiro ministro Winston
Churchill pronunciou hoje o seguinte discurso na Câmara ücs
Comuns: „lt,mBC"Todos vós estais cientes do que ocorreu nestas ultimas
horas. A guerra que se trava na Europa, Ásia e África, esten-
deu-se agora ao Pacifico".
4S CHAMAS DA GUERRA SE ALASTRAM PELO MLNIMJ

"Neste momento, em que as chamas da guerra abrasam'
todo o mundo, o império Britânico cumpriu com sua ooriga-
çâo e promessa de combater as forças da agressão, onde quer
nue estas se encontrem"."Com a plena aprovação do pais e do Império, prometi,
em nome da Grã-Bretanha, faz' aproximadamente um -nes,
oue se os Estados Unidos se vissem envolvidos em uma guer-
ra contra o Japão, a declaração de guerra da Grã-Bretanha
seguiria este ato."A este respeito, falei esta noite, pelo teleione, com °
presidente Roosevelt, para convir a oportunidade de nossas
respectivas declarações."O presidente me disse que, esta manha, enviará uma
mensagem ao congresso, o qual, como é sabido; é o único
orgao governamental que pode fazer a declaração de guerra,
em nome dos Estados Unidos."Respondi, então, que seguiríamos imediatamente. Suce-
deu, no entanto, que o território britânico da Malaia tamoem
foi objeto de ataque, por parte dos japoneses, e mais tarde sa
anunciou que o alto comando — em forma curiosa, pois, não
(oi o governo Imperial japonês, mas o exército mponico —
havia declarado a existência do estado de guerra entre o Ja»
pâo e a Grã-Bretanha e Estados Unidos.

A DECLARAÇÃO DE GUERRA BRITÂNICA"O Gabinete, que se reuniu hoje, ás 2 e .nela noras, 101
consequentemente autorizado a fazer uma declaração de guer-
ra Imediata ao Japão. Neste sentido, ja foram enviadas ms-
truçôes ao embaixador, em Tóquio, e se remeteu uma comu-
nicação ao encarregado de Negócios japoneses, & 1 hora, so-
bre esse assunto: "Na noite de 7 de dezembro, o governo ae
Sua Majestade Britânica foi informado de que forças niporii-
cas, sem prévio aviso nem declaração alguma de guerra ou
ultimatum, haviam tentado desembarcar na costa da Malaia
e bombardearam Singapura e Hong-Kong."Em vista desses atos vandalloos e da agressão nao pn>-
vocada, cometidos em flagrante violação do Direito interna-
cional, sobretudo do artigo 1.°, da Terceira Convenção ue
Haia, referentes á iniciação de hostilidades, da qual são sina-
tarlos o Japão e os Estados Unidos, o embaixador em Tóquio
recebeu ordem de Informar ao governo imperial japonês que
existe o estado de guerra entre os dois paisea."Tenho a honra de saudá-lo, com minha maior consi-
deraçao".

O COMIOCO IJA 1.UTA
"Ja se haviam, iniciado, con-

tudo, as hostilidades. Os japo-
neses oomegãrani a deseinbar-
car em território britânico, no
norte da Malaia, por volta das
6 horas — 1 hora do ontem,
hora local  o foram atacados
Imediatamente por nossas for-
ças nue estavam de 'prontidão.

"Esta noite, as 22.45 inliuitus,
foram postas em vigor us me-
diaàs do Mlnistarlo do Interior,

A«•outra o i-udltos nlpóníços
«""amara pudera ver que nüo se
perdeu tempo e -iue, na reallda-
«le. nos adiantamos em nossos
compromissos."ü real governo da Holanda
declarou; em seiíuldai sua soll-
dariedade com a Grã-Bretanha
/. listados Unidos. A.'s 3 horas,
o ministro da Holanda lnfor-
mou ao Ministério das Relacoea
Exteriores que seu governo ha-
via declarado ao do Japão que,
em vista dos atos lios EU come-
lidos por forças nlpomcas con-
Ira dims potências com as quais
a Holanda mantém relações par-
tlcularméhte estreitas, o Reino
da Holanda considera existente
o estado de guerra entro seu
pais e o Japão.

"Não conhecemos, ainda, o
papel que a Tailândia está cha-
mada a desempenhar, nesta
nova guerra, povem, chegaram-
nos noticias de que o Japão de-
sembarcou tropas em SlnBPre,
em território siamès, nüo ais-
tante do lugar onde desembar-
caram no lado britânico da
fronteira."Entretanto, pouco antes quo
r» Japão entrasse ora guerra
rom o Slão, eu havia enviado ao
primeiro ministro do Slão a se-
gulnte mensagjm, ontem do-
iningo: "Existe a possibilidade
Oe uma invasão iminente, por
parte do Japão, de vosso pais.
Se fordes atacados, defender-
vos-emos. ,

"A manutenção da plena in-
dependência do Talland e de

• sua soberania é de interesse
para a Inglaterra e considera-
remos um ataque contra vos
como um ataque contra nos
mesmo".

A TRAIÇÃO JAPONESA
"Convém, por um momento,

ver de que forma os japoneses
empreenderam o assalto ao
mundo que fala Inglês. Todas
as circunstancias de premedl-
qSo características, da traição
laponesa foram empregadas
contra os Estados Unidos. Os
delegados nlpontcos. srs. No-
mura e Kurusu roceberam or-
dem de prolongar sua perma-
nencia nos Estados Unidos para
prosseguir as icgoclaçòes. En-
quanto isto. se prepaiava o ata-
que do surpresa antes que pu-
desse ser .entregue a declaração
de guerra."O apelo do presUeiito Roose-
velte ao Imperador rio Japão
recordava a velha amizade e a
necessidade de ser mantida a
paz no Pacifico. A mensagem
teve esta baixa e b.-utal respos-
ta. Mnguem pode duvidar de
que o governo dos EE. UU. em-
preendeu todos os esforços
para conseguir uma solução
pacifica e que deu provas de
sua Imensa paciência diaate da
crescente ameaça nlponlca.

O PAPEIi H13HOICO DA
CHINA

"Agora a questão está apre-
sentada de uma maneira direta.
Só resta para as grandes ciemo-
cractas encarar as tar.ífas com
toda força que Deus Ines possa
dar. Nós podemos nos conside-
rar multo felizes e acredito uue
os nossos problemas não foram
mal orientados ao conseguirmos
afastar o ataque do Japão no
período grave de Dunquerque e
nn transcurso do ano de 19-10,
antes que os EE. UU. compre-
endessem os perigos que amea-
cavam o mundo e realizassem
grandes preparativos militares.
Tão pobre e estreita era a mar-
sem mediante a qual vivíamos
que não, me atrevo exprimir a,
enorme simpatia que abrigamos
pelo heróico povo chlnfis. Po-
mos obrigados, por um breve
período fechar a estrada da
Birmânia. Logo porem que re-
euperamos nossas forças re-
consideramos nossa política e a
Câmara se recorda qua tanto eu

como o ministro do Exterior
nos sentimos em condi.;ões de
fazer declarações cada vez mais
francas c^e amizade ao povo chi-
nis e seu grande condutor o g«-
nerallsstmo Chlang Kal Shek.

"Sempre fomos amigos. On-
tem â, noite, cabograf-jl no ge-
nerallsstmo assegnrando-Ihe que
liara o futuro enfrentaremos
juntos o inimigo comum. Ape-
sar das exigências Imperiosas
da guerra serem multo, pesadas
na Europa e na África, os nos-
sos recursos aumentam e a Oa-
mara e o Império notarão quo
alguns dos nossos melhores na-
vios chegaram ao Extremo Orl-
ente em um momento multo
oportuno."De nossa parte fizemos todos
os preparativos o nfto tenho du-
vidas de que nos comportare-
mos bem. Pol estabelecido o
mais estreito acordo com as po-
derosas forças norte-rmericanan
e também com as eficientes e
nutridas forças do governo ao».
Países Baixos, nas Índias Cri-
entals Holandesas.
A LOUCUIIA 1)13 HIT..EH CON-

TAJIIXOtl 'I .I.VPAO
"Quando pensamos na prato.-:

Cito insana e no Insaciável ape-
tlte que provocaram esta vasta
extensão da guerra, admitimos
que a loucura do Hitler conta-
minou os cérebros Japoneses e
compreendemos oue e prectnu
extirpar a raiz do mal o as sutis
ramificações. E' muito impor-
tante que não se menospreze a
gravidade dos novos perigos
que se deve enfrentar aqui ou
nos Estados Unidos.
A MARCHA PAn.V A VITORIA

"O inimigo atacou com uma
audácia que pode ter obedecido
a uma temeridade mas que
também pode ser devida á con-
vlcçâo da sua força. A prova
que o mundo de lingua inglesa
e os nossos heróicos aliados
russos devem eiifrentm- serã
certamente dura principalme.hr
te no inicio, e também serA;
provavelmente, longa. Todavia,
quando observamos ao redor de
nós o sombrio panorama do
mundo, não vemos razão paia
duvidar da justiça da nossa caü-
sa nem de que a nossa força e
poder de vontade bastarão paia
fazê-la vingar."Temos ao nosso lado pelo
menos quatro quintas pnrt.es da
população do mumlo.

"Somos responsáveis pela suâ.
segurança e pelo seu futuro. No
passado só contávamos com
uma luzlnha bruxoleante. No
presente temos uma chama fui-
gurante. No futuro liavnrâ uma
luz que resplandecera por so-
bre toda a terra e o mar".
O SEGUNDO PISCURSO DE

CHURCHILL
LONDRES, 8 (Reutert — -Q

primeiro ministro Wins ton
Churchill fez esta noite um
discurso pelo radio, surpreen-
dendo todo o mundo, quase
exatamente seis horas apxfe ter
anunciado perante a câmara
dos Comuns que o gabinete au-
torizara a imediata declaração
de guerra contra o Japão e que
Tóquio havia sido informada
dessa resolução do governo de
S. M. Britânica.

As palavras do primeiro mi-
nistro foram irradiadas por to-
das as estações de radio da
Grã-Bretanha, alem de terem
sido transmitidas para todos os
recantos do mundo por outras
seis emissoras de ondas cur-

O JAPÃO SOB O CONTROLE
DAS ORGANIZAÇÕES SE-

CRETAS
O chefe do governo deu ini-

cio ás suas declarações quase
com as mesmas expressões de
que lançou mão ao falar peran-
te os Comuns. Assim, depois de
mencionar a declaração de
guerra' dirigida pelo Japão aos
EE. UU. e á Grã-Bretanha,
Churchill acrescentou"Desde ha muitos anos que
existem, no Japão, numerosas
sociedades mültaiew e »»oret«i

que impunham os seus pontos \
de vista poüticos ao pais quer j
com o assassinio dos ministros i
rebeldes que não se curvavam
aos seus desígnios, quer por
outros meios Igualmente vlo-
lentos; assim, é a essas socie-
dades que devem ser imputados
todos os atos de violência pra-
ticados pelo Japão".
O ATAQUE SE DEU NO ME-

MIOR MOMENTO
Depois, passando a referir-se

ás palavras do presidente Roo-
sevelt, o primeiro ministro
acrescentou "Ainda esta lar-
de todos nós ouvimos o dlscur-
so que o presidente dos EE.
UU. endereçou ao Congresso,
sob as mais formais e solene."
circunstancias, pedindo o rece-
nheclmento do Imediato esta-
do de guerra entre o seu pai°
e o Japão". Salientando á se-
guir a sorte que teve a Ingia»
terra de não ter sido atacada
pelo Japão logo após Dunquer-
que, quando ainda se achava
sozinha, Churchill prosseguiu:

I "Durante todo esse tempo, cor-
remes o grave perigo de sofrer
um' ataque no Extremo Orlen-
te, ao qual não poderíamos
opor uma resistência adequa-
da. Esta tarde, falando peran»
te a Câmara dos Comuns, pude
verificar o apoio geral ao fato
de que melhoramos considera-
vel e rapidamente a nossa po-
sição á proporção que cresciam
as nossas declarações de ami-
zade 'para com o povo chinês e
para com o seu grande chefe
— o marechal Chiang Kai-
sek".

O primeiro ministro passou
então a mencionar os prepam-
tlvos feitos pela Grã-Bretanha
na área do Extremo oriente,
acrescentando: "Tivemos j»s
nossas maiores preocupações na
Europa, mas, ao mesmo tem-
po, não nos esquecemos de to-
dos os detalhes que podiam ser
executados para que estivesse-
mos preparados para este hla-
to que se regista no Extremo
Oriente e que hoje se abre an-
te nos e os nossos grandes ami-
gos do outro lado do AUan-
tico".

BERLIM, 8 (U. P.) — Urgente — Um porta
voz militar autorizado declarou que terminaram,
pelo resto do inverno, as operações em grande esca-
Ia na frente oriental.

Acrescentou que Moscou não será conquistada
até á primavera. As operações continuarão, porem
03 alemães "abandonam a guerra de movimento".

Cercada Tichin
c enoarniçamento
rios.KUIBISHEV. 8 (U P.1 -

Ti-opas russas nue Im dois dins
viiihiun lutando conlra as forcas
Eormahicns conseguiram romper
iis defesas alemãs; ocupando a
aldeia cH- LhzãfJlevichi e cerenn-i
do minsc completamente a cidtt-
üe de Tichin. que foi reciipluni-
da nelos nlomncs lui vários dias.

Segundo os despachos que ene-
ãnm-dfl frente.,-» lula nesse sç-
tor se cnracterlsn nela violência .Em Espectativa no Extremo Oriente

exlraordina-

Na frente central, o tempo ex-
treiiinnientc frio tem entornúcl-
do ns ações de nmlins os lndos.

As operações na frente sul nao
sofreram allernçiio. Os russos
mantêm a iniciativa e a lula
prossefyic nus cercanias de Ta-
(,'anroií. ao liu-RO da estrada oue
conduz a Mnriupo

T-rnraiSHEV. 8 (U. P.) — setentrional, em Tula. na frente
exercito russo, .lu.laiido em tódus Central e ao Irireo do mar oe
ns-frentes; copsqguiu ho.le êxi- A/.ov. no sul. as forças sovictl-
tos contra Welu;mnclit cm S se- cas conse«u rnmv «xitos. Nesses

U-s da vasta frente Ir^s setores vitais da luta. as(ores diferen
de bntnlhn. , -,

Tiinibein informa-se que os
grandes contingentes soviéticos
do Extremo Oriente, estão cm
atitude de esneclativ.a. esperan-
do nunlriuer acontecimento...

Telegramas anui recebidos di-
zein alie cm Ticliuim. nn frente

10 comunicado alemão
I i«jíUi;'1l.l\ «-íi-iNliiA^U- UO
I ílijjl-UliJ.ll, 8 lo.< i'.i - li'
! u SCüuiIUU O U-.uo üo C'U.llU"«-
' «..«uw i.i|.iu«uu, tiuji.', |J«.i«i «UU
ouuiiuiuu;

i ' \j piuüseKuiiiikiiiio üas Ojve-' i'iHu**i> c u uitiuuu uu 11,1.1 a*3
I m.iujVhAiO uuiaiuiliú u'0 jilviiilu
' «Luso u.w sc Uoiu uliCmllüu.

..u..«c tusuis segues ua iieiiie
i.<* «tÒllldit btJUlCÍl.Ltí b'0 iOhist.t ul
b*K<u>'UVUVS luCaiS. Li 11.1 U-UU1U-
.a uu ücsciiluuique |jur (jutiu
ull lililll.hO builll' «1 UU3CÚ HCi-
ueiii.li ua OrmiciU iü« iin.snu-
uu. «.. in ittúqúú uai iol'y.(s ntl'-
iu..llu-iiuiw"ub pl'i.,ju.. «iili.ill
iiuios proBressos nu' n.ie... uo
UUllLti. UU li«.iltc (lu i-wllill-
n'.IUU, O lllillll„U |Jl-(Ji>bC(.,lilU Clll
suas icul.an.ib Uu lii'ui-«.'ao.

1.U.U IHJSkíiIUC «1S CUilUlÇOBS
uliiiü5>eiicuSi u liuitvvauc rou-
n/.ou uesiuvolúveis e viuieiiitis
iiiutiües coiiii-a ctiiiciiutVm/òes
uu 11'opas u tanques e itirtiii-
eucoes uu e.iinp.uuii« 1'uSüUS. O
itiniiiKO soileu ll()\'tHllulliú J{rà-
ves ijeiuas em liuiue-is, aunu-
luenios pesauos u inulenui it-r-
ro.iiuio. as leiTJVJàs que con-
uu/.eiii u iUoscou lorain inier-
1'üinpidus um vários p.iiito^ pc-
io» uoinoarüeiros.
buta em todas as freri-

tropas russas tomaram a inicia-
tiva.

Informa-se uue os russos es-
tão procurando reconquistar a
Criméin, ru.ia maior parle esta
em poder dos alemães. Para cor-
robornr esta noticia, soube-se
nue importantes desembnrques
de marinheiros foram feitos na
costa ocidental tia península,
tropas estas nue ocuparam no-
sit-ões ns quais são mantidas até
afíora; não obstante os violentos
alarmes cernumicos desferidos

Na frente de l.eninsrado. no-
vos ataques foram empreendidos

ALIANÇA DOS POVOS
LIVRES

Acentuando a gravidade aos
novos perigos surgidos na A^ia
com o ataque japonês, Chur-
chill declarou: "Uma coisa,
porem, é absolutamente certa
— a necessidade que temos ae
um esforço ainda maior na
nossa produção de armamentos
É quase certo também que uma
parte da produção que envia-»
mos para a Russia seria agora
de grande vantagem para nós-
E isso é uma verdade que, esta
noite, todos precisam compre-
ender e gravar nas suas idéias""Assim" — prosseguiu o che»
fe do governo — "é possivel
que no decorrer dos próximos
meses tenhamos uma lacuna a
preencher. Dessa forma, tor-
na-se absolutamente necessa-
rio que todos os operários qun
empregam as suas atividades
nas nossas fabricas de muni»
ções, bem como todos aquelea
que trabalham para as indus»
trias de guerra, concordem em
faaer novos e maiores esforçosi
proporcionais á magnitude do
perigo que enfrentamos e da
causa que defendemos. Essa
necessidade aplica-se parti-cularmente aos tanques, e, aci-
ma de tudo, aos aviões. Daqui
por diante, os aviões tornar-
se-ão cada vez mais preciosos,especialmente agora que a
guerra se alr-strou a tão gran-des «spaços da terra. Apelo
para todos os que trabalham
nas no?sas fabricas para queempreguem os seus maiores es-
forços afim de que- possamosestar certos de que estamoíi
fornecendo uma contribuição
extra aos recursos gerais da
grande aliança dos povos livres,
aliança essa forjada e fortale-
cida sob e em meio ás grandes
provações da guerra".Depois disso, o primeiro mi-
nistro Churchill encerrou o seu
discurso da mesma forma que
quando falou perante a Cama-
ra dos Comuns, hoje á tarde,
dizendo que previa que a nova
guerra no Extremo Oriente se-
ria longa e cheia de dificul-
dades, muito embora não visse
nenhuma razão "para duvidar
da justiça da nossa causa, nem
para duvidar do nosso poderioou da nossa fortaleza de anl-
mo para nos sustentar".
A BALANÇA DA GUERRA
SE INCLINA PARA AS DE-

MOCRACIAS
LONDRES, 8 (U. P.) —

Para os- britânicos, o ataojue
realizado pelo Japão contra

os Estados Unidos significa
que um aliado de que a Grã
Bretanha necessitava para a
vitoria está assegurado, agora,
salvo na eventualidade do re-
conhecimento de que a Ame-
rica do Norte, ao fazer a guer-ra contra o Japão, também
lute contra a Alemanha.

Para a Inglaterra, a entra-
da dos Estados Unidos si-
gnifica a ajuda de tremendas
reservas em momentos em quelé evidente a inclinação da
balança, ao atacar o marechal
Timoshenko, e quando o exer-
oito da Libia e«ítá a ponto de

obter uma vantaeem. efetiva no
deserto ocidental: • • • ¦ ¦

Significa um podPiio,em ho-
mens e em produção'industrial
bastante grandes para formar  
uma segunda frente, com po- contra o anel estabelecido nelas
der de grande alcünce.

Chegara o dia em que as
democracias serão bastante
fortes para desanar o mxo no
próprio continente. Signiiáca
que em vez de '0 por cento de
produção dedicada a industria
bélica, os Estados Unidos
dedicarão seu tremendo pode-
rio para construir aviões, na-
vios, tanques e cannoes e que
as maiores reservas de ho-
mens, não utilizadas até ago-
ra. sejam transformadas em
uma maquina miltar que fará
com que o ritmo oe lal7 não
passe üe uma simples de-
moristracão.

Acredita-se em Londres que
os Estados Unidos náo per-
máneoeráo multo tempo sem
se envolverem no teatro eu-
ropeu da guerra- Jü' um pou-
co difícil dar credito ôs in-
formações que dizem que os Es-
tados Unidos puuunain equi-
par tuna força expedicionária
de 5.000-000 de homens den-
tro oe dois anos,

Para os inRlescs, em geral,
a guerra com o Japão será
primeiramente, tuna guerra
marítima e aérea. •> que tugni-
fica que, para os Estados
Unidos, qualajuttr que seja o
numero cie tropas disponivetõ,
sento lançadas algum dia em
uma ofensiva comum contra o
Eixo. Isto significa o mesmo
pe ae Igualdade com os mi-
lhões de homens do Eixo.

tropas alemãs, porem não foram
rcfiistndos progressos.

Infornin-se nesta cidade nue o
Lapso Lndngn se acha afiora co-
lierto por uma sólida camada «le
eelo e que também as aKuns do
Golfo «Ia Finlândia iã estão iíc-
lando. perto da costa.

Os correspondentes de guerra
oue se encontram com os exér-
cilos soviéticos, na frente de
Moscou, declaram unanimemèn-
te que n riRiscliwer está se on-
trincheiriindo nara o inverno e
que o Alto Comando abandonou
O nronósitn «le conquistar Mos-
con até aue a Primavera torne
mais fáceis as operae«5es. Em
quase todos >. os lucares. mesmo
no setor moridínn.il dn freníp
central, onde os russos recnn-
qni.stnrnm terreno, encontram->p
profundas trincheiras c.iVndns
pira uma prolongada permanen-
cia nelas.

Fontes merecedoras de crédi-
to declararam hoje' nue ns for-
cas russas povainenle haviam
í-echnçndo os. alemães na ostra-
da Sernukhov-Tula. de vital »im-
nortancia. pois não somente nro-
tefie o nceso meridlcionnl á Mos-
cou. sinão nue. constitue tam-
liem a nrlncinal linha de abas-
tecimenio para a guarniçno, «le
Tuln, sobre n qnnl os ücrmnnieos
estão exercendo violentíssima
pressão.

tes da batalha
MOSCOU, 8 iHuiiU-r) — A

radio emissora russa -acaba de
divulgar ú meia-noite o seguiu-
te:"No transcurso «In dia de ho-
ie, nossas tropas oiiipi-uliaruni-
se em lula com as turvas ini-
niigas. em todas tis partes Ua
Irente de batalha.

Em vários setores da frente
ocidental, nossas' unidades em
contra-alaques infligiram pu-
sadas perdas As forcas inimi-
tfas e i-eeliaciirain-nas «!e niver-
sas localidades habitadas".

Os russos afundaram
um transporte de 4.000

toneladas
MOSCOU. 8 (Reuter) — Em

sua irradiação desta noite, a
emissora desta capital anuncia:"No decorrer do dia «S de «le-
zembro, nossas tropas coiiibn-
leram o inimigo, em t«id.-;s as
frentes. Em diversos setores
da frente ocidental, foram des-
fechados contra-ataques, e in-
fugidos pesadas perd.is no ini-
niigo. tanto em hoin-ns òiiiho
em material, tendo sido os ale-
mães expulsos de diversas po-
vonções que haviam consegui-
do ocupai- anteriormente.

Durante o dia 7 de dezembro,
foram destruídos <14 aeroplaiio».
alemães. No mesmo dia foram
destruídos II aviões inimigos
•nas proximidades «lesla <-r«pilal
c não 5 como foi noticiado.
Nossos vasos de guerra que
operam no mar Nep;ro nfuii-
danim um transporte inimigo
de 4.000 toneladas de desloca-
mento".

Os noloneses que com-
batem na Russia

rnnisHEv. 7 mêuter) —
Pai.nulo aos jornalistas. :-pòs
a entrevista que li-ve com o st*.
Stalin, o primeiro ministro «lo
governo Polonês no exilio, ge-
noi-nl Sikorski, declarou «lUe a«-
forcas polonesas que estão for-
ma dns na Russia não contarão
npenas com duas divisões, con-
foi-me anteriormente fora plu-ne.iado. e sim com um «fetivn
muitas vezes maior que cs.se.

O general Sikorski acresceu-
lou que essas 1'onçns esliíràò
lutando ao lado dos russos .iá
por ocasião da ofensiva «lo
Próximo ano.

«0 Sele de Dezembro Viicrá
los Inais da Infâmia»

MAIS CERTOS DA VI-
TORIA

LONDRES, 8 (U. P.) — Os
despachos a respeito da decla-
ração de guerra por parte do
Japão aos Estados Unidos e a
Grã Bretanha eletrizaram os
circulo* oficiais, e, de fontes
informadas, expressa-be que a
vitoria dos aliados está mais
assegurada, agora, com os Es-
tados Unidos participando de-
finitlvamente no conflito.

COMOÇÃO ..NOS ESTADOS
UNIDOS PELO DISCURSO DE

CHUECHILL
NOVA YORK, 8 (R.1 — O dn-

curso hoje pronunciado pelo sr.
Churchill. na Câmara dos 1.0-
rauns. despertou nos Estado»
Unidos quase-o -mesmo interesso
nue o discurso do sr. Roosevelt.
no Congresso. • 

A declaração' do sr. Churchill
de nue a Grã-Bretanha havia de-
elarado guerrd' ao' Japão, mes-
mo antes tiUc"os"Estados imí-
dos o tivesserri feito; causou a
melhor impreásãoV cm todos os
círculos amcricanbS.'' '.'

Igualmente, foram apreciadas
as mensagens" 

'ae'' Chang-KiU-
Chek e.do primeiro ministro da

EMOCAO EM LONDRES PELO
DISCURSO DE ROOSEVELT
LONDRES. 8 (R.) — O dis-

curso do presidente Roosevelt
foi ouvido pe)os ouvintes da ra-
dio desta capital. .

Todos sentiram vivamente »
emoção da cena dramática quan-
do vivas ensurdecedores aplau»
diràni o presidente, a sua denun-
cia do Japão e o seu apelo final
para a guerra.

Embora estivessem a 3.000 ml-
lhas de distancia, a sensação foi
tão emocionante como se estives-
sem sentados nas galerias dò Ca-
nitoiio assistindo a esse fato
hitórico.

Ouvia-se a voz compassada-
enérgica e cheia de determina-
cão do presidente Roosevelt en-
auanto ele falava deliberadamen-
le num ambiente de alta tensão.

Os íocutores das emissoras
numa voz quase tremula, tranv
mitiram aos seus ouvintes as pa-
lavras finais aue suscitaram a
maior emoção dessa cena hlstó-
rica.

LITERALMENTE CHEIA A
CÂMARA DOS COMUNS

LONDRES. 8 (R.) — As ga-
lerias da Câmara dos Comuns
achavam-sè literalmente ocupa-
das por estrangeiros distintos,
durante o discurso pronunciado
nelo primeiro'' ministro, sr.
Churchill. Muitos membros do
corpo diplomático não consegui-
ram entrada nò Parlamento. En-
tre os oue insistiram á sessão,
figura o embaixador do Brasil,
sr. Muniz do Aragâo: o sr. (ias-
ton Nilson e'outros diplomatas
latino-americanos. O embaixa-
dor do Chile não compareceu
cor *e achar indisposto.

O fato de se ter informado nue
os alemães estão se retirando
nara sudoeste indicaria que o
movimento de flanqucio alemão
no sul de Tula e na direção de
Slalinoeorck e Ryazan. constitue
uma forca considerável.

Durante 4 dia.s os russos inn-
caram uma serie de violentos
contra-ataques contra a ponta «le
lança alemã oue procura rodear
a capital e informa-se que 30 nl-
deias iá foram reconquistadas.

As forcas russas conseguiram
êxitos nas operações realiz.iflas
na frente de Moscou. Em Mo-
iuysk. mediante violentos con-
tra-atanues. desaloiou-se o Ini-
mirro de numerosas aldeias, ei-
dades e posições fortificadas,
narecendo. em conseqüência, oup
a ameaça alemã contra a capital
russa, pelo oeste, foi eliminada

Ameaça mais crave pairando
no nordeste, onde os alemães
avançaram a uma distancia apro-
ximntla de 50 quilômetros da ca-
nit-il e de onde se escuta, dia e
noite, o canhoneio da artilha-
ria pesada, x guerra converteu-
se. aparentemente, nesse setor,
numa suerra rie nosições c ne-
nhum dos contendnres assume a
iniciativa, além dos patrulha-
montos rotineiros e ações de ar-
tilliaria. Os alemães mantive-
ram suas posições em Limitrof.
estando em seu poder o princi-
nal depósito de acua de Moscou
Estacionam em Scholentachono-
fíorski e na região de Klin. To-
davia. não ha Indícios de uue
tenham lançado nenhum novo
ataque para o leste, como era es-
lierado.

Ao norte da capital, na frente
situada imediatamente ao sul rio
lago Lagoda, os russos 1á ternil-
n.iram as operações de hmpesa
e informa-se aue estao sendo
atacadas as linhas inimigas.na
referida cidade, nue é. alias, im-
portante centro ferroviário Os
alemães se entrincheiraram ues-
pe "front" e parece que estao
com o propósito de utilisar Ti-
chvin como base para a campa-
nha da Primavera conta Vploertn,
Arkangel n o. noroeste da J\us-
sia Européia.

>«^^l»^^^»^>^^^^»^*^,***'
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A Mensagem de
Roosevelt ao Mikado

WASHINGTON. 7 (R.) — Eis
n -texto «Ia mensatíem nue n
presidente Roosevelt enviou a«
Imperador do Japüo. ontem, bií-
bado. á, tarde:

"Ha «luase um século. um
presidente dos Estados Tinidos
dirigiu a uni imperador do .In-
p&o uma mensagem, oferecen-
do a amizade do povo norte.-
americano ao povo japonOs.
Ksse oferecimento foi aceito, e.
no longo .período de paz lnln-
terrupta e de amizade que se se-
Kulu. nossas respectivas na-
ooes. através das virtudes de
airkbos os povos e da Intellgen-
ela fie seus governantes, proa-
peraram e ajudaram substan-
e.ialmente a humanidade. Uni-
namente nesta sttuagilo de ct-
t.raordinarla Importamcia para
nossos dois países, julgo dever
dirigir a: Vossa Majestade uma
mensagem sobre negócios do
listado.

"Penso nue me devo dirigir
agora a Vossa Majestade cm
vista da emergência de alcan-
ce incaleulavel, que parece
existir na fornia-cfio dos acoii-
teclmentos que so estilo passan-
do na zona- do Pacifico e quo
imencam privai ambas as nu-
ções e a toda humanidade da
influencia tienfazeja* de unia
paz duradoura entre os «Jols
países. Estes acontecimento.-,
encerram trágicas posslbilida-
des.

"O povo dos Estados Unido»,
que acredita na- paz e-no direi-
to das nações • á. v.lda^ seguiu
atentamente ¦ as ¦ conversaude»

Majestade compreendera que o
tjemót" de todos estes povos *
Ifiíjitlmo. na medida em que «?le
nretn sua paz e sua exlstèriola
nacional. Estou certo, outro»-
ilm do que VÓeiSa Majestade
compreenderá por que grande
parte do povo dos EE, UU.
olha Interrogatlvamente pnrn o
estabelecimento dns bases mil!»
tares, navais e aéreas, gaurne-
cldas e equlpadns com tanto y,o-
«ter como para dotar as torçaa
armadas de capacidade ofenst-
va. E' evidente que o pensa-
mento não pode admitir a con.
fnunç.lo desta situação. Ne-
nhum dos povos de que acabo
de falar acima podo 'seiiiar-t.il
Indefinidamente ' ou pci-ninuen.
temente sobre uma caixa de dl-
namite. Este 6 o pensamento
dos EE. UU. perante a lnvasfto
da rndo-Chlna. Se todos os sol-
dados e marinheiros japoneses
TooSem retirados de lá. ac-redl-
to que poderíamos obter a mes-
ma garantia dos governos da»
Tndlas Orientais. Malaia e da
Tailândia. Eu atí tentaria pfc-
dlr a mesma garantia, ao ko-
verno da China . Desta forma. a.
retirada das forças japonesas
da Tndo-Ohlnn. produziria uitij
garantia de paz em todo o Pa-
clflco meridional.

"Dirijo.me a Vossa Majest*-
de. neste momento, com o fer-
vente desejo de que. Vossa. Ma-
jostndo considere, como eu o
faço, nesta emergência defini-
tiva os meios de dissipar as
nuvens escuras, que pairam so-
bre o Pacifico.

"Tenho a confiança de qun
n6s dois — por cpnsl.deràqbo
dos povos, não «-«omente dos d«
nossas duas grandes naçOes,
senão por consideração de hu-
man idade — estamos consagra-
dos hoje a restaurar a tradk-io-
nal amizade e a. impedir que n

A Alemanha e o
Japão

ZURICH, 8 — (Reuters)
— Segundo. . despacho de
Berlim, o Ministério de Es-
trangeiros escusou-se de
dar uma interpreta«jão da
maneira pela qual a Ale-
manha é atingida em con-
sequencifc das cláusulas do
partido Tríplice em face
das atuais hostilidades en-
tre o Japão e os Estados
Unidos. Um porta-voz des-
se Mtnisterw acentuou, en-
tretanto, que a Alemanha
sempre foi uma aliada do
Japão e que sempre nm
estreito contacto existiu
entre os pois paises.

*•-»¦»*»¦<»¦# O »-» +¦» « • »»«»»» »-¦—¦

entre nossos dois-go.vern.os «lu- morte e a destruição continuem"" " """ a imperar no mundo".

Controle de Todos
os Bancos Japone-

ses nos Estados
Unidos

WASHINGTON. 9 (Reuter)O sr. Morgenthau, secreta.»
rio do Tesouro americano, àca-
ba de anunciar o controle de
todos os bancos e empresas de
negócios japonesas nos Estadca
Unidos.

A Alemanha Forçou
o Japão

WASHINGTON, 9 fReuter)O relatório da Casa Branca
informa que a Alemanha cer-
tamente "forçou o Japão á
guerra", na esperança de quecom ela pudesse embaraçar o
programa da lei de emprestinv*
e arrendamento.

ranto meses-passados. Espera-
mos que a paz no Pacifico pode-
ria ser alcançada- de tal ma-
neira que as nacionalidades de
muitos povos • -di-vorsos pode-
riam existir lado a lado Mem
temor á Invasão; «5-ue o peso ii>-
suportável dos armamentos no-
dei-la ser levantado para todo»
e que todos os povos poderiam
reencetar o seu comercio sem
discrfminagão de ser ele feito
nontra ou a favor de qualuuer
nação.

"Estou certo de que será evl-
dente para Vossa Majestade,
como o 6 para mim mesmo,
que. ao procurarem estes gran-
des objetivos, tanto o Japfti»
como os EE. UU. devem con-
cordar em eliminar qualquer
forma de ameaça militar. Isto
parace essencial para se alea.n-
«ar aqueles altos objetivos."Mais de um ano atrás, o go-
verno de Vossa Majestade con-
clulu um acordo com o gover-
no de Vichy. em virtude do qual
ne permitia a entrada na indo-
China francesa setentrional de
5 ou 6 mÜ soldados japoneses,
afim de protegerem as tropas
japonesas que combatiam con-
tra os chineses na China.- mais
para o norte. Nesta prlmaveVa
e neste verão, o governo de
Vichy permltttc que novas tor-
«,-as japonesa» penetrassem na
Indochina . francesa meridional
para a defesa da Indo-China.

"Julgo q.ue. ,me mostro slnce-
ro ao dlaer. que nenhum ataque
foi feita, contra á Indo-Chlna.
nem que .nemhum ataque foi
previsto durante as semanas
passadas. Tor,nou-se claro para
o mundo, que as forças japone-
sas militares, navais e aéreas
foram enviadas á • Indo-China
meridional, em tao . grainde nu-
mero. que isto .crepu uma duvi-
da razoável, de parte das ou-
trás naçOes, sobre so estas con-
tinuas eonoentra.ções na Indo-
China eram de caráter defensl-
vo. porque elas. alcançaram pro-
porções consideráveis e porque
se extenderam agora para as
zonas sul .qrlentals daquela pe-
ninsmla. E»1, i^pen&s razoável,
portanto, que >ás Filipinas «
centenas de ilhas daa índias
Orientais.,, auslm. como a ivta-
laia e a- Tailândia, se pergun-
tem a si: propçl.as, se' estas for-
ças japonesas estao preparan-
Cto ou tenplonarn.. desfechar um
ataque erri. uma PU mal? deltas
varias dlreçOçs,. "¦

. "Estou .«jer.tp 
'dje 

gu^. ,Vot*«

0 Que Diz Agora
Lindbergh

CHICAGO, 8 — (Reu-
ters) — O conhecido iso-
lacionista ex-coronel Lin-
dbergh declarou o seguiu-
te :

"Nossa Pátria foi ataca-
da pela força armada. E
pela força das armas, de-
vemos revidar a este ata-
que".

1
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Extinção imediata. Produtns
DISCRETA. Loção — Óleo —
Petróleo. Nas Perfumaria».
Dep. Tel. 29-4788. •
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Mm Final Empolgante, Gran Slam Derrotou Raini e
Tamoio Ko Clássico «Jockey Club de Monlei/idéu»

aaaaaaa^aaafjffilKaala^O üff' '^«fc-fc--

domingo
 11

 1521

Caminho Mais lina lei lilorioso
Tolal

171
113

18

1076

92?ino
I3WU0
873?.'00

Mui foram alinhados os cinco
coüc!urrer<teti rt. terceira piova <j
Imediatamente o startor r-m»-
pendeu o aparelho.

Uoc-kmoy. faranistci, Cárplh-
cho. Spltflre saíram nessa ordem
e assim correram ate .'i ,-^eta ,ios
1.20'J r- riirs. quando Parãnls-
ta dominou ¦ Roclcrrtoy e sissu -
rnlii a iiüt nirea da carreira, ü

i|)i<- d<- 'lürajós abriu uns trts
corpos clu luz e asKim deu uai-
t-.-nda nt^ t.;o direito, r|Uandu
liucUnioy e. Carpincho dulfl >.e
aproximaram e nas espeoials
di niiuarain.no,

Cíirplncho prosse^ulndo na
Mia an o',iiíiada, eni frente á.»
r.uüraa de apregoí«.';-) di,.i,lnou
.i síiuaçao p futrlnn > dois tor-
poi cie Rockmoy ganhou ' «meia.

Total

;e?

rjheKuda* dua quatro prlmclrn» provou de

Se o final do Clássico "Jockey
Club de Montevidéu", ante-on-
tem disputado no Hipodromo
Brasileiro, foi altamente emo-
rli-mante. a primeira parte do
percurso' causou espécie pela
morosidade do traiu".

Quando os seis adversários
passaram, pela primeira ver,,
pelo disco, com Tenls a testa, do
lote. deixaram péssima Impres-
sflo pela lerdeza com que se
movimentavam. Tios seis io-
queis. nenhum fazia empenho de
ter a sua montada liderando a
f-arreira. Afinal, na altura da
seta dos 1.S00 metros, Adon's
assume, talvez a con tra Rosto, o
comando do pelotão, passando
Tamoio e Gran Slam a ocupar
as posições Imediatas. Mns nno
houve aceleração no ritmo da
carreira.

A passo de capado, os conten-
dores transpuseram a seta dos
1.200 metros. Af. então, houve
uma mudança geral no aspecto
do prelio. Tamoio. Círan Slam
« Rami aumentaram a sua acao
locomotora e se aproximaram
mais do ponteiro, que nos OOQ
metros estava batido por to-
dos os seus três Inimigos.

Desse trecho do percurso hou-
ve então uma transformação no
panorama do prelio e Tamoio,
Gran Slam e Kami sairam dn-
nuela pasmaceira o empenha-
ram-se numa tremenda luta.
Primeiro foi o Tamoio que do-
minou o Adonis. Logo em se-
Kulda, Gran Slam e Rami pas-
saram tarnbem pelo filho de
Flterari e vêm ao encalço do
novo lider.

Tamoio resiste íl esse "duplo
ataque. Os dois platinos Igun-
Iam a linha do cavalo nacional.¦Este, ainda se defende e so-
mente pouquíssimos metros an-
tes de atinprir o disco consegue
Gran Slam livrar um corno de
vantaprem sobre Rami e este,
por sua vez/, meio corpo sobre
Tamoio.

Gran Slam, que nao corria
desde o dia 3 de agosto, quando
registou um triunfo sobre Al-¦patroa e Haul, teve ante-ontem
a precisa e segura direção de
Redro Gusso. que mereceu as
palmas com que foi brindado ao
voltar a repesagem.

Se o final da prova clássica
foi emocionante, nao mçnos
emocionante foi o da carreira
anterior.

Nesse prêmio, Rarthou e Ca-
roa empenharam-se num prelio
árduo, que eletrizou a assisten-
cia. O primeiro sacou vanla-
«em sobre Caroft. Este ultimo
reagiu e livrou ligeira dlferen-
ga sobre Barthou.

Juan Zuniga. no dorso deste
ultimo, empregou seus grandes
recursos de jóquei e em cima ida
meta levou sua montada a li-
vrar uma cabeça eobre a do seu
colega Jullo Canales.

Caminito voltou a ganhar o
handicap final. O filho de Field
Argent venceu novamente de
modo absolutamente facii. ain-
da desta vez sob a direção de
Domingos Ferreira.

pnsnnrio
1:100*.!

Ainda oue o lote de c"ncor-
rentes fosso numeroso, nâo foi
muito demorada a largada da.
primeira prova.

Damara foi a primeira a pu-
lar. mas Imediatamente Pipa
suplantou-a, e na principal po-
siyflo velo atí- o melo da sran-
de curva, qun.ndo Glrla assumiu
o comando do pelotão enquan-
to Cilgadin se firmava no ter-
celro posto.

O filho de Formasterus mal
se viu no tiro direito Investiu
contra Cirla e Pipa. subjug:an-
do-a antes das gerais. Afanla e
Ojamba também dominaram
aquelas duas adversárias e,
embora fizessem ingentes esfur-
cos para alcançar o lider. náo
o conseguiram, pois Cilgadin
conteve-as sem grandes esfor-
Cos e com um uorpo de diferen-
ça sobre Ufania alcançou em pri
meiro lugar a meta.

I 2" CARREIRA I

Prêmio "Rio" — Anlnuls
nacionais de 3 anos. bem

mais de uma vitoria no pais—
Pesos da tabela — 1.200 me-
tros — Prumos: 10:000$. 2:0.10?
t 1:000$;
CRECBL.L.JG,. fem.. castanho.

3 anos, São Paulo. Tri.ii-
dad e Sem Medo. do sr.
Genil Vasconcelos. 54 ks
Li. Meszaros ..

Arco l.ris 55 ks.,
Fatura, 58 ks., J
Ublratan. 55, ks.,
Paraopeba, 55 k
chie  0

Nlnlve. 58 k.. D. Ferreira. 0
Ellm, 55 ks.. G. Costa, . 0

Ganho por melo corpo, do 2o
ao 3o pescoço.

Rateios: 1Ü0$700 em Io: dupla
(23) 499300; placés: Crecele, ..
3CSI00; Arco tris. 71$000.' Tempo: 73 4|5.

Total das apostas: -13:590$.
Criador: L. Paulo Machado.
Tratador: Sabatino d'Amore.

1. Souza.
. Canuios.

. Freitas
.. O. Rei-

lo

bet!
lilííddtíac

I 4' CARREIRA I

Prêmio "Terorí" — Ani-
mais nacionais de 5 stnot,
mal» de cinco vitorias' n->
— Pesos da t-lbela jm-i
rga e aobrec.arga -- 1.600

metros — Prêmios: 6:00Ui*. ...
l:2t'U5 e 600$.
GAIBU'. masc., castanho,

ò anos. Pernambuco. Ja-
cques E. Blanche e Cata-
ca. da sra. Angela Rober-
to. 5R quilos, J. Meszaros 1o

lucuá. 52 ks.. I. Souza .... 2o
Tankerton, 58 ks.. J. Can. 3o
Mallsana, IU ks.. O. Santos 0
Darte. 51 ks.. b. Benitez . 0
Itacelera, 52 ks.. V. Cunha 0
Remai, 54 ks.. j" Zuniga . 0
Azaiéia 56 ks. S. Batista 0
Cetro. 58 ks.. P. Simões. 0

Ganho por meio corpo, do -°
ao 3" cabeça.

Rateios: 77$<j00 em lo; dupla
(22) 1:521$200. placés: Gaibu',
1«S200; Tui-oá. 41Í3Ü0; Tanker-
ton. 1S?4U0.

Tempo: 34".
Totaj das apostas: 69:1201'.
Criador. F. J. L,udgren.
Tratador: Fernando Macha-

do.
HATEIOS EVENTUAIS

BAP.THOU, masc. -.nino, 7
anos, São Paulo' Toniy It
o Barrage. do ar. 1'. B.
Paula Machado 56 ks.. •! •
Zunlga  i"

Caroá, 53 ks.. j. Canales, 2"
Ara.taú. 52 ks., V. Cunha, .1°
Azteca. 55 ks. I. Souza.. 0
Sapateador. 5S ks. I.. Ben. 0
Grumete. 52 ks.. R. Freitas 0
Frlant. 56 ks., J, Santos . 0
Mocetao. 54 ks. O. Fern. 0
Pon. 5S ks,. J. Ferreira. . . 0

Ganho por cabeça, do 2o ao
3o vários corpos.

Rateios: 19^00 em 1": dupla
(12) 23Ç300: plncós: Barthou
113100; Caroá. 11Ç300; Aratail,
4S$200.

Tempo: 112 2|5.
Total ilas apostas: 110:950$.
Criador: L, Paula Machado.
Tratador: Brnanl Freitas.

IUATEIOS EVENTUAIS

(1 Caroá. . .
1 I

(2 Sapateador
(3 Barthou . .

21
(4 Friant. .
(5 Azteca . .

31
(6 Pon . . ,
(7 Orumete .

4 IS Mocetflo .
(9 Arataú . .

Total

ii.. _ _ .r

2í> .1 VI II
23 '.', '.'. 'J",
24 ".. '.'. 7. 

'.'.

3"

1093 SSJSOO

I -

(1 Tankerton
1 !

(2 Malisana .
(3 Gaibú . .

21
(4 Iucoá, . .
(5 Darte . .
I
(6 Azalêia- . .
li Remai . ,
|S Itacelera .

(3 Cetro . •

Total _ «»

11
12 »
13 ..« ¦ • „, *«
I* • m «aa a, » • •
22
-* • * • • a.a • •

?í3o ... ,„ .. ,.
34  „
44

Total .. ..

745 34$500

121
333

91
171

233
1263

164
98

3220

58
412
314

1319
17

128
283

40
344
224

323»

212$300
77*800

283$000
150$000

110$500
20*800

ístiyjuo
26U*oUU

446?7O0
U2$800
82*500
19*600
1:524$2
202*400

76VÍ00
647*.S00

75$300
115*600

Total

2S9
2175

147
491

Í93

7 64
61

5310

213
1619
319
708
154
570
701

5-1
215
193

4776

1 165900
^'.'.'.OO

2SSí9an
805500

220$100
437$000
55$600

696$300

(12) 311S00; placas: fainlnito,
13590U; Acaraú, 15? 100.

Tempo: 98 1)6.
Total das apoatas: 144:110.;'.
Importador: 1,. Alves de Cita-

tro.
Tratador: Gabriel Reis.
Total geral das apostas: ...

658:iifiü?.
Total geral dos Concursos; ..

161:320$.
Pista de grama: leve.

11ATEIOS EVENTUAIS

l—1 Caminito . . 3069
(2 A: ibarran . . 4 57

! I
(3 Acaraú .
(4 Brasil .

> !
(5 Afago .

16 Hilda .
I I

(7 Don Xiquote

Total ...... 7012

771
750

õSf.
1206

1SJ200
1228700

72$7U0
74*700

9.VS0O
4Ü..S0U

174 322.Í39U

179$300
28V300

109*400
535900

24S5100
675000
54*500

7H75500

12 1727
13 137 7
14 1 167
22 220
113 G 31
24 566
33 207
34 .. .. .. „, . 568
44 112

Total 6S75

375-smi
3a*uoo
37*400

250*000
S75IOU
975100

265/i UO
llli*SiJ0

¦191*000

Mal foram alinhados os sete
concorrentes á última prova e
Imediatamente o starter sus-
pendeu a fita. Brasil foi o pri-
meiro a aparecer, mas logo em
seguida Hilda por ele passou e
abriu uns cinco corpos de luz.
Caminito também dominou Bra-
sll e seguiu calmamente a li-

1775700 j der. encurtando no final da
197CM00

Sapateador. terrivelmente In-
dócil, atrazou irritantemente a
saida da ainte-penultima prova
e foi mesmo o causador de ser
anulada uma partida por ter
ficado parado.

Somente depois do toque de
uirene. conseguiu o starter le-
vantar a fita. mas om infeliz
momento, porquanto Mocetão,
Frlant o Pon ficaram presos
na fita. Enquanto taso. Caroá
esfusiava na deanletra, segui-
do de Sapateador, que nos ...
1.500 metros relegou aquele ad-
versurlo a um plano e -c-unJa-
rio. Todavia, no final da gran-
de curva, Caroá voltou ao pos-
to principal. Barthou também
dominou Sapatecidor e na reta
saiu ao encalço do novo lider.
Os dois cavalos empenhavam-
se numa luta homerh-a, consu-
guinde Barthou livrar pequena
vantagem sobre Caroá nas so-
ciais. Caroá reagiu e sacou no-
va vantagem, mas em cima da
meta Barthou voltou a livrar
uma cabeça sobre aquele cava-
lo. o que lhe valeu o triunfo.

I 1- CARREIRA l

Prêmio "Belfort" —Ani-
mais nacionais de 3 anos,

nem vitoria no pais — Pesos
da tabela — 1-200 metros —
Prêmios: 10:000$. 2:000$ e ....
1:000$.
CíLGADtM. masc. castanho,

3 anos, São Paulo. For-
masterus e Termoxal. do
sr Li. PaulA Machado. o5
quilos. J. Zunlga •-, ••

Ufania. 53 ks. R. Freitas
Ojamba, 53 ks.. O. Reichie.
Clria 53 ks.. J. Mesquita.
Pina 53 ks.. C. Pereira ..
Esfinge. 53 ks.. S. Batista..
Damara 53 ks.. J. Canales
Mascarado. 55 ks.. I. Souza
Romântica. 53 ks.. 15. Silva
Peráu 54 ks.. L. Meszaros
Rosbife. 55 ks.. L,. Benitez

Ganho por um corpo, do
ao 3" meio corpo.

Rateios: 1SÍ/000 em lo: dupla
(1*>) 305200; placas: Cilgadim,
135200; Ufania. 255600; Ojam-
ba. 195300.

Tempo: To 4|5.
Total das apostas: 38:390$.
Criador: O proprietário.
Tratador: Ernani Freitas.

RATEIOS EVENTUAIS

1_1 Ublratan .. 1669 125400
(2 Elim ... 186 1115600

2 I
(.3 Crecelle . 206 1005700
(4 Fatura ... 321 64*600

S !
(5 Arco íris 122 170CI00
(6 Paraopeba 40 619*000

4 I
(7 Ninive ... SI 407?O0O

Total ¦. 2575

12 ._ .. - ~ •• 430 2S$400
13 .. 532 23*000
14 1 T. - - .. 95 128*900
22 " I. .. -. ... 41 298*900
23 .. 245 495900
24 m. .- 57 ?H£?K2
33 .. .1 .- - .. 65 1S8S400
34 .. .„ 57 2U5SO0
44 ....--. .. 1:86058

Total .. _ 1531

1»

Alçada a fita, apôs breve es-
pera. Ubiratan e Fatura sairam
em luta inglória que se prolon-

. gou ató ás gerais, em cuja ai-
tura Fatura dominou o seu ad-
versario.

Mas. exausta da justa mamti-
da com o íllho de Vlolatcir. Fa-
tura. não poude conter a atro-
pelada de Crecelle, oue se apre-
sentando no final com admira-
vel Impotuoosidade. fez sua a
vitoria, por meio corpo.

Em cima da meta. Arco íris
ainda arrebatou á Fatura o se-
gundo lugar, domlnando-a por
um pescoço.

RATEIOS EVENTUAIS

fl
1 I

(2
(3

SM
|5

•U
(8
(5

Cilgadin SS5 18*000

Cetro. Remai e Darte. irri-
quietos na fita. dificultaram
algo a largada da quarta pro-
va. que. todavia, foi dada em
momento oporíuno.

Colocado junto á cerca inter-
na, Tankerton escapuliu na de-
anteira, seguido de Itacelera,
que mais adeante deixou pasiííir
Darte e Gaibú. conseguindo
este ultimo, nos 1.200 metros,
firmar-se no «.egundo posto.
O filho de Cataca seguiu o li-
der até o Inicio da reta final,
quando contra ele investiu,
subjugando-o em frente ás ge-
rals. Uma vez na frente. Gai-
bú. conteve a reação de Takcr-
ton e atingiu o disco em pri-
meiro lugar, enquanto em cima
da tábua Iucoá arrebatava ao
pernambucano o segundo lu-
gar.

672

CARnEirtA |

Prêmio "Clássico Jockey

670
5a CARREIRA I

Prêmio "Chief Guide" —
Animais nacionais de 4

anos. sem mais de cinco vito-
rias no pats — Pesos da ta-
bela, com descarga e sobrecar-
ga — 1.000 metros — Prêmios:
6:000$. 1:200$ e 600$.
BIR1-BIRI. masc, castanho,

4 anos. São Paulo. Santa-
rem e Xendi. do sr. Ade-
mar de Faria, 58 quilos,
R. Freitas ..

Carapuça. 49 ks.
Guajirú. 50 ks..
Barreira. 66 ks.
Bonita. 48 ks.. J

Esfinge- .
Ufania . .
Romântica
Peráu . .
Damara . .
Ojamba .
Cirla . .
Mascarado

4 110 Rosbife .
(11 Pipa . .

¦j Total ... .. •¦•

11
12
13
14
22
23
24
33
34

239 665900
144 nnnoo
116 1375900
13 1:230$7
-46 3475S00

1B6 1025500
42 3895500
23 6955700

248 645500
88 ISH'300

1000

297 40*900
402 305200
275 445200
331 36$700

1:511$
69 176*300
75 162í>200
10 1:216*8
4S 283SS00

I 3a CARREIRA I

Prêmio "Luminar" —Ani-
mais nacionais de 3 anos,

sem mais de duas vitorias no
país — Pesos da tabela — 1.500
metros — Prêmios: 10:000$, ..
2:000$ e 1:000$.
CARPINCHO. masc. ala-

zão. 3 anos. São Paulo. Su-
curi. e Ucrânia, do sr. D.
de Paula Machado. 56 ks.,
J. Zuniga ¦¦ 1°

Rockmoy. 55 ks.. G. Costa 2°
Spltfire. 55 ks., J. Mesq. 3°
Paranlsta. 56 ks.. E. Silva.
Itaba. 58 ks.. S. Batista .. 0

Ganho por dois corpos, do 2»
ao 3o. dois corpos.

Rateios: 165900 em Io; dupla
(12) 255*700; placés: Carpincho,
11*300; Rockmoy. 20*700.

Tempo: 92".
Total das apostas: 48:820$.
Criador: o proprietário.
Tratador: Ernani Freitas.

, A. Rocha
P. Simões

, J. Mesq.
E'erreira.

Inhandui. 60 ks., D. Fer.
Polo, 50 ks.. S. Batista ...
Ampol. 48 ks.. R. Silva ...

Não correu Bufalo.
Ganho por cabeça, do 2o

8° melo corpo.

Animais nacionais de 3 anos e
mais idade, que não tenham ga-
nho mais de 100:000$ em pre-
mio no pats — Pesos da tabe-
ia, com sobrecarga — 2.400 me-
tros — Prêmios: 20:000$. 4:000$
e 1:000$.
GRANDE SLAM, masc. ala-

zão, 6 anos. Argentina. L.
Wcmbley e Goldon Brocá-
de do sr. Renato Jun-
queira Neto, 61 quilos. P.
Gusso  Io

Rami. 61 ks.. J. Canales .. 2o
Tamoio. 54 ks.. G. Costa .. 3"
Adonis, 57 ks.. J. Zuniga 4°
Tucan, 58 ks.. R. Freitas .. 0
Tênis. 58 s.. L. Benitez.. 0

Ganho por um corpo, do 2o
ao 3" meio corpo.

Rateios: 35$200 em lo; dupla
(34) 22*600; placés: Grand
Slam 20*300; Rami. 2i?7O0.

Tempo: 156 2|5.
Total das apostas: 107:240$.
Importador: A. Irulegui.
Tratador: João Coutinho.

T
EVENTUAIS
. . 523 815400

grande curva a distancia, que
dela o separava.

iniciada a reta. o filho de
Fleld Argent atacou a *gua
oriental e na seta' dos seison-
tos metros supiautou-a.

E. fugindo vários corpos. Ca-
mluito. velo cruzar facllmon'0
a meta no posto de honra.

OS RESULTADOS DOS
CONCURSOS .

Os concursos ante-ontem pro-
movidos pelo Jockey Club Bra-
sileiro tiveram os seguintes ie-
sultados:

HOt.O SIMPLES
3 ganhadores, com 6 pontos —

Rateio: 4:781*000.
IIOI.O DUPLO

6 ganhadores, com 11 pontos— Rateio: 2:085*000.
BETTING JOCKEY QüIIJI33 .ganhadores — Rateio:

250*000.
BETTING ITAMAK.VTI

230 ganhadores — Rateio:
184*000.

BETTING DUPLO
16 ganhadores — Rateio:

3:225*000.
íf >í ¥

Um dos Seus Melhores
Momentos

RATEIOS
l—1 Tucan .
2—2 Tamoio

(3 Rami .

(4 Adonis . ..
(5 Grand Slam.

I
(6 Tênis . . .

Total

570
799

1SS9
1208

71*600
53*200

22$500
35*200

333 127i'SO0

12
13
14
23
24
33
34
34

Total .. _

5322

189
526
412
750
360
878

1776
136

5026

21:5700
76*400
97*500
53*006
111*600
45*700
22*600

295^600 i

Partida rápida e muito boa.
Colocado junto á cerca interna,Ratelox- 15*200 em 1»- duüla Colocado junto á cerca Interna,

(12) ?9$W; placés? Biri Bir* T«»J« es£u.1io« ?a vanguarda
12*500; Carapuça. 215900; Gua-
rijú. 16$000.

Tempo: 60 2|6.
Total das apostas: 90:530$.
Criador:. L. Paula Machado.
Tratador; F. Tourlnho.

RATEIOS EVENTUAIS

420 88$400(1 Barreira
II

(2 Carapuça
(3 Birl-Birt

21
(4 Inhandui
(5 Bufalo .

31
(6 Polo .
(7 Bonulta .

4 |8 Ampel .
(9 Guajirú .

Total _ ..

328
2405

331
NIc.

213
169
135
529

4590

1.115900
15$200

110i'900

•134$500
2l7$200
272$000

69$400

RATEIOS EVENTUAIS

1—1 Carpincho
2—2 Rockmoy
3—8 Itaba . .

(4 Spltflre
4 I

(5 Paranlsta

Total „ ..

12 — — .. —
XO OaK O O ¦"• • •

1« • O «E* <*- «•
2? -»• «9» O» «

1264
601
666
188

•16*900

35*300
37$500

116*000

S 4169400

3S55

614
461
300
899

26$700
34$020
525600

A maioria dos concorrentes
ã quinta prova, atrasou a par-
tida, mas afinal o starter apa-
nhou uma excelente oportuni-
dade e alyou a fita.

Blri-Biri e Carapuça sairam
em luta pela posse da van-
guarda conseguindo o cavalo
manter sempre alguma vanta-
gem sobre a égua. até cruzar
a meta com uma cabeça de van-
tagem sobre ela.

e nessa posição passou pela pri-
meira vez pelo disco, seguido
de Adonis. Tamoio. Gran Slam,
Rami e Tucan.

Na altura dos 1.800 metros
Tênis deixou passar Adonis,
Tamoio e Gran Slam, que prós-
seguiram a carreira num"train" moroso,

Essa ordem foi mantida até
ás gerais quando Tamoio e
Gran Slam dominaram Adomis,
o mesmo fazendo Rami, nas es-
peciaíg.

Esses três animais empenha-
ram-se numa luta titanica. que
se prolongou até o disco, con-
seguindo nos últimos momen-
tos Gran Slam livrar um cor-
po de vantagem sobre Rami e
este melo corpo sobre Tamoio.

A tribuna da dirotoria do Jo-
ckey Club Brasileiro viveu, do-
mingo. um de seus melhores
momentos. A diretoria da fl-
dalga associação com a rea)!-
zacão do Clássico Jockey Club
de Montevidéu, fez uma home-
nagem á sua co-irmã platina,
ofereoendo um almo;o ao seu
representante quo era o embai-
xador , Gutlerrez, que compare-
ceu acompanhado da esma. sra.
embaixatriz.

A' mesa. alem de outros, sen-
taram-se o homenageado, o dr.
Paulo Burlamaqui e senhora, o
dr. Uanulfo Bocaiúva e senho-
ra ar. Gonzaga Júnior e s.-nho-
ra. o dr. Nunes Tassara e se-
nhora, o coronel Ottvéra e se-
nhora, o sr. Saavedra Barroso
e o dr. l.ulz Pinheiro Guima-
rães. presidente um exercício do
Jockey Club Brasileiro.

Aos postres. falou o c>. L,uiz
Pinheiro Guimarães saudando o
Jockey Club uruguaio; tendo
respondido o embaixador (iu-
tierrez.

* *
De São Paulo

Procedentes de S. Paulo, che-
garam ontem á nossa capital os
seguintes animais: Resgate,
Opanio, Ugringo e mais uma.
potranca e um notro de dois
anos, da vindoura geração.

Opanio e Ugringo. que são de
criação e propriedade do conde
Silvio Penteado. Ingressaram
nas eoehelras do entralneur
Manuel J. de Oliveira.

* #
Seguirão Hoje

Serão embarcados hoje para
S. Paulo os animais: Rami, Pa-
mara. Caroá e Gran Slam.

Os referidos parelheiros. que
vão atuar no Hip.idromo da Cl-
dade Jardim, qesuiram acom-
panhados do tratador Antônio
Padua.

* *
Mudou de Proprietário

e de Dono
O cavalo David. que se achava

aos cuidados do tratador Justo
Perez. mudou ontem de cochel-
ras.

O filho de Car.rlon, que foi
adquirido por um novo turf-
man. Ingressou nas cóohetras do
entraineur Clrilo de Souza.

inoíílr ctüB
BRASILEIRO

I 6" CARREIRA l '

(57! Prêmio "Burú" — Ani-
Uí I mais de qualquer pais —
Handicap — 1.800 metros

S2S800 * Prêmios: 6:000$, 1:200$ « 600$

I 8» CAHB.BIBA |

R/Q Prêmio "Viola" — Animais
v'° de *qualquer 

país — Han-
dicap — 1.600 metros — Pre-
mios: 8:000$. 1:600$ e SOO*.
CAMINITO. mas zaino. 5

anos. Uruguai. Field Ar-
gent e Silver Lamb. do

Stud Carioca. 57 quilos. D-
Ferreira  í"

Acaraú. 52 ks. J. Mesq .. 3o
Albarran. 56 ks. V. Cunha .3°
Brasil. 55 ks. L. Benitea • °
Hilda. 54 ks. G. Costa .. 0
Afago 54 ks. J. Zuniga . 0
Don Xiquot6 58 ks.. R.

Freitas .. . . ji  0
Ganho por vários corpos, do

2o ao 3o dois corpos.
Rateioe: 18*200 «ra Io. dupla
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PROJETO DE INSCRIÇÃO
PARA AS 95 E 96» REU- -
NlOES, A SE REALIZA-
REM EM 13 E 14 DE

DEZEMBRO DE 1941
Prêmio clássico ALFREDO

SANTOS — 2.000 metros ---
30:000$ — Animais nacionais
de 3 e 4 anos. — Pesos: 3 anos,
50 quilos, e 4 anos, 58 qui-
los — Estão inscritos, denen-
dendo de confirmação:

Ugelo — Criolan — Carpin-
cho — Restaurador — Katia

E'lo — Ugringo — Botuca-
tu" — Checker — Clown —
Taco — Eco — Ubiratan —
Souvenir — Embuá — Bororó

Nada Mais - Três Cora-
ções — Elim —• Rockmoy —
Nbbel — Petdm — Cüclona

Checada» ilna nmilro úUIiii.in
Conselho — Ipané — Es-

tambul — Aragel — Nieta —
Bandido — Tamoyo — Ebulo

Exu' — Caraiiáo — Tuptá
Tupan — Bacardi — Su-

maré — Topada — Exeter —
Talvez! — Star Bright.

PrçmJo UM — 1.000 -metros
10:000$ — Animais nacio-

nais de 3 anos, sem vitoria no
pais — Pesos da tabela.

Prêmio DOIS — 1.200 me-
tros — 10:000$ — Animais na-
donais de 3 anos, adquiridos
no leilão oficial, sem vitonu
no pais — Pesos da tabela.

Prêmio TRÊS — 1.400 me-
tros — 10:0005 — Animais na-
cionais de 3 anos, sem mais de
uma vitoria no pais — Pesos
da tabela.

Prêmio QUATRO — 1.200
metros — 10:000s — Animais
nacionais de 3 anos, sem mais
de duas vitorias, no pais —
Pesos da tabela.

Prêmio CINCO — 1-400 me-
tros — 7:0005 — Animais na-
cionais de 4 anos, perdedores
e de 5 anos, até duas vitorias,
no pais — Pesos da tabela,
com a sobrecarga de dois qui-
los — Descarga de quatro qui-
los aos ganhadores de uma
carreira, e de sete aos perde-
dores.

Prêmio SEIS — 1.200 metros
6:000$ — Animais nacio-

nais de 4 anos, sem mais de
unia vitoria, no pais — Pesos
da tabela.

Prêmio SETE — 1-400 me-
tros — 6:0005 — Animais na-
cionais de 4 anos, sem mais
de duas vitorias, no pais —
Pesos da tabela.

Prêmio OITO — 1.600 me-
tros — 6:000$ — Animais na-
cionais de 4 anos, de três a cin-
co vitorias no pais, — Pesos
da tabela, com a sobrecarga
de dois quilos — Descarga de
ojuatro quilo» aos ganhadores
de quatro carreiras, e, de oi-
to, aos de ' três.

Prêmio NOVE — 1.400 me-
tros — 6:000$ — Animais na-
cionais de 5 anos, sem mais de
três vitorias, no pais — Pesos
da'tabela. •

Prêmio DEZ — 1.400 metros6:000$ — Animais nacio-
nais de 5 anos, de quatro a
cinco vitorias no pais — Pe-
sos da tabela — Descarga de
quatro quilos aos ganhadores
de quatro corridas:

Tankerton — 56; Septro -
56; Azaléa — 54; • Itavilr. —
54; Kemal — 52; Apache —
52; Palhaço — .52; Yucoá —
50 Itacelera — 50; e qualqueroutro animal que satisfaça as
condições de chamada.

Prêmio ONZE — 1.600 me-
tros — 10:000$ — Animais es-
trangeiros, sem vitoria,, no
pais, excluidos os que tiverem
direito a provas especiais se-
melhantes em sociedades con-
generes — Pesos da tabela-

Prêmio DOZE — 1.400 me-
tros — 5:000$ — Animais na-
cionais — Pesos especiais,
com descarga para aprendi-
zes:

Quinütlha — 58; Níquel —
57; Seymour — 56; Nhá Duca54: Tipa - 54; Pourquoi?51; Brincadeira — 51:
Marumbi — 50: Garço — 50;
Casino - 49; Decidido — 49:
Uiára — 49; Itaflutter — 48;Boi Barroso - 48: Conjurada48; Caliuso — 48.

Prêmio TREZE — 1.400 me-
tros — 5:000$ — Animais na-cionais — Pesos especiais,
com descarga para apren-
dizes.-

Susan — 58: Iami — b7;Merv — 57: Mac - 57; Payal56; Napolitano — 56; Óa-bino — 55: Mandão — 55;
Ufal — 55; Aedo — 55; Ga-lantre — 55; Maniaco - 55-Glorista - 54; Marabout —
53; Oceano — 50; Talpu' —
50.

Prêmio QUATpRZE _ .1.200 metros — 5:000S — Ani-mais de qualquer pais — Pe-sos epeciais. com descarga pa-ra aprendizes:
Resgate — 58; Dominó —-

58: Blue Boy — 56; Brattla56; B. Keaton — 55- Ten-
quevé _ 54; Xintan — 54:Faustina — 54; UraquJtan -
52; Sufrágio — 52; Marolm —
51; Miatan — 50; Serodlna —
50; Urucaré — 49,

Prêmio QUINZE - 'i.600
metros _ -5:000$ — Animais
de qualquer pais — Pesos es-

pruvn-, ile iluminei» pnanudi)
peclais, com descarga para
aprendizes:

Quincas Borba — 58; Ubat-
bás — 58; Cheraué — 57; Fair
Day — 57; Chipietro — 57;
Lilite — 57; Igaritó - 55; D-

Carlito — 55; Controle —
55; Pojaquara — 55; Kihva,

54; Mondesir — 53; Jaran-
dlna — 53; Lido — 53; Sona-
ta — 53: Valmy — 53: Meu-
arco — 52; Resera — 50: Poá

50; Biadador — 48; Egaso
48 quilos.

Prêmio DEZESSEIS — 1-500
metros — 5:000$ — Animais tiis
qualquer pais — Pesos espe-
dais, com descarga para
aprendizes:

Grumete — 58; Pernambuco
58; Miss Funy — 57; Negus
56; Platanico — 5; Mata-

pan — 54; Vesuvio — 54; Ar-
cansas — 54; Gateada — 53;
Anajá — 52; Gagé — 51; Sol-
terona — 50; Divertido — 50;
Xaveco — 50; Axum — 49;
Relato — 49; Odax — 48.

Prêmio DEZESSEIE — 1.500
metros — 6:000$ — Animais de
qualquer pais — Handicap.

Aüricose — 58; Louisiania —
57; Pon — 55; Sapateador —
15; Opulenda — 54; Cataipa

54: Caroá — 53; Cadene-
ra — 52; Plumazo — 52; Bien-
venue — 52; Obu's —-52; In-
daiatuba — 52 • Friant — 5-;
Gaibu' — 51; Mocetão — 51;
Azteca — 5!; Aratau' — 49.

Prêmio DEZOITO — 1.600
metros — 8:000$ — Animais de
qualquer pais — Handicap.

Mld. Revel — 58; Marauira
56: Bandolin — 56; Aripu-

nl' — 56; Albarran — 55; Don
Xiquote — 54; Altona — 53;
Acaraú-' — 52 Camões — 52;
Brasil —. 51; Bolido — 51;
Afago — 51; Hilda — 51; Bar-
thou — 50; Platão — 48; Tênis

48 quilos.
Prêmio DEZENOVE — 1.600

metros — 10:000$ — Animais
de qualquer pais — Handl-
cap:

Isolda — 60 Suez — 59; Vio-
U\ — 52; RI viera — 55; Rami

55: Caml — 53; Jaca —
53; Gibraltar — 53: Oamlni-
to — 52; Tucan — 52; Bailador

50; Adonis — 50.
NOTAS — O animal que

tiver! a inscrição ooi-firmaoa,
no Clássico "Alfredo Santos",
náo poderá ser alistado em ou-
tra carreira do programa.

Os animais estrangeiros, sem
vitoria no pais, com entrada,
no prêmio ONZE, poderão ser
inscritos nos outros pareôs em
que estiverem chamados; mas
ficarão nulas essas inscrições,
se aquele pareô for organi-
zado.

As inscrii,' (• encerram-se
hoje, y, terça-ieira, ás 16 ho-
ras, terminando na mesma
ocasião, o prazo para a con-
firmáção da prova clássica.
000

Empresa Nacional de
Previdência e Cons-

trução S. Á:
Assembléia de Constituição
Os abaixo assinados, incor-

poradores da Empresa Nacio-
nal de Previdência e Constai-
ção, em organização, convidam
os Srs. acionistas para a
Assembléia de constituição de-
finitiva da referida Empresa, a
realizar-se no dia 15 do cor-
rente, ás 15 horas, na sede so-
dal, á Rua São José, 85-3" an-
dar, salas 302 e 303, de acordo
com os artigos ns. 43 e 44 e
seus parágrafos, da Lei 2.627
de 26 de setembro de 1040 —
Rio de Janeiro, 4 de dezembro
de 1941 — Elzamann de Frei-
tas — ôotavió Ewerton Pinto.

Patente ds Invenção

Momsen & Harrls. Agente Ofi-ciai ria Propriedade Industrial,estabelecida à praça Mauá. n.'• 15". nesta cidade. enc-arreir.'i-
«eDcle '""'"•mover n em prego deProoeBAo e npnrelhii piirn n

l»r<Kli>«.-|->o ,|„ ii<>«,. i,i vel* |,i(lr<i.
ónrlioneto.x liquido* -, partir ,,F
umn «'iirirn h.Míoi-nrhonntiii'»
Knznsa". privilegiar!.-, pela pa-tente supra éSflrndá, d» vi""-
priedade de , Houtlrr Proi-i'*»
CorporaifOT»
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oiiidas e Z^zé eira Foram Conde-
nados Pelo Supremo Tribunal Militar
Hoje. Finalmente, a Decisão do Recurso do Flamengo, na Federação Metropolitana
Vencido o Canto do Rio Pelo Vasco da Gama

Carlos Leite e Geraldino Construíram o "P:acard" - Nisto e Mario Martins Ex-
pulsos de Campo •»• Mesmo Com Nove Jogadores os Alvi-Se.cs.es Não Fcrant

Dominados Pelos Vascainos
O Canto do Rio sofreu, do-

min. ', um revez frente ao
Vasco da Gama, num jogo cujo
íesulUdo não representa, ab-
solütàmente, o desenrolar do
embate-

Os nlteroienses em face ne-
nhuma, estiveram inferiores
aos cruzmaltitios, mesmo quan-
do foram brigados a alterar
quase inteiramente seu es-
quadrão.

A expulsão de Mario Mar-
tlns e a contusão sofrida pelo
seu centro mediei, obrigaram
ao recuo de Barão e Peracio,
respectivamente, para asa mé-
dia direita e center-half, pas-
sando a Unha atacante a ter,
praticamente, três homens,
pois o futuroso médio Portela,
cuja substituição, por Pepe, foi
negada pelo arbitro, mal podia
caminhar.

Apesar dessas alterações, o
Canto do Rio não se entregou
aos adversários a fazer a me-

ta de Chiqulnho passar por
sérios perigos, obrigando-o a
defesas arrojadas.

Os dois teams estiveram em
campo com as seguintes for-
mações:

CANTO DO RIO - Marti-
nho — Gerson e Grita — Ma-
rio Martins iBarão) — Por-
tela (Peracio 2" tempo) Bo-
cão (Mestiço) — Geraldino —
Peracio e Vadinho.

VASCO DA GAMA — Chi-
quinho — Jau' e Carlinhos —
Pigliola — Paulista e Dacun-
to — Alfredo II — Nino (Gon-
zalez) Carlos Leite — Gon-
zalez (Nino) e Orlando.

A abertura da contagem
pertenceu aos locais.

Geraldino recebeu um passe
adiantado ue Vadinho, invés-
tindo contra o arco de Chi-
quinho e depois de livrar-se dc
Carlinhos atira forte no can-
to direito do arco.

O vasco empata por inter-
médio de Carlos Leite, que
arremata de cabeça um centro
alto ce Gonzalez, que se des-
locava para a ponta direi-
ta.

O tento da vitoria foi ainda
de autoria de Carlos Leile.
no segundo tempo, ao apro-
veitar-se de um "shoot" traço
que Alferdo II dirigira ao arco
de Martinho.

O jogo foi arbitrado por Pe-
reira Peixoto.

S- s. teve uma atuação re-
guiar. Andou bem quando or-
denou a saida de campo de Ni-
no, e Mario Martins, e ne-

Sao Paulo
a Noite ao

Assistirá Amanhã
Tradicional Cotejo

gou assentimentp á substitui-
(..ao de portela pbi Pépe, que
havia sido combinada pelais
duas diretorias.

A PRELIMINAR
Antes do prelio, as esqua-

dias juvenis do Canto do Rio
e do Brasil, realizaram um
interessante jogo, tendo os lo-
cais vencido por quatro a
um.

Um publico regular compa-
receu ao estádio Caio Mar-
Uns, tendo as bilheterias ar-
lêeadado 13:089$800.

Faleceu Dori Krueshner
Untem á noite chegou á nos-

sa redução a noticia ilo ítui-c-
mento de Dori Krucschiiur
treinador húngaro que depois
de dirigir o "team" proflssio-
liai do Flamengo e cio botai o-
go passou a um período dc ina-
tividade forçada.

O enterro do conhecido coueh
internacional que foi vitima de
um insulto cardíaco t.er. reti-
lizado na tarde de hoje para o
cemitério de São João Batista,
saindo o fere tro de siiu u-si-
dencia.

¦¦ . ¦¦ ¦¦ > «m» ¦-¦¦

0 Campeonato Juvenil
de Basketball

Quinta-feira próxima, a p
M. II. dará prosseguimento au
Campeonato Juvenil .le "Uas-
Uetball" com a realização ons
seguiules jogos:
AMERICA x S; CRISTÓVÃO
Quadra «Ia rua CUmPos Sales

RIACHUELO s
ROTAFOUO F. C.

Quadra "n rua Marechal BI-
tencourt

Será Encerrado Hoje na Federação Me-
tropo!!.asta o Ultimo "Caso" de 1941

Positivada a Exibição do Scratch Gaúcho
Nesta Capital

Entre Paulistas e Cariocas
Credenciados os Paulistas Para Realizarem Uma
Grande Jornada — Os Quadros — Jucá Não Foi
Escolhido — Somente Hoje o Sorteio do Arbitro
Amanha no estádio Facaem-

ou*, a população bandeirante
terá mais uma oportunidade de
assistir ao confronto dos ca-
riocas e paulistas em disputa do
certame máximo do futebol na-
clonal.

As esperanças que animam
os representantes da Federação
Paulista, este ano, são salienta-
das, através dos oóhláhttiviòs de
toda a. imprensa e estações de
radio da capital v.l.inra,

Uma atmosfera unanime de
confiança nos eráisks que de-
fenderâo amanha, mais uma
vez o prestigio do futebol ban-
delrahte contagiou todas as ca-
madas populares, em face da
magnífica campanha do onze
bandeirante.

As ultimas performances
cumpridas pela seleção adver-
sarla dos cariocas contribuíram
muito para criar esse ambiente
favorável ao exlto do ínntch de
hoje.

De outro lado. o scratch me-
tropolltano. confiado ao prepa-
rador Flavio Costa e constitui-
do dos elementos de algum car-
ta-, no esporte bretão da cida-
de espera o momento desse
novo confronto, cioso das suas
responsabilidades, na espectatl-

va de conseguir fazer algo con-
tra os bandeirantes.
COMO DI3V12IIAO FORMAII OS

DOIS TU A MS
De acordo com informações

fornecidas a fnipr.uisa bandel-
ran te pelo treinador Del Deblo,
o selecionado paulista deverá
pisar o gramado eom a còjistl-
tuiçâo seguinte: no arco, Obèr-
dan e não Ciro. (O guardião do
Palestra superou nitidamente o
do Corlntlaus, em todos os trel-
nos e jogos" realizados). Os za-
gueiros Agostinho e Ch.lcp Pre-
to. apesar de estarem confiados
ao departamento médico da F.
P. F. desde o jogo de sábado,
contra os gaúchos, silo aponta-
dos como os titulares da zaga.
Jangò, Brandão e Diin os mo-
dios. R Cláudio, Servilio. MUa-
ni. Lima (?) o Plpl os diantei-
ros. A' exceção do mela palcs-
trino, que se encontra contun-
dldo num dos tornozelos, os
demais terão sua presença con-
firmada,

No quadro carioca, uma única
duvida subsiste, ua aza media
esquerda, onde Artigas deverá
substituir Argemirn. por estar
o half cruzmaltlno ainda sob as
vistas do dr. Deite de Castro.

SERÁ' BSOOLHHI.it> 1IO.IK O
ÁRUITRO l»A SIO\SACIO,VAL

rELEJA
Com relação rt anunciada es-

colha de Jucá para dirigir o
grande prelio, recebemos ontem
um desmentido Oa capital hán-
deiranle. Nenhum entendinien-
to ainda foi processado a res-
peito.

Somente boje, com a chegada
da representação motropollta-
na a S. Paulo, sorit discutido o
assunto, em presença dos inte-
ressadós.

-?-»¦?¦•"+¦¦

oep Nervosas
ÍDR. NEVES MANTA f

RUA SEN DANTAS. 40
DE 15 A'S 18 HORAS

Chegando a bom teimo os
entendimentos estabelecidos,
para a realização de uma exi-
bicão do selecionado do Rio
Grande do Sul, nesta capital,
chegaram, ontem, ao Rio, os
íootballers gaúchos.

A turma sulina, que lmpres-
sionou vivamente em São Pau-
Io, construindo um cartaz bas-
tante expressivo,' chegou otl-
mamente disposta e pronta
para confirmar a excelência do
conjunto de que dispõem.

CONTRA UM COMBI-
NADO FLUMINENSE x

BOTAFOGO
De acordo com as negocia-
ções entaboladas, os scrat-

chmen gauohos enfrentarão
um combinado carioca, consti-
tuido de elementos do Flumi-
nense e Botafogo.

A turma metropolitana de-
vera formar assim constitui-
da:

Batatais (Fluminense) —
Caieira (Botafogo) e Macha-
do (Fluminense) — Malazo
(Fl.v) — Srmtimaria (Botafogo
e Zarcl (Botafogo) — Adil-
son (Fluminense) — Ro-
meu (Fluminense) — Russo
(Fluminense) — Genlnho (Bo-
tafogo) e Hercules (Flumi-
nense).

NA NOTTF, DF QUIN-
TA-FEIRA

A exibição do scratch do
Rio Grande do Sul, aguar-
dada pnr to^ns com lustifica-

vel interessa verlficar-se-á

LIVRARIA ALVES
Livros colegiais e acadêmicos

na próxima
sivehnente,
Laranjeiras.

quinta-feira,
na cancha

pos-
das

A Entidade Carioca Vai Dizer Quem é Que Está
Com a Razão: Se o Flamengo ou o Fluminense

Ao que tudo indica deve encerrar-se hoje na Federação Me-
liopolitana de Futebol o ultimo "caso" de 1941, criado pelo
Flamengo c Fluminense...

Como deve ser do conhecimento geral o grêmio da Gávea
nüo se conformando com a derrota que lhe foi imposta Pe'°
tricolor que lhe arrebatou o campeonato, o Flamengo recorreu
¦y entidade carioca afim de conseguir o que não lhe foi possi-
vel no gramado.

ANALISANDO O PROTESTO DO RUBRO-NEGRO
Qualquer pessoa que tiver serenidade, ao analisar o "caso",

o ultimo "caso" de 1941 da Federação, ha de convir que •
Flamengo cometera um"'grande erro ao protestar, após o Jogo,
pela inclusão de Rengancschi no onze tricolor, com o fito Ue
ganhar a questão nos bastidores da entidade carioca. No en-
tanto, tal coisa não aconteceria se o Flamengo tivesse feito o
que o sr. Antenor Coelho desejava. Jogar aquele match sob
protesto. Já a situação moral para o rubro-negro, atualmente,
seria outra. No entanto os dirigentes do Flamengo alegaram
no momento em que foi lembrado o referido protesto, que °
jogo seria ganho facilmente pelo rubro-negro...

O protesto, pois, do Flamengo, no seu aspecto Jurídico élegal e por esse lado ninguém lhe poderia arrancar a razão.
Tal coisa porem, não existe se analisarmos a questão pelo lauo
esportivo !

No entanto não somos nós que protestamos razão para «
Flamengo ou para o Fluminense. A entidade da cidade possuejuizes e a ela compete o julgamento do referido "caso".

Leonidas e Zezé Moreira
Tiveram Confirmada a Sentença
de Instância Superior
Haverá Embargo Por Parte do Advogado de Leonidas — Oito Meses

Com Trabalhos Forçados Para os Dois Players[
Como deve ser do domínio

publico realizou-se uu ultima
rioxtá-.clra dia 5, o julgumtin-
to dos implicados "o caso tios
cerlil içados lalsos Je reservis-
tas, caso em que se acham en-
volvidos ZézCt Moreira e Leo-
nidas.

A sentença não foi lida na-
qucla nuile c isso porque se
achavam réus soltos._

Terminada a sessão, a lm-
Pressão geral que dominava
naquela alta Corte ile Jutllçii
Militar era que a maioria das
condenações seriam confirma-
tias.

Ontem, conforme estava
nnunciado foi lida a sentença,
pelo exiuo. sr. presidente dn
Supremo Tribunal Militar, cc-
ncral Álvaro Mariuutc.
CONDENADOS LEONIDAS E

ZEZE' MOREIRA!
Vários réus foram condena-

dos e dentre estes acham-se
Zézé Moreira, que esta reco-

Expoentes Máximos da Aquática Metropc-
ufana e Paulista Eni Sensacional Confronto

OS ASES DA NATAÇÃO BRASILEIRA PRE-
PARAM-SE PARA O PAN-AMERICANO

Na piscina do Fluminense se-
rá realizada nos próximos di&s
11 e 12 o Concurso Pan-Ameri-
cano de Natação, certame que
reúne os maiores expoentes da
aquática brasileira e que visa
seieclonar a representação ua-
cional que interyirã no iir. por-
tante Torneio esportivo a ita-
lizar-se em Buenos Aires.

Expressões máximas da na.-
tação carioca e bandeirante cs-
tarão em confronto, iropordo-
nando um espetáculo cepa?, de
constituir uma atração.

Da capital bandeirante, vi-
rão os maiores nadadores pau-
listas, que terão mais uma vez
a oportunidade tíe confrontar-
se com as jraades figuras dos
nossos clubes.

AS PROVAS QUE SERÃO
REALIZADAS

Primeira parte — Dia 11 —
As 21 horas na piscina do Flu-
minense:

1.» prova — 100 metros —
Homens — nado livre.

2.* prova — 200 metros —
Moças — nado livre-

3.* prova — 200 metros —
Homens — nado de costas.

4.1 prova — 100 metros —
Moças — nado de peito.

5." prova — 200 metros —
Homens — nado de peito.

6.a prova — 100 metros —
Moças — nado de costas.

7.1 prova — 400 metros —•
Homens — nado livre.

8/ prova — 4xlü0 metros —
Homens — nado livre.
SEGUNDA PARTE — DIA 12,
AS 21 HORAS, PISCINA DO

GUANABARA
1.» prova — 200 metros — Ho-

mens — nado livre.
2.* prova — 100 metros —

Nomens — nado de costas.

Brilhantemente Inaugurada a
Quadra de Basket do Municipal

Vencedora a Equipe da A.C.D., Que Foi Festivamente Recebida Em Pa-

quetá - A A,CM. e o Jacarèpaguá 7. C, Tomaram Parte Nas Solenidades

Ihido á Fortaleza de SantaCruz e Leonidas Silva, o la-inoso "Diamante Negro". Am-bos tiveram as condenações daInstância inferior confirmadas
nu seja. oito meses com tru-bnllios forçados.

Assim sendo ficará o publi-co privado dc assistir ás joga-das do famoso logador nuKro,
cuja fuma é mundial.

LMBAKGOU OS ACÓRDÃOS
O ADVOGADO DE LEONIDAS

Logo oue teve conhecimento
da sentença, o advogado de
Leonidas declarou que náo ' se
conformaria e embargaria a
sentença. Assim é bem possi-vel, que dentro de trinta dias
o famoso player volte a ser
julgado por aquela alta Córle
dc Justiça.

POUCO INTERESSE NO ULTIMO
ENSAIO DA SELEÇÃO CARIOCA
QUE VAI ENFRENTAR OS PAULISTAS AMA-

NHA NO PACAEMBÚ
A falta de noção de respon- durante todo

sabilidade dos dirigentes do deste ano
nosso futebol continua impe-
rando.

Basta que citemos o que vem
i de acontecer com o ultimo lirei-

no do onze .•epresentativó da
cidade para o cote Io ro? an?a-
nhã em São Pa-ilo c<ntro os
seus velhos rivais, o:, paulis-
tas.

o campeonato

3.* prova — 100 metros —
Moças — nado livre.

4.* prova — 200 metros —
Moças — nado de peito. '

5.* prova — 800 metros —
Oomens — nado livre.

6.* prova — 100 metros —
.Homens — nado de peito.

7.* prova — a°0 metros —
Moças — nado de costas.

8.* prova — 4x100 metros —•
Moças — nado livre.

OS JUIZES ESCALADOS

Para o controle das provas a
L. N. R. J. escalou as seguin-
tes autoridades:

Arbitro de honra — Dr. Abi-
lio Minucci Teixeira.

Arbitro — Mario Figueiredo
Silva.

Juiz de partida — José Ro-
berto Haddock Lobo.

Auxiliar — João Luiz de
Souza Reis.

Juizes de chegada e crono-
metristas do 1." lugar — ivo
Genari, José Ferreira Lima e
Virgílio Mesquita; do 2.° lugar
— Hedair França; do 3.° lu-
gar — dr. Hélio Silva; do •4.°
lugar — Mario de Lorenzo; do
5.° lugar — José Rocha Lemos;
do 6.° lugar — João Batista
Azevedo; do 7." lugar — Pe-
ricles Neiva; do 8." lugar —
Edward Costa.

Juizes de chegada do 2.° ao
4.° lugares — José de Almti-
da Alentejano; do 5.° ao 8.°
lugar -- Eurico Gomes.

Juizes de raia — ítalo Rlcci,
José Duarte Macedo e Armán-
do Duarte Silva.

Anunciador — Eitel Eanne-
mann.

Médicos — Drs- Eliezer Za-
gury e Isaac Gabbay,

Paquetá teve, domingo, um
dia de festas, com a Inaugura-
<;ão da quadra de basKetball do
Municipal F. C, comparecendo
a essa solenidade as famílias,
locais, tendo compareci.Io. tani-
bem. os que haviam sido convi-
dados para realizar partidas
amistosas, que transcorreram de
maneira brilhante.

A primeira homenagem aos
visitantes foi representada pelo
discurso de Teixeira de Araújo,
que, a pedido do senhor Ismael
Marlath, presidente do Munici-
pai F. C, falou em nome desse
olube, dizendo, em breves pala-
vras, da satisfação que possuía
em ver o apoio e colaboração
que recebeu da parte de seus
dedicados associados, diretores
e da imprensa carioca.

Finalizando, fez entrega fls
diretorias da A.C.D.. A.C.M.
e Jacarèpaguá. de flámulas do
Municipal F. C, demonstrando,
assim, a simpatia desse grêmio
pelos visitantes.

OS AGRADECIMENTOS
Em seguida, a A.C.D., Jaca-

repaguá T. C. e A.CM., porseus diretores, agradecendo ao
clube que os recepcionavam,
ofereceram, também, belas fia-
mulas. Cabendo ao presidenteda entidade de classe falar em
nome da crônica esportiva da
cidade.

O ATO INAUGURAL

Por uma gentilez-a do Mnnlei-
pai F. C, os presidentes da A.
CD. e do Jacarèpaguá T.C
foram convidados a inaugurar a
quadra, o que fizeram snli gran-des aplausos da numerosa as-sistencia.

OS JOGOS
Em seguida teve Inicio a pri-meira partida, cabendo á equl-

pe do Jacarèpaguá enfrentar a
A.CM., num prelio que traris-
correu bastante movimentado e
que terminou com o escore de
33 x 25 a favor desse ultimo,
estando os quadros assim cons-
tituidos: A.C.M.: Dias (5)
Aquino (6), Shrias (9). Atbu-
querque (6), Mergulhao (7).
Oscar (2). Osvaldo e Valdir.

Jacarèpaguá T. C.s Marinho
(33), Nadir (4). Valter (6). Vai-
dir (2). Álvaro, Jorge e Paulo..

Como arbitro atuou o sr.
Américo Gomes, do Municipal.

O JOGO PRINCIPAL,
Coube fi. turma da A.CD.

enfrentar a equipe do Muni.'1-
pai. O encontro foi movimen-
tado e o placard, durante a pri-
meira fase e pai te da ultima,
pertenceu ao clube local quan-
do. então, o quadro .los cronis-
tas. com a inclusão de Araújo,
meihorou sensivelmente, en-
centrando esplendida reação, ob-
tendo justa c brilhante vitoria
pela contagem de 20 x 16.

Os teams obedeceram fls se-
guintes constituições:

A.C.D.: Riscado (2). Audir
(S), Potengi (2). Agostinho (6).
Araújo (2), Marln e .Lourival.

Municipal F. C: Léo (7),
Alberto (1). .Tai-lm (fi). Jardeli-
no (2). e Milton.

O AH BI TRO
A direção do matcii esteve a

cargo do arbitro Luiz Mergu-
Ihão, que teve ótima atuação.

O ALMOÇO
Encerrando o programa de

festividades, foi servido o ai-
moço. âs 1.1 horas, em melo da
maior cordialidade.

Durante o flgape fizeram uso
da palavra os senhores Teixeira
de Araújo, pelo Municipal F.C.
Armando Mesquita de Araújo,
agradecendo em nome do Ja-
carepagufl. T. C, e Gerson Ban-
deira. presidente da A.CD,, ex-
ternando o reconhecimento da
entidade de ciasse pela acolhi-
da atenciosa que foi dispensada
á, embaixada de cronistas.

E. sempre cercados de gerais
atenções, os jornalistas da ve-
terana A. CD. deixaram' a
aprazível Ilba de Paquetfl, tra-
zendo do Municipal F. C, de
seus diretores e associados, a
mais g-rata impressão.

0 Flamengo e Olim»
pico Poderão Deci-
dir, Hojef o Torneio
Complementar de

Basketball
«»»««,»
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TAQUIGRAF0S
OBTÉM BONS EMPREGOS \

CURSO PRATICO E
EFICIENTE

! Ru„ 7 de Setembro n. 65 — {
7." andar
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Será disputada, hoje, a pe-
nultima rodada do Torneio
Complementar de Basketball.

O cotejo principal reunirá as
turmas do Olímpico e Flamen-
go, confronto que vem desper-
tando bastante interesse dado
a enfrentar-se duas equipes
fortes e credenciadas para ofe-
recerem belo espetáculo cesto-
bolistico.

Tanto os "milionários" come
os rubro-negros são candidatos
á conquista do titulo de cam-
peão e, por certo, os dois "fi-
ves" desenvolverão todos os cs-
forços para vencerem e conta-
rem com maiores-possibilidades
de conquistar o almejado cetro
máximo.

Este jogo será efetuado na
quadra do C. R. Botafogo, no
Mourisco.

Caberá o controle ás seguin-
tes autoridades:

Luiz Mergulháo, arbitro do 2*
e fiscal do Io jogo.

Gaudioso G. da Rocha, ar-
bitro do 1o e fiscal do 2o jogo.

João de Abreu Ribeiro, cro-
nometrista.

Júlio Meireles, apontador.
Otávio Pinto Guimarães, de-

legado.
Completando a rodada de ho-

je, Aliados e Mackenzie, bater-1
se-ão no rink da rua Ferreira |
Borges.

Convocados os cracks para
realizarem o ultimo .pronto na
noite de ante-untem, os pro-

j prios clubes foram o.= primei-
ros a solicitaram dispensa de
seus defensores! Assim é que
vimos Zizinho, Genlnho e cai-
eira ausentes, sendo que o pri-
meiro não tinha licença, for-
çando de tal forma ho prepa-
rador do nosso onze a "caçar"
nas arquibancadas, ,jor;Hr!ores
reservas dos clubes da cidade,
da cidade.

Barradas e Biguá, do Fia-
mengo, Bilulú, dos reservas do
Fluminense e. Serralheiro, meia
esquerda suplente do Botafo-
go, foram os jogadores "acha-
dos" nas arquibancadas pelo
treinador Flavio Costa, pnra
completar o onze do team 'B".

LELE' SUBSTITUIU í\- \
ZINHO

No esquadrão "A" que tni-
nou com camisa azul, zizinno
foi o único ausente, e teve em
Lélé um substituto á altura,
embora menos familiarizado
com os companheiros de ata-
que do que o meia rubro-ne-
gro, que já tomou parte em
três ensaios e duas pelejas, er-
tre Pedro Amorlm e Pirilo, es-
te seu companheiro de equipe,

^-^##s#s#s»#^J^s»s#s»^^v»#s#s»sr^#^*»^*s^»^

Dr. Américo Caparica |
Clinica Médico Cirúrgica

Consult. R. Visconde do Rio
Branco, 31 — Tel. 22 2949
Diariamente das 16 ás 19 hs.
Res. Rua Paulo de Frontin,

103-2.° — Tel. 22 7804

Estarão no controle:
Mario de Oliveira, arbitro tío

2" e fiscal do 1° jogo.
J. Álvaro Cerqueira Lima,

arbitro do l" e fiscal do 2o jogo.
Fenelon R. Vasconcelos, cro-

nometrista.
Lauro Soares, apontador.
Renon P. da Costa, delega-

I dc.

COMO FORMARAM AS DÍTAS
EQUIPES

Foram estas as modificações
das duas equipes:

QUADRO "A" — (titular)— Aimoré, Domingos e Js.val-
do; Afonso, Zarzur e Argemi-
ro; Amorlm, Lélé, Pirilo, Tim e
Patesco.

QUADRO "B" — (Reservas)•— Yustrich; Bilulú e 'aiorindo
(Barradas); Zarci, Jaime e Ar-
tigas; Sá," Biguá, Russo, Serra-
lheiro e Carreiro.

2 x -3 A CONTAGEM DO"APRONTO"

Embora a constituição forte
da esquadra suplementar, os
titulares do scratch pouco evi-
deliciaram sua classe, durante
o transcurso dos noventa mi-
nutos que durou o "apronso",
atuando alguns players cein
displicência. Daí um acentua-
do dominio territorial dos te-
servas que se impuseram sem-
pre, pelo dinamismo das jo^ii-das, já que conjunto pouco po-deriain apresentar .

O resultado do treino foi rie
2x2, tentos conseguidos por pi-
rilo, no primeiro tempo. j_,>go
a seguir ao feito do .entro-
avante carioca, Biguá consegue
o l.u goal, após dominar os /.u-
gueiros titulares, com e.*la
contagem de 2x1 terminou o
primeiro tempo. Vem a ;egun-
da fase. Pobre, pobríssima tíe
técnica e de apresentação ce
valores. E com semeinanies
íaihas apenas uni goal foi còri-
quistado por intermédio de Lé-
lé que disferiu violento pulo-taco de fora da área para ven-
cer Yustrich.

EMBARCARAM ONTEM
PARA S. PAULO

Ontem mesmo, pelo .mineiro
noturno embarcaram para a
Paulicéia os nossos represen-
tantes. Não com o morai que
deveria ter, mas pelo uonu-a-
rio, sem esperanças de' co:ue-
gulrem qualquer coisa em lace
da magnífica impressão tjue
vêm deixando os bandeirantes
nos seus jogos.

QUATRO SUPLENTES 3E»
GUIRAM PARA S. MAU LU
Alem dos onze titulares; rJa-

vio se preveniu uutii a pTeseri-
ça de mais quatro reservas, a.
saber: Lélé, Jaime, Aimoré e
Carreiro.

I
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NOTICIAS FORENSES
Tribunal de Apelação

n«ni'iiimiiiii
O des. Ribeiro da Costa, de-

Panta dos Julgamentos a se-
rem realizados ho.ie. 9 de denem-
bro, terça-feira, na sessão or-
dinaria da 3" Câmara.

Deitstencla noa embargo»
no ajrravo do petlçio

N. 1.483 — Relator: sr. de».
AfVânio Antônio da Costa De-
sistenteB: o espolio de ".anucl
Lopes Ferreira e sua mulher.
Desistidos: Lourlval Lopes Fer-
reira. sua mulher e outro. Fl.'-
cal: dr. 4" Curador de Orínos.
Convocado: sr. des. Edmundo de
Oliveira Figueiredo ,

Embargos de nulWada «o
agravo de penlcao ¦

N. 2.8C6 — Relator: sr. des.
Magarinos Torres. Revisor: sr.
des. ' Martlnhc» Garcer Caldas
Barreto. Embargante* Paulo
Louls Augusie Ternlsslen. Em-
bfrgada: Amélia Braga Ba« '"¦
Convocado: sr. des. Edmundo
de Oliveira Figueiredo

Agravo de petição
N. 5.780 — Relator: sr. des.

Afranio Antônio da Costa. Agra-
Vante: O. R. de Vasconcelos.
Agravados: Morti. Pacheco At
Companhia, síndicos dn maaig
falida de Fernandes Soares &
Comnnnhia e o dr. 2° Curador
das Massa.

Apelação eivei
N. 11.993 — Relator: sr. des.

Magarinos Torres. Revisor: sr.
rles. Martinho Garcez Calda*
Barreto. Apelante: Manuel .To*
sé de Oliveira. Apelada: dona
Leontlne Marthe de Oliveira, in- J
ventariante do, espolio de seu
marido Sebastião de Oliveira.

Aeruvo* de petição
M. 5.606 — Relator: sr. des.

Magarinos Torres. Agravantes:
Cia. Anillnas e Produtos Q.Uf-
micos do Rrasll. síndica da mas-
sa falida de Celestino Rocha &
Cia .6 Teixeira Borges, & Cln.
Acravndos: Albino Alves da
Fontes Rocha e o dr. 4o Cura-
dor dns Massas falidas.

N. 5.639 — Relator: sr. des.
Matfarlnos Torres. Agravantes:
viuva Rocha Pereira & Cia. Ltd.
Aernvnrlos: ... D. Santos íJoflô
Domingues dos Santos) e o dr.
1° Curador de Massas FnltdnS.

Embargou de declaração na
apelação elVel

N. 9.628 — Relator: sr. des.
WirMriho Garcez Caldas Barre-
to. Emharcantes: Loureiro Mot-
Ia & Companhia. Embargado?:
rir. Paulo de Valadáo GnmcS
Rrandõn. sua mulher f outros.
Impedido: sr. des. Afranio An-

•tonio da Costa. ¦'¦ . ,Atrravo de petição
N. «.785 — Relator: sr. des.

Afranio Antônio da Costa. 1".
agravante: o Juizo: 2o a<rravan-
te: Fazenda do Distrito Federal,
por ."eu advofndo. Agravado: Jo-
sé Reos Carvalho.

Apelações civeia' n. 4.ii — Relator: sr. ne9.
Martinho Garcez Caldas Barreto
Revisor* sr. des. Afranio Anto-
pio da Costa. Apelante: Emes-
to Maxwell Bastos de Souza ou"-•«•jr.n Bastos. Apelado: Calil
Merhi. .-..•.

N. 509 — Relator: sr des.
Marti"ho Garcez Cnldas Barre*
to. Revisor: sr. des. Afranio
Antônio ria Costa. Apelante: d.
Alice Guimarães Chermont df
Miranda e outros. Apelados: do-
nn Sarah Pais Leme de Ortlz e |
o Ranço Alemfio Transatlântico.

N. 737 — Relator: sr. des.
Martinho Garcez Caldas Barre-
to. Revisor: sr. des. Afranio
Antônio da Costa. Apelante: Al*
fredo Vieira Machado. Anel»*
dos: Bosa Peres. Ivo de Maga-
lhães Pores e sua mulher Luci*
Ha Oüva Peres. •

j*. 740 _ Relator: sr. des.
Martinho Garcez Caldas Barre-
to. Revisor: sr. des. Afranio
Antônio da Costa. Primeiros
anelantes: Raimundo Nonato de
Vasconcelos Filho e sua mulher
Cecília Batista Nonato: segtin-
dos apelantes: Paulino Alyes da
Trindade e sua mulher Henri-

. ijueta T-indade. Apelados: os

Desistência noa embargoa
de nulidade na apelação

Cível
TV. 9.398 — Relator: sr des.

Magarinos Torres. Desistentns.
MaVtlns Qsis. comandante .do
navio "Ciltvalra". Desistidos:

. A. Moore. Mac Cormaek íNave-
gação) S. A., na dualidade de
representantes e agentes gerais
no Brasil, da Ore,. Steamshlp
Corporation de Nova York, a ire-
tadora do navio letão "Ciltvai-
ra" e Daniel F. Young Inc.,
como representante ,dOs anua-
dores do mesmo navio.

Agravo do despacho que
não admitiu embargoa na ape-

laçâo civel
N. 55 — Relator: sr. des.

Afranio Antônio dn Costa. Agra-
Vante: Cia. de Navegação Hu-
Via! Sul Paulista S. A. Agrava*
da: Fiat Brasileira S. A.

Agravo de Instrumento
N. 2.435 —.Relator: sr. des.

Martinho Garcez Caldas Barreto.
Agravantes: José Francisco Pi*
mentel e outros. Agravados: F.
Borgonovo & Cia. Ltda. e o ar-
3» Curador das Massas Falidas

Agravo de petição
N. 5.783 — Relator: sr. des.

Martinho Garcez Caldas Barre-
lo. t» agravante: Cecília Cuidas
Dellivennerl. viuva de. Bernar*
dino Dellivennerl. 2* agravante:.
Carmen Caldas DelHvenneri.
Agravado: Ahruni Cudischcvitcn.

Apelações eiveis
N. 759 — Relalor: sr. des.

Martinho Garcez Caldas Bar-
reto. Revisor: sr. des. Afranio
Antônio da Costa. Apeluntes:
Regina dê Carvalho Santana e
outros. Apelado: o Ministério
Público. Inventario de Lindolfo
Carvalho, representado por sua
lnventariante Marina Faro de
Carvalho. ,

N. 590 — Relator: sr. des.
Afranio Antônio da Costa Rn-
visor: sr. des. Mamarmos Tor-
res. Apelante: Francisco Mriyr-r
Ferreira. Apelada: Casa do Den-
tirta Brasileiro.

N. 597 — Relator: sr. des:
Afranio Antônio da Costa. -He-
Visor: sr. des. Magarinos Ir.r-
res. Primeiros apelantes: ar.
Heitor Machado SilVa e.sua mu-
lher Lavlnia Martins Silva. Se-
gundo áóelánte: Rui Bastos Pm-
to. Anelados: os mesmos.

N. '9.989 — Relator: sr. des.
Magarinos Torres. Revisor: sr.
des? Martinho Gnrcjz Caldas
Barreto. Apelante: Jeane d«
Castilho Midosi. Aneladn : Com-
panhia, Minas de Carvão do Ja-
euf. _

EXPEDIENTE DA SE-
CRETARIA

Autos com vista correndo
prazo

Embargos de nulidade na ape-
lação eivei n. 7.935. — Rela-
tor: sr. des. Frederico Susse-
kind. Embargantes: Amélia
Dantas Jataf e outras. Embar-
gada: Santa Casa da Miserlcor-

f.to«fl°drf ^oio^A-GTuv^a. I ^o^mej^^ü^^
patrono da embargada, por clu- .£ruaa»rtedo desembargador JO«6
copias. orde's. Adelmar Tavares dis-
andarão dvefn 9 714. — Re*' se oue. como presidente, recebia
ffl?â0sr^":.RoVhV Lagoa. | co» ejusfto ^special^e .mo*.
Embargante: Florence Ross
Ryan. Embargada: Diva Feuro.
•— Vista ao dr. Letarlo de Me-
delros Jansen Ferreira, advoga
do da embargada, por cinco dias

Embargos de nulidade na
apelação civel n. 9.997. — Re-
lator: Br. des. Rocha Lagoa. K*
embargante: José Guedes. 2"
embargante: Silvia Focn uiza-
rescu. Embargudos: os mesmos.
— Vista ao dr. Domingos Mala
da Costa, patrono do Io embar-
gante. nor cinco dias.
. EDITAL DA 5« CÂMARA

Faço público, de ordem do se*
nhor desembargador presidente,
da 5" Câmara que, na sessão da
referida Gamara, a se realizai
sexta-feira. 12 do corrente, ns 13
horas. Serão iulgados os seguiu-
tes feitos, alem dos adiados na
sessão anterior.

AgraVo de Intrumento
N. 2.460 — Relator: sr. des.

Frederico Sussekind. Agravan-
te: Llamar Iara Leite Gulrnu-
rães. Agravados!: Luiz Carlns
Guimarães e o Ministério Pu-
blico.

Agravos de petição
N. 5.804 — Relator: sr. d*?*.

P. Sussekind. Agravante: b -fui-
zo. Agravados: Pereira & Car-
doso.

N. 5.806 — Relator: sr. ties.
Saboia Lima. Agravante: o Jul-
zo. Agravados: Silvio Nogueira
& Cia.

N. 5.808 — Relator: sr.

Va-se de todo o coração, em seu
nome e no dos juizes da Prl-
melra Gamara, as justas e belas
palavras do desembargador ,io-
sé Duarte. Refere de como no-
nheceru o desembargador Cesa-
rio Pereira, acompanhando sem-
pre sua nobre e brilhante tra-
ietoria pelos vários cargos tle
Justiça, vendo sempre relutar?
rem no mesmo, aoueles amou-
tos que Paula Batista, na sua
•• Hermenêutica Jurídica . cXl-
ge para o perfeito intérprete dos
leis: "probidade, ilustração e
critério de inteligência". Por
mais de trinta anos. o colrga
ctue se despedia, afirmou e vin-
cou sua personalidade para
anuela Casa de .Iustica, e era
nois. como mais perfeito alo ue
Iustica. que se consignasse na.
ata do dia. esse voto de home-
nngem aos grandes serviços por
ele prestados. O sr. dr. •VlWk
do de Sá Carvalho. Procurador
Geral. Interino, disse aue 1á. na
Segunda Câmara, livera ocasião
de se manifestar sobre, o exino.
sr. dt-s. Ccsario Pereira nue.
pelas suas qualidades. ..iámais se-
rA ultrapassado como juiz.. O dr.
Augusto Neiva de Sá Pereira, po-
tlindo a palavra, disse uue em
seu nome e dos advogados nue
militam neste Tribunal vinha
trazer, o testemunho da atuação

VARAS DA FAHENUAPUBLICA
Executivos

Instituto de Transpoirtes • Car
gas (José Siqueira) —9o. Dis*
tribuidor, 1- Vara. Io Oficio.

Instituto de Transportes e Car*
gas (José Pereira Mendes) — 9-
Distribuidor, 2» Vara. 1- Oficio.

Instituto de Transportes e Cur.
ga (Antônio Pires de Carvalho)

9o Distribuidor. 3', Vara. J'
Oficio,

Instituto dos Comercuarios --
(Michel Levv) — »' Distribuidor
1* Vara, 1* Oficio.

Diversos . _
União Federal (Antortio Fran-

cisco da Silva Bessa) —.,»» Di»-
tribuidor. 2" Vara. Io alicio.

Justificação - ,t.Jo2o Marques da Silva Filho ~
10" Distribuidor, Jl- vara. 2*
Oficio.

VARAS CRIMINAIS
Inquéritos ;¦ ,' ¦..--,

20- — Manuel Araújo..Lobato
(Proc. 151) — 8o Distribuidor
7» Vara.

20" — Alexandre Meireles
Lassance (Proc. .1501 — U° Dis*
tribuidor, 11» Vara. . • ,.

20" — José G. Salgado (Pro-
cesso 163) — 2o Distribui-lor. U-
Vara.• 20» — Cristóvão Júlio Men-
donça (Proc. 154) — 3° Disr-n-
buidor. 5" Vara. . ...20" — Vitima: GeralditSM Cm-
mes Plmentel (Proc. 146) — i>°
Distribuidor. 9* Vara.

20° — Carlos Silva (Proc. 134)
I» Distribuidor. 2» Vaia.

20» — Nei Nascimento <Pro

Saboia Lima. Agravante:
Leopoldina Railway Comp:
Ltda. Agravada: Caixa de Apo
sentadorla e Pensões dos Ferro-
vjurios da Leonoldina Rallwav.

Apelações eiveis
N. 224 — Relator: sr. des.

Rocha 'Lagoa. Revisor: sr. des.
F. Sussekind. Apelante: o Jui-
zo da 1* Vara de Família. Ape-
lados: Antônio de Souza Plnti» e
Maria de Souza Pinto.* N. 508 — Relator: sr. nus.
F. Sussekind. ReviSor: sr. dé.t;
Saboia Lima. Apelantes: Joãn
Relisarlo de Araújo. Francisco
V. Goulart e sua mulher e Ue-
nedlto Soares dos Santos e ou-
tros. Anelados: os mesmos.

N. 603 — Relator: sr. des
Rocha t,ngoa. RevisoT: sr. des.
V. Sussekind. Apelante: o Jtn-
zo da 2* Vara de Familia: Ape-
lado: Amadeu Teixeira Alves •
sua mulher.

N. 840 — Relator: sr. des
F. Sussekind. Revisor: sr. de.4.
Saboia Lima. Apelante: Friitii-is-
ro Pelegrlni. Apelado; Evrlliiii
Stnlder.

N. 815 — Relator: sr. ,des.F. Sussekind. Revisor: sr. rles.
Saboia Lima. Apelante: Olivcl-
ra Fernandes & Cia. Apelado:
Joaquim Ferreira Machado.

Secretaria do Tribunal de Apr-
lacão. em 8 de dezembro de
1941. — O Secretario.

1* CÂMARA CRIMINAL
Sessão em 4 de dezembro

de 1941
Presidente o\exmo. sr. dns.

Adelmar Tavares. Aberta a ses*
são ás 13 horas, com a presiiu
ca dos srs. des. José Duarte e
Ribeiro da Costa e do sr. dr.
Plácido - df Sá Carvalho, Pro.
curador Geral do Distrito. Inle-
rlno. foi lida e aprovada a ata
da sessão anterior, sendo feita
a passagem de autos e despedia-
do o expediente da Secretarif.
O exmo. sr. des. José Duarlo
pedindo a palavra, proferiu o
seguinte: "E*. sempre, com unia
grande comoção dalnia que os
meus lábios se entreabrem paia
dizer uma palavra de despedida
aos que conosco conviveram na
tranqüila e reconfortante pay dn
familia judiciaria, edificando ia'-
los seus exemplos, orientando-
nos com os seus prudentes con-
selhos feitos de experiência, es-
cia recendo-nos sobretudo a mVi
outros aue comêramos, com as
suas luzes, contribuindo .para ti
prestigio -da classe a que pei*
tencem.

E'' o caso do des, Cesa rio Pe-
reira aue. após vida afanosn t
sobremaneira modelar, em mais
de tres decênios, -percorrendo
todos os setores da Justiça, vein
de aposentar-se. deixando o- im.-.-
So convivlo. nara volver a pie-
na vida do lar. encerrando a
sua atividade iudicante. onde
grnngeara. pelos méritos oro-
prlos e do melhor quilate, ai*
tissimo conceito de honradez,
independência, serenidade, reli-
dão. cavnlhelr.irjmò. coerência,
educação e saber. Nenhum o
excedera, jamais, no aprumo, na
verticalidade das supremas vir-
tU''es de magistrado.

Privados da ¦ sua colaboração
que tão útil e eficiente fora,
insto é 1 oue deixemos const-
gnado na ata desta sessão da
Primeira Câmara Criminal, o:
preito do nosso respeito, da!
nossa admiracfto. da nossa *au-
dade. e, porque não o dizer, do '¦
nosso reconhecimento. Lastima-"
mos. com o coração fechado, o I
seu afastamento. Vemo-lo par--
tir como um irmão mais Velho '

do íntegro magistrado que pela cesso 149) - 2- Distribuidor. Ifi»
sua cultura, retidão e lliaiieza t \»ra. c„„t„PO „„,

.... ,de trato soubera sempre, elevar, 20» — José da Fonseca Bor
The bem alio a Justiça do nosso 1 RefJftrtp Proc: .152) - 8- Du*
lanyipafs. • /1 - 

*

Procuradoria Geral do
Distrito Federal

Processos entrados na Sc*
cretarla

Apelação Civel n. 9.716.
Apelações Criminais números

2:869 — 2.870 — 2.871.
Revisão Criminal 11 653.

Processos despachados
Apelações criminais ns.:
2.016 — Apelante: Romeu Sil-

va Santos. Apelada: a Justiça.
— Preliminarmente pelo não co-
nheclmento do pedido: de me-
ri lis, pelo indeferimento do "sur-
íls".

Corregedoria da
Justiça

AUDIÊNCIAS DE DISTUI-
BUICÕES

Contravenção do logo -
fi* —.' Antônio Gentil (Piocis

so 205) — 3» Distribuidort 5»
Vara. 1

2» — Celidio Lopes Catalsdel-
ra (Proc. 206) — 8° Distribui*
dor, 7* Vara.

Justificação
José Martins de Morais tíul

maraes — 2° Distribuidor». 9'
Vara.

HABILITAÇÕES DE CA-
SAMENTOS

Aluisio Tompson Nogueira e
Antônio Neves Vieira Machado
— 3o Distribuidor. 12* Circuns-
crição.

Lauro de Oliveira e Silva . e
Zilda da Silva Loth, — 2" Dis-
tribuidor. 4* Circunscrição.

Clnudionor Isac Bistenc e Olc-
Éarina 

dos Santos Souto — 3"
Hstribuidor. 14» Circunscrição.
Ivani de Campos Dias e Bllet.c

Bandeira Rasteiro — 2° Dislri-
buidor, 2» Circunscrição.

Demetrio da Silva Helmontc e
Hilda Jovita — 3° DistribuiüOi',
9* Circunscrição.- 4»

José Oliveira de Jesus e Ma-
ria da Penha Coullnho — 2°
Distribuidor. 3» Circunscrição.

Antônio Miguel Pires e Laura
de Jesus — 3" Distribuidor, ü*
Circunscrição.

Luiz Augusto de Matos Filho e
Ivete Marques da Nova — 2»
Distribuidor, 8» Circunscrição.

Silvio Guimarães Cravo c Ma*
ria Pereira da Costa — 3° Dis
tribuidor. 7" Circunseição.

Antônio Pires Ferrclru e Al-
lete Martins Pires Ferreira — 1"
Distribuidor. 14° Circunscrição.

Valdcmar Marques Vieira c
Ligia Schei-or — 3" Distribuidor.
9" Circunscrição.

Américo Torres Alves e Jaclra
de Oliveira — 2° Distribuidor.
2' Circunscrição.

Eugênio da Silva Gomes e A1-
hertina Perluche — 3» Dislri-
buidor. 3» Circuuscricflo.

João dos Santos Lima e Ro-
salva de Moura — 2° Distribui-
dor, 7» Circunscrie&o.

Augusto César de Almeida e
Maria Constahça de Fariu Pinnt»
— 8» Distribuidor. 12* Circuns-
crição.

Nilo Ferreira e Maria de
Lourdcs Pinho — 2° Distribui-
dor, 6" Circunscrição.

Eduardo Joaquim Batista e Ge-
nuina Matoso —' 8' Distribui-
dor. 3' Circunscrição.

Araripe Pdreira <la Rosa c Jau-
dlra de Freitas Nogueira — 2»
Distribuidor. 4* Circunscrição.

NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

ELEITOS OS REPRESENTANTES DE EMPRE*
GADOS NA JUNTA ADMINISTRATIVA DO
INSTITUTO DOS BANCÁRIOS.— SALÁRIOS
DOS EMPREGADOS DE ESTALEIROS - Fl-
XADA A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO - 501)

CANDIDATOS NO V DIA DE INSCRIÇÃO

No Foro JSAiliüar I

8°
1*

Distri*

18 de dezembro)
VAKAS CÍVEIS

Ordinárias
Francisco MMhciro — 2° Dis-

tribuidor. 2* Vara.
G. Waldcck Pinto — 3° Dis*

tribuidor. 6» Vara.
Maciel. Fonseca & Cia. — 8'

Distribuidor. 4» Varu.
Nelson Martins do Amaral —

Io Distribuidor, 3* Vara. ,
Possessona-

Domitilia 1'ilumiiii-j da Silva —
3° Distribuidor. 13" Vara.

D. Leopoldina líruncisca «Io
Andrade — 8" Distribuidor, á*
Vara.

Despejos
JOnatas Nunes pereira

Distribuidor, 14» Vara.
Jonatas Nunes Pereira

Distribuidor. II» Vara.
Afonso Pereira — 2*

buidor. 7» Vara.
Rosa Cravo da Fonseca — 3'

Distribuidor. 12* Vara.
Dr. Alberto Henrique Zunis-

teg — 8" Distribuidor, 6' Va-
ra. , .Antônio Martins — 1°- Dislri-
buidor. 9' Vara.
Especiais do Livro IV do Código

Dccio Lopes Barbosa — 1" Dis-
tribuidor. 13» Vara.

Vistoria» B — Areen e
Arbitramentos

Luiz üotualez Portela — 2"
Distribuidor. 2" Vara.

Protestos e Notificações
Mclciadcs de Oliveira Pais —

1° Distribuidor. 11» Vara.
Jeno Hutflezz — 2" Distribui-

dor. 12* Vara.
Espolio de Anlonlo MiiRu-

lhães Bastos — 3» DlstribüiaW.
13» Vara.

Manuel Francisco da Concticio— 8" Distribuidor, 14» Vara.
Alexandre Schvinger — li- Dis-

tribuidor. 2» Vara.
Justificações

José de Almeida Miguel — j."
Distribuidor. 11* Vara.

Herundina da Rocha — 2» Dis-
tribuidor. 12* Vara.

Karnlk Pana/.ian — 3° Distri-
buidor, 13* Vara.

Júlio Drucker — A2" Distribui-
dor. 2* Vara.

Rosita Liuedo — íl" Distri-
buidor, 3* Vara.

Aidu Gomes da Conceição .—
8" Distribuidor, 4* Vara.

Natural izaçòes
! João Rodrigues da Rocha j—3° Distribuidor, li* Vara.

Precatórias
Comarca de Sâo Paulo (Fran-

Distribui-

os j.;i,.-ami:*.tos nta o*#-
TEM UO S. T. IM..

O Supremo Tribunal Militar.
em sossâo de ontem, ?ob a pr«-
sidencla do general Mu-riante,
recebeu os -embargos cie Juve-
nal Lourenço. para reduzir a
pena que lhe foi Imposta e des-
prezou os do sargento Kuclidee
Jof* Barbosa, para manter a
sua condenação, ambos pele
crime de deserção: concedem
habeas-corpus a Mrnanl Bou-
rloueira. orlando Vereira. Ma-
rio Henrique. Olegrarlo Ay
Cunha e Rom&o Pores Penili.
para Isenta-los do processo de.
Insubmlsfiflo c visto nSo terem
sido notificados do sorteio,
mantidas, porem, as respectivas
incorporações: •' confirmou as
condenacõe» dos desertores Ral-
mundo Kdmundo Rschre-nrotuí"",
Januário Amaral Lopes e Fer-
nando Pureza; roíliiilu vi pena
imposta a Constantino Almiran;
converteu em diligencia o' jul*
Ramento de Jos# Buzotti e. jul-
g-ou em sessflo secreta José Le-
niulro da Silva «• Manuel Jon-
qulm da Silva. abaolvKlos na
Instância Inferior. Acliam-se em
mesa para julgamento os se-
gu1nr.es processos: apelaç"5es ns.
7Ü2S  •HS3 — 81fiS — sir.*» —
S17S — X17B _ S1S2 — S18:- —
8185 — 8187 — 81S0 .— S:190 —
81Ü-J —8194 — SI»:' —• S'!1. •—
8198 — 819Ü — S-!0S — í-209: Ke-
curso Criminal n. 2.855 e Re-
presentaçBo n. 29.

¦¦¦¦¦«•¦«¦¦«««tf
MONTEPIO Mll.ITAH

Para fins de montepio mlll-
tar, tsblk sendo chuttmda com
urgência -é. 2.» Auditoria de
Guerra, a sra. Herandina Pinto
Nuneb. viuva fio capitão José
César Antunes.
VAI UBPOH KM C.UITA PHE-

OATOHIA
A Auditoria da h» Rogiao Mi-

lllar do Pftrahâ expediu contra
a 3.» Auditoria djsta capital,
uma Carta Precatória nfitn ite
ser ouvido o capitão Antônio
tmmlão de Carvalho Júnior, do
2.** R.I.. sobre unia qucstflo do
soldado Jofio Batista da Silva.

KOK,MA.;-ftf*8 1)15 CULPA
Na 3." Auditoria de (iiierrn,

tr-rfi inicio hoje o sumario de
culpa do sargento Raimundo
.bertoldo Marquss. da Ksoola Ml-
litar. acusado dos crimes de
falsidade administrativa e ou-
tros. Entre as testemunhas nye
vflo depor, figura o capitão OI011
Cabral da Silveira -i o tenente
Allplo Pereira Costa. No pvo-
cesso contra Relnaldo de Oli-
veira. que se insuborrlinnu. vflo
flepor o ten. cel. Joaquim Jus-
tinu Alves Líàstó-s u capitães
Õjalma Pio dos áantos e Anto-
•nfio Pereira Leilão, todos do
I^orte de Copacabana: «- no de
Adelino I>omtiig08 Correia, pres-
tai-A depoimento Zeferino Bar-
bosa de Meireles.

NOTICIAS DO D. A. S. P.

Inscrições Abertas - Candidates Chama-
dos a Exame Medico

O ministro interino do Tra-
balho, sr. Dulfe Pinheiro Ma-
chado, mandou encaminhar á
Comissão de Marinha Mercan-
te o processo em que os dele-
gados do Trabalho Marítimo
em Natal e Aracaju', cônsul-
tam sobre a aplicação das ta-
belas de salários dos operários
de estaleiros. / •>„j_-,
SAO SEGURADOS DO INSTI-
TUTO DOSr INDUSTRIA-MOS

Tendo q. Instituto dos Ilidus-
triarios simmetido á considera-
çâo do ministro do Trabalho
a duvida suscitada acerca da
filiação dos empregados da W-
ma J. J. Marinho, o sr. Dulfe
Pinheiro Machado, titular in-
terino da pasta, decidiu que os
empregados em questão, sem
exceção alguma, sáo segurados
daquele Instituto.
FIXADA A TAXA DE CON-
TRIBUIÇAO PARA A CAIXA
DA REDE DE VIAÇAO PARA-

NA'-SANTA CATARINA
O Conselho AtuaviRl do Mi-

nisterio do Trabalho, numa
das suas ultimas reuniões, de-
liberou por unanimidade e de
acordo com o parecer do rela-
tor, o seguinte:

Io — Fixar para a Caixa de
Aposentadoria e Pensões dos
Ferroviários da Rede Viaçãp
Paraná-Santa Catarina a taxa
de contribuição de 4% do sa-
larlo, a vigorar no trienio
1D42-1944; 2° — Fixar para as
aposentadorias a serem conce-
didas pela mesma Caixa, no
referido trienio, o coeficiente
do 70%; 3» — Recomendar á
Caixa que, naquele trienio,
mantenha as despesas com
serviços medlco-hospitalares e
as despesas • administrativas
abaixo dos limites indicados
pelos produtos das sobrecar-
gas de. 1.35% e de 1.03% do
salário dos associados ativos,
respectivamente. — sobrecar-
gas essas adotadas na ultima
avaliação atuarial: 4o — Re-
cornendar a citada Caixa que
oriente a aplicação das suas
reservas de modo que conti-
nue a obter umá taxa eteuvu
de juros superior a 6% ao ano,
para evitar que a não realiza-
ção dessa taxa venha obrigar a
instituição a reduzir o coellcl-
ente de aposentadorias ou ma-
jorar a taxa de contribuição
para restabelecer o equllibrio
economico-f Inanceiro.

REGISTOS
PROFISSIONAIS

No Serviço de Identificação
Profissional foram concedidos
os seguintes registos:

De professora: a Fráncellna
de Souza, Honorina Pereira ue
Jesus, Sofia Machado Portela,
Honorina Cantarlno, Gilberto
Lira da Silva, Haroldo Wrlght,
Elza dos Reis Selze: de qülmi-
co, a Manuel Vieira Júnior; de
auxiliar da administração esco-
lar. a'Fráncellna de Souza.

ELEITOS OS REPRESEN-
TANTES DE EMPREGADOS

NA JUNTA ADMINISTRAI I-
VA DO INSTITUTO DOS

BANCÁRIOS
Realizou-se. ontem, no Con-

selho Nacional do Trabalho a
eleição dos representantes de
empregados na Junta Admlnis-
trativa do Instituto dos Ban-
carios. Foram eleitos com 23.
21 e 20 votos respectivamente,
os srs. Francisco Peixoto oe

.Alencar, Memolo Neto e Ma-

nuel Pires, delegados dos sln-
dica tos do Ceara, São Paulo e
Porto Alegre.

Depois ' do pleito, estimam
em visita ao ministro interino
do Trabalho, sr. Dulfe Plnhei-
ro Machado, os delegados uos
sindicatos de São Paulo, Cca-
ra, Vitoria, Amazonas, Pará,
Maranhão, João Pessoa, Recife,
Maceió, Sergipe, Bala, Juiz ae
Fora, Curitiba, Porto Alegre,
Pelotas, S, Leopoldo, R. Gran-
de, Bagé, Urugualana, Caxias,
Santa Maria e Iuny.

500 CANDIDATOS NO 1-RI-
MEIRO DIA DA INSCRIÇÃO

Continuam abertas no I. P.
A. S. E. as Inscrições para ns
provas de habilitação de lati-
lografos e mensageiros extiu-
numerários.

Segundo informação do d ire-
tor de Administração daquele
Instituto, dr. Hélio Beltrão,
logo no primeiro dia de Inseri-
ção, isto é, ontem, apresenta-
ram-se mais de 500 cândida-
tos.

O serviço especial de infor-
mação sobre as provas íunciu-
na á rua Pedro, Lessa, 27, 2"
andar, telefone 42-9568, das »
ás. 18 horas.

NEGADO PROVIMENTO
A UM PROCESSO

O ministro interino do Tra-
balho. sr. Dulfe -Pinheiro Ma-
chado, de acordo com o pare-
cer do consultor jurídico do
Ministério, negou provimento
ao recurso de Angela Costa
Leite que, como candidata,
pleiteava a anulação da elei-
ção realizada no Sindicato nos
Trabalhadores em Empresas
Telefônicas dô Rio do Janeiro.
UMA CAIXA AUTORIZADA A

ADQUIRIR TERRENO
O sr. Dulfe Pinheiro Macha-

do. ministro interino do Tra-
balho, concedeu a autorização
solicitada pela Caixa de Apo-
sentadorla e Pensões dos Ser-
vlçOs de Tração. Luz, Força e
Gás do Rio de Janeiro para
adquirir um terreno á rua Jàn-
gadeiros, nesta capital.

O terreno destina-se á cons»
tração de um ediflclo-de apar-
tamentos para os associados da
mencionada Caixa.

INDEFERIDO UM PEDIDO
DA ASSOCIAÇÃO COMER-

CIAL DE CAMPINAS
O ministro interino do Tra-

balho, sr. Dulfe Pinheiro Ma-
chado. indeferiu, nos termos
dos pareceres do Departamento
Nacional de Seguros Privados e
Capitalização e da Comissão
Permanente de Tarifas, o pedi-
do da Associação Comercial da
Campinas, no sentido de serem,
as taxas de seguro de acidentes
do trabalho daquela cidade
Iguais ás que vigoram para o
Rio de Janeiro, São Paulo •
Santos.

AUMENTO DA TABELA DE
ESTIVA EM SALVADOR E

SANTOS
O sr. Dulfe pinheiro Macha-

do. ministro interlào do Traba-
lho, 

'de 
acordo com o que dispõe

a alínea "d"' do art. 3o do re-
gulamento aprovado pelo de-
creto n. 7.838. de 11 de setem-'
bro de 1941. e baseado no pa-
recer da Comissão de Marinha
Mercante, autorizou o aumento
de 50% para a tabela 1-2 dós
serviços de estiva nos portos de
Salvador e Recife. .

, --- , - .cisco Armando) — 1°
e querido aue nao nos faltava 1 dor. 13" Vara.
com o seu carinho, a sua soli- Desquite amigável
citude. a sua sabedoria, o sr-u I Clito Uusse du Veiga — *'
exemplo. Claro* como esse se Distribuidor, 1* Vara
não preenchem facilmente suar-
dadas as mesmas proporções de
eouilibrios, de harmonia, de eu-
ritimla, de dignidade funcional,
de delicadeza de sentimentos,
porque ha. em tudo isso, um"quid proprium". muito pessoal
e marcante, que não' é comum
a todos, ou denominador que sir-
Va a todos os temperamentos

Ele. na pujança ainda de seu
espirito, mentalidade forte, von-
tade firme, esclarecido, valido,
eomunicativo, robusto, operoso,,
quis, voluntariamente, encerrar o
ciclo de sua vida judiciaria e
retirar-se ao remanso e A fe-
Hcidade boa da vida do lar. sem
ns preocupações dos deveres do
oficio, a que dera tanto lustre.
Houve nisso uma vantagem, que
lhe deve encher a vaidade ius-
tificavel de homem bom e pu-
ro: assistir homenagens expou-
tancas como esta, e que não va-
riam. e que se repetem, e. que
s.-io Iguais em todos os setores
da Justiça do Distrito Federal.

Eu me compra zo em lhe ren-
der este preito. como um tle-
Ver que me assitia. por isso que.
ainda juiz. servi vários anos ao
seu lado. com ele aprendi, e
nosso, com oreulho. dar o meu
testemunho de sua conduta im-
pecavel. da sua urbanidade, da
sua cultura, do seu devotamen-
to á Justiça, do seu amor do
Direito. Eu me parece que in-
terpreto o sentir dos juizes da
Primeira Câmara, formulando o
voto mais sincero pela felicidi-
de pessoal, do nosso douto cole-
£a e pedindo* seja registada na
ata a nossa palavra de despedi*
da".

Requerimentos avulsos
Julia do Roure Bellienl Bele-

za — 2o Distribuidor. 2» Vara.
VARAS DE ORFAOS

Àrro lamentos
José Pais Florido — 8" Diítri-

buidor, 3* Vara. 2o Oficio.
Inventários

Floriano Pereira Dias Martins
— 8o Distribuidor, 4* Vara, 3o
Oficio.

Joana Stefano Nasser — l"
Distribuidor, 3* Vara, 2o Oficio.

José Luiz da Gama Kernaji-
des — '8° Distribuidor, 1» Vara.
Io Oficio.

Arrecadações
8- — João AbrantèS Gooveii

(-Oficio 1.5*6) — 8° Distribui*
dor, 3* Vara. 2o Oficio.

Testamentos
Mario de Assis Machado Nu-

nes — 8» Distribuidor. 4* Vara.
2o Oficio.

Avulso*
José Queiroz — 8o Distribui-

dor, 1» Vara. 3" Oficio.
,1qão de Souza — 1° Distri*

buidor. 2* Vara. I? "Oficio.
Albina Duarte Cavalcante —

8" Distribuidor, 2" Vara. 2" Ofi*
cio.

Ex-oticlo
Evarlsto dos Santos — 1» Di<-

tribuidor. 4* Vara. 1" Oficio.
Antônio Joaquim Nogueira —

8o Distribuidor. 4* Vara. 2° Ofi-
cio.

Benedita da Conceição — 1*
Distribuidor. 4» Vara. 3o Oficio.

Honorina Regis Fernandes. •—
8» Distribuidor. 4* Vara. 3o Ofi-
cio.

Vara de Registos Público.-
Carl Kincaid — 2° Distribui-

dor. .

COMISSÁRIO DE POLICIA
A inuslra das provas Ue Lo-

m-ruiiu Uo brasil e Idioma hs-
trangeiru será efetuada boje,
dus 16 ás 17 horas. .

lisSCi.lÇOMi ACERTAS
Estão abertas na D. 5. ins-

criçoes para os ueguintüs cou-
cursos e provas:

Diplomata (títulos), Teleti-
pista do D. C. T. c Inspetor
\i\ (Veterinário l da U. I.
F. O. A., até 11 do correu-

Desenhista do Laboratório
Central Ue Euologia c lu-iPe-
tor XIV (Químico; da D. I.
P. Q. A., até 16 do correu-
te:

Dentista, alé 18 tio corren-
te

Medico Sanitarista, ate 2'J do
corrente:  ¦ ...Datilografo do DASP. até 30
do corrente:

Oficial i-oslal Telegrafico. até
15 de janeiro.

Postalista, até 2 de teverei*
ro,

CHAMADAS AO S. B. M.
Estão chamados ao S. B. ,M.do INEP. na Praça Marechal

Ancora, para submetei-se a
prova de sanidade e cupaci-
dade física, nos dias e horas
Indicados, os seguinte» canüi-
datos ao concurso para Escri-
turarlo:

Hoje, 9. ás 11 hora*: ,
2455 - 2459 — 2461 — 2465 —
2466 — 2467 — 2468 — 2471 —
2475 — 2476 — 2477 — 2478 —
2479 — 2484 — 2485 — 2486 -
2487 — 2488 — 2489 — 2490 —
2491 — 2494 — 2495 — 2496 e
2499.

Hoje. 9. ás 13 horas:
2501 — 2506 — 2507 — 2508 —
2510 — 2511 — 2512 — 2514 —
2515 — 2516 — 2517 — 2518 —
2519 — 2523 — 2524 — 2525 -
2526 — 2527 — 2528 — 2o29 —
2530 — 2531 — 2532 -- 2533 —
2535.

Dia. 10. ás 11 horas:
2537 — 2539 — 2541 — 2542 —
2543 - 2545 - 2547 — 2550 -
2551 — 2552 — 2554 — 2559 —
2565 — 2567 — 2568 — 2569 —
2570 — 2571 — 2574 — 2575 —
2576 — 2577 — 2580 e 2o81.

Dia 10 ás 13 horas:
63 (Belém)— 2534 -,2540

2544 — 2546 - 2548 - ?549 —
2553 — 2555 — 2556 — 2560 —

.2561. — 2562- - 25P3 - 2564 -
,25fii* — 2V7H _ 257S - 2579 —
2583 — 2588 5- :»589 e 2509.
CONCTTRSO PARA UMA. rA*

PEIRA DA ESCOLA NA-
CIONAL DE VETERTNARTA
Ha tempos, o inspetor de prn-

. dutos de Origem Animal. Oscar

FlcOrv Nunes, do Ministério da
Agricultura, solicitou alicrUin
tle concurso para uma da* ra-
dciirs da F"-co1a Nacional de V*-
teriuaria. Como as providencias
estivessem demorando, insi'15'i
no sieu pedido, mula tendo. p<>
rem, Conreguid". Recorreu, rn-
tâo. ;ao chefe do Governo. íi',-
menhe anos o que. foi ordenado
o exoedienle. mandando abrir o
concurso requerido. Mas. o in
teresaado sA veio a ter conheci-
mento desse despacho mais •!•»
quatro meses depois de proferi*
do. sem que se houvesse noticia
de qualquer providencia a r«<-
peito.

Enquanto isso. a cadeira vaga
foi preenchida nrla transfercn-
cia ilegal de um professor iW
outra cadeira. ,-

Tomando conhecimento do as-
sunto. ó DASP propôs, em i*xpr-
sicão de motivos ao chefe tio
Governo, que o professor ilegal-
mente transferido voltasse a sua
cadeira e aue fossem dadas to-
das as indispensáveis providen-
Mas para a abertura, nn mai**
breve empaco dn tempo, do i-on-
curso reauerido.

O despacho dn presidente **a
Republica não foi. contudo. 011:11
orido, dèsculpando-se depois a
Escola de Veterioarifl. com a
alegação de que a cadeira havia
sido ocupjada com o aproveít-i-
mento tle um prolessor cm dis*
pOnibilidade, proposto '«.'lo
DASP. .

Recorrendo mais nma ve» no
chefe do Governo, o interessado
teve, agora, o seu caso novamc-ii-
te estudado pelo DASP.

Aquele Departamento achou
que a ouestão não devia Ser nn-
lucionada com. um simples ar-
quivamento do processo, di-sdo
aue não mais podia ser atendi-

Não vos esqueçais de que os cé-
Cos necessitam sempre do vosso
auxilio. Encaminhai-os para A
ALIANÇA DOS CEGOS, á rua
24. de Maio 11 47 — Rio de Ja*

neiro — Telefone 26-520::

dafoi aprovado oelo presidente
República;
NAO' SE JUSTIFICA A ABFIt-

TURA DE CRÉDITO NO
FIM DO EXERCÍCIO

O Ministério da Viacâo e Obras
Públicas solicitou a abertura <jp
um crédito especial de réis ..
1.668.-36ÜSO0O. para atender Ai
despesas com a execução de
obras Coiuplemeiitai-cs. lio Porto
de São Roque, Estado da Bafa.

Tomando conhecimento ,dessepedido, embora com O parecer
favorável dos órgãos compelen-
tes, o chefe do Governo exarou
u seguinte despacho:"Ãò' encerrar-se o exercicio
náo se justifica - a abertura ide
créditos especiais paru o prossu-
guimento de serviços que podem
ser atendidos normalmente lie-
Ias verbas orçamentarias. V'o|i;r.
ao Ministério da Fazenda ' pura
providenciar".

VAI SER INICIADO O CON-CURSO PARA TÉCNICO
DE ADMINISTRAÇÃO

Foi .designada, ontem, a BancaExaminadora do concurso paratécnico de admiuislração, do
Ouadro Permanente do DASP.

Os componentes da Rança, deacordo com os cspccialidutieu >le
cada seção, estão assim dislri-bultfjs: ,

SEÇÃO'I — Organização e mé*Iodos do trabalho — Artur. HehlNe*jr'rÇ,P' tV° Re,s* t-anlartheüe.
M-.CAO II — Administração

do Pessoal — Niveis de remu-neracao, classificação de citrgnsc funções, promoção, direitos e-.— - .--  vantagens, deveres e responsabi-
do o requerente, com a determi- Hqaae — Henrique Ribeiro Do-nação de abertura do concurso
F.' que. esclareceu o referido
Departamento ao presidente da
República, ficou evidenciado, no
decurso de todo o processo, o
propósito de .procraslinar a nnr.
cha ao mesmo, afim de evitar
a exigência legal da abertura do
concurso, e. cm- conseqüência
disso, a deliberada in tensão fio
protelar, até onde fosse possível.
o cumprimenta dn despacho t\n
ch*fe do Coverno.

Por esse motivo, o DASP opl-
nou.no sentido de oue seia con-
Venientemente- apurada; a res-
ponsabilldade dos funcionários
que incorreram na- referida fnl-
ta. devendo ser-lhes aplicada a
Êenalidade 

cantvel. na forma rln
statuto dos Funcionários, o que

m,.?r&?SrJ?i,,;hPsa e 0s,C!U: Saraiva."iiityAO IU — Administraçãodo Pessoal — Seleção. • apertei-
çoamento e readaptação — Mil-ton Freitas de Souza e NillonCampos, . .

SECAO IV — .Administração dePessoal — Assistência e previ-
n-tV-X soci?' .•aosJ servidores do
£..„ ° 77 í-uh-° de" Barros Bar-

«c^rS8,*;108 fíhagas Filho

*SÍUn tV1 ~ Orçamento -
& BSnMemindna 'n>nAnHe JP- vinha.-O^aB^lo* .Vl.mar VI-

O pressente dadaRnn^,ldrií('Ja- lela- Na « Vila Isabel oura
sr 

"Guilhermef 
rh? P.1Sfa'"crt 

'° -Sebastião Silva Blai-io -Ram *,
sufet» Maria ,çle .Lpurdea Gome.. «Jo.
Reis Cantauhede "'¦ F^-9?t^S\&£?-, - ?W™° ,,'fevsoa,• Hilda Rodrigues Almeida..

Telegramas retidos no
Telégrafo Nacional

Achamrse retidos deste on-
tom. nas nsenelas ti baixo rela-
cionndas; os seguintes telegra-
mas: •„.•Na rie. Atlântica 'para Criso
Nefio Pontes. Pety Coutinho. com
te pH.eulierto. Dlrce Macedo.
Vicente Paula Oallex. Raul
Machado. Neuza Pinto. Enid
Mac-lèrem. Na de Botafogo, pa-
ra Anita. Ivone Miranda, ül-
varo. Matilde Silva. David tfco-
peld. Joaquim Barros. Na de
Copacabana . para Madame lia-'
talai. Isaura. Duuican ¦Clemente
llacy. sra. Ribeiro Menezes W.a
Marques,' Clert e Antônio, pa-
dre. Mai-elo, "cap. -Eugênio de
Castilho' Freh-e. sr. Jorge M.
Rentes. Na.de Cascadura para.
Osvaldo Rosa dos Santos, tüa-
ra Piirqulm. Augusto Souza. Al-

.rides G. Rocha. Alzira Mar-
quês Mario A. Bezerra, Lnpts,
Renato Ruzente. Leopoldina. Na.
d3 Deodoro- para Alzira Mar-
quês. Carnzo Viana, LeopolJin>).
Nb de D. Pedro II para José
ferreira Borges. Isaura, M"rla-
na ISsteves. Alaide Tavares. Na
de Engenho de Dentro. paraliuzeblo Pinto Camplsta. José
Alencar, mme. José Carvulho.
Na de Iistadio.de Sá para Li-
burlo Pereira, >merlco Gomes,
Herai-lides. José Barronl. Na-
de Ilha do G-overnador. pura
Marcelino Borges de Souza,
Cresülano Nunes Sampaio. Na
de Jardim Botânico para Qual-
berto Sampaio. Lourlval As-
sufic-ão. Na de Lapa para Üza-
nam Marra, José Pina Fernim-
des. Roberto José. Miguel Ba"-
üa. - Luciltà Souza Queiroz. .Al*
berto Soares. Luiz Mendonça.
Na de Meyer para Eugênio Co-
tia. Armando Laurelli, Jó5<>
Calll, José*de Moura. Llnduiui.'
Bastos Silva. Adre Bufa. Na
de Penha para Iracema Figiici-
vedo. dr. Almeida franco. Age-
nor Alves Santos. Hugo Ser-
gio. Na de praça Quinze intrn-
Krota Atidaral. Menlco. Pina,
dr. Luiz de Lima, James Ro-
Ia, Jofio Rranco! Na de Itia-
chuelo para Nilda Rodrigues,Birman. Nilo Melo. Walklr An-
gusto aiala, dl". Sebastião. Elxi-
niuha. Na de Santa Teresa pa-ra Alda do Rosário Figueiredo.

Simões, -Marafarida
. Bêbel.spn. Na rle São

I Luiz Gonzaga pára Sebasii:'io
Barbosa: Na oV Tijuca para Al-

a*iX=-:irJM rji3»i.n: ¦» -'¦ / ^^



"WJWH "^'Wwr-^w-twrimwtw \'f7^n^r'fiV,f,,T*^"^*yWJrr v. I

NOTICIÁRIO MARIO CARIOCA - Ter;a-ieira, 9 de Dezembro de 1941 13

\ilmiiiiMriMào ila Cidade âm* WÂ I

Prefeitura do Distrito Federal

ros

GABINETE DO PREFEITO
Estiveram com o prefeito os

srs : drs. Firmo Barroso, Ne-
ves da Rocha, Jesuino de Al-
buquerque e Edgar Prado Lo-
pes. o prefeito fez-se repre-
sentar pelo seu assistente J.
Corrêa Pinto, na sessão cívica.
realizada pelo Tiro de Guerra
,-,36 em homenagem ao Exerci-
to Brasileiro. Pelo mesmo as-
slstente apresentou cumprlmen-
tos ao ministro da Finlândia
por ocasião da festa nacional
daquele pais. „„„.„«
SECRETARIA DO PREFEITO

Despachos do prefeito — Dia
f, de dezembro de 1941:
Na Secretaria Geral de Educa-

rao e Cultura
Oficio 1447-C da Secretaria

Geral de Educação e Cultura —
Autorizo, nos termos do pare-
cer, obedecidas as prescrições
legais. , . ,_..¦;••

Dia 6 de dezembro de 1941.
Na Secretaria do prefeito

Santuário de Nossa Senhora
das Dores — Deferido, nos ter-
mos do parecer, cobrando-se o
imposto de 10% em selo, sobre
o valor dos Ingressos e que e
pago pelo publico.
Trotocolo

Elblo Rubem e Honorlo dos
Santos — Compareçam.

SECRETARIA GERAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Despachos do secretario ge-
ral, dr. Jorge Dodsworth:

Oficio 493, de 26-11-41 do
Testamenteiro e Tutor Judicial

Epifanio Dias do Nasclmen-
to — mat. 15296, Manuel Car-
doso dos Santos — mat. 2881,
Nelson de Oliveira — mat. n-
32724, Lourival Dias Pais Ljb-
me — mat. 29597 e Odete To-
ledo Luna de Oliveira — mat.
18754 _ Autorizado, a vista
da informação prestada e
dos documentos apresentados,
de acordo com o despacho do
prefeito, exarado no processo
36.059. t .-, ,-„ ..

Honorina Pinto Magioil — a
vista das informações presta-
das, relacione-se a presente
despesa para pedido de aber-
tura de credito, oportunamen-
te.

Irene Taveira de Souza Lobo
_ A' vista das certidões ex-
pedidas pelo 5' Distrito Bani-
hario, pelas quais se verifica
que a serventuarla, no período
rie 3 a 26 de novembro p. pas-
sado, foi acometida por doen-
ça infectocontaglosa que deu
origem ao seu afastamento, de
acordo com o despacho do pre-
feito, exarado no processo n.
18261, abono os referidos dias.

Adalberto David de Medeiros
¦— A' vista da Informação

. prestada pelo diretor do Hos-
pitai Carlos Chagas, pela qual
se verifica que o serventuário
no período entre 25 a 31 de ju-
lho do corrente ano esteve
afastado do serviço por moti-
vo de surto epidêmico apare-
ctdo naquele ¦ hospital, de açor-
do com o despacho do prefeito,
exarado no processo 18261, abo-
no os referidos dias.

Heloisa de Sâ Vasconcelos e
Manuel Joaquim Gonçalves —
Cumpra-se a lei. .

Artur Izaquiel de Oliveira e
Eduardo Martins — Faça-se o
expediente de exclusão, nos
termos da Resolução n. 4. de
1940.

Antônio Leopoldina — Faça-
se o expediente de exclusão,
nos termos da Resolução n. 4,
de 1940, tendo em vista o que
consta da folha do histórico.

Dorival Pimentel de Queiroz;
— proceda-se de acordo com o
parecer do diretor do Depar-
tamerito do Pessoal.

Mario Cabral — Deferido, a,
vista do parecer favorável do
secretario geral de Viaçao e
Obras, nos termos do art. *i«.
do dec. lei 3770, de 28-10-41.
pelo prazo de um ano, a partn
da data da publicação deste
despacho no órgão oficial.

Serviços Hollerith S. A. —
Autorizado nos termos da lei,
tendo em vista as informações
prestadas. . C'

Luiz Marinho de Azevedo
Júnior e Francisco Siqueira ae
Souza — Indeferido, por falta
de amparo legal. „..AMn

Adalberto Ferreira Cardoso
— Deferido, de acordo com o
despacho do prefeito, exaraao
no processo 6930 e as informa-
ções prestadas pelo Depavta-
mento do Pessoal. t

Luiz José Pestana — Fixa-
dos em 3:024$ anuais os pro-
ventos de inatlvidade, * vista
do parecer do Departamento
do Pessoal. '_.-Jr.l

DEPARTAMENTO •
DO PESSOAL

PAGAMENTO: — Será ele-
tuado no dia 11 do corrente,
no Serviço de Ligação — Pa-
laclo da Prefeitura, o pagamen-
to dos seguintes processos: —
Plácido de Souza e SLva •—
Sérgio Alves da Silva —i José
Ferreira da Costa — Amena oa.
Silva Quintas - Herculano aos
Santos — José Rangel ---ira-
cemá de Almeida F"»h«£°.~
José Pereira Pinto - Eltalar
Ramos de Mendonça -«»¦
nio Aarão de Oliveira Filho —
Antônio Eleuterio- IJ«C1^°
cios Santos Lima (todos üe en-
cerramento de folha) — «joao
ria França Loureiro -- LtUza
rie Azambuja Vieira Ferreira -

Antônio Pereira Caldas — atí
Santos Pereira —

Paulo de Souza — Ibérico
Ferreira de Souza — Afonso R.
Costa — Manuel Gomes v -•
Humberto da Costa Ramos —
Carmen Matos Guimarães ¦—
Sebastião Francisco dos Sanu«

salvador Felix Franciforte
Osvaldo Pais — ^uiz Balou
Juraci Ricao — José Medei-

de Rrditas — Hermezllia
Clara

11 e 17 horas, para assinarem
Livro de Matricula, 03 seguin-
tes serventuários: Ana Barbo-
sa da Silva Franco — .Alberto
Lira Madeira — Arlstldes Pe-
relra de Castro — Armandlna
Barbosa de Vasconcelos — Ar-
tur Rocha •— Belmiro Rodri-
gues — Benedito Matlas cios
Santos — Damazio Campos ce
Oliveira — Durvallno Pacifico
— Inácio Barreto da Silva —
José Brito Rodrigues — José

Cappolichlo — Luiz

38gS4 - 38955 - 38886 - 38958
38959 - 38981 - 

jgg- 
38964

Ptoentelde Andrade - Edgar Gonzaga de Lacerda - Marte

de ISi» Torre» - Edite Sum- «« surdes Moreira e Maria

paio de Figueiredo - Alfredo
Nlcolau da Silva - Robert
Araújo Costa - Alfredo da SU-
va Reis — Amélia Maria de
Aboim Honold - Joaquim Car-
tos da Silva - José Paranhos
Fontenele e outros e Juvenal
Joaquim de Santana.

Despacho» do diretor:
Daniel Gomes - 'Arquive-se

a vista da informação. Mana
Pereira da Silva Filha -• Ar-
quive-se. Nada ha que deferir.
Demetrlo Vieira da Silva —

Arquive-se. Nada ha que defe-
rir. Grazlela Caseli da Costa
— Indeferido

José Gomes da Silva. ¦
SERVIÇO DE CONTROLE Fl-

NANCEIRO
Despachos do chefe de ser-

vlco:
Paulo Jesus de T. OarvaliV

— Aguarde o pagamento do
mês de dezembro. João Gomes
_ Aguarde o pagamento da
diferença Juntamente com os
vencimentos de dezembro. Al-
ceu Pinheiro — José Ramos de
Paiva Neto — Requeiram cer-
tldão.-

Exigências do chefe de ser-

Eiitalia Louzada Frazão e As-

Publica — Compareça paia to-
mar ciência da informação de
8-10-41. Francisco Lopes oa

22S2« 
~ 

«8970 - 38962 - 38971
SSSSS 

"~ 
ai973 - 38974 - 38975

S 
~ 

MRfl77 - 38979 - 38980

S5 - S06 - 45711.-- 45792
380« 

motoristas ^deverão 
a13re.

««ntar o respectivo titulo ae

regimento, sem» que n&o

Por nfto ter o peticlonario

direito ao empréstimo.
«2M -pffoÍTA4S6BDE

EXIGÊNCIA
Para apresentação üe

;|B2n3°üle3S-39768--

w1 Você se chama Lydia??
Então Mande Seu Nome e Endereço Para a Caixa Postal

569 e aguarde uma encantadora surpresa

NOTICIAS DO MINISTÉRIO DA GUERRA

titulo

39802

soa de sua família, para pre*
tar esclarecimentos.

EDITAL N. S4H
Compareça a este gabinete,

no prazo de 20 dias. afim de
justificar sua ausência^ ao s^-

Regressou de Sua Viagem de Inspeção
Aos Corpos de Tiopa do Sul
do País o General José Pessoa

Vai Seguir o Major Eduardo de Vas concelos — Visita ao Deposito Naval

íf Uma Solenidade Na Policia Milit ar do Rio — Concerto Pela Banda de

Musica da Escola Militar, na Hora do Brasil -Notas Diversas

de"reprov"imento: 37781.
Par '"' 

'

da ci
39457 - í2™» __ 

-g4B9 __ 39495

Para recebimento da formula
-Trtldão de assuidade:

_ 39459 — 39480

viço, nos termos do art
do dec. lei 3770, de 1941, a
serventuarla Alba Lima.

EDITAL N. 243
Compareça a este gabinete,

no prazo de 20 dias, afim de
Justificar sua ausência ao ser-
viço, nos termos do art. 246,
do dec. lei 3770. de 1941. a ser-
ventuaria Adair Lemos.

EDITAL N. 244
Compareça a este gabinete-

no prazo de 20 dias, afim cie
justificar sua ausência ao ser-
viço, nos termos do art., *«>.
do dec. lei 3770, de 1941. .«
serventuário Inácio Tr.no aa
Costa. ¦/;-,

EDITAL N. 345
Compareça a este gabinete.

no prazo de 20 dias, afim üe
justificar sua ausência ao ser-
viço, nos termos do art. zw,
do dec. lei 3770, de 1941, "
serventuário João Barbosa dos
Santos. I y „._EDITAL N. 246

Compareça a este gabinete-
no prazo de 20 dias. afim de
justificar sua ausência ao *er-
viço, nos termos do art. j*j.
do dec. lei 3770 de 1941,, a
serventuário Maria Amalla * e-
reira de Almeida Rodrigues.

EDITAL N. 247
Compareça a este üjbinete.

no prazo de 20 dias, afim fle
justificar sua ausência ao sei- |
viço, nos termos do art. ai»,
do dec. lei 3770, de 1941, a
serventuarla Maria Heloísa pe
reira Burbridge.

EDITAL N. 248
Compareça a este Rabanete,

no prazo de 20 dias, afim ae
justificar sua ausência ao ser-
viço, nos termos do art. zw,
do dec. lei 3770, de 1941, o
serventuário Luiz Teixeua de
Barr08, 

EDITAL N. 252
Compareça a este gabinete,

no prazo de 20 dias, afim de
justificar sua ausência ao ser-
viço, nos termos do art. 24b,
do dec; lei 3770, de 1941, o
serventuário Manuel Couto Du-
arfcG" 

EDITAL N. 253
Compadeça a este S»W»«g

no prazo de 20 dias, afim. ae
justificar sua ausência ao ser-
viço. nos termos do art. 24b,
do dec. lei 3770, de 1941, o
serventuário Joaquim Pinto da
S11Va' 

EDITAL N. 254 .
Compareça a* este «abmete.

no prazo de 20 dias, afim cie

justificar sua ausência ao ser
viço, nos termos £0 art w,
do dec. lei 3770 /de,1941. 

o
auxiliar acadêmico, classe c ,

isterio da Educaç
Saúde, Sebastião. Antônio

Silva — Compareça com os
contra-cheques de junho a se-
tembro p. p.. Slmíorosa Vas-
concelos Ramos — Compareça
para receber o contra-eheque.
Raul de Oliveira Santos —
Apresente contra-çheaue de ju-
nho de 1941. „»«» ¦
DEPARTAMENTO DE ORGA-

NIZAÇAO
Resolve conceder, a partir cio

dia 10 de dezembro corrente,
as ferias regulamentares a que
tem direito, o oficial adminis-
trativo classe 71, Antônio ae
Souza Botafogo. „_«_ ...
PAGAMENTOS DE HOJE NA

CAIXA REGULADORA DF.
EMPRÉSTIMOS

38144 - 38158 - 38445 - 384r>7
38705 - 38803 _ 38815 - 38825
38840 - 38854 - 38864 - 38874
38882 - 28909 - 38915 - 28938
38917 - 28919 - 18922 - 28923
28924 - 28926 - 28927 -- 28928
28929 - 28930 - 28931 - 28932
28933 - 28934 - 28935 - 28936
28937 - 28938 - 38939 - 38940
38941-38941-38942-38943
38944 _ 38945 - 3894R - 38948
38949 — 38951 — 38952 — 33953

Ü1Z2 "" SiíiÔ - 39503 - 39513
g = 38 = 88:: 82
«unS 

" 
89649 - 39650 - 39(551

39629 — 2BS;« qqrii  19670
S2S - 25 - 88 - 39Í0S
39680 — 39686 — •«" 

— 3g727
£8 -5S1-8W4S--3W4B
S 

- 
39756 - 39752 W. 39758

Emilia Fernandes da Silva -

Nada ha 
Referir.

As propostas de empréstimo
serão 

'definitivamente cancela-
daâí 

quando o empréstimo nâo
for recebido dentro de oito 

fias
contados da datada publica-
çao da chamada para o respe
ctlvo pagamento e

b) sempre que «iual«iu« <XI

gencla, 3^d^nec"Sdado de
processamento do pedido ae
empréstimo, deixar de ser sa-
tisfeita. pelo petidonaila, den-
tro de oito dias. a partir da
data da publicação em que for
feita a exigência.

As Promoções áe
25 de Dezembro
ENTREGUES AOMINISTRO DA GUERRA OS

QUADROS DE ACESSO

Ü rfeucrul José Pòssoa, 111»-
pcior ua iuniii «lc ouViiluru,
uuu se ciicuuuavu nu «ul du
Uius uni vibiiu uc lUtitJc-vuu li»»
cuiuo» de Kl'opu e ciiuiiulcci-
iiiuuius buboruiiiotios, rcirca-
soa :>aüuuu uilüiio a büIu c*-
pual, acuinpauiiuuu uc utUlius
ue seu lismdo iviator. U »>•
ueiur J.'ussuu, up^Vi de «pre-
sentar ao imuistro ua Oucrra
c ao listado ^iiaior cio üxerci-
lo a quem deu coulr.i uc sua
missão, reassumiu u >tu tur-

viSITA AO DEPOSITO NA-
Vaíj rLuOá uíilviAlS (4o»i
LUiNClvUlIWllH O cuwSO »»*•
APÜlú' tosíUAMhSVU UA lib-
COLA i/í. lA'1'iSi.SUJÍNtlA UO

E\í.KClt'Ü
Em coinpicaifuio ao* estu-

dos do corrente uno letivo
u acompanhados do major a»-
bastião Aufiusto üe Uirvulivi,
üroiassor üc tática «.' Iccuitj
ou inteudeucia em Cuinpauiiu,
os oiiciais que vein üc con-
eluir o Uurso de Aperielçua-
mento da Üscola de iiilcndcn-
eia do Exército visitarão noje,
us 13 horas, o Deposito, Naval,
na llliu das Cobras, ubjuUvai»«
ao um melhor conhecimento
uus atividades do , Serviço tle
Intendeiicia no âmbito du» «"»•
sas torças navais. .-,
UMA SOLENIDADE NA, POU-

»C1A MILITAR DEáTA
CAPITAL

Realiza-se ás 9 .horas, da ma-
nha de hoje, no Quartel do Kt-
cimento de Cavalaria da P«;l»-
cia Militar desta capital, silo
à rua Frei Caneca, a cerimonia
da entreua das divisas aos saf-
nentos e cabos aue vem üe con-
íi.,1- .... rliv<,nns CUrsoS ÜOS

adiamentos irregulares de üc»-
liííaiuento. bem assim as pror-
rouacòcs e excessos üe transi-
lo ou outras dispensas üe •«»'-
viço. posteriores ao deshgu-
uieui.0 e anteriores a, apresenta-
tao á unidade üe dustluo nao,
tao computados nesus calculo.
ADIDO MIUTAB A' 1 EMHAi-

XADA ÚO BRASIL AO
EQUADOB

O ministro da Uuerra decia-
rou ontem aue é : iuudu cm
Ires quartos de més úe venci-
mentos a importância üestina-
da á representação de caráter

NA DIRETORIA DO MATE-
RIAL BÉLICO

Apresentaram-se por dlver-
¦os motivos os seguintes, oll-
ciais: majores Heitor Jiianci»
üe Almeida Pedroso e. Mnno
Chaves Ferreira c capitão Kul-
mundo Camilo de Souza.
CHEGOU O COMANDANTE^DA FORÇA PUBUCA DO

ACRE
A chamado do governador

Oscar Passos, aue fia dias s«*
encontra nesta capital, chegou

'ilem a esta capital. o capitão
unlierto Guimarães ¦ üc Al-

da ".iXTllHo -nllitar á Em- 
".eidã 

que esta comandando "

VAI REGRESSAR O GENE-
RAL PINTO GUEDES

O general Pinto Guedes1. ço-
mandante da 9» Região Militar,
t Kuarniçào do Estado de Mu-
lo Grosso, que ná dias se t-n-
contra nesta caDltal a servKO
de sua Região, aprcseniou-sc uo
ministro da Guerra e a Scerç-
Ia ria da Guerra, por ter «le re-
Crcssar.

NA DIRETORIA D»
SAÚDE

Apresentou-se o «fP»13*?,.!"*"
dico dr. Osvaldo VUar Ribel-
ro Dantas, do 114° R. A. »•
C., por ter vindo de Livrarocn-
to no goro de «pro* ."««»"-
mentares. com perniissâc- pnra
passa-las nesta capital. Fornin
concedidas permissões: para xl-
rem a esta capital, dentro das

to de tenente corouel. A su»
permanência no Rio, será cu«"
ta' 

OFICIAIS DA RESERVA <
CHAMADOS, . _

Estão tendo chamados á 3»
seção do Estado Maior da 1*
Região Militar para , tratarem
de assuntos de t>eus interesses,
os seguintes oficiais da. reser-
va: Jorge de Melo Sabtlgosa,
Jofio Azevedo Vilela. Carloí
Vieira Losadá, Gilberto Muy-
laert Gonçalves, Luiz Vennn-
cio Monteiro Viano, Valter.Fon-
¦eca e Luclano de Rose.
A CHEFIA DO SERVIÇO . DBA 

ENGENHARIA REGIONAL
• Keassumiu as suas funções
de chefe do Serviço de; Eim-
nharia «a 1» r%?iaq Militar o
tenente-coronel Firmino de Mo-
rais Carneiro, visto i ter con-
cluido as férias regulamentares

encontrava.«ilsnensas do serviço que llmi em cujo Rozo se encontrava.
ttnS«ôncedidaS: ao V ten. Em conseqüência, foi dispe.isa

cluir os. diversoç cu.ôosto uo. 
j ^^^

forem concedidas, ao ,-
médico Rui Bueno de Arruda.
Camarccoi da 2a F. 8. n., e, ao
maTor médico Herbert Maia de

Acabam de ser entregues ao
ministro da Guerra os Quadros
de acesso para promoção peios
princípios de Merecimento e
Antigüidade, relativos ao se-
gundo semestre do corrente
ano, referentes a todas w. ar-
mas e serviços. Damos, hoje, o
Quadro de Acosso da Arma ae
Infantaria, fornecido pela Se-
cretarla Geral da Guerra, que
é o seguinte:

MERECIMENTO
INFANTARIA - Para coro-

nel — Tenentes-coronels: Tito
Coelho Lamego, Otávio Montei-
ro Ache, Marius Teixeira Neto,
Amoldo Marques Mancedo, Vi-
tor César da Cunha Cruz, José
Guedes da Fontoura; Benedito

I Augusto da Silva e Djalma Po-
'ly Coelho-

Para tenente-cordnel — Ma-
lores: Oscar Rosas Nepomuce-
110 da SUva, Ilydlo Romulo Co-
lonia, Eduardo de Caryalno

auxiliar acadêmico, e=^ . Chaves, D=i 
^e 

Magalh£

^..^Sa&doa Antoanfo0Ri- Sho Pereira de _Apdrade,
T ,„„ Artur de Azevedo Marques" O1

beiro J%orj,AL 
K§ 255 Reily, Olopercio de Almeida

aErDCa a este gabinete, Daemon, Luiz Agapito da Vel-
Compareça a esw vg Ramalho, NUo Augus-

no prazo de 2j) °ias> 
^™ 

**' 
Guerreiro Lima, Agenor

^"rSa termo?"d? art° 348, Brayne" Nunes da Silva. Catão
l5°Ap?wIffde 1941i o ser- Menna Barreto Monclarp, An-
d0 &« celestino de Oliveira tonio Carlos Bittencourt, Nel-
yentuario 

Celestino ae ^ 
M J£)rge 0,^^^

Caldeira. de p^^ Junior Florencio
Oomoareça a este gabinete, José carneiro Monteiro,

no PS de 20 dias, afim ; de Para maJor _ Capitães- Ros-
lustificar sua ausência no ser- toi de Medeiros Raposo, Adai-
SnoB termos do art. 248, sarnpaio Pirassinunga, Ani-
do dec lei 3770. de 1941, o ser- bal ^e Andrade, Juracy Monte-
Jentuario José Pinto de Almel- £eg£ de Magalhães José Pi-

' 
nheiro de Ulhôa Cintra, Lan-
dry Sales Gonçalves, Hildebei-
to Vieira de Melo, Juvencio
Fraga Leonardo de Campos, Ju-
randyr de Bizarria Mamede,
Nelson .Barbosa de Paiva, An-
tonio 

' Martins de Almeida,
Cristóvão Falcão Castelo Bran-
co, João Carlos Betim Pais Le-
me, Moisés Castelo Branco Fi-
lho. Armando Bandeira de

Rosemiro de Freitas Marinho,
Marius Teixeira Neto, Ernesto
Pereira' Rodrigues, Amoldo
Marques Mancebo, José Guedes
da Fontoura e Adalberto Pom-
pllio da Rocha Moreira .

Para tenente-coronel — Ma-
jores: ormuz Vieira, Túlio Pais
Ijeme, Teimo Antônio Borba,
João Reif de Paula, Gustavo
Ramalho Borba Filho, Artur de
Azevedo Marques 0'Reilly.
Carlos Vilaça, Celso' de Melo
Rezende, Manuel' Inoc.encio Pi-
res de Camargo, Álvaro de Sou-
za Bezerra, Armando de Castro
Uchóa, Rafael Fernandes Gul-
marães, Roberto Deolindo San-
tiago. ... ;_.;

Para major — Capitães: José
de Figueiredo Lobo, Djalma de
Freitas Almeida, Iracy Ferrei-
ra de Castro, Antônio • Ferraz
da Silveira, Langleberto Pinuei-
ro Soares, Mario Ferreira Gou-
lart, Cláudio da Silva Costa,
Nilo Chaves Teixeira, Alpebia-
des Garcia Rosa. Cristóvão
Falcão Castelo Branco, Carlos
Pinheiro Rabelo, José Manuel
Ferreira coelho," Rossini de Me-
deiroe Raposo, José Portugal
Ramalho, Ademar de Oliveira
Cruz, Anibal de Andrade, Cel-
so Aurélio Reis de Freitas,
Franklin Rodrigues de Morais,
Jeronimo Ferreira' Romariz Ro-
drigues, irapuan Saturnino de
Freitas, Adaury Sampaio Pi-
rassinunga, Cicero Saldanha
Bica, José Adolfo Pavel e Pin-
daro Santos da Fonseca.

Para capitão — los. tenen-
Setúbal Pessoa,

respectivos pelotões,
vestir-sc-á de so Unidades •
será presidido pelo coman.lau-
te geral da corporação. europeJ
ÜdVAI 

SEGUIR O MAJOR,Y EDUARDO DE VASCON-
CELOS _, 

'
Recentemente nomeado por

decreto do governo parn servir
„o 21? Batalhão de Caçadores,
sediado no norte do pais, «le-
v» ontem à tarde na sala da
mortns? do Ministério da

oSeíra em visita de despe.lidas
o maior Eduardo do Vascon-
^eioTrqual deverá _deni.ro 

em

?«ESSO DE PAGAMENTO
ENCAMDXHADO AO Ml-

NISTRO
Foi encaminhado ontem ••

ministro da Guerra, pela DI-
retoria do Serviço de.Pundoí
do Exército, em concilcão de
ter reconhecida a divida, o
processo do çaoltío Nelson Bi-
tehcourt de Oliveira, na crwan-
Ma de 315S00O.

do o major Osvaldo Ferreira
Guimarães, que voltou as suas
funções de adjunto do referi-
do Serviço. _,-„„ „ „.,,»CHAMAD^A^^OCAPT-

Segundo o diário regional Aa
ontem, deve comparecer inf>
Juízo de Direito da 15" Vara
Criminal amanhã, dia 10, as í.i
horas, afim de depor no pro-
cesso crime a que responde o
réu .Toamiím Porto Lussae. »
eapitfio Snint-Clair Pafs Leme,
do Ifl» R. A. A. Aérea.

Pouco afTm de assumir• o, .c»
novo cario n^uele ijjtalhao.
CONCERTO PELA BANDA DE
MIJSICÔaDAobESCdOoLAb^ESCOLA..MIL1
TAR."~NA HORA DO BRASII

A banda de musica do Esco-
ia Militar, levará a efeito ama-
„hã d a 10. na '«Hora cio Bra-
sil* um concerto sob a dw--
efto competente do 2o .te"i:"'.ei
S..frn He musica Arsenio Fer-

NA GUANABARA, 0 "CAHTUARIfl'

CHEGOU, ONTEM. A DELEGAÇÃO DO SP0RT
CLUÍB DO RECIFE

sil". um concerto, sob a «»£*
cão competente 1
mestre de mUsiea
ffl Porto. O yro»r,nw 

or-
<ani«ado é o^ewintis: l — 1^
Watmer — Tristano e ..iscou-
^a^eMorte dlsplta^ll •-
Francisco Braga — .^n^.».11 E^
fto — Prelúdio Lírico. III —
V PelUen - Violeta - Danee
íleBante IV — Curiós Gomei

ra^fe° AJUDA DE CUSTO'
Declarou o. »njnÍ9Ktr90 *?.

Guerra, em aviso1 de b ft» «£.

aS-. «nte^A^em

O "Cantuarla", que «ihe*ou
ontem, por volta «Ias 21 horas.
a esta oapltali trouxe a. *eu
bordo, entre outros passageiro»
de destaque, o sr. naimundo
Barreto, alto funcionário da
Alfândega 'em Santos. qu« ej-
tev.a em Natal, ora bobo do fã-
rias regulamentara*. <Qi

A oolonia potlsfuar preparou-
lhe distinta recepgão, encon-
trando-n» no iaÍ8 da Praça
Mau4. entre outro», o 'sr. 8in-
fronlo Cavalcanti Moura.

Também foi oassagoU-o «o
"Cantuarla", o dr Arnaldo «as-
tos aue procerle do Roclfe.

3IÒ HIO. A DEI.ECSACAO DO
BSPOKTE3 CLDIIB DO

IlEClífc}
Viajando pelo vapor do Lloya

Brasileiro, desambarcou ontem.
no cala da Praça Altvuà. a dela-
cação do Esporte Clube do Fe-
clfe, campeão Invicto em lar-

wiitiii»-,»- -  - •"¦. •„ 1 nambuco no ano em curso.
Militares do Exército, alterauo \n\ rep'ortagem do DIÁRIO
oélo decreto-lei n.JV^^Hn. J CARIOCA JiM»yí..„»li;íi,l«

aos prazos ae. 24 e 13 m «,
«.feridos nos paragriitos 1 e
£ do artigo 9? do Código de
fr__„i.„on»í>« b Vantaacn» Cios

B'março, do corrente ano.
v« «er feita tendo em vista ua
dotaTdòsdoi. ultimo, dcsli-
««mentos aue tenham
motivo a aiuda

dfi' I eãíâr 
"animada 

palestra com o
dr. Hlbernon Vanderlei. qua

dado
de custo. Os

da' EDITAL N. 258
Compareça a este &*$*

no prazo ae ao dias, d. Lueia-
na Barbosa do Amaral, curado-
ra nomeada do .s«ventuarto
Teotonlo José do Amaral, afim
de justificar a ausência ao
mesmo ao serVlco^ nos termos

deixa de Assunção, MÜton Gar-
cia de Carvalho, CarlosJStefan,
Perl zimmermann, Ijmart o.e
Araújo Oliveira, Alcides; San-
tos. Antorildo Prancisco da SU-
veira, Artur Guaraná d«1 BaJ-
ros José Monteiro Pinheiro,
Roosevelt. de.Faria_Couto Ro-

vem chefiando a embaixada,
desportiva do "Leão do Norte .

— A temporada de aproxima-
ção esportiva — declarou s. »-

 aue se Iniciará nesta cidade.
prolongar-se-á. a S. Paulo. M»-
nas a Rio Grande do bul. B In-
tegrada pelos vetorano>i flea-
portlstas' srs. Antônio Menesen

Joüo preire. dirigentes. Rlcar-
do Piei, técnloo. José Marlant»
Carneiro Pessoa, arbitro e ein-
co Jogadores, entre os qua»s
cumpre destacar Mágrl. rfl.ua •
^on«ld«rado o maior atacante
que atua nos campos -nordesti-

0'dr. Hlbernon Vand«!rlel In-
formou que esses Jopradores «em
se reunir aos nove Jogadore»
que Integraram a . seleção de
Pernambuco e que finaram nes-
ta capital. . 1

\ A- uma pergunta do repórter.
s. s. respondeu que a tempo-
rada dos rubro-negros, pernam-
bucanos serô, iniciada, prova-
velmente. com nm confronto
com a equipe 'lo Flamengo,
vlce-campefto carioca v

•v
1 ¦¦';

Soh Pena de toulação dos Beeretos
tes: Helder ..,_-.
Pranz Braga Boeger, onaido
da costa Guimarães, João de sa, !»)«»<" «*- —,—¦_-,. .roi
Souza Morais, Ramào Menna Façanha Guedes dos Retó.yai

do art. 246, do dec
de 1941. • „ -_.,

EDITAL N. 35»
Compareça a este «aomete,

no prazo de 20 dias, afim de

justificar sua ausência ao ser-
viço, nos termos do art. -w.
ao dec. lei 317.0, de 1941, a «1-
ventuaria Noemia Kamos

Barreto, LUiz Tasso Tavares,
Antônio Vaz, Luciano Carquei-
ra Pereira, Olavo Viano Moog,
José Brito da- Silveira, Domin-
soe José Fedulo, Carlos Vivei
ro dã Silva, Arnaldo da SUva querque Fllh0- Nfí?lJiSrS.

1?erMs8Bastos,„Mario aMo ?„, W. Omjjtttt> Ponce .de

sa Roberto de Souza, Juvencto
Façanha Guedes d«i Reta. Vai-
demar Bittencourt de Oliveira.
Rosalvo Eduardo J»n»e»' uet-Gomes Rodrigues de Albuquer-
Síe? Dllson slciliano }W*g°>
Henrique Rodrigues de Albu-
querque Filho, Newton Abran-

COMPAREÇAM A SEDE DO DIÁRIO OFICIAL

Couto da Gama, Harry Muller
Ribeiro, Fernando da silva Ma-

Sanueí^iíeim 
°OoeIho,' 

Ade- gueira. Prandsco Mascarenhas
mar de Oliveira Cruz, Edmun- \ Façanha, JoaqujmCarlos^Mui
doGastão da Cunha, Aníbal
Barreto, Flrmino Lages. Caste-
lo Branco, Mario Ferreira Bar-

EDITAL N. 263 I ^*^in^""jtímê Ribeiro da
Apresentem dentro de 48 no- ^ pioriano da Silva Ma

ras, neste gabinete, os ntwos
tulos ae provimento, sob pena
de suspensão do pagamento, os
servidores guintes: 

Salmão
Martins Costa - Eurico Frei
tfl« Pires — Benedito Batista
da Costa ! - Nelson Mültao

tonio dob ^»"—- - - »,,i,T.«rB
Valdemiro Teles — Zulmira

- carmosinda Montenegro de
Faria Kocha - Zilda ^n^_ Regina de Souza Pereira -

José Ferreira Filho - »g£
de Castro Reis — José *raga

binô"dos~Santos Júnior - Vai-
demar de Castro Pinho — OU-
So Domingos Leal e Anastácio
José Martins.

AVISO N. 263
Compareçam a este D*Par*":'

chado, Almir Autran Franco de
Sá, Alcino Monteiro Ávidos e
Joaquim Ribeiro Monteiro.

ANTIGÜIDADE
Quadro de Acesso para pro-

moção pelo principio de Anti-
zuidade, relativo ao segundo
semestre de 1941, de acordo
com o art. 11 da Lei de Pro-
moções. _

INFANTARIA — Para coro-
nel  Tenentes-coronéis: Au-
susto Conte Torres Homes, José

mSTm^^^^ Atttaoío de Santana Medeiros,

ler Ribeiro, Hildebrando de As,
sis Duque Estrada, José Carnei-
ro de Oliveira, Moacir Brasil
do Nascimento, Homero Ubatu-
ba de Faria, Carlos Pinto da
Silva, Tercio de Morais e Sou-
za, Araken Araré da Cunha
Torres, José Estaclo Correia de
Sá e Benevides, Nilo de Quei-
roa Lima, «José Albanese, José
Praxedes dos Santos, Antônio
do Amaral Bragança, isnard de | Chaves
Albuquerque Câmara.

Para l0s. tenentes — 2°s. te-
nentes: Gilberto Monteiro Pes.
soa, Kerensky Túlio Mota, Jef-
ferson Ribeiro do Amaral, Oli-
ver Carneiro Ramos, Raimun-
do FiBchpan, Eri Fwt»d« «an-

Azevedo, José Aragão'Cavai
canti, coníuncio Danton üe
Paula Avelino, José Matos de
Marsilaque Mota, Newton da
Silva Manuel Campeio, KJeber
Assunção, Pedro Leon Bastlde
Schheider, José MachadoMje-
ves da Costa, Zielí Dutra Tome
José Alves Vieira Neto. Sidney
Teixeira Alvares MarioiE«»
Soares, José ^Brasilianoda Costa, Tiago Cristiano Be-
vflaq.ua, Mariano Henrique de
Miranda Sá Sobral* João La-
nes da Süva Leal, Francisco de
Paula da Paixão Linhares, Dal-

, mar Freire capiberibe, Juvenal
Chaves, Raimundo Pata de
Abreu. Antônio Leite de Araújo
Filho, Francisco Ramos de Me-
deiros, Osmar Ramos Pinnei-
ro. Josmar Martins, Francisco
GÒmes da Costa,, Fortunato

As entidade» abaixo devem
oompareeer a sfede do "Diário
Oficial" para preencher forma-
lidades necessárias á publica-:.
c8o dé' decretos em que sao In-
teressados pois o nio cumpri-
mento de tais formalidades no-
dera dtetermlnar a anulação
dos referidos atos: Colégio Sa-
errado Coraq&o de Jesus, de
Campinas. S&o Paulo. I»l»o
Qhisolfl, de Bagé. Rio Grande
do Sul. José de Medeiros Cha-
ves de Sete Lagoas. Mimas Ge-
rals, Escola Superior de Bdu-
eac&o Física do Estado de Sao
Paulo Empresa Hidro Elétrica
jaguari S. A., de Campinas.
Sfto Paulo. Governo Municipal
de ' Águas Belas. Minas Gerais,
Bates" Valve. Bag Corporation
of Brazll, Antônio Pacifico Ho-
mem Júnior, de Diamantina. MU
nas Gerais, Administração do
Porto de Angra dos Reis, Eu-
rico Pinheiro da Mata. de Chi-
que-Chique. Baía. João Socorro
&Cla.. de Andaral. Bala,. ,Cole-
glo Progresso de A.raraquara,
Slo Paulo, Companhia Docas de
Imbituba. Santa Catarina. Dias
de Gouveia & Maxjhado. S&o
Paulo, Sociedade Anônima
"Boyes" de Piracicaba. Slo
pauol Banco de Comerciantes
Retalhlstas dè Pernambuco,
Companhia Docas de Santo»
Curso Complementar do Exter-
nato e Seml-Externato Santo
tgnaclo Distrito Federal. >>e-
raldo de Brito Guimarães, de

Freire de Carvalho, de Maceió
Alagoas. Albertino Silva, de
Andaral. Bala. Adalberto Al-
vares de Castro, de Maricá. Kio
de .Janeiro Empresa de Mine-
rios Brasil» Limitada, de Belo
Horizonte. Minas G«rals, Com- -
panhia Naclonal^de Mineração »
Forca S. A. de Soa Jeronimo.' 
Rio, Grande do Sul, Franclaco

I Batista Pereira, de A rolo
Grande. Rio Grande do Sul.
Leonardo Crlstlno Pilho'. de
Governador Valadares. Mina»
Gerais. The Leopoldina Rall-
way Company, Limited,. Estra-
dá de Perro Santa Catarina,
Radio-Clube de Goiânia S. A...
Gotas, Rede Mineira de Vtaiv&o.
e Companhia Docas de Santos.

Ferraz Gominho e Manuel da | v, ia MlnaS Gerais José An-
Paz costa Arauio. •«rt. 'de Soure, Ceará. Heitor.

Designado para servir
no Rio Grande o aspi*
rante Mauro Teixeira

Borges ¦

Depois de concluir um cur-
so brilhante na Escola Militar,
íoi destacado para servir no
Rio Grande do Sul o jovem as-
pirante Mauro Teixeira lie.»lies,
filho do dr. Pedro Ludovico,
interventor no Estado de
Goiás.
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A Vida do Prefeito Henrique Dodsworth á Luz

da Numerologia Egípcia
Grave injustiça — conto Jor-

nalistas, e como apaixonados da
ciência de Cliford Cheasley —
cometeríamos, se nesta pagina
não trouxéssemos uma sinte-'se 

do destino do dr. Henrique
Dodsworth, o vitorioso admi-
nistrador da cidade mais bonl-
ta das Américas.

Os números de seu nome são:
7, 9 e 7. "Vogals", "consoan-
tes" e a resultante da soma do
primeiro pelo segundo.

O resultado das "vogals" de-
termina as qualidades do es-
pirito. O das "consoantes" é a
nossa vida eterna: exprime que
atraímos, o bem c o mal que
podemos receber ou causar; as
possibilidades de triunfo, de
êxito e de conquistas. ("Filoso-
ÍU dos números" — Cliford
Cheasley — Londres).

Este numero designa cultu-
ra vasta, que se afirma pela
horizontalidade de seus conhe-
cimentoa gerais, pela verti-
oalidade da profundeza dos
mesmos, — o numero 9 quebra
a versalidade do numero 7, que
as vezes surge causando Incer-
tezas ao seu portador, e certas
decepções, que são justificáveis,
em se tratando de homens po-
liticos em que as relações são
muitas e d«i varias camadas so-
ciais, e por Isso. achamos ra-
loavel que o prefeito tenha ti-
do algumas decepções.

Entretanto, o numero 9 que
é signo frisante do seu desti-
no, predomina com as suas'"benesses" e prevendo para o
dr. Henrique Dodsworth uma
força Irresistível sobrrc os seus
inimigos e êxito nas realizações
de seus ideais.

Aliás o prefeilo do Distrito
Federal, antes de ser prefeito,
foi diretor do Colégio Pedro II.
No parlamento, em nome do
povo: era a sua voz. a voz da
sinceridade, que se batia pelas
causas justas e verdadeiras da
população carioca.

O numero 9, sempre nortean-
do o batalhador Henrique Do-
dsworth. que dirigira estudan-
tes, passou a administrador,
coisas e homens: e com tama-
nho tato, que podemos afirmar
sem receio — já h»je pode, e
deve, ser considerado um dos
baluartes morais do governo
Getulio Vargas.

Previsões numéricas do nome
do dr. Henrique Dodsworth.
acentua: haverá sempre um lu-
gar de destaque entre seus
pares para quem como ele vem
realizando empreendimentos no-
taveis e benéficos para a po-
pulação do Rio de Janeiro.

E continuará vitorioso nos

me"iõs 
"de"melhorar; 

solicitamos ^eaUfinàmei f 
° 

^Temais elementos. A data do nas- Oi„siu_s„.!1inos'.7_.1l.u. e
cimento, inclusive dia da sema
na ou uma data feliz.

1190 — GUIRICEMA — Rio
Branco — Minas — Os seus
números são afortunados: 3, 8
e 11. Signos dos gênios benfa-
zejos, dos espíritos humnnita-
rios e justos'. Os seus meses e
dias prediletos são: março,
agosto e novembro e números:
3, 8, 11 e 29.

1207 — SONHADORA — Ni-
terói — Estado do Rio — As-
sinando sempre como nos man-
dou para consulta, gozará dos
"benesses" dos números pro-
prios dos bemaventurados, —
9, 8 e 8. Agosto e setembro,
são os seus meses preferidos,
17, 26, 35... 9080, são os seus
números prediletos. Leia a "Ar-
te de Viver".

1207-A - SONHADOR — D.
Federal — Árduas e duras ta-
refas. Incumbências difíceis,
são os primeiros Índices dos nu-
meros de seu nome. Abrevian-
do o prenome, (R) e acrescen-
tando a palavra "Pina", —
haverá um lugar ao sol para o

t

f'S

P-z

Prefeito Henrique Dodstvorth

seus arrojados empreendimen
tos, porque o seu numero in
dice diz: Terá sempre "Coroa
dos de êxitos todos os seus em
preendlmentos".

RESPONDENDO A'S
CONSULTAS' ... . . .

CYBELE — D. Federal — hoje â redação do DIÁRIO
Leia resposta da sua consulta estudada c transcrita nestas

representam e s p 1 rltuallsmo.
Amor as artes, a ciência e a
intelectualidade. Os portadores
dos seus números conseguem as
coisas acidentalmente. Jamais1
cairão e terão sempre coroados
de êxitos os seus empreendi-
mentos. São seus números pre-
diletos os seguintes: 9, 18, 27,
36... 4780... 325134'.

1181-A — RILANDA — Afon-
so Pena — D. Federal. Assl-
nando sempre como veio para
consulta, terá os seguintes in-
dices numerologicos: tí. 6 e 3,
e representam grande poder de
dizer com independência e jus-
tiça os' seus direitos e de ou-
trem.

São bons pais, filhos dignos
e esposos amantlssltnos, os por-
tadores de signos benéficos. Um
alto de sentlmentallsmo tor-
na-os esternados pelos seus pa-
res. Atende para esses nume-
ros: 3, 12, 21, 30... 660 1290
e 4044.

1198 — NOIVA DO DESTINOhaverá um lugar ao soi para «j •il"°,~m:"*' V^niriin Santo
confrade. E cs «euí números - 

&J?»ferJS^%SH

UM POEMA HUMA-
NISSIMO DA VIDA,

RETRATANDO UMA
HISTORIA MAGUADA
E SUBLIME DE AMOU

QUE NAO FLORIU!

Rlchard A. RowiW
rjfi.*-- APRÍSÍNTA

VONAVOSEi
DESTINO *

"C-HEERS FOR M155 BISHOP"

MARTHA W1LUAM 
'

SC0TT GARGAN

Pt «A Jjj

M*** j

,,'P" "y

iffl

£'*^:** •¦\4BfiHi
.. ter* '

., Complemento Na-
j cionais: O "Civio"

e Pecuária Nor-
destina" (nat.)

(Tupi Filmes Bra*
sileiros) 13
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serão: 3, 6. 12, 21, 30 2028
3540. Poderá empregá-los em
mana, inclusive onde dependa
todos setores.da atividade hu-
do fator sorte.

Para evitar pobreza, dificul-
dades ingentes e fatalidades,
escreva seu. nome j:om "s" em
vez de "z". Seguindo o nosso
conselho, conte com esses nu-

FACA A SUA CONSULTA
Recortando o "Cpupon* abaixo e remetendo-o ainda

CARIOCA, o seu jornal, terá
colunas, numa discreta sintesc,

NO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Determinação ás Unidades Administrati-
vas da Aeronáutica — Pessoas Recebidas

Pelo Ministro

Edital

no DIÁRIO CARIOCA de on-
tem. „

JANE — Barra "Mansa — E.
do Rio — Lamentamos. Não é
possível atendê-la por .carta, no
momento. Publicamos ontem a
resposta de sua consulta.

1165 — ALBATROZ — Vis-
conde de Itaboraí — Niterói
— Os números de seu nome in-
dicam fatalidades, indomáveis
paixões pelo belo e pela poe-
sla. Incompreendidas e dece-
pcionadas são todas as pessoas
que possuem os seus signos.
Embora com uma força de von-
tade extraordinária e desejo de
realizar obras meritorias. são
dominadas pelo fatallsmo.

Leia "Totem et Tabu'" e
corte o petulante 

"de" do seu
n°118Í 

— ANGELUS ALCIONE
Afonso Pena — D. Federal
Não ha motivo, para mu-

meros: 11. 29. 38... 380. 1910..-
e 3440.

1198-B — APAIXONADO
Baunilha — Espirito. Santo
Os Índices numéricos do seu
nome são: 8. 7 e 6. O segun-
do entre os dois Índices bem--
ficos, exerce no consulente um t
fatalismo soterrador. Sem»

* 8UA 
Nunieroloela se propõe a estudá-lo e o fará sem ônus ai-

Bum para o™ltor que Ãâ/se arrecear a submeter os seus casos

á infalibilidade da no«sa «hermenêutica
O nosso nome é apenas um distintivo* ele será muito m****

á luz da Numerologia.

PRAÇA TIRADENTES n" 7T

SECÇÃO NUMEROLOGICA
Professor MIRAKOFFB

NOME:

CIDADE:

RUA;

PSEUDÔNIMO:
, ^*| ff — m

Diariamente são publicadas as respostas dos
consulentes desta secção

O ministro baixou o seguin-
te aviso:"Todas as Unidades Adml-
nistrativas da Aeronáutica re-
metam, nos primeiros dias de
jamáiro próximo, ao Serviço
de Fazenda, as relações dos
seus consignantes com os res-
pectivos conslgnatarios-

Dessa relação deve constar
o saldo devedor em 31 de de-
zembro; a importância men-
sal da consignação; e a data
dn inicio e o termino da mes-
ma.

A partir de janeiro de 1942,
as 2as vias dos contratos, rie
consignações, depois de ave-
bados pelas unidades respecti-
vas, serão encaminhadas ao
Serviço de Fazenda, afim de
aue esse Serviço mantenha
em dia o seu registo.

NO GABINETE
l

Estiveram, ontem, no gabl-
note do ministro da Aeronau-
tica. o coronel Gervasio Dun-
can, comandante do l" R. Av.;
n capitão de Mar e Guerra.
Luiz Barreto, chefe do Servi-
eu de Fazenda: o tenente co-
ronel Ajalmar Mascarenhas,
que está respondendo pelo ex-
pediente da D. A. M; o co-

• ronel Cipriano de Oliveira,
adido militar e aeronáutico do
Uruguai; e o si*. Gemido
Gonzaga de Andrade.

Conforme comunicação re-
cebida pelo chefe do gabinete,
o ministro prosseguirá na sua
viagem de Inspeção ás bases
aéreas de Natal, Fortaleza e
Belém,

DESIGNADO
PROCEDER A

RITO

PARA
1NQUE-

O ministro designou o coro-
nel Gervasio Diincan, coman-
dante do Io R* Av., para pro-
ceder rigoroso inquérito afim
de apurar o acidente havido
no Aeroporto Santos Du-
mont, jio sábado nltlmo.

NAO CONVÉM A HE-
VERSÃO A' AE-

RONAUTICA

O presidente dá Republica
indeferiu, de acordo com o
parecer emitido pelo ministro
da Aeronáutica, o requerimen-
to em que o primeiro tenente
do Exercito Atratlno Cortes
Coutinbo solicitava a sua re-
versão á Força Aérea Brasllel-
ra.

Juizo de Direito da Se-

gunda Vara Civel da
Capital Federal

MASSA FALIDA DE FROIM
KATZ

O Dr Elmano Martins da
Costa Cruz. Juiz de Direito da
Segunda Vara Civel da Capital
Federal etc. : •

Faz saber que o presente edl-
tal virem'que por sentença de
hoje, foi decretada a falência
de Froim Katz, estabelecido
com comercio de fazendas A
Rua da Alfândega 340, em fa-
ce da confissão tomada por
termo, tendo sido fixado em 4Q
dias o termo legal da falência
anteriores ao pedido inicial,
marcado o prazo de 20 dias pa-
ra os credores se habilitarem.
marcada a assembléa de cre-
dores para o dia 20 de Janei-
ro de 1942, ás 14 horas, nomea-
do sindico os credores F. Ja-
mel & Irmão estabelecidos A
Rua General Câmara 333. desi-
•mando para funcionar o ar>
Segundo Curador de Massas
Falidas. Rio, 5 de Dezembro
de 1941. Eu, Frederico de Cas-
tro, escrivão o subscrevo, (a,)
Dr. Elmano Martins da Costa
Cruz

. Confere
O Escrivão

Frederico de Castro

INFORMAÇÕES FINANCEIRA COMERCIAIS
Direção;
F. J. TEIXEIRA LEITE

Mercado de Capitais v
As operações sobre 

^«taduaignà 
Bolsa do™

de Janeiro, tiveram o seguinte nu» .
193111940:

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Contos de réis

i». iby
8D.8Ü6
74.249
48 134

.. VU.7'14
93.407

.. 
' 

.ÍW. <it.il

114-S30
106.0B4

1940 •¦•••••»••••"' Li jj*

Analisando" o quadrb acima 
^^JíSSiL &

1935. o movimento se Plonc,e^°undeHVuios que mais con-

rações. . , ,' ,..; ;, _„_ rpnto do movimento de
Em 1935, mais de 25 por cento ao

títulos estaduais - 12*243 contos; de. réUs nn.n^Pt l
48 734 — foi representado por operações soore .wv"v«

ces sorteaveis .(Minas Gerais i- s> e 3^ S^ a
e Pernambuco 1935). se eievaiam, •=• .
9fi 7<5fi 46 704 e 73.892 contos de réis, ou seja. *-°° ' '

43.8 T eí 47 3 »|° do total das transações sobre, mulos
. estaduais. aumenta a percentaçem-cpresen- .
jd£J$ã£#& «obre ^^SS^S

^sã^^uWtW^-i
de sua emissão, com uma -^^ »í . |„ 1931 aSi
das operações; sobres^^V^^fcjiram a &W
transações sobre. ber^,n.aes,30s|74 _* montante das
contos de réis. »umJ0*** %3strit0 Federal. Em i.«W»i
operações sobre 5?SáeraKom'*o movimento de
as "bergaminas" concoueram com ^^ .

8.864 contos de 
^'ifl^BlfS&vS se considerar-

vimento se torna ainda mais «p1cB d lou.uuu
mos oue a emissão daquelas apólices é W»^ ria
contos'de r*P.ienffito^^oJ0Jü^a. %$$£#.
Prefeitura do Dgltog^ ^itulos estaaifeis ae-

O interesse do Pueb"ca°rtT dos sorteios a que con-
corre, pois, em grande par^, aos é a
coi-rem .as apólices varias 

Jaw««. ? f ^^
conclusão a que se .caheg^,a"ado Rio de Janeiro,
tes ao movimento da Bolsa do ki 

iicQ valoreb
Outra ^ova^dou^torge 

do P 
,

süsssat ^smm «sfrsí ¦ °°m

to das operações sobre títulos privados cre.ee eni pr°-

P01'gEm Sío1"8^ operações sobre debentures e leti-nà W;
pote7las ascenderam, apenas, a 29.456 contos dn: e*.
apezar dos altos juros e da perfeita garantia olereddc
pela maioria dos títulos daquela natureza Pm ™
culação.

(Extraordiria-Sociedades Anônimas
ASSEMBL.EMAS -GERAIS

Realizam-se hoje:
liintitut» «le Protelo *

AKHisl.u.la n Infnncln a»

111<> ilo .liinelro, ás 10 horas.

(Extraordinária).
_. Muneu «»n Iwtwiu-lM.

fls 10 horas

Sliiilivato «In Inüjiitrla'
dn CoiiKtruçii» Civil «1» nl.o
¦Ir .nmclr». ás 20.30. tia sé-
ilP «fii*lal. (Kxlrtionllnarlai

Coiniiniiiilii .Inr.lliiN «»>•-

vou ás I illnii-ns íirra TjM»-
filo Otoni. 24. 2C. (Extra-
ordinária).

CÂMBIOS ESTRAMEBOS
tioji*

4 02 50
4 03 50^LONUUEb. i-Nóva Vork i vista

l*nr ,...,,-..- • .
Berna i vista not 6
Ltsiiii» • »»¦* vor

t (1)
Espanha á vnta oor

£ i livre) ..
Esuanh» à vitta oor

llv. .. •• .. ••
Es'wolrno é vi»t»
pot £tèLe«j'ráma FINANCIAI

LONORES, 8.
Ta« .le «Iene. üo Uanco da Ing aterra .. 2
' i i. " do banco da tranca .. •• -

m f> » do Banco d» Malta * - *. ' 4
» " "em L,ontlres, & meses .. ¦ 1
• • « era N K"rk. 1 mi-sos lly...

» " em N. York. .1 mefes t|e 7

sobre Londres a vista

I? 10

«9.S0 a 100.

46 Ss

40 50

16 üi 16

Antenor

4 01! >,0
4 03 50

40 1/ .'U' * t' ¦ 10

20 99 S0 a 1UÜ.W

41! 5S

40 50

.« 16 85 a 1B.9?

TíTnnT' iiivir'<>•¦',!J"
Bank of Undon & South Ame-

rica Ltila1
,Sío Haulo, Gaz .. • • ¦• •* ••

ürnsilian Waiiant Ageney & Ff
-anee Co. Ltda. .. •• .- ••

CaWes 
'«Si Wirellet Ltda. (Ordi-

na'ias) .. •• .. •• •,'..'' "

Ocean Coal 5? Wilson L'da:./.'
Imíw.i-àil Chemical Industries Ltda.
exdiv > • •;'..*• *"

Leui.oldin» Rarway, Co. Ltda. ..

I.lovd's Bank Ltda. (A. Sharea)
Ttin de laneiro City Impr. Co.

RiotdFIoúr' Millís' & Cranàries

Sao t';iuÍo Railway"Co. Ltda.
1927 1937 .. -• •• •-,.•* •*

Western IelfRraph Co. Ltda..-
4% Deb. Estoque (ex-divtd.)
TÍTULOS ESTRANGEIROS:

Emp rie Guerra Britânico.
8 v3<r„ .. ** >'•

Consola 2 Vrj  • • • •

6. 5 6- 5.0
5. 0. 5. .0.0

0. 6.9 0. 7.3

60. 0.0 71. 0.0
0. 2.9 0. 2.0

1.13.0 1.13.3

2l! 0.0 . 22. 0.0

2 n.9 2.12.0
0.18.3 0.18.3

1. 9.6 1. 9.6

45. 0.0 46. 0.0

101. 0 UU. 0 0

104.12.6 104.15.0
82. 2.6 82.2.6

2i n *
I /b 1
W2 %
1/6 Vn 7

I /2' %
1/6 %
i ii '¦:,.
1/6 %

ALGODÃO
' NOVA YORK, 8*

ftlicililià.
Amer. 

"1'ulures :
Hoje Ant.

16.74para dezembro . ,-.,->
para jàtieiro 19-12 —-- 16 82
,a.a março 1942 16.66 7.0j

para julho 1942 . 6.74 7.19
para maio 194Ü . 16.77 17-24

paia outubro 942 16.85 17.30
MERCADO — Frouxo.

> IJesil- ii tecliaiiii-iiiii -anterior,
baixa' de 39 n 47 pontos. .

NOVA YORK, tu
Iniciilietlwiria: •

Ho|f Ant,

12.68
12.76

— E«

LISBOA CamDio
Uivenda) "or t . • •• *.*-**.

LISBOA Cambio «obre Londres a
Itifi.tiiprni n"* 
NOVA YORK. 8. .

Aberiura:- . , „.,
NOVA Y«'»R-K sM..iti<1ies, tel. por

$ Madri, tel. por V. ..
Buenos Aires tel pot r-
Franca não (ocupada) i«-
Berna, leom.), tel F ..
Estocolmo, lei. pot Nr.
Lisboa tel. Por Esc. ..

Ê
vista

Hoie
4 114 00
9 20

23.72
2.30

23.35
c 23 86
e 4.03

100.20 Es. 100.20

9').80 Ks. 99.80

Antenor
: -1 04 (Kl . ' ¦
; 9 2o nom,
- 23.72

2.30
23.55

s 33 8b
c 4.0J

ST0SK EXGHftNSE DE UNDRES

Aniei . •'Futures*';
para dezembro . .

,l^:!S;í|ÍI i.7.3o;i7.u5
para maio 1942 , 17.41 17.19

16.74
16.82

ltd ü iiiuiu <-•— ...

;,ara julho 1942;. 7.^0 17. 
;

paia outubro 942 l/-.*Sl 17.30
MERCADO — Eiribe.

Desde o reHiajiifiiiii anterior
alta de 21 a 26 pontos.

CAFÉ'

T.|Li?,N,fLR^AS.LE.ROSl
|.-|rn|.-|' > I*-

Fundina 5%. Exldi»
hovo FundinR, 1914 
Conversação 1910. 4%
Empréstimo de '913 s% .. •-

Fundins de 1931 S% .- •• ••
ESTADUAIS:

nisirif* Federal. 5% .. •- «• ••
Rio de raneiro. 7% *
Baia 1938. 5% •* ••
Pará. S% •¦ •• •• •• ••_,'"
City ot S Paulo Improvetnents

and Frechold Co. Pref. .. •*

Hoie

62.10.0
4ii.l5.0
15. 5.0
17.10.0
45. 0.0

33. 0.0
13. 0 0

8. 0.0
2. 0.0

26. 0.0

Anlerior

63.10.0
46.15."
15.10.0
17.10.0
45. 0.0

13. 0.0
3. 0 0
8. 0.0
2. 0 0

26. 0.0

NOVA YORK. S.
,Vs 11, 30 da manhã:

CÓTitiãtn do Uio:
Caie nani entrega:

Em dezembro . .. 8-1*1 B*»*'
Em ma:« '942 . . 8.42 S.32
En março .942 . 8.52 8 42

Em iulho 1942 8 62 S 52
Em seienihro 1942 8.72 8.62
MERCADO - Firme. — Es-

Desde o fechamento anterior.

^K^TORK.-S.
A's 11.' 30 da manhã:

Contrato de Santos:
Cate para tntrega:

Anterior:
Hoie Fech

| Em dezembro. . 13.66 12.45

Em julho 1942 . 12.86
Em setembro 942 12.91
MERCADO — Firme.-

tavel.
uesde n lertiamrntp anterior,

alta de 15 a 20 pontos.

CONCORRÊNCIAS
ANUNCIAPAS

Dia 12 — Comissão Es-
peclal de Compras da Prefel-
.tura Municipal fiara o for-
norimento rie material rie >»s-
nelo p Htnpp/.a.

Dia 10 — Estabeleci-
mento tle SnbsletetiiMa MUI-
tar rio Rio. para o forneci-
mento dos BeRuintes R-rnpos:
I. G. 22 — 23 — 24 — 25
— 28 — 34 e 35.

Dia 12 — Coleslo Ml-
llta.r. para n forneçjineiil.õ
do artigos. durante <> fliio
«le 1942.

üia 9.''— Serviço rie
Administração da Pretèl.tu-
ra. para o fornecimento do
materiais constantes d.is
concorrências números
3G2.363. 364.366. 367.36S e

Dia 9 — Comissão Es-
pecial de Compras da Pre-
feitura Municipal, para o
fornecimento de aço. carto-
lina de corua branca, artl-
'gos de escritórios, máquina
de numerar, manual e arli-
gos de escritório.

Dia' 12 — Serviço de
Administração da Prefeitu-
ra Municipal, para o forneci-
mento de verduras, legumes.
:ivos. frutas, etc. peixe e
pão.

Dia 12 — Serviço de
Administração da Ereeflturá

l Municipal, para o forneci-
mento de gêneros altmenti-

cios. gelo. diverso» a ca-
'"carnes verdes
Mi! ta «louro «Io Snnt» Cruíi

Matança geral: bovlnf>«.
327: vitelos.-6S-, suínos. 159.

Preços: bovinos. 15950: vi-
telos. 2$000; suínos. S$800

«Inlnilouro rie Nova Incunnna'
Matança* geral: bovino».

44; vitelos. 5; suínos, 7.
Preços: bovino.** ISHMI: vi-

telos. 2$: e suínos .t?<*ii0.
MntiKloiiro «le M«'««l«.-«i

Matança geral: bovinos.
230; vitelos. 11 e suinos
110.

Preços: bovinos. 1 $050; vi-
telos» nada: e suínos nada.
ll:i«ii<l«iiri> rln Prnlmi

Matança geral: bovino»,
222; vitelos. 29; e suínos.
67.

Preços: bovinos. 1S950; vi-'
tetos 2$: e suínos. 3$S00.

Rejeições: — F.ovlnos. 622
nuidos. e suínos. 3-.

Ponta da Areia. "Uçá"*.

Paranaguá. "Santarém"

Lagun — "Cubatao" ..
N, Yor. "Henry R. Mal-
lory"

Recife •— BulIA
P. Alegre e esc. "Plrl-

neus" .. •
N. York. e esc, "lia-

ges"
N. York e esc. "Can-

tuaria"
Aracaju e esi-alata "Cte.

Alcldto"
Paranaguá. •'Tutola'' ..
P. Alegre e esc.. "Ban-

delrante"
Novit Voi-k. "Barroso"..
Gotcmliurgo. "1'eru'" ..
Maníiiis e esc", "Raul

Soares"

.»
9
1

i

t

»'
9

10
10

10
10
10

11

A SAI»
esc. "Punta

MOVIMENTO DO
PORTO

VAPORES KNTItAnOS
De Nova York — Nacional

"Cantuarla" .
De Curacáu — Holandês

"Doros".
De São Francisco — Tate

Nacional — "Dova".
De Sãn Francisco — laie

Nacrional — "Cisne Br-in-
ro".

Da Cabo Frio — Nacional
"Guarapuava".

De P. Alegre e esc. —Na-
cional — "Araxii".

De B. Alr,es — Norucgüá»
"Tronilanger ".

De Imbitnba — Nacional
"Itassucé".

De Paranaguá;— Iate —
Nacional — "Tau"'.

De Barra de Uabapoana—
tate — Nacional "Tibitl".

De Aracaju' e esc. — Na-
cionnl — "Apodl".

De Calcutá e esc — hn.
glês — "TweedbanU".

VAPORES SAIUOS
Para Inihitubn, — Nacln.

nal — "Ttapoan. .
Para P. Alegre e esc. —

Nacional — "Óuarapuava".
Para Antonlna — Nacional

"Claudia M ".
Para Rio Grande — Na-

cional —. "Campos".
Para Cabo Frio — late 

Nacional — "Coral".

Movimento Maritimc
ESPERADOS

Laguna, "Bocaina" 
..... j

escalas —

"Buarque de

escalas —

Arica e
Arenas" .

Antonitta e
Apodl" ..

Paranaguá.
Macedo"

Aracaju' a
"SSo Bento" .. ....

Paranaguá, "Osório" . •
Canavieiras, "Araipuá".

Florianópolis e e«c,
"Carl Hoepeck" .. .*

Laguna': "Bocaina" ....
P. Alegre, e esc. Ara-

^/j.» ,.
P, Alegre e esc, "Ca-

xanibit"'  . •
Cabedelo e e.sc. "Ilapu-

ra"  ••
N. brleans e esc. 

"Ja-

boat,a*p" ; .'¦...
P. Alegre e esc. **Tta-
giba"

P. .Aleere e esc.. 
"B'i-

tiá." . , . ...... • •
Joinville e esc.. 

"Ves-

pel- » .. .. 
M-uiáiíi' e esc. "A Be-
nevolo" • •

CnnaniMa, r wc. "Akp-

NHsflmenld" ...'.., • ¦
B. Aires, "Peru'" 

Serviço Aéreo
lESPEnADOS

Santiago — Condor ..••
£1«i Paulo — Vasp .
F.. Alegre — Pamair ••
P Alegre — Con lor ..
ti ia:'*:. — Vasp . ...
Mami -• Panalr .. .-
«ão Paulo — Vasp ....

I ¦ rri< ii ... Panair ..
Siãt* Paulo — Va.=sp ....

A SAIR
f.*iò r* i l-j — Vaíj .,.
P ,> itve — Panair .. • •
S*1r •r-.:n{r. — Vasp . ¦.
Mlaml — Panalr ';"' • i U — Vasp
Uberaba — Panair ..-•

9

10

10

10

10

10

lfi

10

10

in
io

ti)l



;y I;

NOTICIÁRIO DIÁRIO CARIOCA — Terça-feira, 9 de Dezembro de 1S41 15

Cinco Feridos Num
Choque de Veículos

O elétrico 27B, linha "Pra-
ca Onze", na manhã de on-
tem, chocou-se contra o au-
to numero 23.144, dirigido pe-
lo fotografo de nacionalidade
italiana, loão- Dl Lauro, que
najava juntamente com sua,
esposa Hercilia e' de seus três
filhos, Narbone Hèrrieo e Ze-
nopia, de 19, J7 e 14 anos,
respectivamente.

O referido fotografo deixara
a residência, sita á rua Hila-
rio Ribeiro, 32, casa 8, com o
fim de dar um passeio pela

cidade, quando, na praça 15
de Novembro, verificou-se o
choque.

Em conseqüência, saíram fe»
lidos todos os passageiros do
auto, sendo que dona Hercilia
sofreu fratura dos ossos da
bacia, sendo . internada no
H. P. S.

O motornelro Joao dos Ban-
tos Ribalonga, de 37 anos, re-
sidente á rua Joaquim Palha-
res, 237, foi preso em flagran-
te e conduzido á- delegacia do
7» distrito.

Principio de incêndio
na rua da Candelária

Verificou-se um principio de
incêndio ás primeiras horas da
tarde de ontem, na casa de ba-
bitação coletiva da rua da Can-
delaria, 89. . ;¦'

O fogo teve origem quando
uma ponta de cigarro acesa
foi atirada por uma .pessoa in-
cauta num cômodo destinado a
«uardar materiais imprestáveis.

Os bombeiros foram chama-
dos e minutos após o fogo ha-
via sido extinto.

————— . -i- i

Atropelado por auto
Foi colhido por um auto

cujo numero se ignora, em
frente á residência, na rua do
Costa n. 8. na Estrada Rio-
Petropolls. o menor Eduardo,
de 8 anos, filho de Francisco
de Oliveira, o qual sofreu jír.a»tura exposta da perna direi-
ta, contusões e escoriações,
sendo internado no Hospital
Getulio Vargas.

Avisos Fúnebres]RENAto da rocha

A Exposição do Livro Português
0 Ministro Gustavo Capanema Inaugurou Ontem o Curioso Certame
Um grande publico — homens

de letras, diplomatas, jornalis-
tas, professores, lideres da co-
lonia lusa, — assistiram, on-
tem, na Biblioteca Nacional A
inauguração festiva da Exposi-
ção do Livro Português, fi re-
ai mente magnífico esse certa-
me patrocinado pelo Secreta-
riado da Propaganda Nacional
p. pelo Departamento de Im*
nrensa e Propaganda, - Edições
antigas, preciosidades biblio-
gráficas, trabalhos admirável-
mente ilustrados e cobertos com
*s ricas encardenaçfies em que
ainda são mestres os portugue-
«es, farta mostra de livros oi-
entificos, coplosa literatura po-
pular, tudo isso enche de gran-
des estantes artisticamente ar-
ranjadas pelo brilhante deco-
rador, Eduardo Anahory, um
dos artistas colaboradores do
S.P.N.

Presidiu a cerimonia, a que
psteve presente, o embaixador
Martinho Nobre de Melo, o mi-
nistro Gustavo Capanema. O
titular da Educação e Saude
rilsse em poucas palavras o seu
contentamento por encontrar-
sé ali e o alto significado cul-

, t.ural do certame. Em seguida
deu a palavra ao escritor An
tonio Ferro.
PRIMEIRA FLOR DO AÇOR-
DO CULTURAL LUSO BRA-

SILEIRO
O escritor de "Homens e"Multidões" começou chamando

a exposição inaugurada no mo-
mento de primeira flor do re-' cente acordo cultural luso-bra-
sllelro.

Louva a Iniciativa particular
nue realiza aquela obra sem fa-
vores materiais do Estado, afir-
mando que antes de a ele re-
corrermos, para lhe pedirmos,
tudo, devemos começar por pe-
ri ir, a nós próprios, alguma col-
sa.

Mais adiante diz o orador —
"Todos aqueles, portanto, bra-
sileiros ou portugueses, que
hostilizarem direta ou indireta-
mente, a amizade intima dos
nossos livros, a sua interpene-
tração, sáo inimigos, claros ou
disfarçados, do espirito de nos-
so acordo cuja suprema fina-
lldade é, precisamente, unifi-
car a cultura luso-brasileira,
transformá-la na grande vitri-
na comum da nossa produção
intelectual. Não seria, aliás,
natural que, expulsássemos das
nossas montras e- das nossas
estantes os livros brasileiros e
portugueses paya ceder esse es-
paço, ia dizer vital, aos livros
puramente estrangeiros, fran-
reses, ingleses ou alemães. Re-
cebamos os nossos parentes, e
nossos amigos, de braços aber-
tos, mas sejamos hospitaleiros,
d cima de tudo, para os nossos
Irmãos.

PIONEIROS
Evocando bs pioneiros da

propagaria do livro português
no Brasil, disse o sr- Antônio
Ferro: — "Antes do acordo, há
já bantante anos, que certos
obreiros modestos, apagados, na
sombra dos seus armazéns, sen-
tinelas vigilantes nas suas gua-
fitas, trabalhavam infatigavel?
mente, heroicamente, hora a
hora, minuto a minuto, para
que o livro português. não so-
fresse um; colapso, para que a
luz do nosso espirito não se ex.
Hnguisse. Entre esses pertina-
zes obreiros, depois de prestar
sincera homenagem a Francis»
co Alves, que foi o grande mis-
sioriario do livro português, ao
•r.eu continuador Paulo de Aze-
vedo, e de elementar justiça
mencionar Álvaro Pinto, intré»
pido, valoroso D. Quixote da
nossa cultura, que tão bons
serviços tem prestado á causa
do. nosso intercâmbio; Heitor
Antunes, Já falecido, que tan-.
to mato desbravou; -çeu. irmão
Joaquim Antunes -que teve" de
agüentar, por vezes, sobre os
•seus ombros de lutador modes-
to, mas paciente, toda a produ»

çáo intelectual portuguesa que
chegava ao Brasil; o popular
Saraiva de S. Paulo, espécie de
Papai Natal dos estudantes da-
quela cidade, o portugueslssimo
livreiro Pontes, igualmente que-
rido e estimado, Moura Fonte»,
tantos outros.., -__,_,-,
A PROPAGANDA DO LIVRO

Refere-se o orador * mag-
nlfica obra levada a termo no
campo cultural pelo embaixado.
Martinho Nobre de Melo e tem
palavras de merecido elogio pa-
ra o livreiro Souza Pinto, pro-
motor do certame e que não
recelou, em época -towtaçena,
jogar-se em aventura tão cneia
de riscos. Ele merece o nosso
louvor e a nossa simpatia. —
Disse o senhor Antônio ferro.
"Dei a Souza Pinto o meu
apoio, á sua mocidade corajo-
sa. voluntariosa, porque lha
adivinhei a fé e o entusiasmo
necessários para realizar em
três meses, com as impenei-
ções inevitáveis, dentro de tao
curto prazo, uma obra que de»
mandaria, por antigos e rotl-
neiros processos, o esforço pa-
ciente de dois ou três anos .
Tratando da propaganda do 11-
vro e da necessidade das expo-
sições diz: — Em Paris, em
Viena, em Madrid, os livros
passeiam conosco, na rua, de
braço dado. Há" sugestões e ti-
tulos por todas as esquinas. Um
livro hoje, em que pese aos in-
quilinos da Torre de Marfim --
para que se misture com a mui-
tidão, para que seja visto poí
ela, para que seja lido, precisa
de ser gritado, anunciado. A»*
sim compreendeu o editor
Grasset que lança um livro oo-
mo um empresário lança uma
peça ou um industrial lança
um artigo/ Comercio, cabotl-
nismo ou — abro um parente»
sis á" minha citação — trisW
-sinal dos nossos tempos? Tal-
vez. Mas no pandemônio da vi»
da moderna, na algazarra que
vai por esse mundo, onde quass
todos preferem o filme no ei-
nema ao livro na poltrona, o
editor que não faça como Gras-,
set transformar-se-á ao fim da
pouco tempo, num alíarrabls-
ta ".

GUERRA DE AMOR QUE
CONSTITUB UM PRO-
TESTO CONTRA TODAS

AS GUERRAS
Qepols de agradecer ao ml»

nistro Gustavo Capanema, au
dr. Lourival Fontes e ao dr.
Rodolfo de Garcia pela cola-
boração eficiente que prestarão
á vitoria da primeira exposição
do livro português, conclue o
a*. Antônio Ferro:"Meus senhores! Enquanto
os paises lançam uns contra os
outros, enquanto os homens se
dilaceram, se despedaçam, se
matam, numa guerra impiedo-
sa. sem quartel, com Santana-
a fornecer-lhes as mais diabo-
licas munições, em que senti-
mos náufragos os próprios ali-
cerces da civilização cristã, a
própria arquitetura moral do
Homem, Brasil e Portugal —
quem o diria? — também de-
clararam guerra um ao ou»
tro... Simplesmente a nossa
metralha, as nossas balas, os
nossos obuseB, os nossos bom-
bardelros, são livros, muitos li-
vros, munições que não expio-
dem, que vão caindo na terra,
como sementes... Guerra paci-
fica, guerra de amor que cons-
titue um protesto contra todas
as guerras do ódio, guerra fei-
ta de paz, guerra que não quer
desunir mas unir, luta pela vi-
da mas não pela morte, bata-
lha onde todos ficarão vitorio-
sos, batalha de livros, batalha
de flores". .

Alem do ministro da Educa-
ção e Saude n do embaixador
de Portugal e entre mais de
500 pessoas que enchiam o vas-
tissimo hall da biblioteca esta-
vam os senhores: Levl Carnel-
ro, presidente da Academia
Brasileira de Letras; Herbert

Moses, presidente da ABI: dom
Helvécio, arcebispo de Maria-
na; dom Aqulno Correia, aree-
bispo de Goiaz; padre Riou,
provincial da Companhia de
Jesus.

EXPOSIÇÃO DE LIVROS
BRASILEIROS EM TOR-

TUGAL
Com aquela riqueza de ima-

gens que caracteriza a prosa
do grande escritor português,
refere-se o sr. Antônio Ferro
ao concurso de vitrines e ao «eu
significado para logo anunciar
a futura exposição de livros
brasileiros em Portugal, wwi
estas palavras:— "Mas não Julguem os edl»
tores e os livreiros brasileiros,
tão dignos de admiração pela
sua audácia inteligente, pelo
seu poder de iniciativa, que
pretendemos fazer obra inte»
resseira e egoísta. A alta fina-
Udade que prosseguimos não
atingida, ficaria a melo do ca»
minho, se não nos preocupas-
semos igualmente com a expan»
são da cultura portuguesa na
Brasil. O segundo ato desta
obra, que hoje principia será,
portanto, logicamente, u,m a
Exposição do Livro Brasileiro
em Lisboa que procurarei rea-
lizar com a possível urgência.
Da mesma forma podem con-
tar comigo os livreiros' e os edl»
tores brasileiros para a divul-
gação do livro brasileiro em
Portugal. Tarefa que não julgo
dificil. Ao contrario do que se
afirmava, ha dias, em certo
jornal, existe hoje possivalmen-
te maior interesse pelo livro
brasileiro na nossa terra do que
pelo livro português neste lado
do Atlântico. E que o Brasil
possue, atualmente, uma exce-
lente literatura de ficção, que
lhe desbrava o caminho, que
lhe serve de propaganda. O ro-
mance foi sempre, efetlvamen-
te, a guarda avançada de to-
das as literaturas, como a poe-
sla, apesar de pouco vendida
ou lida, é, por vezes, o canto
do rouxinol que nos obriga a
abrir as janelas para contem-
plar paisagem..."

RENATO DA ROCHA
MIRANDA

V Maria Vidal da Rocha Miranda,
^f Arnaldo Rocha Miranda, Renato da Ro-

I cha Miranda Filho, e Hélio da Rocha
Miranda, senhora e filhos, convidam os de-
mais parentes e amigos do seu querido espo-
so, pai, sogro e avô, para assistirem á missa

que mandam rezar pelo eterno descanso de
sua alma, no altar mor da Igreja do Carmo,
amanhã, dia 10, quarta-feira, ás 11 horas.

Em obediência ao desejo do morto, pe-
de-se encarecidamente dispensa de cumpri-
mentos.

MIRANDA
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RENATO DA ROCHA
MIRANDA

+ 

Raul Leitão da Cunha, senhora, fi-

lhos, genros e netos; Eduardo V. Peder-
neiras, senhora e nora; Fernando Vidal,

filhos, genros e netos; Armando Vidal, se-
nhora e filha; Joaquim Vidal, senhora e fi-
lho; Silvio Vidal, senhora e filho; Jorge Vi-
dal, senhora e filhos; Álvaro Vidal, senhora
e filhos; Guilherme Vidal, senhora e filhos,
convidam os demais parentes e amigos do
querido Daty, para assistirem á missa que
mandam rezar pelo eterno descanso de sua
alma, no altar mor da Igreja do Carmo, ama-
nhã, dia 10, quarta-feira, ás 11 horas.

Em obediência ao desejo do morto, pe-
de-se encarecidamente dispensa de' cumpri-
mentos.

Viuva 

Luiz da Rocha Miranda, Ota-
vio da (tocha Miranda, filhos, genros,
nora e netos; Oswaldo da Rocha Miran-

da e senhora, Armênio Rocha Miranda, se-
nhora, filha, genro e neto, Sérgio da Rocha
Miranda e Luiza Honold da Rocha Miranda,
convidam os demais parentes e amigos do
querido Daty, para assistirem á missa que
mandam rezar pelo eterno descanso de sua
alma, no altar mor da Igreja do Carmo, ama-
nhã, dia 10, quarta-feira, ás 11 horas.

Em obediência ao desejo do morto, pe-
de-se encarecidamente dispensa de cumpri
mentos.

REMATO DA ROCHA
MIRANDA

t 

Alberto de Sampaio Ferraz e fami-
lia convidam os parentes e amigos do seu
inesquecível e boníssimo amigo Daty,

para assistirem á missa que mandam rezar
pelo eterno repouso de sua alma, no altar de
Nosso Senhor nas Colunas, na Igreja do Car-
mo, ás II horas de amanhã, quarta-feira,
dia 10.

Em obediência ao desejo do morto, pe-
de-se encarecidamente dispensa de cumpri-
mentos.

i _«_ «

NÃO DEIXE SEU ESTÔMAGO CONDUZI-LO A UMA
MESADE OPERAÇÃO

Entrt «M «lios qut —ai» euidado» «.qturtM, Mt. •
estômago. Qualquer perturbação, temo, por exemplo,
a aiia freqüente, a máu hálito, ae eólica», etc., de-
«era aer imediatamente tratada» eom um medicamento
qüe eeja delato efica». Detea fôrma, •vit,Y__,__,_,f
mal ia aleitre, e impedirá uma operacla. ai-MU----
á um medicamento de efeito» leguroe a decisivo «fibra
qualquer caso da —ale» do estômago. BI-NIU-EM.
i o mai» poderoso cicatriiante da ulceraçSa» da
eitômago, tendo, pori»»0,- indicado em todo» o» ea»o»-
de úlcera» ge»tro-duodenai«, máu hálito, juiii, eôltcaa
e distúrbio» gá»trico» a Intettinal». »l»•VlUB.¦-¦- age
eomo protetor e eorao eieatritante da -meou da

 eitôraago. na qual forma uma verdadeira _ou.*lff
contra « doença», evitando ae op.ra.Se. a .tateando a. dore». 

g fSJJJHftachate â venda era pó « .ra comprimido». Nio ™e0»*«0^-J,**""J_
ms Farmácia» e Prosaria», e.erav. para • Depositário. C. P. 1874-». Paula.
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Ainda o Rumoroso Ca-
so dos Certificados Fal-

sos de Reservista
CONFIRMADA A ABSOLVIÇÃO

DO MAJOR MOURA NO-
BRE B A CONDENAÇÃO DE

LEONIDAS SILVA E ZÉZK
MOREIRA

O resultado do julgamento str
creto do Supremo Tribunal Mi-
litar no rumoroso processo dos
certificados falsos de reservis-
ta. foi o seguinte: confirmar a
absolvição do major médico Os-
valdo Moura Nobre, contra os
votos dos ministros Cardoso, de
Castro. Castro e Silva e Rai-
mundo Barbosa; confirmar a
condenação de primeira instun-
cia, a oito meses de prisão, de
Heram Botelho de Magalhães,
José Soares de Souza. Leoniilus
du Silva. Moacir Rodrigues üa-
mas, Alfredo Moreira Júnior
(Zézé Moreira"), João Correia
Cabral e José Ramos Poças; sus-
tar o julgamento de Alvaio
Cunha, Álvaro . Sales Marins,
Amando Bueno de Almeida, Ho-
norio de Souza, João Caetano da
Silva. José de Santana, Lindnlío
Teixeira de Avelar, Lourival dc
Oliveira e Sandoval Cardoso de
Melo, aue se encontram em pa-radeiro lanorado; e, absolver
Severo Tristão da Silva, Alcion
Baer Bafa. Santiago Pompeu, Al-
fredo Cardoso, Henrique Inácio'¦ Garcia; Felix Casimiro Barroso,1 Albertlno Curneiro, José Vitor
Rosa, c.il José de Oliveira, José
Ferreira da Costa, Antenor Luiz
Fernandes, João Teixeira Pinto
Costa. Manuel Francisco Sobrei-
ra, Antônio A^ioli Lins e André
de Soüzn Miranda, contra os vo-
tos dos ministros Castro e Silva,
Raimundo Barbosa e Cardoso de
Castro, aue desclassificavam o
delito.

O Tribunal reduziu a pena im-
posta a José Caruso. Pela absol-
vição de todos os acusados se
manifestaram os ministros Raul
Tavares e Almerlo de Moura. Os
mandados de soltura foram ex-
pedidos por intermédio da 2»
Auditoria de Guerra, tendo sido
cumpridos todos na mesma noi-
te do julgamento, isto é, sexta-
feira ultima. ,

A. decisão do Tribunal refe-
rente a esse processo, esta suje-
ta ao recurso de embargos, aue
deverá ser interposto dentro do
prazo de dez dias, contados da
data da intimacão do advogado
e réu. O Ministério Público, en-
tretanto, está de acordo com a
decisão, conforme o seu- próprio
pedido por escrito e oralmente.

¦ii i » **-_»¦¦¦ . ¦. '*•¦ ¦¦.—»

Explodiu o fogareiro
Apresentando queimaduras

generalizada* do Ia grau, foi
socorrida, ontem, ,'á tarde, no
Posto Central da Assistência,
e internada, em seguiria, no
Hospital de Pronto SSoçorro,
a joven Rosa Ferreira L#-
mos, branca, de 15 anos, que
fora. vitima de explosão de fo-
gareiro a álcool, na residen»

O gás estava escapan-
do da geladeira

Tendo ocorrido um desarran-
jo cm uma das galerias du "Re-
frigeiacão Neves". «usa de re-
frigeradores, situada á rua Se-
nudor Euzebio, 528, o «ás- sul-
furlco aue dela se desprendeu,
espalhou-se por toda a casa,
provocando pânico.

Chamado o Corpo de Bom-
lieiros esses compareceram
prontamente, vetando o orifício
por onde o gás estava escapun-
do.

Três casos de insolação
Atacados de insolação, foram

socorridos ontem á tarde, no
Posto Central de Assistência,
retirando-se em seguida:

Amai ia Alvarenga, branca, do
43 anos de idade, viuva, portu-
guesa. residente á rua Itapiru
n. 103:

Ademar Antunes, pardo, de
!18 anos, solteiro, operário, mo-
rador, á rua Itaborai. 392;

José Caetano da Silva, bran-
co„ de 43 anos de idade, casa-
do, funcionário publico, resi-
dente á rua Seribá 345.

NO TRIBUNAL DE SEGURANÇA

INJURIOU O PREFEITO — SEIS MESES DÉ
CADEIA PARA 0 ACUSADO — FALTOU COM
0 RESPEITO DEVIDO AO PAVILHÃO NAC10-

NAL — DENUNCIADO O REU

RENATO DA ROCHA
MIH\\IH

»

k-'i A diretoria, os membros do Conse*
•Í*lho Fiscal e auxiliares, da Companhia

1 de Centros Pastoris do Brasil, convidam
os parentes e amigos do seu saudoso amiiro e
ex-diretor Renato da Rocha Miranda, para
assistirem á missa que mandam rezar pelo
eterno descanso de sua alma, no altar de Nos.
so Senhor no Horto, na Igreja do Carmo, ama-
nhã, dia 10, quarta-feira, ás 11 horas.

Em obediência ao desejo do morto pe
de-se encarecidamente dispensa de cumpri-
mentos.

Tancredo do Nascimento
Mineiro, residente no munid-
pio de Frutal, Estado de Ml-
nas Gerais, injuriou, em bole-
tim impresso e divulgado, o
prefeito daquele município, em-
violenta orltica a atos funcio-
nais daquela autoridade.

Por esse fato. foi Nasci-
mento denunciado ao Tribunal
de Segurança Nacional como
incurso nas penas • do. artigo
3», inciso 25, do decreto-lei
numero 431, de 18 de novem-
bro de 1938.

O juiz, dr. Raul Macha-
do, a quem o ministro Barros
Barreto, presidente daquela ai-
ta Corte, de "Justiça Especial,
distribuía o processo, presidiu,
ontem, a audiência de Jul-
gamento. Na acusação, fun-
clonou o procurador dr. íjil»
berto Goulart, de Andrade, e
na defesa, o advogado, dr.
Sebastião Osvaldo Meireles.'O juiz, findos os debates
orais, que se prolongaram das
14 ás 15 horas, proferiu a de-
cisão, que conclue pela conde-
nação do reu a 6 meses de
prisão,, grau minimo do dispo-
sitivo legal em que foi denun-
ciado.

S. excia., assim terminou
a sentença: Muito embora não
seja de se admitir, jurídica-
mente, como prova do delito
de Injuria, simples cartas par-
tlculares, nfto dirigidas ao

ofendido e , arbitrariamente
apreendidas pela policia, se
acha, todavia, provado 'dos au-
tos que o acusaao cometeu o
crime cuja pratica se lhe atri-
bue no processo, o que ressal-
ta, á evidencia, da publicação
junta, que nao é, como que.'
fazer crer, a defesa, um %im-
pies exame de atos de admi-
nistração do acusado, mas um
libelo injurioso contra o mes-
mo.

FALTOU COM O RES-
PEITO A' BANDEIRA

NACIONAL
O procurador dr. .Gilberto

Goulart de.. Andrade apresen-
tou, ontem, ao ministro Bar-
ros Barreto; denuncia contra
Conrado Kzlzanovskl, por ter o—-—-. am Blumenau, menos-

a

prezado uma Companhia de
Fuzileiros do 32» Batalhão de
Caçadores, quando passava na
rua Amazonas, conduzindo a
Bandeira Nacional. *

O fato foi apurado e algu-
mas testerrttinhas, ouvidas no
inquérito, declararam até que
o acusado também faltou com
o respeito devido ao Pavilhão
Nacional, tendo sido, por isso,
preso por um primeiro tenen-
te, que se encontrava, nu
ocasião, no local.

O crime cometido pelo reu
foi capitulado no artigo 3",
inciso 24, do decreto-lei nu-
mero 431, de 18 de maio de
1938, combinado com o artigo
1° do mesmo decreto e arti-
go 100, da Consolidação das
Leis Penais. Para o Julga-
mento respectivo, foi designa-
do o ju%5, oorôhel Maynard
Gomes.

Dr. Newton Mota
Médico

'DOENÇAS DE SENHORAS
—OPERAÇÕES — PARTOS

Consultório :
URUGUAIANA, 111,- sob.

i Terças, Quintas e Sábados, [',
de 2 ás 4 

. Atende chamados pe<o
Telefone 38-8503
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RENATO DA ROCHA
MIRANDA

tOs 

auxiliares da firma Rocha Mi-
ronda, Filhos & Companhia Limitada
convidam os parentes e amigos do seu

pranteado e boníssimo Chefe e amigo, DR.
RENATO DA ROCHA MIRANDA, para assis-
tirem á missa que, pelo eterno descanso de
sua alma, mandam rezar no altar de Nosso
Senhor no Sudariô nà Igreja do Carmo, ás 11
horas de amanhã, dia 10, quarta-feira.

Em obediência ao desejo do morto, pe-
de-se encarecidamente dispensa de cumpri-
mentos.

Um telegrama do ge-
neral Carmona ao pre-
sidente Getulio Vargas

O presidente da Republica r«-
etbeu o seguinte telegrama:"IiISBOA — Foi com o maior
prazer que~ tomei inonheclmento
das declarações de v. e-cla.
sobre a amsiade luso-braslera
• «obre a Id&ntl.ade de pens».
mento • ação dos nogso« doin
Kòvernos. Venho significar *
v excia. o meu elevado apre-
ço e reconhecido agradecimen-
to por mais esisa alta prova 'de
«ojida «ettm- oue liga. o «lo-
rloso Brasil Novo ao Portu-
gal de hoie, enviando a v.
e^cla. as minhas mais afetuo-
«as «V cordiaiag saudações —
eeneral Carmona, presidente o*

RENATO DA ROCHA
MIRANDA

A Diretoria, os membros do Con-
*Z° selho Fiscal e os auxiliares da Compa-

| nhia Predial, convidam os parentes e
amigos do seu pranteado companheiro e che-
fe DR. RENATO DA ROCHA MIRANDA, pa-
ra assistirem á missa que, pelo eterno des-
canso de sua alma, mandam rezar no altar de
Nosso Senhor da Cana Verde, na Igreja do
Carmo, ás 11 horas de amanhã, quarta-feira,
dia 10.

Em obediência ao desejo do morto, pe-
de-se encarecidamente dispensa de pezames. I
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Ataqus Imtnente a ãú Francisco
Aviões

Costa
e Navios

Ocidental
Inimigos em

dos Estados
Direção
Unidos

As Forças Americanas Levam, Por sua Vez, a ãuerra ao Japão - Ren ovam-se os Ataques ás Bases do

Pacifico •¦- Luta Confusa e Genera üzada - 0 Balanço ctos Efeitos dos Primeiros Embates
NOVA YORK, 8 (U. P.) —» Tjrgente — A C. B.

S. anuncia a presença de navios não identificados e de
üO aviões támbem não identificados, os quais se apro-
ximam de São Frmioisco da Califórnia pelo;.oeste;
APROXIMAM-SE'JA CIDADE DE S. FRANCISCO

S. FRANCISCO DA CALIFORNÍA, 8 (l\ P.)
-- Urgente — A radio da Policia anuncia que aviões
não identificados se aproximam da cidade..

IMINENTE O ATAQUE
VAXCOUVER, Canadá, 8 (U. P.) — Urgente —

O comando aéreo do oeste informou que um alaque por
fornas iaponesas, no noroeste é iminente.

VOLTAM AO ATAQUE OS AVIÕES NIPQNIC03
MANILA, 8 (U. F.) — Urgente - Esta noite

foi dado. nesta cidade o primeiro alarma anti-aerep,
que se verificou cinco minutos antes da meia-noite.

SOB BOMBARDEIO JAPONÊS
NOVA YORK, 8 (U. P. — Urgente — O corres-

pondente da National Broadcasting Oòmpauy em Ma»

niila comunica que 
"Manila se acha sob bombardeio

japonês".

Os Estados Unidos
Atacam

WASHINGTON, 8 (U. V.) —
As forcas armadas dos Estados
Unidos, nne oneram na imensi-
dão do Paoífico. empreenderam
Psta noite ações contra o Ja-
pão qne scRundno se ,PJ"CS""IL''
eslão cin estreita colaboração
com as unidades- navais e aéreas
da Grã-Bretanha; Austrália c in-
dias ".Orientais Holandesa».

Os Quartéis Generais militar
e Naval daqui declararam que a
prande contra-ofensiva contra o
Japão, tanto pelo ar como .pelo
mar. começou lo"o que estalou
ontem a primeira,, bomba cm
Pearl Harbor. Declinaram «lar
qualquer detalhe acere adas ope-
rações que se estao efetuando e
a Única indicação sobre a na-
tureza das mesmas constituiu o
comunicado oficial de que le-
varemos^ a Ruerra até o Japão
PeEst."r'manifestaç&<J faz supor
aue serão empreendidos ataques
aéreos contra Tóquio, porem até
açora, as únicas noticias sotnc
as hostilidades se referem aos
ataques dos laponeses e ás bai-
sas e danos experimentados pe-
los Estados Unidos. „-„»,.„

A declaração de guerra contra
o Japão, aprovada pelo, ÇouRres-
so. demonstrou a unidade na-
cional. a qual se evidenciou lo-
ao que se teve as primeiras no-
ticias sobre a agressão nipõnicn.
Os dirigentes de todos os seto-
res da oposição ao «overno
abandonaram imediatamente sua
posição política recomendando á
todos os cidadãos para que se
unam afim de enfrentar o pen-
ao comum. ¦ .„ ... .'¦

Os diricentes trabalhistas de-
clararam que não se dariam no-
vas greves nas industrias areta-
das pela defesa e por sua vez, os
isolacionistas puzeram de lado
suas divergências com o Rover-
no, passando a_ cooperar com
ele em toda a linha.

imediatamente se tomaram
evidentes os efeitos .da «uerra
nas atividades comerciais, indus-
trlais e financeiras do pais bem
como ante o cidadão da rua.

Uma declaração oficial da
Casa Branca hoje ao meio dia.
resumiu as perdas experimenta-
das pela União durante as pri-
melras 24 horas»de guerra como
se segue: 3.000 vitimas, em vir-
tude das Incursões aéreas sobre
as ilhas de Hawai, a metade «Ias
auals são de mortos e a outra
de feridos.

A perda do encouratjado"OUlalioma" de 29.400 tonnla-
das e a «le um destroyer. o qual
foi destruído em Pearl Harbour
durante o primeiro ataque ja-
ponès. também foi anunciada.

Evidentemente, não se. habla
em Washington, com exatidão, o
iuçedido nas pequenas tinas
avançadas da União, tais como
Ha ilha d eHawai e nas de Alia-1
wav. embora exista a certeza ae
aue foram violentamente ataca-
das. ,

A' pergunta de como os ia-
poneses conseguiram penetrar
nas defesas externas das ilhas
Hàwai e Filipinas, formulada ao
sr. Slephen Aerly. secretario do
sr. Roosevelt, o mesmo respon-
deu: "O mais provável de tudo,
sinão o certo, é que os apare-
lhos procediam de porta-aviões
nipônicos. Os aviões, que eram
do tipo de bombardeio em pi-
cada. iniciaram o ataque ao
amanhecer e por isso os navios
porta-aviões dispuseram de to-
da a noite para aproximar-se
dos seus objetivos, protegidos
aue estavam pela obsçurulade
Os aparelhos voavam a grande
altura quando desfecharam o
ataque".

Prosseguiu dizendo o sr.
Rarlv que não podia ser dada
nutra explicação á forma pela
qual o inimigo poude assestar
um golpe «le ta] magnitude.

O presidente Roosevelt assu-
miu o comando das forcas arma-
das da Nação, logo após o mi-
cio do ataque de ontem è auto-
maticamente. a Casa Branca ,oi
convertida no Quartel General
e centro vital de todas as ínfor-
macões relacionadas çom a guer-
ra Os conselheiros do presiden-
te declararam que o mesmo es-
tava comovido pela grande rea-
cão que se observou em todo o
pafs, traduzida por inúmeras
mensagens que chegaram duran-
te toda a noite, tanto pelo tele»

grafo como pelo .Correio, todas
elas declarando "absoluta leal-
dade ao presidente e ao gover-
n°As 

manifestações procediam de
todos os governadores dos Esui-.
dos, prefeitos das grandes cuia-
des, dirigentes religiosos, prcsi-
cientes de organizações civise
milhares de outros cidadãos, va-
rios deles ofereciam seus servi
C°Ò' 

sr. Alfred London. oposiclo-
nista sistemático da política ex-
terior «lo governo, dirigiu um te-
lcgrama á Caso Branca concebi-
do nos seguintes termos: O
ataque iaponès dão da lugar a
alternativas. Não se deve per-
mitir nada que importe cm pie-
juízo de nossa vitoria sobre o
inimigo externo . ,

Os porta-vozes das organiza-
ções operárias concitarain os
trabalhadores á fabricarem ar-
ínamentos "até o maxun.q de
sua capacidade es-m 'n.ie,1'-
rupçáo". O sr, Wllham Green,
presidente da Federação Ameri-
cana do Trabalho, declarou que
a instituição que preside sus-
tentará uma política anti-gie-
vista real e precisa .

por sua vez. o sr. Philip Mur-
rav, presidente do Congresso
«ias Organizações Industriais, dfc»
clarou também que sua organi-
zacão trabalharia produtivamen-
te e com sacrifícios.

Embora as greves que afetam
as industrias necessárias a de-
fesa. náo tenham atualmente
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p... WnnhliiKton, formulni» «lc pu/,
'cidade anunciam ter recebido a
comunicação de que a «ítçvo
nacional dos loldadores foi
cancelada, em virtude da situa-
cão de guerra no Pacilico.

O navio japonês " Tatu IMa-
ru". que trazia varias cente-
nas de americanos de regresso
aos Estados Unidos, encontra-
va-se. segundo se acredita, a
melo caminho entre o Japão e
a Califórnia, quando a guerraHiain aiuaiinciiio . « .-"v ,"•"•;•»

ÍWort^ia^^i:ponKress<j,tístB, ^k^-S^^nte da N. B
estudando a leiíislaçao destinada | _ ° ?orrcsR°/I8!:nlri„.!io..".' «"
a prevenir as mesmas, para o
caso em que fòr necessária a
ua aplicação. A maior parte dos
observadores dizem «(Ue a agres-
são dè que foi vítima o pais
fará Com que, automaticamente,
se reduzam á mínima expressão
o movimentos «uevistas.

A diretoria do Comitê Amerl-
ca, dirigiu instruções a todos os
seus membros para que apoiem
sem restrições "os esforços beli-
cos da nação, até que o conflito
armado com o Japão ha.ia ter-
minado com a vitoria .

Também o srl llerberl Hoover,
ex-presidente da União e um

C nesta cidade declarou ter
sido informado pelo conaul-
geral japonês que o ataque m-
ponico foi uma completa .sur-
presa não somente paia aquele
consulado, como tamnem para
o próprio Ministério do Extc-
rior. em Tóquio.

Procurou insinuar ainda «>
mesmo diplomata que o men-
clonado ataque talvez fosse uni
"motim" das forças mintai-es,
que estariam oPefãiido sem. n
consentimento do governo ja-
P°E acrescentou: "E* inacredi-
lavei. Apanhcrti-me «ie surpre-
sa, completamente. Nao seii.-a-k.im.u.-...». u- —ao - .—-

dos maiores opositores da atilu-. na, i-u...,—-»»-•-
de governamental perante a 10 que devo lazer nem -c
guerra, advogou a unanimidade "
do país para a defesa do gover-
no, atitude que também assu-
miu o sr. Hamilton Fish, nder
isolacionista do Congresso.

j 
"Blvk-Outs" Em
Tóquio

SINGAPURA. U tKeuterl —
Despachos du Tóquio adiantam
que as cidades japonesas eslao.
pela primeira vez, expcriineii-
tando os "black-oiits-' do tem-
Do de guerra. A maioria «.a
população de Tóquio permauc-
ceu aparentemente niij portas
e ruas desertas á noite passa-
da, exceto nos distritos da <:i-
dade baixa. Os bondes c o tra-
fego a motor prosseguiu, eu-
tretanto, normalmente.

Em Pé de Guerra a Cos-
ta do Pacifico

SAN FRANCISCO. 8 (Reuter)
— Anuncia-se que íoram co-
locados guardas e patrulhas tm
todas as pon les da baía de S.
Francisco, bem como na íeu-
naria de petróleo, que se eu-
contra nas proximidades do
Martinez.

A população de óleo dessa
refinaria é de 70% da pronu-
cão «le combustível para aviões,
de toda a Califórnia.

Os esquadrões «Lo policiais
estão munidos de mascaras
conlra gases, metralhadoras e
fuzis. , .;¦';','.O comandante do distrito
naval desta cidade ordenou o
completo "black-out" de toda a
r.ona portuária de Long Ueach.

Da mesma forma, foram apa-
gadas todas as luzes «Ias proxl-
midades das fabricas de aviões
"Loekhead" e "Hudson '. chi
Burhank e Las Vegas.

O litoral ociden''»l «<>«; Esta-
dos Unidos foi posto em pé de.
guerra, eficientemente, e a
maioria dos pontos existentes
entre Alasca e São Francisco
submetido a "black-out".

Foram tomadas precauções
contra sabotagem .-¦ isolado o
quarteirão niponico em -sao
Francisco da Califórnia,

As autoridade* navais desta

alguma coisa a fazer".

Danos e Baixas Consi-
deraveis Nas Bases

Americanas
WASHINGTON. 8 (tT.l?.) —

O comunicado expedido pela
Casa Branca, a rospollo das
operaçfies na "iona do Hawali.
diz mais o seguinte: "Nn pro-
prlo Pearl Harbour, um do nos-
sos couraçados sossobron n va-
rios outros navios foram seria-
mente avariado»»"Um de nossos dcstroynrs
voou pelos ares. Alguns peque-
nos navios sofreram graves fia-
nos. Foram bornliardfiados ¦••»
campos da Marinha, «endo des-
truidos vários hangares. Ficou
inutilizado um gran/le niiiiidro
de aviOes. ,"Chegaram de S. Francisco
numerosos bomhard.-.lros. «>n-
quanto se travava «m combate.
Reforços e avlilcí sSo levados,
apressadament.n. 

'Rnln.-se ipr.o-
cedendo á reparação de navios
e avlCes, nas '.lnstal.iwioos do
terra ..."Forarrt atacadas as Unas do
Guam de Wake ° -le Mlfhvay,
assim'como Hòns-Kong; N.fl'o ha
detalhes sobre estes ?taqu«?s.

"Duzentos màHnhelrpp; »'i
seja quantos pi»r'i».aneetam ain-
da na China, foram internados
pelo Japtlo. perto de "Hent-Sin.

"Ainda nâo se conhece defi-
nltlvamente ..o numero toial de
baixas havidas :ia Ilha de Oahu,
porem é multo nrnvavni qne
ascenda a umas 3.000. -M«tade
mortos, metade feridos Segun-
do os despachos réjseWtdos. na-
rece-oue caíram mutt.HJ l.oml-aa
na cidade de Hònolulu. f«nde
causaram um oequeno numero
de vitimas.

Não São Verdadeiras
as Informações Ja-

ponesas
LONDRES. S - íTteutsn — A

re»pelto dos afundamentos
anunciados pelos japoneses di
zem ob círculos aujpri.-íados uue
deve ser considerada com a
maior prudência toda noticia

Japonesa anunclan-lj destrultjao
de navios, assim cemo as-relatl-
vas a supostos êxitos navais e
as que se referem lis negocia-
côes com o governo da Tallan-
dia.

A propagantla japonesa visa
com estas noticias criar a im-
pressão de êxitos rápidos, tanto
no terreno ostrategloo coino no
diplomático, existindo todas as
razões para se acreditar íiue as
Informações de Tóquio estao
Inspiradas mais om considera-
ções de ordem psicológica que na
preocupação pela exatidilo.

Recuam os Japoneses
Em Hong-Kong

HONGKONG, 8 (Reuter) —
A guarnição desta praça mos-
tra-se confiante, quanto ao de-
senvolvimento da situação, —
diz o comunicado oficial, hoje
expedido.

Os postos de batalha foram
ocupados pela manhã e contin-
gentes de demolição foram en-
viados, ás 5 horas e meia da
manhã, para destruir as rodo-
vias fronteiriças, tendo cornple-
tado perfeitamente a empresa,
ás 7 horas e mela.

As companhias avançadas,
da fronteira, estão em posição
defensiva.

Alguns contingentes japone-
ses, de 300 a" 400 homens, avis-
tados no lad oda súa fronteira,
tentaram, atravessar a frontei-
ra, sendo recebidos, porem, por
um nutrido fogo, tendo recua-
do em seguida.
De Pouca Importância
o .Ataque a Hong-Kong

HONGKONG, 8 (Reuter) —
Dez aviões japoneses de mer-
gulho atacaram hoje o porto
de Hongkong. As bombas cal-
ram em determinada zona do
porto incendiando diversos bar-
cos pesqueiros. Quatro apare-
lhos inimigos foram abatidon.
Certo numero de chineses foi
morto. O trafego, que no ini-
cio ficou interrompido, foi re-
iniciado antes mesmo de pas-
sai- o alarma.
A Tailândia Não Ca-

pitulou
WASHINGTON, 8 (Reuber)

—O ministro do Tailande, nes-
ta capital, declarou ao secer-
tario de Estado, sr. Cordell
Hull, supor que o seu país am-
da estaria resistindo á agres-
são japonesa, bem como duvi-
dava da noticia a respeito da
capitulação do mesmo pais.
Bombardeada Uma Es-
Irada de Ferro Em Sin-

gapura
SINGAPURA, 8 (Reuter) —

O comunicado oficial divulgado
ás T.30, hora local, declara —
"A luta continua em Kotabah-
ru, ao norte da Malásia, na
area daquele aeródromo. A-es-

i

trada de ferro da cidade, de
Sungei Patani, ao noroeste «Ia
Malásia, foi bombardeada pe-
los japoneses".

Destruídos Aviões e
Submarinos Japoneses

Em Grande Numero
WASHINGTON; 8 (Reuter)

Grande numero de aviões e
submarinos japoneses foram
destruídos em redor das ilhas
Hawai.
Toda a Nação Ameri-

cana Empenhada na
Luta

WASHINGTON, 8 (U. P.)
Os chefes da defesa decla-

raram que a única resposta que
cabe dar ao ataque do Japão1
é acelerar a execução do pio-
grama para a defesa, de 70 bt»
lhões de dólares, em um novo
e enorme "programa para a
vitoria" o que significaria no»
vos sacrifícios para os civis e
possivelmente uma jornada de
sete dias e de 16 horas diárias
para todas as industrias arma-
mentistas

Na primeira audição oficial
de radio, depois de iniciadas as
hostilidades no Pacifico, o di-
retor do Departamento da Dl-
reção da Produção, sr. Donala
N. Nelson, declarou que se deve
por imediatamente mãos a
obra, pois, os Estados Unidos
devem ter um só objetivo "A
vitoria militar". O sr. Nelson,
que foi também diretor da Jun-
ta de Abastecimentos e Prio»
ridades, falou com plena apro*
vação da Casa Branca. Disse
ele que o programa da defesa
é algo que pertence ao passa»
do, desdb o momento em que o
Japão "enganou o "Tio Sam",
acrescentando que "a nação s-e
acha agora diante de um ata-
que material".

O sub-secretarlo da Guerra
Robert P. Natterson pediu a
todos os. empregados oficiais e
civis do governo, assim como ás
oficinas de aquisição que colo-
quem a produção de munlçües
sobre uma base de 24 horas
completa». «

Os funcionários da aeresa
declararam que é inevitável u
imediato aceleramento na colo-
cação de contratos de fabrica-
ção prognostica ajustes radi-
grama atual aumentaria a uns
150 biliões de dólares, a serem
invertidos ã razão de 5 bUlões
mensalmente. O autorizado
atualmente pelo Congresso se
aproxima a 70 biliões, porem,
os gastos mensais somam aleui
de 1 bilião de dólares.

A divisão de prioridades aa
Oficina da Direção da Produ-
ção provnostica ajustes radi-
cais na escolba das prioridades.
As industrias civis receberão
somente o que sobre, uma vea

satisfeitas as necessidades da
vitoria. K bem provável que se
faça uma nova e muito sen«l-
vel redução na produção de au-
tomoveis, refrigeradores, estu-
ias e outros artigos manufatu-
raaoa.

Embora não se tenha puon»
cado as curas sobre os pro-
cressos da produção, aa auto»
ridades da Oficina de Direção
da Produção anteciparam as
seguintes, relativas aos ulUmoa
16 meses: em Julho de 1940, a
industria de aviação produziu
.somente 561 aviões militares,
que aumentaram até alcançar
cm setembro deste ano a liA4
aparelhos mensais. Tanques,
cui-.enas de tanques l»tf«5U-».ii e
médios saem mensalmente dos
pateos ae montagem. Reoeme-
mente se iniciou a proluçao üe
tanques pesados de 60 tonei a.»
das e o Iüxército deu ordem P*--
ia que se fabriquem tanque»
soldados, em vez üe rebitades,
Armas menores: <t fabricam-se
íuüis o metralhadoras aos mi-
lhai-ès diariamente. Navios pa-
ra a Armada: a armada orde-
nou 2.831, uos quais 140 já lo-
ram entregues, uois poderoso»
encouraçaüos, o "Washington"
e o !'iNorth carolina" íoram
integrado á frota e a eles se
juntaram o "Massacnusseti» ,
o "South Dakota" e o "índia-
na". '

Navios mercantes: para iin"
de uezemoro, os Kstadcs Uni-
dos estarão tabricando á razau
ae um navio mercante diário,
Durante o primeiro trimestre
do ano próximo, entregaram-
se 90 navios; no seguncio Ul»
mestre, 146; no terceiro, 154; e
üois navios diários, ou seja, 184
no ultimo trimestre, iüm 30
meses, a contar de 1 de julho
deste ano a 31 de dezcmbio üe
iu-i3, serão entregues mais de
1.150 navios, com um desloca-
mento total de i2.4Ji0.ij0d to-
nelaüas.

Motores para aviões: a pro-
duçdo por um total üe 2.u>....
cavalos de íorça cm setembro.

Ferramentas: a proauçao por
4bO.U0O.0UO de dólares será au-
montada para um valor de cer-
ca de 1 biiião ae dólares, este
ano, esperando-se que a proau-
ção normal de umas 25.000 ma»
quinas ferramentas anuais ene-
gara este ano a umas 200.UüO.
•jesde o mes ae setembro, se
tem mantido no mais zeloso se-
gredo a proauçuo dos aviões,
porem, o coronel John S. Jou-
vett, presidente da Câmara' de
Comercio Aeronáutico anun-
ciou recentemente que seria de
uns 50.000 aviões, no ano de
1942. Quanto deste ano, dis-
se que será de 25-000 apare-
mos.

Manila Solidamente
Defendida

MANILA. 8 (Reilt-.r) — As
iiuonnucòes de «iuu paraqueilis-'•¦" laponeses teriam l«ji/u«Uo

aviões e sim de navios de gusr»
ra. Nâo foi possível obter de-
talhes sobre os dan«is que, por.
ventura, tenham causado a re-
íei-ida Ilha.

Ocupada a Concessão
Internacional de

Shangai
SINGAPURA, 8 (U.P.> — An

tropas japonesas completaram
esta tarde a «ícuua-.-ao^ da cm-
cessfio Internacional de snan-

O chefe da marinha niponic»,
declarou que a poupa«8.pda con-
ccssíío Internacional *e dli-is''!*.
somente contra Ingleses o nor-
te-amerteanos.

As Perdas Aéreas
Americanas

BERLIM. 8 (U.P.) — Dís-
pachos chegados esta noite da
Tóquio dizem que a aviação ni-
ponlea derrubou um total de
102 aparelhos durante os dois
dias de luta no Pacifico.

Acrescentam «iue »0 dos lefe-
ridos aparelhos eram norte-
americanos e britânicos os U
restantes.

Os Aviões Ingleses
Atacam a Navegação

Nip<

tas
pe em Manila stio eiiluticáineu
tu ücsiiicnlidiis ui-lo ucncral
Mac Artur, no seu Uuarlcl l?t-
neial, em «lecUu-aijuo i citas,
hoje.

<J presidente Manuck <.)ue;-.«ui,
expediu Uma ordem limitando
as relidas de dinhuii-o «los ban-
cos, a 100 dólares Por sciiiiina;
a não ser nos casos em que o
sacadõr possa apreH0"('a'r pro-
vas suficientes de que tem ne-
cessidade de maior quantia pa-
ra seus nefiocios ou fiup corre-
Ia ti vos. *

A maior parte dus janelas
das residências «lüsla cidade foi
recoberta de papeis adesivos,
como precaução contra l.ura-
bus explosivas o não só o
porto desta cidade cmno outros
mais estão sob o redime do"black-out".

O Koveruiidor está aprussun-
do os pianos para a õvueljHção
das crianças das escolas pri-
marias, desla cidade, onde uào
existem abrigos an ti-aéreos.
Alguns cinco mil japoneses es-
tão cercados pelas' tropas do
exército tendo sido libertadas
as mulheres e crianças,' que li-
veram . permissão de regressar
aos distritos residenciais «los
japoneses, os quais se acham
estritamente vigiados.

Um nacional «lo. Japão foi
apanhado pela policia, justa-
mente, no momento cin que
cortava os fios «Ia, linha telefo-
nica na área pontuaria.

O ultimo raide dos bombar-
diuros japoneses durou l.V mi-
.nulos e durante esle esnuco de
tempo os canhões dns baterias
iinti-aéreas hão cessaram sua
barragem de fogo. Segundo in-
formações o bombardeio dos
japoneses foi de extrema tire-
cisão. Pouco depois de haver
sido reiniciado o bombardeio
foi ouvido o fogo anti-at';ri'o.

Comunicado Inglês
SINGAPURA, g (Reuten —

E' o seprulnte u r-omunicado
distribuído as 17,31 horfis:"Combates de natiire/.a con-
fusa prosseguem na area do
aeródromo de Ko'.abahru. A lo-
calldàdè de Sung-jtnatanl r.a
Malásia norte-ool-lental e sobre
a ferrovia, foi pesadamente
bombardeada".
Numerosas Prisões No-

turnas de Japoneses
WASHINGTON, 8 (U.P-, _O Departamento da .tustiqnanunciou-que agonies do BureauFederal de InvestlcMç&ns d.eti-veram 73(í súditos Janone.ses nosEstados Unidos o. Hawaii du-rante a noite.
Os Aviões Nipônicos

Sobre Nauru
MELBOURNE; S ÍReutar) —Acredita-se nesta «Idade qun osaparelhou japonês-;:? que lança-ram bombas sobre » Ilha deNauru. nao partiram de porta-

onica
SINGAPURA, 8 «U.P.) — O

¦ comando militar deu a, conhecer
I hoje o seguinte uornúniúido:
I "Nho obstante o tempo des-

favorável, nossos apure-lhos da
reconhecimento, nos dtas fi e 7,
localizaram um grande numero
do navios ntponloos, escoltados
por navios de guorra em fi-en-
te 6. Indo-Crina. «io Mar do Sul
da China, sendo atacado wm da
nossos aparelhos pelas baterias
antl-aereas de uni dos navios
de guerra."Ao anoitecer de ontem, ura

I pequeno numero de navios tot
I avistado, perto da oosta da Ala-

laia e, aproximadamente a 1.30
I minutos, se aproximaram do rio

Kelanlaii, ao no«-te de Kota-
bahau. e começaram os desem-
barques, sob a prot.iiç.lo do fogo
dos navios de guarr.i. Nossa»
tropas. Imediatamente abriram
fugo e mais tard-i ne travou
uma Intensa luta. pa costa,
particularmente nas .joiv.mlas
do aeródromo de KoVabahau.

"Posteriormente, foram avis-
tados outros des navios mer-
cantes, ao sul.

"Os bombardeiro» da» Forças
Aéreas Sul-africauas atacaram
esses navios. Ao clarear o dia,
prosseguiram sons ataques, fl-
cando incendiados pelo menos
dois navios,"Ao amanhecer, varias enuua-
drllhas de bombardeiro» torpe-
deiros levantaram voõ, tara
continuar os ataques, tgnorr.n-
.do-se no momento os resulta-
dos."A's 8 horas da manha, o»
restantes navios partiram em
dtregáo norte, deixando algumas
partidas de desfliribarqu.'!, na.
costa, que foram cercadas for
nossas forças terrestres."Pela manhã, aviões í.ossos
de reconhecimento Informaram
que efetuaram «lesembarques,
na zona de Palra.il Sipgorn, no
sul da Tailândia. Estes aviOes
foram atacados por 8 "aças Ini-
migos. porem conseguiram ••-
gressar ás suas base»."AviOes Japoneses atacaram a.
zona de Singapura, sem causar
avarias ds instalações r.illlta-
res, tendo-se t-eglsrad.i algumas
vitimas civis e danos*
Confiança e Resolução

Nas Filipinas
MANIT.A. 8 (Ds c. I-. Klnd-

son para a Reuter)—Ainda queo ataque a Hawall fosse total-
mente inesperado o as n««tlclas
estourassem como granadasnesta cidade, a populaqao inan-
tem-se calma e entuslaumada.

O sentimento reinante, parti-cularmente no seii da popula-
ção flliplna, é de ifina determl-
nação slneora. enquiinto"a atltu-
de geral ê caracterlxa-la pelaobservação feita por uni riroe-
mlnente banqueiro flllplno quedeclarou:"Afinal, isso tinha que ncon-
tecer e agora tem quo s.-r II-
quldado o.mais breve pt.ssivel"O aspecto do centro comercial
desta cidade permaneci! r««*>rmal,
salvo pela presença de unidades
dn exercito norto amerioiino e
flllplno que, com balonetas ar-
madas. guardam n<? iteasas co-
merctals é bancos laporifises que
foram ocupados pelas aul«M'lna-
des.

Os principais bn.n(!os flllpinps
apresentam um 

'movimento 
de-

susado e febril.
Milhares de pessoas destilam

pelos gulcliets. na melhor or-
dem. procurando «-etlij-ir os spus
dènosltos antes cie pai tirem para,sítios mais seguros das nrovin-
cias do interior.
I-v.etidios, Eim Manilha

NOVA YORK. 8 fR.) - Se-cundn noticias de Manilbn. bom-bnrrleiros laponeses atacaram o
Forte Wllham Mckinley, o nert-aromo de" Nlchols e a estaçãotransmissora de ondas curtas daRadio Corporation of América.Outra noticia informa aue umsrrande incêndio está lavrandonas vizinhanças do Aeroporto doFA-ércitq, situado em Manilhii.

Comunicado Japonês
CIÍANGAT; 8 VR.) — A seçãonaval do_ nuartel general lapo-nes, publicou um-comunicado so-bre o ataque contra Hawai. Adeclaração alerja que "dois cn-couraçados norte-americanos fo-ram afundados e ouatro outros.nem como alguns contra-torpe-deii-ns da classe "A" foram da-nificados e vários aviões ácf-truidos . ao passo que as perdas

japonesas foram dadas com"
nenuenas". A declaração àhigualmente que foi afundado um

norta-nviões dos Estados Uni-dos ao largo de Honolulu piasadmite que a informação "lifio
foi ainda confirmada". Acres-«.«.-«Kit. que o caçn-minas norte-americano "Pcn.cuin", foi afim-Ciado pelos aernplanos nipònic"?nue atacaram Gunmo na manhãde ontem e que "foram captu-rarlos muitos navios mercante»inimigos em águas do Pacífico".


